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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 11. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N mapuje vliv ruského byznysu v Praze. Případ údajného ovlivňování tendru na mýtný systém ze strany 

šéfa poslanců hnutí ANO Jaroslava Faltýnka míří k projednání do sněmovny, upozorňuje Právo. E15 informuje 

o nižších příjmech státu z daní z hazardních her, loni inkaso meziročně kleslo o tři miliardy korun. Mf DNES 

přináší rozhovor s premiérem Andrejem Babišem, který hodnotí svoje setkání s americkým prezidentem 

Donaldem Trumpem. Interview s předsedou vlády otiskly také Lidové noviny, tématem je boj s korupcí. 

Hospodářské noviny připomínají 20. výročí vstupu České republiky do NATO.  

Zprávy 

Mf DNES: Koruny nechceme. Firmy si platí v eurech. Zhruba pětina plateb mezi tuzemskými firmami v současné 

době podle dat České národní banky probíhá v eurech a tento trend potvrzují i tuzemské finanční domy. Z šetření 

Hospodářské komory vyplývá, že 11 procent českých firem dává přednost platbám v eurech před českými korunami. 

Zároveň platí, že společnou evropskou měnu upřednostňují zejména větší společnosti. 

HN: Nezaměstnanost klesla na 3,2 procenta. Míra nezaměstnanosti v únoru po dvouměsíčním růstu klesla na 3,2 

procenta z lednových 3,3 % a bez práce bylo 241 417 lidí. Podle údajů Úřadu práce se jedná o nejnižší únorovou hodnotu 

nezaměstnanosti od roku 1997. Nejméně lidí bez práce je v hlavním městě – 1,9 %, naopak největší podíl 

nezaměstnaných vykazuje Moravskoslezský kraj – 4,8 %. 

Mf DNES: Velkoobchodníci budou moci o svátcích prodávat. Velkoobchod bude fungovat i o vybraných svátcích, 

během kterých musí být ostatní větší obchody zavřené. Návrh na vynětí velkoobchodů ze zákona schválili poslanci. 

Sněmovna naopak odmítla zrušení celého zákona i návrh lidovců na jeho rozšíření na všechny státní svátky. O zákonu 

na omezení otevírací doby, který dlouhodobě kritizuje Hospodářská komora, bude ve středu rozhodovat Ústavní soud.  

E15: Maláčová je proti důchodové reformě. Česká republika důchodovou reformu nepotřebuje a neumí ji ani pořádně 

připravit. Nutné je naopak průběžné přizpůsobování systému penzí demografickým a dalším změnám, řekla ministryně 

práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Bez reformních změn ale nebude například podle ministerstva financí nebo 

Hospodářské komory stát schopen budoucím generacím zajistit důstojné stáří. 

Mf DNES: Investice v EU se dostaly na úroveň před finanční krizí. Investice v Evropské unii se v závěru loňského 

roku dostaly na úroveň, jaké dosahovaly před finanční krizí. Data Eurostatu ukazují, že výdaje evropských firem do 

strojů, nemovitostí a infrastruktury jsou zpět na hodnotách z roku 2007. Ekonomové nicméně varují před rostoucím 

investičním náskokem amerických firem. V USA dosahují výdaje podniků o pětinu vyšších hodnot než v EU. 
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HN: Padělků bankovek ubylo. V České republice bylo loni podle dat České národní banky zadrženo 2 111 padělaných 

či pozměněných bankovek a mincí, meziročně o 26 procent méně. Podle ČNB se jedná o čtvrtý meziroční pokles 

zadržených padělků v řadě.  

E15: Koridor na jih Čech nabírá zpoždění. Jeden z největších projektů na české železnici nebude podle SŽDC hotov 

v plánovaném termínu, stavba koridoru mezi Sudoměřicemi a Voticemi se kvůli potížím při vydávání stavebního 

povolení zpozdí o půl roku a stavbaři jej dokončí až v lednu 2022. Nový úsek trati má zkrátit cestu z Prahy do Českých 

Budějovic o dvacet minut.   

Právo: RegioJet koupí v Polsku vlaky za půl miliardy. Polská firma PESA Bydhošť dodá české železniční společnosti 

RegioJet sedm nízkopodlažních vlakových souprav pro regionální dopravu v Ústeckém kraji. Celková hodnota zakázky 

dosahuje více než půl miliardy korun a nové vlaky by měly na Ústecku začít jezdit od roku 2021. 


