Odbor vnější komunikace
středa, 11. března 2020
Titulní strany hlavních deníků
Všechny hlavní tuzemské deníky věnují titulní strany šíření koronaviru, kterým se v ČR nakazilo více
než 60 lidí. Vláda proto zakázala akce, kterých se účastní více než sto lidí, a zavřela základní a střední
školy.

Zprávy
E15: Inflace se drží vysoko nad třemi procenty. Spotřebitelské ceny v únoru zrychlily meziroční růst na
3,7 % z lednových 3,6 %. Inflaci táhly směrem vzhůru zejména vyšší náklady na bydlení nebo dražší energie
a potraviny. Podle ekonomů by inflace měla i v dalších měsících zůstat na 3 %, mj. kvůli vyšší spotřební dani
na líh a tabák. Růst spotřebitelských cen by nicméně neměl vystoupat nad 4 %.
Mf DNES: Koruna ztrácela vůči euru i dolaru. Česká měna včera dále ztrácela k euru a dostala se na
nejslabší úroveň za posledních pět měsíců – 25,67 Kč za euro. Proti americkému dolaru pak koruna ztratila
během úterý 29 haléřů na 22,60 Kč za dolar. Oslabování tuzemské měny zmírnil svým vyjádřením guvernér
ČNB Jiří Rusnok, podle něhož zatím centrální banka neplánuje snižování úrokových sazeb kvůli koronaviru.
Mf DNES: Půjčky i náhrady firmám. Stát ladí pomoc. Vláda se zástupci podnikatelů v těchto dnech ladí
pomoc firmám potýkajícím se s následky koronaviru a souvisejících preventivních opatření. Podle Asociace
hotelů a restaurací postihnou výpadky příjmů spojené s virem COVID-19 zejména podnikatele v ubytování
a cestovním ruchu, kterým by pomohl např. odklad daňových povinností nebo dočasné snížení DPH.
LN: EU vysílá proti nákaze peníze i odborníky. Evropská unie pro boj s koronavirem umožní státní pomoc
pro postižené firmy a vytvoří investiční fond v hodnotě 25 mld. eur. s cílem zmírnit dopad virové epidemie.
Během včerejší videokonference se na tom dohodli premiéři zemí EU. Unie zároveň zajistí pro jednotlivé
státy odborníky na šíření virů a pomůže zajistit lékařský materiál.
HN: Byty v Česku za rok podražily v průměru o sedm procent. Ceny bytů v Praze a krajských městech
ve třetím čtvrtletí loňského roku meziročně stouply v průměru o 6,9 % na 60 700 Kč za metr čtvereční.
Statistiku zveřejnila společnost Deloitte, podle níž tempo zdražování bytů v porovnání s pololetím loňského
roku mírně kleslo. Nejdražší nemovitosti jsou v Praze, nejrychleji pak byty zdražují ve Zlínském kraji.
E15: Subterra rozšíří metro ve Stockholmu. Česká stavební společnost Subterra podepsala ve Švédsku
smlouvu na vybudování tří přístupových tunelů pro výstavbu nových úseků stockholmského metra. Hodnota
zakázky činí 1 mld. Kč. Subterra se navíc uchází i o další projekty při rozšiřování podzemní dráhy ve švédské
metropoli, v současnosti čeká na výsledky tendru.
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E15: Jančurovy vlaky rekordně vydělaly. Železniční dopravce RegioJet v loňském roce vykázal zisk před
zdaněním ve výši 165 mil. Kč, což je dosavadní rekord a znamená to meziroční nárůst o 62 %. Tržby
přepravce pak dosáhly v roce 2019 1,8 mld. Kč. RegioJet těží zejména z rostoucího počtu přepravených
cestujících, loni se žlutými vlaky svezlo přes 10 mil. lidí.
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