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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 17. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N přináší rozhovor s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, který hovoří o 

výdajích státu v souvislosti se suchem. Právo se věnuje armádnímu nákupu dvou letounů Casa, který 

bude v pondělí projednávat vláda. Insolvenční správce bankrotujících oceláren Pilsen Steel neuznal 

věřitelům zhruba 85 % pohledávek, upozorňuje E15. Hospodářské noviny píší o nástupu 

elektromobilů na evropský trh, automobilky chtějí od příštího roku omezovat prodej vozů se 

spalovacími motory. Ředitel VZP Zdeněk Kabátek měl podle výpovědi podnikatele Tomáše Horáčka, 

který je obviněn v kauze nemocničních zakázek, ovlivňovat uzavírání smluv s vybranými 

zdravotnickými firmami. Píší to dnešní Lidové noviny. Mladá fronta DNES upozorňuje na vadné 

policejní testery na drogy, kvůli kterým mnoho šoférů neoprávněně přišlo o řidičský průkaz.   

Zprávy 

Právo: Ekonomika rostla o 2,6 %. Hrubý domácí produkt České republiky pokračoval v růstu i v 

letošním prvním čtvrtletí, kdy se meziročně zvýšil o 2,6 %, uvedl Český statistický úřad. Podle analytiků 

podpořila české hospodářství zejména silná domácí poptávka spolu s vysokou spotřebou domácností a 

vládních institucí.  

Mf DNES: Stát vybral loni na daních přes bilion, nejvíc přinesla DPH. Český stát v loňském roce vybral 

na daních 1,042 bil. Kč, což znamená meziroční nárůst o 62 mld. Kč. Uvedla to vláda ve svém závěrečném 

účtu. Nejvíce rostlo inkaso daně z přidané hodnoty, na níž státní kasa vybrala 413 mld. Kč, příjmy státu se 

zvýšily i díky dani z příjmu fyzických osob a rostl také výběr spotřebních daní.  

E15: Hodnota veřejných stavebních zakázek mírně klesla. Objem zakázek, které veřejní investoři 

v České republice zadali stavebním firmám, letos do konce května meziročně klesl o 1,7 % na 84,7 mld. Kč. 

Důvodem poklesu byl hlavně propad zakázek v pozemním stavitelství, uvedla společnost IS. 

E15: Rejdaři zoufale loví kapitány na plat až osmdesát tisíc. Tuzemská vodní doprava se potýká 

s akutním nedostatkem zaměstnanců, kapitáni nákladních lodí často podle rejdařských firem odcházejí za 

vyššími mzdami do Německa nebo Nizozemska. Podle společností zatím nepomáhá ani fakt, že nabízená 

měsíční mzda pro kapitány lodí dosahuje v průměru až 80 tisíc korun. 

E15: Městský okruh je v další fázi. Magistrát hlavního města Prahy dokončil studii, která představuje 

ucelenou úpravu východní části Městského okruhu. Radní počítají s tím, že významná část vnitřního okruhu 

města povede pod zemí. Projekt za zhruba 40 mld. Kč by se mohl podle magistrátu začít stavět v roce 2023, 

hotový by pak měl být o sedm let později. Část stavby by měl podle radních financovat stát.  
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Mf DNES: KPMG: Za pět let budou Evropané sdílet miliony aut. Za pět let bude systém sdílení osobních 

aut v ČR využívat kolem 2,5 % tuzemské populace. Lidé by měli jezdit buď vozy jiných soukromých uživatelů, 

nebo budou využívat služeb carsharingových firem. Vyplývá to ze studie společnosti KPMG, podle níž by 

v roce 2025 mělo v Evropě jezdit celkem 2,5 milionu sdílených aut. Dnes jich je asi 370 tisíc.  

HN: Výroba v Číně rostla nejpomaleji za 17 let. Průmyslová výroba v Číně v květnu meziročně stoupla o 

5 %, což znamená nejpomalejší nárůst za posledních 17 let. Zpráva je podle analytiků dalším signálem 

slábnoucí poptávky ve druhé největší ekonomice světa, kterou ovlivňují zejména obchodní spory s USA. 

HN: Facebook se chystá spustit vlastní digitální měnu. Facebook by měl podle listů Financial Times a 

Wall Street Journal již zítra oficiálně představit plány spuštění vlastní kryptoměny s pracovním názvem Libra. 

S tou by mezi sebou mohli platit uživatelé facebookových služeb Messenger, WhatsApp či Instagram a 

využívat by se mohla pro platby na celém internetu.  

 

 

 

 


