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Odbor vnější komunikace 

úterý, 7. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Pouze dva tweety amerického prezidenta Donalda Trumpa dokázaly srazit cenu akcií po celém světě. 

Stačilo k tomu Trumpovo oznámení, že od pátku zvýší současná cla na čínský dovoz do USA, sdělují 

Hospodářské noviny. Mezivládní panel OSN pro biodiverzitu zveřejnil zprávu o stavu světa, vědci 

varují před šestým hromadným vymíráním druhů, upozorňují Lidové noviny i Deník N. Podle Mf DNES 

drogoví dealeři inzerují přes sociální síť Instagram, příspěvky ale do 24 hodin samy zmizí. Pro policii 

je i kvůli dočasnosti důkazů obtížné s fenoménem bojovat. E15 upozorňují, že banky zákazníkům s 

hypotékou s končící fixací úroků nabízejí jejich stejnou sazbu za podmínky, že se vzdají možnosti 

předčasně hypotéku bez sankce splatit. Právo přináší rozhovor s historikem Eduardem Stehlíkem. 

Zprávy 

HN: Kapitál ve firmách klesl nejníže od roku 2013. Objem kapitálu investovaného do základního jmění 

českých firem ke konci dubna klesl meziročně zhruba o osm procent na 2,51 bilionu korun. Klesl tak druhý 

rok za sebou, informovala poradenská společnost Bisnode. Objem zahraničního kapitálu klesl o 15 procent. 

LN: Banky státu pomohou. Radši. Čeští bankéři podpořili Babišův nápad na zřízení zvláštního fondu, do 

kterého by odvedli část svých zisků. „Shodujeme se s premiérem, že prosperitu ČR spíše než sektorové 

daně zajistí investiční spolupráce státu a bank ve strategických oblastech, jakými jsou vzdělávání, digitalizace 

nebo sociální bydlení,“ uvedl např. generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon.  

E15: Šéf ŘSD odmítá cenu jako hlavní kritérium. Stavební firmy, které plní zakázky pro Ředitelství silnic 

a dálnic, vítají záměr nového šéfa státní organizace Pavola Kováčika posuzovat nabídky nejen podle ceny, 

ale i podle kvality. Změna podle stavebníků zrychlí a zkvalitní stavbu dopravních komunikací.  

E15: Stavba vah na dálnicích se dostala do skluzu. Ministerstvo dopravy má několikaleté zpoždění ve 

stavbě vah na dálnicích, které mají zabránit poškozování cest přetíženými kamiony. Vyplývá to z prověrky 

Nejvyššího kontrolního úřadu. Rezort uvedl, že stavba vah je složitá. V nejbližší době budou dokončeny dvě. 

Právo: Veřejné osvětlení si žádá obnovu za miliardy. Města a obce budou muset investovat do obnovy 

veřejného osvětlení. Mezi roky 2020 až 2025 totiž doslouží většina veřejného osvětlení v ČR. Odborníci 

odhadují, že hodnota 1,4 milionu sloupů s osvětlovacími tělesy je kolem 98 mld. korun.  

E15: Prodej nových aut klesl o desetinu. V období od ledna do dubna se v ČR prodalo 82,5 tisíce nových 

automobilů, což představuje meziroční pokles o 10,4 procenta. Jen v dubnu prodej klesl meziročně o pět 

procent, jak ukazují data Svazu dovozců automobilů.  
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LN: Škodováky potěší rekordní výplata kolem stovky tisíc. Zaměstnanci automobilky ŠKODA AUTO ve 

čtvrtek dostanou nejen svou mzdu, ale i bonus 61 tisíc korun a další odměnu 4 tisíce korun. V průměru si tak 

vydělají více než 100 tisíc korun, upozorňují zaměstnance odbory. Dubnová výplata je také první, která se 

zvýší o 2500 korun měsíčně. 

Právo: Odbory: Mzdy zdravotníků zvýšily přesčasy. Podle nejnovějších dat Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky překročí v roce 2019 průměrná odměna lékařů v nemocnicích 84 tisíc korun, u sester 

je to 43 tisíc korun. Lékaři tak nyní berou 243 procent průměrné mzdy, zdravotní sestry 121 procent. Odborům 

se statistiky nelíbí a upozorňují, že za vysoké odměny můžou přesčasy.  

E15: Dvě třetiny na export. Plzeňská ŠKODA JS, dříve Jaderné strojírenství, vykázala loni hrubý zisk 235 

mil. korun při tržbách 4,1 mld. korun. Zisk podniku sice meziročně poklesl o více než čtvrtinu a tržby o 13 %, 

hospodaření za rok 2017 ale bylo mimořádné. V podniku, který zaměstnává 1100 zaměstnanců, připadlo na 

vývoz 68 % produkce.  

E15: Oprava trati do Lysé vyjde na 1,5 miliardy. Správa železniční dopravní cesty zmodernizuje trať mezi 

Čelákovicemi a Lysou nad Labem. Součástí projektu za 1,47 mld. korun je stavba železničního mostu přes 

Labe nedaleko Čelákovic. Práce začnou v březnu roku 2020. 

E15: Trump srazil světové burzy. Okolo tisícovky čínských korporací na šanghajské burze zažilo pád o 10 

%, ztrácely ale i další kapitálové trhy na celém světě. Za ztrátami investorů stál nedělní tweet amerického 

prezidenta Donalda Trumpa, že již tento týden zvýší cla na dovoz čínského zboží v objemu 200 mld. dolarů 

z 10 na 25 %. 

 


