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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 13. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

E15 se věnuje sílícím protestům veřejnosti proti premiérovi Andreji Babišovi. Předseda vlády nadále 

odmítá možnost, že by opustil svůj post v čele kabinetu. Hospodářské noviny píší o prodeji 

internetového srovnávače cen Heureka za 7,5 mld. Kč. Prezident Miloš Zeman se dnes sejde s ruským 

velvyslancem v ČR Alexandrem Zmejevským kvůli návrhu části ruských poslanců, který by sovětské 

příslušníky okupačních sil z roku 1968 zařadil na seznam válečných veteránů. Mladá fronta DNES 

varuje před narůstajícím stresem u českých studentů, u nichž roste zájem o pomoc psychiatrů. Právo 

přináší podrobnosti v kauze terapeuta tantry Richarda Vojtíka, který je opět obviněn ze znásilňování 

klientek. Deník N upozorňuje na rozvoj černého trhu s pesticidy v ČR. 

Zprávy 

LN: E-neschopenky budou plně zavedeny až od příštího roku. Projekt elektronické neschopenky bude 

pravděpodobně zaveden až od příštího roku, na svém jednání to schválili senátoři. A to navzdory žádosti 

Hospodářské komory, aby půlroční odklad zamítli. Podle původních plánů měli lékaři hlásit pracovní 

neschopnost zaměstnanců elektronicky už od poloviny letošního roku společně se zrušením karenční doby.  

E15: Samospráva volá po investičním plánu. Národní investiční plán, který loni představil premiér Andrej 

Babiš, stále nemá oficiální podobu. Na ni přitom čekají zástupci obecních i krajských samospráv, kterým by 

investiční plán pomohl při sestavování jejich rozpočtů. Podle ministryně financí Aleny Schillerové by měl plán 

obsahovat celkem 17 tisíc projektů za 3,45 bil. Kč realizovaných do roku 2030. 

HN: Škodě klesl prodej hlavně kvůli propadu v Číně. Mladoboleslavská Škoda Auto dodala v květnu 

zákazníkům 104 900 vozů, meziročně o 6,6 % méně. Důvodem je podle firmy zejména propad poptávky 

v Číně, kde Škoda zaznamenala meziroční pokles prodejů o 31,5 %. Nejprodávanějším modelem Škody byla 

Octavia. 

HN: Srbsko uhradilo Česku dluh 222 milionů korun. Na základě dohody z loňského prosince splatilo 

Srbsko České republice dluh ve výši 222 mil. Kč, informovalo ministerstvo financí. Dohodu o řešení dluhu 

loni podepsala šéfka resortu Alena Schillerová se srbským ministrem financí Sinišou Malim. Dluh pochází 

z 90. let jako vyúčtování obchodování mezi ČR, Slovenskem a bývalou Jugoslávii. 

Mf DNES: Češi upřednostňují menší prodejny. V tuzemsku nejrychleji rostou diskontní prodejny, menší 

supermarkety a drogerie. Zákazníci pak při nakupování upřednostňují komfort a rychlejší odbavení nákupu 

na menší prodejní ploše, vyplývá ze studie výzkumné agentury Nielsen. V tržbách nicméně stále patří 

prvenství hypermarketům, jejich tržní podíl činí 36 %.  
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HN: Heureka bude stát 7,5 miliardy. Jednání o prodeji internetového srovnávače cen Heureka finišují. 

Prodej společnosti potvrdil Jakub Havrlant, spolumajitel skupiny Mall Group, pod níž Heureka patří. Cena 

transakce by měla dosáhnout 7,5 mld. Kč a majitelem by se měl stát někdo ze současných akcionářů Mall 

Group. Tedy PPF Petra Kellnera, Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem nebo skupina Rockaway.  

Právo: Globální poptávka po zlatě dál stoupá. Celosvětový zájem investorů po zlatě v letošním prvním 

čtvrtletí meziročně stoupl o 7 %, zejména díky vyšší poptávce ze strany centrálních bank. Celosvětově se 

podle informací Světové rady pro zlato prodalo v prvních třech měsících roku 1 053 tun žlutého kovu. Podle 

analytiků se investoři ke zlatu uchylují jako ke stabilní komoditě kvůli ochlazování světové ekonomiky. 

 


