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Odbor vnější komunikace 

pátek, 4. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny přináší rozhovor s viceprezidentem české pobočky firmy Vodafone Jonathanem 

Rutherfordem. Hovoří mimo jiné o nabídce neomezených dat tuzemským zákazníkům. Obecní a 

krajští politici by si měli v příštím roce platově polepšit, sděluje E15. Mladá fronta DNES a Lidové 

noviny se věnují programu oficiálního rozloučení se zpěvákem Karlem Gottem, který zemřel 1. října. 

O Karlu Gottovi mluví v rozhovoru pro Právo také jeho dlouholetý spolupracovník Jan Adam. Deník 

N otiskl rozhovor s učitelkou Denisou Machoňovou z Tábora, která žáky vede k přijímání svých chyb. 

Zprávy 

Mf DNES: U Sokolova vznikne testovací areál BMW. Testovací areál německé automobilky BMW  

u Sokolova v Karlovarském kraji bude hotový v roce 2022, stavět se má začít v příštím roce. Prostor bude 

sloužit pro vývoj a testování nových technologií, mj. autonomních vozů bez řidiče, elektromobilů nebo 

vodíkových aut. Areál u Sokolova automobilka zvolila díky strategické poloze nedaleko německých hranic.  

E15: Stát plánuje nabrat tisíce zaměstnanců. Nové učitele, vojáky, policisty a hasiče chce v příštím roce 

nabírat vláda. Dohromady pro ně vyčlenila 5,5 tis. míst, naopak hodlá rušit skoro 3 tis. úřednických postů. 

Počítá s tím návrh zákona o státním rozpočtu, který začne tento měsíc projednávat Poslanecká sněmovna. 

E15: Modernizace nádraží bude stát 720 milionů. Správa železniční dopravní cesty vypíše v příštím roce 

tendry na kompletní rekonstrukci 23 nádražních budov. Zatímco letos do modernizací nádraží dosud SŽDC 

investovala 405 mil. Kč, v příštím roce hodlá utratit 720 mil. Kč. Rozsáhlých oprav se v roce 2020 dočkají 

např. nádraží v Plzni, Písku nebo Táboře. 

E15: ČD zajistí dopravu ve středních Čechách. Středočeský kraj podepsal s Českými drahami smlouvu 

na dalších deset let o zajištění drážní obslužnosti. Vlaky státního dopravce najedou každoročně ve středních 

Čechách 15,64 mil. km, za první rok provozu kraj zaplatí 2,1 mld. Kč. České dráhy se také zavázaly navýšit 

kapacitu vlaků na vybraných tratích, zavést v soupravách Wi-Fi připojení a instalovat elektrické zásuvky. 

E15: Tesla otevřela svou první prodejnu v Česku. Americká automobilka Tesla oficiálně otevřela první 

prodejnu svých automobilů v ČR, sídlí v komplexu autosalonu Advantage Cars v pražských Vysočanech. Na 

stejném místě firma od dubna provozuje autorizovaný servis. ČR je první zemí bývalého východního bloku, 

kde společnost Elona Muska otevřela své oficiální zastoupení.  

LN: Prodeje osobních aut letos váznou. Prodej nových osobních aut v ČR za první tři letošní čtvrtletí 

meziročně klesl o 8 % na 191 110 vozů, oznámil Svaz dovozců automobilů. V září nicméně odbyt automobilů 

meziročně vzrostl o 8,5 % na 15 770 kusů. Celkem 72 % nových vozů nakoupily firmy. 
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Mf DNES: Volkswagen zatím nemusí platit odškodné. Koncern Volkswagen zatím nemusí platit odškodné 

majitelům aut v kauze Dieselgate. Odvolací senát zrušil březnový verdikt Obvodního soudu pro Prahu 8, 

podle kterého měla firma tuzemským vlastníkům vozů vyplatit 533 mil. Kč. Odvolací soud našel pochybení 

v podkladech žaloby.  

E15: V Česku žilo loni nejvíce lidí od konce druhé světové války. Ke konci loňského roku měla ČR podle 

ČSÚ 10,65 mil. obyvatel, tedy nejvíce od konce druhé světové války. Za meziročním přírůstkem počtu 

obyvatel o téměř 40 tis. lidí stojí zejména migrace cizinců. Nejčastěji se do tuzemska stěhovali Slováci a 

Ukrajinci. 

Mf DNES: Francie a EU odpoví na americké sankce. Francie a EU jsou připraveny odpovědět sankcemi, 

pokud USA v obchodním sporu okolo společnosti Airbus odmítnou smírné řešení a zavedou cla. Ta chce 

Washington zavést na základě rozhodnutí Světové obchodní organizace, která povolila zatížit clem dovážené 

zboží z EU za 7,5 mld. dolarů ročně. Zejména kvůli nezákonnému subvencování výroby letadel Airbus.  

 

 


