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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 10. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Premiér Andrej Babiš chce v příštím roce přidat důchodcům stejnou částku jako letos – v průměru 900 korun 

měsíčně, informuje Právo. E15 píše o financování české vědy, do něhož se stále častěji zapojuje soukromý sektor. 

Hospodářské noviny přináší vyjádření guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, podle něhož stát nedostatečně podporuje 

výstavbu dostupného bydlení. Lidové noviny se věnují záměru ministra dopravy Dana Ťoka zpoplatnit napadení 

stavebního povolení kaucí ve výši 50 tisíc korun, resort tím chce zamezit průtahům při budování dálniční sítě. 

Mladá fronta DNES varuje před přívaly sněhu v České republice, které komplikují zejména dopravu a situaci 

v energetice.  

Zprávy 

Právo: Mzdy a platy i přes zpomalení ekonomiky dál porostou. Ekonomika letos poroste podle odhadů ekonomů i 

centrální banky o něco mírnější tempem než v roce 2018, navyšování mezd se nicméně zpomalovat nebude. Firmy 

budou nuceny i nadále svým zaměstnancům přidávat, zejména kvůli akutnímu nedostatku lidí na trhu práce. Podle 

Hospodářské komory budou navíc podniky i v roce 2019 rozšiřovat nabídku benefitů, čtěte ZDE.  

Mf DNES: Nezaměstnanost v prosinci stoupla na 3,1 procenta. Nezaměstnanost v České republice po čtyřech 

měsících stagnace nebo poklesu v prosinci stoupla na 3,1 procenta z listopadových 2,8 %, informoval Úřad práce ČR. 

Meziročně podíl lidí bez práce v posledním měsíci roku klesl o 0,7 procentního bodu. Podle ekonomů mírný prosincový 

nárůst nezaměstnanosti neznamená výraznější změny na trhu práce, který se i nadále bude potýkat s nedostatkem lidí.  

HN: Český export v listopadu stoupl skoro o deset procent. Přebytek zahraničního obchodu České republiky 

v listopadu meziročně vzrostl o 8,9 miliardy na 20,2 mld. Kč, především díky rostoucímu vývozu aut. Předběžné 

výsledky zveřejnil Český statistický úřad, podle něhož export z ČR do zahraničí v listopadu meziročně stoupl téměř o 

desetinu na 347,7 miliardy korun. 

LN: Zdržování dálnic se aktivistům prodraží. Ministerstvo dopravy připravuje plán, jak zamezit ekologickým 

spolkům ve zdržování výstavby dálniční sítě v České republice. Šéf resortu Dan Ťok prosazuje, aby bylo každé 

napadnutí stavebního řízení zatíženo kaucí ve výši 50 tisíc korun. V případě, kdy odpůrce neuspěje, by částka propadla 

státu. Podle ekologů by ale tento krok odporoval principům právního státu. 

HN: ANO a ČSSD jsou pro obědy zdarma jen pro chudé žáky. Školní obědy zdarma by měly dostávat děti z chudších 

rodin, ne všichni školáci, dohodli se na tom zástupci vládních stran ANO a ČSSD. Koaliční partneři se naopak neshodli 

na částce a termínu navýšení životního minima, které je klíčové při výpočtu sociálních dávek. Sociální demokraté 

prosazují navýšení již od tohoto ledna, ministerstvo financí je proti. 

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/tri-ctvrtiny-vetsich-podniku-zvazuji-ze-v-roce-2019-zavedou-dalsi-zamestnanecke-benefity/
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E15: AŽD Praha získala další velkou zakázku v Polsku. Společnost AŽD Praha zmodernizuje v Polsku 

zabezpečovací a sdělovací zařízení na trati Slonice-Štetín Dabie. Firma podepsala kontrakt s polským správcem železnic 

PKP PLK v hodnotě 1,2 miliardy korun. AŽD Praha již v loňském roce v Polsku modernizovala infrastrukturu na trati 

mezi Poznaní a městem Wronki. 

E15: Objem hypoték klesl po zásazích ČNB. Meziročně o šest miliard na celkových 220 mld. Kč se v loňském roce 

snížil v České republice objem poskytnutých hypotečních úvěrů, vyplývá z odhadů Hypoteční banky. Podle ekonomů 

vývoj ovlivnily zejména zásahy centrální banky v podobě zvyšování úrokových sazeb i zpřísňování podmínek pro 

získání úvěru. 

LN: Majitel Exim Tours koupil hotel Evropa. Secesní hotel Evropa v centru Prahy má nového majitele, od 

společnosti Julius Meinl jej odkoupil zakladatel cestovní kanceláře Exim Tours Ferid Nasr. Ten z něho chce udělat 

nejluxusnější hotel v Evropě. Objekt v současnosti prochází rekonstrukcí a otevřít by se měl koncem příštího roku, cenu 

transakce ani jedna ze stran nezveřejnila. 

HN: Němci i loni rekordně vyváželi. Vývoz z Německa v loňském roce by navzdory mezinárodním obchodním 

sporům a listopadové stagnaci mohl být podle ekonomů opět rekordní. Za 11 měsíců roku 2018 export z Německa 

vzrostl meziročně o 3,7 procenta na rekordních 1,222 bilionu eur (30,1 bil. Kč), uvedla agentura DPA.  


