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Odbor vnější komunikace 

pátek, 28. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

E15 se věnuje miliardovým sporům českého státu se společností Diag Human ohledně údajně 

zmařeného obchodu s krevní plazmou. České velvyslanectví v Jihoafrické republice oficiálně 

podpořilo požadavky odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře na zlepšení podmínek v tamním 

vězení. Deník N přináší rozhovor s psycholožkou Zuzanou Masopustovou, která hovoří o výchově 

dětí. Hospodářské noviny píší o rostoucí oblibě obytných vozů. Lidové noviny varují před 

prázdninovými uzavírkami na českých silnicích. Mladá fronta DNES upozorňuje na nekalé praktiky 

podvodných prodejců léků a zdravotnických pomůcek.  

Zprávy 

Mf DNES: Tržby stouply na nový rekord. Tržby tuzemských automobilek a dodavatelů dílů loni vrostly o 

0,8 % na rekordních 1,102 bil. Kč. Finální výrobci vozů v roce 2018 utržili 617,5 mld. Kč – o 0,6 % meziročně 

více. Tempo růstu tržeb v autoprůmyslu podle Sdružení automobilového průmyslu oproti loňskému 7% tempu 

zaznamenalo výrazné zpomalení, odvětví podle ekonomů zřejmě loni dosáhlo svého vrcholu. 

E15: Stát propustí stovky berních úředníků. Finanční správu s více než 16 tisíci zaměstnanci čeká 

propouštění, kvůli úsporám jej nařídila ministryně financí Alena Schillerová. Na generálním finančním 

ředitelství, odvolacích a krajských finančních úřadech se sníží počty lidí o 5 % a na územních pracovištích 

by mělo ubýt 2,5 % míst. Propouštění kritizují obce, obávají se horší dostupnosti služeb úřadu pro občany.  

LN: Na nižší jízdné stát doplatil skoro půl miliardy korun. Stát v dubnu zaplatil za slevy v dopravě 486 

mil. Kč, uvedlo ministerstvo dopravy. Největší kompenzace obdržely České dráhy, v případě autobusové 

dopravy pak společnost Student Agency. Za prvních osm měsíců fungování slev na jízdném ve vlacích a 

autobusech pro studenty a seniory stát zaplatil zhruba 3,7 mld. Kč. 

Mf DNES: ČEZ schválil dividendu 24 Kč. Energetická společnost ČEZ vyplatí akcionářům dividendu ve 

výši 24 Kč za akcii před zdaněním, po 19hodinovém jednání o tom rozhodla dozorčí rada polostátního 

podniku. Jedná se o nejnižší vyplácenou dividendu za posledních 12 let a mezi akcionáře bude rozděleno 

celkem 12,9 mld. Kč z loňského firemního zisku. Stát získá jako majoritní vlastník ČEZu zhruba 9 mld. Kč. 

E15: Budvar dosáhl historických tržeb. Budějovický Budvar loni dosáhl zisku před zdaněním 328 mil. Kč, 

což představuje meziroční nárůst o 4,2 %. Tržby státního podniku se pak meziročně zvýšily o 6,7 % na 

2,55 mld. Kč a byly nejvyšší v historii pivovaru. Budvar loni investoval 453 mil. Kč do nového logistického 

centra a ležáckých sklepů, letos za 671 mil. Kč postaví třetí stáčecí linku a zmodernizuje výrobu. 
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HN: Ve Velimi chtějí testovat samořiditelné vlaky. Na železničním testovacím okruhu ve Velimi u Kolína 

by se v příštích letech mohly testovat samořiditelné vlaky, investice za stovky milionů korun by se mohla 

uskutečnit za dva až tři roky. Oznámil to šéf Výzkumného ústavu železničního Martin Bělčík. V souvislosti 

s rozvojem autonomního řízení vlaků se chce VÚZ zaměřit také na kyberbezpečnost provozu na železnici.  

LN: Tisk: Za dohodu s USA žádá Peking milost pro Huawei. Čínský prezident Si Ťin-pching hodlá na 

setkání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem předložit podmínky, které by měly USA splnit, 

aby byl Peking ochoten urovnat vzájemné obchodní spory. Jednou z podmínek je odstranění restrikcí proti 

čínské společnosti Huawei. Informaci přinesl americký list Wall Street Journal. 

 

 


