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Odbor vnější komunikace 

pátek, 3. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo informuje o klesajícím počtu rozvodů v České republice, prodlužuje se i doba společného 

soužití. Deník N se věnuje možným změnám v justiční struktuře, které naznačuje nová ministryně 

spravedlnosti Marie Benešová. Spor mezi Českými drahami a SŽDC o hodnotu 40 milionů metrů 

čtverečních pozemků se chýlí ke konci, píše E15. Hospodářské noviny přináší rozhovor s 

imunologem a generálním ředitelem biotechnologické firmy Sotio Radkem Špíškem, hovoří o 

farmaceutickém byznysu i spolupráci se skupinou PPF. Lidové noviny varují před následky sucha, 

které ohrožuje českou krajinu. České matky tráví na mateřské dovolené v průměru čtyři roky. To je 

4krát více než například v Británii, tvrdí Mladá fronta DNES.  

Zprávy 

HN: Česko je v Evropě nejlepším místem pro výrobu. Zahraniční investoři považují podle studie 

společnosti Cushman & Wakefield Českou republiku za nejlepší lokalitu pro umístění výrobního závodu v 

Evropě. A to i přesto, že nepatří k nejlevnějším. ČR je podle průzkumu oblíbená zejména pro svoji 

bezpečnost, ekonomickou výkonnost a politickou i bankovní stabilitu. 

Mf DNES: ČNB zvýšila úrokové sazby, zdraží úvěry i hypotéky. Bankovní rada ČNB zvýšila základní 

úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na rovná 2 %, je tak nyní nejvyšší za posledních deset let. Bankéři 

se ke zvýšení sazby rozhodli na základě nové makroekonomické prognózy, vývoje kurzu koruny a inflace. 

Podle ekonomů krok centrální banky zdraží úvěry pro firmy i domácnosti.  

Mf DNES: Schodek ke konci dubna stoupl na 29,7 miliardy Kč. Schodek státního rozpočtu podle dat 

ministerstva financí ke konci dubna stoupl na 29,7 miliardy korun z březnových 9,7 mld. Kč. V dubnu 

loňského roku skončilo hospodaření státu v 800milionovém přebytku. Meziroční zhoršení resort financí 

připisuje zejména loňským mimořádným příjmům z Evropské unie.  

E15: Stát chce ušetřit za ambasády a agentury. Posílení ekonomické diplomacie a roční úspory třináct 

milionů korun by mělo v budoucnu přinést sestěhování kanceláří českých zastupitelských úřadů a státních 

agentur CzechTrade a CzechInvest. Podle plánů ministerstev zahraničních věcí a průmyslu a obchodu se 

letos a v příštím roce instituce spojí v jedenácti zemích, po roce 2020 pak v dalších osmi státech. 

E15: Obří prodej pozemků na železnici směřuje do finále. Vyjednávači Českých drah a SŽDC významně 

pokročili v jednání o částce, za kterou dráhy prodají správci železnic více než 40 milionů metrů čtverečních 

pozemků. Cena by se měla pohybovat mezi deseti a dvanácti miliardami korun. Představy obou společností 

o hodnotě pozemků se dosud lišily o miliardy korun. 
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E15: Na MPO dva noví náměstci. První politickou náměstkyní na ministerstvu průmyslu a obchodu se stane 

Silvana Jirotková, která vede státní agenturu CzechInvest. Oznámil to nový šéf resortu Karel Havlíček s tím, 

že v polovině května na ministerstvo přivede druhého náměstka. Tím bude Jan Dejl z ministerstva financí.  

LN: První servis Tesly otevřel v Praze. V pražských Vysočanech začal fungovat první servis automobilky 

Tesla ve východní Evropě. Zhruba 400 tuzemských majitelů Tesel tak již nebude muset za opravami cestovat 

do Rakouska nebo Německa. Americká společnost v budoucnu plánuje také spuštění přímého prodeje vozů 

Tesla v ČR, dosud musí čeští zájemci objednávky vyřizovat přes zahraniční obchodníky.  

 

 

 

 


