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Odbor vnější komunikace 

úterý, 12. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo se věnuje údajnému ovlivňování mýtného tendru ze strany předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO 

Jaroslava Faltýnka, kterého kritizuje i premiér Andrej Babiš. Deník N a E15 si připomínají 20. výročí vstupu 

České republiky do NATO. Poplatky za hudbu v hospodách a restauracích by mohly být zrušeny novým 

zákonem, píší Hospodářské noviny. Lidové noviny upozorňují na další případ plagiátorství na Filosofické fakultě 

UK. Mladá fronta DNES varuje před nárůstem počtu po internetu domluvených bitek mezi dětskými skupinami.  

Zprávy 

Mf DNES: Ceny rostou, analytici čekají inflaci kolem tří procent. Meziroční růst spotřebitelských cen v únoru podle 

dat ČSÚ zrychlil na 2,7 procenta z lednových 2,5 %, inflace tak byla ve druhém měsíci roku nejrychlejší od roku 2017. 

Na růstu cen se podílely zejména zdražující potraviny a vyšší náklady na bydlení. Podle ekonomů by se měla letos 

inflace pohybovat okolo tří procent. 

HN: Lednový přebytek byl nejnižší od roku 2013. Zahraniční obchod České republiky v lednu skončil v přebytku 

12,1 miliardy korun a meziročně byl o 7,7 mld. Kč nižší. Podle dat ČSÚ se jedná o nejslabší lednový výsledek za 

posledních šest let. Podle některých analytiků mohou být tato čísla první známkou ochlazování tuzemské ekonomiky.  

LN: Německý motor ubírá otáčky. Spolkové ministerstvo financí podle německého deníku Handelsblatt nové snížilo 

odhad růstu tamní ekonomiky v letošním roce na 0,8 procenta, ještě v lednu přitom úřad počítal s tempem na úrovni 

jednoho procenta. Podle ekonomů stojí za horší prognózou zejména obavy z obchodních válek, brexit i hospodářské 

problémy Itálie. Analytici navíc upozorňují, že případné potíže Německa se promítnou i do výsledků českého HDP. 

Právo: Stavební zákon: nejvíc připomínek ke kompetencím. Nejvíce z 1 641 připomínek k novému stavebnímu 

zákonu, který má výrazně urychlit povolování staveb, cílí na institucionální změny. Tedy např. i k vytvoření Nejvyššího 

stavebního úřadu, pod který mají spadat ostatní stavební úřady v zemi. Ministerstvo pro místní rozvoj je připraveno o 

změnách dále diskutovat. Novou stavební legislativu jako odborný partner MMR připravuje Hospodářská komora.  

HN: Budvar loni vyvezl historicky nejvíc piva. Pivovar Budějovický Budvar loni exportoval 1,07 milionu hektolitrů 

piva, meziročně o 8,5 procenta více. Největší objem nápoje vyvezl Budvar do Německa, Polska, Ruska a na Slovensko. 

Celkem státní podnik exportoval na 79 trhů po celém světě.  

E15: Hlavní město zrušilo tendr na sdílení aut. Projekt za více než miliardu korun, který měl do ulic Prahy přinést 

službu sdílení aut, zrušili radní hlavního města. V rámci projektu tzv. e-carsharingu mělo v Praze fungovat až 600 

sdílených vozů. Tendr, který vypsalo minulé vedení magistrátu, současní radní považují za nepotřebný. 
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Mf DNES: Místo pro všechny: velké e-shopy se mění na tržiště. Nějvětší internetové obchody v České republice – 

Alza.cz a Mall.cz, mění svoji prodejní strategii. Oba e-shopy rozšíří spolupráci s prodejními partnery, kteří budou na 

svých webových stránkách nabízet produkty obou online obchodů. Mall i Alza se inspirují americkým Amazonem, který 

tzv. market place využívá dlouhodobě. 

HN: Miliarda plateb kartou. Češi podle statistik obchodníků a bank stále častěji platí své nákupy platebními kartami. 

Loni se celkový počet plateb kartou poprvé v historii dostal přes jednu miliardu a počet bezhotovostních transakcí se 

meziročně zvýšil o 34 procent. V průměru tak každý Čech včetně dětí platil za loňský rok kartou více než stokrát. 

HN: USA budou do pěti let dvojkou ve vývozu ropy. USA se díky rychlému rozvoji těžby ropy z břidlice stanou 

v příštích pěti letech jedním z lídrů ropného trhu. Do roku 2024 Američané předstihnou ve vývozu suroviny Rusko a 

ohrozí pozici největšího exportéra ropy – Saúdské Arábie. Prognózu zveřejnila Mezinárodní agentura pro energii, podle 

které USA loni zvýšily těžbu ropy o 2,2 mil. barelů denně.  

 

 


