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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 24. února 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Český zákaz dvojí kvality potravin vadí už i Unii, tvrdí Hospodářské noviny. Úvěrová společnost 

Zonky stopla zahraniční expanzi a začala škrtat náklady. Součástí úspor je i propouštění. Celková 

ztráta firmy podle informací deníku E15 dosahuje 700 milionů korun. Podle Mf DNES děti kvůli legraci 

riskují zdraví i život. Na sociálních sítích se totiž šíří děsivé výzvy, které mají za následek popáleniny 

nebo zlomeniny. Víkend přinesl přelom v šíření potenciálně smrtící nákazy novým typem koronaviru. 

Masová ohniska infekce se objevila na severu Itálie nedaleko Milána a Benátek, sdělují Lidové noviny 

a deník Právo. 

Zprávy 

HN: Podnikatelé byli v únoru aktivnější. Růst podnikatelské aktivity v eurozóně v únoru překvapivě zrychlil, 

a to navzdory negativním dopadům epidemie nového typu koronaviru na řadu podniků. Vyplývá  

to z předběžných výsledků průzkumu společnosti IHS Markit. Její index podnikatelské aktivity se zvýšil na 

51,6 bodu z lednových 51,3 bodu. 

E15: Obchodníci plní sklady. Dodávky z Číny už váznou. Někteří dodavatelé začínají kvůli epidemii 

koronaviru hlásit krácení dodávek, což se týká například TV a čističek vzduchu. Potíže spojené s omezením 

cest do Číny postihly např. i výrobce důlních strojů Ferrit z FrýdeckoMístecka nebo pardubickou firmu Eldis, 

která nemůže vysílat do Číny své techniky. 

HN: Český zákaz dvojí kvality potravin vadí už i Unii. Z Bruselu se ozývá kritika toho, jak složitou cestou 

ČR bojuje proti dvojí kvalitě prostřednictvím nového zákona. Podle něj by zodpovědnost za rozdílnou kvalitu 

potravin měli nést výrobci i prodejci. Ti však nemají možnost ovlivnit, zda výrobce v jiné zemi neprodává  

ve stejném obalu lepší nápoj či jídlo, upozornila nedávno také Hospodářská komora. 

Mf DNES: Státní agentury se nejspíš sestěhují do Štěpánské ulice. Agentury CzechTrade  

a CzechTourism se přestěhují do státní budovy ve Štěpánské ulici v Praze, kde sídlí agentura CzechInvest. 

Hospodářská komora včera upozornila, že sloučení agentur nebude revoluční změnou podpory podnikání  

a exportu, ale pouhým sestěhováním bez zásadních změn a důkladného auditu jejich fungování.  

Mf DNES: Půda je drahá v Chebu, levná v Jeseníku. Cena zemědělské půdy loni vzrostla o 1,3 procenta 

na 24,40 Kč za metr čtvereční. Společnost Agro21 obchodující s půdou uvedla, že nejlevněji se prodávala  

v okresech Jeseník, Ústí nad Labem a Děčín. Naopak nejdražší byla v průměru v okresech Cheb, Kolín  

a Chrudim. 
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Právo: EPH získá elektrárnu Schkopau. Společnost EP Power Europe (EPPE) z Energetického  

a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského se stane jediným vlastníkem německé 

hnědouhelné elektrárny Schkopau. Elektrárna leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a disponuje čistým 

instalovaným výkonem přibližně 900 megawattů. 

E15: Krsek ve Finsku postaví větrníky za miliardy. Bývalý spoluvlastník a manažer Škody Transportation 

Tomáš Krsek s finskou firmou Winda Power zahájil stavbu čtyř větrníků o celkovém instalovaném výkonu  

20 megawattů. Připravené ke stavbě má navíc další čtyři projekty, čímž by souhrnný výkon větrných 

elektráren překonal 200 megawattů. 

HN: Výrobci radarů Eldis pomohla zakázka pro Čínu. Pardubický výrobce radarové techniky Eldis loni 

téměř ztrojnásobil výrobu. Podnik utržil 976 mil. korun. Tržby vzrostly díky zakázce do Číny, firma začala 

dodávat do Jordánska a dokončila projekt pro českou armádu. Eldis, který své produkty vyváží téměř do 30 

zemí, je součástí holdingu Czechoslovak Group. 

E15: Japonci poletí pro vzorky měsíců Marsu. Japonská vesmírná agentura JAXA oznámila, že do roku 

2030 chce k měsícům Marsu Phobosu a Deimosu vyslat sondu, aby sesbírala vzorky jejich hornin a poté je 

dopravila zpět na Zemi. Pokud vše půjde podle plánu, mise „Martina Moon eXploration“ neboli MMX by měla 

odstartovat v roce 2024. 


