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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 16. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Americký prezident Donald Trump zřejmě odloží své rozhodnutí o uvalení cel na dovoz aut z EU, píší 

Hospodářské noviny. E15 informuje, že investoři začínají kvůli výhodným cenám ve velkém 

nakupovat starší administrativní budovy. Bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny se bude zabývat 

angažmá Jana Šmída z Národní centrály proti organizovanému zločinu v Pirátské straně, upozorňuje 

Právo. Deník N se věnuje tématu řetězových mailů a rozesílání falešných zpráv. Mladá fronta DNES 

přináší další informace v případu odhalení muže, který se prostřednictvím internetu chystal zneužít 

nezletilou školačku. Lidové noviny píší o konci Antonína Staňka ve funkci ministra kultury.  

Zprávy 

LN: Zeman v Maďarsku chválil jádro. Prezident Miloš Zeman se v rámci návštěvy Maďarska sešel se svým 

tamním protějškem Jánosem Áderem i s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, se kterými jednal mimo 

jiné o podpoře jaderné energetiky. Hlava státu dnes navštíví jadernou elektrárnu Paks, kam jej doprovodí 

také podnikatelé pod vedením prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého.  

HN: Růst domácí ekonomiky zpomalil na 2,5 procenta. Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí mírně 

zpomalila svůj meziroční růst na 2,5 procenta z 2,6 % v posledním kvartále loňského roku, předběžný odhad 

zveřejnil Český statistický úřad. Mezičtvrtletně si tuzemské hospodářství polepšilo o půl procenta, podle 

ekonomů táhne domácí ekonomiku zejména spotřeba domácností a zahraniční poptávka. 

HN: Objem veřejných zakázek vzrostl o pět procent. Objem zakázek, které veřejní investoři v ČR zadali 

stavebním firmám, letos do konce dubna meziročně vzrostl o 5,3 procenta na 67,9 miliardy korun. Data 

zveřejnila společnost IS, podle které celkový počet zakázek klesl zhruba o pětinu na 1 421. Největším 

veřejným zadavatelem stavebních zakázek bylo letos Ředitelství silnic a dálnic s kontrakty za 25,8 mld. Kč.  

HN: V podílových fondech mají lidé již 511 miliard korun. Majetek, který mají Češi uložený v podílových 

fondech, stoupl v prvním čtvrtletí letošního roku o 38,2 miliardy korun na více než 511 mld. Kč, informovala 

Asociace pro kapitálový trh. Stupal podíl majetku jak v zahraničních, tak v tuzemských fondech. Podle 

ekonomů podílové fondy v porovnání s dalšími finančními produkty nabízejí solidní a stabilní výnos. 

HN: Prodej škodovek kvůli Číně v dubnu klesl o desetinu. Automobilka Škoda Auto dodala v dubnu svým 

zákazníkům 95 900 vozů, meziročně o 10,5 procenta méně. Důvodem poklesu je podle firmy zejména 

současná situace na čínském trhu, kde se prodeje značky v dubnu propadly o více než 40 %. Pokles 

poptávky zaznamenala Škoda u většiny modelů s výjimkou SUV Karoq. 
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Mf DNES: Reuters: Trump zatím cla na auta nezvýší. Prezident USA Donald Trump podle zdrojů agentury 

Reuters zřejmě odloží rozhodnutí o nových clech na dovoz automobilů a součástek z EU až o šest měsíců, 

americké úřady nyní podle agentury řeší především obchodní vztahy s Čínou. USA minulý týden zvýšily clo 

na dovoz čínského zboží v objemu 200 miliard ročně na 25 procent.  

Mf DNES: Hyundai se spojí s chorvatskými elektromobily. Jihokorejský koncern Hyundai Motor uzavře 

strategické partnerství s chorvatským výrobcem sportovních elektromobilů Rimac Automobili. Hyundai na 

základě dohody investuje do chorvatského podniku 80 milion eur, obě společnosti budou spolupracovat na 

vývoji a výrobě elektromobilů. 

LN: Hovory a SMS do EU až o polovinu levněji. Začalo platit nařízení Evropské komise o cenách mobilního 

volání a SMS do zemí EU. Telekomunikační služby tak zlevní – průměrná cena za minutu hovoru klesne na 

4,90 Kč bez DPH, cena SMS by pak neměla stát více než 1,55 Kč. Zavedení nových limitů navazuje na 

zrušení roamingových poplatků z června 2017. 

 


