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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 3. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Právo a Deník N věnují titulní strany úmrtí zpěváka Karla Gotta, 

který ve věku 80 let podlehl leukémii. Hospodářské noviny rozebírají strategii premiéra Andreje 

Babiše pro řešení uprchlické krize v Sýrii, pro kterou ale nenašel podporu u partnerů z Visegrádské 

čtyřky. E15 upozorňuje na zdražování stavebních prací v ČR, důvodem je vysoká poptávka 

developerů i státu při budování nových projektů.  

Zprávy 

HN: Dálnice budeme stavět rychleji, slibuje Kremlík. Tempo dálniční výstavby má v ČR podle ministra 

dopravy Vladimíra Kremlíka výrazně zrychlit. Stát proto pro příští rok zdvojnásobí rozpočet na projektování 

dopravních staveb na 2 mld. Kč. Letos ŘSD zprovozní 30 km a v příštím roce má začít stavba dalších  

116 km komunikací. Cílem ministerstva dopravy je do roku 2030 rozšířit stávající dálniční síť o 1 000 km. 

Právo: Vládní dluh se snížil. Vládní dluh ČR ve druhém čtvrtletí meziročně klesl o 11,8 mld. Kč na  

1,817 bil. Kč a míra zadlužení tak představovala 33,1 % HDP. To je podle ČSÚ meziroční snížení o  

2,15 procentního bodu. Ve druhém kvartále vládní instituce hospodařily s přebytkem více než 29 mld. Kč, 

což odpovídá zhruba 2 % HDP. 

E15: Česko má šestnáctou nejlepší energetiku na světě. O pět míst na šestnáctou příčku si polepšila 

česká energetika v letošním žebříčku World Energy Trilemma sestavovaném Světovou energetickou radou 

WEC. Ta hodnotí tři základní kritéria – energetickou bezpečnost, udržitelnost a cenovou dostupnost. WEC 

letos hodnotila energetiky celkem 128 zemí, na prvním místě skončilo Švýcarsko. 

E15: Stavební práce rekordně zdražují. Vysoká poptávka po stavebních pracích v ČR umožňuje stavebním 

firmám zvyšovat ceny, a to nejvíce za poslední roky. Cena práce stavbařů a řemeslníků se podle ČSÚ již od 

léta 2018 každý měsíc meziročně zvyšuje v průměru o 4 až 5 %. Zdražování stavebních prací komplikuje 

práci např. developerům, kterým výrazně rostou náklady na nové projekty. 

E15: Strnadovo impérium si jde pro miliardy. Až 2 mld. Kč hodlá získat prodejem firemních bondů 

průmyslový holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada. Prostředky od investorů chce 

společnost využít pro svůj civilní byznys. Mimo jiné na výrobu radarů nebo systémů pro letecký servis a 

výcvik. 

HN: Opavská Teva loni vydělala přes miliardu. Farmaceutická společnost Teva Czech Industries, která 

v Opavě vyrábí generická léčiva a účinné látky, loni dosáhla tržeb přes 9 mld. Kč. Čistý zisk firmy činil více 

než 1,1 mld. Kč, vedení společnosti proto v příštím roce plánuje další rozšíření výroby. 
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LN: Šéf ČD: Potřebujeme nové vlaky. Nový generální ředitel Českých drah Václav Nebeský chce postupně 

omlazovat a modernizovat vozový park národního dopravce, sdělil poslancům hospodářského výboru 

sněmovny. Kromě vylepšování samotných vlaků se chce nový šéf drah soustředit také na oblast bezpečnosti 

a dlouhodobé obchodní strategie.  

LN: Konec benzinek EuroOil v Česku. Z českého trhu zmizí značka čerpacích stanic EuroOil, jejichž 

majitelem je státní podnik Čepro. Všech 202 benzinek chce společnost nabídnout k pronájmu či licenční 

spolupráci některému z velkých hráčů na trhu. O jméně nového provozovatele stanic má Čepro rozhodnout 

do konce roku. Vstup licenčního partnera má podle podniku zlepšit služby na čerpacích stanicích sítě EuroOil. 

LN: USA uvalí cla na zboží z EU. USA zavedou od poloviny října 10% cla na evropská letadla a 25% sazbu 

na dovoz průmyslového a zemědělského zboží z EU v hodnotě 7,5 mld. dolarů ročně. Washington tak podle 

vyjádření amerických úřadů reaguje na nezákonné subvencování evropského výrobce letadel Airbus. 

Uvalení cel umožnila svým rozhodnutím Světová obchodní organizace. 

Mf DNES: Praha.eu snadno a rychle. Pražský magistrát chce obyvatelům hlavního města usnadnit 

vyřizování úředních záležitostí online. Vedení Prahy se rozhodlo vylepšit portál Praha.eu, kde dojde ke 

změnám vzhledu, vyhledávání i funkcí. Přibyde také Portál Pražana, který bude fungovat jako digitální úřad. 

Nové stránky, za které město zaplatí 25 mil. Kč, by měli mít Pražané k dispozici v polovině příštího roku.  

 

 


