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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 3. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N a Hospodářské noviny se věnují předběžné auditní zprávě Evropské komise, podle níž je 

premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů. Mladá fronta DNES upozorňuje na rostoucí počty přeložených 

letů na dovolené, důvodem je pozastavení provozu letadel Boeing 737 MAX. Právo varuje před letními 

uzavírkami na dálnici D1, které výrazně zkomplikují provoz. Skupina CPI Radovana Vítka vybuduje na 

Tachovsku největší logistický a průmyslový park v ČR, píše E15. Lidové noviny informují o nárůstu 

počtu infekčních nákaz v českých nemocnicích, kterým podlehnou tři tisíce pacientů ročně.   

Zprávy 

HN: Česká ekonomika udržela tempo růstu. Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí podle 

zpřesněných dat Českého statistického úřadu meziročně stoupla o 2,6 procenta, tedy podobně jako 

v posledním kvartále loňského roku. Ekonomové tempo hodnotí pozitivně, české hospodářství podle nich 

obstálo i přes hrozby obchodních válek i nejistotu spojenou s brexitem. 

HN: České domácnosti dluží bankám 1,673 bilionu. Zadlužení českých domácností u bank a záložen se 

v průběhu dubna zvýšilo o 8,3 mld. Kč na 1,673 bil. Kč, uvedla Česká národní banka. V porovnání s loňským 

dubnem se zadlužení domácností zvýšilo o 108 mld. Kč. Čísla rostou zejména díky velkému zájmu o 

hypoteční úvěry. 

Mf DNES: Analytici: Ceny elektřiny a plynu jen tak neklesnou. Hlavní vlnu zdražování elektřiny a plynu 

způsobenou loňským strmým růstem velkoobchodních cen mají tuzemské domácnosti a firmy za sebou, 

shodují se analytici. Pokles cen v letošním a příštím roce přesto neočekávají a počítají se stagnací, popř. 

dalším nárůstem cen. 

Mf DNES: Město loni hospodařilo s přebytkem. Hospodaření Prahy v loňském roce skončilo přebytkem 

zhruba 6,7 miliardy korun, výsledek dnes projednávají magistrátní radní a rozpočet musí schválit také 

zastupitelé. Hlavní město oproti plánům loni dosáhlo o více než 5 miliard vyšších příjmů, hlavně díky většímu 

inkasu z DPH a daně z příjmu. 

Mf DNES: Loděnický výrobce desek vydělal půl miliardy. Jeden z největších světových výrobců CD, DVD 

a gramofonových desek GZ Media loni utržil 2,53 miliardy korun. Společnost z Loděnice na Berounsku loni 

prodala 30 milionů gramofonových desek – z toho 26 milionů kusů bylo vyrobeno přímo v loděnickém závodě 

a zbytek v továrnách v USA, Kanadě a Francii. 
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LN: Čínské vlaky vyjely dobýt EU. Očekávaná posila flotily železničního dopravce Leo Express dorazí do 

České republiky v polovině roku. Tři nové soupravy, které by měly od příštího roku jezdit na trase do Ostravy, 

Košic nebo Krakova, celkem vyjdou na více než 5 miliard korun. Vlaky vyrobila největší železniční společnost 

na světě – čínská CRRC, podle jejího vedení je transakce s Leo Expressem vstupenkou na evropské trhy. 

E15: Vítek staví obří průmyslovou zónu. Skupina CPI miliardáře Radovana Vítka začne na Tachovsku 

budovat rozlehlý průmyslový a logistický komplex. S plánovanou rozlohou 600 tisíc metrů čtverečních se 

bude jednat o největší průmyslový areál v České republice. CPI již má prvního nájemce, kterým bude výrobce 

kožených dílů pro luxusní auta Eissmann. 

HN: ČSA zruší dvě linky do Portugalska. Letecká společnost ČSA v červnu zruší dvě pravidelné linky, 

dopravce přestane kvůli nízkému zájmu cestujících létat do portugalského Lisabonu a Porta. Lety do 

Portugalska tak bude z Prahy zajišťovat letecká firma TAP Air Portugal. 

 

  


