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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 1. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Největší on-line prodejce potřeb pro vaření a stolování Kulina.cz podal sám na sebe insolvenční návrh. Jeho 

dluhy přesáhly 332 milionů korun, sděluje E15. Deník N, Lidové noviny a Právo se věnují nově zvolené slovenské 

prezidentce Zuzaně Čaputové. Mladá fronta DNES informuje o možných změnách na některých ministerských 

postech. O vládní angažmá by měla přijít ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a šéf resortu dopravy 

Dan Ťok. Čeští miliardáři ve velkém vydávají dluhopisy svých firem v eurech, píší Hospodářské noviny.  

Zprávy 

HN: Výdaje na vědu porostou až na 2,5 procenta HDP: Ze státního rozpočtu půjde v roce 2022 na vědu a výzkum 

38,2 mld. Kč, meziročně o 700 mil. více. Pro roky 2020 a 2021 byl už dříve pro inovace schválen rozpočet 37,5 mld. 

Kč.  

E15: Kontrola mýtného vyjde na půl miliardy. Ředitelství silnic a dálnic vypsalo tendr na auditora, který bude 

dohlížet na účinnost budoucího mýtného systému společností CzechToll a SkyToll. Desetiletý kontrakt vyjde na částku 

495 mil. korun. 

HN: Janeček dál povede finanční úřad. Bývalý šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček se nemusí 

obávat, že kvůli kauze odměňování berních úředníků za doměřené daně přijde o kariéru u finanční správy. Podle nové 

generální ředitelky GFŘ Tatjany Richterové k jeho odvolání z postu krajského ředitele berního úřadu v Českých 

Budějovicích nejsou důvody. Podle Richterové je Janečkovo setrvání ve funkci v souladu se služebním zákonem. 

E15: České dráhy koupí vlaky od konsorcia Škoda Transportation-Škoda Vagonka. Dopravce pořídí až 55 vlaků 

za zhruba sedm mld. korun. Prvních 31 souprav má být v provozu na jaře 2021. ČD je využijí na regionálních tratích. 

E15: SŽDC hledá firmu na rekonstrukci výpravní budovy v Berouně. Správa železniční dopravní cesty zahájila 

tendr na zhotovitele kompletní opravy výpravní budovy v Berouně. Modernizace komplexu tří propojených budov vyjde 

na 228 mil. korun. 

Právo: Rozpočet platí už 470 tisíc lidí. Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají už 469 737 

lidí, což je za poslední rok nárůst o dalších 17 tisíc osob, vyplývá z informační brožury ministerstva financí Státní 

rozpočet v kostce. 

E15: Výrobce jehel utržil přes dvě miliardy. Firma Groz-Beckert Czech, která vyrábí jehly pro textilní stroje a díly 

pro tkalcovské stroje, měla loni tržby téměř 2,2 mld. korun. Za loňský rok čeká provozní zisk 109 mil. korun a hrubý 

zisk 59 mil. korun. 
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LN: První prezidentka. Slováci o víkendu zvolili novou hlavu státu, nejvyšší funkci v zemi bude poprvé v historii 

země zastávat žena. Prezidentkou se stala právnička Zuzana Čaputová, která ve druhém kole přímé volby porazila 

místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče. Nové zvolená prezidentka po svém vítězství oznámila, že její první 

zahraniční cesta povede do České republiky. 

LN: Německá bankovní fúze budí odpor. Informace o možném spojení německých finančních domů Deutsche Bank 

a Commerzbank budí u veřejnosti, akcionářů i odborů obavy. Podle kritiků by spojení bank znamenalo zánik až 30 tisíc 

pracovních míst i vysoké státní náklady na fúzi, německá vláda totiž v Commerzbank drží 15procentní podíl. Spojením 

Commerzbank a Deutsche Bank by vznikla třetí největší banka Evropy. 

HN: Britská ekonomika rostla nejpomaleji od roku 2012. Ekonomika Velké Británie loni meziročně vzrostla o  

1,4 procenta, což bylo nejpomalejší tempo od roku 2012. Výsledky zveřejnil tamní statistický úřad, který tak potvrdil 

svůj únorový odhad. Za zpomalením stojí podle ekonomů zejména nejistota ohledně odchodu Spojeného království 

z EU. 

E15: Trhy zažily silný kvartál. Světové trhy vykázaly za letošní první čtvrtletí silný růst. Nejvíce od roku 2012 

vyskočil index technologického trhu Nasdaq Composite, a to o 16,49 procenta. Dařilo se také indexu S&P 500, který si 

připsal 13,07 procenta, což představuje jeho nejlepší čtvrtletní výsledek od roku 2009. 


