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Odbor vnější komunikace 

pátek, 31. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N mapuje rozšiřování ploch, na nichž se v ČR pěstuje řepka. Pražští radní čelí obvinění 

z falšování výsledků hlasování na magistrátu, píše Právo. Kvůli letošnímu rekordnímu zvýšení 

důchodů spadlo do exekuce nově přes pět tisíc důchodců, sděluje E15. Hospodářské noviny přináší 

rozhovor s bývalou generální ředitelkou firmy Nanopharma Lilianou Berezkinovou. Lidové noviny se 

věnují dopravním problémům na dálnici D1 v souvislosti s průjezdem amerického vojenského 

konvoje. Mladá fronta DNES rozebírá kauzu bývalého pražského imáma Sámera Shehadeha, který se 

měl podílet na financování terorismu.   

Zprávy 

Mf DNES: Stát v březnu vyplatil 454 milionů. Slevy ve veřejné dopravě pro studenty a seniory vyšel státní 

kasu v březnu na více než 454 mil. Kč, za sedm měsíců platnosti slev ve vlacích a autobusech ministerstvo 

dopravy vyplatilo celkem 3,2 mld. Kč. Jízdné snížené o 75 % mohou od září loňského roku využívat studenti 

do 26 let a penzisté nad 65 let. 

LN: Za hazard utrácejí Češi čím dál víc, hlavně v automatech. V České republice lidé loni prosázeli 

rekordních 249,5 mld. Kč, meziročně o 11,3 % více. Rostl také objem vyplacených výher – o 18,4 % na 218,2 

mld. Kč, informovalo Generální finanční ředitelství. Téměř tři pětiny prosázených peněz pak podle statistik 

připadly na tzv. technickou hru, tedy převážně hrací automaty. 

HN: ČD Cargo utratí miliardy za nové vlaky. Posiluje kvůli cizině i kůrovci. Nákladní železniční dopravce 

ČD Cargo hodlá v příštích pěti letech investovat do nových vlaků 15 miliard korun. Jedním z důvodů, proč 

společnost navyšuje počty souprav, je i kůrovcová kalamita. Stát totiž potřebuje po železnici přepravovat 

stále větší množství dřeva. Dalším z důvodů je plánovaná expanze ČD Cargo do zahraničí. 

E15: Dráhy chystají půdu k prodeji ČD-Telematiky. České dráhy chtějí prodat svůj 71procentní podíl ve 

společnosti ČD-Telematika, která již podle národního dopravce nezapadá do dlouhodobé strategie podniku. 

ČD-Telematiku, které patří největší tuzemská síť optických kabelů i úložiště dat, menšinově vlastní skupina 

PPF Petra Kellnera. Právě s PPF se budou muset ČD na prodeji svého podílu dohodnout. 

Právo: Českému pivu se ve světě daří. České pivovary loni vyvezly do zahraničí 5,2 milionu hektolitrů piva, 

za poslední rok se export nápoje do ciziny zvýšil o polovinu. Tuzemští výrobci v roce 2018 poprvé v historii 

vyvezli více piva v sudech a tancích než v lahvích a plechovkách, uvedl Český svaz pivovarů a sladoven. 

Podle pivovarníků roste zájem hlavně o ležáky. 
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E15: Miliardová investice. Výrobce plastových autodílů Magna Exteriors investoval loni a letos přes miliardu 

korun do rozšíření své továrny v Liberci. Výroba nárazníků, například pro koncern Volkwagen, tak díky tomu 

vzroste na 3,5 milionu kusů ročně. Tržby podniku loni dosáhly 7,7 mld. Kč. 

E15: Strnadův holding CSG koupil autodealery. Skupina Czechoslovak Group podnikatele Michala 

Strnada získala skupinu firem, k níž patří největší autorizovaný prodejce aut Hyundai a druhý nejvýznamnější 

prodejce vozů Mazda v České republice. Podniky nově spadající pod holding CSG loni dosáhly celkového 

obratu 1,7 mld. Kč.  

Mf DNES: Maďarsko sníží daň ze mzdy. Maďarská vláda představila nová opatření k podpoře 

hospodářského růstu a tvorbě nových pracovních míst. Tamní vláda se mimo jiné chystá od července snížit 

daň ze mzdy o dva procentní body na 17,5 %, klesnout by měla i DPH na ubytovací služby. Maďarská vláda 

chce udržet stávající silný ekonomický růst, který v prvním čtvrtletí dosáhl meziročního tempa 5,3 %. 

LN: Čína viní USA z ekonomického terorismu. Bílý dům podle čínského ministerstva zahraničí způsobil 

obrovské škody ekonomikám jiných zemí, a to včetně samotných USA. Obě země v současnosti vedou 

obchodní spory a vzájemně na sebe uvalují cla. Washington navíc tento měsíc zařadil čínskou 

technologickou firmu Huawei na tzv. černou listinu rizikových firem. 

 

 

 


