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Odbor vnější komunikace 

středa, 20. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Podle E15 skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka se stala druhým největším akcionářem  

v ústecké chemičce Spolchemie. Mladá fronta DNES se zabývá černým obchodem s léky na předpis. 

Lidové noviny se věnují kauze údajného přijetí úplatku v rámci veřejné zakázky Nemocnice Na 

Bulovce. Právo připomíná, že od počátku října má prezident Miloš Zeman na stole návrh na jmenování 

nového předsedy Vrchního soudu v Praze, kterým by měl být od Nového roku současný šéf 

ústeckých krajských soudců Luboš Dörfl. Americká internetová společnost Google včera spustila 

službu Stadia, která umožňuje hraní nejnovějších videoher přes internet, sdělují Hospodářské noviny. 

Zprávy 

LN: Autobusový rekord. Za první tři čtvrtletí se v ČR vyrobilo 3814 autobusů, o 11 % víc než za stejné 

období roku 2018. Výroba je i nad úrovní roku 1986, který zůstával nepokořen téměř tři dekády. Drtivá většina 

výroby připadá na Iveco – 3399 autobusů, SOR jich vyrobil 391. Do statistik spadá ještě třetí výrobce – 

opavský KH Motors. Zhruba 94 % produkce se vyváží. 

HN: Do nového mýta je přihlášeno 51 procent aut. Necelé dva týdny před spuštěním nového mýta bylo 

do systému přihlášeno 234 tis. vozidel, což je 51 % z očekávaného počtu 458 tis. aut, informoval budoucí 

správce mýtného systému CzechToll. Stále tak hrozí, že se po spuštění mýta budou na dálnicích tvořit 

kolony. Registraci vozidel lze provést také na 15 kontaktních místech Hospodářské komory, více ZDE. 

Mf DNES: Obrněnci blokující D1 přihrají Česku peníze. Kvůli potížím s přesunem vojenské techniky má 

země možnost získat dotace na civilněvojenské dopravní stavby. Nedostatků na tuzemské dálniční síti a na 

dopravní infrastruktuře jiných zemí si totiž všimla Evropská komise, ČR tak může dostat na dopravu další 

peníze, tentokrát z balíku určeného na obranu. 

Právo: Hypotéky dál zlevňují, prodeje vzrostly. V říjnu si pro hypotéku přišel druhý největší počet lidí  

v letošním roce a objem poskytnutých úvěrů byl nejvyšší. Banky minulý měsíc uzavřely celkem 7027 

hypotečních smluv, což bylo o 668 smluv více než v září. Průměrná úroková sazba hypoték klesá již devět 

měsíců v řadě. V říjnu se zastavila na hodnotě 2,36 %. 

HN: Výrobce vrat Kružík měl rekordní tržby. Přední tuzemský výrobce garážových a průmyslových vrat, 

firma Kružík, zaznamenal v uplynulém účetním období od loňského dubna do konce letošního března 

rekordní obrat i objem výroby. Společnost z Kroměříže vykázala za zmíněné období tržby 211,7 mil. korun, 

a byly tak meziročně o 16,6 mil. korun vyšší. Zisk navýšila o šest milionů na 10,9 mil. korun. 

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/elektronicke-mytne/
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E15: ČSOB má v zástavě TV Prima. Televize Prima je od včerejška v zástavě. V případě krizového scénáře 

by se stala majetkem banky ČSOB. Vyplývá to z informací, které deník E15 zjistil z veřejně dostupných 

zdrojů. Tento krok podle poradců souvisí s vyrovnáním mezi nynějším majitelem Primy miliardářem Ivanem 

Zachem s bývalým podílníkem televize Vladimírem Komárem. 

Právo: Stát prodal papírnu ve Slovinsku. Skupina českých investorů sdružená pod hlavičkou společnosti 

RIDG Holding získala od českého státu dlouhodobě ztrátovou slovinskou papírnu Vipap Videm Krško. 

Holding uvedl, že v podniku s téměř 400 zaměstnanci a tradicí sahající až do roku 1939 odkoupil od 

Ministerstva financí ČR 96,5 % akcií, hodnota transakce přesáhla čtvrt miliardy korun. 

HN: Trh s auty v EU zažil nejlepší říjen za deset let. Prodej nových osobních aut v EU v říjnu meziročně 

vzrostl o 8,7 % na 1,178 mil. vozů. To představuje nejvyšší říjnovou úroveň za deset let, oznámilo Evropské 

sdružení výrobců automobilů. Za silným růstem je nižší srovnávací základna oproti loňsku, kdy trh řešil 

komplikace kolem nového systému měření emisí. 

HN: Slovensko bude dotovat nákup aut na elektřinu. Slovensko bude znovu poskytovat dotace na nákup 

elektromobilů a plug-in hybridů. Program zahájí v prosinci a podle ministerstva hospodářství bude na tento 

účel vyčleněno pět mil. eur. Tentokrát budou příspěvky vyšší než v minulosti – 5000 eur pro hybridy a 8000 

eur pro elektromobily. Cena vozu ale nesmí přesáhnout 50 tisíc eur. 

LN: Německé banky si nechávají za vklady platit. Podle průzkumu německé centrální banky Bundesbank 

mezi 220 finančními ústavy kolem 60 % z nich požaduje po svých firemních zákaznících, aby jim za vklady 

platili, a více než 20 % z dotazovaných bank přeneslo záporné úrokové sazby i na běžné klienty. Informaci 

přinesl list Financial Times. 

E15: Thajci staví tratě za miliardy. Thajsko začalo s budováním sítě rychlovlaků, která se od roku 2024 

stane součástí čínského projektu propojit asijské země novou dopravní infrastrukturou. Rychlovlaky, které by 

se po tratích měly prohánět rychlostí až 250 km / hod., dodá do Thajska právě Čína. Celkově by nová síť 

měla měřit zhruba 220 km. Náklady na výstavbu se vyšplhají v přepočtu na asi 171 mld. korun. 

LN: Trump propásl lhůtu na evropská cla. Americký prezident Donald Trump už nemůže uvalit cla na 

dovoz aut a automobilových součástek kvůli národní bezpečnosti, protože se mu nepodařilo oznámit 

rozhodnutí ve lhůtě, kterou si sám stanovil. Shodli se na tom podle agentury Reuters právní experti. 

 


