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Odbor vnější komunikace 

pátek, 19. října 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

Právo přináší rozhovor s brigádním generálem Štefanem Muranským, který popisuje okolnosti útoku na pět 

českých vojáků v Afghánistánu. E15 informuje o expanzi českého řetězce s čerstvými džusy Fruitisimo, firma po 

vstupu nového investora plánuje zřídit pobočky v Německu, Rakousku, Polsku, Rusku i USA. Hospodářské 

noviny otiskly rozhovor s europoslankyní za hnutí ANO Ditou Charanzovou, hovoří o evropské politice i vztazích 

s Andrejem Babišem. Lidové noviny se věnují programu prezidenta Miloše Zemana během oslav stého výročí 

založení Československé republiky, mimo jiné se setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a 

slovenskou hlavou státu Andrejem Kiskou. Ministr Dan Ťok plánuje až 50 tisíci korunami zpoplatnit podání 

rozkladu proti úřednímu rozhodnutí během stavebního řízení, upozorňuje Mladá fronta DNES.  

Zprávy 

LN: Šéf berňáku Janeček chystá rozlučku. Generální finanční ředitelství čekají změny v nejvyšším vedení, podle 

zjištění LN ke konci roku skončí ve funkci generální ředitel GFŘ Martin Janeček. Nahradit by ho měla jeho dosavadní 

zástupkyně Tatjana Richterová. K tématu se zatím nechtěli vyjadřovat ani Martin Janeček, ani ministryně financí Alena 

Schillerová, pod jejíž resort Finanční správa spadá. Janeček v minulosti čelil kritice hlavně kvůli zajišťovacím příkazům. 

Mf DNES: Ťok proti aktivistům: 50 tisíc za zdržování. Ministr dopravy Dan Ťok navrhuje opatření ke zrychlení 

výstavby dálnic v ČR, chce omezit možnosti ekologických aktivistů protahovat přípravu staveb. Šéf resortu navrhuje 

zpoplatnit podání rozkladu proti rozhodnutí úřadů až 50 tisíci Kč. Ministerstvo tím chce eliminovat účelová napadání 

přípravy staveb, která realizaci protahují. Podle právníků by ale podobný krok mohl narazit u Ústavního soudu.  

LN: V ČD ožívá zájem o Leo Express. České dráhy opět otevírají téma možného odkupu podílů v konkurenčních 

společnostech Leo Express nebo Regiojet. Zvláště v případě Leo Expressu je zájem ČD podle dopravních expertů 

logický. O soukromého dopravce mají totiž zájem také německý Deutsche Bahn nebo rakouské ÖBB a jejich proniknutí 

na tuzemskou železnici by pro České dráhy znamenal velkou konkurenci. 

Mf DNES: Pražské letiště odbavilo v létě 5,5 milionu cestujících. Letiště Václava Havla Praha v letošním třetím 

čtvrtletí odbavilo 5,48 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o 9,3 procenta. Červenec pak byl s 1,88 mil. 

odbavenými cestujícími nejvytíženějším měsícem v historii letiště. Během léta cestující z Prahy nejčastěji létali do 

Londýna, Moskvy, Paříže, Amsterodamu nebo Frankfurtu. 

LN: Hypermarket Globus zahájil online prodej. Hypermarkety Globus spustily v České republice vlastní e-shop, 

zákazníci si objednané zboží mohou vyzvedávat zatím jen v pobočce řetězce na pražském Zličíně. Společnost po 

internetu v současnosti nabízí dvě třetiny svého potravinového sortimentu. Po Tescu se tak Globus stal druhým velkým 

řetězcem, který online prodej potravin v ČR nabízí. 
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HN: Starostové „ulovili“ Drahoše s Hilšerem. O šéfovi Senátu může rozhodnout Fischer. Starostové a nezávislí se 

stali stranou s nejsilnějším senátorským klubem, bude mít 18 členů. Včera řady STAN rozšířili bývalí kandidáti na 

prezidenta Jiří Drahoš a Marek Hilšer. Zbylí nezařazení senátoři, včetně dalšího někdejšího kandidáta na hlavu státu 

Pavla Fischera, si zatím stranu nevybrali a mohou tak pořadí stran ještě změnit. Např. ODS v současnosti drží 16 křesel.  

HN: OPEC: Poptávku po ropě potáhne v následujících letech Indie. Indie je v současnosti po USA a Číně třetím 

největším spotřebitelem ropy na světě a její podíl v dalších letech ještě vzroste. Předpokládá to analýza organizace 

OPEC, podle níž se do roku 2040 celosvětová poptávka po surovině zvýší z nynějších 98,48 milionů barelů denně na 

111,7 milionů. Čtyřicet procent tohoto nárůstu pak připadne právě na Indii.  

 


