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Odbor vnější komunikace 

pátek, 21. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo přináší rozhovor s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavem Kalouskem, který 

hovoří o své politické budoucnosti. Deník N se věnuje útokům na redaktorku Českého rozhlasu ze 

strany předsedy SPD Tomia Okamury a souvisejícím komentářům na sociálních sítích. E15 píší o 

českých start-upech, které nemají v ČR podle odborníků lehké podmínky. Hospodářské noviny 

otiskly rozhovor s Václavem Klausem mladším, tématem interview je jeho nová strana Trikolora. 

Lidové noviny upozorňují, že každé desáté výživné v ČR nedosáhne ani tisícikoruny. Mladá fronta 

rozebírá případ znásilnění šestnáctileté dívky v Terezíně.   

Zprávy 

Mf DNES: MF nabídne další dluhopisy. Ministerstvo financí zahájí další upisovací období pro nákup 

dluhopisů fyzickým osobám 1. července, prodej tzv. Dluhopisů Republiky tak bude pokračovat. Vedle 

reinvestičních a protiinflačních dluhopisů nabídne resort financí také fixní dluhopis s konstantní výší výnosu 

v každém roce. Splatnost cenných papírů je šest let. 

HN: ČVUT otevírá moderní zkušebnu leteckých motorů. V úterý otevře ČVUT v Hradci Králové novou 

zkušební laboratoř pro vývoj leteckých motorů. Společnost GE Aviation v ní bude testovat turbovrtulový motor 

pro letadla Cessna Denali, kterými chce prorazit na světovém trhu. ČVUT s firmou GE Aviation spolupracuje 

od roku 2016 a obě instituce společně budují síť vývojových center. 

E15: Kapsch uspěl se stížností na tendr na auditora mýta. Antimonopolní úřad zrušil tendr na auditora 

vykonávajícího expertní kontrolu dat o provozu mýtného systému, podle verdiktu mohly podmínky soutěže 

vytvářet konkurenční výhodu pro jednoho z uchazečů. ÚOHS tak vyhověl stížnosti společnosti Kapsch, která 

má do prosince provozovat mýtný systém v ČR, než ji nahradí konsorcium CzechToll/SkyToll. 

Mf DNES: Dálniční známky by mohly být za dva tisíce korun. Cena roční dálniční známky pro osobní 

automobily by se mohla zvýšit ze současných 1 500 na 2 000 Kč, jak původně žádalo ministerstvo dopravy. 

Návrh podal poslanec Martin Kolovratník v novele, která má dosavadní papírové kupony od roku 2021 

nahradit elektronickými známkami.  

E15: ČEZ prodal byznys v Bulharsku za téměř devět miliard korun. Energetická skupina ČEZ prodala 

svá aktiva v Bulharsku tamní firmě Eurohold za 335 mil. eur, v přepočtu 8,6 mld. Kč. Poté, co transakci schválí 

bulharské úřady, se ČEZ definitivně stáhne z tamního trhu. 
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LN: V Družbě se objevilo nové znečištění. V části ropovodu Družba vedoucí z Běloruska do Polska 

pracovníci zjistili novou kontaminaci suroviny organickými chloridy. Dodávky ropy v tomto úseku tak byly na 

několik hodin přerušeny, provoz byl obnoven od čtvrtečního večera. Podle Správy státních hmotných rezerv 

neměl tento incident vliv na kvalitu ropy dodávané do ČR. 

Mf DNES: Zlato dosáhlo pětiletého vrcholu. Cena zlata se včera vyšplhala na více než pětileté maximum 

a dostala se nad 1 380 dolarů za troyskou unci, tedy zhruba 31 tisíc Kč za 31,1 gramu. Žlutý kov podle 

ekonomů posílením reagoval na slábnoucí dolar i na nižší výnosy amerických státních dluhopisů. Americká 

centrální banka Fed ve středu naznačila, že by v budoucnu mohla snížit úrokové sazby. 

 

 


