
 

 

 1 

Odbor vnější komunikace 

úterý, 5. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Zhruba 6 tis. českých škol se zítra zapojí do stávky kvůli platům pedagogů, informují Hospodářské 

noviny. Lidové noviny varují před hackerskými útoky na české nemocnice. Mladá fronta DNES 

upozorňuje na stáčení tachometrů u ojetých automobilů. Ministerstvo spravedlnosti loni lidem  

a firmám vyplatilo za průtahy v soudních řízeních nebo neoprávněné trestní stíhání odškodné ve výši 

367 mil. Kč, sděluje E15. Deník N se věnuje výraznému odlivu českých lékařů do Německa za vyššími 

výdělky. První česká loď proplula Severozápadní cestou mezi Atlantikem a Tichým oceánem, píše 

Právo.  

Zprávy 

HN: Dvě a více zaměstnání má 136 tisíc lidí. Lidí s více zaměstnáními je v ČR více než nezaměstnaných. 

Jak uvedl ČSÚ, dvě nebo více prací vykonává v tuzemsku přes 136 tis. lidí, nezaměstnaných je pak okolo 

155 tis. Lidé s více zaměstnáními tvoří 2,6 % pracujících v produktivním věku. 

Právo: Továrková do rady telekomunikačního úřadu. Novou členkou Rady Českého telekomunikačního 

úřadu bude advokátka Hana Továrková, která je předsedkyní Sekce IT a komunikací Hospodářské komory 

a předsedkyní Platformy pro rozvoj vysokorychlostního internetu. Jmenování Hany Továrkové do vedení 

ČTÚ schválila vláda, ve funkci vystřídá radního Jana Dubna.  

Právo: Škoda Auto zvýšila tržby, prodeje ale klesly. Mladoboleslavská Škoda Auto za první tři čtvrtletí 

roku zvýšila meziročně své tržby o 17,6 % na 378 mld. Kč. Ve stejném období dodala zákazníkům  

913 700 vozů, meziročně o 2,7 % méně. Pokles poptávky podle vedení Škody zapříčinil nižní zájem o její 

vozy v Číně.  

Mf DNES: Automobilka Hyundai omezila výrobu, lidé jsou doma. Každé druhé pondělí až do konce 

letošního roku budou zaměstnanci nošovické automobilky Hyundai doma se 70 % platu. Firma tímto 

opatřením reaguje na snížení poptávky po jejích vozech. Hyundai se v Nošovicích, kde zaměstnává na  

3 000 lidí, zatím propouštět nechystá. 

HN: CZ Loko dodá do Itálie 17 lokomotiv. Do konce příštího roku dodá společnost CZ Loko italským 

zákazníkům 17 lokomotiv. Vozy budou mj. obsluhovat logistické centrum v Miláně, opravovat italské tratě 

nebo vozit náklad v okolí města Verona. Hodnotu zakázky česká firma nezveřejnila.  

Mf DNES: Skupina PPF v pololetí zvýšila zisk na 15 miliard. Skupině PPF stoupl v letošním prvním 

pololetí čistý zisk meziročně o 160 % na 14,6 mld. Kč. Celková aktiva společnosti, kterou většinově ovládá 

podnikatel Petr Kellner, se zvýšila o 5 % na 1,2 bil. Kč. 
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HN: Elton hodinářská čeká růst tržeb na více než 60 mil. Společnost Elton hodinářská z Nového Města 

nad Metují, která vyrábí náramkové hodinky značky Prim, letos očekává meziroční růst tržeb asi o 10 % na 

více než 60 mil. Kč, růstu podle vedení firmy pomáhají vyšší prodeje dražších hodinek z limitovaných edicí. 

Společnost počítá s meziročním růstem tržeb i v roce 2020, a to na úrovni 12 až 15 %. 

Mf DNES: Stát podpoří chov hospodářských zvířat. Zemědělci v příštím roce dostanou z národních 

dotačních programů 3,8 mld. Kč, tedy stejně jako letos. Nejvíce prostředků, přes 1 mld. Kč, půjde na 

zlepšování podmínek v chovech hospodářských zvířat.  

HN: VW pouští do světa svoje první plně elektrické auto. Volkswagen zahájil sériovou výrobu svého 

prvního plně elektrického auta ID.3., jeho cena bude začínat na 770 tis. Kč. Oficiálního představení v saském 

Cvikově se kromě vedení koncernu zúčastnila také německá kancléřka Angela Merkelová, která přislíbila 

rychlejší rozvoj dobíjecích stanic v zemi.  


