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Titulní strany hlavních deníků
Pro česká horská střediska je ekonomicky stále důležitější letní sezóna, sděluje E15. Lidové noviny
píší o plánu ministra kultury Lubomíra Zaorálka na výrazné zlevnění vstupného do českých galerií.
Mladá fronta DNES rozebírá špičkové chirurgické zákroky v pražské podolské porodnici. Koronavirus
poslal v Číně do karantény už na 20 milionů lidí, upozorňuje Právo. Hospodářské noviny se věnují
novému filmu Dva papežové.

Zprávy
HN: Ekonomiku čeká další zpomalení, míní bankovní asociace. Tuzemská ekonomika letos podle
prognózy České bankovní asociace vzroste o 2 %, loni činil přírůstek českého HDP 2,5 %. Podle ekonomů
ČBA to souvisí s nejistotou ohledně hospodářského vývoje Německa, motorem ekonomiky naopak zůstanou
útraty domácností. Pro rok 2021 asociace předpokládá zrychlení růstu HDP na 2,3 %.
HN: Stát vybírá obory, které si zaslouží exportní podporu. Pomáhat exportu výhradně ve vybraných
oborech plánuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Dosud stát podle šéfa resortu Karla Havlíčka hledal
jakékoliv výrobky nebo služby, které se uplatní na trhu, kam např. míří delegace ústavních činitelů. Stát se
proto chce více zaměřit na obory s vyšší přidanou hodnotou a technologie.
E15: Tendr na dálniční známky bude zrušen. Premiér Andrej Babiš dnes uvádí do funkce ministra dopravy
současného šéfa resortu průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, který by měl až do příštích sněmovních voleb
řídit obě ministerstva. Prvním krokem Karla Havlíčka v nové funkci bude zrušení zakázky na IT systém
elektronických dálničních známek. Rovněž naznačil, že chystá na ministerstvu dopravy personální změny.
LN: Číňané pokračují v rušení leteckých spojů do Prahy. Letecký dopravce Eastern Airlines od března
o jeden spoj týdně omezí linku z Prahy do Šanghaje, v provozu tak zůstanou čtyři lety týdně. Uvedl to server
Zdopravy.cz, podle něhož může být důvodem omezení linky vypovězení sesterské smlouvy mezi Prahou
a Pekingem. Už ve středu aerolinky Hainan Airlines zrušily pravidelné lety z Prahy do čínské metropole.
HN: USA a EU jednají o obchodní dohodě, cla na auta zatím nebudou. USA a země EU prozatím odložily
obchodní válku, která hrozila kvůli clům na dovoz evropských aut a dílů na americký trh. Unie by v takovém
případě zavedla odvetná opatření. Obě strany nicméně potvrdily, že v příštích týdnech budou vyjednávat
obchodní dohodu. Obchodní spory USA a EU by podle ekonomů mohly v ČR připravit o práci až 25 tis. lidí.
Mf DNES: Tržby Datartu stouply. Tržby tuzemského prodejce elektroniky Datart v ČR a na Slovensku loni
dosáhly 9,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 32 %. Datart je od loňska členem skupiny HP Tronic,
do níž patří mj. elektroprodejny Euronics, e-shop Kasa.cz nebo značka Eta.
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E15: Hypotéky zažily propad. Objem poskytnutých hypoték loni klesl o 17 % na 181,6 mld. Kč, počet nových
úvěrových smluv se pak meziročně snížil o 22 % na 77,4 tis. Hypoteční trh se vyrovnával s přísnější regulací
ze strany ČNB a zažil nejslabší rok za posledních pět let, uvedla společnost Fincentrum Hypoindex.
Mf DNES: Piva v plechovkách se prodává více. Rychleji se prý vychladí. Objem piva prodaného
v plechovkách dlouhodobě roste, loni do konce listopadu se v ČR zvýšil o 66 300 hektolitrů. Naopak o téměř
70 tis. hektolitrů klesla výroba piva v plastových obalech, uvedl Český svaz pivovarů a sladoven. Podle
výrobců je hlavní výhodou plechovek možnost využití recyklovaného hliníku i snažší chlazení piva.
LN: Česko si pohoršilo v globálním žebříčku vnímání korupce. ČR si loni pohoršila v celosvětovém
žebříčku vnímání korupce o šest míst na 44. pozici, uvedla mezinárodní organizace Transparency
International. Nejlépe hodnoceným státem bylo Dánsko následované Novým Zélandem, naopak nejhůře
dopadly Somálsko a Jižní Súdán.
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