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Odbor vnější komunikace 

úterý, 15. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny píší o embargu na vývoz zbraní z ČR do Turecka kvůli vojenskému konfliktu na 

severu Sýrie. E15 se věnuje kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti. Lidové noviny informují 

o posledním rozloučení s herečkou Vlastou Chramostovou v Národním divadle. Lidí trpících 

Alzheimerovou chorobou v ČR rychle přibývá, upozorňuje Mladá fronta DNES. Deník N varuje před 

závislostí na hazardních hrách, gambleři stále častěji hrají přes mobilní telefony. Právo rozebírá 

případ mladé ženy, která zemřela po odběru vajíček na jedné z brněnských reprodukčních klinik.  

Zprávy 

Mf DNES: Embargo na vývoz zbraní do Turecka. ČR pozastavila vývozní licence na vojenský materiál do 

Turecka, po jednání s premiérem Andrejem Babišem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem to 

oznámil šéf resortu vnitra Jan Hamáček. ČR reaguje na tureckou invazi v Sýrii a postupuje v souladu 

s dohodou unijních ministrů zahraničních věcí. Vývoz zbraní z ČR do Turecka loni dosáhl 139 mil. Kč.  

LN: Korejské investice v Česku. Za první pololetí letošního roku utratily jihokorejské firmy v Praze a okolí  

600 mil. eur (v přepočtu 15,5 mld. Kč), investice mířily zejména do nemovitostí. Za celý letošní rok by to mělo 

podle realitních odborníků být až 800 mil. eur. Jihokorejci vlastní např. logistický areál firmy Amazon 

v Dobrovízi, kancelářský komplex Rustonka nebo administrativní centrum na Pankráci.  

HN: Češi zřídí monitoring na letišti v Madridu. Pardubická společnost ERA získala zakázku na dodávku 

pozemních systémů řízení a sledování letového provozu na letišti Barajas v Madridu. Společnost do 

Španělska dodá celkem 46 pozemních stanic sledujících pohyb letadel a 130 majáčků určujících polohu 

vozidel na letištní ploše. Hodnotu kontraktu firma neuvedla. 

E15: RegioJet vydá další dluhopisy. Největší tuzemský soukromý dopravce RegioJet chystá další expanzi 

na železnici. Prostředky chce získat vydáním dluhopisů v hodnotě zhruba 500 mil. Kč, emise cenných papírů 

s pětiletou splatností by měla začít v příštím roce.  

LN: PPF investuje do léčby rakoviny. Skupina PPF a její společnost Sotio investují 167 mil. Kč do 

soukromé americké biotechnologické firmy MaveriX Oncology, která vyvíjí nové přípravky pro léčbu 

nádorových onemocnění. Investice umožní zahájení klinického testování nového léku na rakovinu. 

Mf DNES: Češi méně chodili k bankomatům. Počet vydaných platebních karet v ČR v prvním pololetí 

stoupl o 430 tis. na 12,24. mil., oznámilo Sdružení pro bankovní karty. Rostl také počet bankomatů, jejichž 

počet v tuzemsku dosáhl 5 461. Objem výběru peněz z hotovostních automatů naopak meziročně klesl  

o 15 mil. Kč na 46,8 mil. Kč. 
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Mf DNES: Řidičák půjde prodloužit přes internet. Motoristé budou zřejmě moci zažádat o nový řidičský 

průkaz elektronicky už příští rok. Ministerstvo dopravy připravuje digitalizaci systému, která by měla umožnit 

online vyřízení i další dopravní agendy. Resort se chce zaměřit zejména na případy, kdy žadatelé nemusí 

předkládat žádné dokumenty, např. při výměně řidičského průkazu po uplynutí jeho platnosti. 

HN: Obchvat Brandýsa n. L. postaví kraj za půl miliardy. Středočeský kraj plánuje v roce 2021 začít stavět 

obchvat Brandýsa nad Labem, komunikace vznikne přeložkou frekventované silnice 101 a náklady dosáhnou 

550 mil. Kč. Nový obchvat, který by měl být hotový v roce 2023, má podle kraje výrazně ulevit centru města 

od náporu dopravy. 

Právo: Kandidaturu na prezidenta zvažuji. „Vše pečlivě zvažuji a ve vhodný okamžik se vyjádřím,“ sdělil 

ke své případné kandidatuře na prezidenta republiky prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. 

V interview se také věnuje ekonomické situaci a případným negativním vnějším vlivům, které by mohly 

ovlivnit tuzemské hospodářství.  

HN: Americká cla na zboží EU jsou oficiálně možná. Světová obchodní organizace oficiálně povolila USA 

uvalit cla na dovoz zboží z EU v hodnotě 7,5 mld. dolarů ročně. Podle Washingtonu jde o reakci na 

nezákonné subvencování evropského výrobce letadel Airbus. Cla by měla začít platit od 18. října a budou se 

týkat letadel, potravin, vína nebo whisky. 

 


