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Odbor vnější komunikace 

úterý, 23. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

E15 píše o českých e-shopech, které jsou podle studie banky JP Morgan nejprogresivnější v Evropě. 

Hospodářské noviny se věnují celní válce mezi USA a Čínou. Každý čtvrtý cyklista, který je 

účastníkem dopravní nehody, je opilý, informují Lidové noviny. Podle deníku Právo ujede v České 

republice od nehody každý šestý řidič. Mladá fronta DNES upozorňuje na zpřísnění pravidel pro chov 

psů. Deník N přináší výsledky parlamentních voleb na Ukrajině, které ovládla strana tamního 

prezidenta Volodymyra Zelenského.  

Zprávy 

E15: České e-shopy na špičce Evropy. Internetový byznys v ČR bude minimálně do roku 2021 

nejprogresivnější v Evropě a ročně bude průměrně dosahovat 16procentního růstu, vyplývá z analýzy banky 

JP Morgan. V současnosti v tuzemsku funguje přes 40 tisíc internetových obchodů, což je v přepočtu na 

obyvatele nejvíce v celé Evropě.  

HN: Škoda i přes pokles dál vládne slovenskému trhu. Automobilka Škoda Auto si v prvním pololetí 

udržela pozici lídra na trhu s novými auty na Slovensku, kde prodala 9 944 vozů – meziročně o 1,1 % méně. 

Škodě na slovenském trhu mírně klesl tržní podíl z loňských 19,38 % na 19,1 %.  

HN: Odbory v ČEZ žádají růst mezd o 12 procent. V energetické společnosti ČEZ začalo kolektivní 

vyjednávání o mzdách v příštím roce. Odbory firmy, do nichž patří mimo jiné i zaměstnanci jaderných 

elektráren, požadují mzdový nárůst o 12 %, navýšení příplatků a delší dovolenou. Vedení ČEZu tyto 

požadavky odmítlo, další kolo jednání se uskuteční v srpnu. V letošním roce mzdy ve firmě rostly o 6 %. 

E15: Stát dal miliardu za neexistující labské jezy. Za dosud nepostavené plavební stupně na Labi stát 

zaplatil už 927 mil. Kč, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad. Podíl vodní dopravy na přepravě zboží v ČR přitom 

podle NKÚ zůstává stále zanedbatelný. Ročně se v ČR po vodě přepravuje jen zhruba 1 % zboží, hlavní 

příčinou je podle Ředitelství vodních cest nespolehlivost labsko-vltavské vodní cesty. 

LN: Stát si posvítí na skryté pumpy. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje zavedení povinné evidence 

neveřejných čerpacích stanic. Podle resortu se pohonné hmoty z neveřejných benzínek často dostávají do 

běžného provozu a zatím neexistuje účinný nástroj pro kontrolu prodávaného benzínu a nafty. Novelu zákona 

o pohonných hmotách budou v příštích týdnech projednávat poslanci. 

HN: Výrobce elektromotorů JULI utržil 3,8 miliardy. Výrobci elektromotorů JULI Motorwerk z Moravan u 

Brna loni vzrostly tržby o 5 % na 3,8 mld. Kč, o 6 % na 163,2 mil. Kč se pak společnosti zvýšil také čistý zisk. 

Skupina JULI Motorwerk v loňském roce vyrobila přes 542 tisíc motorů, šlo o téměř desetinový nárůst. 
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HN: Strojírny Hennlich loni zvýšily zisk o pětinu. Tržby litoměřické strojírenské společnosti se loni zvýšily 

na rekordních téměř 891 mil. korun, meziročně stouply o 11 %. Zisk firma zvýšila o 21 % na 70,4 mil. korun. 

K výsledkům přispěl loňský růst české ekonomiky, především automobilového průmyslu, ale také nové 

zakázky, např. v důlním průmyslu. 

HN: Řetězci Royal Spa stouply tržby na 478 milionů. Lázeňskému řetězci loni vzrostly tržby meziročně o 

16 mil. korun. Skupina provozuje šest lázeňských komplexů a jeden wellness hotel ve čtyřech městech – v 

Luhačovicích, Mariánských Lázních, Velkých Losinách a Ostrožské Nové Vsi, celkem mají téměř tisíc lůžek. 

Mf DNES: Avast prodal podíl v Jumpshotu za 1,4 miliardy. Česká antivirová společnost Avast prodala 

v přepočtu za 1,4 mld. Kč svůj 35procentní podíl v divizi Jumpshot britské firmy Ascential. Jumpshot se 

specializuje na marketingovou analýzu spotřebitelského chování na internetu. Avast je aktuálně druhou 

největší antivirovou společností na světě. 

HN: Dopravu v Itálii ve středu a v pátek ochromí stávky. Dvě celostátní stávky ve středu a v pátek ochromí 

dopravu v Itálii. Středeční se bude týkat veřejné dopravy, páteční dopadne na letecké spoje. Veřejná doprava 

se v Římě ve středu zastaví od 12:30 do 16:30. Stávka ovlivní i Janov či Padovu. Taxislužba plánuje 24hod. 

stávku. Vlaky nepojedou od 9:01 do 17:01. Celodenní stávka se týká i trajektů. Páteční stávka ovlivní zase 

leteckou dopravu. 

 

 


