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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 17. února 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Česká plynárenská jednička Innogy mění majitele a zájem o firmu mají všechny velké energetické 

společnosti v ČR, sdělují Hospodářské noviny. Lidové noviny informují o plánu poslanců hnutí ANO 

zvýhodnit pro domácnosti stavební spoření. Neuhrazené justiční pohledávky, jejichž výše dosahuje 

zhruba 6 mld. Kč, by měla místo exekutorů vymáhat Celní správa, píše E15. Právo se věnuje povinné 

valorizaci důchodů, kterou chce stát v příštím roce navýšit. Penzisté by si tak mohli polepšit až  

o 1 000 Kč měsíčně. Mladá fronta DNES upozorňuje na problémy střídavé péče o děti po rozvodu 

rodičů. Takový model podle psychologů dětem škodí.  

Zprávy 

LN: Česku se daří krotit státní dluh. V poměru k hrubému domácímu produktu klesl loni státní dluh ČR na 

29 % z 30,5 % v roce 2018, uvedlo ministerstvo financí. Lépe než ČR na tom byly pouze tři státy EU – 

Estonsko, Lucembursko a Bulharsko. Podle ekonomů stojí za dobrými čísly kondice české ekonomiky, která 

roste solidním tempem od roku 2014. Stát si i díky tomu v posledních letech půjčoval za velmi nízké úroky.  

E15: Inflace na rekordu. Meziroční růst spotřebitelských cen v lednu zrychlil na 3,6 % z prosincových  

3,2 %, uvedl ČSÚ. Jde tak o nejvyšší inflaci od března 2012. Rostoucí ceny ovlivnilo podle statistiků zejména 

zdražování potravin, bydlení, alkoholu nebo energií. 

HN: Rodí se energetický obchod roku. O českou pobočku firmy Innogy, kterou prodává německá 

společnost E.ON, se podle zdrojů HN utkají firmy MND ze skupiny KKCG, Bohemia Energy nebo Energetický 

a průmyslový holding. Zájem má i skupina ČEZ, která by mohla v budoucnu v Innogy odkoupit podíl. Analytici 

hodnotu Innogy odhadují na 25 mld. Kč. O novém majiteli by mělo Innogy rozhodnout do konce června. 

HN: Tržby Budvaru poprvé přesáhly tři miliardy korun. Národní podnik Budějovický Budvar loni 

meziročně zvýšil výstav piva o necelých 5 % na rekordních 1,679 mil. hektolitrů a celkové tržby firmy poprvé 

překonaly hranici 3 mld. Kč. Výsledky podniku táhne zejména export, budějovické pivo se vyváží do téměř 

80 zemí světa a do zahraničí putuje skoro 70 % produkce.  

HN: Škoda loni zvedla výrobu v Kvasinách. Automobilka Škoda Auto loni zvýšila výrobu vozů v závodě 

Kvasiny na Rychnovsku o 3,2 % na 320 tis. aut. V kvasinské továrně pracuje okolo 9 000 pracovníků a Škoda 

tak patří k největším zaměstnavatelům v Královéhradeckém kraji. Závod vyrábí modely Superb, Kodiaq, 

Karoq a Seat Ateca. 
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Mf DNES: Odběr elektřiny z dobíjecích stanic byl rekordní. Objem odebírané elektřiny z veřejných 

dobíjecích stanic pro elektromobily loni dosáhl nejvyšších hodnot v historii. Lídr trhu, společnost ČEZ, 

zaznamenala více než dvojnásobný meziroční růst spotřeby elektřiny pro automobily na  

1963,5 megawatthodiny. To odpovídá roční spotřebě elektřiny zhruba 600 domácností.  

Mf DNES: Mobilem platí až čtvrtina lidí. Bezkontaktní placení mobilním telefonem využívá stále více 

Čechů, podle bank tento způsob úhrady nákupů upřednostňuje až čtvrtina lidí. Zájem o bezkontaktní platby 

mobilem podle odborníků výrazně podpořilo spuštění služby Apple Pay, kterou finanční instituce zavedly 

před rokem. Mobilem lidé platí nejčastěji v supermarketech, lékárnách nebo na čerpacích stanicích.  

E15: Skupina Natland ovládla příbramskou teplárnu. Společnost Energo Příbram, jejíž příbramská 

teplárna zásobuje teplem 10 tis. domácností, změnila většinového majitele. Z 99,99 % ji ovládla skupina 

Natland, která v teplárně dosud držela třetinový vlastnický podíl. Cenu obchodu ani jedna ze stran 

nezveřejnila.  

LN: USA zvýší clo na evropská letadla. Americká vláda od 18. března zvýší cla na letadla dovezená z EU 

na 15 % z dosavadních 10 %, oznámil úřad amerického obchodního zmocněnce. Washington chce tímto 

opatřením zvýšit tlak na evropské producenty letadel, zejména kvůli už 16 let trvajícímu sporu ohledně 

subvencí pro letecké výrobce v EU. Cla na další evropské zboží zatím USA zvyšovat nebudou. 

 

 


