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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 26. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny přináší rozhovor s ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost 

Dušanem Navrátilem k tématu nedostatku peněz na boj s hackery. Lidové noviny rozebírají projev 

premiéra Andreje Babiše na Valném shromáždění OSN. Řecko a Česká republika si v současnosti 

vlivem politiky Evropské centrální banky půjčují na mezinárodním trhu peníze za stejný úrok, sděluje 

E15. Deník N analyzuje roli britské banky HSBC v kauze Čapího hnízda. Stát výrazně zpřísní dohled 

nad studnami, varuje Mladá fronta DNES. Deník Právo upozorňuje na hrozící nedostatek sazenic pro 

obnovu lesů zničených suchem a kůrovcovou kalamitou.  

Zprávy 

Mf DNES: ČNB nechala sazby beze změny. Bankovní rada České národní banky ponechala základní 

úrokovou sazbu na dosavadní výši 2 %. Celkem pro zachování stávající sazby hlasovalo pět členů rady, 

důvodem rozhodnutí centrální banky je podle ekonomů především nejistý ekonomický vývoj v zahraničí. 

Mf DNES: Škoda dostala zelenou pro velký kancelářský komplex. Automobilka Škoda Auto postaví 

v Mladé Boleslavi nové kancelářské budovy pro celkem 1 740 pracovníků. Podnik dostal oficiální povolení 

od Středočeského kraje. Po nedávno zprovozněné lakovně za 5 mld. Kč se jedná o další významnou investici 

firmy, cenu kancelářských budov automobilka zatím neuvedla. 

Mf DNES: Novým šéfem se stal náměstek MMR Nebeský. Novým předsedou představenstva Českých 

drah se stal dosavadní náměstek ministerstva pro místní rozvoj Václav Nebeský, který nahradí dosavadního 

generálního ředitele drah Miroslava Kupce. České dráhy vybíraly nového šéfa z celkem 32 kandidátů. 

E15: Obchvat Frýdku-Místku bude dokončen. Začala stavba druhé části obchvatu Frýdku-Místku, která 

bude součástí dálnice D48 vedoucí k polským hranicím. ŘSD plánuje dokončení stavby více než 

4kilometrového úseku za 2 mld. Kč v roce 2022. 

HN: Zetor ukázal v Polsku nový design řady Proxima. Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors na 

veletrhu Agro Show v polském městě Bednary představil nový design modelové řady Proxima, která vychází 

z konceptu italské karosářské firmy Pininfarina. Jedná se již o druhou modelovou řadu, na které Zetor 

s italskými designéry spolupracoval. 

HN: Sazka již prodala 750 milionů losů. Sázková společnost Sazka za 30 let prodala 750 mil. stíracích 

losů, na výhrách pak vyplatila na 11 mld. Kč. Alespoň jeden stírací tiket ročně si podle Sazky, která ovládá 

80 % trhu s losy, koupí každý druhý dospělý Čech. 
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E15: Rusové častěji poletí do Karlových Varů. Ruský nízkonákladový letecký dopravce Pobeda zvýší 

počet letů z moskevského letiště Vnukovo do Karlových Varů a zpět ze dvou na pět letů týdně. Navýšení 

kapacity bude platit nejen do konce letního letového řádu, ale také po celou zimní sezónu do 27. března 

2020. 

LN: V Pekingu otevřeli největší letištní terminál na světě. V čínské metropoli bylo včera oficiálně otevřeno 

nové mezinárodní letiště Ta-sing, které se podle čínské vlády pyšní největším terminálem na světě. Stavba 

ve tvaru chobotnice vznikla podle návrhu architektky Zahy Hadid. Letiště se čtyřmi ranvejemi by mělo ročně 

odbavit na 72 mil. cestujících.  

 

 

 

 


