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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 14. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

V ČR se brzy spustí největší investiční akce tohoto století. Polostátní firma ČEZ zahájí příští rok výběr 

dodavatele na pátý jaderný blok v Dukovanech, uvádí Hospodářské noviny. Podle indexu 

společenského vývoje, který sestavuje společnost Deloitte ve spolupráci s organizací Social 

Progress Imperative, mají Češi v současnosti už 24. nejvyšší životní úroveň ze 146 hodnocených 

zemí, připomíná deník Právo. Proslulý výrobce hudebních nástrojů Amati Kraslice najal krizového 

manažera. Zadlužený podnik má na stole několik nabídek od možných investorů, tvrdí E15. Lidové 

noviny varují před závislostí českých pacientů na sedativech a hypnotikách. Deník N rozebírá vývoj 

demokracie v ČR po roce 1989. Mladá fronta DNES se věnuje návrhu zákona o eutanázii.  

Zprávy 

HN: Českým podnikatelům se 30 let po revoluci daří. České firmy v současnosti zažívají jedno  

z nejlepších období v novodobé historii. V průzkumu ČSOB označilo letošní rok jako nejúspěšnější téměř  

30 % živnostníků a majitelů firem. Trápí je ale nedostatek pracovní síly a velká administrativní zátěž.  

V komunikaci se státem jim také vadí malé využívání moderních technologií. 

E15: Blok v Dukovanech vznikne za 17 let. Nový blok Jaderné elektrárny Dukovany se začne stavět v roce 

2029, dokončen bude v roce 2036. Po jednání vládního výboru pro jadernou energetiku to řekl premiér Andrej 

Babiš. Tendr chce ČEZ vypsat ve druhé polovině příštího roku, nabídky čeká v roce 2021. Cenu nového 

zdroje odhadl řádově mezi 140 až 160 mld. korun.  

HN: Škoda Auto v říjnu prodala přes 105 tisíc aut. Automobilka Škoda Auto dodala v říjnu zákazníkům 

105 300 vozů, meziročně o 5,9 % více. České značce ze skupiny Volkswagen se dařilo na klíčových trzích – 

v západní Evropě rostla o 6,7 % a na čínském trhu o 0,8 %. Na domácím trhu si polepšila dokonce  

o 15,4 %. 

LN: Do rozvoje letiště půjdou desítky miliard. Letiště Václava Havla Praha bude investovat do svého 

rozvoje 56 mld. Kč, které navýší jeho stávající kapacitu až na 30 mil. cestujících ročně. Ministerstvo financí 

jako vlastník letiště schválilo první 16mld. investici do rozšíření druhého terminálu. Další projekty včetně nové 

přistávací a vzletové dráhy bude stát schvalovat podle vývoje trhu. 

HN: Po zpřesnění počtu exekucí volají Hospodářská i Exekutorská komora, stejně jako ministerstvo. 

Ministerstvo spravedlnosti bude chtít vysvětlení, proč se liší údaje o počtu dlužníků v některých obcích od 

údajů z Centrální evidence exekucí. Na nesrovnalosti dat o vysokém počtu exekucí, které se staly 

argumentem pro uvolnění podmínek oddlužení, upozornila Hospodářská komora a InsolCentrum. 
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HN: Kraj dostane půl miliardy na výměnu kotlů. Státní fond životního prostředí pošle  

do Moravskoslezského kraje dalších 500 mil. korun na výměnu neekologických kotlů. Ve třetím kole výzvy 

měl kraj pro zájemce letos v květnu připraveno půl miliardy korun. Nachystané peníze ale lidé vyčerpali  

za 54 vteřin.  

HN: Průmysl již dva měsíce roste. Průmyslová výroba v eurozóně se v září překvapivě zvýšila, i když růst 

proti srpnu činil pouze 0,1 procenta. Vzrostla tak už druhý měsíc po sobě, oznámil Eurostat. Pokles  

v Německu a v Itálii v září vyvážil růst ve Francii a Nizozemsku. 

E15: Inflace v Británii klesla na tříleté minimum. Růst spotřebitelských cen v Británii v říjnu v meziročním 

srovnání zpomalil na 1,5 %, zatímco v září míra inflace činila 1,7 %. Inflace je tak nyní v Británii nejnižší  

za tři roky. K poklesu přispěla například regulace poplatků za elektřinu a plyn. 

Mf DNES: První továrna Tesly v Evropě bude u Berlína. Americký výrobce elektromobilů Tesla hodlá 

postavit novou továrnu v blízkosti Berlína, závod s označením Gigafactory 4 by měl zahájit výrobu v roce 

2021. Německé úřady předpokládají, že nová výrobna Tesly by měla v regionu zajistit až 7 tis. pracovních 

míst. 

HN: Google plánuje nabízet běžné účty. Internetový gigant Google ze skupiny Alphabet plánuje v příštím 

roce začít nabízet osobní běžné účty ve spolupráci s bankou Citigroup a malou družstevní záložnou  

na Standfordské univerzitě. Napsal to list Wall Street Journal. Projekt má předběžný název Cache. 

 


