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Odbor vnější komunikace 

úterý, 23. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N se věnuje napadení poslance TOP 09 Dominika Feriho, dvojice útočníků ho zbila během 

vinobraní na Uherskohradišťsku. Polovině českých učitelů podle psychologů hrozí syndrom 

vyhoření, varuje Právo. E15 informuje o investicích obchodních řetězců v ČR. Jen za poslední čtyři 

roky v tuzemsku do rozvoje pobočkové sítě investovaly přes 46 miliard korun. Hospodářské noviny 

píší o chystaném prodeji Českých Radiokomunikací. Lidové noviny a Mladá fronta DNES přináší 

podrobnosti teroristických útoků na Srí Lance, během nichž zahynulo téměř 300 lidí.  

Zprávy 

E15: Vláda chce ověřovat investice z ciziny. Česká vláda chystá zákon, který umožní důkladnější kontroly 

zahraničních investic do strategických odvětví. Pokud by se prokázalo například bezpečností riziko, vláda by 

podle ministerstva průmyslu a obchodu mohla investici zamítnout. Podle MPO řada subjektů přichází do ČR 

s jinými záměry, než je generování zisku. 

HN: Státní dluh stoupl na 1,732 bilionu korun. Státní dluh v letošním prvním čtvrtletí stoupl o 109,6 miliardy 

korun na 1,732 bilionu Kč, podle ministerstva financí stojí za nárůstem snaha získat peníze za výhodných 

podmínek na plánované splátky státních dluhopisů v dubnu a červnu. Na každého občana České republiky 

tak v současnosti připadá dluh ve výši 162 600 korun. 

HN: Telekomunikační trh čeká největší změna od prodeje O2. Telekomunikační trh v České republice 

letos čeká obchod v hodnotě miliard korun. Podle informací HN dojde k prodeji Českých Radiokomunikací, 

které v tuzemsku provozují nejrozsáhlejší síť pro šíření rádiového a televizního signálu. Majitelem firmy je 

australská firma Mcquarie, která již připravila nabídku pro potenciální zájemce.  

LN: Nejvíc prázdných bytů je v centru. V Praze je podle odhadů realitních společností až 45 tisíc 

neobydlených bytů, jejich využití by přitom podle odborníků pomohlo částečně vyřešit současnou bytovou 

krizi v hlavním městě. Podle pražského magistrátu se největší množství nemovitostí, které nejsou využity 

k bydlení, nachází v centru města. Řada bytů podle radních například funguje jako kanceláře. 

LN: Češi více létají ve vyšších třídách. Češi v posledních letech častěji létají ve vyšších třídách, zájem o 

prémiové letenky se loni podle leteckých společností meziročně zvýšil zhruba o pětinu. Nejčastěji volí tzv. 

byznys třídu cestující na delších trasách. Vedle manažerů přibývá také lidí, kteří pohodlnější místa v letadle 

využívají i při na cestách na dovolené. 
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Právo: VW propouští. Slovenská divize německé automobilky Volkswagen se letos v rámci zvyšování 

produktivity chystá propustit ze slovenských závodů 3 000 zaměstnanců. Znamenalo by to pokles počtu 

pracovníků ve firmě zhruba o 20 procent, firma zároveň očekává pomalejší růst mezd. 

HN: Nejbídnější ekonomiku světa má Venezuela. Nejnovějšímu žebříčku zemí s nejbídnější ekonomickou 

situací sestavovanému agenturou Bloomberg vévodí Venezuela, kde by letos měla podle ekonomů meziroční 

inflace dosáhnout osmi milionů procent. Jihoamerická země této statistice vévodí již pátým rokem za sebou. 

Naopak Česká republika je v letošním žebříčku mezi deseti nejlepšími ekonomikami. 

 

 


