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Odbor vnější komunikace 

úterý, 21. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a Deník N se věnují problémům čínské společnosti Huawei. 

Té hrozí, že jí společnost Google přestane poskytovat svůj software. Lidové noviny varují před 

nedostatkem zdravotních sester v českých nemocnicích. Právo informuje o vyjádření Martina Langa 

z Jesenického sdružení ODS, který na Facebooku vyzýval k zabití prezidenta Miloše Zemana. Největší 

fastfoodové řetězce v ČR zatím otálejí s nabídkou vegetariánských a veganských burgerů, píše E15.  

Zprávy 

LN: Stát má za rok hospodařit na dluh. ČR by měla podle ministerstva financí příští rok hospodařit se 

schodkem 40 mld. korun, informovala šéfka resortu Alena Schillerová. Stát chce podle vlády meziročně zvýšit 

investice o 13 miliard na celkových 135 mld. Kč, na důchodech by pak měla vláda vyplatit 509 mld. Kč. 

Ekonomové varují, že v případě slabšího ekonomického růstu může být deficit mnohem vyšší. 

Právo: Ekonomové: Bankovní daň by nakonec zaplatili klienti. Ekonomové se shodují, že bankovní daň, 

kterou prosazuje koaliční ČSSD, by ve výsledku nezaplatil nikdo jiný než klienti. Podle ředitele Odboru 

legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislava Minčiče by sektorová daň vedla např. ke 

zdražování úvěrů pro firmy. Ty by pak byly nuceny své vyšší náklady promítat do konečných cen. 

HN: Tempo růstu cen bytů v Česku zvolnilo. Ceny bytů v Praze a krajských městech v posledním čtvrtletí 

loňského roku meziročně stouply o průměrných 6,5 procenta na 57 200 Kč za metr čtvereční. Podle analýzy 

společnosti Deloitte jde o nejnižší růst za poslední dva roky. Nejdražší nemovitosti jsou tradičně v Praze, 

nejlevnější naopak v Ústí nad Labem. 

LN: Za dvojí kvalitu jídla vysokou pokutu. Zákaz prodeje potravin v různé kvalitě, ale stejném obalu 

v České republice i jiných evropských zemích schválila vláda. Za porušení novinky v novele zákona o 

potravinách by podle návrhu ministerstva zemědělství měla výrobcům hrozit pokuta až 50 mil. Kč. 

HN: Vznikne nové centrum umělé inteligence. Praha spolu s ČVUT a Akademií věd ještě letos zřídí 

centrum umělé inteligence, jehož cílem bude přilákat zahraniční vědecké talenty za účelem výzkumu. 

Založení spolku prg.ai, který centrum umělé inteligence zastřeší, schválili pražští radní. Hlavní město 

poskytne centru prostory a finanční příspěvek. Další peníze by měl projekt získat z evropských fondů.  

HN: Tatra dodá 12 hasičských vozů do Izraele. Kopřivnická automobilka Tatra Trucks dodá 12 hasičských 

vozů do Izraele. Součástí zakázky v hodnotě 100 milionů korun je také školení izraelských hasičů pro obsluhu 

vozidel. Tatra by měla první kusy techniky do Izraele dodat na konci letošního roku. 
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HN: Stavbu metra D začíná geologický průzkum. Pražský dopravní podnik zahájí geologický průzkum pro 

stavbu metra D z Pankráce do Písnice, který vyjde na 1,57 miliardy korun. Celkové náklady na stavbu nové 

linky by měly podle podniku dosáhnout 57 mld. Kč. Před zahájením výstavby musí magistrát s dopravním 

podnikem vyřešit problémy s dosud nevykoupenými pozemky. 

LN: Huawei v potížích. Mobily bez Androidu neprodejné. Druhý největší světový výrobce smartphonů 

Huawei čelí problémům. Aktuální americké nařízení, které zakazuje prodej amerických komponentů 

vybraným čínským firmám, se zřejmě dotkne i softwaru. Společnost Huawei by tak mohla přijít o důležité 

prvky operačního systému Android. Tím by se její mobily staly podle odborníků v podstatě nepoužitelnými.  

 


