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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 11. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Razantní postup České republiky v kauze Huawei může výrazně prospět vztahům s USA, upozorňuje Deník N. 

Právo přináší rozhovor s předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví Josefem Kratochvílem, podle něhož Češi 

nedostatečně chrání své patenty a vynálezy. Evropská unie ruší nejpoužívanější nástroj pro ochranu 

zahraničních investic – speciální smlouvy, kterými se řídí mezinárodní arbitráže, píší Hospodářské noviny. 

Mladá fronta DNES varuje před nárůstem počtu lidí s psychickým onemocněním. Lidové noviny otiskly 

rozhovor s bývalým prezidentem Václavem Klausem, který hodnotí šance jednotlivých politických stran 

v nadcházejících evropských volbách. Finanční správa se podle deníku E15 zaměřuje na poskytovatele ubytování 

přes server Airbnb v regionech.  

Zprávy 

HN: Právní elektronický systém má fungovat od května. Právní elektronický systém Hospodářské komory, který dá 

podnikatelům přehled jejich povinností vyplývajících ze zákonů, by měl začít v ostrém provozu fungovat v průběhu 

května. Podnikatelé systém využívají již od 7. ledna, kdy PES běží ve zkušebním provozu. V pátek Hospodářská komora 

podepsala klíčovou smlouvu o spolupráci na PES s ministerstvem průmyslu a obchodu. Více na pespropodnikatele.cz. 

HN: Do měsíce musí ministři najít úspory za miliardy, příští rozpočet bez nich nesloží. Zhoršující se odhady vývoje 

české ekonomiky nutí ministerstvo financí k úsporným opatřením, která požaduje i po dalších resortech. Šéfka státní 

kasy Alena Schillerová chce, aby členové vlády do začátku března vznesli své nápady, jak ušetřit. Podle HN dosáhnou 

výdajové škrty zhruba 25 mld. korun. Bez nich podle Schillerové nebude možné udržet plánované rozpočtové schodky. 

HN: Nezaměstnanost letos vydrží na úrovni tří procent. Nezaměstnanost v lednu stoupla na 3,3 procenta 

z prosincových 3,1 % a bez práce bylo 245 057 lidí. Podle odhadů společnosti Akcenta letos k žádnému výraznému 

poklesu nezaměstnanosti nedojde a podíl lidí bez práce bude po celý letošní rok okolo tří procent.  

HN: Česko nejvíc vyváží do Německa. Podíl tuzemského vývozu do zemí Evropské unie se loni dál mírně zvýšil na 

84,1 %, což je nejvyšší číslo za posledních šest let. Do EU v roce 2018 směřovalo zboží v objemu 3,7 bilionu korun, 

celkový export z ČR pak činil 4,4 bil. Kč. Až 88 procent vývozu pak podle dat ČSÚ zamířilo na 10 trhů, mezi nimiž 

dominovalo Německo a Slovensko. 

HN: Česká firma Accolade investuje do realit v Německu 880 milionů. Německo se stalo po Polsku druhým 

zahraničním trhem, na který se podařilo expandovat české realitně-investiční skupině Accolade. Ta se tak stala vůbec 

první tuzemskou společností, jež v Německu investuje do průmyslových nemovitostí. Do výstavby na pozemcích u měst 

Alsdorf a Bochum hodlá společnost investovat v přepočtu 880 milionů korun. 

https://www.pespropodnikatele.cz/
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Právo: Na mýtném se vybralo 894 milionů. Mýtné, které platí kamiony a autobusy v ČR za průjezd dálnicemi a 

vybranými úseky silnic I. třídy, vyneslo za leden 894 milionů korun. Statistiku zveřejnil provozovatel mýtného systému, 

společnost Kapsch, podle níž to znamená meziroční nárůst o čtyři procenta. Pokud by byla podle Kapsche zachována 

lednová dynamika růstu výběru mýta, za celý letošní rok by mohlo do rozpočtu SFDI přibýt 11,3 mld. Kč.  

ČKD Blansko opravuje bulharské elektrárny. Výrobce vodních turbín ČKD Blansko zahajuje rekonstrukci soustavy 

vodních elektráren v bulharském pohoří Rila. Zakázku firma získala společně s chorvatskou společností Končar a její 

hodnota činí v přepočtu 513 milionů korun. Opravy potrvají dva roky a strojírenský podnik má navíc šanci získat v 

Bulharsku další zakázky. 

Mf DNES: Starší byty loni podražily o třetinu. Ceny starších bytů v České republice loni meziročně vzrostly 

v průměru o 32 procent na 52 997 korun za metr čtvereční, starší rodinné domy pak v průměru zdražily o osm procent 

na 29 529 Kč za metr. Nejdražší nemovitosti byly v roce 2018 v Praze, nejlevnější naopak v Ústeckém kraji. Data 

zveřejnil server Bezrealitky.cz. 

HN: Německému exportu se nečekaně dařilo. Německý zahraniční obchod v prosinci navzdory očekáváním analytiků 

zvýšil svůj přebytek. Export ze země v posledním měsíci roku meziročně vzrostl o 1,5 procenta na 112,3 miliardy eur. 

Rostl také dovoz do Německa – o 1,2 % na 92,9 mld. eur, data zveřejnil Spolkový statistický úřad. 

 

  


