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Odbor vnější komunikace 

pátek, 8. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N se věnuje záměru některých poslanců uzákonit povinných pět týdnů dovolené. Zaměstnavatelé 

s návrhem nesouhlasí. Některé státní úřady kvůli údajnému bezpečnostnímu riziku přestávají používat výrobky 

čínských společností Huawei a ZTE, píše Právo. E15 informuje o rekordním zisku českých bank, které loni 

vydělaly 81 miliard korun. Hospodářské noviny přináší rozhovor s bratry Jungwirthovými, vědci, kteří 

představují revoluční technologii mikročipů.  Lidové noviny upozorňují na zdražování řemeslných prací v České 

republice. Za poslední rok se služby zedníků nebo malířů kvůli nedostatku pracovníků prodražily až o polovinu. 

Mladá fronta DNES varuje před epidemií agresivního typu chřipky, která letos připravila o život už 16 lidí. 

Zprávy 

LN: Strašidlo nedostatku lidí. V průběhu letošního roku může českým zaměstnavatelům chybět až půl milionu 

pracovníků, což by mohlo výrazně brzdit rozvoj firem i celé ekonomiky. V autorském komentáři pro Lidové noviny to 

říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Podle jeho slov je jediným krátkodobým řešením překlenutí 

personální krize dovoz pracovních sil ze zahraničí. 

LN: České hospodářství letos podle ČNB poroste pomaleji. Česká národní banka v nové prognóze zhoršila odhad 

růstu tuzemské ekonomiky v letošním roce na 2,9 procenta a pro rok 2020 na rovná tři procenta. Po jednání bankovní 

rady ČNB to uvedl guvernér centrální banky Jiří Rusnok. V poslední listopadové předpovědi ČNB pro letošek i příští 

rok předpovídala tempo růstu HDP na 3,3 %. 

Mf DNES: Bankéři odložili zvýšení sazeb. Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu 

beze změny na současné hodnotě 1,75 procenta, pro zachování sazby hlasovalo pět ze sedmi členů rady. Podle ekonomů 

je důvodem odkladu nejistota ohledně ekonomického vývoje v zahraničí, zejména s ohledem na jednání o brexitu. 

E15: Bankéři loni dosáhli rekordního zisku. Tuzemské finanční domy mají za sebou historicky nejlepší rok, podle 

předběžných dat České národní banky v roce 2018 vydělaly přes 81 miliard korun. Znamená to meziroční nárůst o deset 

procent. Podle ekonomů banky za své výsledky vděčí zejména rychle rostoucí ekonomice i vysoké poptávce po 

firemních úvěrech i půjčkách pro domácnosti.  

Mf DNES: Škoda dodá státu přes 1 370 aut. Automobilka Škoda Auto dodá státu v následujících dvou letech přes  

1 370 automobilů v celkové hodnotě 784 milionů korun, tuzemský výrobce zvítězil v tendru ministerstva financí. Resort 

v soutěži poptával vozidla celkem pro deset ministerstev a jejich podřízené organizace. Celkem může vozy škoda využít 

139 státních institucí. 
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Mf DNES: Cizinců loni v ČR bydlelo 11 milionů. V českých hotelech, penzionech a kempech se v loňském roce podle 

údajů Českého statistického úřadu ubytovalo 21,3 milionu turistů, o 6,4 % meziročně více. Počet zahraniční a domácích 

hostů byl podle statistik vyrovnaný. Cizinců přijelo do České republiky 10,6 milionu, o 550 tisíc více než v předchozím 

roce. 

Mf DNES: Křetínský koupil italskou elektrárnu. Energetický a průmyslový holding podnikatele Daniela Křetínského 

koupil prostřednictvím své dčeřiné společnosti EP New Energy Italia italskou elektrárnu Fusine. Jedná se o další ze 

série investic holdingu do odvětví zpracování biomasy. Zdroj o výkonu sedmi megawattů se nachází v italské Lombardii 

na severozápadě země, cenu transakce společnost EPH nezveřejnila. 

E15: Německý průmysl nečekaně propadl. Průmyslová výroba v Německu se v prosinci ve srovnání s předchozím 

měsícem navzdory očekávání analytiků propadla o 0,4 procenta, v listopadu si německý průmysl meziměsíčně pohoršil 

o 1,3 procenta. Výroba v Německu tak klesá již čtvrtým měsícem v řadě. 

 

 


