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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 7. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Mladá fronta DNES a Lidové noviny se věnují dnešnímu setkání premiéra Andreje Babiše s americkým 

prezidentem Donaldem Trumpem. Již včera se předseda vlády sešel s vedením CIA. Hospodářské noviny varují 

před kůrovcovou kalamitou, kvůli které budou zlikvidovány miliony mladých stromů. E15 píše o rostoucím počtu 

bankomatů v České republice, v současné době jich v tuzemsku funguje téměř 5 500. Nájemníci bytů OKD žádají 

po státu stamiliony na odškodném, upozorňuje Právo. Deník N přináší příběh města Mostu, které se díky seriálu 

České televize stal předmětem zájmu mnoha Čechů.  

Zprávy 

LN: V roce 2021 má být nový stavební zákon. K návrhu věcného záměru nového stavebního zákona obdrželo 

ministerstvo pro místní rozvoj od ostatních úřadů 1 641 připomínek, z toho 1 281 zásadních. Ministerstvo chce po 

vypořádání připomínek k normě, na níž se podílí s Hospodářskou komorou, předložit návrh zákona vládě na přelomu 

března a dubna. Nová legislativa zefektivňující stavební řízení v ČR má být účinná v roce 2021. 

Mf DNES: Hlídači rozpočtu radí: Na daně nesahat. Vláda musí omezit růst výdajů a neměla by snižovat daně, jinak 

se jí nepodaří dodržet plánovaný schodek rozpočtu 40 miliard korun pro letošní rok i další léta. Vyplývá to z pravidelné 

čtvrtletní zprávy Národní rozpočtové rady. Ta upozorňuje, že by současná štědrá vládní politika mohla do budoucna 

přinést české ekonomice problémy.  

E15: Národní soustavě kvalifikací chybí propagace. Do roku 2025 podle odborníků zanikne kvůli nástupu robotizace 

a digitalizace až třetina pracovních pozic. Novým požadavkům pracovního trhu se tak budou lidé muset přizpůsobit 

získáváním nových kvalifikací. Řešení přináší Národní soustava kvalifikací, na níž se podílí Hospodářská komora. 

Systém lidem umožní absolvování zkoušky z vybraného oboru a flexibilně je připraví na práci ve vybrané profesi.  

HN: Tržby stavařů v Česku loni vzrostly na 500 miliard. Tržby stavebních firem v České republice loni meziročně 

stouply zhruba o desetinu na 500 miliard korun, předběžná data vydal Český statistický úřad. Proti krizovému roku 2013 

se jedná zhruba o 25procentní nárůst, ve srovnání s rekordním rokem 2008 je pak loňský výsledek asi o 10 procent nižší. 

Mf DNES: Dálnice budou mít tři pruhy, začne se na D11. Ještě během března stavební firmy začnou s přestavbou 

prvních osmi kilometrů hradecké dálnice D11 u Prahy. Povrch komunikace by se měl rozšířit natolik, že dálnice bude 

mít v obou směrech tři pruhy. Podle ministerstva dopravy tak D11, kterou pravidelně v ranní a odpolední špičce trápí 

zácpy, pojme více aut a ubyde častých kolon. Rozšíření dálnic chystá ŘSD také na D8 a D10. 
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Mf DNES: Příliv peněz z Číny klesl o 40 procent. Přímé zahraniční investice z Číny v zemích Evropské unie se loni 

meziročně snížily o 40 procent na 17,3 miliardy eur, v přepočtu 442,3 mld. Kč. Znamenalo to nejnižší objem čínských 

investic za poslední čtyři roky. Podle ekonomů se navíc toto číslo v letošním roce z důvodu přísnějších evropských 

pravidel pro příliv investic ještě sníží.  

HN: OECD snížila výhled světové ekonomiky. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) opět 

zhoršila výhled růstu světové ekonomiky pro letošní a příští rok. OECD ve své zprávě uvedla, že globální hospodářský 

růst letos dosáhne 3,3 % a v roce 2020 3,4 %. Oproti předchozí prognóze se jedná o zhoršení o 0,2, resp. 0,1 procentního 

bodu. Hlavními ekonomickými riziky jsou podle OECD brexit a mezinárodní obchodní spory. 

 


