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Odbor vnější komunikace 

středa, 27. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny přináší rozhovor s ředitelem ŘSD Radkem Mátlem, který hovoří o harmonogramu 

oprav dálnice D1. Finanční byznys v ČR čekají rozsáhlé změny a konsolidace, píše E15. Hospodářské 

noviny upozorňují na rostoucí ceny elektřiny, energie je v ČR šestá nejdražší v Evropě. Obchodní 

aktivity podnikatele Radovana Vítka začala vyšetřovat policie, sděluje Právo. Mladá fronta DNES 

varuje před stupňující se agresí ze strany žáků vůči učitelům v českých školách. Deník N se věnuje 

zprávě BIS upozorňující na aktivity čínských špionů v ČR.   

Zprávy 

E15: Stát vydělával na vkladech. Český stát vydělává na úrokových sazbách ČNB, ministerstvo financí jen 

za letošní rok protočilo přes komerční banky vklady za 260 mld. Kč. Na úrocích, které se u většiny transakcí 

pohybovaly okolo 2 %, tak stát inkasoval 175 mil. Kč. Vysoký úrok mohly banky státu nabídnout díky tomu, 

že peníze posléze uložily za ještě vyšší sazbu u ČNB. 

Mf DNES: Stovkám firem hrozí napadení z internetu. Nejméně 1 580 řídícím počítačovým systémům 

v českých firmách hrozí hackerský útok z internetu. Nejzranitelnější jsou výrobní firmy nebo např. malé 

elektrárny, vyplynulo ze studie společnosti Soitron. Firmy podle analytiků podceňují bezpečnostní opatření  

a útočníci se mohou snadno dostat k citlivým výrobním datům a klíčovým heslům. 

LN: Češi v internetových službách porážejí EU. Počet uživatelů internetového bankovnictví v ČR se za 

posledních pět let zvýšil o 1,8 mil. na 5,5 mil. Oznámil to ČSÚ, podle něhož své finance spravuje přes web 

63 % Čechů starších 16 let. Průměr EU je 54 %. Ve věku mezi 25 až 34 lety využívá e-banking dokonce  

88 % tuzemské populace.  

E15: Zahraniční finančníci opouštějí Česko. Nebyli dost velcí. Z českého finančního trhu se chystá odejít 

několik menších hráčů. Z ČR se stáhne francouzská pojišťovna Axa, podle německého listu Handelsblatt 

z tuzemska odejde i německá Commerzbank, která v ČR provozuje banku mBank. Důvodem stahování 

institucí z trhu je konsolidace evropských bankovních skupin a snižování provozních nákladů.  

HN: Mountfield měl za devět měsíců rekordní tržby. Největší tuzemský prodejce zahradní techniky  

a bazénů Mountfield zaznamenal za prvních devět měsíců letošního roku rekordní tržby ve výši 5,972 mld. 

Kč. Znamená to meziroční nárůst o 620 mil. Kč. Mountfield provozuje 56 prodejních center v ČR a 18 

obchodů na Slovensku. 
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HN: Audi kvůli elektromobilitě zruší tisíce pracovních míst. Automobilka Audi do roku 2025 v Německu 

zruší 9 500 pracovních míst, opatřením chce ušetřit 6 mld. eur a investovat do vývoje elektromobilů. V oblasti 

digitalizace a nových technologií chce společnost naopak 2 000 pracovních míst vytvořit. Audi v Německu 

v současnosti zaměstnává zhruba 61 tis. lidí. 

 

 

 


