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Odbor vnější komunikace 

úterý, 2. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N rozebírá vliv horkého počasí na produktivitu práce. Právo se věnuje chystanému soudnímu 

procesu se dvěma příslušníky StB, kteří měli v 80. letech nutit několik signatářů Charty 77 k emigraci. 

Hospodářské a Lidové noviny píší o sporech ohledně nového vedení Evropské komise. Unijní lídry 

rozděluje hlavně jméno současného místopředsedy Komise Franse Timmermanse. Mladá fronta 

DNES se věnuje letním dovoleným, za které Češi utratí v průměru 23 tisíc korun. 

Zprávy 

HN: Optimismus firem oslabil, průmysl je rekordně nízko. Podmínky v českém zpracovatelském sektoru 

se v červnu zhoršily, zejména vlivem rychlejšího poklesu výroby a nejprudšího propadu nových zakázek od 

května 2009. Takzvaný index nákupních manažerů v červnu klesl na 45,9 bodu, což je nejmenší hodnota od 

července 2009. Podle analytiků za nejistotou v průmyslu stojí politické napětí na světových trzích.  

Mf DNES: Schodek klesl od května o více než polovinu. Schodek státního rozpočtu klesl ke konci června 

na 20,7 mld. Kč z květnových 50,9 mld. Kč, informovalo ministerstvo financí. V červnu 2018 nicméně činil 

rozpočtový deficit 5,9 mld. Kč, podle resortu financí stojí za prohloubením schodku meziročně nižší příjmy 

peněz z Evropské unie v letošním prvním pololetí.  

Mf DNES: Ostravskou huť přebírá nový majitel. Skupina Liberty Steel britského podnikatele Sanjeva 

Gupty od července přebírá dvanáct evropských firem společnosti ArcelorMittal, mezi nimi i stejnojmennou 

huť v Ostravě. Cena za podniky v celkem 7 evropských zemích dosáhla 740 mil. eur, Liberty Steel se tak 

dostala do desítky největších producentů oceli na světě s výrobní kapacitou přes 18 mil. tun oceli. 

HN: Škoda Transportation má firmu pro digitalizaci. Skupina Škoda Transportation, přední evropský 

výrobce kolejových vozidel, zřídila novou dceřinou společnost Škoda Digital. Firma s více než  

70 zaměstnanci se zaměřuje na řídící, diagnostické a multimediální systémy. 

Mf DNES: Madeta vyrábí méně mléka. Mlékárna Madeta přišla od 1. července o dodávky 200 tisíc litrů 

mléka denně, mlékařské a hospodářské družstvo JIH totiž začalo z důvodu vyšších výkupních cen ve větší 

míře zásobovat mlékem německé firmy. Největší tuzemský výrobce mléčných výrobků už si zajistil náhradní 

dodávky 75 tisíc litrů mléka denně, nicméně počítá se snížením výroby.  

HN: Nezaměstnanost v EU i eurozóně klesla. Míra nezaměstnanosti v eurozóně v květnu klesla na 7,5 % 

z dubnových 7,6 %, informoval Eurostat. Rovněž o 0,1 procentního bodu se v květnu meziměsíčně snížila 

nezaměstnanost v celé Evropské unii, kde dosáhla 6,3 %. Nejméně lidí bez práce vykazuje Česká republika 

(2,2 %) následovaná Německem a Nizozemskem. 
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LN: Deutsche Bank propustí polovinu lidí. Největší německá banka Deutsche Bank podle agentury 

Bloomberg nejpozději začátkem příštího týdne oznámí nový plán své restrukturalizace. Jeho součástí by 

mělo být propuštění 15 až 20 tisíc zaměstnanců banky. Podle ekonomů stojí za ekonomickými problémy 

finančního domu zastaralý bankovní model i nedávné aféry kolem údajného praní špinavých peněz. 

Mf DNES: OPEC prodlužuje snížení těžby o dalších 9 měsíců. Členové Organizace zemí vyvážejících 

ropu odsouhlasili prodloužení dohody o omezení těžby suroviny o dalších 9 měsíců. Dnes by měl o tomto 

opatření OPEC jednat s dalšími producenty ropy mimo kartel v čele s Ruskem. OPEC a jeho spojenci se loni 

v prosinci dohodli na omezení produkce ropy o 1,2 ml. barelu denně do poloviny letošního roku.  

 


