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Odbor vnější komunikace 

pátek, 9. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Trojice tuzemských automobilek poslala loni mateřským koncernům rekordní dividendu 78,2 mld. Kč, 

píše E15.  Armáda má zhruba o 1 250 více důstojníků, než kolik by chtěla mít. Naopak jí chybějí tisíce 

vojáků v základních funkcích a poddůstojníci, sděluje Právo. Ozbrojené konflikty ve světě podle 

vědců výrazně ohrožují životní prostředí, upozorňují Lidové noviny. Mladá fronta DNES varuje před 

exekucemi. Hospodářské noviny mapují téměř roční působení Zdeňka Hřiba na postu pražského 

primátora. Deník N se věnuje plošnému hubení hrabošů. 

Zprávy 

LN: Lidí bez práce je víc, volných míst také. Nezaměstnanost v ČR v červenci stoupla na 2,7 %  

z červnových 2,6 %, oznámil Úřad práce. Meziměsíčně přibylo zhruba 9 400 nezaměstnaných na 205 120 

lidí, což je nejnižší červencová hodnota od roku 1996.  

Právo: Místo stravenek mohou chodit peníze. Jako alternativa k papírovým stravenkám by peníze rovnou 

na účet mohly zaměstnancům putovat už od ledna 2021, uvedlo ministerstvo financí. Ze 4,3 mil. zaměstnanců 

dostává stravenky 1,5 mil. lidí. 

HN: Operátorům se zjednoduší investice do rychlých 5G sítí. ČR chce urychlit zavedení rychlých 5G sítí 

důležitých pro rozvoj robotické výroby. Operátoři by například nemuseli obcím platit náhrady za pokládání 

kabelů na jejich pozemcích. Vláda plánuje spuštění komerčního využití 5G sítě v roce 2024. 

Mf DNES: Česko zaplatí víc za kosmický výzkum. ČR chce navýšit výdaje na vesmírný program. Stát si 

od toho slibuje větší zapojení tuzemského průmyslu a vědeckých institucí do sofistikovaných evropských 

projektů, jako je vývoj nosných raket nebo družicových systémů.  

E15: Cestovní ruch míří k rekordu. Služeb ubytovacích zařízení v ČR v letošním druhém čtvrtletí využilo 

5,8 mil. lidí, meziročně o 4,9 % více. Dosavadní výsledky podle odborníků ukazují, že cestovní ruch v ČR 

letos – stejně jako loni – zřejmě čeká rekord.  

E15: Autoprůmysl vyplatil rekordní dividendu. Rekordních 78,2 mld. korun dividend loni vyplatilo svým 

mateřským firmám trio tuzemských výrobců automobilů. To je takřka čtyřnásobek částky, která od českých 

výrobců aut putovala do zahraničí o rok dříve. 

Právo: U Třebíče vyrostly obří skleníkové haly budoucnosti. Skleníkové haly na celoroční produkci rajčat 

určených pro tuzemský trh představila společnost Farma Kožichovice ve stejnojmenné obci u Třebíče. 

„Rostlinná výroba budoucnosti“ je prvním projektem svého druhu v Kraji Vysočina a šestým v ČR. 
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E15: Z Prahy se začne létat do Chicaga. Letiště Václava Havla v Praze v příštím roce získá další přímou 

linku do Spojených států amerických. Letecký dopravce American Airlines zahájí v květnu lety z Prahy do 

Chicaga. V současnosti se z Prahy létá také do New Yorku, Filadelfie a Newarku. 

Právo: Regiojet spojí vlakem Prahu a Budapešť. Dopravce začne od června 2020 provozovat vlaky mezi 

Prahou a Budapeští přes Brno a Vídeň. Zpočátku vypraví dva páry spojů denně, půjde o prodloužení trasy 

již existujících spojů do Vídně. Firma tak vytváří konkurenci vlakům Českých drah a rakouským drahám. 

LN: Pryč s kamiony, žádá Tyrolsko. Tyrolská vláda požaduje od roku 2020 omezení průjezdu kamionů 

přes Brennerský průsmyk mezi Rakouskem a Itálií. Kamiony by nesměly v tomto úseku převážet např. ropné 

produkty nebo odpad. Podle dopravců jde o porušení pravidel o volném pohybu zboží v EU.  

LN: Čínský vývoz dál roste, obchodní válce navzdory. Čínský export se v červenci navzdory eskalaci 

obchodního tlaku ze strany USA vrátil k růstu. Podle celních statistik se vývoz z Číny meziročně zvýšil  

o 3 %, což je nejvíce od letošního března.  

E15: Ruský regulátor začal vyšetřovat Apple. Ruský antimonopolní úřad zahájil vyšetřování společnosti 

Apple. Podezírá ji, že zneužívá dominantního postavení na trhu v souvislosti s aplikacemi pro operační 

systém iOS. Na Apple si stěžovala ruská společnost Kaspersky Lab. 


