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Odbor vnější komunikace 

pátek, 12. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N přináší reportáž, která podrobně mapuje operaci mozkového nádoru. Právo informuje o 

sporech na pražském magistrátu kvůli plánům Pirátské strany odvolat z dozorčí Pražské teplárenské 

tři zástupce zaměstnanců. E15 píše o převzetí českých aktiv skupiny CEFC čínskou státní společností 

Citic. Hospodářské noviny otiskly rozhovor s budoucím ministrem průmyslu a obchodu Karlem 

Havlíčkem. Lidové noviny upozorňují na návrh ministerstva vnitra omezit provoz kamionů v ČR na 

celou neděli. Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá přísnější pravidla proti tzv. energetickým 

šmejdům, píše Mladá fronta DNES.  

Zprávy 

LN: Škodě klesl odbyt na 307 600 aut. Společnost Škoda Auto dodala v 1. čtvrtletí letošního roku 

zákazníkům 307 600 aut, což znamená meziroční pokles o 2,8 procenta. Prodeje podle vedení firmy 

negativně ovlivnil zejména slabší odbyt vozů v Číně, kde v březnu Škoda zaznamenala meziroční pokles 

prodejů o 19 procent. Naopak větší zájem podnik zaznamenal v západní Evropě nebo v Rusku. 

HN: V Česku padly první pokuty za porušení GDPR, nejsou vysoké. Úřad pro ochranu osobních údajů 

uložil první pokuty za porušení přísnějších pravidel pro ochranu osobních dat známých jako GDPR. Celkem 

ÚOOÚ uložil firmám sedm sankcí, nejvyšší z pravomocných pokut podle úřadu dosáhla 30 tisíc korun. 

E15: Stát hodlá omezit energetické „šmejdy“. Spotřebitelé by se mohli v budoucnu dočkat větší ochrany 

proti tzv. energetických šmejdům. Přísnější pravidla pro dodavatele energií a jejich zprostředkovatele z dílny 

MPO zamíří příští týden na vládu a účinná by mohla být už od ledna příštího roku, uvedla ministryně průmyslu 

a obchodu Marta Nováková.  

Mf DNES: Prezident: Brexit je neštěstí pro Unii i Velkou Británii. Odchod Británie z Evropské unie bude 

znamenat patnáctiprocentní úbytek příjmu českého rozpočtu, řekl prezident Miloš Zeman během včerejší 

tiskové konference po jednání s chorvatskou prezidentkou Kolindou Grabarovou Kitarovičovou. Brexit je 

podle prezidenta neštěstím pro EU i Velkou Británii, není ale stoupencem opakovaného referenda.  

Mf DNES: Stát kantorům „dluží“ půl bilionu. Český stát vyplatil v posledních 25 letech učitelům o 500 

miliard korun méně, než kolik by bylo potřeba pro zajištění kvalitního školství. Zatímco například ve Finsku 

nebo Německu dosahují kantorské platy úrovně průměrné mzdy vysokoškoláků, v České republice 

dosahovaly v posledním čtvrtstoletí zhruba poloviční hodnoty. Vyplývá to z analýzy České spořitelny. 
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E15: Citic převzal majetek CEFC levněji, než se čekalo. Čínská státní společnost Citic převzala tuzemský 

byznys skupiny CEFC za 147 milionů dolarů. Balík aktiv zahrnuje například podíly ve strojírnách Žďas, 

pivovaru Lobkowitz nebo kancelářském komplexu Florentinum. Výši transakce zveřejnil čínský časopis 

Caixin. Sama společnost Citic ale uvedenou částku popírá jako příliš nízkou, skutečnou sumu ale neuvedla. 

E15: Využití energie Země. Teplárna Terma Děčín, která v České republice jako jediná využívá pro centrální 

zásobování teplem geotermální zdroje, připravila projekt s názvem „Levnější teplo a světlo pro Děčín“. Chce 

tak zastavit odliv zákazníků, který zvyšuje ceny dodávaných energií. Firma počítá s 20procentní úsporou 

nákladů na elektřinu. Do technologií teplárna od roku 2000 investovala přes 500 milionů korun. 

Právo: ČEPS stoupl zisk na 3,3 miliardy korun. Provozovateli tuzemské přenosové soustavy ČEPS loni 

meziročně stoupl zisk před zdaněním o 14,1 procenta na 3,3 miliardy korun. Podobně oproti roku 2017 

vzrostly také výnosy – o 14,2 % na 23 mld. Kč. Společnost do rozvoje a modernizace energetické soustavy 

loni investovala 3,8 miliardy korun. 

 

 

 


