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Odbor vnější komunikace 

úterý, 3. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny, Právo a Deník N věnují titulní strany obratu 

v kauze Čapího hnízda. Státní zástupce navrhl zastavit trestní stíhání premiéra Andreje Babiše. 

Hongkongská burza posvětila záměr společnosti Home Credit uvést její akcie na tamní trh, sděluje 

E15. 

Zprávy 

Mf DNES: Schodek rozpočtu stoupl na 15,4 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu ke konci srpna stoupl na 

15,4 mld. Kč z červencových 9,7 mld. Kč, oznámilo ministerstvo financí. Loni v srpnu byla státní kasa ve více 

než 14miliardovém plusu. Podle resortu financí stojí za horším výsledkem rozpočtu loňský mimořádný příjem 

ve výši 21 mld. Kč z Evropské unie. Pro celý letošní rok vláda plánuje rozpočet s deficitem 40 mld. Kč. 

E15: Stavebnictví roste, ale mírnějším tempem. Meziroční růst stavebnictví letos dosáhne 2,7 %, v příštím 

roce pak 1,1 %. Uvedla to ve svém průzkumu společnost CEEC Research, která oslovila sto stavebních 

firem. Oproti odhadu společnosti z počátku roku se prognóza mírně zhoršila – zhruba o půl procentního bodu. 

Stavební výroba podle ČSÚ loni rostla nejrychleji od roku 2003, a to meziročně o 9,2 %. 

Mf DNES: CzechInvest přitáhl méně investic než loni. Zhruba 36,7 mld. Kč plánují letos v ČR investovat 

tuzemské a zahraniční firmy. Státní agentura CzechInvest dojednala celkem 82 nových investičních záměrů. 

V meziročním srovnání se objem investic snížil o zhruba 26 mld. Kč a počet projektů poprvé po pěti letech 

klesl pod 100.  

LN: Hranici důchodového věku vláda nezvýší. Věk obchodu do důchodu se zvyšovat nebude, uvedli po 

včerejším jednání vlády premiér Andrej Babiš s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Podle 

ekonomů toto rozhodnutí bude znamenat navyšování deficitu důchodového systému až na 4 % HDP. Za  

40 let by tak mohly být výdaje na důchody oproti současnosti vyšší o 225 mld. Kč ročně.  

HN: Excalibur dodá Indonésii mostní a ženijní vozy. Desítky speciálních mostních a ženijních vozidel za 

miliardy korun dodá během následujících tří let indonéským ozbrojeným silám česká firma Excalibur Army, 

která patří do skupiny Czechoslovak Group. Přesný počet kusů techniky a konkrétní cenu firma zatím 

neuvedla.  

HN: Výrobce mikroskopů z Brna zvýšil tržby i zisk. Brněnský výrobce elektronových mikroskopů Thermo 

Fisher Scientific loni meziročně zvýšil své tržby o 25 % na 13,6 mld. Kč. O 29 % pak společnosti narostl také 

hrubý zisk, a to na 583 mil. Kč. Od loňského roku se brněnská firma kromě mikroskopů věnuje také vývoji a 

produkci spektrometrů. 
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HN: U Frýdku-Místku budou stavět Strabag a Eurovia. Druhou část silničního obchvatu Frýdku-Místku 

postaví stavební společnosti Strabag a Eurovia, firmy uspěly v soutěži ŘSD s cenou  

1,97 mld. Kč. Úsek o délce 4,3 km by se měl začít budovat v následujících týdnech a dokončen bude 

nejpozději v roce 2022. 

E15: Soutěž na Libeňský most se bude opakovat. Technická správa komunikací zrušila tendr na 

vypracování projektu rekonstrukce pražského Libeňského mostu. Do soutěže se totiž přihlásil jediný 

zájemce, který nesplnil zadávací podmínky. TSK chce nový tendr vypsat v následujících týdnech. 

Mf DNES: Čína si stěžuje na USA kvůli clům. Čína podala u Světové obchodní organizace stížnost na 

USA v souvislosti s novými cly, která Washington v neděli zavedl na dovoz čínského zboží v hodnotě  

2,6 bil. Kč ročně. USA navíc od 15. prosince chystají další vlnu dovozních cel. 

HN: Těžba ropy v Rusku byla v srpnu nejvyšší od března. Těžba ropy v Rusku se v srpnu průměrně 

zvýšila na 11,249 mil. barelu denně, ruská produkce se tak dostala nad úroveň dojednanou s organizací 

OPEC v prosinci loňského roku. K nárůstu těžby ropy přispěla zejména firma Rosněfť, jejíž produkce 

meziměsíčně vzrostla o 5 %. 

 


