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Odbor vnější komunikace 

pátek, 7. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N věnuje titulní stranu auditní zprávě Evropské komise o údajném střetu zájmů premiéra 

Andreje Babiše. S předsedou vlády Babišem otiskly rozhovor Lidové noviny, podle jeho slov audit 

ohrožuje tuzemský rozpočet. Novým generálním ředitelem Českých drah by se měl podle Práva stát 

dosavadní náměstek ministryně pro místní rozvoj Václav Nebeský. E15 informuje o nárůstu zájmu 

Čechů o obytné vozy, jejichž prodeje loni meziročně vzrostly o 20 %. Hospodářské noviny přináší 

rozhovor s byznysmenem Jiřím Šmejcem, který stojí za firmou Home Credit ze skupiny PPF. Mladá 

fronta DNES upozorňuje na vylidňování malých obcí v ČR, lidé se ve velkém stěhují do velkých měst.  

Zprávy 

E15: Český průmysl ožil. Průmyslová výroba v České republice v dubnu výrazně zrychlila svůj meziroční 

růst na 3,3 % z březnových 0,2 %, uvedl Český statistický úřad. Odvětví pomohl zejména automobilový sektor 

a energetika. Meziměsíčně průmysl podle statistiků posílil o 0,8 %. 

E15: Stavebnictví zvolnilo růst. České stavebnictví v dubnu zpomalilo svůj meziroční růst na 8,9 % 

z březnových 12 %, informoval ČSÚ. Polepšila si jak produkce v pozemním stavitelství – o 6,5 %, tak sektor 

inženýrské výstavby – o 16,8 %. 

LN: Šéf ČD připustil svůj konec. Po devíti měsících zřejmě Miroslav Kupec opustí post generálního ředitele 

Českých drah, o odvolání jej informoval náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Svoji nespokojenost 

s působením Miroslava Kupce vyjádřil i premiér Andrej Babiš. Generální ředitel drah podle něj nenaplnil 

očekávání, že firmu stabilizuje. V pondělí o Kupcově odvolání zřejmě definitivně rozhodne dozorčí rada ČD. 

Mf DNES: Vlak na jednu jízdenku bude příští rok. Jednotný tarif na železnici, který připravuje ministerstvo 

dopravy, budou cestující moci využít od prosince příštího roku. Jednotný tarif pasažérům umožní jet vlakem 

po České republice na jednu jízdenku s různými dopravci. V současnosti musí cestující při přestupu mezi 

vlaky různých železničních společností kupovat nový jízdní doklad. 

E15: Vznikl největší český výrobce keramických střešních krytin. Společnost Wienerberger dokončila 

fúzi se společností Tondach ČR. Firma Wienerbegrer se tak stane největším tuzemským producentem 

keramických střešních krytin v České republice se 763 zaměstnanci. 

Právo: Z Ruzyně letos nejvíc dálkových letů. Na pražském Letišti Václava Havla byl včera slavnostně 

zahájen provoz nové dálkové linky do kazašské metropole Nur-Sultan, spoj bude dvakrát týdně zajišťovat 

letecká společnost SCAT Airlines. Dnes pak cestující poprvé přiletí novým spojem z newyorského letiště 

Newark. Pražské letiště v současnosti provozuje celkem 16 dálkových spojů do Asie, Ameriky nebo Karibiku. 
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Mf DNES: Fiat se s Renaultem nespojí. Může za to politika. Italsko-americká firma Fiat Chrysler 

Automobiles s okamžitou platností stáhla nabídku na fúzi s francouzskou automobilkou Renault. Podle 

světových agentur má konec jednání na svědomí politika. Francouzská vláda, která v Renaultu drží 

významný podíl, kladla přísné podmínky ohledně zachování pracovních míst nebo řízení firmy.  

E15: ECB: Sazby v eurozóně zůstanou rekordně nízké. Evropská centrální banka ponechala základní 

úrokovou sazbu na rekordním minimu, na nulové hodnotě by pak měla zůstat minimálně do poloviny příštího 

roku. Nejbližší možný termín úrokových změn tak ECB posunula o další půlrok. 

 

 


