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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 14. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Ministerstvo vnitra v loňském roce udělilo tzv. VIP občanství celkem šesti zahraničním osobnostem, informuje 

Právo. E15 píše o vysokých výnosech, které letos českým bankám přinesou vklady peněz u ČNB. Na úrocích by 

mohly získat až 43 miliard korun. Hospodářské noviny upozorňují na nízké výnosy termínovaných vkladů 

v českých bankách, které nepokryjí ani inflaci. Lidové noviny se věnují letošním volbám do Evropského 

parlamentu, ve hře je kromě poslaneckých postů i celkem 38 miliard korun na platy poslaneckých asistentů. 

Mladá fronta DNES varuje před nedostatečnou ochranou počítačových sítí ve státních institucích proti 

hackerským útokům.  

Zprávy 

Mf DNES: Předpřahání vozu před koně. „Hospodářská komora je ochotna akceptovat růst minimální mzdy, ale chce 

jasně nastavená pravidla,“ říká v autorském komentáři pro Mf DNES prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. 

Podle jeho slov by se neměli podnikatelé stávat rukojmími volebního cyklu nebo odborářských ambicí a mzdy by měly 

kopírovat růst produktivity práce. 

E15: Většina firem využívá kurzovou pojistku. Z českých vývozců se proti kurzovému riziku pro letošní rok zajistilo 

nebo se k podobnému kroku chystá 56 procent firem, ukázal průzkum Asociace exportérů a Raiffeisenbank. Přirozené 

zajištění, tedy správa příjmů a výdajů ve stejné měně, pak podle průzkumu využívá 19 procent podniků. Bez zajištění 

zůstává jen osm procent vývozců. 

HN: Tržby obchodníků rostly v listopadu o 6,1 procenta. Maloobchodní tržby v listopadu zpomalily meziroční růst 

na 6,1 procenta z říjnových 6,4 %, informoval Český statistický úřad. Meziměsíčně se pak útraty v maloobchodě zvýšily 

o 1,4 procenta, podle analytiků zejména díky začínajícím předvánočním nákupům. Nejsilněji rostly tržby tradičně 

v internetových obchodech. 

HN: Inflace dál požírá vklady na účtech. Termínované účty v českých bankách loni v průměru přinášely výnos 1,3 

procenta, což je pod úrovní růstu spotřebitelských cen – ta činila v roce 2018 více než 2 procenta. Hlavním důvodem je 

podle ekonomů boj finančních domů o klienty pro úvěry nebo hypotéky. Pokud by totiž banky zvýšily úroky na 

termínovaných vkladech, výrazně by jim stouply náklady. 

Mf DNES: Firmy se bojí čínské odvety, potvrdil Babiš. Premiér Andrej Babiš potvrdil informace o tom, že české 

firmy mají po aféře kolem společnosti Huawei obavy o své podnikání v Číně, zástupci firmy Home Credit podle jeho 

slov již kvůli tomu navštívili ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou. Andrej Babiš zkritizoval Národní úřad 

pro kybernetickou a informační bezpečnost kvůli zprávě o možné hrozbě ze strany čínských technologií.  



 

 

 2 

HN: ČEPS výrazně roste zisk. Má nového šéfa představenstva. Provozovateli energetické přenosové soustavy ČEPS 

stoupl za devět měsíců loňského roku hrubý zisk meziročně o skoro 29 procent na 2,73 miliardy korun. Dozorčí rada 

společnosti pak v pátek jmenovala novým předsedou představenstva někdejšího manažera holdingu Unipetrol Martina 

Durčáka, který ve funkci nahradil dosavadního šéfa ČEPS Jana Kalinu. 

E15: Technologické agentuře zbyly dvě miliardy. Rozpočet určený na podporu spolupráce univerzit a výzkumných 

ústavů s firmami vykázal výrazný přebytek, z posledních let se Technologické agentuře ČR na účtech nahromadily dvě 

miliardy korun. Podle ředitele agentury Petra Konvaliny je přebytek jednak výsledkem souběhu dvou podobně 

zaměřených programů z dílny agentury a ministerstva průmyslu a obchodu i nedostatku kvalitních projektů. 

E15: Bankám spadnou do klína miliardy navíc. Tuzemské banky letos čeká vysoká zisková prémie. Podstatně vyšší 

sazby centrální banky jim totiž umožní více vydělat na úrocích z peněz, které si ukládají u ČNB. Banky by tak letos 

mohly ze svých vkladů vyinkasovat 43 miliard korun, téměř dvakrát více než loni. Celkově mají finanční instituce 

v centrální banky uloženo 2,5 bilionu korun, tedy nejvíce v historii.  

Právo: Německý rozpočet loni s přebytkem 11,2 miliardy eur. Německý státní rozpočet loni skončil v přebytku 11,2 

miliardy eur, v přepočtu 287 miliard korun. Vyplývá to z výsledků tamního ministerstva financí, podle kterého se jedná 

o pátý plusový rozpočet v řadě. Hlavními důvody jsou podle ekonomů rostoucí ekonomika, nízká nezaměstnanost i 

rostoucí daňové příjmy. Německá vláda počítá s vyrovnanými nebo přebytkovými rozpočty nejméně do roku 2022.  

 

 


