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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 22. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny se věnují možnému prodloužení věku pro odchod do penze nad 65 let. Mladá 

fronta DNES rozkrývá kauzu brněnské konkurzní mafie a napojení krajských soudců s insolvenčními 

správci. Dluhy českých vězňů jsou i přes pokles v posledních letech stále vysoké, upozorňuje E15. 

Právo píše o nominaci Lubomíra Zaorálka na post ministra kultury. Lidové noviny informují o žalobě 

ruské asociace Vojenské památníky proti českému ministerstvu obrany kvůli nařčení z údajného 

rozkrádání peněz na hroby legionářů. I konzumace malého množství alkoholu nese podle odborníků 

výrazná rizika, sděluje Deník N.  

Zprávy 

LN: Dobrých a spolehlivých řemeslníků je málo. Počet absolventů učebních oborů se podle statistik 

dostává na kritickou hranici. Zatímco ještě v roce 2005 se v ČR např. vyučilo 705 zedníků, loni to bylo jen 

253. Podle Hospodářské komory jsou problémem i nepoctiví řemeslníci. Cechy sdružené v Komoře proto 

vydávají osvědčení o kvalitě, díky němuž si zákazníci mohou konkrétní řemeslníky ověřit. Více ZDE  

HN: Ostravská huť loni vydělala přes čtyři miliardy. Hutní podnik Liberty Ostrava dosáhl v roce 2018 ještě 

jako ArcelorMittal Ostrava čistého zisku 4,1 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 946 mil. Kč. 

K výsledku pomohla vyšší výroba oceli, která meziročně stoupla o 400 tisíc tun na 2,2 mil. tun. Huť, kterou 

od 1. července vlastní skupina Liberty Steel, chce kvůli podmínkám na trhu dočasně snížit produkci o pětinu. 

HN: Výrobce stínící techniky Climax ze Vsetína posiluje ve Švédsku. Největší tuzemský výrobce stínící 

techniky Servis Climax hodlá posílit svůj export na švédském trhu. Vsetínská firma odkoupí 75 % montážní 

společnosti nedaleko Stockholmu, její jméno zatím podnik nezveřejnil. Climax vyváží 60 % své produkce do 

30 zemí světa a nedávno například výrazně expandovala na francouzském trhu.  

HN: Studie rychlotrati Brno-Ostrava má zhotovitele. Studii proveditelnosti stavby vysokorychlostní trati 

mezi Brnem, Přerovem a Ostravou zpracují firmy Sudop Praha a Egis Rail, ve výběrovém řízení o tom 

rozhodla Správa železniční dopravní cesty. Kompletní studie za 14 mil. Kč by měla být dokončena nejpozději 

za 14 měsíců. 

Mf DNES: České dráhy pořídí vozy pro vozíčkáře za deset miliard. České dráhy plánují v příštích letech 

o třetinu navýšit počet vozů s bezbariérovými místy, v současnosti národní dopravce využívá 621 vozů  

a jednotek uzpůsobených pro vozíčkáře. Náklady na nové bezbariérové vlaky by měly dosáhnout 10 mld. 

Kč. V pololetí dráhy přepravily 3 781 handicapovaných pasažérů, meziročně o 14 % více. 

https://www.komora.cz/press_release/jak-poznat-kvalitniho-remeslnika-remeslnici-se-mohou-nove-prokazovat-osvedcenim-o-sve-kvalite/
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HN: Pilulka zvýšila tržby meziročně o třetinu. Tržby lékáren sítě Pilulka, která působí na českém, 

slovenském a rumunském trhu, v prvním pololetí meziročně vzrostly o 31 % na 1,06 mld. Kč. Podle 

společnosti se na růstu nejvíce podílel internetový prodej. Skupina Pilulka provozuje v ČR celkem 120 

lékáren, kde zaměstnává přes 400 lidí. Vlastníkem společnosti jsou převážně české fyzické osoby. 

HN: Německo prodalo dluhopisy se záporným výnosem. Německá vláda včera v aukci poprvé prodala 

30leté státní dluhopisy se záporným výnosem, za něž vyinkasovala v přepočtu 21,2 mld. Kč. Průměrný výnos 

cenných papírů podle zdrojů agentury Reuters dosáhl minus 0,11 %.  

LN: Britové plánují výrobu leteckého paliva z odpadu. Společnost Shell, letecký přepravce British Airways 

a firma Velocys plánují stavbu první evropské továrny pro výrobu leteckého paliva z domácího  

a průmyslového odpadu. Nové palivo, které by mělo produkovat o 70 % skleníkových plynů méně než běžný 

letecký benzin, by letadla mohla podle agentury Reuters začít využívat od roku 2024.  

 

 


