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Odbor vnější komunikace 

pátek, 6. prosince 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Kvůli nedostatečné kapacitě vody pro chlazení jaderné elektrárny v Dukovanech bude nutné omezit 

okruh firem ucházejících se o její rozšíření, informují Lidové noviny. E15 píše o rostoucím objemu 

pokut za neoprávněné parkování v Praze. Stát chce v ČR v příštích letech uzavřít tisíce železničních 

přejezdů, sděluje Mladá fronta DNES. Hospodářské noviny přináší rozhovor s britským fyzikem  

a odborníkem na klimatické změny Timem Palmerem. Deník N rozebírá zprávu Evropské komise  

o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. V úterý spolek Milion chvilek pro demokracii 

uskuteční pochod centrem Prahy, kde bude požadovat demisi předsedy vlády, informuje Právo.  

Zprávy 

E15: Schodek rozpočtu bude opět 40 miliard. Sněmovna schválila státní rozpočet na příští rok, který stejně 

jako letos počítá se schodkem 40 mld. Kč. Pro tuto podobu rozpočtu hlasovalo 108 poslanců hnutí ANO, 

ČSSD a KSČM. 

E15: Koruna může jako jediná z měn střední Evropy posílit. Na měny ve střední Evropě bude mít 

v příštím roce negativní vliv zpomalování hospodářského růstu. Posílit vůči euru se podaří zřejmě jen české 

koruně, uvádí průzkum agentury Reuters. Tuzemská měna by vůči euru měla podle ekonomů v roce 2020 

posílit asi o 0,5 % na 25,46 Kč za euro. Polský zlotý a maďarský forint by naopak měly oslabit. 

LN: Česko vyrobí svůj první elektromobil. Plně elektrický automobil Hyundai Kona Electric se začne na 

jaře příštího roku podle informací LN vyrábět v Nošovicích, půjde tak o vůbec první sériovou výrobu auta na 

elektrický pohon v ČR. Vedení automobilky krok zatím konkrétněji nekomentovalo.  

Mf DNES: Škodovka svolává 90 tisíc superbů kvůli směrovkám. Automobilka Škoda Auto bude začátkem 

příštího roku v několika zemích svolávat do servisů 90 tis. vozidel Superb druhé generace. Důvodem je 

chybná konfigurace jednoho z elektronických systémů, kvůli kterému nemusí správně fungovat signalizace 

poruchy předních směrových světel.  

HN: Korejci oznámili, že od Rusů kupují Škodu JS. Zaplatit za ni mají miliardy. Jihokorejský konglomerát 

Korea Heavy Industry & Development oznámil, že od ruské Gazprombank kupuje dodavatele jaderných 

technologií Škoda JS. Kupní cena by se podle informací HN měla pohybovat v řádu několika set mil. eur. 

Vedení plzeňské Škody JS, která loni dosáhla tržeb 4,1 mld. Kč, zatím transakci nepotvrdilo. 

E15: Asociace čeká tržby k jedné miliardě denně. České e-shopy by mohly o příštích dvou pondělcích, 

které budou nejsilnějšími nákupními dny roku, utržit přes 1 mld. Kč. Uvedla to Asociace pro elektronickou 

komerci. Celkem by letos měli Češi v internetových obchodech před Vánoci utratit okolo 50 mld. Kč. 
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Mf DNES: Podepsáno: Česká armáda bude mít izraelské radary. Osm mobilních 3D radiolokátorů za  

3,5 mld. Kč koupí od Izraele česká armáda, přístroje budou ozbrojené složky průběžně přebírat do roku 2023. 

Smlouvu s dodavatelem radarů podepsal ministr obrany Lubomír Metnar, podle kterého se na dodávce 

budou minimálně z 30 % podílet i české firmy. 

 


