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Odbor vnější komunikace 

pátek, 1. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N přináší životní příběh písničkáře Karla Kryla, který by se o nadcházejícím víkendu dožil 75 let. Právo 

informuje o vstupu Kryštofa Čižinského, bratra starosty Prahy 7 Jana Čižinského, do politiky. Bude kandidovat 

za STAN a TOP 09 do Evropského parlamentu. E15 varuje, že brexit výrazně zkomplikuje vydávání zločinců 

mezi Spojeným královstvím a státy Evropské unie. Hospodářské noviny otiskly rozhovor s architektkou Evou 

Jiřičnou, hovoří o svých projektech a současné české architektuře. Učitelé často při známkování zvýhodňují 

dívky před chlapci. Podle studie think tanku IDEA a Akademie věd pedagogové u děvčat přihlížejí k větší píli a 

svědomitosti. Mladá fronta DNES upozorňuje na překračování hlukových limitů v ČR. Nadměrným hlukem 

v Česku trpí 1,5 milionu lidí.  

Zprávy 

Mf DNES: Ministři sepsali své vlastní hodnocení. Ministři za hnutí ANO sepsali na výzvu premiéra Andreje Babiše 

hodnocení své činnosti při vedení resortů, v níž informují také o svých plánech do budoucna. Předseda vlády podle 

svých slov ale nechce dokumenty využít k případným personálním změnám ve vládě. Předseda ČSSD Jan Hamáček si 

u svých ministrů podobný materiál nevyžádal. 

LN: Zeman se zastal ministryně Novákové. Prezident Miloš Zeman se zastal ministryně průmyslu a obchodu Marty 

Novákové, jejíž nedávná slova o důvodech drahých mobilních dat v České republice vyvolala negativní mediální ohlas. 

Podle prezidenta se z výroku dělá zbytečně velká senzace a řešit by se měla jiná témata. Premiér Andrej Babiš naopak 

výroky Marty Novákové v tomto týdnu označil za nepřijatelné. 

LN: Na pivu vydělal stát miliardy. Výběr spotřební daně z piva loni dosáhl historicky rekordní sumy 4,8 miliardy 

korun, podle Generálního ředitelství cel stojí za dobrým výsledkem zejména rostoucí spotřeba piva – v roce 2018 se 

meziročně zvýšila o 0,6 procenta na 15,935 milionů hektolitrů. Výše daně z piva se vypočítává dle stupňovitosti, 

k rekordnímu inkasu tak podle pivovarů přispěla i vyšší spotřeba speciálních vícestupňových piv.  

HN: Českým bankám se dál daří. Čtyři největší loni vydělaly 50 miliard. V minulém roce se tuzemským bankám 

díky rostoucí ekonomice i objemu poskytnutých úvěrů hospodářsky dařilo. Čistý zisk čtyř největších finančních domů 

dle počtu klientů – České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a Monety Money Bank – dosáhl celkem 50,2 mld. korun. 

Analytici očekávají podobné výsledky i pro rok 2019. 

LN: Na všech poštách půjde platit kartou. Za služby České pošty bude od července možné platit kartou na všech  

3 200 pobočkách, dosud byly bezhotovostní platby možné pouze na čtvrtině z nich. Podle vedení pošty je to jeden 

z kroků modernizace služeb pro klienty. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka, pod jehož resort Česká pošta spadá, podnik 

tímto krokem jen dohání resty z minulosti v době, kdy jsou platby kartou rozšířené v podstatě všude. 
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E15: Geologický průzkum trasy metra D vyjde o polovinu dráž. Zhruba na 1,5 miliardy korun vyjde geologický 

průzkum pro stavbu nové trasy pražského metra D, během jednání zastupitelstva hlavního města to sdělil náměstek 

primátora pro dopravu Adam Scheinherr. Původní odhady přitom hovořily o částce okolo jedné miliardy korun. 

Geologický průzkum začne na Pankráci a zahájen by měl být v dubnu. 

Právo: Lesníci: Škody po kůrovci stoupnou na 30 miliard. Škody způsobené v lesích suchem a kůrovcovou 

kalamitou letos dosáhnou 30 miliard korun a proti loňskému roku se zvýší zhruba o polovinu, odhaduje společnost 

Czech forest. V případě dalšího předpokládaného šíření kůrovce by škody na dřevě mohly celkově přesáhnout až 500 

miliard korun, což odpovídá třetině státního rozpočtu ČR. 

Mf DNES: Růst amerického HDP zpomalil.  Tempo růstu americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku 

meziročně zpomalilo svůj růst na 2,6 % – bylo tak nejslabší od začátku roku 2018, předběžné výsledky zveřejnilo 

ministerstvo obchodu USA. I tak výsledek překonal očekávání analytiků, kteří podle agentury Reuters předpovídali 

americkému hospodářství růst o 2,3 %. 

 


