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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 18. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo se věnuje suchu v České republice, situace se díky vydatným sněhovým srážkám začíná na některých 

místech zlepšovat. Deník N upozorňuje na jednu z firem podnikatele a majitele TV Barrandov Jaromíra 

Soukupa, která údajně sídlila v daňovém ráji na Kypru. Praha se stane centrem kosmického programu Evropské 

unie, píší Hospodářské noviny. E15 informuje o vysoké poptávce po bydlení v pražských vilových čtvrtích. Lidové 

noviny přináší podrobnosti z celostátního sněmu hnutí ANO. Jeho předseda a premiér Andrej Babiš se chce 

věnovat větší podpoře živnostníků. Mladá fronta DNES varuje před poškozováním životního prostředí v ČR, 

podle studie VŠCHT lidé škodí přírodě zejména velkou spotřebou masa a energií.  

Zprávy 

HN: Český HDP zpomalil růst na 3,0 procenta. Růst české ekonomiky loni zpomalil na rovná tři procenta ze 4,5 % 

v roce 2017. Během samotného čtvrtého čtvrtletí se tuzemský HDP meziročně zvýšil o 2,9 %, informoval v předběžném 

odhadu Český statistický úřad. K růstu hospodářství podle ekonomů přispěla zejména domácí poptávka. 

Mf DNES: Majetek Česka je 5,2 bilionu korun. Celkový majetek České republiky byl ke konci roku 2017 5,2 bilionu 

korun, meziročně se jeho hodnota podle statistik ministerstva financí zvýšila o 1,3 procenta. Na celkové majetkové sumě 

se největší měrou podílely pozemky a stavby za 2,9 bilionu Kč.  

E15: Škoda má dodat vlaky do Lotyšska. Ostravská společnost Škoda Vagonka ze skupiny Škoda Transportation 

vyhrála tendr Lotyšských drah na dodávku 32 elektrických vlaků, uvedl server Zdopravy.cz. Hodnota zakázky včetně 

výstavby depa, dodávky náhradních dílů a vyškolení zaměstnanců činí zhruba 6,2 miliardy korun. 

Mf DNES: Nájemné v Praze opět vzrostlo. Průměr je 340 korun za metr čtvereční. Průměrné nájemné bez poplatků 

v Praze v loňském roce meziročně vzrostlo o tři procenta na 340 Kč za metr čtvereční. Vyplývá to z údajů developerské 

společnosti Trigema, podle níž za poslední dva roky nájemné stouplo o pětinu. Ceny rostly nejrychleji v Praze 7, naopak 

nájmy zlevňovaly v Praze 2. Podle odborníků stojí za zdražováním bydlení zejména nedostatek dostupných bytů. 

HN: Prodej nových aut v EU klesl o 4,6 procenta. Počet registrací nových osobních aut v Evropské unii v lednu klesl 

o 4,6 procenta na zhruba 1,2 milionu vozů, uvedlo Evropské sdružení výrobců automobilů. K poklesu podle analytiků 

přispěla zejména nervozita spojená s brexitem i hrozby mezinárodních obchodních sporů. Evropskou jedničkou zůstává 

nadále koncern Volkswagen s podílem na trhu přes 24 procent. 
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E15: Rusové obstavili účty venezuelské ropné firmě. Třetí největší banka v Rusku Gazprombank zmrazila účty 

venezuelské státní ropné společnosti Petroleos de Venezuela, aby tak snížila riziko, že bude vystavena americkým 

sankcím. Tvrdí to agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. Venezuelská firma své klienty údajně žádala, aby ukládali 

výnosy z prodeje ropy na účty v Gazprombank, aby tak obešla americké sankce. 

Právo: Lagardeová: Jižní státy zaostávají. Ekonomický rozdíl mezi severními a jižními státy Evropské unie se 

zvětšuje, varovala šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová. Zatímco podle jejích slov noví 

členové EU v posledních letech staré členské země dohánějí, jižní křídlo EU se tomu severnímu za posledních dvacet 

let vůbec nepřiblížilo. Zejména v Řecku, Itálii a Španělsku jsou podle Lagardeové nutné strukturální reformy. 

 


