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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 14. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Společnost Home Credit N.V. vyplatila svým majitelům dividendu ve výši přes půl miliardy eur, 

sděluje E15. Lidové noviny, Mladá fronta DNES a Právo se věnují poslednímu rozloučení se zpěvákem 

Karlem Gottem, které se uskutečnilo o víkendu. Úřady zřejmě budou moci rychleji omezit přístup 

k vodě zemědělcům a firmám, píší Hospodářské noviny. Deník N informuje o síti veřejných knihoven 

v ČR, která je v tuzemsku nejhustší na světě.  

Zprávy 

E15: Transformace rozvojové banky se protáhne. Ministerstvo průmyslu a obchodu prodlouží termín 

transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky, projekt navrhuje přesunout do konce března 

příštího roku. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček chce, aby ČMZRB poskytovala záruky nejen malým 

a středním podnikům, ale i větším firmám.  

HN: Přísné podmínky brání lidem využít volno na domácí péči. Česká správa sociálního zabezpečení 

v prvním pololetí eviduje 5 127 případů, kdy vyplatila dávku dlouhodobého ošetřovného na péči o nemocné 

příbuzné. To je výrazně méně, než kolik předpokládalo MPSV. Podle šetření Hospodářské komory je 

poskytování dlouhodobého ošetřovného pro firmy komplikací, zejména v době nedostatku lidí.  

E15: Škoda Transportation dodá Rize 45 trolejbusů. Škodě Electric, dceřiné společnosti plzeňské skupiny 

Škoda Transportation, se podařilo dořešit spor s lotyšským dopravním podnikem Rigas satiksme ohledně 

dodávky trolejbusů. Škodovka tak hlavnímu městu Rize dodá do konce roku 2020 45 trolejbusů.  

LN: Objem veřejných zakázek roste. Objem zakázek, které veřejní investoři v ČR zadali stavebním firmám, 

letos do konce září meziročně stoupl o 10 % na 162,5 mld. Kč. Čísla rostla zejména díky výstavbě dopravní 

infrastruktury, největším zadavatelem zakázek bylo Ředitelství silnic a dálnic. 

HN: V Dobříši vyrostla centrála Doosan Bobcat pro Evropu. Společnost Doosan Bobcat EMEA, která je 

předním světovým výrobcem kompaktních stavebních strojů, otevřela v areálu svého závodu v Dobříši 

centrálu pro Evropu, Blízký východ a Afriku za 250 mil. Kč. Společnost do ČR přesunula své ústředí 

z belgického Waterloo. V Dobříši již podnik provozuje tréninkové a inovační centrum. 

HN: Job Air Technic má v Mošnově nový hangár. Nový údržbový hangár s dílenským a administrativním 

zázemím za 380 mil. Kč otevřela v Mošnově na Novojičínsku firma Job Air Technic ze skupiny Czechoslovak 

Group. Nová hala výrazně zvýší opravárenskou kapacitu společnosti. 



 

 

 2 

HN: Schaeffler Production CZ výrazně navýšil zisk. Společnost Schaeffler Production CZ, dříve známá 

jako INA Lanškroun, dosáhla v roce 2018 čistého zisku 191 mil. Kč. Oproti předchozímu roku jde  

o dvojnásobnou částku. Tržby firmy pak vzrostly meziročně o 48 % na 3,6 mld. Kč. Podnik patřící do německé 

skupiny Schaeffler Group se věnuje výrobě náhradních dílů nebo ventilů pro regulaci tepla v automobilech. 

HN: Slevy v dopravě stály za rok fungování 5,6 miliardy. Státní slevy v dopravě pro studenty a důchodce 

stály za rok fungování 5,6 mld. Kč, uvedlo ministerstvo dopravy. Největší část prostředků získaly České 

dráhy. Studenti do 26 let a penzisté starší 65 let mohou od září 2018 využívat ve vlacích a autobusech 75% 

slevu z jízdného. 

LN: Padělků bankovek a mincí ubylo. ČNB za letošní tři čtvrtletí zadržela 985 padělaných a pozměněných 

bankovek a mincí, což znamená meziroční pokles o 35 %. Snížil se jak počet padělků v korunách, tak 

v dolarech a eurech. Celková hodnota hotovosti v oběhu v ČR dosahuje 616 mld. Kč. 

Mf DNES: Příměří v obchodní válce. USA a Čína mají dílčí dohodu. USA a Čína uzavřely částečnou 

obchodní dohodu, která znamená příměří v probíhající obchodní válce. Americký prezident Donald Trump 

oznámil, že USA pozastavily navýšení cel pro čínský dovoz, které mělo vstoupit v platnost v tomto týdnu. Do 

konce letošního roku by pak měly oba státy podepsat smlouvu o vzájemném obchodu v dalších letech. 

 


