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Odbor vnější komunikace 

úterý, 18. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

E15 se věnuje ekonomickým problémům letecké společnosti Smart Wings kvůli omezení provozu 

strojů Boeing 737 MAX. Deník N přináší rozhovor s předsedou Poslanecké sněmovny Radkem 

Vondráčkem, tématem jsou demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi. Právo píše o podobě 

státních maturit, jejichž součástí by měla zůstat matematika. Hospodářské noviny informují o mýtném 

systému, podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka by měly být zpoplatněny i silnice I. třídy. Lidové 

noviny otiskly rozhovor s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem, který hovoří o kauze 

Čapího hnízda. Mladá fronta DNES upozorňuje na problémy seniorů, kteří zejména ve velkých 

městech nezvládají platit vysoké náklady na bydlení. 

Zprávy 

LN: Ministr otočil: Silnice I. třídy se mýtu nevyhnou. Nulová sazba mýta na silnicích I. třídy zřejmě 

nebude, podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka by její zavedení zpochybnilo mýtný tendr. Krajům, které 

o nulovou sazbu žádaly, chce resort dopravy nabídnout jinou kompenzaci. Podle Asociace krajů se jedná o 

nerespektování původní dohody, kterou hejtmani uzavřeli s bývalým ministrem dopravy Danem Ťokem. 

HN: Růst cen v průmyslu zpomalil na 3,8 procenta. Ceny průmyslových výrobců v České republice 

v květnu zpomalily svůj meziroční růst na 3,8 % z dubnových 4,3 %. Zdražování se v květnu dotklo také 

zemědělství – o 10,5 % a stavebnictví – o 5,5 %. Data zveřejnil Český statistický úřad, podle jehož prognózy 

ceny v českém průmyslu v budoucnu nečeká výraznější pokles. 

Mf DNES: Čistý zisk stoupl na 18 miliard korun. Bankám a spořitelnám v České republice v prvním čtvrtletí 

stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 128 mil. Kč na 18,34 mld. Kč. Vyplývá to z předběžných dat, která 

zveřejnila Česká národní banka. Šestici největších českých bank stoupl v prvních třech měsících zisk 

meziročně o 5 %, menším a novějším retailovým bankám pak o 48 %. 

E15: Prodej osobních počítačů klesá. O tři procenta na 246 tisíc kusů klesl v prvním čtvrtletí meziročně 

prodej osobních počítačů v ČR. První je značka HP, která proti loňsku posílila téměř o pětinu na 75 tisíc 

prodaných PC. Vyplývá to z údajů analytické společnosti Gartner. Na druhém místě je značka Lenovo a třetí 

nejprodávanější jsou počítače společnosti Dell.  

E15: Británii čeká odliv investic: Investice firem v Británii by měly v letošním roce kvůli přetrvávající 

nejistotě kolem odchodu země z Evropské unie meziročně klesnout o 1,3 procenta, tedy nejvýrazněji za 

posledních deset let. Vyplývá to z prognózy Britské obchodní komory. Podniky se nyní podle ekonomů místo 

investování věnují přípravám na možné problémy spojené s brexitem. 
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Mf DNES: Hodnota bitcoinu překročila 9 000 dolarů. Hodnota kybernetické měny bitcoin pokračuje ve 

svém růstu a poprvé od loňského června překonala hranici 9 000 dolarů. Podle ekonomů k růstu hodnoty 

bitcoinu přispěly zprávy o tom, že vlastní virtuální měnu připravuje také společnost Facebook. Jen od začátku 

roku si bitcoin připsal 140 procent. 

 

 


