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Odbor vnější komunikace 

středa, 10. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Obchodnímu domu Kotva, karlovarskému hotelu Thermal i dalším unikátním stavbám hrozí podle 

Deníku N radikální přestavby nebo zbourání. Policie našla při domovní prohlídce u šéfa ÚOHS Petra 

Rafaje 2 miliony korun v hotovosti, upozorňuje Právo. E15 píše o rekordní produkci českých 

pivovarů, která loni dosáhla více než 21 milionů hektolitrů. Hospodářské noviny se věnují hrozbě 

celních opatření ze strany USA vůči EU kvůli údajně neoprávněné podpoře společnosti Airbus. 

Lidové noviny varují před nedostatkem letenek pro období letních dovolených z důvodu omezení 

provozu letadel Boeing 737 MAX. Mladá fronta DNES rozebírá téma údajné šikany v českých 

autoškolách. Uchazeči o řidičské oprávnění jsou podle svých slov opakovaně vyhazováni od 

závěrečných zkoušek za účelem vyšších zisků pro radnice.  

Zprávy 

LN: Motor Česka? I dál spotřeba lidí. Ministerstvo financí zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce 

na 2,4 procenta z lednových 2,5 %, důvodem je podle úřadu zejména zhoršení hospodářského vývoje 

v zahraničí. Resort financí upozorňuje zejména na ekonomické zpomalování Německa a Číny nebo 

potenciální problémy spojené s tvrdým brexitem. Hlavním motorem růstu bude i nadále spotřeba domácností. 

E15: Rok piva. České pivovary v roce 2018 uvařily historicky největší objem piva, produkce meziročně 

vzrostla o 4,7 procenta na 21,3 milionu hektolitrů. Produkci podle výrobců táhl zejména export tradičního 

nápoje, který se v porovnání s rokem 2017 zvýšil o více než 11 %. Rostla také domácí spotřeba piva, ta loni 

v průměru dosáhla 141 litrů na osobu – meziročně o tři litry více. 

HN: Pětina Čechů změnila za poslední půlrok práci. V uplynulých šesti měsících změnilo zaměstnavatele 

přes 20 procent Čechů. To je nejvíce od roku 2010, odkdy společnost Randstad v ČR dělá průzkumy na toto 

téma. Práci nejčastěji měnili lidé pracující v chemickém průmyslu, telekomunikacích nebo gastronomii. Další 

pětina lidí si dle průzkumu novou práci aktivně hledá. 

E15: Přerovská teplárna postaví kotle za miliardu korun. Teplárenská společnost Veolia Energie ČR 

může zahájit první fázi miliardové modernizace přerovské teplárny. Dva připravované plynové kotle o 

souhrnném výkonu 72 megawattů podle ministerstva životního prostředí nemají významný vliv na ovzduší a 

nic tak nebrání jejich výstavbě. Zkušební provoz kotlů chce Veolia zahájit koncem příštího roku. 

LN: MMF zhoršil výhledy pro ekonomický svět. Tempo růstu globální ekonomiky v letošním roce zpomalí 

na 3,3 procenta z loňského tempa 3,6 %, ve své pravidelné zprávě o tom informoval Mezinárodní měnový 

fond. V příštím roce by se měl hospodářský růst opět zvýšit na loňskou úroveň. 
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Mf DNES: USA hrozí Evropě cly kvůli Airbusu. USA plánují zavedení cel za letecké součástky a další 

zboží z EU. Balík dovozních sazeb za produkty v hodnotě 11,2 mld. dolarů by měl být podle amerických 

úřadů reakcí na údajně nelegální podporu společnosti Airbus ze strany EU. Podle Hospodářské komory by 

zavedení cel českou ekonomiku výrazněji nezasáhlo. Letadlové díly tvoří jen asi 0,2 tuzemského exportu.  

E15: Paříž zavádí digitální daň. Francouzské Národní shromáždění v pondělí schválilo zavedení digitální 

daně na národní úrovni. Tříprocentní sazbou zatíží příjmy velkých mezinárodních internetových firem, např. 

Googlu, Applu, Facebooku nebo Amazonu. Očekávaný výnos z nové daně by měl podle francouzského 

prezidenta Emmanuel Macrona financovat avizovaná ekonomická a sociální opatření.  


