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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 27. února 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo, Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES a Lidové noviny věnují titulní strany šíření koronaviru 

a mj. varují před cestami do zahraničí. Firmy napojené na rodinu Jana a Václava Kočkových mají 

podle deníku E15 stále menší vliv při pořádání tradiční matějské pouti.  

Zprávy 

HN: Objem veřejných zakázek v lednu výrazně vzrostl. Objem zakázek, které veřejní investoři zadali 

stavebním firmám, podle dat společnosti IS v lednu meziročně vzrostl o 64,7 % na 22,3 mld. Kč. Nejvíce 

peněz – 17 mld. Kč – připadlo na inženýrskou výstavbu. Celkový počet zakázek se pak v lednu meziročně 

zvedl o pětinu na 285. 

HN: EIB loni v Česku podpořila dvojnásobně víc projektů. Evropská investiční banka loni podpořila v ČR 

projekty v hodnotě 37,9 mld. Kč, meziročně dvakrát víc. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou 

to uvedla viceprezidentka banky Lilyana Pavlovová. EIB loni v ČR pomohla mj. osmi projektům modernizace 

železniční infrastruktury nebo České spořitelně zajistit financování pro malé a střední podniky.  

HN: TPCA kvůli rozšíření výroby nabírá lidi. Kolínská automobilka TPCA spustila kvůli plánovanému 

rozšíření výroby nábor nových zaměstnanců, firma chce v následujících měsících přijmout zhruba  

1 000 pracovníků. Automobilka hodlá v letošním roce do nových výrobních kapacit a technologií investovat 

zhruba 4,5 mld. Kč. 

Mf DNES: Automobilový trh klesne víc. Horší než loni to ale nebude. Epidemie koronaviru podle agentury 

Moody´s negativně dopadne na automobilový trh, celosvětově se letos podle ní prodeje nových aut 

meziročně sníží o 2,5 %. Koronavirus podle Moody´s snižuje poptávku po automobilech a podkopává 

dodavatelské řetězce tohoto oboru. V roce 2021 by měl globální automobilový trh již růst o 1,5 %. 

LN: Pošta zvýší platy, nejvíc si polepší doručovatelé. Česká pošta svým zaměstnancům od dubna zvýší 

platy v průměru o 5 %, tedy zhruba o 1 000 Kč měsíčně. Nejvíce by si pak měli polepšit pracovníci z nižšími 

příjmy, např. výdělky doručovatelů zásilek se tak zvýší o 1 500 Kč měsíčně, oznámil ministr vnitra Jan 

Hamáček. V loňském roce dosahoval průměrný plat zaměstnanců České pošty 28 480 Kč. 

Právo: Avast zvýšil čistý zisk o 19 procent. Antivirová firma Avast loni zvýšila čistý zisk meziročně o 19 % 

na 7,4 mld. Kč, tržby společnosti pak dosáhly 20 mld. Kč – v porovnání s předchozím rokem o 5,6 % více. 

Počet zákazníků Avastu rostl zejména v USA, jihovýchodní Asii nebo střední a východní Evropě.  
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LN: Česko prošlo se čtyřkou. Evropská komise zveřejnila pravidelné hodnocení hospodářské situace 

členských států EU, Brusel označil vývoj v ČR jako „omezený pokrok“. Komise ČR vytýká zejména 

neudržitelný důchodový systém, nedostatky ve vzdělávání nebo vysokou administrativní zátěž.  

E15: Ceny hypoték drží dole tvrdá konkurence. I přes únorové zvýšení základní úrokové sazby ze strany 

ČNB o čtvrt procentního bodu na 2,25 % banky nezdražují hypotéky. Důvodem je podle ekonomů konkurence 

na tuzemském finančním trhu. Zájem o úvěry kvůli tvrdší regulaci klesá a banky se snaží přilákat klienty co 

nejvýhodnějšími podmínkami. Loni objem poskytnutých hypoték meziročně klesl o 17 % na 182 mld. Kč. 

 

 


