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Odbor vnější komunikace 

středa, 21. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

E15 upozorňuje na zdražování luxusních bytů v centru Prahy, kde se ceny šplhají až ke  

250 tisícům Kč za metr čtvereční. Mladá fronta DNES připomíná výročí okupace Československa 

vojsky Varšavské smlouvy. Jen 7 % lidí ve věku nad 50 let má sepsanou závět, informují Lidové 

noviny. Hospodářské noviny se věnují sporům o jmenování nového ministra kultury. Ke stejnému 

tématu hovoří v rozhovoru pro Právo také předseda ČSSD Jan Hamáček. Nejvyšší státní zástupce 

Pavel Zeman v Deníku N kritizuje politiku ministryně spravedlnosti Marie Benešové.    

Zprávy 

HN: Výroba aut do července vzrostla o 1,4 procenta. Výroba aut v České republice se vrátila k růstu. Od 

ledna do července se produkce vozů meziročně zvýšila o 1,4 % na 834 247 aut, oznámilo Sdružení 

automobilového průmyslu. Výroba rostla mladoboleslavské Škodě Auto a kolínské TPCA, nošovický Hyundai 

naopak zaznamenal mírný pokles. 

Mf DNES: Kamiony na okreskách? Vyhnat by je mohl satelit. Zástupci měst a krajů přišli s návrhem, jak 

omezit průjezd kamionové dopravy po silnicích druhých a třetích tříd. Kromě zákazových značek by měl podle 

samospráv pomoci i nový satelitní mýtný systém, jehož pomocí lze pohyb nákladních vozidel sledovat po 

celé České republice. Podobně úřady kontrolují pohyb kamionů například v Rakousku nebo na Slovensku. 

LN: Vítkovice chtějí zakázku v Bulharsku. Mezi sedmi zájemci o investici v projektu bulharské jaderné 

elektrárny Belene je i konsorcium zahrnující českou společnost Vítkovice Heavy Machinery, oznámilo 

bulharské ministerstvo energetiky. To by mělo do tří měsíců vybrat konkrétní firmy, které předloží závazné 

nabídky. Dva reaktory by měly být dokončeny v roce 2030 a vyjdou na 258 mld. Kč. 

HN: Srbský Knjaz už patří firmám Mattoni a PepsiCo. Společnost Mattoni 1873 spolu s firmou PepsiCo 

dokončily nákup hlavního srbského výrobce minerálních nápojů Knjaz Miloš. Šéf skupiny Mattoni 1873 

Alessandro Pasquale podepsal na české ambasádě v Bělehradě smlouvu s prodávající společností Mid 

Europa Partners. Cenu transakce ani jedna z firem nezveřejnila. 

HN: Zkrachovalá lounská vagonka Legios opět rozjela výrobu. Necelé dva měsíce po vyhlášení 

konkurzu lounské vagonky Legios hlásí firma první zakázky. Novému provozovateli podniku se podařilo 

udržet 90 % původních zaměstnanců a počátkem srpna opět rozjel výrobu. Insolvence Legiosu trvala celkem 

6 let a koncem června skončila v konkurzu, společnost má nyní v pronájmu firma Dako-CZ. 
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HN: Tatra Trucks dodá armádě auta za půl miliardy. Kopřivnická automobilka Tatra Trucks dodá české 

armádě v příštích dvou letech 71 nákladních vozidel v hodnotě 557 mil. korun. Tatra pro armádu vyrobí  

34 těžkých automobilů řady Tatra Force a 34 středně těžkých aut Tatra Tactic. 

HN: Sucho může snížit HDP o více než 1,6 procenta. Pokud se Česká republika nezačne aktivněji 

připravovat na změny klimatu, může to výrazně poškodit její ekonomiku. Podle vědců z České zemědělské 

univerzity by mohl tuzemský HDP vlivem sucha ročně poklesnout až o 1,6 %, což odpovídá finanční ztrátě 

zhruba 80 mld. Kč. 

HN: Stát letos získal na základě kontrol Airbnb 35 milionů. Finanční správa letos do poloviny července 

zkontrolovala 6 921 subjektů, které poskytují ubytování přes elektronickou platformu Airbnb. Na základě 

kontrol berní úředníci doměřili na DPH a dani z příjmu celkem 35,1 mil. Kč. 

E15: OKD se připravuje na prodloužení těžby ve dvou dolech. Provoz v dolech Darkov a ČSM by 

nemusel skončit už v roce 2023, jak předpokládá poslední výroční zpráva těžební společnosti OKD. Firma 

totiž učinila první kroky k prodloužení těžby v obou provozech až do roku 2030, uvedl podnik OKD na portálu 

EIA. Definitivní rozhodnutí bude podle OKD na majiteli firmy – státním podniku Prisko. 

LN: Stavební parcely se na trhu neohřejí. V ČR je nedostatek stavebních pozemků, jejich ceny proto rychle 

rostou. Nejdražší parcely jsou podle realitních kanceláří v atraktivních pražských lokalitách, kde se ceny 

šplhají až na 20 tisíc korun za metr čtvereční. Zájem lidí se tak přelévá do okolí metropole a menších obcí. 

Například v Jesenici u Prahy pozemky proto za poslední tři roky zdražily o 2 000 Kč za metr čtvereční.  

 


