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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 15. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo se věnuje eskalujícím sporům v pražské magistrátní koalici ohledně plánovaného sběru dat 

z elektroměrů nebo změn v dozorčí radě Pražské teplárenské. Deník N rozebírá vztah podnikatele 

Petra Kellnera a premiéra Andreje Babiše. Pozemky kolem plánovaných tras nových dálnic lákají 

developery, upozorňuje E15. Hospodářské noviny píší o chystaném propouštění na finančních 

úřadech, ministerstvo financí chce stav zaměstnanců GFŘ zregulovat o deset procent. Stát našel 

způsob, jak vyřešit nedostupnost některých medikamentů v českých lékárnách, informují Lidové 

noviny. Mladá fronta DNES varuje před úbytkem hmyzu z české krajiny. Kvůli intenzivnímu 

zemědělství v posledních letech vyhynuly tři čtvrtiny druhů.  

Zprávy 

E15: Zeman se sejde s čínským prezidentem. Prezident Miloš Zeman se během nadcházející návštěvy 

Číny sejde se svým tamním protějškem Si Ťin-Pchingem. Cesta Miloše Zemana, během níž ho doprovodí 

podnikatelská delegace vedená Hospodářskou komorou, začíná 24. dubna. Hlava státu se mimo jiné 

zúčastní také summitu k projektu nové Hedvábné stezky.  

Mf DNES: Vláda snížila schodek tím, že převedla peníze. Vláda vylepšila bilanci státního rozpočtu 

převodem 18 miliard korun z privatizačního účtu, zjistila Česká televize. Rozpočtový deficit ČR tak ke konci 

března klesl na 9,2 mld. Kč, zatímco v předchozích měsících dosahoval v průměru skoro 28 miliard korun. 

Podle ministerstva financí je takový převod peněz standardním postupem. 

E15: Stát dá na dopravní stavby 233 miliard. Stát plánuje nejpozději do roku 2020 zahájit nebo dokončit 

celkem 145 velkých dopravních staveb za skoro 233 miliard korun. Bezmála dvě třetiny peněz by měly 

směřovat na dálnice a silnice. Vyplývá to z přehledu ministerstva dopravy, který dnes projednává vláda. 

Mf DNES: Stamiliony bez soutěže. Urgentní práce při rekonstrukci dálnice D1 u Humpolce bude vykonávat 

firma vybraná z omezeného počtu oslovených uchazečů, rozhodlo Ředitelství silnic a dálnic. Společnost 

vybraná ve zkráceném výběrovém řízení bude mít za úkol opravu drenáží ve středním dělícím pásu dálnice 

a výměnu poloviny délky levého jízdního pruhu. Na ostatní práce ŘSD vybere zhotovitele v otevřené soutěži.  

HN: Berňák se chystá propouštět. Po letech přijímání nových zaměstnanců na berní úřady se chystá 

Finanční správa propouštět. Do konce letošního roku se GFŘ chystá propustit stovky úředníků a připravit 

reorganizaci v podobě přesunů lidí a slučování vybraných oddělení. Podle ministerstva financí by mělo 

Finanční správu opustit 10 procent pracovníků, což by přineslo roční úsporu přes půl miliardy korun.  
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E15: Výrobce chlazení utržil přes dvě miliardy. Společnost Hauser, která v jihočeské Kaplici vyrábí 

chladící techniku, vykázala v hospodářském roce od dubna 2017 do března 2018 tržby ve výši 2,19 miliardy 

korun. Znamená to meziroční nárůst o 15 procent a firma vůbec poprvé překonala v tržbách 2miliardovou 

hranici. Čistý zisk společnosti naopak meziročně o 15 % klesl na 187 milionů korun. 

Mf DNES: První test. Největší letadlo na světě, které vyvinula americká společnost Stratolaunch Systems, 

zvládlo svůj první let. Behěm dvouhodinového testu v Kalifornii dosáhl letoun výšky přes 5 000 metrů a 

rychlosti 304 kilometrů za hodinu. Stroj s rozpětím křídel 117 metrů by měl v budoucnu fungovat jako nosič 

kosmických raket, které dopraví do 10kilometrové výšky. 

HN: Pokles prodeje aut v Číně zpomalil. Prodej automobilů v Číně se v březnu již devátý měsíc v řadě 

snížil, podle čínského svazu výrobců automobilů se v březnu odbyt nových vozů meziročně snížil o 5,2 

procenta na 2,52 milionů kusů.  

 


