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Odbor vnější komunikace 

pátek, 20. prosince 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník E15 se ohlíží za událostmi roku 2020. Podle Mladé fronty DNES vánoční tržby u obchodníků 

útočí na nový rekord. Myslivci by měli lovit zvěř podle toho, jaké škody napáchá. Plán ministerstva 

zemědělství na odstřel zvěře pobuřuje myslivce, tvrdí Lidové noviny. Soukromé dárcovství v ČR roste 

od roku 2000 rychleji než HDP a také rychleji než mzdy. Soukromé dary poprvé od roku 1989 podle 

právě zveřejněných údajů v daňových přiznáních překročily v ČR hranici šesti mld. korun za rok, 

sděluje Právo. Hospodářské noviny přináší rozhovor s internetovým miliardářem Janem Bartou. 

Zprávy 

Mf DNES: Ekonomiku může přidusit strach. České hospodářství v roce 2020 vzroste o dalších 2,7 %, 

prognózuje Hospodářská komora. Růst firem ani v příštím roce nebude plošný napříč celou ekonomikou. 

Výrazněji se bude odlišovat podle odvětví, velikosti firmy a zřejmě i regionu, uvádí hlavní analytička 

Hospodářské komory ČR Karina Kubelková. 

Právo: Šéf ČTÚ: Odklad aukce ochudí rozpočet o miliardy. Pokud se zahájení aukce kmitočtů pro 5G 

posune z ledna na květen příštího roku, což připustil ministr průmyslu Karel Havlíček, státní rozpočet 

pravděpodobně nezíská min. šest mld. korun, se kterými jako s výnosem dražby počítá. Uvedl to předseda 

Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák. 

HN: Konopím se letos léčí téměř tři tisíce lidí. Ačkoliv se každý rok zvyšuje počet pacientů, kterým léčba 

konopím prokazatelně pomáhá, odborníci se shodují, že zatím není plně využit jeho medicínský potenciál. 

Oproti minulému roku se počet pacientů téměř zečtyřnásobil. Konopí se testuje u lidí trpících roztroušenou 

sklerózou, Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou, migrénami, alergiemi, astmatem i depresí. 

Právo: Vítkovice: ze tří firem jedna. Pro jednodušší vlastnickou strukturu se rozhodli akcionáři společnosti 

Vítkovice. Firmy Vítkovice Holding a VTK Securities, které vlastní akcie Vítkovic, zaniknou. Zároveň schválili 

fúzi obou firem s Vítkovicemi, která se tak stala nástupnickou společností. Změna nastane k 1. lednu 2020. 

Právo: ČEZ ESCO postaví nabíječky u desítek dealerů Škody Auto. Společnosti ČEZ ESCO a Škoda 

Auto budou spolupracovat při instalaci zázemí pro elektromobilitu u desítek vybraných českých dealerství 

značky. Řešení pro každého z prodejců vzniká na základě studie potřeb a možností lokality. 

LN: Airbus nestíhá zakázky. Evropský výrobce letadel Airbus má za celý letošní rok dodat 860 strojů, 

upozornila agentura Bloomberg. Společnost by tento měsíc ale měla dodat o 75 % strojů více než v listopadu, 

aby splnila roční závazek, který už kvůli časové tísni snížila o dvacet kusů. Airbus má přitom do roku 2024 

dodat 6193 letadel řady A320. 
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Mf DNES: Na YouTube vydělal 26 milionů dolarů. Je mu osm. Mezi nejvýdělečnější youtubery letos patří 

osmiletý Ryan Kaji, který si podle žebříčku časopisu Forbes přišel v přepočtu na 595 mil. korun. Kaji se na 

platformě poprvé objevil už jako tříletý. Tehdy před kamerou rozbaloval hračky, nyní jeho rodina zveřejňuje  

i vzdělávací videa pro děti. 

 

 

https://www.komora.cz/news/zamestnanci-hospodarske-komory-rozdavali-radost-detem-v-detskem-domove/

