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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 24. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N, Právo, Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES i Lidové noviny věnují své titulní strany 

včerejší demonstraci na pražské Letné, kde podle odhadů organizátorů protestovalo proti premiéru 

Andreji Babišovi zhruba 250 tisíc lidí. E15 informuje o odloženém armádním nákupu. Ministerstvo 

obrany nemá prostředky na nákup nových tanků a rozhodlo se pro rekonstrukci stávajících strojů za 

900 mil. Kč.  

Zprávy 

Mf DNES: Výdaje rozpočtu loni vzrostly na 557 miliard. Výdaje ze státního rozpočtu na sociální dávky 

loni meziročně stouply o 27 mld. Kč na celkových 557 mld. Kč a tvořily tak celkem dvě pětiny celkových 

výdajů státu. Vyplývá to z údajů závěrečného účtu České republiky, nejvyšší vliv na růst sociálních výdajů 

mělo navyšování důchodů, které činilo zhruba 20 mld. Kč.  

Mf DNES: Lidé letos pracovali na odvod daní 174 dní. Na včerejšek letos připadl podle výpočtu společnosti 

Deloitte den daňové svobody, daňoví poplatníci tak v letošním roce pracovali na odvod daní celkem 174 dní. 

Jako den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana, 

do té doby jeho celý příjem připadá státu. 

HN: Soukromé firmy dělají tři čtvrtiny zahraničního dluhu. Zahraniční dluh České republiky v letošním 

prvním čtvrtletí stoupl o 11,5 mld. Kč a ke konci března činil 4,367 bil. Kč, meziročně se tak dluh zvýšil o 67,5 

mld. Kč. Podle dat ČNB český zahraniční dluh odpovídá 81,2 % tuzemského HDP a tři čtvrtiny závazků tvoří 

soukromý sektor.  

E15: Česko je lákavé pro maloobchodní značky. Tři desítky nových maloobchodních značek loni vstoupily 

na český trh, podle společnosti CBRE se jednalo o druhý nejlepší výsledek za posledních pět let. Od roku 

2014 na tuzemský trh vstoupilo celkem 120 značek, ČR za stejnou dobu opustily jen dvě desítky společností. 

HN: CITIC dokončila převzetí českých podílů CEFC. Firma Rainbow Wisdom, patřící čínské skupině CITIC 

Group, získala 49,92 % akcií letecké společnosti Smartwings, touto transakcí byl dokončen proces převzetí 

akciových podílů holdingu CEFC China v ČR. Skupina CITIC již získala 49 % společnosti Empresa Media, 

30 % Medea Group a skoro 78 % firmy Lapasan, která vlastní Pivovary Lobkowitz. 

HN: Ruzyně v létě očekává až dva miliony cestujících. Pražské letiště očekává, že během letní letecké 

sezóny odbaví oproti loňsku o více než pět procent cestujících navíc. Během prázdnin by měly Ruzyní podle 

odhadů vedení letiště projít až dva miliony pasažérů. Pro celý letošní rok očekává Letiště Václava Havla 

odbavení více než 17 mil. cestujících. 
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E15: Podmíněné zdražení. Cena roční dálniční známky by se z nynějších 1 500 Kč neměla zvyšovat na  

2 000 Kč, sdělil ministr dopravy Vladimír Kremlík na svém Twitteru. Cena ročního kupónu by měla podle jeho 

slov zůstat stejná do doby, než bude kompletně zrekonstruována dálnice D1. Ta by měla být opravena v roce 

2021. 

 


