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Odbor vnější komunikace 

středa, 24. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Na většině českých železničních tratí se podle Hospodářských novin začne od prosince jezdit podle 

nových smluv. Lidové noviny informují o rostoucím zájmu Britů o české občanství v souvislosti 

v plánovaným brexitem. Deník N představuje nového britského premiéra, kterým se stal lídr 

Konzervativní strany Boris Johnson. E15 upozorňuje na rostoucí ceny brambor, které kvůli loňské 

neúrodě meziročně zdražily o 47 %. Mladá fronta DNES varuje před krádežemi jízdních kol v ČR, podle 

policejních statistik je v tuzemsku denně v průměru odcizeno 13 bicyklů. Právo se věnuje 

problematice skrytých dluhů v manželství.  

Zprávy 

Mf DNES: Nošovice budou vyrábět elektrický Hyundai Kona. Jihokorejská automobilka Hyundai plánuje 

ve svém závodě v Nošovicích v příštím roce zahájit výrobu elektromobilu Kona. Do vývoje a výroby chce 

investovat v přepočtu 2,1 mld. Kč. Model Kona tak bude prvním elektromobilem značky Hyundai, který se 

bude vyrábět mimo Koreu. 

LN: EU chystá odvetná cla za 35 miliard eur. EU je připravena uvalit odvetná cla na americké zboží 

v hodnotě 35 mld. eur, pokud USA zavedou dodatečná cla na dovoz evropských automobilů. Uvedla to 

eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová.  

Mf DNES: Ministr chce z ŘSD udělat akciovou společnost. Ministr dopravy Vladimír Kremlík chce 

přeměnit státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic na akciovou společnost. Podle jeho slov je 

tento krok nezbytný k tomu, aby se zrychlila výstavba dopravní infrastruktury a příprava nových projektů.  

E15: Výrobce tvarůžků měl nejvyšší zisk. Firma A.W. z Loštic na Šumpersku, která je jediným výrobcem 

Olomouckých tvarůžků, loni dosáhla rekordního zisku 57 mil. Kč – meziročně o 18 mil. Kč více. Rostly také 

tržby podniku, které se zvýšily o 6 % na 340 mil. Kč. Společnost loni prodala celkem 2 145 tun tvarůžků, 

meziročně o 107 tun více. 

E15: Radegast investuje do zvýšení výroby piva. Nošovický pivovar Radegast v příštím roce zvýší výrobu 

piva z loňských 2,05 mil. hektolitrů na 2,4 mil. hektolitrů. Do rozšíření výroby a skladů chce společnost 

investovat více než 600 mil. Kč, jedná se o nejvyšší investici pivovaru za posledních dvacet let. 

E15: Airbnb chce znovu jednat s Prahou. Ubytovací platforma Airbnb nabídla Praze způsob, jakým by 

mohla vybírat poplatky od klientů, kteří poskytují krátkodobé bydlení. Manažer Airbnb Hadi Moussa navrhuje, 

aby firma vybírala a odváděla poplatky za ubytovatele. Ti by si následně stáhli webový dokument, kterým by 

prokázali odvedený poplatek úřadům. Vedení Prahy se k návrhu vyjádří příští týden.  
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Právo: Přibývá firem z Rumunska. ČR zažívá příliv rumunských podnikatelů, v současné době v tuzemsku 

ovládají podle poradenské společnosti Bisnode 1 584 firem. To je o 227 % více než před pěti lety. Rumunské 

firmy se podle studie koncentrují zejména v okolí Prahy a Brna a nejčastěji se věnují obchodu, službám nebo 

pronájmu nemovitostí.  

HN: Sazka chce provozovat loterii v Turecku. Česká loterijní společnost Sazka Group podnikatele Karla 

Komárka projevila zájem o provozování státní loterie v Turecku, firma již oficiálně předložila nabídku v tendru 

na provoz loterie Milli Piyango. Kontrakt je plánován na deset let, jeho součástí je internetová číselná loterie, 

pasivní hry a stírací losy. Nabídky bude v nejbližších týdnech vyhodnocovat turecký státní fond Türkiye Varlik. 

HN: Vlastník Novy zvýšil čtvrtletní zisk o 21 procent. Mediální společnost CME, která v ČR vlastní 

televizní stanici Nova, zvýšila ve druhém čtvrtletí svůj provozní zisk meziročně o 21 % na 73,3 mil. dolarů. 

Jen v tuzemsku firma vykázala meziroční nárůst provozního zisku o 14,3 % na 32,3 mil. dolarů. Příjmy 

společnosti v ČR pak meziročně rostly o 5,5 % na 64,4 mil. dolarů.   

 


