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Odbor vnější komunikace 

pátek, 26. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Autobazary v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku prodávají stále více použitých vozů a ještě za 

více peněz. Ceny oproti roku 2017 vzrostly v průměru o 15 tisíc korun, uvádí E15. Právo upozorňuje 

na údajnou korupci na radnici městské části Brno-Ivanovice. V domě nedávno odvolaného 

místostarosty Petra Liškutina našli vyšetřovatelé statisíce korun v hotovosti. Deník N varuje před 

rostoucím počtem neočekávaných reakcí na očkování. Hospodářské noviny přináší rozhovor se 

šéfem společnosti Seznam Pavlem Zimou, který hovoří o českém internetovém trhu. Lidové noviny 

otiskly interview se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou, v rozhovoru rozebírá roli Slovenska 

v Evropě i vztahy s ČR. Mladá fronta DNES píše o testování nového léku na Parkinsonovu chorobu 

v českých nemocnicích. 

Zprávy 

Mf DNES: Zeman popáté v Číně, na investice se stále čeká. Prezident Miloš Zeman zahájil svoji pátou 

návštěvu Číny ve funkci hlavy státu, na níž jej doprovází 60členná podnikatelská delegace vedená 

prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým. Ten včera podepsal memorandum s Bank of China, 

které českým firmám v příštích čtyřech letech poskytne úvěrový rámec ve výši až 2 miliard dolarů. Více ZDE 

Mf DNES: Babiš pozval Japonsko i na summit V4 do Prahy. O prohloubení spolupráce v hospodářské 

oblasti včera v Bratislavě jednali s japonským premiérem Šinzó Abem předsedové vlád ČR, Slovenska, 

Polska a Maďarska. Český premiér Andrej Babiš oznámil, že plánuje setkání ve stejném formátu také v Praze 

během českého předsednictví EU. S Japonskem chce prohloubit ekonomickou spolupráci. 

HN: Boj o klienty kvůli regulaci hypoték sílí. Česká spořitelna zvýhodní mladé. Nutnost mít naspořeno 

předem dostatek financí je podle průzkumu České spořitelny hlavní komplikací pro potenciální žadatele o 

hypoteční úvěr. Nedostatek vlastních prostředků považuje za největší problém 41 procent klientů do 36 let. 

Česká spořitelna proto chce mladým lidem nabízet speciální půjčky až na 90 procent hodnoty nemovitosti. 

E15: Slevy na jízdném stály stát téměř tři miliardy. Slevy ve veřejné dopravě pro studenty a seniory stály 

za první půlrok své platnosti 2,73 mld. korun, uvedlo ministerstvo dopravy. Nejvíce dostaly České dráhy, a 

to 1,2 mld. korun. Ministerstvo předpokládá, že by roční náklady na slevy měly dosáhnout zhruba šesti miliard 

korun. 

E15: Byty v hlavním městě zdražily o pětinu. Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze na konci 

března meziročně vzrostla o 18,2 procenta na 104,7 tisíce korun za metr čtvereční. Počet prodaných bytů 

zůstal na 1200. Ukazují to data firem Trigema, Skanska Reality a Central Group. 

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/hospodarska-komora-ve-spolupraci-s-bank-of-china-podpori-cesko-cinsky-byznys/
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Právo: Havlíček končí v čele asociace malých firem. Dosavadní šéf představenstva Asociace malých a 

středních podniků a živnostníků Karel Havlíček odstoupí k 29. dubnu ze své funkce. Rozhodl se tak kvůli 

svému jmenování ministrem průmyslu a obchodu, vedením asociace byl pověřen nynější místopředseda 

AMSP Zdeněk Tomíček.  

Mf DNES: Německý obr nevznikne. Banky se nedohodly. Ze zvažovaného sloučení největší německé 

banky Deutsche Bank s finančním ústavem Commerzbank definitivně sešlo. Šestitýdenní intenzivní jednání 

obou firem skončilo bez uzavření konkrétní dohody, oznámily bank. Hlavní příčinou krachu akvizice jsou 

podle společností hlavně předpokládané vysoké náklady na restrukturalizaci a kapitálová rizika.  


