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Odbor vnější komunikace 

pátek, 14. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N přináší rozhovor s organizátorem demonstrací proti premiérovi Andreji Babišovi Mikulášem 

Minářem, který představuje další plány protestů. V České republice se denně v zaměstnání zraní 

v průměru 120 lidí, upozorňuje Právo. E15 vypočítává odměny osmi manažerů společnosti ČEZ, těm 

firma za první pololetí letošního roku vyplatila bonusy v celkové hodnotě 40 milionů korun. 

Hospodářské noviny otiskly rozhovor s vnukem vynálezce kontaktních čoček Martinem Wichterlem, 

který hovoří o svém podnikání i rodinné tradici. Lidové noviny varují před kolonami na dálnici D1 

kvůli rozsáhlým letním opravám. Mladá fronta DNES píše o problémech sociálně vyloučené lokality 

v mostecké čtvrti Chanov.  

Zprávy 

E15: Citlivý autoprůmysl. Případná americká cla uvalená na automobilový průmysl by v České republice 

v tomto odvětví ohrozila až pětinu exportu a 25 tisíc pracovních míst, uvedlo Sdružení automobilového 

průmyslu. Podle ekonomů by zavedení 25procentních cel na vývoz automobilů a jejich dílů z EU do USA 

znamenalo pokles tržeb tuzemského autoprůmyslu o zhruba 12 mld. Kč ročně.  

E15: Kůrovec čtyřicetinásobně srazil zisk Lesů ČR. Státnímu podniku Lesy ČR se loni propadl čistý zisk 

na 70 mil. Kč z 3,08 mld. Kč v předchozím roce, což znamenalo nejhorší výsledek v historii firmy. Na vině je 

zejména výrazný pokles cen dřeva způsobený kůrovcovou kalamitou. Podniku se loni také propadly tržby, a 

to o 25 % na 7,6 mld. Kč. 

HN: Stát chystá podporu pálení dřeva za stamiliony. V loňském roce bylo podle ČSÚ napadeno kůrovcem 

zhruba 15 mil. kubických metrů smrku, letos by to pak mohlo být až 50 mil. kubických metrů. Podle 

ministerstva zemědělství situace kvůli prudkému propadu cen suroviny dopadá na dřevařské firmy. Stát jim 

chce proto pomoci, například finanční podporou spalování dřeva v elektrárnách ve výši 1,2 mld. Kč. 

LN: Starší byty jsou v Praze dostupnější. Stále více lidí podle realitních makléřů volí v hlavním městě 

koupi starších bytů, které jsou v průměru o pětinu levnější než nemovitosti v novostavbách. Společnost 

Trigema ale upozorňuje, že nabídka starších bytů v Praze kvůli vysoké poptávce prudce klesá. V prvním 

čtvrtletí jich bylo v metropoli k prodeji 6 605, zatímco v roce 2017 mohli zájemci vybírat z více než 9 000 bytů. 

E15: Modernizace za miliardy. Plzeňská Škoda JS, která v minulosti dodala pro maďarskou jadernou 

elektrárnu Paks čtyři komplety reaktorů a podílí se na jejich vývoji a údržbě, dokončila modernizaci tohoto 

maďarského klíčového zdroje za zhruba jednu miliardu korun. V Paksi ještě společnost dokončí úpravy 

simulátoru pro výcvik obsluhy. Škoda JS modernizovala také českou elektrárnu v Dukovanech.  
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Právo: Energo-Pro otevřela závod v Turecku. Česká energetická skupina Energo-Pro v průmyslové zóně 

u Ankary otevřela svůj závod na výrobu turbín, generátorů a dalších zařízení pro vodní elektrárny, celková 

hodnota investice dosáhne 25 mld. Kč. Na výstavbě závodu se podílely dceřiné společnosti Energo-Pro ze 

Slovinska a České republiky.  

Mf DNES: Euro je druhou nejpoužívanější měnou na světě. Použití eura jako mezinárodní měny loni po 

předchozím poklesu vzrostlo. Společné evropské měně podle analytiků nahrává odklon investorů od dolaru 

kvůli dopadům americké zahraniční politiky i kvůli obavám z růstu úrokových sazeb v USA. I tak zůstává 

americký dolar dominantní světovou měnou, informovala ve své zprávě Evropská komise. 

 

 

 


