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Odbor vnější komunikace 

pátek, 1. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny představují projekt na nejvyšší budovu v ČR, kterou by v Praze měla postavit 

firma Trigema. Mladá fronta DNES přináší reportáž ukazující podvodný byznys léčitelů. Deník N otiskl 

rozhovor se zakladatelem divadla Járy Cimrmana Zdeňkem Svěrákem k dnešní politické situaci. Trh 

s krátkodobým ubytováním v Česku se změnil, ovládly jej firmy a podnikatelé. Jednotlivcům se totiž 

pronájem vlastních pokojů a bytů přestává vyplácet, tvrdí E15. Právo zjistilo, že vajíčka darovaná 

českými dárkyněmi ve většině případů končí u zahraničních zájemkyň o umělé oplodnění. Vězněný 

podnikatel Radovan Krejčíř si otevřel cestu k návratu z Jižní Afriky díky znovunabytí českých 

dokladů, sdělují Lidové noviny. 

Zprávy 

Právo: Škoda Auto spustila nejvýkonnější počítač. Patrně nejvýkonnější podnikový počítač v republice 

spustila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. Soustava velkého množství výkonných strojů se využívá 

hlavně pro simulace nárazových zkoušek, tedy crash testů, k výzkumu aerodynamiky a vizualizaci designu 

vozů. Počítač za 255 mil. korun za jedinou vteřinu dokáže provést dvě biliardy početních operací.  

Mf DNES: Stát zastropuje slevy. Dopravci je prý zneužívají. Stát od počátku příštího roku zastropuje 

maximální ceny jízdného, na které poskytne 75% slevy pro seniory a studenty. Podle vlády dopravci 

současný systém zneužívají a jízdenky neúměrně zdražují. Např. mezi Prahou a Ostravou bude stát 

dopravcům proplácet 75 % ceny jízdenky jen do částky 389 Kč. 

Právo: EU zrychlila tempo růstu. Hrubý domácí produkt (HDP) zemí EU ve třetím čtvrtletí podle sezonně 

upravených údajů zrychlil na 0,3 procenta z 0,2 procenta v předchozích třech měsících. Ve svém rychlém 

odhadu to uvedl statistický úřad Eurostat. V meziročním srovnání růst HDP EU zůstal na 1,4 procentech. 

E15: Řízení letového provozu usiluje o zakázku v Ománu. „Jde o provádění kalibračních letů, to znamená 

měření přesnosti pozemních zařízení, která jsou zapotřebí při poskytování služeb řízení letového provozu,“ 

sdělil mluvčí ŘLP Richard Klíma. Pokud ŘLP uspěje, získá dvouletou smlouvu. Ománský trh otevírá českým 

firmám Hospodářská komora, ta organizovala misi do této země naposledy letos v březnu. Více ZDE 

Právo: Průměrný Čech utratí za jídlo ročně 50 tisíc. Podle studie projektu Evropa v datech, která 

vycházela z dat Eurostatu, Češi loni v průměru vydali na potraviny a nealkoholické nápoje 16 % z celoročních 

útrat. Ročně přitom zaplatí za jídlo v obchodech 35 100 korun na hlavu, 3 800 korun za nealkoholické nápoje. 

Na dalších 15 200 korun vyjdou útraty za stravování v restauracích či jídelnách. 

https://www.komora.cz/press_release/kontrakty-pro-leteckou-dopravu-zdravotnictvi-nebo-lazenstvi-firmy-se-z-omanu-vraci-s-vidinou-skveleho-byznysu/
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E15: V obřím tendru Lesů ČR vítězí firma Petra. Předběžným vítězem sedmimiliardového tendru státního 

podniku Lesy ČR na lesnické práce a prodej dřeva 2020+ pro léta 2020 až 2024 je těžařská skupina Petra z 

Hodonína. Podala nejlepší cenovou nabídku na deseti z 54 soutěžených jednotek a má tak šanci získat až 

deset kontraktů. 

E15: Makro dostalo vysokou pokutu. Antimonopolní úřad udělil řetězci Makro pravomocnou pokutu 47 mil. 

korun. Velkoobchod v letech 2016 až 2018 porušoval zákon, kdy smluvně zavazoval dodavatele, aby 

využívali jeho logistické a marketingové služby. 

E15: Fiat a PSA se sloučí. Správní rada automobilky Fiat Chrysler (FCA) a dozorčí rada francouzské PSA 

schválily plán fúze obou společností. Může tak vzniknout čtvrtý největší výrobce aut na světě podle objemu 

prodeje, hodnota nové firmy dosáhne zhruba 50 mld. amerických dolarů. 

 

 


