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Nákaza koronavirem se rychle šíří Evropou a výrazně začíná ovlivňovat světovou ekonomiku,
upozorňují Lidové noviny, Mladá fronta DNES a Hospodářské noviny. E15 se věnuje návrhu
ministerstva zdravotnictví na regulaci reklamy na alkohol. Právo přináší průzkum agentury NMS,
podle kterého jen pětina českých rodičů ví, jak jejich děti tráví čas na internetu.

Zprávy
LN: Mzdy už neporostou tak rychle. Mzdy v české ekonomice podle ekonomů už neporostou tak rychlým
tempem. Podle předběžných údajů ČSÚ rostly výdělky v ČR ve třetím čtvrtletí loňského roku v průměru
meziročně o 6,9 %. V roce 2018 to přitom bylo 8,1 %. Podle prognózy Hospodářské komory by měly
nominální mzdy letos v průměru růst o 6,9 %, což je stále velmi svižné tempo.
HN: Moody´s předvídá Česku dvouprocentní růst. Růst české ekonomiky v letošním a příštím roce
dosáhne 2 %, ve své výroční zprávě to uvedla mezinárodní ratingová agentura Moody´s. Ta zároveň oceňuje
nízký vládní dluh ČR. Loňský růst tuzemského hospodářství podle ČSÚ dosáhl 2,4 %.
HN: Textilní a oděvní firmy loni utržily skoro 54 miliard. Tržby v textilním a oděvním průmyslu v ČR loni
meziročně vzrostly o 1,2 % na 53,8 mld. Kč, uvedla Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu.
Samotná textilní výroba se na celkových tržbách odvětví podílela 83 %. Nejrychleji pak rostl oděvní průmysl,
který si v tržbách meziročně polepšil o 8,1 % na 9 mld. Kč.
HN: Doosan Škoda Power má zakázku v Mochovcích. Doosan Škoda Power zmodernizuje dvě turbíny
prvního bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce. Česká firma zařízení nainstaluje během plánované
odstávky zdroje v roce 2021. Cenu zakázky ani jedna ze společností neuvedla.
E15: Padělků v Česku dál ubývá. V ČR bylo v loňském roce zadrženo 1 828 kusů padělaných
a pozměněných bankovek a mincí všech měn, meziročně o 14 % méně. Podle statistik ČNB tak počet
zadržených padělků klesl pátým rokem v řadě. Hodnota zadržených falšovaných peněz dosáhla 1,2 mil. Kč.
E15: Mladou frontu patrně zafinancuje Vítek. Vydavatelství Mladá fronta podnikatele Františka Savova,
které se potýká s finančními problémy, pravděpodobně poskytne provozní úvěr skupina CPI Radovana Vítka.
Podle zdrojů E15 CPI předčila se svou nabídkou dalšího zájemce o záchranu Mladé fronty, skupinu
Czechoslovak Group. Ani jedna z firem zatím nechtěla situaci blíže komentovat.
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HN: Ostravské letiště loni odbavilo méně cestujících. Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na
Novojičínsku loni odbavilo 323 320 cestujících, meziročně o 14,5 % méně. Naopak se výrazně zvýšil objem
přepraveného nákladu, a to o 54 % na 8 392 tun. Na pokles počtu přepravených pasažérů mělo vliv mj.
zrušení pravidelné linky do Prahy, italského Bergama nebo omezení provozu letadel Boeing 737 MAX.
Mf DNES: Vlaky do Prahy by měly být delší, slíbil Babiš. Cestování příměstskými vlaky do Prahy by mělo
zlepšit prodloužení souprav a nástupišť. Sdělil to premiér Andrej Babiš během návštěvy středních Čech,
vyšší kapacitou vlaků chce zlepšit komfort cestujících směřujících do hlavního města za prací. Ministr
dopravy Karel Havlíček počítá s navýšením kapacity vlaků v ranní špičce o 30 tis. na 160 tis. cestujících.
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