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Odbor vnější komunikace 

středa, 24. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N se věnuje výměně na postu ministra spravedlnosti, v jehož čele stane Marie Benešová. Právo 

upozorňuje na částku 8 milionů korun, kterou pražský dopravní podnik během tří let vyplatit 

advokátní kanceláři HSP & Partners. Ta patří Květoslavu Hlínovi, který má blízko s poslanci Jaroslavu 

Faltýnkovi. USA chystají finanční sankce proti zemím, které budou dovážet ropu z Íránu, píší 

Hospodářské noviny. Lidové noviny informují o nákupech české armády, od amerického výrobce 

Lockheed pořídí 12 vrtulníků za 12,5 mld. korun. Finanční analytický úřad loni zajistil z podvodných 

transakcí spojených s korupcí, daňovými delikty či financováním terorismu 7,55 mld. korun, což je 

meziročně o 5,4 mld. více, sděluje E15. Mladá fronta DNES přináší přehled nemovitostí vlastněných 

generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem.   

Zprávy 

E15: Podnikatelé sondují byznys s Čínou. Mise 60 podnikatelů vyrazila na cestu po Číně s prezidentem 

Milošem Zemanem. Delegaci vedenou prezidentem HK ČR Vladimírem Dlouhým tvoří firmy působící ve 

strojírenství, dodavatelé minipivovarů, lékařských přístrojů nebo zařízení do nemocnic. Vzájemný obchod 

mezi ČR a Čínou roste, vývoz z tuzemska do Číny ale stále dosahuje jen zhruba 1 % celkového exportu. 

Právo: Na mýtu stát vybral 2,7 miliardy. Stát vybral v letošním prvním čtvrtletí na mýtném 2,7 mld. korun, 

meziročně o čtyři procenta více. Nejsilnějším měsícem byl podle společnosti Kapsch březen, kdy ČR za 

průjezd kamionů a autobusů po českých dálnicích a silnicích vybrala 963 milionů korun. Letos by měl podle 

Kapsche celkový výběr mýta dosáhnout 11,25 mld. korun. 

Mf DNES: Fúze CzechTrade a CzechInvest je „dokončená“. Sloučení vládní agentury na podporu exportu 

CzechTrade a agentury pro podporu podnikání CzechInvest je de facto dokončeno, sdělila ministryně 

průmyslu a obchodu Marta Nováková. Ke spojení obou institucí chybí podle ministryně již jen formality, stát 

si od sloučení agentur slibuje výrazné úspory. 

E15: Jednejte s námi o růstu platů, žádají odbory. Odboráři přicházejí s dalším požadavkem na růst platů 

ve veřejném sektoru. Vyzvali proto vládu, aby s nimi začala co nejdříve jednat o růstu platů pro příští rok. 

Výdělky ve veřejné správě se přitom v posledních letech zvyšují rychleji než v soukromém sektoru.  

Mf DNES: EPH koupil dvě britské elektrárny. Energetický a průmyslový holding podnikatele Daniela 

Křetínského prostřednictvím britské dceřiné firmy EP UK Investments kupuje v Severním Irsku plynovou 

elektrárnu Ballylumford, uhelnou elektrárnu Kilroot a bateriové úložiště elektrické energie. Cenu transakce 

společnost EPH neuvedla, obchod ještě podléhá schválení evropského antimonopolního úřadu. 
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E15: Nezaměstnanost na Slovensku je rekordně nízká. Míra nezaměstnanosti na Slovensku letos v 

březnu klesla na nejnižší úroveň od vzniku státu v roce 1993. Nezaměstnanost dosáhla 5,03 %, v únoru byla 

na úrovni 5,16 procenta. Vyplývá to z údajů slovenského ústředí práce, sociálních věcí a rodiny, jež v zemi 

řídí úřady práce. 

Mf DNES: Itálie a Řecko se víc zadlužily. Celkový veřejný dluh zemí eurozóny loni meziročně klesl o dva 

procentní body na 85,1 procenta HDP. Ve dvou nejzadluženějších státech měnové unie, Itálii a Řecku, dluh 

ale rostl. V případě Itálie činil 132,2 % HDP, řecký dluh pak dosáhl 181,1 % HDP. Statistiky zveřejnila 

Evropská komise.  

HN: Bitcoin bez zřejmých příčin posílil. Hodnota kybernetické měny bitcoin se včera vyšplhala na nejvyšší 

úroveň za poslední půlrok a překročila hranici 5 600 dolarů. Analytici ani obchodníci o žádných faktorech, 

které by byly příčinou růstu, nevědí a připisují ho spíše nespecifikovaným technickým příčinám. 

 


