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Odbor vnější komunikace 

úterý, 21. ledna 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny, Deník N a Hospodářské noviny věnují titulní strany předsedovi Senátu Jaroslavu 

Kuberovi, který náhle zemřel ve věku 72 let. Právo píše o odvolání ministra dopravy Vladimíra 

Kremlíka kvůli tendru na systém elektronických dálničních známek. Kvůli rostoucí globální poptávce 

očekávají ekonomové zdražování vepřového masa, sděluje E15. Mladá fronta DNES přináší svědectví 

hasičů, kteří zachraňovali přeživší z hořícího domova pro mentálně postižené ve Vejprtech. 

Zprávy 

Mf DNES: Dopravu má řídit Havlíček. Premiér Andrej Babiš odvolal ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, 

podle předsedy vlády nezvládl zakázku na systém elektronických dálničních známek za 400 mil. Kč. Ta byla 

podle Andreje Babiše i opozičních stran předražená. Ministerstvo dopravy by měl převzít současný ministr 

průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který bude mít v gesci oba resorty. 

HN: Aero letos čeká oproti loňsku dvojnásobné tržby. Nové zakázky na údržbu letounů, zvýšení výroby 

pro společnost Airbus a zahájení sériové výroby nového letadla L-39 NG v letošním roce povedou 

k výraznému nárůstu tržeb firmy Aero Vodochody. Oproti loňsku by si měla společnost v tržbách polepšit na 

dvojnásobek, tedy zhruba na 6 mld. Kč. 

HN: Zbrojař Strnad skupuje za stovky milionů už druhou firmu vyvíjející systémy řízení letového 

provozu. Do skupiny Czechoslovak Group přibude další firma, která se specializuje na letecký průmysl. 

Majitel společnosti Michal Strnad se dohodl na koupi českého odštěpného závodu britské firmy Ifield 

Computer Consultancy za stovky mil. Kč. Podnik vyrábí systémy pro řízení letového provozu. 

Mf DNES: Auta zdraží či nebudou k mání. Jen kvůli emisím. Výrobci automobilů v Evropě se připravují 

na povinnost výrazného snižování emisí u vyráběných modelů. V případě, že nesplní dané limity, hrozí jim 

vysoké sankce. Společnost AP Consulting vypočítala, že 30 největších značek zaplatí v roce 2021 za nižší 

emise svých aut skoro 400 mld. Kč. Zákazníci si tak podle studie připlatí za vozy desítky tisíc korun. 

HN: Solárních elektráren v Česku loni přibylo. Trh se solárními elektrárnami loni v ČR vzrostl o 1 %, kdy 

výrobci instalovali přes 3 400 nových zařízení o celkovém výkonu přes 25 MW. Znamená to dvojnásobný 

výkon oproti roku 2018, sdělily Cech akumulace a fotovoltaiky a Komora obnovitelných zdrojů energie. 

Mf DNES: V červnu bude zkušebně spuštěn Portál Pražana. Hlavní město v červnu spustí zkušební 

provoz Portálu Pražana, kde si budou obyvatelé Prahy moci vyřídit úřední záležitosti online. Uvedl to primátor 

metropole Zdeněk Hřib, podle kterého budou mít Pražané zpočátku možnost z pohodlí domova vyřídit např. 

poplatky za svoz odpadu nebo za psy. Finální verze by měla začít fungovat za dva roky. 
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LN: Leo Express napravil nedostatky, sankcím kraje přesto neujde. Železniční dopravce Leo Express 

odstranil ve stanoveném termínu všechny nedostatky, které kritizoval Pardubický kraj. Hejtmanství přesto 

udělí firmě sankci, kterou hodlá investovat do zlepšování služeb pro cestující. Kraji vadilo zejména 

nedostatečné pokrytí wi-fi sítí, malý počet stevardů nebo problémy s informačním systémem ve vlacích. 

 

 


