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Odbor vnější komunikace 

středa, 6. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N přináší přehled posledních více než 2 000 hlasování v Poslanecké sněmovně a mapuje programové 

průniky parlamentních stran. Právo se věnuje návštěvě premiéra Andreje Babiše v Bílém domě. Kromě 

amerického prezidenta Donalda Trumpa se předseda vlády setká také se šéfkou CIA. Návštěvu Andreje Babiše 

v USA rozebírají i Lidové noviny. Podat hromadnou žalobu bude v budoucnu díky novému zákonu snadnější, 

píší Hospodářské noviny. Mladá fronta DNES upozorňuje na rostoucí počet vlakových nehod v České republice. 

Drážní úřad proto chystá bodový systém pro strojvedoucí. E15 informuje o vzrůstající oblibě svěřenských fondů, 

jejichž počet se za poslední rok ztrojnásobil na zhruba 1 400. 

Zprávy 

Mf DNES: Rychlý zákaz jízdy kamionů v levém pruhu neuspěje. Snaha o schválení návrhu na zákaz jízdy kamionů 

v levém pruhu na dálnicích zrychleně v prvním čtení neuspěje. Návrh na zrychlené projednání chtějí vetovat strany  

TOP 09, ODS, KDU-ČSL a hnutí STAN, k vetu přitom stačí už dva poslanecké kluby. Proti zákazu jízdy kamionů 

v levém pruhu se vymezila Hospodářská komora, více ZDE.  

E15: Schillerová s propouštěním narazila i ve své vlastní straně. Záměr ministryně financí Aleny Schillerové 

škrtnout s výjimkou učitelů, policistů a vojáků každé desáté pracovní místo ve státním sektoru je podle ostatních členů 

vlády nereálný, znamenalo by to propuštění až 13 tisíc lidí. Vedle ministrů za ČSSD odmítají tento krok také členové 

vlády z hnutí ANO. Ti považují opatření za příliš radikální. 

HN: V prodejích vede Škoda, Dacia předjela Hyundai. Prodej nových osobních vozů v České republice v lednu a 

únoru meziročně klesl o 12,2 procenta na 38 125 vozů. Nejprodávanější Škoda Auto zvýšila podíl na celkovém odbytu 

na 35 procent, druhý skončil Volkswagen. Na třetím místě v prodejnosti pak korejskou automobilku Hyundai vystřídal 

výrobce Dacia. Statistiku zveřejnil Svaz dovozců automobilů. 

LN: Pošťákům přidají, ubyde manažerů. Česká pošta od dubna zvýší tarifní mzdy svých zaměstnanců o deset 

procent, za první tři měsíce letošního roku navíc dostanou mimořádné odměny. Státní podnik hodlá také během letoška 

snížit počet zaměstnanců na manažerských a administrativních pozicích o 15 %, což by mělo podniku ročně ušetřit až 

120 milionů korun. Po včerejším jednání dozorčí rady České pošty to oznámil ministr vnitra Jan Hamáček.   

HN: ČVUT a GE Aviation spustí nejmodernější zkušebny motorů. Letos vzlétne letadlo s novým motorem, který 

v České republice vyvíjí společnost GE Aviation. Motor pro americký stroj Cessna Denali testují čeští odborníci 

z ČVUT. Tato vysoká škola v příštích týdnech a měsících zprovozní několik dalších moderních leteckých zkušeben za 

více než dvě miliardy korun. Firma GE bude testované motory v ČR také vyrábět v závodě za 70 mil. dolarů. 

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/dopravci-za-pouziti-dalnic-plati-mytne-maji-tedy-prispivat-na-vystavbu-a-opravy-komunikaci-jejichz-polovinu-nebudou-moci-pouzivat/
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HN: Aircraft Industries prodá tři letouny do Číny. Kunovický výrobce letadel Aircraft Industries připravuje prodej 

tří vrtulových letounů L410 do Číny pro tamního dopravce Yingan General Aviation, který stroje využije pro regionální 

leteckou dopravu. Letadla musí ještě získat certifikaci pro provoz v Číně, podle vedení kunovického podniku by ji mohla 

firma získat v průběhu letošního roku. 

Právo: Raiffeisen čelí nařčení z praní špinavých peněz. Rakouská banka Raiffeisen čelí nařčení z praní špinavých 

peněz, o případu informoval server addendum.org. Banka veškerá nařčení odmítá a tvrdí, že žádné oficiální obvinění 

zatím neobdržela, její akcie na zprávu nicméně zareagovaly propadem o 12 procent. Prověřování údajného praní 

špinavých peněz potvrdila mluvčí rakouské prokuratury. 

 

 


