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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 11. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny, E15, Deník N a Právo věnují titulní strany změnám ve vládě. Ve funkcích končí kromě 

ministra dopravy Dana Ťoka také šéfka resortu průmyslu a obchodu Marta Nováková. Hospodářské 

noviny píší o miliardové žalobě na majitele realitní skupiny CPI Radovana Vítka, kterou podal 

americký fond Kingstown. Mladá fronta DNES přináší podrobnosti bombového útoku v Rýmařově na 

Bruntálsku.  

Zprávy 

HN: Vyznat se v zákonech bude podle poslaneckého návrhu jednodušší. Každý poslanec či ministr, 

který v budoucnu přijde s návrhem nové zákonné regulace, bude muset do speciální tabulky zapsat všechny 

povinnosti z ní vyplývající. Počítá s tím novela jednacího řádu sněmovny z pera ODS. Novou povinnost 

zákonodárců prosazuje Hospodářská komora, která pro podnikatele provozuje Právní elektronický systém.  

E15: Ve vládě skončí i Nováková. Premiér Andrej Babiš se rozhodl pro výměnu na postu ministra průmyslu 

a obchodu. Martu Novákovou vystřídá dosavadní místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace 

Karel Havlíček. Výměna vedení resortu nastane také na ministerstvu dopravy, kde Dana Ťoka vystřídá 

Vladimír Kremlík z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Mf DNES: Ekonomika slábne, růst cen živí byty a jídlo. Ceny v České republice v březnu rostly meziročně 

nejrychleji od roku 2012, podle dat ČSÚ o tři procenta. Inflaci podle ekonomů táhnou zejména zdražující 

potraviny a rychle rostoucí ceny nemovitostí a energií. Například nájmy v březnu meziročně zdražily 

v průměru o 3,6 procenta, elektřina bezmála o 12 %. 

LN: Platí státu za to, že mu mohou půjčit. Ministerstvo financí letos potřetí vyprodalo státní dluhopisy 

v eurech se záporným výnosem. Objem poslední emise činil sto milionů eur a průměrný roční výnos byl  

minus 0,12 %. Investoři tak platí státu za to, že mu půjčují peníze. Podle resortu financí překročila poptávka 

po poslední emisi dluhopisů nabídku pětinásobně. 

Mf DNES: Od roku 2020 zpátky do minusu. Veřejné finance by se měly dostat z letošního plánovaného 

přebytku 0,3 procenta HDP v příštím roce do deficitu na úrovni 0,2 % HDP a schodek by měl v následujících 

letech dále růst. Předpokládá to aktualizovaná verze Konvergenčního programu, který je součástí rozpočtové 

strategie ministerstva financí. 

HN: V Česku se loni prodalo 1,11 milionu počítačů. Prodej stolních počítačů na českém trhu loni stoupl o 

12 procent na 1,11 milionu kusů. Nejprodávanějšími byly podle analytické společnosti Gartner značky HP, 

Lenovo a Dell. 

https://www.pespropodnikatele.cz/
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HN: Čeští vývozci se začínají prosazovat na exotických trzích. Obchod mezi Českou republikou a 

exotickými státy roste nejrychleji od krizového roku 2008. Export z tuzemska na africký kontinent loni podle 

dat MPO meziročně stoupl o 19 procent na 47,7 miliardy korun. Například společnost Iveco z Vysokého Mýta 

dodá do Pobřeží slonoviny 400 autobusů na CNG. 

E15: Britská ekonomika překvapila. Hospodářství Spojeného království před původním datem brexitu 

rostlo více, než se čekalo. V únoru ostrovní ekonomika zrychlila ve srovnání s lednem o 0,2 procenta. K růstu 

podle ekonomů přispěl fakt, že si výrobci vytvářeli zásoby před odchodem země z EU. 

Právo: ECB ponechala sazby beze změn. Evropská centrální banka včera podle očekávání analytiků 

ponechala měnovou politiku beze změn a úrokové sazby zůstávají na dosavadních minimech. Ekonomika 

eurozóny podle šéfa ECB Maria Draghiho citelně zpomaluje a sazby se tak minimálně do konce roku měnit 

nebudou.  

 

 

 

  


