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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 18. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N se zabývá změnami českého jazyka i tím, jak češtinu ovládá mladší generace. Právo píše o 

zpoždění, se kterým údajně hasiči vinou chybného alarmu dorazili k požáru pařížské katedrály  

Notre-Dame. Novela zákona o zdravotním pojištění by měla širšímu okruhu pacientů zpřístupnit 

inovativní a biologickou léčbu, informuje E15. Hospodářské noviny upozorňují na zdražování 

leasingů u osobních aut. Podle Lidových novin nabídl podnikatel Radovan Vítek státu své pozemky 

pro plánovanou vládní čtvrť. Mladá fronta DNES se věnuje zvýšení rodičovského příspěvku. Komu 

bude skutečně vyplácen, by mělo být podle vlády jasné v květnu.  

Zprávy 

HN: Vláda chce víc peněz od Googlu a Facebooku. Nejvíc požaduje levice. Nadnárodní internetové 

společnosti jako Google nebo Facebook mají podle plánu vlády od příštího roku do státního rozpočtu 

přispívat mnohonásobně více peněz než dosud. Kabinet si od toho slibuje navýšení příjmů o jednu až tři 

miliardy korun ročně. Konkrétní návrh aktuálně připravuje ministerstvo financí. 

HN: V Praze chybějí IT specialisté, pokladní či kurýři. Pracovní trh v České republice se dlouhodobě 

potýká s výrazným převisem poptávky po pracovní síle nad nabídkou. Podle pracovního portálu jenprace.cz 

například v Praze chybí především IT odborníci, řidiči, kurýři nebo pracovníci v gastronomii. A to i přesto, že 

ve většině oborů zaměstnavatelé výrazně přidávali na mzdách. 

LN: Prahu spojí s Hanojí přímý let. Prahu a vietnamskou metropoli Hanoj v budoucnu spojí přímá letecká 

linka, obě země podepsaly memorandum o spolupráci v letecké dopravě na česko-vietnamském 

podnikatelském fóru. Spojení Prahy a Hanoje by měla zajišťovat společnost Bamboo Airways, podle premiéra 

Andreje Babiše by se první let mezi městy mohl uskutečnit do Vánoc. 

LN: Holub: ČNB asi letos zvýší úroky jednou. Česká národní banka může mít v letošním roce prostor pro 

jedno zvýšení úrokových sazeb, které by se mohlo uskutečnit v první polovině roku. V rozhovoru pro agenturu 

Bloomberg to řekl člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub. V současnosti základní úroková sazba činí 

1,75 %. 

LN: Sazby hypoték v Česku padají. Průměrná úroková sazba hypoték v březnu klesla na 2,90 procenta 

z únorových 2,99 %, jedná se o největší meziměsíční propad od března 2015. Podle údajů společnosti 

Fincentrum Hypoindex přilákaly výhodnější sazby v březnu do bank více klientů, kdy bylo sjednáno 6 664 

hypotečních úvěrů – o 1 703 více než v únoru. 
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HN: Elektronické dálniční známky budou, jsou ale v časové tísni. Příští rok by měl být podle plánů vlády 

tím posledním, v němž budou řidiči na čelní skla lepit papírové dálniční známky, nahradit je od roku 2021 

mají elektronické viněty placené přes internet. Ministerstvo dopravy ale přiznává, že se projekt dostává do 

časové tísně a že spuštění systému roce 2021 není jisté. 

Mf DNES: Ostravská huť se prodá. Komise obchod schválila. K prodeji ostravské huti ArcelorMittal firmě 

Liberty House již zbývají jen technické formality a zaplacení kupní ceny, Evropská komise transakci 

odsouhlasila. Prodej ostravské huti byl jednou z podmínek, aby ArcelorMittal mohl převzít italské ocelárny 

Ilva. Hutní gigant by jinak podle komise získal příliš dominantní podíl na evropském trhu. 

HN: Německý HDP vzroste letos jen o půl procenta. Německá vláda již podruhé za poslední tři měsíce 

zhoršila svůj odhad růstu tamní ekonomiky pro letošní rok. Podle nové vládní prognózy vzroste německý 

HDP o půl procenta místo dosud předpokládaného 1 %. Pro rok 2020 nicméně ekonomové počítají 

s hospodářským oživením země. 

HN: Čínské hospodářství lehce ožívá. Hrubý domácí produkt Číny v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostl 

meziročně o 6,4 procenta. Výsledek tak překonal očekávání analytiků, kteří se obávali dalšího zpomalování 

čínského hospodářského tempa. Růst podle nich podpořila zejména průmyslová výroba i spotřeba 

domácností. 

 

 

 


