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Odbor vnější komunikace 

pátek, 11. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Státní zástupce podle šéfa žalobců Pavla Zemana nezákonně zastavil stíhání narkomana, který v Plzni pod vlivem 

drog ničil vchodové dveře panelových domů, píše Právo. E15 představuje první český index sledující vývoj 

korporátních dluhopisů, na němž deník E15 spolupracuje s bankou J&T. Hospodářské noviny přináší rozhovor 

s majitelem firmy Neeco Davidem Pátkem, jehož společnost dodává technologické vybavení do 160 zemí světa. 

Lidové noviny se věnují kontrolám kotlů, v nichž lidé stále často kromě dřeva nebo uhlí spalují také odpadky 

nebo plasty. Mladá fronta DNES představuje detailnější popis muže, který na konci loňského roku přepadl 

bankovní pobočku v Příbrami a držel rukojmí.  

Zprávy 

Právo: Stavební právo do meziresortního řízení. Do konce ledna bude do meziresortního připomínkového řízení 

odeslán věcný záměr návrhu kompletní rekodifikace stavebního práva, na dokumentu pracuje ministerstvo pro místní 

rozvoj ve spolupráci s Hospodářskou komorou. Podle prezidenta Komory Vladimíra Dlouhého přijetím nové stavební 

legislativy dojde ke zrychlení procesu stavebního povolování a odstranění byrokratické zátěže. 

E15: Nejvíce přidáno dostanou lidé ve výrobě. Firmy letos plánují přidat zaměstnancům ve výrobě v průměru 6,2 

procenta, technicko-hospodářští pracovníci by si pak měli polepšit o 4,8 %. Vyplývá to ze mzdového průzkumu Česko-

německé obchodní a průmyslové komory, podle níž se budou české firmy i letos potýkat s akutním nedostatkem 

pracovních sil. 

LN: Ceny rostou pomalu. Průměrná míra inflace loni v České republice klesla na 2,1 procenta z 2,5 % v roce 2017, 

informoval Český statistický úřad. Jednalo se tak o třetí nejvyšší růst cen za posledních deset let a podle ekonomů bude 

inflace v letošním roce ještě vyšší. Ke zdražování podle ekonomů přispívají zejména vyšší ceny energií i rostoucí mzdy. 

LN: Škodovky jsou na odbyt jako nikdy dřív. Automobilka Škoda Auto dodala v loňském roce svým zákazníkům 

celkem 1 253 700 vozů, znamená to meziroční nárůst o čtyři procenta. Jedná se tak o vůbec nejlepší rok v historii firmy, 

na domácím trhu nicméně automobilka v loňském roce mírně ztratila, když prodala meziročně o 1,5 procenta aut méně. 

Motorem poptávky jsou tak zejména zahraniční trhy. 

LN: Zeman: Čína chystá odvetu kvůli Huaweii. Kvůli varování českých úřadů před technologiemi a výrobky 

společnosti Huawei chystá Čína vůči Praze odvetná opatření. Prezident Miloš Zeman to řekl v rozhovoru pro TV 

Barrandov a upřesnil, že jsou v ohrožení investice Škody Auto a skupiny PPF v Číně. Nejisté jsou podle Zemana také 

investice ve výši 8,5 mld. Kč, které chce Huawei vynaložit na budování 5G sítí v ČR.  
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LN: Výběr mýta dosáhl loni rekordu. V roce 2018 zaplatily kamiony v České republice na mýtném rekordních 10,8 

miliardy korun, meziročně o čtyři procenta více. Vyplývá to ze statistik správce mýtného systému, společnosti Kapsch. 

Za 12 let fungování mýta stát vybral celkem 98,7 mld. Kč. Ke konci letošního roku budou mít mýtné brány nového 

správce – konsorcium firem SkyToll a CzechToll. 

E15: Praha spřádá plány na novou nemocnici. Vláda se s vedením hlavního města přetahuje o nevyužité pozemky 

v pražských Letňanech. Místo nové vládní čtvrti, kterou si přeje premiér Andrej Babiš, prosazuje primátor metropole 

Zdeněk Hřib novou moderní nemocnici. Stavba nového zdravotnického zařízení by podle odhadů magistrátu vyšla na 

8,5 miliardy korun, nová vládní čtvrť by pak stála okolo 10 mld. Kč. 

E15: ČSA vydělaly přes čtvrt miliardy korun. České aerolinie vykázaly v roce 2017 zisk ve výši 267 milionů korun, 

meziročně o 9,7 % více. Tržby leteckého dopravce se ve stejném období zvýšily o miliardu na 9 mld. Kč a rostl také 

počet cestujících – ČSA v roce 2017 přepravily 2,9 milionu pasažérů. 

Mf DNES: Chcete bydlet? Připlaťte si. Pořídit si v České republice vlastní bydlení je stále nákladnější. Propočty 

společnosti Golem Finance ukazují, že splátka hypotéky nově pořízené nemovitosti se v prosinci vyšplhala na 

průměrných 47,5 procenta čistých příjmů domácnosti. Před rokem tento poměr přitom činil méně než 40 %. Ani rychle 

rostoucí mzdy Čechů tak podle analytiků na pokrytí stoupajících výdajů na nové bydlení nestačí.  

 

 


