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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 20. února 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny píší o vlivu koronaviru na české podniky. Do fondů zaměřených na ekologii  

a udržitelný rozvoj loni v USA přiteklo rekordních 20,6 mld. dolarů, sděluje E15. Právo varuje před 

podvodnými nabídkami na změnu dodavatele energií. Čeští senioři se podle lékařů často stravují 

nezdravě, upozorňují Lidové noviny. Mladá fronta DNES rozebírá případ psychicky nemocného muže 

z Jablonce nad Nisou, který brutálně týral opuštěné kočky.  

Zprávy 

Mf DNES: Výroba aut v lednu stoupla. Výroba osobních aut v ČR v lednu meziročně vzrostla o 2,8 % na 

celkových 118 475 vozů, produkci zvýšily všechny tři tuzemské automobilky. Statistiku zveřejnilo sdružení 

AutoSAP, podle jehož čísel se dařilo také výrobcům autobusů. 

HN: Škoda chce v tuzemsku prodat 94 tisíc aut. Škoda Auto letos plánuje prodat v ČR minimálně 94 tis. 

aut, tedy stejně jako loni. Prodej ojetých vozů chce automobilka meziročně zvýšit o desetinu na zhruba 60 

tis. Škoda zároveň plánuje, že si udrží svůj podíl na tuzemském automobilovém trhu, který činí 34 %. 

HN: Vývoz zbraní stoupl až na 18 miliard korun. Export zbraní a vojenského materiálu z ČR loni podle 

odhadů Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu vzrostl na 17 až 18 mld. Kč. V roce 2018 činil objem 

vývozu vojenského materiálu a zbraní 14 mld. Kč. Pokud se loňský výsledek potvrdí, půjde o nejlepší 

výsledek zbrojního exportu za poslední roky. 

HN: Na Hrad přijedou významní američtí byznysmeni. V polovině března se na Pražském hradě uskuteční 

Česko-americké obchodní fórum pořádané Hospodářskou komorou. Akce se od 10. do 13. března zúčastní 

prezident Miloš Zeman, přijet by měl i ministr obchodu USA Wilbur Ross a zástupci firem jako Cisco nebo 

IBM. Fórum bude příležitostí pro české firmy k navázání nových obchodních vztahů s americkými partnery.  

HN: Cizinci drží dluhopisy Česka za 583 miliard Kč. Podíl zahraničních investorů, kteří drží české státní 

dluhopisy, ke konci loňského roku klesl na 40,55 % z předloňských 41,81 %, uvedlo ministerstvo financí. 

Zahraniční subjekty tak držely cenné papíry v hodnotě 582,5 mld. Kč. Celkové zadlužení ČR prostřednictvím 

dluhopisů činilo ke konci prosince 1,59 bil. Kč. 

Mf DNES: Polská železniční společnost Lotos se chystá do Česka. Polská železniční firma Lotos Kolej 

se po Polsku a Německu chystá s vlastními vlakovými soupravami vstoupit i na český trh. Vlaky Lotosu by 

měly na české koleje vyjet ještě v letošním roce, informovala společnost na svém webu. Lotos je aktuálně 

druhým největším vlakovým dopravcem v Polsku, na německý trh vstoupil v roce 2015. 
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Mf DNES: PPF jedná o koupi tureckého výrobce autobusů. Mezinárodní investiční skupina PPF 

podnikatele Petra Kellnera má zájem o poloviční podíl v tureckém výrobci autobusů Temsa. Druhou polovinu 

podniku by měl získat turecký konglomerát Sabanci Holding, s níž už PPF podepsala smlouvu o společném 

obchodu. 

E15: Gupta vloží do ostravské huti 19 miliard. Společnost GFC Alliance britského miliardáře Sanjeeva 

Gupty bude v příštích deseti letech investovat do huti Liberty Ostrava zhruba 19 mld. Kč. Peníze půjdou 

zejména do výstavby unikátní technologie výroby oceli, do modernizace válcoven a ekologizace provozu. 

Investicemi chce GFC Aliance dovést ostravskou ocelárnu do roku 2030 k uhlíkové neutralitě.  

HN: ERA dodá další letové systémy do Indonésie. Pardubická firma ERA rozšíří svůj systém sledování 

letového provozu na mezinárodním letišti v indonéské Jakartě, česká společnost tam dodá dalších  

12 letových stanic a původní zmodernizuje. V Jakartě tak bude fungovat celkem 44 stanic českého podniku, 

jejichž síť zajistí monitoring nového terminálu a odstavných ploch pro letadla. Cenu zakázky firma neuvedla. 

LN: EU rýsuje nová digitální pravidla. Evropská komise představila první obrysy plánu, jak zajistit 

bezpečné a efektivní digitální propojení EU. Počítá mj. s vytvořením pravidel pro sdílení dat mezi firmami  

a úřady nebo s budováním rychlých sítí či velkokapacitních datových úložišť. Komise chce také podpořit širší 

využití umělé inteligence v průmyslu a administrativě.  

 

 


