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Odbor vnější komunikace 

středa, 25. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny se věnují vývoji okolo turecké elektrárny Adularya, na jejíž dostavbě by se mohl 

podílet český stát. E15 píše o posilování kapitálu českých bank kvůli přípravám na nové evropské 

regulace. Lidové noviny představují návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na nový 

způsob výpočtu rodičovského příspěvku. Z důvodu digitalizace katastrálních map čeká dvě třetiny 

českých pozemků přeměřování, informuje Právo. Mladá fronta DNES varuje před rostoucím počtem 

srážek vlaků s kamiony. Deník N rozebírá dopady případné ekonomické recese na české 

zaměstnance.  

Zprávy 

Mf DNES: Na úřad bez papírů. Služby, které stát poskytuje občanům, by měly být do pěti let dostupné 

elektronicky, návrh nové „digitální ústavy“ budou ve druhém čtení projednávat poslanci. Změny by se měly 

týkat například vydávání osobních dokladů nebo stavebního řízení. Podle prezidenta ICT Unie Zdeňka 

Zajíčka přinese zákon i důkladnou revizi služeb, které občanům nebo podnikatelům poskytuje stát. 

HN: ČR má dvě z pěti nejrychleji rostoucích firem v regionu. České firmy Prusa Research a Kiwi.com se 

umístily v první pětce žebříčku Technology Fast 500 EMEA společnosti Deloitte. Ta hodnotí dle obratu 

nejrychleji rostoucí podniky v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky. Prusa Research se zabývá výrobou 

3D tiskáren, Kiwi.com je celosvětově úspěšným vyhledávačem letenek. 

LN: Stovky Čechů si už objednaly elektroškodu. Automobilka Škoda Auto eviduje vysoký zájem lidí o 

nové elektrické modely. Jen za první týden od spuštění objednávek si zákazníci zamluvili 374 vozů Citigo 

s elektromotorem, k zákazníkům se první vozy dostanou v lednu 2020. Objednávky podle Škody přibývají i 

u nového Superbu, který bude využívat hybridní pohon. 

HN: Philip Morris ČR oznámil růst zisku i jméno nové šéfky. Tabákové firmě Philip Morris ČR vzrostl 

v prvním pololetí čistý zisk meziročně o 15,8 % na 2,02 mld. Kč, tržby bez započtení spotřební daně a DPH 

pak meziročně stouply o 27,5 % na 8,2 mld. Kč. Firma zároveň oznámila, že ji od října povede dosavadní 

ředitelka obchodního rozvoje Andrea Gontkovičová.  

HN: Vítkovice dodají do Kanady lanový buben. Firma Vítkovice Heavy Machinery dodá společnosti ABB 

Sweden 74tunový lanový buben pro důlní výtah. Hodnota zakázky, jejíž cílovou zemí budou důlní provozy 

v Kanadě, dosáhne 20 mil. Kč. Vítkovice Heavy Machinery jako někdejší součást holdingu Jana Světlíka 

prošla v posledním roce a půl reorganizací. Novým majitelem je společnost CE Industries.  
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HN: Šmejkal s Novákem prodali Technistone Američanům. Královéhradeckého výrobce desek umělého 

kamene Technistone podnikatelů Zdeňka Šmejkala a Václava Nováka koupila americká firma Wilsonart 

Engineered Surfaces za 1,5 mld. Kč. Technistone vyrábí tvrzený kámen pro kuchyňské desky, dlažby nebo 

obklady. 

Mf DNES: Tesla chce prodávat vozy ve východní Evropě. Americký výrobce elektromobilů Tesla plánuje 

v roce 2020 otevřít několik poboček ve východní Evropě, zkraje roku by měly být v provozu prodejny na 

Slovensku, v Chorvatsku nebo Srbsku. Na Twitteru to oznámil šéf Tesly Elon Musk. Zda bude otevřena 

pobočka i v ČR, neoznámil. 

E15: Honda v Evropě skončí s naftovými motory. Japonská automobilka Honda Motor do roku 2021 

ukončí prodej naftových vozů v Evropě, podle listu Nikkei výrobce vyřadí ze své nabídky dieselové verze 

modelů Civic a HR-V. Honda již dříve uvedla, že od roku 2025 hodlá v Evropě prodávat pouze auta 

s elektrickým pohonem. 

 

 


