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Odbor vnější komunikace 

středa, 23. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Síť dobíjecích stanic pro elektromobily v ČR se v příštích pěti letech rozšíří na více než trojnásobek, 

sděluje E15. Hospodářské noviny se věnují pokračujícím jednáním o brexitu v britském parlamentu. 

Volby by se podle návrhu ministerstva vnitra mohly konat pouze v pátek, píší Lidové noviny a Mladá 

fronta DNES. Poradcům pražského primátora Zdeňka Hřiba proplácí Pirátská strana statisíce korun, 

informuje Právo. Deník N rozebírá pracovní podmínky Ukrajinců pracujících v zahraničí.  

Zprávy 

E15: Vláda čelí kritice za růst počtu úředníků. K pravicové opozici, která už několik let poukazuje na 

bobtnající státní aparát, se přidali také komunisté. Strana tolerující koaliční vládu hnutí ANO a ČSSD chce, 

aby vláda více seškrtala neobsazená místa ve veřejné sféře. KSČM tím mimo jiné podmiňuje souhlas 

s návrhem státního rozpočtu pro příští rok, jehož podobu budou dnes projednávat poslanci v prvním čtení.  

Mf DNES: Příjmy obcí a krajů by měly stoupnout o 22 miliard. Daňové příjmy obcí a krajů by měly 

v příštím roce vzrůst o 22,1 mld. Kč na 327,4 mld. Kč, vyplývá z odhadů ministerstva financí. To odhaduje, 

že stát v roce 2020 vybere na daních celkem 818,6 mld. Kč, téměř o 50 mld. Kč více než letos.  

HN: Firem přibylo nejvíc v Praze, nejméně na Karlovarsku. V září přibylo v ČR 1 304 obchodních 

společností, nejvíce od letošního ledna. Vzniklo jich 2 383 a 1 079 zaniklo. Počet podnikatelů pak v září 

stoupl o 3 624, tedy nejvíce od ledna roku 2012. Ukázala to analýza společnosti CRIF, podle níž největší 

množství firem vzniklo v Praze, nejméně pak Karlovarském kraji a na Vysočině. 

Mf DNES: Horní Rakousy si stěžují na Česko kvůli jádru. Rakouská spolková země Horní Rakousy se 

obrátila na Evropskou komisi, aby prověřila plány ČR na rozšiřování jaderných elektráren. Informoval o tom 

hornorakouský radní pro životní prostředí. Komise by se měla podle Rakušanů zaměřit především na 

slučitelnost českých plánu na stavbu nových bloků s unijním právem v oblasti hospodářské soutěže. 

E15: Firmy sázejí na zhodnocení investic do nabíjecích stanic. Tuzemské energetické společnosti 

zrychlují výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily, které jim mohou zajistit nový zdroj příjmů. Během 

následujících pěti let by se tak měl současný počet zhruba 400 dobíječek více než ztrojnásobit. Skupina ČEZ 

plánuje do pěti let postavit 500 stanic, firma E.ON dobíjecí síť rozšíří do roku 2022 o 200 stanic. 

E15: Hutě a slévárny zvýšily tržby o desetinu. Hutní a slévárenské firmy v ČR loni utržily 226,7 mld. Kč, 

meziročně o 12,5 % více. Oproti krizovému roku 2009 tržby v odvětví narostly téměř o pětinu, ukazují 

statistiky ministerstva průmyslu a obchodu a ČSÚ. 
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HN: Pražské letiště bude mít v zimě 15 nových linek. V zimním období se bude z pražského Letiště 

Václava Havla létat do 121 destinací ve 46 zemích. Letový řád se tak oproti minulému roku rozšíří o 15 linek. 

Nová spojení nabídne letiště např. do Lvova, Florencie nebo Bejrútu.  

HN: České mobily BlindShell míří do USA. Tuzemský výrobce mobilních telefonů a aplikací pro nevidomé 

BlindShell oznámil vstup na americký trh, ještě letos chce v USA vytvořit 30 % svého obratu. K prvním 

americkým zákazníkům by se měly přístroje české společnosti dostat během několika týdnů. BlindShell 

zároveň finišuje distribuci svých produktů do subsaharské Afriky. 

HN: Chorvatsko splnilo kritéria pro vstup do Schengenu. Podle Evropské komise splnilo Chorvatsko 

všechny požadavky pro vstup do Schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích EU. Oznámil to 

eurokomisař pro migraci a vnitro Dimitris Avramopoulos, podle něhož musí Záhřeb ještě pracovat na zajištění 

své vnější hranice. Chorvatský vstup do Schengenu musí schválit všechny státy EU. 

 

 


