Odbor vnější komunikace
pátek, 10. ledna 2020
Titulní strany hlavních deníků
Loga českých ministerstev by měla v budoucnu po vzoru ostatních zemí získat jednotný vzhled,
informují Lidové noviny. Hospodářské noviny přináší rozhovor s knězem a spoluzakladatelem
Občanského fóra Václavem Malým. Právo se věnuje někdejší spolupráci vládní zmocněnkyně pro
lidská práva Heleny Válkové s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Zájem Čechů
o dovolené v exotických destinací v letošní zimní sezóně meziročně roste o 20 %, sděluje E15. Mladá
fronta DNES varuje před rostoucím počtem vykradených domácností. Deník N rozebírá rozhodnutí
britského prince Harryho a jeho manželky Meghan, kteří se vzdávají své role v královské rodině.

Zprávy
Mf DNES: Nezaměstnanost stoupla na 2,9 %. Nezaměstnanost v ČR v prosinci stoupla z listopadových
2,6 % na 2,9 %. Meziročně podíl lidí bez práce klesl, loni v prosinci činila nezaměstnanost 3,1 %. Data
zveřejnil ČSÚ, podle něhož bylo ke konci roku bez práce 215 532 lidí – nejméně od roku 1996. Podle
analytiků letos průměrná roční nezaměstnanost v tuzemsku stoupne nad 3 %, i tak zůstane nejnižší v EU.
E15: Samosprávy chtějí více peněz na silnice a péči o seniory. Hnutí Starostové a nezávislí, některá
zastupitelstva a Sdružení místních samospráv předkládají návrhy dvou zákonů, které by měly obcím a krajům
navýšit příjmy na opravy silnic a péči o seniory o celkem 13 mld. Kč. O konkrétním využití prostředků by pak
rozhodovaly přímo samosprávy a nikoliv příslušná ministerstva.
LN: Na Jižním Městě má vyrůst Nový Opatov. Developerská společnost Finep ve spolupráci s firmou
Starochodovská postaví na pražském Jižním Městě čtvrť Nový Opatov za 5 mld. Kč. Nová čtvrť, kterou
stavaři dokončí v roce 2026, bude zahrnovat kromě více než 400 bytů i kanceláře, obchodní plochy a parky.
LN: Ceny hypoték začínají růst. Úrokové sazby hypoték začínají růst, už koncem roku přistoupila ke
zdražení úvěrů na bydlení řada velkých bank – většinou o 0,2 procentního bodu. Pro klienty s hypotékou na
2,5 mil. Kč to znamená zdražení měsíční splátky o 235 Kč. Podle bank je k mírnému zdražování hypoték nutí
stále vyšší úroky na mezibankovním trhu.
Právo: Prodeje hybridů strmě rostou. Prodej aut s hybridním pohonem v ČR rychle roste, když se loni
meziročně zvýšil o 73 % na 8 346 vozů. Hybridy tak v současnosti tvoří 3,3 % všech nově prodaných
automobilů v tuzemsku, informoval Svaz dovozců automobilů.
E15: Švédové koupili byty po Bakalovi za 33 miliard. Firmu Residomo, která v Moravskoslezském kraji
vlastní více než 42 tis. bytů, převážně po OKD, kupuje švédská společnost Heimstaden Bostad za v přepočtu
33 mld. Kč. Pro dosavadní nájemníky se jejich současné podmínky nezmění.
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HN: Brexit bude. Britové odhlasovali zákon o vystoupení z EU. Poslanci britského parlamentu jasnou
většinou hlasů schválili dohodu o brexitu. Tedy hlavní podmínky, za nichž země opustí EU ke konci ledna.
Ve zbytku roku bude Velká Británie s EU vyjednávat podmínky volného obchodu. Návrh zákona o brexitu
ještě půjde k projednání do Sněmovny lordů.
Právo: Německý průmysl rostl nejrychleji za rok a půl. Průmyslová výroba v Německu se loni v listopadu
vrátila k růstu, když meziměsíčně posílila o 1,1 %. Znamenalo to nejrychlejší růst odvětví za poslední rok
a půl. V meziročním srovnání si nicméně německý průmysl o 2,6 % pohoršil. Podle spolkové vlády německá
ekonomika v loňském roce posílila o 0,5 %, pro letošní rok pak očekává zvýšení HDP o 1 %.
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