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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 28. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo přináší informaci, že ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a šéf resortu kultury Antonín 

Staněk pravděpodobně ve svých funkcích skončí. E15 informuje o novém stavebním zákoně, jehož přípravu 

v poslední době kritizují politici nebo ekologové. Podle Lidových novin 99 procent tuzemských dopravních staveb 

vázne kvůli složité byrokracii. Deník N otiskl rozhovor s hudebním publicistou Jiřím Černým, který hovoří o 

svém možném konci v Českém rozhlase. Plán hnutí ANO na zrušení plateb za státní pojištěnce zřejmě narazí na 

odpor ČSSD i KSČM, píší Hospodářské noviny. Mladá fronta DNES varuje před „realitními šmejdy“, kteří 

podvádějí zájemce o koupi vlastního bydlení. 

Zprávy 

E15: Stavební zákon se dostal pod tlak. Spolupráce ministerstva pro místní rozvoj a Hospodářské komory na podobě 

nového stavebního zákona je zárukou, že bude nová stavební legislativa skutečně účinným nástrojem pro zrychlení 

výstavby v ČR a právě Komora přináší do celého procesu důležitý a široký podnikatelský pohled. Hospodářská komora 

těmito slovy reagovala na kritiku lidovců, kterým se účast Komory při tvorbě nového zákona nelíbí.   

HN: Investice do nemovitostí loni klesly skoro o třetinu. Objem investic do nemovitostí v České republice loni 

meziročně klesl o 30 procent na 2,62 miliardy eur, v přepočtu 67,2 mld. Kč. Podle poradenské společnosti Colliers 

International souvisí propad trhu s nedostatkem kvalitních nemovitostí k prodeji. Největšími investory v tuzemsku byly 

české společnosti s 62procentním podílem na objemu investic. 

Mf DNES: Senátoři odmítli zdanění církevních restitucí. Senát odmítl návrh KSČM na zdanění peněžitých náhrad, 

které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích. Proti zdanění náhrad se v horní komoře parlamentu 

vyslovili nevládní strany a někteří senátoři za ČSSD. Pokud sněmovna senátní veto přehlasuje, jsou opoziční poslanci 

připraveni návrh napadnout u Ústavního soudu. 

Mf DNES: Brusel Česku radí, aby investovalo do inovací. Česká republika by po roce 2020 měla peníze z unijního 

rozpočtu využívat zejména k podpoře inovací, zeleného hospodářství a rozvoji dopravních či datových sítí. Vyplývá to 

z doporučení Evropské komise pro využití peněz z evropského rozpočtu v letech 2021 až 2027. 

Mf DNES: Česká pošta potřebuje finanční injekci. Česká pošta se potýká s finančními problémy, v loňském roce 

skončila ve ztrátě a podobně negativní výsledek státní podnik očekává také letos. V současnosti pošta jedná 

s ministerstvem financí o možnostech úvěru, aby tíživá finanční situace neochromila její běžný provoz. Pomoc od 

resortu financí by mohla proběhnout formou kontokorentu.  
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E15: Milionová investice. Firma Saint-Gobain Adfors CZ, producent sklovláknitých tkanin, rozšiřuje za 177 milionů 

korun svoji výrobu v Hodonicích na Znojemsku. Podnik postavil novou výrobní halu a vybavil ji technologiemi, které 

umožní výrazně navýšit kapacitu produkce. Firma se dvěma tisíci zaměstnanců dosáhla v roce 2017 obratu 7,6 miliardy 

korun. 

Právo: Nákupy na úvěr ohrožují pětinu lidí. Zkušenosti s nákupem zboží nebo služeb na úvěr má v České republice 

zkušenost 60 procent lidí. Podle aktuální studie České bankovní asociace mohou až pětinu zadlužených Čechů ohrozit 

existenční problémy. Nejohroženější skupinou jsou podle šetření mladí lidé do 34 let, kteří si často berou více půjček 

najednou a mohou mít problémy se splácením. 

LN: Ekonomická nálada v eurozóně ochládá. Ekonomická nálada v eurozóně v únoru poosmé v řadě klesla a nachází 

se na nejslabší úrovni od listopadu 2016, vyplývá z čerstvých údajů Evropské komise. Index ekonomické nálady se 

snížil na 106,1 z lednových 106,3 bodu. 

 

 

 


