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Odbor vnější komunikace 

úterý, 2. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo se věnuje úbytku členů některých politických stran. Nejvíce straníků mizí z řad KSČM, lidovců a ČSSD. 

Všechny sněmovní strany s výjimkou hnutí STAN skončily za loňský rok ve ztrátě, píše E15. Německo dodnes 

posílá penzi několika členům nacistických bojových složek žijícím v ČR, upozorňuje Deník N. Hospodářské 

noviny informují o spolupráci tuzemských vysokých škol, které chtějí společně bojovat proti dezinformacím o 

Evropské unii. Lidové noviny varují před nárůstem hospodářské trestné činnosti v ČR. Podle Mladé fronty 

DNES dochází v českých nemocnicích kvůli rostoucímu zájmu pacientů vakcíny proti spalničkám.  

Zprávy 

E15: Důchody stoupnou o devět set korun. Celkem 33 miliard korun ročně navíc bude stát zvýšení důchodů o dalších 

900 korun měsíčně, které schválila vláda. Penze by měly vzrůst od ledna příštího roku a průměrná výše starobního 

důchodu tak podle kabinetu přesáhne 14 tisíc korun měsíčně. Hospodářská komora považuje jednorázové navyšování 

penzí ze nezodpovědný krok, vláda by se spíše měla věnovat skutečné důchodové reformě. Více ZDE 

Mf DNES: V březnu měl stát „sekeru“ 9,2 miliardy. Schodek státního rozpočtu ke konci března klesl na 9,2 miliardy 

korun z únorových 19,9 mld. Kč, oznámilo ministerstvo financí. Loni v březnu stát hospodařil s více než 16miliardovým 

přebytkem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové stojí za meziročním zhoršením rozpočtu zejména loňské 

mimořádné příjmy z Evropské unie. 

HN: Stát dá na výzkum půl miliardy, schválila vláda. Na výzkumný program GAMA 2 by měl stát v příštích třech 

letech vyčlenit 550 milionů korun a dalších 17 mil. Kč bude pokryto z neveřejných zdrojů. Program, který schválila 

vláda, má podpořit využití výsledků výzkumu a vývoje, které vznikají ve výzkumných organizacích a mají potenciál na 

praktické uplatnění. Poskytovatelem podpory bude Technologická agentura ČR. 

Právo: Na úhradu ztráty ze slev jízdného vydal stát už přes 2,3 miliardy. Na úhradu ztráty ze 75procentních slev, 

které mají od loňského 1. září ve vlacích a linkových autobusech senioři a studenti, zaplatil stát do konce ledna už  

2,32 miliardy korun. Sdělilo to ministerstvo dopravy, podle něhož toto číslo odpovídá původním předpokladům. 

Nejvyšší částkou – 512 milionů korun – stát kompenzoval dopravcům slevy v říjnu.  

Mf DNES: ČEZ má nabídky na svůj bulharský byznys. Energetická skupina ČEZ obdržela od společností India 

Power a Eurohold závazné nabídky na koupi svých bulharských aktiv, ČEZ je v následujících týdnech bude 

vyhodnocovat. Do balíku prodávaných společností v Bulharsku patří celkem sedm firem včetně distribučního podniku. 

Mf DNES: Stát nemusí platit 75 milionů. Český stát uspěl ve sporu se společností Viktoriagruppe o 75,3 milionu 

korun. Insolvenční správce zkrachovalé firmy požadoval po České republice peníze za to, že měla v německém 

Krailingu skladovat svoji naftu pod cenou. Soud nároky společnosti zamítl.  

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/vladimir-dlouhy-ocenuji-ze-nizke-penze-v-nasi-zemi-nejsou-vlade-lhostejne-odlozme-ale-ruzove-bryle-devet-stovek-je-jen-mala-zaplata-ktera-seniorum-dustojne-stari-nezajisti/
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E15: Letiště Praha splatí obří dluh. Snáze si pak znovu půjčí. Letiště Václava Havla v Praze dokončuje splácení 

5miliardového úvěru, který si před lety vzalo na stavbu druhého terminálu. Tento závazek by mělo pražské letiště podle 

generálního ředitele Václava Řehoře splatit v červnu. Firmě tak zbydou pouze závazky z dluhopisů, které hodlá splatit 

v příštím roce. Následně se chce vedení letiště pustit do klíčových investic, např. vybudování paralelní dráhy.  

HN: Průmysl eurozóny si vede nejhůře za šest let. Aktivita průmyslu v zemích eurozóny byla v březnu podle 

společnosti IHS Market nejslabší za posledních šest let. Průmyslový sektor Německa se pak nachází v nejhorší situaci 

od roku 2012. Ekonomové vidí hlavní příčinu v globálním hospodářském ochlazování i nejistotě okolo brexitu. 

E15: Inflace v eurozóně zpomalila. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v březnu zpomalilo na 1,4 

procenta z únorových 1,5 %. Inflace v zemích platících eurem se tak podle rychlého odhadu Eurostatu vzdálila cílové 

úrovni Evropské centrální banky. 

 


