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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 28. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo se věnuje zdražování brambor, jejichž průměrná cena za kilogram v České republice je již v některých 

obchodech vyšší než u banánů. Deník N rozebírá výrok premiéra Andreje Babiše, který připustil možnost, že by 

se ČR mohla vzdát předsednictví EU. Předsedovi vlády vadí vysoké výdaje spojené s předsednictvím. Poptávka 

po dražších bytech v České republice vlivem menší dostupnosti hypoték slábne, upozorňuje E15. Hospodářské 

noviny varují před zpomalováním německé ekonomiky, které by mohlo ovlivnit i tuzemské hospodářství. Lidové 

noviny píší o plánech lékařů na plošné očkování proti spalničkám. Mladá fronta DNES se zabývá kauzou 

nelegálního dovozu odpadu z Polska do České republiky.  

Zprávy 

LN: Rekordní zisky bank. Bankám a spořitelnám v České republice loni stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o deset 

procent na 82,1 miliard korun, vyplývá to z předběžných údajů České národní banky. Jedná se o nejlepší výsledek 

bankovního sektoru v historii ČR. 

Mf DNES: Trasa rychlovlaku: nejdřív kolem Labe, pak Vysočina. Páteřní vysokorychlostní trať spojující Prahu 

s Brnem zřejmě povede tzv. severní trasou souběžně s hradeckou dálnicí D11 přes Poříčany a Kolín. Oproti jižní 

variantě, která by největší tuzemská města spojovala přes Benešov a Vlašim, je podle SŽDC vedení tratě severní cestou 

levnější na výstavbu i následný provoz. 

LN: Ekologická auta mají nárok na „lepší“ SPZ. Tuzemští majitelé elektromobilů a vozů na hybridní nebo vodíkový 

pohon mohou od 1. dubna žádat o novou speciální registrační značku. Ta by motoristům měla v budoucnu podle 

ministerstva dopravy přinést řadu výhod – např. výhodnější parkování v centrech měst a zónách placeného stání. 

HN: Wikov Industry koupil německého konkurenta. Český výrobce převodovek Wikov Industry koupil německou 

konkurenční společnost Gmeinder Getriebe Gruppe, která se zabývá výrobou pohonů a převodových systémů pro 

kolejová vozidla. Cenu transakce ani jedna z firem neuvedla. Tržby německé společnosti se sídlem v Mosbachu dosahují 

zhruba 400 milionů korun ročně, což je ve srovnání s Wikovem asi pětina. 

HN: Papírování nás stojí čtvrt milionu, uvádějí obchody. Administrativní povinnosti a papírování stojí nezávislé 

obchodníky podle Asociace českého tradičního obchodu až 250 tisíc korun ročně. Nejhůř jsou na tom podle šetření 

menší obchody na venkově, které v konkurenci zahraničních řetězců doslova bojují o přežití. 

E15: O drahé byty přestává být zájem. Tuzemský realitní trh začíná pociťovat propad objemu poskytnutých hypoték, 

který meziročně klesl o třetinu. Stále více zákazníků tak nemá dostatek prostředků k financování dražších bytů. Podle 

realitních expertů se horší dostupnost hypoték vlivem regulace ze strany ČNB už začíná odrážet i na cenách nemovitostí. 
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E15: Firmy před brexitem omezují nábory lidí. Britské podniky v době rostoucí nejistoty kolem odchodu země 

z Evropské unie výrazně omezily plány na přijímání nových zaměstnanců i objem investic. Vyplývá to z průzkumu 

Konfederace pro nábor pracovníků a zaměstnanosti. 

Mf DNES: Saúdská ropná jednička posiluje. Největší světový producent ropy Saudi Aramco se dohodl na koupi 

70procentního podílu ve společnosti SABIC, čtvrté největší petrochemické firmy na světě. Tu za v přepočtu 1,6 bilionu 

korun odkoupí od státního fondu bohatství Saúdské Arábie. Saudi Aramco chce touto akvizicí posílit své postavení na 

trhu zpracování ropy. 

 


