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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 12. prosince 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Pražské městské části zahájily zdražování činží v obecních bytech, sděluje E15. Hospodářské noviny 

píší o rostoucím počtu nemovitostí, které si noví majitelé pořizují bez nutnosti hypotéky. Lidové 

noviny a Mladá fronta DNES se věnují kybernetickému útoku na benešovskou nemocnici, který 

výrazně ochromil její provoz. Devět z deseti zdravotníků podle Světové zdravotnické organizace 

čelilo fyzickým nebo verbálním útokům, informuje Právo. Deník N přináší rozhovor se spisovatelkou 

Petrou Soukupovou, která představuje svoji novou knihu.  

Zprávy 

HN: Objem veřejných stavebních zakázek vzrostl o 6,7 procenta. Objem zakázek, které veřejní investoři 

v ČR zadali stavebním firmám, letos do konce listopadu meziročně vzrostl o 6,7 %. Důvodem růstu byl 

zejména vyšší objem zakázek na výstavbu dopravní infrastruktury, uvedla společnost IS. Největším 

zadavatelem veřejných zakázek ve výši 47 mld. Kč bylo Ředitelství silnic a dálnic. 

HN: Do výroby vrtulníků pro armádu se zapojí státní firmy. Do výroby amerických vrtulníků pro českou 

armádu se zapojí státní podniky LOM Praha a Vojenský technický ústav i soukromé společnosti Aero 

Vodochody, Ray Service a VR Group. Podíl tuzemských společností na zakázce v celkové hodnotě  

14,6 mld. Kč by měl podle ministerstva obrany dosáhnout 30 %.  

HN: Stát přidá na postiženého zaměstnance osm stovek. Státní příspěvek na platy lidí se zdravotním 

postižením se v souvislosti s růstem minimální mzdy zvýší o 800 Kč na 12 800 Kč měsíčně. Novela zákona 

nyní čeká na podpis prezidenta. Norma obsahuje i ustanovení, že v budoucnu bude o růstu příspěvků na 

zaměstnávání lidí s hendikepem rozhodovat vláda.  

HN: Škoda dodala 109 000 aut, meziročně méně. Automobilka Škoda Auto dodala v listopadu zákazníkům 

109 tis. vozů, meziročně o 1 % méně. Pokles poptávky zaznamenal výrobce v Číně, kde se prodeje 

meziročně snížily o 3,2 %. Naopak v ČR odbyt vozů Škoda v listopadu meziročně vzrostl o 5,7 %. 

Nejprodávanějšími škodováckými modely byly Octavia a Kodiaq. 

Mf DNES: Kofola koupila Korunní a Ondrášovku. Nápojářská skupina Kofola koupila 100% podíl ve 

společnostech Karlovarská Korunní a Ondrášovka, cenu obchodu ani jedna ze stran nezveřejnila. Celou 

transakci, kterou by měly společnosti dokončit v polovině příštího roku, posoudí antimonopolní úřad. 

E15: Čistička vyrábí biopalivo. V Českolipské čistírně odpadních vod začala zkušební výroba biopaliva 

z kalových plynů. Produkt s vysokým obsahem metanu se v budoucnu může stát alternativou stlačeného 

zemního plynu pro pohon automobilů. Návratnost investice odhaduje firma MemBrain na 3 až 8 let. 
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HN: Nová kosmická agentura bude sídlit v Česku. Od roku 2021 bude v ČR sídlit nová Agentura Evropské 

unie pro kosmický program (EUSPA). Agentura vznikne rozšířením organizace GSA, která v současnosti 

v Praze řídí evropský družicový systém Galileo. EUSPA bude zaměstnávat zhruba 700 lidí, česká vláda by 

pak měla na kosmické aktivity přispívat 1,2 mld. Kč ročně.  

Mf DNES: Tesla vyrobí v Německu půl milionu aut ročně. Americká automobilka Tesla plánuje ve svém 

novém závodě v Německu vyrábět 500 tis. vozů ročně, uvedl německý list Bild. Tesla hodlá do nové továrny 

investovat až 4 mld. eur a zaměstná v ní na 10 tis. lidí. Provoz nedaleko Berlína má od roku 2021 vyrábět 

vozy Model 3 a Model Y. 

 


