
 

 

 1 

Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 4. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N otiskl rozhovor s knězem, který byl zbaven služby kvůli údajnému sexuálnímu zneužívání. 

Rozvody bezdětných párů by mohly být v budoucnu podle vlády vyřizovány u notáře, píše Právo. 

Podle vyjádření odborníků pro Hospodářské noviny má Česká republika příliš měkké normy pro 

kvalitu pitné vody. Lidové noviny informují o ocenění pro šéfa BIS Michala Koudelky, který v USA 

obdržel prestižní ocenění od americké CIA. Mladá fronta DNES se věnuje rostoucímu počtu účelových 

sňatků českých žen s vyhoštěnými migranty z Německa. E15 přináší přehled platů zaměstnanců 

politických stran, nejvíce vydělávají pracovníci hnutí ANO.  

Zprávy 

E15: Veřejné finance byly loni v plusu. Přebytek veřejných financí klesl z předloňských 1,57 procenta HDP 

na loňských 0,89 procenta. Uvedl to ČSÚ s tím, že hospodaření vládních institucí loni skončilo v plusu ve 

výši 47,4 miliardy korun, zatímco za rok 2017 to bylo 80 miliard. Veřejné finance byly v přebytku třetí rok po 

sobě.  

HN: ČR si půjčí tři miliardy na železnici od Evropské banky. Česká republika si od Evropské investiční 

banky půjčí tři miliardy korun na rozvoj železniční infrastruktury. Jedná se o první část úvěru v celkovém 

objemu 11,5 miliardy korun, které si chce stát od EIB vypůjčit. Investice by měly podle SŽDC zvýšit plynulost 

a bezpečnost dopravy, modernizace se dotkne také nástupišť, trakčního vedení nebo vybraných mostů. 

HN: Nákup aut v 1. čtvrtletí klesl o 12 procent. Prodej nových osobních vozů v České republice v prvním 

čtvrtletí meziročně klesl o 12 procent na 59 616 aut, uvedl Svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl 

podle statistiky o segment SUV a prodejům vévodily benzinové motory. Největší počet aut prodala 

mladoboleslavská Škoda Auto – 20 586. 

LN: Škoda bude testovat elektrické Citigo. Automobilka Škoda Auto nabídne tuzemským zákazníkům 

možnost testování deseti prototypů svého prvního elektromobilu Citigo e-pilot, který vznikne na bázi vozu 

Volkswagen e-up!. Firma chce zkušenosti řidičů z běžného provozu testovaných elektroaut využít jako 

zpětnou vazbu před uvedením finální sériové verze nového modelu na trh. 

E15: Poslanci podpořili zachování režijek ČD: Sněmovní hospodářský výbor nepodpořil pozměňovací 

návrh poslance Martina Kolovratníka k vládní drážní novele, podle kterého by České dráhy nemusely zdarma 

uznávat jízdní výhody zaměstnancům jiných firem. Drážní odbory kvůli rušení režijek založily i stávkový 

výbor, stávka podle nich ale nyní po rozhodnutí výboru nehrozí. 
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E15: Stavba obchvatu za stamiliony se odkládá. ŘSD nemůže začít s výstavbou obchvatu Chýnova na 

Táborsku v hodnotě 430 milionů korun, která měla začít tento týden. Jihočeský krajský úřad musí rozhodnout 

o novém stavebním povolení. Ministerstvo dopravy v předchozím procesu povolování stavby zjistilo formální 

chyby, když se jedna z majitelek pozemků poblíž trasy odvolala proti stavebnímu povolení. 

Právo: Věřitelé schválili reorganizaci firmy ČKD Kutná Hora. Strojírenská a slévárenská firma ČKD Kutná 

Hora může být reorganizována, rozhodla schůze věřitelů. Ti přihlásili pohledávky v celkové hodnotě  

349 milionů korun. Zatímco v Kutné Hoře výroba pokračuje, v chrudimském závodě byla ukončena. Firmě se 

i přes problémy daří zvyšovat výrobu a roste jí obrat, od ledna dokonce přijala 70 nových zaměstnanců.  

Mf DNES: Rakousko zdaní Google a spol. pěti procenty. Rakousko zvýšilo chystané zdanění příjmů 

z reklamy technologických společností na pět procent, země původně plánovala 3% sazbu. Vídeň 

předpokládá, že opatření přinese do rozpočtu přes 200 mld. eur ročně. Digitální daň je součástí balíčku 

opatření zaměřených na firmy Google nebo Facebook, které podle rakouské vlády neplatí spravedlivé daně. 

 

 


