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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 17. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo přináší rozhovor s policejním prezidentem Janem Švejdarem, který se chce ve funkci zaměřit na boj 

s drogovou kriminalitou a zlepšit situaci v dopravě. S rekordním počtem cestujících odbavených z pražského 

letiště roste i zájem lidí o letenky, píše E15. Hospodářské noviny titulní stranu věnují blížícímu se brexitu a 

případným rizikům pro tuzemské firmy. Lidové noviny upozorňují na možné personální změny ve vládě. 

Ministra školství Roberta Plagu by podle informací LN mohl nahradit exprimátor Brna a místopředseda hnutí 

ANO Petr Vokřál. Mladá fronta DNES zmapovala život dvojice podezřelých z prosincové vraždy čerpadlářky 

v Nelahozevsi.  

Zprávy 

LN: Nejhorší scénář: ztráta statisíců míst. Propad obchodu vyvolaný odchodem Velké Británie z EU bez dohody by 

podle ekonomů pocítily i české firmy, v celé Evropě by pak tvrdý brexit mohl ohrozit stovky tisíc pracovních míst. 

Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého by tuzemské firmy pocítily dopady brexitu nejen při 

přímém vývozu do Spojeného království, ale také prostřednictvím reexportu přes unijní státy, které s Británií obchodují.  

Mf DNES: Prodeje v EU sráží obavy. Prodej nových osobních aut v Evropské unii loni meziročně vzrostl o 0,1 

procenta na 15,16 milionu vozů, oznámilo Evropské sdružení výrobců automobilů. To upozornilo, že ačkoliv se prodeje 

zvedly pátým rokem v řadě, začíná se projevovat ochlazení automobilového trhu. Poptávku podle ekonomů podkopávají 

zejména přísnější emisní normy i nejistota spojená s blížícím se brexitem. 

HN: Vláda vypracuje strategii pro umělou inteligenci. Vláda by měla do poloviny roku zpracovat strategii pro 

umělou inteligenci, na níž se bude podílet akademický sektor i komerční sféra. Memorandum o spolupráci v oblasti 

umělé inteligence podepsali zástupci vlády a Platforma pro umělou inteligenci. O vzniku strategie bude kabinet jednat 

koncem ledna, v příštích deseti letech by tato oblast měla být financována až 20 mld. korun ročně z evropských fondů. 

E15: Prodejcům letenek stoupl odbyt o desítky procent. Rekordních bezmála 17 milionů cestujících, které v loňském 

roce odbavilo pražské Letiště Václava Havla, výrazně podpořilo tuzemský trh s letenkami. Například vyhledávač 

letenek Kiwi.cz meziročně zvýšil své globální prodeje o 47 procent, konkurenční Student Agency pak zaznamenala 

15procentní nárůst. Největší zájem je podle prodejců o lety do Londýna, Barcelony nebo Říma. 

HN: Babiš podporuje snahu Thajska mít dohodu s EU. Premiér Andrej Babiš podporuje úsilí Thajska vyjednat 

s Evropskou unií dohodu o volném obchodu, předseda vlády to řekl během setkání se svým thajským protějškem 

Prajutchem Čan-Očou v Bangkoku. Politici během setkání diskutovali otázky bezpečnosti, ekonomické spolupráce nebo 

cestovního ruchu. 
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Mf DNES: Hypotéky zdražily nejrychleji za deset let. Průměrná úroková sazba hypoték v prosinci stoupla na 2,91 

procenta z listopadových 2,78 %, vyplývá z údajů společnosti Fincentrum Hypoindex. Úvěry na bydlení tak zdražily 

nejrychleji za posledních deset let, podle ekonomů hlavně kvůli regulacím ze strany ČNB i rostoucím úrokovým sazbám. 

LN: Hornické odbory hrozí stávkou kvůli platům. Odboráři ze Severočeských dolů vstupují do stávkové pohotovosti, 

důvodem je dosavadní neúspěch při vyjednávání o navýšení mezd. Zaměstnanci požadují plošný nárůst výdělku o 2 000 

korun měsíčně, vedení společnosti zatím celou záležitost odmítlo komentovat. 

 

 


