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Odbor vnější komunikace 

středa, 11. prosince 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Světové ceny lithia se od počátku roku 2018 snížily o 35 %, sděluje E15. Mladá fronta DNES, Lidové 

noviny a Právo věnují titulní strany včerejšímu střeleckému útoku v ostravské fakultní nemocnici, při 

němž zemřelo šest lidí. Hospodářské noviny přináší rozhovor s podnikatelem Františkem Savovem, 

který se s českými zbrojaři chce soudit o podíly ve firmách. Deník N rozebírá údajný vliv Číny na 

veřejnou debatu v ČR prostřednictvím sociálních sítí.  

Zprávy 

LN: Růst cen zrychluje. Meziroční tempo inflace v listopadu zrychlilo na 3,1 % z říjnových 2,7 %, tedy na 

nejvyšší hodnotu od roku 2012. Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply o 0,3 %, informoval ČSÚ. Podle 

ekonomů se na zdražování podílely hlavně rostoucí ceny potravin, bydlení nebo elektřiny. 

LN: Rodinné podniky si polepší. Stát se chystá více podpořit české rodinné podniky, které by v příštích 

letech měly snáze dosáhnout na finanční podporu. Příští rok dostanou firmy možnost čerpat od 

Českomoravské záruční a rozvojové banky výhodnější úvěry a záruky. Získají také možnost certifikace, že 

se skutečně jedná o rodinný podnik. ČMZRB poskytne firmám prostředky v objemu několika mld. Kč.  

E15: Cena lithia se propadla. Klíčová surovina pro výrobu baterií výrazně zlevňuje, ceny lithia jsou 

v současnosti o 35 % nižší než na začátku roku 2018. K propadu cen lithia přispívá ochlazení poptávky po 

surovině na čínském trhu i výrazný nárůst těžby, který způsobil převis nabídky nad poptávkou. Vlivem 

zlevňování lithia klesá hodnota akcií mj. i firmě EMH, která chce lithium těžit i na Cínovci v Krušných horách.  

Mf DNES: Škoda Electric vybaví trolejbusy pro Norsko. Plzeňská firma Škoda Electric dodá 

elektrovybavení do deseti kloubových trolejbusů pro norské město Bergen. Český podnik, který na zakázce 

spolupracuje s polským výrobcem Solaris, zajistí také finální montáž a odzkoušení všech trolejbusů na 

plzeňských silnicích. 

E15: Praha do roku 2030 nakoupí 960 autobusů. Pražský dopravní podnik by mezi lety 2020 a 2030 mohl 

investovat do obnovy své autobusové flotily 15,6 až 17,5 mld. Kč. Vyplývá to z návrhu koncepce využití 

alternativních paliv, kterou projednal magistrátní dopravní výbor. Dopravní podnik by mohl během deseti let 

nakoupit 960 nových autobusů. 

Mf DNES: Novomatic prodá Sazce svůj podíl v Casinos Austria. Rakouská společnost Novomatic se 

dohodla s českou sázkovou firmou Sazka na prodeji svého více než 17% podílu v rakouské loterijní 

společnosti Casinos Austria. Sazka, která je už nyní s 38 % největším akcionářem Casinos Austria, tak bude 

nově v rakouském podniku vlastnit nadpoloviční podíl. Cenu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila. 
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LN: D3 je zase o kus delší. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo další část dálnice D3 v úseku Ševětín-Borek 

měřící 10,7 km. Stavba za 1,6 mld. Kč je další součástí komunikace, která by měla v budoucnu spojit Prahu 

s rakouskými hranicemi v jižních Čechách.  

HN: Důvěra investorů v ekonomiku se zlepšila. Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se 

v prosinci zlepšila více, než očekávali ekonomové. Překvapivý říjnový nárůst exportu podle analytiků posílil 

naděje, že je německé hospodářství stále ve slušné kondici. Index investorské důvěry německého institutu 

ZEW v říjnu stoupl na 10,7 bodu z říjnových minus 2,1 bodu. 

 


