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Odbor vnější komunikace 

pátek, 25. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Tuzemští dodavatelé automobilek se potýkají s klesající poptávkou, sděluje E15. Hospodářské noviny 

rozebírají byznys okolo Multisport karty, která je mezi českými zaměstnanci oblíbeným benefitem. 

Lidové noviny píší o vysokých odměnách bývalých manažerů OKD. Mladá fronta DNES přináší další 

podrobnosti v případu vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka. V debatě o klimatu by neměl 

převládnout ideologický rozměr, říká v rozhovoru pro deník Právo ministr zahraničních věcí Tomáš 

Petříček. Deník N se věnuje státním vyznamenáním, která v pondělí v den státního svátku předá 

prezident Miloš Zeman.  

Zprávy 

Právo: Důvěra v ekonomiku nejnižší za pět let. Rizika spojená brexitem a obchodními válkami oslabují 

podle analytiků důvěru v českou ekonomiku. Ta podle dat ČSÚ v říjnu klesla na 93,6 bodu, tedy nejníže od 

srpna 2014. Hospodářská komora nicméně upozorňuje, že optimismus tuzemských firem je v celoevropském 

srovnání stále na dobré úrovni a zejména menší podniky těží ze silné domácí poptávky. Více ZDE. 

HN: Vláda tlačí na zvýšení daní, sněmovna ho bude řešit dnes. Kvůli daňovému balíčku, který připravila 

ministryně financí Alena Schillerová, se mimořádně sejdou poslanci. Kromě vyšších daní za lihoviny nebo 

tabák počítá vládní návrh také se zdaněním rezerv pojišťoven. Podle resortu financí mají tato opatření přinést 

do státního rozpočtu 8,5 mld. Kč ročně. S těmi kabinet počítá v návrhu státního rozpočtu pro rok 2020.  

Mf DNES: Bulhaři nepovolili prodej aktiv ČEZ. Bulharský antimonopolní úřad zablokoval plánované 

převzetí tamních aktiv energetické skupiny ČEZ společností Eurohold. Podle úřadu by dohoda za  

8,6 mld. Kč vedla k významnému zvýšení podílu nové skupiny na trhu a měla by dopad na energetický trh. 

Vedení ČEZ v nejbližších týdnech rozhodne o dalším postupu. 

E15: Oprava trati z Hradce do Chrudimi se blíží. Posudek o vlivu na životní prostředí EIA, který získala 

SŽDC, znamená zásadní krok při rekonstrukci železniční trati z Hradce Králové do Chrudimi. Součástí 

projektu za 5,9 mld. Kč je také zdvojkolejnění úseku mezi Opatovicemi nad Labem a Hradcem Králové mezi 

roky 2022 až 2025. Celkem SŽDC opraví na 30 km trati. 

LN: Benzin je nejlevnější od letošního dubna. Benzin u českých čerpacích stanic stojí nejméně od 

poloviny dubna, v uplynulém týdnu klesla průměrná cena Naturalu 95 o 15 haléřů na 32,33 Kč za litr.  

O 8 haléřů zlevnila také motorová nafta, uvedla společnost CCS. Důvodem jsou podle analytiků klesající 

ceny ropy na světových trzích. 

https://www.komora.cz/press_release/v-evrope-se-na-rozdil-od-cr-zveda-nalada-firem-ceske-male-a-stredni-podniky-jsou-na-tom-ale-stale-lepe-nez-ve-zbytku-evropy/
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E15: Firma Spaces otevřela v Praze coworking. Své první centrum sdílených kanceláří v Praze otevřela 

na Národní třídě společnost Spaces, která zde nabízí 3,5 tis. metrů čtverečních kanceláří. V letošním prvním 

pololetí bylo v Praze podle společnosti JLL celkem 57 coworkingových center s plochou přes 47 tis. metrů 

čtverečních. 

LN: Johnson navrhne předčasné volby. Britský premiér Boris Johnson pro stanici BBC uvedl, že 

parlamentu předloží návrh uspořádat 12. prosince předčasné volby. Souhlas s konáním voleb je podle jeho 

slov podmínkou pro to, aby vláda poskytla poslancům více času na debatu o prováděcích zákonech k brexitu. 

Johnson předčasné volby v minulosti už dvakrát neúspěšně prosazoval. 

E15: Nissan se možná zbaví evropských továren. Japonská automobilka Nissan Motor uvažuje o prodeji 

svých dvou továren v Evropě, oznámila agentura Bloomberg. Výrobce řeší budoucnost svých závodů  

ve Velké Británii a Španělsku kvůli klesajícím prodejům aut na evropském trh i tlaku na přechod k vozům 

s elektrickým pohonem. 

 


