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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 9. března 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Světové burzy zachvátily obavy z šíření koronaviru, upozorňuje E15. Mladá fronta DNES, 

Hospodářské noviny a Právo informují o karanténě kvůli koronaviru v Itálii, která izolovala na 16 mil. 

lidí. Čeští policisté budou namátkově kontrolovat lidi na hranicích kvůli možné nákaze koronavirem, 

sdělují Lidové noviny.  

Zprávy 

Mf DNES: Stát podpoří podnikatele, které zasáhne koronavirus. Stát chce kompenzovat podnikatele, 

kterým vzniknou nezaviněné ztráty kvůli šíření koronaviru. Celkem chce ministerstvo průmyslu a obchodu na 

pomoc firmám vyčlenit 600 mil. Kč, které bude formou úvěrů rozdělovat Českomoravská záruční a rozvojová 

banka. O konkrétním směřování peněz bude na svém dnešním jednání rozhodovat vláda. 

HN: Průměrná mzda vzrostla na 36 144 korun. V posledním čtvrtletí loňského roku vzrostla podle ČSÚ 

průměrná mzda v ČR meziročně o 6,7 % na 36 144 Kč. Po započítání inflace rostly reálné výdělky meziročně 

o 3,6 %. Za celý loňský rok se tuzemské nominální mzdy meziročně zvýšily v průměru o 7,1 %. 

Mf DNES: Nejvíce si v zaměstnání polepšily Češky. Češky si na trhu práce polepšily nejvíce ze všech žen 

zemí OECD a posunuly se z 23. na 19. místo žebříčku Women in Work Index, který vydala poradenský 

společnost PwC. České zaměstnankyně tak v hodnocení mzdového nárůstu přeskočily ženy z USA, Izraele 

nebo Německa. Podle ekonomů je za dobrým výsledkem ekonomický růst v ČR i nízká nezaměstnanost.  

HN: Sněmovna odloží či zruší maturitu z matematiky. Povinná maturita z matematiky bude buď odložena 

do roku 2023, nebo zrušena, jak dlouhodobě prosazuje ministr školství Robert Plaga. Změnu ve výuce 

matematiky má přinést novela školského zákona, kterou Poslanecká sněmovna poslala do závěrečného 

schvalovacího kola. Poslanci by měli o podobě maturity z matematiky rozhodnou do konce března.  

HN: Prazdroj loni v Česku prodal o procento více piva. Plzeňský Prazdroj loni v ČR prodal 7,23 mil. 

hektolitrů piva, o necelé 1 % více než v roce 2018. V obchodech se prodeje piv ze skupiny Plzeňského 

Prazdroje meziročně mírně snížily, zejména kvůli ukončení výroby piv Gambrinus a Radegast v plastových 

obalech. 

HN: SOR Libchavy uspěl v tendru na Slovensku. Český výrobce autobusů SOR Libchavy uspěl v jednom 

ze dvou tendrů slovenského dopravce SAD Prešov na dodávku nízkopodlažních příměstských autobusů. 

Celkem by měla česká firma na Slovensko dodat 30 vozů v hodnotě 6,98 mil. eur. 
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HN: Sazka si zajistila většinu v Casinos Austria. Sázková společnost Sazka Group ze skupiny KKCG 

podnikatele Karla Komárka uzavřela dohodu o spolupráci s rakouským státním holdingem ÖBAG. Díky tomu 

se stane většinovým vlastníkem loterijní společnosti Casinos Austria, v níž bude mít více než 50% podíl. 

Sazka a ÖBAG se zároveň domluvily na obsazení správní a dozorčí rady v Casinos Austria. 

Právo: Stavba D4 u Příbrami může letos začít. Stavba 32kilometrového úseku dálnice D4 mezi Příbramí 

a Strakonicemi by měla začít na konci letošního roku, počítá s tím ministerstvo dopravy. Dálnici bude 

financovat a stavět soukromá společnost v rámci tzv. PPP projektu, konkrétního zhotovitele chce stát vybrat 

v následujících měsících. 32kilometrový úsek komunikace by měl být hotový v roce 2023. 

 


