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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 13. února 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

České firmy si až třetinu úvěrů díky výhodnějším podmínkám berou v eurech, sděluje E15. 

Hospodářské noviny píší o možném přesunu výroby Škody Superb mimo ČR. Výnosy spořicích účtů 

v ČR jsou stále nízké a nepokryjí inflaci, upozorňují Lidové noviny. Právo se zabývá sporem mezi 

ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a šéfkou resortu pro místní rozvoj Klárou 

Dostálovou ohledně opatření pro boj s chudobou. Autoškoly by měly podle ministerstva dopravy 

zpřísnit pravidla pro žáky a zdražit kurzy, informuje Mladá fronta DNES. 

Zprávy 

E15: Firmy jsou skoro v eurozóně: České firmy stále více sázejí na euro, ve společné evropské měně měly 

podle statistik ČNB v loňském roce třetinu všech svých úvěrů – tedy bezmála 380 mld. Kč. Podle analytiků 

stojí za rostoucí oblibou úvěrování v eurech nižší úroky u půjček ve společné měně.  

HN: ČEZ zahájil odchod z Polska. Společnost ČEZ pokračuje ve svém plánu na prodej většiny svých firem 

v zahraničí. V řádu měsíců by měl ČEZ rozjet prodej větrných a uhelných elektráren v Polsku, za něž utrží 

miliardy korun. ČEZ vstoupil na polský trh v roce 2006, kdy za 8,5 mld. Kč koupil od amerických vlastníků 

dvojici uhelných elektráren a následně investoval do výstavby větrných a vodních zdrojů. 

LN: Nové SUV od Škody se bude jmenovat Enyaq. Automobilka Škoda Auto zveřejnila studii elektrického 

SUV, které ponese název Enyaq. Prototyp nového modelu chce Škoda představit ještě v letošním roce. 

Výrobce předpokládá, že do roku 2025 budou elektromobily a hybridy tvořit čtvrtinu produkce automobilky. 

Jen v následujících třech letech chce Škoda představit celkem deset modelů s alternativními pohony. 

Mf DNES: ČSA vykázaly zisk 287 milionů. České aerolinie vykázaly v roce 2018 zisk 287 mil. Kč, což 

představuje 7% meziroční nárůst. Tržby leteckého dopravce se pak zvýšily meziročně o 100 mil. Kč na  

9,07 mld. Kč. ČSA předloni ovládla letecká společnost Smartwings Group, která v současnosti řeší problémy 

s odstavenými letadly 737 MAX. Jejich výpadek se v předloňském hospodaření ČSA ještě neprojevil. 

LN: Češi na účtech u bank stále prodělávají. I přes zvýšení základní úrokové sazby ze strany ČNB výnosy 

spořicích účtů tuzemských bank stále nepokryjí inflaci. I dnes podle analytiků zaostávají výnosy spořicích 

účtů za růstem cen zhruba o jeden procentní bod. Ekonomové dodávají, že banky mají v současné době 

velký objem likvidity a nejsou tak nuceny výhodnými úroky lákat nové klienty, aby si u nich otevřeli účet. 

HN: Nejvíce bytů na obyvatele se loni začalo stavět v Praze. Nejvíce nových bytů v přepočtu na obyvatele 

se loni začalo stavět v Praze, na 1 000 obyvatel připadalo v průměru 4,39 bytu. Průměr za celou ČR byl 

podle ČSÚ 3,04 bytu na 1 000 lidí. Nejslabší bytovou výstavbu pak zaznamenal Ústecký kraj.  
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E15: ŘSD čeká do tří let přerod v akciovku. Transformace Ředitelství silnic a dálnic má podle ministra 

dopravy Karla Havlíčka proběhnout do tří let, příslušný zákon chce předložit v letošním třetím čtvrtletí. 

Transformace ŘSD má podle ministerstva dopravy zvýšit efektivitu ŘSD a umožnit rychlejší výstavbu 

projektů. Podle Emanuela Šípa z Hospodářské komory ale není ŘSD na transformaci dostatečně připravené. 

LN: Hořký Budvar míří na pulty. Pivovar Budějovický Budvar přichází na trh s novým pivem s výraznější 

hořkostí. Národní podnik tak chce přitáhnout ke svému pivu více českých konzumentů, jejichž podíl na odbytu 

budějovického piva klesá. V roce 2018 šlo celkem 67 % produkce Budvaru na export.  

HN: Odbory v Iveco Czech Republic uvažují o stávce. Zaměstnanci tuzemského výrobce autobusů Iveco 

Czech Republic z Vysokého Mýta nejsou spokojeni s růstem mezd, který jim nabízí vedení firmy. Iveco hodlá 

pracovníkům přidat 2,8 %, což podle zaměstnanců ale nepokryje ani očekávanou letošní inflaci. Odbory ve 

firmě proto žádají růst mezd plošně o 5 000 Kč. V roce 2018 dosáhla průměrná mzda v Ivecu 36 569 Kč. 

 

 

  


