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Odbor vnější komunikace 

středa, 3. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N přináší rozhovory s odsouzenými z věznic ve Valdicích a Světlé nad Sázavou. Všechny 

sněmovní strany jsou v současnosti finančně závislé na příspěvcích od státu, upozorňuje Právo. E15 

se věnuje ekonomickým výsledkům řetězců rychlého občerstvení v ČR. Hospodářské noviny píší o 

záměru ministerstva dopravy zpoplatnit podávání námitek proti dopravním stavbám. Lidové noviny 

varují před úbytkem lékáren na venkově, lidé tak často musí cestovat do větších měst. Mladá fronta 

DNES informuje o rostoucí teplotě vody v tuzemských přehradách, která přispívá k množení sinic.  

Zprávy 

Právo: Ekonomika zpomalila růst na 2,9 %. Česká ekonomika loni meziročně vzrostla o 2,9 procenta, 

Český statistický úřad tak zpřesnil svůj březnový odhad – konkrétně o 0,1 procentního bodu dolů. V roce 

2017 HDP České republiky rostlo o 4,5 %. Podle analytiků stojí za zpomalením hospodářského růstu 

ochlazování německé ekonomiky i nejistota spojená s brexitem. 

Mf DNES: Mzdy ve stavebnictví vzrostou o desetinu. Mzdy ve stavebnictví letos vzrostou v průměru o  

9,1 procenta, počítá s tím návrh kolektivní smlouvy podepsaný Svazem podnikatelů ve stavebnictví s odbory. 

Kromě firem, které jsou členy odborových svazů, by se měla dohoda vztahovat i na všechny ostatní stavební 

společnosti s 20 a více zaměstnanci.  

E15: Sklad Mercedesu u Prahy narazil na odpor obcí. Plány německé automobilky Daimler na vybudování 

skladu pro náhradní díly v Úžicích u Prahy narážejí na odpor okolních obcí a občanských sdružení. 

Ministerstvo životního prostředí na jejich podnět zahájilo přezkum kladného stanoviska uděleného 

Středočeským krajem. Sklad o rozloze 229 tis. metrů čtverečních by měl být největší v ČR. 

Mf DNES: Zetor propustil méně lidí. Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors dal kvůli ekonomickým 

potížím výpověď 145 lidem, což je o 115 méně, než firma loni v prosinci původně avizovala. Podle výkonného 

ředitele Zetoru Mariána Lipovského se společnosti podařilo najít úspory. Podnik letos nicméně plánuje prodat 

1 200 traktorů, tedy o 665 méně než před dvěma roky.  

LN: TV Prima chystá zpravodajský kanál CNN Prima News. Televizní skupina Prima spustí v České 

republice během následujících 12 měsíců nový zpravodajský kanál CNN Prima News. Kontinuální 

zpravodajství bude probíhat ve spolupráci s firmou CNN International Commercial. Obsah bude podle vedení 

společnosti vytvářet současný zpravodajský tým TV Prima a bude pokrývat aktuální dění v ČR i zahraničí.  
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Mf DNES: Justice online. Rozsudky mají být na internetu. Ministerstvo spravedlnosti chystá změny ve 

zveřejňování soudních rozsudků, verdikty jednotlivých senátů by měly být online k dispozici na internetu. Do 

roku 2020 alespoň v civilních řízeních. Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka si tak bude moci kdokoliv 

vyhledat, jakým způsobem konkrétní soud rozhoduje.  

Mf DNES: Do Česka se valí turecká ocel. Je levnější. Během loňského roku se do Evropské unie dovezlo 

čtyřikrát více turecké oceli než v roce 2015. Podle Ocelářské unie je hlavním důvodem masivního přílivu 

suroviny z Turecka zejména výrazný pokles turecké měny, za poslední tři roky se hodnota liry vůči české 

koruně snížila zhruba na polovinu. Levným cenám pak nejsou evropští producenti schopni konkurovat.  

HN: Facebook by mohl platit vydavatelům za zprávy. Facebook uvažuje o vytvoření speciálního produktu 

v rámci své sociální sítě, který by uživatelům poskytoval vysoce kvalitní zpravodajství. Za exkluzivní materiály 

by podle zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga mohla společnost vydavatelům platit, pro čtenáře by 

pak byl obsah zdarma. 

 

 

 


