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Odbor vnější komunikace 

úterý, 14. ledna 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Růst spotřebitelských cen byl loni nejvyšší za posledních sedm let, upozorňují Hospodářské noviny. 

E15 se věnuje zisku televize Nova, která v roce 2018 vydělala přes 500 mil. Kč. Mladá fronta DNES 

píše o plánovaných změnách při výuce matematiky na středních školách. Lidové noviny rozebírají 

novelu zákona o Vojenském zpravodajství, která by měla posílit pozici tajné služby. Právo informuje 

o soudním procesu s obžalovanými v kauze vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka. 

Bezpečnostní chyba sociální sítě Facebook na pár hodin odhalila správce utajených stránek, píše 

Deník N.  

Zprávy 

Mf DNES: Ceny loni vzrostly o 2,8 %. Spotřebitelské ceny v ČR loni meziročně průměrně stouply o 2,8 %, 

uvedl ČSÚ. Jednalo se o nejvyšší roční inflaci od roku 2012, v samotném prosinci se pak ceny meziročně 

zvýšily o 3,2 %. Podle ekonomů bude inflace rychle růst i v první polovině roku kvůli vyšším cenám cigaret  

a alkoholu, ke konci roku by se měla inflace ustálit okolo 2 %. 

HN: Veřejné zakázky měly nejvyšší hodnotu za 10 let. Objem zakázek, které veřejní investoři v ČR zadali 

stavebním firmám, loni meziročně vrostl o 13,1 % na 210,4 mld. Kč. Byla to nejvyšší částka za posledních 

deset let, informovala poradenská společnost IS. Největším zadavatelem zakázek bylo v roce 2019 

Ředitelství silnic a dálnic, které si objednalo práce za 51,3 mld. Kč.  

HN: Na fotovoltaiku pro firmy je připraveno půl miliardy. Na instalaci fotovoltaických systémů pro vlastní 

spotřebu energie je v nové dotační výzvě pro firmy připravených 500 mil. Kč. Informovala o tom Agentura 

pro podnikání a inovace, která bude žádosti podniků přijímat do konce srpna. Firmy mohou žádat o dotace 

na fotovoltaické projekty ve výši od dvou do 50 mil. Kč.  

Mf DNES: Škodě klesl odbyt automobilů. Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala v loňském 

roce zákazníkům 1,24 mil. vozů, meziročně o 0,9 % méně. Za poklesem odbytu stojí podle firmy zejména 

slabší poptávka po autech Škoda v Číně a Indii. V ČR společnost prodala 94 200 aut, meziročně o 0,6 více, 

nejprodávanějším modelem byla Octavia. 

LN: Podíl zelené energie se má v ČR navyšovat rychleji. V ČR poroste do roku 2030 podíl obnovitelných 

zdrojů na celkové spotřebě energie. Vyplývá to z energeticko-klimatického plánu, který na svém jednání 

schválila vláda. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka má podíl „zelené“ energie na celkové 

spotřebě v roce 2030 dosáhnout 22 % místo původně plánovaných 20,8 %. Letos dosáhne 15,6 %.  
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LN: Aukce sítí 5G bude na jaře, ujišťuje vláda. Stát stále počítá s tím, že aukci kmitočtů pro rychlé mobilní 

sítě 5G vyhlásí v letošním prvním čtvrtletí. Vyplývá to z materiálu Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR, který 

schválila vláda. Původně kabinet počítal s tím, že dražba začne v lednu, kvůli možné úpravě podmínek aukce 

nakonec termín posunul. Stát očekává, že mu prodej frekvencí pro 5G sítě vynese 6 mld. Kč. 

HN: Na železnici by se mělo za pár let jezdit dvoustovkou. Na vybraných úsecích českých železničních 

koridorů by mohly vlaky jezdit dvousetkilometrovou rychlostí. Správa železniční dopravní cesty včera vyšší 

rychlost soupravy vyzkoušela na úseku mezi Brnem a Břeclaví.  

HN: Britská ekonomika rostla nejpomaleji za sedm let. Hrubý domácí produkt Velké Británie se 

v listopadu meziročně zvýšil o 0,6 %, což bylo nejslabší tempo za posledních sedm let. Britské podniky  

a spotřebitelé podle ekonomů čelili na podzim značné hospodářské nejistotě spojené s brexitem.  

  


