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Odbor vnější komunikace 

úterý, 3. prosince 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Mladá fronta DNES se věnuje novému mýtného systému, jehož ostrý provoz zatím probíhá bez 

komplikací. Až o 30 % nižší úrodu oproti loňsku hlásí kvůli špačkům a hrabošům čeští vinaři, sděluje 

E15. Hospodářské noviny a Deník N píší o zprávě Evropské komise týkající se údajného střetu zájmů 

premiéra Andreje Babiše. Lidové noviny rozebírají průběh klimatického summitu v Madridu. 

Spisovatel Milan Kundera získal po 40 letech opět české občanství, informuje Právo.  

Zprávy 

Mf DNES: Schodek se blíží 40 miliardám. Schodek státního rozpočtu ke konci listopadu stoupl na  

38,6 mld. Kč z říjnových 19,6 mld. Kč, informovalo ministerstvo financí. Jedná se o největší listopadový deficit 

od roku 2014, loni ve stejném měsíci činil schodek 21,6 mld. Kč. Důvodem hlubšího schodku jsou podle 

resortu financí nižší příjmy v EU. Pro celý letošní rok vláda počítá s deficitem 40 mld. Kč.  

LN: Nový mýtný systém hranice neochromil. Spuštění satelitního mýta nezpůsobilo na hraničních 

přechodech větší dopravní potíže. Podle provozovatele systému CzechToll byl provoz v prvních dnech po 

startu nového mýta plynulý. Jediná větší, zhruba 2km kolona vznikla na hrancích se Slovenskem v Lanžhotě. 

Mf DNES: Na rychlovlacích do Drážďan vydělá i Most. Louny, Most nebo Karlovy Vary mají šanci získat 

pohodlnější a rychlejší dopravní spojení s Prahou díky vysokorychlostní trati mezi hlavním městem a 

německými Drážďany. Podle SŽDC by plánovaná traťová odbočka za 138 mld. Kč mohla na hlavní tah mezi 

Prahou a Saskem napojit právě města v Podkrušnohoří. Projekt by měli stavbaři dokončit do roku 2035. 

Mf DNES: ČEZ si půjčil na trhu 19 miliard. Energetická skupina ČEZ vydala dluhopisy v hodnotě  

750 mil. eur, v přepočtu více než 19 mld. Kč. Prostředky chce firma použít mj. na refinancování starších 

dluhů. Roční úrok vydaných dluhopisů je 0,875 procenta se splatností v roce 2026. 

E15: Dopravní podnik rekordně vydělal na pronájmech. Provozovatelé rychlého občerstvení nebo 

obchodů ve vestibulech metra v letošním roce rekordně přispěli do poklady pražského dopravního podniku. 

Největší městská firma od nájemníků komerčních prostor vybrala do konce listopadu 218 mil. Kč. Příjmy 

podniku z pronájmů rostou od roku 2014 v průměru o 11,5 mil. Kč ročně.  

E15: Solek prodal další elektrárnu v Chile. Česká firma Solek prodala francouzské společnosti Reden 

solární elektrárnu v chilské provincii Santa Laura. Cenu za prodej zdroje o výkonu 3 megawattů ani jedna ze 

stran neuvedla. Podle analytiků se hodnota podobných elektráren pohybuje okolo 3 mil. dolarů. Firma Solek 

v Chile dosud vybudovala čtyři solární elektrárny. 
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HN: Počet vánočních balíků vzroste o desetinu. Počet balíků doručovaných před Vánoci letos oproti 

loňsku podle přepravců stoupne zhruba o 10 %. V porovnání s běžnými měsíci roku bude v prosinci objem 

zásilek vyšší o 50 až 60 %. Největší nápor očekávají přepravní společnosti mezi 9. a 16. prosincem. 

HN: Unie podporuje Airbus, USA tak zachovají cla. Podle Světové obchodní organizace EU dosud zcela 

neukončila subvence pro výrobce letecké techniky Airbus, sdělila agentura Reuters. Rozhodnutí WTO tak 

zřejmě umožní USA zachovat cla na evropské zboží v objemu až 7,5 mld. dolarů ročně, která Washington 

na EU uvalil práce kvůli podpoře Airbusu. 

 


