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Odbor vnější komunikace 

pátek, 15. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

E15 se zabývá ekonomickou transformací v ČR po roce 1989. Politickým a hospodářským změnám 

po sametové revoluci věnují titulní stranu také Hospodářské noviny. Deník N píše o nezbytnosti 

nezávislé žurnalistiky. Mladá fronta DNES varuje přes rostoucím počtem dětí závislých na 

psychofarmakách. Ministerstvo školství přestane vyplácet školám dotace podle počtu dětí, sděluje 

Právo. Lidové noviny přináší rozhovor s generálním ředitelem České pošty Romanem Knapem  

o automatizaci poštovních poboček a změnách ve struktuře státního podniku.  

Zprávy 

LN: Ekonomika mírně zpomaluje. Česká ekonomika podle ČSÚ ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla  

o 2,5 %, oproti předchozímu kvartálu pak posílila o 0,3 %. Ve druhém čtvrtletí HDP rostlo meziročním tempem 

2,8 %. K pozitivnímu vývoji ekonomiky podle analytiků přispěla domácí a zahraniční poptávka, i přes mírně 

slabší dynamiku růstu HDP ekonomové považují český hospodářský růst za velmi slušný. 

E15: Dohánění ztratilo grády. Tuzemská ekonomika byla od počátku 90. let založena primárně na 

zahraničních investicích a relativně levné práci, sdělil deníku E15 prezident Hospodářské komory Vladimír 

Dlouhý. Podle jeho slov je klíčové, aby tuzemské firmy využily slušného ekonomického růstu a investovaly 

do přidané hodnoty a digitalizace. To povede mimo jiné i k rychlému a zdravému růstu mezd. 

LN: Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví. Fyzické osoby, které jsou v obchodním rejstříku vedeny 

jako podnikatelé, již zřejmě nebudou muset v budoucnu vést podvojné účetnictví při překročení hranice  

25 mil. Kč ročního obratu. Vyplývá to z návrhu věcného záměru zákona o účetnictví, které představilo 

ministerstvo financí. Návrh by měl podle resortu snížit byrokratickou zátěž podnikatelů.  

HN: Zisk největších tuzemských bank překonal 50 miliard. Tuzemské banky dál těží z ochoty firem  

a domácností o úvěry a investice. Šestice největších českých finančních domů za devět měsíců letošního 

roku zvýšila čistý zisk na 52,7 mld. Kč, meziročně o 5,5 mld. Kč více. Čeští dlužníci navíc podle bank patří 

k velmi spolehlivým a klesají tak náklady na vypořádání ztrát z nesplácených úvěrů. 

E15: Škoda Auto testuje izraelskou dobíječku. Automobilka Škoda Auto spolu s Pražskou energetikou 

spustily v pražských Letňanech pilotní provoz dobíjecí stanice elektromobilů Kinetic Power Booster. 

Technologie izraelské firmy Chakratec nahrazuje chemické akumulátory pomocí setrvačníků a dovoluje tak 

nabíjení i tam, kde dochází ke kolísání výkonu elektrické sítě. 
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E15: Prazdroj si staví vlastní minipivovar. Skupina Plzeňského Prazdroje buduje ve své bývalé elektrárně 

minipivovar Proud, který začne fungovat v polovině příštího roku. Nový provoz bude experimentovat s novými 

pivními styly, surovinami a technologiemi a bude nezávislý na Prazdroji. Celkové náklady na vybudování 

nového pivovaru firma zatím nezveřejnila. 

Mf DNES: Mercedes propustí do tří let tisíc lidí. Výrobce vozů Mercedes propustí zhruba 1 000 lidí, aby 

do roku 2022 uspořil přes 1 mld. eur. Zhruba 10 % propouštění se dotkne pracovníků koncernu Daimler 

v managementu. Krok společnost zdůvodňuje potřebou vysokých investic kvůli novým emisním limitům. 

Komora.cz: Vladimír Dlouhý: Největší osobností výročí 30 let od pádu totalitního režimu je Václav 

Havel. Podnikatelé během včerejšího udílení Řádu Vavřínu symbolicky poděkovali Václavu Havlovi 

za nabytou svobodu a možnost uplatnit své dovednosti v podnikání. Bývalý prezident, dramatik  

a disident se stal in memoriam laureátem Řádu Vavřínu – vyznamenání udělovaného podnikateli 

největším osobnostem v ČR i zahraničí. Další ocenění a podrobnosti k akci ZDE. 

 

 

 

https://www.komora.cz/press_release/vladimir-dlouhy-nejvetsi-osobnosti-vyroci-30-let-od-padu-totalitniho-rezimu-je-vaclav-havel-proto-jsme-mu-udelili-rad-vavrinu-hospodarske-komory/

