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Odbor vnější komunikace 

pátek, 20. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Platy učitelů by měly v roce 2021 dosáhnout v průměru 45 tis. Kč měsíčně, informuje Mladá fronta 

DNES. E15 rozebírá nákup vrtulníků pro českou armádu. Lidové noviny se věnují kauze zadrženého 

ruského podnikatele Vitalije Ginzburga kvůli podezření ze zpronevěry. Deník N a Právo píší o kauze 

Čapího hnízda a zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše. Hospodářské noviny  

se zaobírají názory starosty pražských Řeporyjí a někdejšího bulvárního novináře Pavla Novotného.  

Zprávy 

HN: Výroba osobních aut atakuje loňský rekord. Za prvních osm měsíců letošního roku vyrobily české 

automobilky 941 758 vozů, tedy jen o 173 aut méně oproti loňského rekordnímu výsledku. Statistiku 

zveřejnilo Sdružení automobilového průmyslu, podle něhož jsou čísla důkazem odolnosti a síly 

automobilového trhu v ČR. A to navzdory zprávám o ekonomickém zpomalování v Evropě. 

HN: Národní rozvojový fond začne se sedmi miliardami od bank. Čtyři největší české banky se  

po měsících jednání dohodly se státem na podobě Národního rozvojového fondu. Ten by měl zajistit 

prostředky na budování dopravní infrastruktury, škol nebo nemocnic. Na základě memoranda, které banky 

podepsaly se státem, by měly finanční instituce do fondu vložit 7 mld. Kč.  

Právo: Chystá se stavba trati pro 320 km/h. Základem budoucího systému vysokorychlostních tratí v ČR 

by měla být podle SŽDC trasa Praha-Brno-Ostrava. Stavba prvních úseků by měla podle správy železnic 

začít v roce 2025 a vlaky zde budou jezdit rychlostí až 320 km/h. Vybudování celé sítě vysokorychlostních 

tratí v ČR by mělo trvat 30 let a vyjde na zhruba 600 mld. Kč. 

Mf DNES: Indické Jawy za rok dorazí na trh. Motocykly značky Jawa, které v Indii pro českého výrobce 

licenčně vyrábí společnost Mahindra, by měly do konce roku získat evropskou homologaci. Dodávky 

indických motocyklů do Evropy by mohly začít příští rok, nejprve do ČR a na Slovensko. Jawa Moto v roce 

2017 ve svém závodě v Týnci nad Sázavou vyrobila 1 331 strojů a loni dosáhla tržeb skoro 125 mil. Kč. 

E15: Česká zbrojovka končí s výrobou na Slovensku. Czechoslovak Group se stala 100% majitelem 

společnosti ZVS Armory. Dosud ve slovenské zbrojovce vlastnil 49% podíl, ke kterému od České zbrojovky 

Group přikoupil zbývajících 51 %. Uherskobrodská zbrojovka se prodejem ZVS Armory zbavila jediného 

výrobního závodu na Slovensku, kde už bude jen obchodovat se zbraněmi a střelivem. 

LN: Dráhy mají vrchního hlídače. Novým šéfem dozorčí rady Český drah se stal Pavel Kysilka. Někdejšího 

viceguvernéra ČNB a generálního ředitele České spořitelny včera do čela kontrolního orgánu zvolili ostatní 

členové dozorčí rady. Pavla Kysilku do funkce doporučil ministr dopravy Vladimír Kremlík. 
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LN: Začínající inovativní firmy dostanou od vlád miliardu. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytne 

z fondu rizikového kapitálu (OP PIK) 1,035 mld. Kč na podporu inovativních startupů. Podporu resort bude 

prostředky vyplácet prostřednictvím Evropského investičního fondu, který by měl do nových projektů vložit 

dalších 250 mil. Kč. MPO čeká také příspěvky od soukromých investorů ve výši 260 mil. Kč. 

Mf DNES: Růst bude nejnižší od krize, varuje OECD. Organizace OECD snížila odhad růstu globální 

ekonomiky na nejnižší úroveň od dob finanční krize. Světové hospodářství by podle předpovědi OECD mělo 

letos růst o 2,9 %, loni globální ekonomika vykázala tempo 3,6 %. Podle OECD stojí za zpomalující světovou 

ekonomikou zejména obchodní války mezi USA a Čínou. 

 

 

 


