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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 7. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

E15 upozorňuje, že vláda narychlo chystá vlastní zákon o brexitu. České tajné služby zatím nemají možnost, jak 

sledovat potenciální hrozby na internetu, píše Právo. Hospodářské noviny informují o zamýšlené expanzi 

čínského e-shopu Alibaba na evropský trh. Lidové noviny varují před nárůstem počtu případů šikany učitelů. 

K té podle školní ispekce dochází ve třetině základních škol. Mladá fronta DNES se věnuje riziku nákazy 

spalničkami, černým kašlem nebo příušnicemi. Podle lékařů možnost infekce zvyšuje snižující se proočkovanost 

české populace.  

Zprávy 

HN: Ekonomika v roce 2019 poroste o 2,2 procenta. Česká ekonomika bude v roce 2019 růst tempem 2,2 procenta a 

kvůli trvalému nedostatku lidí na pracovním trhu porostou také mzdy – meziročně o 6,5 %. Výhled tuzemského 

hospodářství sestavila společnost Deloitte, podle které se inflace udrží pod dvěma procenty. Hospodářská komora pro 

rok 2019 předpovídá tempo růstu ekonomiky ve výši 3,3 procenta. 

E15: Evropské fondy podpoří 75 dopravních projektů. Celkem 29,4 mld. korun poplyne z evropských fondů do 75 

projektů v dopravě, které loni schválilo ministerstvo dopravy. V roce 2017 rezort schválil projekty s podílem evropských 

peněz za více než 50 mld. korun. Nejvíce peněz z loni schválených projektů dostane železnice. 

HN: Záchrana Vítkovic se zadrhla. Záměr podnikatelů Jaroslava Strnada a Martina Ulčáka na záchranu vítkovických 

hutí se komplikuje. Plán na reorganizaci firmy Vítkovice Heavy Machinery Group napadlo státní zastupitelství. To 

soudu doporučilo, aby společnost poslal do konkurzu. Jaroslav Strnad se již dle informací HN dopisem obrátil na 

ostravský soud, který podle jeho slov pomíjí ekonomickou realitu i dosud vynaložených 800 mil. Kč na reorganizaci.   

Mf DNES: Tržby e-shopů táhly mobily. Nový rekord je 135 miliard. Tržby internetových obchodů loni dosáhly  

135 miliard korun, což podle Asociace pro elektronickou komerci znamená meziroční nárůst o 17 procent. Podle 

společnosti Heureka zákazníci přes internet nejčastěji kupovali mobilní telefony a elektroniku. Odborníci očekávají 

v letošním roce podobný nárůst prodejů jako v loňském roce. 

LN: Dobrá zpráva: benzin má letos zlevňovat. Ceny u českých čerpacích stanic klesají, za poslední dva měsíce litr 

benzinu zlevnil v průměru o více než dvě koruny, podobně jako nafta. Analytici odhadují, že by pohonné hmoty měly 

zlevňovat i nadále a ceny v letošním roce by se měly díky levnější ropě dostat pod průměr roku 2018.   

Mf DNES: Investice do hotelů o desetinu klesly. Investice do hotelových nemovitostí ve střední a východní Evropě 

loni meziročně klesly zhruba o 10 % na 800 milionů eur, v přepočtu 20,5 miliardy korun. Podle poradenské společnosti 

Cushman & Wakefield patřila k největším transakcím roku 2018 koupě hotelu Sheraton Prague za 1,1 miliardy korun. 
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E15: Schodek agrárního obchodu se prohlubuje. Agrární zahraniční obchod by za loňský rok mohl vykázat rekordní 

schodek přes 36 mld. korun, nejhorší od roku 2011. Na základě říjnových dat to odhadl Zemědělský svaz ČR. Hodnota 

dovozu od ledna do října činila 186,9 mld. korun a vývozu 154,3 mld. korun. 

E15: Provoz na varšavském letišti vzrostl na rekord. Počet cestujících na mezinárodním letišti Frédérica Chopina ve 

Varšavě loni stoupl o více než 12 % na rekordních téměř 17,76 milionu. Počet cestujících na domácích trasách činil 

téměř 1,8 milionu. 

 

 

 

 


