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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 25. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N rozebírá výši daňového zatížení českých zaměstnanců. Investoři v ČR letos utratili za hotely 

550 mil eur, sděluje E15. Hospodářské noviny a Právo věnují titulní strany víkendovému sněmu  

TOP 09, jejíž novou předsedkyní delegáti zvolili Markétu Pekarovou Adamovou. Evropská unie chce 

zakázat používání pesticidů v lesích, informují Lidové noviny. Mladá fronta DNES varuje před 

zdravotními riziky tzv. vitaminových inhalátorů.  

Zprávy 

HN: Národní investiční plán představí vláda do Vánoc. Na setkání s představiteli českého stavebnictví 

premiér Andrej Babiš oznámil, že vláda představí Národní investiční plán do Vánoc. Ten zahrnuje přes  

20 tis. projektů za 5 bil. Kč rozložených do roku 2030. 

HN: Kamiony budou mít v zimě na D1 zakázáno předjíždět. V případě špatného počasí nebo husté 

dopravy budou mít kamiony na dvou úsecích dálnice D1 na Vysočině k zajištění plynulosti provozu zakázáno 

předjíždět. Opatření by mělo podle ministerstva dopravy prozatím platit od prosince do konce února. Zákaz 

předjíždění nákladních vozidel by se měl týkat také dálnic D2 a D11.  

HN: Češi postaví v Senegalu letiště za 3,8 mld. Kč. Největší zakázku české firmy v Africe za poslední roky 

získala frýdeckomístecká společnost Transcon Electronic Systems v Senegalu. V západoafrické zemi firma 

postaví pět regionálních letišť na 3,8 mld. Kč. První letiště společnost vybuduje na konci příštího roku, všech 

pět letišť pak dokončí v roce 2022.  

Mf DNES: Skupině COOP stoupl obrat i zisk. Největší síť prodejen potravin v ČR v roce 2018 meziročně 

vzrostl obrat o 4,28 % na téměř 30 mld. Kč. Čistý zisk skupiny COOP pak meziročně stoupl o 3,4 % na  

367 mil. Kč. COOP provozuje okolo 2 500 prodejen, převážně v menších obcích a na venkově. 

LN: České e-shopy jsou na evropské špičce. České internetové obchody patří podle Asociace pro 

elektronickou komerci svojí nabídkou zboží a služeb k evropské špičce. Zatímco ale největší e-shopy v ČR 

posilují, ziskovost malých a středních prodejců vinou klesajících marží klesá. Celkové obraty internetových 

obchodů by nicméně v letošním roce měly meziročně růst o 15 %. Loni e-shopy utržily 135 mld. Kč. 

Mf DNES: Alza.cz očekává obrat 30 miliard. Největší český e-shop Alza.cz v letošním roce očekává obrat 

30 mld. Kč, o 20 % více než loni. I proto firma hodlá do konce roku zdvojnásobit počet schránek pro 

vyzvednutí zboží na zhruba 200. Alza.cz vstoupila na německý a rakouský trh a uvažuje o expanzi do 

Rumunska, Polska a Bulharska. 
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HN: Ruzyní letos prošlo již 15,2 mil. cestujících. Pražské letiště odbavilo v prvních deseti měsících 

letošního roku celkem 15,2 mil. cestujících, což znamená meziroční nárůst o 6 %. Podle vedení letiště 

nejrychleji rostl počet pasažérů v říjnu. V loňském roce prošlo Letištěm Václava Havla 16,8 mil. lidí. 

HN: Frekvence pro sítě 5G se přidělí v červenci. Český telekomunikační úřad chce přidělit frekvence pro 

rychlé mobilní 5G sítě v pásmu 700 a 3 500 MHz vítězům aukce 1. července příštího roku. Aukce kmitočtů 

by měla začít v lednu a vlastní přihazování v průběhu dubna. 

 


