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Odbor vnější komunikace 

úterý, 16. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N se věnuje sporu mezi ČR a Ruskem kvůli aktivitám ruského diplomata Alexandra Těrentěva, 

který údajně pronajímá byty patřící českému státu. Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Právo 

informují o požáru pařížské katedrály Notre-Dame. Dálnice by podle vlády měly v budoucnu více 

stavět soukromé společnosti, píší Hospodářské noviny. E15 upozorňuje na ekonomické problémy 

slevových portálů, zájem o jejich služby mezi Čechy klesá.  

Zprávy 

HN: Zemana do Číny doprovodí delegace 60 podnikatelů. Prezidenta Miloše Zemana na pracovní cestě 

do Číny doprovodí 60členná podnikatelská delegace vedená prezidentem Hospodářské komory Vladimírem 

Dlouhým. Mise se zúčastní firmy z leteckého průmyslu, strojírenství nebo výrobci železniční techniky. 

Podnikatelé mimo jiné zavítají na výstavu Expo v Pekingu a setkají se s čínskými firmami. Podrobnosti ZDE  

Mf DNES: Česko rostlo v EU průměrně. České hospodářství bylo loni s růstem o 2,9 procenta 

13. nejrychleji rostoucí ekonomikou v Evropské unii. Tempo tuzemského HDP bylo rychlejší, než činí průměr 

Unie, a předstihlo „staré“ členské státy včetně Německa. Nejrychleji v rámci osmadvacítky rostly ekonomiky 

Irska, Malty a Polska. 

HN: Dálnice mají stavět soukromníci. Vláda Andreje Babiše se chce při výstavbě silnic a dálnic více 

zaměřit na PPP projekty, kdy se na budování infrastruktury podílí soukromé firmy. Takové řešení je podle 

kabinetu nezbytné proto, že v příštích letech klesne financování výstavby komunikací z Evropské unie. 

V polovině příštího roku by se formou PPP projektu měl začít stavět úsek dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem.  

Mf DNES: Kapsch podal žalobu. Firma Kapsch podala u Krajského soudu v Brně další žalobu na Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže kvůli jeho rozhodnutí okolo mýtného tendru. Firmě se nelíbí, že ÚOHS zamítl 

její návrh na zákaz plnění nové smlouvy, která je podle Kapsche nezákonná. Stát loni uzavřel smlouvu na 

provoz mýta s konsorciem firem CzechToll a SkyToll. 

LN: Česko ve hře o závod Škody. Automobilka Škoda Auto dál zvažuje, kde otevře svůj nový evropský 

závod. Podle britského magazínu Autocar vedení společnosti zvažuje kromě Bulharska nebo Turecka také 

možnost, že by nová továrna vznikla v České republice. Škoda Auto zatím nechtěla celou záležitost blíže 

komentovat s tím, že v současnosti zvažuje celkem čtyři evropské lokality. 

HN: Aircraft Industries utržil dvě miliardy korun. Kunovický výrobce letadel Aircraft Industries loni dosáhl 

tržeb 2,03 miliardy korun, což znamená meziroční nárůst o 128 mil. Kč. Společnost pak loni vykázala zisk 

přes 219 milionů korun. Dominantním trhem pro export společnosti je zejména Rusko. 

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/do-ciny-s-prezidentem-republiky-zamiri-i-spickove-technologicke-firmy-pod-vedenim-prezidenta-hospodarske-komory-vladimira-dlouheho/
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HN: Letiště Praha jedná o přímé lince do Atlanty. Pražské Letiště Václava Havla bude spolupracovat 

s letištěm v Atlantě, které ročně odbaví nejvíce cestujících na světě. Součástí partnerství obou letišť je také 

jednání o přímém spojení obou měst. V současnosti z Prahy létají do USA tři přímé linky – do New Yorku, 

Filadelfie a Newarku ve státě New Jersey. 

Právo: EU začne jednat s USA. Evropská unie zahájí rozhovory o obchodu s USA, pověření k jednáním 

pro Evropskou komisi schválili zástupci členských států EU. Změny obchodní politiky mezi USA a EU 

prosazuje americký prezident Donald Trump, který už loni zvýšil cla na dovoz oceli a hliníku a varuje před 

novou sazbou i na import automobilů z Evropy. 


