
 

 

 1 

Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 31. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny píší o rostoucím počtu pracujících důchodců v ČR. Hospodářské noviny se věnují 

spojení automobilek Peugeot a Fiat Chrysler. Letiště Praha se potýká s výrazným poklesem finančně 

výhodných tranzitních letů, sděluje E15. Mladá fronta DNES informuje o nepřiznaném majetku 

starostů a radních v českých městech. Armáda pravděpodobně vyšle do Afghánistánu větší množství 

aktivních záloh, upozorňuje Právo. Deník N přináší rozhovor s předsedou Pirátské strany Ivanem 

Bartošem o současných stranických sporech.  

Zprávy 

HN: Hospodářská komora zpochybňuje počty exekucí. Počty lidí v exekuci jsou až šestkrát nižší než 

uvádí oficiální statistiky Exekutorské komory. Vyplývá to z dat Hospodářské komory a společnosti 

InsolCentrum. Obě instituce představily také data o konkurzech firem. Z celkového počtu společností v ČR 

tvoří firmy v konkurzu jen 0,7 %, mezi živnostníky je v konkurzu 0,2 % osob. Více ZDE 

LN: Pracuje rekordní počet důchodců. Ke konci loňského roku pracovalo podle statistik v ČR přes  

341 tis. důchodců a tvořili 6,4 % všech zaměstnanců. O rok dříve firmy a státní sektor zaměstnávaly  

319 tis. penzistů. Důvodem je podle ekonomů nedostatek lidí na českém pracovním trhu. S jejich získáním  

a udržením podnikatelům pomůže konference Hospodářské komory 28. listopadu. Zjistit více 

LN: 1 500 Ukrajinců navíc. Vláda schválila možnost udělit 1 500 mimořádných pracovních víz ročně pro 

Ukrajince, kteří by měli působit v zemědělství nebo potravinářství, informoval premiér Andrej Babiš. Ukrajinci 

by např. mohli pomáhat s následky kůrovcové kalamity v českých lesích. 

Mf DNES: Škodě pomohla k vyššímu zisku Indie. Provozní zisk automobilky Škoda Auto za prvních devět 

měsíců letošního roku meziročně vzrostl o 8,5 % na 1,2 mld. eur, tržby se pak ve stejném období zvýšily  

o 17,6 % na 14,8 mld. eur. Podle mateřské společnosti Volkswagen se Škodovce daří zejména díky tomu, 

že nově převzala koncernovou odpovědnost za indický trh. 

Mf DNES: Česká spořitelna zvedla zisk téměř o 10 procent. Česká spořitelna za letošní první tři čtvrtletí 

meziročně zvýšila svůj čistý zisk o 9,5 % na 13 mld. Kč. Dobrý výsledek největší tuzemské banky podpořilo 

zvýšení úrokových sazeb ČNB i vyšší výnosy z poplatků a provizí. Naopak rakouské bankovní skupině Erste 

Group, která Českou spořitelnu vlastní, za devět měsíců roku zisk meziročně klesl o 0,4 % na 31,2 mld. Kč.  

E15: Tatra zatím utržila tři miliardy korun. Kopřivnická automobilka Tatra vykázala za letošní první tři 

čtvrtletí tržby přesahující 3 mld. Kč a provozní zisk ve výši 250 mil. Kč. V loňském roce podnik skončil 

s hrubou provozní ztrátou 69 mil. Kč při tržbách 3,8 mld. Kč. 

https://www.komora.cz/press_release/vladimir-dlouhy-obraz-ceska-jako-rizikove-zeme-neplaticu-je-falesny/
http://hrchytre.cz/
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Mf DNES: Vláda je proti povinné maturitě z matematiky. Vláda podpořila návrh ministra školství Roberta 

Plagy na zrušení plánu, podle něhož měli gymnazisté poprvé povinně maturovat z matematiky v roce 2021. 

Šéf resortu soudí, že je třeba nejprve zlepšit kvalitu výuky matematiky včetně zvýšení počtu učitelů. Vládní 

návrh nyní zamíří k projednání do Poslanecké sněmovny. 

HN: Růst ekonomiky USA překonal odhady analytiků. Růst ekonomiky USA ve třetím čtvrtletí roku 

zpomalil meziroční růst na 1,9 % z 2 % v předchozím kvartále. Analytici přitom odhadovali meziroční tempo 

1,6 %. Vyššímu hospodářskému růstu podle ekonomů pomohla spotřeba domácností a oživení exportu. 

 


