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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 31. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

E15 představuje žebříček největších tuzemských majitelů kancelářských prostor, 65 procent trhu ovládají firmy 

CPI a Penta. Právo přináší nové podrobnosti v kauze terapeuta a učitele tantry Richarda Vojíka, který měl podle 

policie sexuálně obtěžovat své klientky. Hospodářské noviny se věnují sporům ohledně údajného bezpečnostního 

rizika technických zařízení čínské společnosti Huawei. Lidové noviny informují o ústavní stížnosti 51 senátorů 

na systém plateb českým nemocnicím. Mladá fronta DNES varuje před nedostatkem dětských lékařů, podle 

průzkumu třetina pediatrů do pěti let odejde do penze. Deník N mapuje aktivity čínské skupiny CEFC v České 

republice a přibližuje plány s budovou bývalé Živnobanky.  

Zprávy 

LN: Česko si letos podle odhadů mírně pohorší. Ministerstvo financí ve své nové prognóze zhoršilo odhad růstu 

české ekonomiky pro letošní rok na 2,5 procenta a pro rok 2020 na 2,4 %, důvodem je podle resortu především zhoršení 

hospodářského vývoje v zahraničí. Podle ekonomů by měl být letošní růst i nadále tažen hlavně spotřebou domácností, 

inflace by se pak měla pohybovat mírně na dvěma procenty. 

LN: Senátoři podpořili snížení daně z piva. Senát doporučil snížit daň z přidané hodnoty na vybrané služby 

řemeslníků a točené pivo na deset procent už v projednávaném daňovém balíčku. Vláda přitom s poklesem DPH u 

vybraných služeb a zboží počítá až v rámci novely o EET. Návrh horní komory se nyní vrací k projednání do sněmovny.  

LN: Rusnok: ČNB letos zvedne sazby. Česká národní banka by v letošním roce mohla navyšovat sazby až dvakrát, 

připustil guvernér centrální banky Jiří Rusnok, záviset bude podle něho na ekonomické situaci. V loňském roce bankovní 

rada ČNB zvýšila úrokové sazby celkem pětkrát až na současnou úroveň 1,75 procenta.  

HN: EY: Nová auta loni zdražila více než inflace. Ceny základních modelů nových aut se v minulém roce zvýšily 

v průměru o 3,1 procenta, tedy o zhruba 12 500 Kč. Zdražování vozů tak bylo v České republice rychlejší než míra 

inflace, která dosáhla 2,1 %. Statistiku zveřejnila poradenská společnost EY, podle níž od začátku loňského roku 

zdražilo 59,5 procenta sledovaných modelů aut. 

Mf DNES: Vládní čtvrť za 10 miliard. Praha chce za pozemky okruh. Premiér Andrej Babiš plánuje z centra 

metropole přestěhovat vybraná ministerstva a státní úřady do pražských Letňan, se záměrem předsedy vlády souhlasí i 

primátor hlavního města Zdeněk Hřib. Ten na oplátku po státu požaduje dostavbu Pražského okruhu za 60 miliard korun, 

vedení metropole požaduje od státu také odkoupení kasáren v Karlíně a Nemocnice Na Bulovce.  
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Mf DNES: Více matematiky ve školách, žádají matematici. Kvalita výuky matematiky a výsledky žáků v tomto 

předmětu by se mohly zlepšit zvýšením počtu vyučovaných hodin. Shodl se na tom výbor Jednoty českých matematiků 

a fyziků, který ministerstvu školství doporučil navýšení matematických hodin. Například mezi šestou a devátou třídou 

základní školy by měly mít děti hodinu matematiky každý den v týdnu. 

Právo: V Česku se ročně staví 30 tisíc nových bytů. Nestačí to. V České republice se v roce 2017 postavilo 28 569 

nových bytů a jen v Praze jich přibylo bezmála šest tisíc, uvedl Český statistický úřad. Podle odborníků ale toto tempo 

zdaleka nestačí vysoké poptávce po nových nemovitostech. I proto byty v České republice zdražují nejrychleji 

v Evropské unii, v roce 2017 se jejich ceny v průměru zvýšily o 16 procent.  


