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Odbor vnější komunikace 

středa, 30. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

České firmy stále více investují do výzkumu a vývoje, sdělují Hospodářské noviny. E15 píše o 

vysokých kapitálových výnosech tuzemských bank, které byly v pololetí nejvyšší v EU. Mladá fronta 

DNES se věnuje možným změnám volebního systému v ČR. Každý čtvrtý Čech podle lékařů umírá 

kvůli špatné životosprávě předčasně, upozorňují Lidové noviny. Právo informuje o novém 

vyšetřování smrti Jana Masaryka. Deník N připomíná 50. výročí prvního internetového spojení na 

světě.  

Zprávy 

HN: Pro podnikání je nejlepší Nový Zéland. ČR se umístila na 41. příčce v hodnocení nejlepších podmínek 

pro podnikání, uvádí Světová banka ve zprávě Doing Business 2020. Žebříčku, který zahrnuje celkem 190 

států světa, vévodí Nový Zéland, Singapur a Hongkong. Naopak v hodnocení rychlosti povolování staveb 

ČR skončila až na 157. místě, tedy na úrovni Kamerunu nebo Kosova.  

HN: Firmy dávají čím dál více peněz na výzkum a vývoj. České firmy v loňském roce investovaly do 

výzkumu a vývoje rekordních 63,6 mld. Kč, o 7 mld. Kč meziročně více. Od dubna se firmám zjednodušila 

pravidla, podle kterých si mohou výdaje na inovace snadněji odečíst z daňového základu. Podle ministerstva 

průmyslu a obchodu by objem investic do inovací měl nadále stoupat. 

E15: České bankovnictví vynáší nejvíc v unii. Tuzemský bankovní sektor dokázal v prvním pololetí 

generovat na každou investovanou korunu 90 haléřů zisku. Podle Mezinárodního měnového fondu je tento 

výsledek nejlepší ze zemí EU a jednalo se o nejlepší výsledek českého bankovního sektoru od roku 2012. 

Nejvýnosnější bankou byla ČSOB s průměrným kapitálovým výnosem 24 %. 

Mf DNES: Dopravci podle premiéra zneužívají situace. Ministerstvo dopravy zvažuje zafixování cen 

jízdenek na železnici, z nichž vypočítává 75% slevy pro studenty a důchodce. Důvodem je situace, kdy 

někteří dopravci zvyšují ceny na výrazně vyšší částky než je obvyklé, a podle premiéra Andreje Babiše 

poskytování slev zneužívají. Za první rok fungování slev na jízdném stát dopravcům vyplatil 5,6 mld. Kč. 

Mf DNES: Kremlík chce spustit zemětřesení na dopravě. Ministr dopravy Vladimír Kremlík chystá ve svém 

resortu výrazné personální změny a chce ušetřit 40 vysokých úřednických míst. Opatření by se mělo mj. 

dotknout prvního tajemníka úřadu Tomáše Čočka nebo architekta mýtné soutěže Jakuba Kopřivy. Podle šéfa 

resortu je současné nastavení ministerstva nelogické a neumožnuje úřad efektivně řídit.  
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HN: Škoda předala do Francie první trolejbusy. Škoda Electric předala první dva ze tří kloubových 

trolejbusů pro francouzské město Limoges, firma vyrobila kompletní pohon včetně baterií a zajistila finální 

montáž. Nové vozy jsou výsledkem spolupráce plzeňského podniku a nadnárodním koncernem Iveco, který 

je generálním dodavatelem francouzské zakázky. Hodnotu zakázky firmy nezveřejnily. 

HN: VW chce porazit Teslu v elektromobilech. Koncern Volkswagen hodlá do konce roku 2022 ročně 

vyrábět zhruba 1 mil. elektromobilů, sdělila agentura Reuters. Tím by německá automobilka předstihla 

americkou Teslu, jejímž cílem je produkce 500 tis. aut ročně. Oba podniky v současnosti dokončují velké 

výrobní závody v Číně, která se podle ekonomů stane pro elektromobilitu klíčovým trhem. 

LN: Bitcoin prudce posílil. Nejznámější virtuální měna bitcoin od pátku do včerejška posílila o čtvrtinu na 

9 400 dolarů a během víkendu dokonce atakovala hranici 10 000 dolarů. Posílení kryptoměny přišlo podle 

analytiků krátce, co chystaná konkurenční digitální měna libra společnosti Facebook dostala další odmítavé 

stanovisko – tentokrát od šéfa společnosti ING.  

 

 


