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Odbor vnější komunikace 

úterý, 22. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N se věnuje pravidlům českého pravopisu, která podle jazykových odborníků rychle zastarávají. Více než 

40 procent mladých rodin dosáhne na vlastní bydlení jen díky finanční pomoci rodičů, upozorňuje Právo. E15 

informuje o rostoucí poptávce investorů po nesplacených pohledávkách, na českém trhu jich je odhadem za 50 

miliard korun. Ministerstvo vnitra chce zájemcům o materiály z tuzemských archivů nařídit, aby od dotyčných 

osob nejdříve získali souhlas s publikováním jejich osobních údajů. Policejní prezident Jan Švejdar se chce 

v budoucnu intenzivněji zaměřit na řidiče pod vlivem drog, píší Lidové noviny. Mladá fronta DNES přináší 

podrobnosti nového bodového systému, který v ČR zavádí tvrdší tresty pro řidiče.  

Zprávy 

LN: Státní dluhopisy: objednávky za tři miliardy. Takzvané Dluhopisy Republiky, jejichž emisi v prosinci k výročí 

založení Československa spustilo ministerstvo financí, si objednalo přes 7 tisíc fyzických osob. Hodnota objednaných 

cenných papírů tak přesáhla 3 miliardy korun. Splatnost dluhopisu je šestiletá a průměrný roční výnos se pohybuje okolo 

dvou procent.  

Deník N: Za poslední rok nejvíce zdražila zelenina. Za celý loňský rok stouply spotřebitelské ceny v České republice 

v průměru o 2,1 procenta. Mezi zbožím nicméně podle statistik existují i položky, které zdražily o více než 40 procent. 

Mezi nejcitelněji zdražující zboží patřila zelenina a výrazně rostly ceny také ve službách. 

HN: Těžba černého uhlí v Česku klesla skoro o pětinu. Produkce černého uhlí v České republice v loňském roce 

meziročně klesla o 18 procent na 4,5 milionu tun, uvedlo ve své zprávě ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle něho 

klesla také těžba hnědého uhlí, ale jen mírně – meziročně o 0,4 procenta na 39,2 milionu tun. V České republice naopak 

o 2,5 procenta vzrostla produkce koksu. 

Mf DNES: ČNB vydá další výroční mince. Česká národní banka vydá 30. ledna u příležitosti 100. výročí měnové 

odluky od Rakouska-Uherska další trojici dvacetikorunových mincí. Ty budou mít na rubové straně portréty ministrů 

financí ČSR Aloise Rašína a Karla Engliše a prvního guvernéra centrální banky Viléma Pospíšila. 

HN: EU se pře o „daň“ z internetových odkazů a Google už pohrozil, že omezí zobrazování článků. Společnost 

Google se tvrdě postavila proti navrženým evropským pravidlům ochrany autorských práv na internetu. Podle aktuálně 

projednávané směrnice by měly vyhledávače jako Google, podobě jako sociální sítě, platit médiím za zveřejňování 

úryvků jejich článků na svých stránkách. Podle Googlu tento krok povede k výraznému omezení zobrazovaného obsahu. 
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HN: Nezaměstnaných Slováků rekordně ubylo. Míra nezaměstnanosti na Slovensku v prosinci dosáhla nejnižší 

úrovně od vzniku státu v roce 1993, podíl lidí bez práce dosáhl 5,04 procenta. Údaje zveřejnilo slovenské Ústředí práce, 

sociálních věcí a rodiny. 

E15: Šéf VW varoval před vysokými cenami elektroaut. Přechod na elektromobily způsobí, že osobní vozy budou 

výrazně dražší. V rozhovoru pro list Welt am Sonntag to uvedl předseda dozorčí rady automobilky Volkswagen Dieter 

Pötsch s tím, že pro lidi s nízkými příjmy mohou být automobily v budoucnu nedostupné. 

Právo: MMF čeká pomalejší růst. Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled růstu světové ekonomiky, která podle 

jeho prognózy dosáhne 3,5 procenta z loňských 3,7 %. Ještě v říjnu přitom MMF předpokládal, že letošní ekonomické 

tempo zůstane na loňské úrovni. Zpomalení růstu podle MMF zapříčiní zejména zhoršující se investorský nálada na 

finančních trzích nebo hospodářský útlum v Turecku. 

Mf DNES: Čína rostla loni nejpomaleji za 28 let. Čínská ekonomika v loňském roce meziročně vzrostla o 6,6 

procenta, což znamená nejslabší hospodářské tempo od roku 1990. Podle ekonomů je slabší ekonomický výkon 

zapříčiněn zejména obchodními spory s USA. 

 

 


