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Odbor vnější komunikace 

pátek, 8. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny přináší rozhovor s bývalým guvernérem ČNB Miroslavem Singerem k ekonomické 

proměně ČR od sametové revoluce. Kurzy pro výběr peněz v tuzemských bankomatech je pro cizince 

méně výhodný než ve směnárnách nebo bankách, upozorňuje E15. Hospodářské noviny otiskly 

rozhovor s obchodním ředitelem francouzské společnosti Hermés Florianem Craenem. Mladá fronta 

DNES informuje o změnách v exekučním řízení, které schválili poslanci. Ministryně spravedlnosti 

Marie Benešová odvolala šéfku Okresního státního zastupitelství v Plzni Antonii Zelenou, sděluje 

Právo. O zajímavých turistických destinacích hovoří v interview pro Deník N cestovatel a spisovatel 

Ladislav Zibura.  

Zprávy 

Mf DNES: ČNB zhoršila odhad vývoje ekonomiky. ČNB v nové prognóze zhoršila odhad hospodářského 

růstu ČR pro příští rok na 2,4 %, v srpnu přitom centrální banka předpovídala ekonomické tempo 2,9 %. 

Důvodem je nejistý hospodářský vývoj v zahraničí. Pro rok 2021 pak ČNB předpokládá růst ekonomiky na 

úrovni 2,8 %, původně počítala se 3 %. 

Mf DNES: Překotný růst tržeb táhnou e-shopy. Maloobchodní tržby bez započítání prodejů aut v září 

zrychlily meziroční růst na 7,3 % ze srpnových 3,7 %, uvedl ČSÚ. Jedná se o nejvyšší meziroční nárůst tržeb 

od ledna 2018. Statistiky tradičně táhly internetové obchody, dařilo se také prodejcům počítačů, kosmetiky 

nebo oděvního zboží.  

Mf DNES: eNeschopenka v praxi: dones papír, že jsi nemocný. Od ledna budou muset lékaři povinně 

vydávat elektronickou neschopenku, před jejím startem ale stále panují spory ohledně jejího fungování. Podle 

Hospodářské komory eNeschopenka neumožní zaměstnavatelům efektivní kontrolu zneužívání 

krátkodobých nemocí, ačkoliv musí náhradu mzdy zaměstnancům platit od prvního dne neschopnosti. 

Mf DNES: Vyrábí se méně, ale export roste. České pivovary za letošní tři čtvrtletí vyrobily o 1,2 % méně 

piva než před rokem. Pro tuzemský trh klesla produkce nápoje o 3,2 %, naopak na export vzrostla o 4,3 %. 

Vyplývá to ze statistik Českého svazu pivovarů a sladoven, podle kterého pivo určené na vývoz tvořilo skoro 

čtvrtinu tuzemského výstavu. 

LN: ÚOHS nemusí řešit námitky Kapsche. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se nemusí zabývat 

námitkami společnosti Kapsch proti mýtnému tendru. Rozhodl o tom Krajský soud v Brně, který žalobu 

dosavadního provozovatele mýtného systému v ČR zamítl. Systém výběru mýta od 1. prosince přebírá 

konsorcium firem CzechToll / Skytoll. 
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E15: Stát chystá rekonstrukci sedmi nemocnic. Vláda podle premiéra Andreje Babiše plánuje sedm 

strategických investic do modernizace českých nemocnic za 11,6 mld. Kč. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch 

upřesnil, že mezi rekonstruovanými objekty by měly být např. fakultní nemocnice v Plzni nebo Olomouci. 

LN: Čína a USA se dohodly na rušení cel. Čína a USA se dohodly, že budou cla zavedená v rámci 

obchodní války postupně rušit v závislosti na pokroku v jednáních. Oznámil to mluvčí čínského ministerstva 

obchodu. Zrušení cel je podle Pekingu důležitou podmínkou k dosažení první fáze obchodní dohody mezi 

oběma zeměmi.  

 


