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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 6. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N rozebírá porodnost v ČR, kde na jednu ženu v průměru připadá 1,63 dítěte. Právo přináší 

podrobnosti v případu nelegálního byznysu se solární energií podnikatele Zdeňka Zemka. Praha 

hodlá investovat do opravy zchátralých městských bytů půl miliardy korun, píše E15. Hospodářské 

noviny se věnují chystanému zákonu, který by měl zajistit větší ochranu před rizikovými investicemi. 

Lidové noviny varují před kůrovcovou kalamitou. Česká inspekce životního prostředí udělila Lesům 

ČR rekordní pokutu 3,5 milionu korun za opožděný zásah proti kůrovci na Moravě. Mladá fronta DNES 

informuje o hromadných žalobách, které chce zavést ministerstvo spravedlnosti.  

Zprávy 

HN: Česko postaví zeď proti podezřelým investicím. Vláda výrazně pokročila v přípravě zákona, který 

má zabránit potenciálně rizikovým zahraničním investorům kupovat strategicky významné tuzemské firmy. 

Nová norma, která má podporu obou koaličních stran, by tak mohla platit od ledna 2020. Vláda by měla 

prověřovat investice ze třetích zemí v případě nákupu minimálně 10% podílu ve vybraných firmách. 

Mf DNES: Dvacet procent pro banky. Premiér Andrej Babiš chce, aby banky odevzdávaly 10 až 20 procent 

z dividend do zamýšleného Fondu národního rozvoje, uvedl to v České televizi. Sektorovou daň pro finanční 

instituce, kterou prosazují sociální demokraté, předseda vlády označil za nesmysl. O dividendových 

odvodech již Andrej Babiš podle svých slov s bankami jedná a peníze chce využít zejména na investice. 

HN: Finanční ředitelé čekají zpomalení růstu. Zpomalení růstu ekonomiky, pokračující růst nákladů na 

zaměstnance i vyšší inflaci v letošním roce podle průzkumu společnosti Deloitte očekávají finanční ředitelé 

českých firem. Celkem 56 procent oslovených očekává letošní růst HDP v rozmezí 1,6 až 2,5 %. 

HN: Česká spořitelna vydělala za čtvrtletí 3,9 miliardy korun. České spořitelně klesl v prvním čtvrtletí 

čistý zisk meziročně o 3,1 procenta na 3,9 miliardy korun. Provozní zisk naopak vzrostl o 11,2 % na 5,4 mld. 

Kč. Největší tuzemská banka např. poskytla klientům meziročně o desetinu více hypoték. Na poklesu čistého 

zisku se podle banky výrazně podílel povinný příspěvek do Fondu pro řešení krize ve výši 0,7 mld. Kč. 

E15: Praha dá půl miliardy na opravy holobytů. Hlavní město chce co nejrychleji řešit nedostatek 

dostupného bydlení v Praze. Podle magistrátu je nejrychlejší cestou rekonstrukce prázdných městských 

bytů, které jsou často v dezolátním stavu. Podle odhadů magistrátu se takových bytů v hlavním městě 

nachází zhruba 1 300. Rekonstrukce by měly městskou kasu vyjít zhruba na půl miliardy korun.  
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E15: Soukromníci přebírají Českým drahám spoje. Liberalizace tuzemské železnice se v České republice 

poprvé výrazněji projeví v příštím roce. České dráhy očekávají, že se jejich tržní podíl v regionální dopravě 

sníží o téměř 7 procent na 89 %. Národní dopravce pak ztratí také dosud skoro stoprocentní podíl v dálkové 

dopravě, který klesne na 88 %. Zejména v regionech ČD nahrazuje RegioJet, Arriva nebo GW Train. 

Právo: V USA je bez práce nejméně lidí za téměř půlstoletí. Míra nezaměstnanosti v USA klesla na  

3,6 procenta z březnových 3,8 %. Ocitla se tak na nejnižší hodnotě za posledních 49 let, oznámilo americké 

ministerstvo práce. Tamní ekonomika v dubnu vytvořila 263 tisíc pracovních míst, což výrazně překonalo 

očekávání analytiků. 

Mf DNES: Ekologie vyhnala ruské vozy z Evropy. Výrobce vozů Lada, ruský koncern AvtoVaz, se kvůli 

zpřísnění emisních norem v EU rozhodl zastavit export svých vozů do Evropy. Všechna nová auta v Unii 

musí v současnosti splňovat normu Euro 6c a od září pak ještě přísnější normu Euro 6d-TEMP. Moskva 

emisní limity zavádí se zpožděním, v zemi nyní platí mírnější norma Euro 5. 

 


