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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 13. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N představuje šéfa spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře, který organizuje 

demonstrace proti Andreji Babišovi a Marii Benešové. Právo se věnuje armádnímu tendru na dodávku 

210 obrněných pásových vozidel v hodnotě 53 miliard korun. Obliba chytrých telefonů vytlačuje 

z trhu fotoaparáty, upozorňuje E15. Podle statistiky, kterou zveřejnily Lidové noviny, dal každý třetí 

člověk mladší 34 let za poslední rok výpověď. Mladá fronta DNES varuje před zdražováním piva 

v souvislosti s očekávaným suchem. Hospodářské noviny přináší rozhovor s vrchní státní 

zástupkyní Lenkou Bradáčovou, která hovoří o možných změnách v justici. 

Zprávy 

HN: Bez práce je nejméně lidí od června 1997. Nezaměstnanost v České republice v dubnu klesla na  

2,7 procenta z březnových tří procent, počet lidí bez práce se tak za poslední měsíc snížil o více než 17 tisíc 

na 209 828. To je podle Úřadu práce ČR nejnižší hodnota od června 1997. Počet volných pracovních míst 

naopak narostl na téměř 340 tisíc.  

Mf DNES: ČEZ ve čtvrtletí meziročně zvýšil zisk i tržby. Energetická společnost ČEZ v prvním čtvrtletí 

letošního roku meziročně zvýšila čistý zisk i tržby, předpovídají analytici. V prvních třech měsících roku 

skupina podle jejich odhadů dosáhla čistého zisku v hodnotě 7,3 miliardy korun při tržbách přesahujících  

45 mld. Kč. ČEZ své ekonomické výsledky oficiálně zveřejní v úterý. 

LN: Projekt eNeschopenek bude fungovat až od příštího roku. Projekt eNeschopenky bude zaveden od 

příštího roku, rozhodli poslanci. Podle původních plánů měli lékaři hlásit pracovní neschopnost zaměstnanců 

elektronickou formou už od poloviny letošního roku společně se zrušením karenční doby. Hospodářská 

komora prosazuje také odklad zrušení karenční doby na leden 2020. Více ZDE 

E15: Byznysmeni Strnad a Ulčák se podělí o strojírny. Miliardář Martin Ulčák do svého strojírenského 

portfolia přidá podíl ve společnosti Vítkovice Energetické strojírenství, která dodává technologie například 

pro jaderné elektrárny. Vítkovickou firmu ovládá skupina Czechoslovak Group Jaroslava Strnada, který spolu 

s Martinem Ulčákem reorganizuje někdejší společnosti ze skupiny Vítkovice podnikatele Jana Světlíka.  

Právo: Turistů z ciziny ubylo. Celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se v letošním 

prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 1,8 procenta. Podle dat Českého statistického úřadu v prvních třech 

měsících roku ubylo turistů ze zahraničí – o 0,2 % na 2,013 milionu lidí. Naopak vzrostl počet domácích hostů 

– o 3,8 procenta na 4,012 milionu.   

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/zruseni-karencni-doby-a-zavedeni-eneschopenky-by-se-mohly-odlozit-o-odklad-pozadal-predsedu-vladu-prezident-hospodarske-komory/
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HN: Export z Německa překvapivě rostl. Německý export se v březnu navzdory negativním očekáváním 

analytiků meziročně zvýšil o 1,5 procenta na 112,7 miliardy eur, oznámili tamní statistici. Tato čísla tak podle 

ekonomů zmírňují obavy z negativního vlivu obchodních sporů na německé hospodářství v prvním kvartále. 

Čísla o růstu německého HDP za první čtvrtletí zveřejní spolkový statistický úřad ve středu.  

Mf DNES: Ukrajina obnovila transfer do Evropy. Ukrajinský provozovatel ropovodů Uktransnafta o 

víkendu obnovil dodávky suroviny ropovodem Družba k evropským klientům. Ruská ropa pro rafinérii 

v Litvínově podle ministerstva průmyslu a obchodu přiteče mezi 20. a 22. květnem. Dodávky ropy byly 

přerušeny koncem dubna kvůli znečištění suroviny organickým chloridem.  

HN: Prodej aut v Číně dál klesá. V dubnu o 16,6 procenta. Pokles prodeje aut v Číně pokračuje již 

jedenáctým měsícem za sebou, v dubnu se prodeje nových vozů meziročně snížily o 16,6 procenta na  

1,54 milionu kusů. Statistiku zveřejnil automobilový svaz PCA, podle kterého se v prvních čtyřech měsících 

letošního roku poptávka po nových autech v Číně meziročně snížila skoro o 12 procent. 

 

 


