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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 10. února 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Zahraniční operátoři zatím nemají zájem o vstup na český mobilní trh, píší Hospodářské noviny. E15 

rozebírá negativní dopady koronaviru na čínskou ekonomiku. Odvoz odpadu v českých městech 

v letošním roce výrazně podraží, upozorňuje Mladá fronta DNES. Lidové noviny se věnují opravám 

Španělského sálu na Pražském hradě, kde dělníci odhalili velké množství škodlivého azbestu. 

Ředitelé škol jsou spokojeni s reformou financování školství, tvrdí Právo.  

Zprávy 

LN: 90 miliard: bankovní žně pokračují. Podle předběžných čísel ČNB vydělaly tuzemské banky  

89,5 mld. Kč, o 9 mld. Kč meziročně více. Hlavní příčinou vyšších bankovních zisků jsou podle ekonomů 

úrokové výnosy, jen za vklady u ČNB tak banky získaly 50 mld. Kč. Analytici předpokládají, že se českému 

bankovnímu sektoru bude dařit i v dalších letech. 

E15: Nový stavební zákon vzbuzuje nevoli. Hospodářská komora odmítá poslední změny v chystaném 

novém stavebním zákoně a nebude se nadále podílet na jeho přípravě, sdělil prezident Hospodářské komory 

Vladimír Dlouhý. Podle jeho slov stavební zákon v této podobě nesplní svůj hlavní účel, tedy zjednodušení 

stavebního řízení a efektivnější rozhodovací procesy. Podrobnosti ZDE  

Právo: Na tunel pro rychlovlaky má přispět Evropská unie. Součástí vysokorychlostní trati, která povede 

z Prahy do německých Drážďan, bude 26km tunel v Krušnohoří. S jeho financováním by měla pomoci EU. 

Vyplývá to ze žádosti adresované Evropské komisi, kterou v Berlíně podepsal ministr dopravy Karel Havlíček 

s německých protějškem Andreasem Scheurem. Náklady na budování tunelu dosáhnou 12,5 mld. Kč.  

Právo: První Panter pro Slovensko. Slovenské státní železnice představily novou jednopodlažní 

elektrickou jednotku Panter od konsorcia firem Škoda Transportation a ŽOS Trnava. Železniční společnost 

Slovensko zaplatí za 25 souprav celkem 4 mld. Kč a první cestující jimi přepraví letos v létě. 

Mf DNES: Pasivních domů je v Česku přes sedm tisíc. Počet nově dokončených pasivních domů, které 

mají velmi nízkou spotřebu energie, loni meziročně stoupl o pětinu na celkem 7 200 staveb. Podle Centra 

pasivních domů se tak podíl těchto nemovitostí v ČR meziročně zvýšil o jeden procentní bod na 6 %.  

HN: Nové byty v Praze na konci roku zdražily o šest procent. Průměrná nabídková cena nových bytů 

v Praze na konci loňského roku meziročně stoupla o 6 % na 112 500 Kč za metr čtvereční, uvedla společnost 

Deloitte. Zdražování bylo podle statistiky nejmírnější od roku 2017, i tak ale nové byty v hlavním městě za 

poslední čtyři roky zdražily o 90 %.  

https://www.komora.cz/press_release/nekoncepcni-zmeny-v-rekodifikaci-jsou-zacatkem-konce-skutecne-zmeny-stavebniho-prava-v-cr-varuje-hospodarska-komora/
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HN: Lesy ČR kvůli kůrovci těžily rekordní množství dřeva. Státní podnik Lesy ČR loni kvůli kůrovcové 

kalamitě meziročně navýšil těžbu o 30 % na rekordních 13,89 mil. metrů krychlových dřeva. Jen u kůrovcem 

napadeného dřeva pak těžba meziročně rostla dokonce o 62 %. Státní firmě patří zhruba polovina lesních 

pozemků v ČR. 

E15: Pivovar Kamenice zdvojnásobil kapacitu. Až 22 tis. hektolitrů piva hodlá v letošním roce dodat 

zákazníkům Pivovar Kamenice v jižních Čechách. Do ležáckého sklepa výrobce v tomto roce instaluje  

19 nových nerezových tanků, čímž zdvojnásobí svoji kapacitu. Loni pivovar dosáhl obratu 50 mil. Kč, 

v letošním roce předpokládá nárůst k 70 mil. Kč. 

E15: Konsolidace. Francouzská finanční skupina AXA odprodá své aktivity v ČR, Polsku a na Slovensku za 

1 mld. eur rakouské společnosti Uniqa. Potvrdila tak dřívější informaci agentury Reuters z října loňského roku 

o chystaném prodeji. Uniqa se tak stane pátým největším hráčem na pojistném trhu střední a východní 

Evropy. 

 


