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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 4. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo přináší rozhovor s ředitelem České ornitologické společnosti Zdeňkem Vermouzkem, podle jehož slov 

zemědělská výroba ohrožuje ptactvo v krajině. Podle šéfa Českého telekomunikačního úřadu Jaromíra Nováka 

trvají mezi trojicí českých mobilních operátorů oligopolní vazby, upozorňuje Deník N. E15 informuje, že koncern 

Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše kvůli snižování zadlužení na čas skončí s velkými 

investicemi. Hospodářské noviny se věnují plánům hnutí ANO na zrušení superhrubé mzdy a zdravotnických 

odvodů za státní pojištěnce. Vláda podle Lidových novin chystá daň pro velké internetové společnosti, jakými 

jsou např. Google, Facebook nebo Amazon. Mladá fronta DNES varuje před návratem nakažlivých chorob do 

ČR. Stoupá počet případů černého kašle nebo spalniček.  

Zprávy 

HN: Ekonomika rostla rychleji, než odhadovala ČNB. Zpřesněná data Českého statistického úřadu potvrdila 

zpomalení růstu české ekonomiky v loňském roce na tři procenta z předloňských 4,5 %. Statistici mírně upravili odhad 

růstu hrubého domácího produktu za samotné čtvrté čtvrtletí. Podle jejich předběžného odhadu z února činil meziroční 

růst v posledních třech měsících loňského roku 2,9 %, zatímco podle aktualizovaných výsledků dosáhl 2,8 %. 

HN: Česká nezaměstnanost je jasně nejnižší v EU. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v lednu klesla na 6,5 

procenta a je tak nejnižší od roku 2000, kdy Eurostat začal míru nezaměstnanosti monitorovat. Nejmenší podíl lidí bez 

práce v Unii je i nadále v České republice – 2,1 %, následuje Německo s 3,6 %. Naopak nejvíce nezaměstnaných hlásí 

Řecko – 18,5 procenta. 

E15: Vývoz z Česka začne už letos váznout. Export tuzemských firem do zahraničí bude už ve druhém čtvrtletí 

letošního roku zpomalovat, vyplývá ze šetření Asociace exportérů a Raiffeisenbank. Podle studie se bude na slabším 

vývozu podílet zejména horší výkon německé ekonomiky, obavy ohledně brexitu i strach firem z obchodních válek.  

Mf DNES: Penze vzrostou zhruba o 750 korun. Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že by penze v příštím 

roce mohly stoupnout o 750 korun měsíčně. To je o 150 korun měně, než navrhuje ministryně práce a sociálních věcí 

Jana Maláčová. Resort financí nižší částku prosazuje s ohledem na udržitelnost důchodového systému i plánovaných 

rozpočtových schodků. O konečné částce by se mělo rozhodnout v průběhu března. 

Mf DNES: V práci: každý pátý je cizinec. Počet pracujících cizinců v české metropoli stále roste a podle posledních 

údajů Institutu plánování a rozvoje jejich počet v Praze dosáhl 185 839. Pracovní trh v hlavním městě vykazuje 

dvouprocentní nezaměstnanost a pro firmy je tak podle ekonomů stále složitější sehnat pracovníky, v poslední době 

proto více spoléhají na zahraniční pracovní sílu. Nejvíce cizinců pracuje v Praze ve stavebnictví a přepravních službách. 
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HN: Svádět přebujelou byrokracii na Brusel bude těžší, stát uleví podnikatelům. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

chce v české legislativě omezit zpřísňování pravidel přijatých z EU. Každé ministerstvo nebo úřad, který bude chtít 

v budoucnu prosadit tvrdší variantu evropské regulace, bude muset své kroky zdůvodnit a konkrétně vyčíslit. Návrh již 

MPO poslalo to meziresortního připomínkového řízení.  

HN: Bankovní úvěry v lednu stouply o 400 miliard. Objem bankovních úvěrů ke konci ledna dosáhl 5,773 bilionu 

korun a oproti předchozímu měsíci vzrostl o 400 mld. Kč, vyplývá ze statistiky vydané Českou národní bankou. 

Tuzemské domácnosti bankám dluží celkem 1,65 bilionu korun, což znamená v porovnání s prosincem nárůst o 4,3 mld. 

Kč. Se 76procentním podílem jasně dominují úvěry na bydlení. 

 

 


