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Odbor vnější komunikace 

středa, 15. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N přináší podrobnosti v případu údajných miliardových ztrát českého státu v lesnickém 

byznysu. Krabička cigaret vlivem zvyšování spotřebních daní v průměru zdraží o 13 korun, lahev 

tvrdého alkoholu pak o 9 Kč, upozorňuje Právo. E15 informuje o loňské rekordní spotřebě elektřiny 

v České republice, která dosáhla 73,9 terawatthodiny. Hospodářské noviny se věnují verdiktu 

Soudního dvora EU, podle kterého by měly firmy v budoucnu přesně evidovat pracovní dobu 

zaměstnanců, a to včetně těch pracujících z domova. Lidové noviny rozebírají mzdy vrcholových 

manažerů českých bank. Mladá fronta DNES rozkrývá případ dlouhodobého zneužívání nezletilých 

dívek přes sociální sítě.  

Zprávy 

HN: Píchačky budou i na práci z domova. Kontrola odpracované doby může v příštích letech doznat 

zásadních změn, zejména v případě lidí pracujících z domova. Soudní dvůr EU včera vynesl rozsudek, který 

zaměstnavatelům nařizuje přesnou evidenci pracovní doby bez ohledu na to, kde a kdy pracovník svoji 

činnost vykonává. Podle Hospodářské komory může rozhodnutí omezit flexibilitu trhu práce.  

E15: Ekonomika zpomalí, míní měnový fond. Tuzemská ekonomika v letošním roce stoupne o 2,5 

procenta, vyplývá z pravidelné zprávy Mezinárodního měnového fondu. Ještě začátkem dubna přitom MMF 

tuzemskému hospodářství předpovídal růst HDP o 2,9 %. Podle MMF je klíčové pro udržitelný růst ekonomiky 

v ČR zachovat nízkou míru nezaměstnanosti a zvyšovat produktivitu práce. 

Mf DNES: Česko bude v EU prosazovat jádro, řekl ministr průmyslu. Česká republika se chce podle 

ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka v rámci kampaně „Czech Republic Country For The Future“ stát 

lídrem skupiny států, které budou v EU podporovat jadernou energetiku. Reagoval tak na nedávné rozhodnutí 

Evropské komise, která jadernou energii označila za „špinavý zdroj“. 

LN: ČEZ roste, ale dividenda zatím ne. Polostátní energetická firma ČEZ za první čtvrtletí vykázala 

meziroční nárůst čistého zisku o 14 procent na 8,3 miliardy korun, hlavním důvodem jsou podle společnosti 

rostoucí ceny vyrobené elektřiny i silnější produkce jaderných elektráren. Akcionáři ale dobrou kondici firmy 

pocítí se zpožděním, za loňský rok plánuje ČEZ vyplatit nejmenší dividendu za 12 let – 24 Kč za akcii. 

Mf DNES: Pošta prodělala, 800 milionů od státu nestačilo. Česká pošta loni poprvé od svého vzniku 

v roce 1993 vykázala ztrátu, státní podnik skončil v mínusu 275 mil. Kč. Provozní ztráta bez započítání 

800milionového příspěvku od státu dosáhla 1,075 mld. Kč. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka, pod jehož 

resort pošta spadá, stát podniku platí za služby málo peněz a pošta musela provoz dotovat z rezerv.   
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LN: Křetínského EPH chce posílit byznys s elektřinou v Itálii. Energetický průmyslový holding 

podnikatele Daniela Křetínského má spolu s firmou A2a zájem o italský energetický podnik Sorgenia. Dvojice 

zájemců již podle agentury Reuters učinila nezávaznou nabídku, majitelé společnosti Sorgenia by se měli 

k případnému prodeji vyjádřit do měsíce. Sorgenia vlastní v Itálii elektrárny o výkonu 3 000 MW. 

HN: RegioJetu i Leo Expressu rostl počet pasažérů. Soukromým dopravcům se v prvním čtvrtletí 

letošního roku opět zvýšil počet přepravených cestujících dálkovými vlaky. RegioJet v ČR v prvních třech 

měsících roku přepravil 1,4 milionů pasažérů, meziročně o 12,6 % více. Leo Express pak zaznamenal 57% 

nárůst počtu cestujících na 560 tisíc.  

HN: Důvěra v německou ekonomiku se zhoršila. Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se 

v květnu nečekaně zhoršila. Na vině je podle ekonomů zejména vyhrocující se obchodní konflikt mezi USA 

a Čínou, který ohrožuje německý hospodářský růst. Uvedl to výzkumný institut ZEW, podle něhož se index 

důvěry v květnu snížil na mínus 2,1 bodu z dubnových 3,1 bodu.  

 


