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Odbor vnější komunikace 

středa, 12. června 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Česká národní banka letos udělila nepoctivým směnárnám sankce v objemu 2,7 milionu korun – 

nejvíce za posledních pět let, píše E15. Deník N varuje před úbytkem učitelů v českých školách, podle 

statistik chybí asi šest tisíc pedagogů. Šest z deseti Čechů investuje do nemovitostí a zhodnocuje 

tak své úspory, informuje Právo. Hospodářské noviny upozorňují na problémy jaderné energetiky 

v Evropě, nové reaktory se prodražují a jejich budování trvá příliš dlouho. Lidové noviny se věnují 

sílícímu provozu kamionů na českých silnicích. Každý desátý prodaný dům nebo byt v ČR má vážné 

vady, sděluje Mladá fronta DNES. 

Zprávy 

HN: Podniky pokračují v přijímání zaměstnanců. Přijímat nové lidi plánuje ve třetím čtvrtletí letošního roku 

pět procent českých firem, mezi velkými zaměstnavateli plánuje nábory více než třetina společností. Celkem 

94 % firem personální posílení nechystá, vyplynulo z pravidelného průzkumu společnosti Manpower. 

Mf DNES: Školy otestují nový předmět. Techniku. Přes padesát škol v České republice by mělo už od 

září pilotně spustit nový předmět s názvem Technika. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak chce do osnov 

základních škol vrátit výuku manuální zručnosti. Vedle práce s klasickým nářadím by se měli žáci naučit 

používat také například lasery nebo 3D tiskárny. 

E15: Veřejné finance se musí změnit, varují experti. České veřejné finance jsou při zachování stávajícího 

nastavení daňové politiky a výdajů dlouhodobě neudržitelné, uvedla ve zprávě Národní rozpočtová rada, na 

jejíž práci se podílí i zástupci HK ČR. Dluh veřejných financí by v roce 2069 mohl především kvůli stárnutí 

populace při zachování nynější situace dosáhnout 222 % HDP. To je více, než vykazuje jakákoli země EU.  

Právo: Ceny zeleniny trhají rekordy a drží inflaci. Meziroční růst spotřebitelských cen v květnu podle dat 

ČSÚ zrychlil na 2,9 % z dubnových 2,8 %. Na posílení inflace se podle ekonomů podílely hlavně zdražující 

potraviny, například některé druhy zeleniny jsou nyní nejvyšší v novodobé historii ČR. Rychle pak rostou i 

ceny za bydlení a energie.  

LN: Česko vyhlíží turecké miliardy. Česká republika má šanci získat alespoň 4,3 mld. Kč z prodeje 

hnědouhelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya, kterou pro turecký holding Naksan budovala 

ostravská firma Vítkovice Power Engineering. Ta si na to od státu prostřednictvím České exportní banky 

půjčila skoro 12 mld. Kč. V pořadí druhý pokus o nalezení kupce elektrárny proběhne v červenci.  
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E15: Slovensko čeká horší ekonomický vývoj. Slovenská centrální banka opět snížila odhad tempa růstu 

ekonomiky na tento rok na 3,3 %, předchozí prognóza počítala s tempem 3,5 %. Důvodem je slábnoucí 

zahraniční poptávka, na které je exportně orientované hospodářství Slovenska závislé. Banka zároveň 

předběžně rozhodla o zpřísnění kapitálových požadavků ve finančním sektoru. 

Mf DNES: Firmy vyhlížejí recesi do pěti let. Polovina evropských podniků soudí, že do pěti let se dostaví 

hospodářská recese, 30 % oslovených podniků pak v dohledné době ekonomické potíže neočekává. Vyplývá 

to z celoevropského průzkumu organizace Intrum, podle níž jsou nejpesimističtější státy jižní Evropy, 

zejména Itálie a Řecko. 

LN: Nejcennější značkou světa je Amazon. Americký internetový obchod Amazon letos po 12 letech 

přeskočil Apple i Google a s ohodnocením 315,5 mld. dolarů (asi 7,15 bil. Kč) se stal nejhodnotnější světovou 

značkou. Vyplynulo to z žebříčku BrandZTop 100, který sestavuje agentura WPP. Druhou příčku obsadil 

Apple před společnostmi Google a Microsoft. 

 


