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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 21. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny avizují rozhovor se šéfem Erste Group Bank Andreasem Treichlem. V tuzemsku 

je aktuálně v provozu 170 zimních stadionů, podle zjištění E15 přibudou ve městech další desítky. 

Lidové noviny tvrdí, že České dráhy od 15. prosince vybaví své průvodčí více než 1600 mobilními 

terminály pro platbu za jízdenky kartou. Poradci pirátského primátora Zdeňka Hřiba stojí Prahu 

měsíčně v průměru kolem půl milionu korun. Je to dvakrát až třikrát víc, než kolik byly magistrátní 

náklady na týmy jeho předchůdců, upozorňuje Právo. Svobodní mají větší pravděpodobnost, že 

zemřou třeba na aterosklerózu nebo diabetes. U rozvedených je zase vyšší pravděpodobnost úmrtí 

na nemoci jater a Alzheimerovu chorobu, sděluje Mf DNES. 

Zprávy 

LN: Stát nechce doplácet na export. Stát chystá změnu podpory českého exportu. Česká exportní banka 

(ČEB) by už neměla konkurovat běžným finančním ústavům. Zaměřit by se mohla např. na odvětví,  

od kterých komerční banky dávají ruce pryč, jako je např. vývoz zbraní. ČEB by se také měla stát dcerou 

stoprocentně vlastněnou Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP). 

HN: Státní slevy v dopravě v září vyšly na 578 milionů. Stát dopravcům za slevy pro studenty a důchodce 

během září vyplatil více než 578 mil. korun. Proti loňskému září je to o 115 mil. korun více. Stát poskytuje 

pro žáky a studenty do 26 let a seniory nad 65 let slevu na jízdném ve veřejné dopravě ve výši 75 %.  

Za první rok fungování slev stát dopravcům vyplatil téměř 5,6 mld. korun. 

LN: Stavba domu se od ledna prodraží. Od ledna příštího roku vstupují v platnost přísnější normy  

pro spotřebu energií v nových domech. Stavba domů se tím pádem prodraží, upozorňují stavebníci. Zvýšené 

pořizovací náklady může pomoci pokrýt dotace z programu Nová zelená úsporám.  

HN: Výrobci elektroniky utržili 374 miliard korun. Tržby výrobců počítačů, elektronických a optických 

přístrojů, jimž v ČR vévodí ON Semiconductor CR či Foxconn CZ, loni meziročně vzrostly o 10,4 % na 374,4 

mld. korun. Proti krizovému roku 2009 byly více než o polovinu vyšší. Vývoz vzrostl meziročně o 17 %, dovoz 

se zvýšil o 13,2 %, uvádějí statistiky ministerstva průmyslu a obchodu a ČSÚ. 

Mf DNES: Celá D11 by mohla být hotová v roce 2028. Dálnice D11 z Hradce Králové až na přechod  

do Polska v Královci na Trutnovsku by měla být podle ministerstva dopravy hotová do konce roku 2028. Celá 

stavba D11 včetně rozšíření dálničních pruhů ze čtyř na šest mezi Prahou a Poděbrady by měla být hotová 

v roce 2029. 
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Mf DNES: Stěhování Toyot. Yaris míří do Kolína. Japonská automobilka Toyota zvažuje přesun výroby 

svého nejvýznamnějšího evropského modelu, malého yarisu s hybridním pohonem. Yarisy se dosud vyrábějí 

ve francouzském Valenciennes. Tuto továrnu ovšem automobilka potřebuje uvolnit pro model Corolla, který 

se aktuálně vyrábí v Británii balancující na hraně brexitu. 

HN: Firmě Emco stouply tržby na 1,15 miliardy korun. Společnost Emco vyrábějící müsli či sušenky loni 

meziročně zvýšila zisk o 64 % na 35,6 mil. korun. Tržby se podle výroční zprávy zvýšily zhruba o 24 %  

na 1,15 mld. korun, z toho 426 mil. korun byly tržby v zahraničí. Výrobky firmy Emco se vyváží do 50 zemí. 

E15: Japonci začnou vyrábět katalyzátory. Tovární hala japonského výrobce automobilových katalyzátorů 

Cataler Corporation v Týništi nad Orlicí je hotová. Firma si halu nyní přebírá, provoz by v ní měla zahájit  

v dubnu příštího roku. Stavba haly o rozloze 1,4 ha začala letos v dubnu. 

HN: Synot vstupuje na německý trh s kasiny. Tuzemská skupina Synot rozšíří své aktivity na německý 

trh. Umožní jí to nově podepsaná smlouva se společností E-Systems GmbH, která je dodavatelem zařízení 

a systémů na kasinovém trhu, a to hned v několika evropských zemích. Synot předpokládá dodávky stovek 

svých herních zařízení do kasin. 

E15: V Česku umírá méně lidí. Úmrtnost v ČR za posledních deset let poklesla zhruba o sedminu. Lidé 

také umírají v pozdějším věku. Nejčastější příčiny ale zůstávají stejné, a to nemoci srdce a cév a rakovina. 

Ty byly loni za úmrtím téměř tří pětin zemřelých, uvedl ČSÚ. Loni zemřelo téměř 113 tis. lidí. 

HN: Přibývá lidí s demencí, chybí pro ně služby. V ČR rychle přibývá lidí s Alzheimerovou chorobou  

a jinými demencemi. Od roku 1990 se jejich počet zdvojnásobil. Loni těmito nemocemi trpělo na 167 tis. lidí. 

Úmrtnost se za posledních deset let zvedla víc než sedmkrát. Rozvoj služeb a specializovaných zařízení  

s ním ale krok nedrží a neúspěšných žádostí o péči je víc než těch uspokojených, ukázaly statistiky. 

HN: Na Slovensku opět ubylo nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti na Slovensku v říjnu opět klesla 

pod hranici pěti procent a je blízko rekordního minima. Nezaměstnanost dosáhla 4,94 % proti 5,04 % v září. 

Oznámilo to Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny. Počet registrovaných nezaměstnaných v říjnu činil 136 

192 osob. Úřady práce na konci října evidovaly téměř 100 tis. volných pracovních míst. 


