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Odbor vnější komunikace 

pátek, 1. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N přináší rozhovor s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským, který hovoří o údajném ovlivňování 

justice ze strany Pražského hradu. E15 upozorňuje na ochlazování hypotečního trhu, analytici pro letošní rok 

očekávají jeho propad o 30 procent. Ministerstvo vnitra chystá odklad opatření, které by z občanských průkazů 

odstranilo rodné číslo. Hospodářské noviny otiskly rozhovor s výrobcem pálenek Martinem Žufánkem, který 

mluví o svém byznysu i trhu s alkoholem. Lidové noviny varují před spalničkami, epidemie této nemoci postihla 

Prahu a Moravskoslezský kraj. Češi se v posledních letech výrazně zlepšili v angličtině. A to jak v psaném, tak 

mluveném projevu, informuje Mladá fronta DNES.  

Zprávy 

E15: Brexit vezme ČR miliardy. Tzv. tvrdý brexit by tuzemskou ekonomiku výrazně zpomalil, podle prognózy 

ministerstva financí by odchod Velké Británie z EU bez dohody snížil růst tuzemského HDP až o osm desetin 

procentního bodu. Problém by podle resortu financí znamenaly zejména celní překážky a exportéři by tak přišli o třicet 

miliard korun.  

Mf DNES: Česko z Unie loni získalo 45 miliard. Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 45,3 

miliardy korun více, než do něj odvedla, tzv. čistá pozice se snížila z předloňských 56 miliard korun. Snížení podle 

ministerstva financí způsobily rostoucí odvody do unijního rozpočtu. Od vstupu do EU v roce 2004 již Česká republika 

získala z evropské kasy o 741,3 mld. Kč více, než do ni odvedla. 

Mf DNES: Do důchodu později. Dnešní pětadvacátníci by měli odcházet do penze nejdříve v 67 letech, stojí ve zprávě, 

kterou pro vládu vypracoval Český statistický úřad. Ekonomové i statistici se shodují, že se zvýšením věku odchodu do 

důchodu je nutné vzhledem k demografické situaci v ČR začít co nejdříve. Jak konkrétně se bude věková hranice 

posouvat, bude v pravidelných intervalech stanovovat vláda. 

LN: Dráhy budou měnit ceny podle vytíženosti vlaků. České dráhy připravily změny v cenách jízdného, ty se budou 

měnit podle vytíženosti daného spoje. U méně využívaných tras cestující ušetří, naopak nejexponovanější spoje vyjdou 

dráže. Cena jízdenek by se rovněž měla odvíjet od počtu volných míst ve vlaku, podle státního dopravce se proto vyplatí 

s nákupem jízdních dokladů neotálet. 

HN: V Lesích ČR dál kvůli kalamitě padají hlavy, v nové vlně odešli čtyři krajští ředitelé. Od nástupu nového 

generálního ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka dochází ve státním podniku k výrazným personálním změnám. Už 

zpočátku své funkce obměnil Josef Vojáček kompletní vrcholový management a nyní své funkce opouštějí i čtyři krajští 

ředitelé. Podle vedení společnosti stojí za výměnami manažerů zejména nezvládnutá kůrovcová kalamita. 
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LN: Idylka končí. Ropa míří vzhůru. Kvůli zdražování ropy, které trvá od začátku roku, si čeští řidiči v příštích 

měsících budou muset připlatit za pohonné hmoty. Podle společnosti CCS zdraží v únoru nafta i benzín o deset haléřů 

a podle ekonomů se růst cen pravděpodobně nezastaví ani v dalších měsících. S příchodem jara totiž tradičně stoupá 

spotřeba pohonných hmot, která paliva zdraží. 

HN: Ochrana evropského trhu s ocelí bude platit až do roku 2021. Od pondělí se v EU prodlužují ochranná opatření 

pro dovoz oceli ze třetích zemí, která Evropská komise přijala již loni v lednu – a to až do roku 2021. Jde o reakci na 

krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v březnu 2018 nařídil zvýšení cel pro dovoz oceli do USA na 25 

procent. Evropští výrobci se proto obávali ročního přílivu až 13 tun oceli, která by jinak putovala do USA. 

Právo: Budvar měl nejvyšší tržby v historii. Národní podnik Budějovický Budvar v loňském roce zvýšil výstav piva 

meziročně o 3,6 procenta na 1,6 milionu hektolitrů a podniku rovněž výrazně stouply tržby. Částka 2,569 miliardy korun 

je nejvyšší v historii pivovaru.  Budvar loni vyvážel své pivo celkem do 76 zemí světa, loni pak představil nové ležácké 

sklepy i automatizované logistické centrum. 

E15: Ekonomika eurozóny ztrácí tempo. Tempo růstu HDP eurozóny v loňském roce zpomalilo svůj meziroční růst 

na 1,8 procenta z předloňských 2,3 %, vyplývá z rychlého odhadu Eurostatu. Ekonomové za zpomalením vidí zejména 

nejistotu spojenou s brexitem i obchodní spory USA s Čínou. V posledním čtvrtletí loňského roku se ekonomika 

v porovnání s předchozím kvartálem zvýšila o 0,2 procenta. 

 

  


