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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 18. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Po trase průvodu z roku 1989 šlo deset tisíc lidí, ohlížejí se za včerejšími událostmi připomínky pádu 

komunismu Hospodářské noviny. Na Národní třídu dorazila spousta lidí, kteří listopad 1989 prožili 

přímo v ulicích, sděluje Mf DNES. Výročí Listopadu letos předcházela statisícová demonstrace 

vyzývající premiéra k demisi, připomínají Lidové noviny. Proti předsedovi vlády bouřilo na Letné čtvrt 

milionu lidí, uvádí Právo. Stovka českých a slovenských miliardářů ovládá majetek v hodnotě 

převyšující 1,5 bil. korun, propočetl E15. 

Zprávy 

HN: V Česku se rozjíždějí hypotéky „na celý život“. Přibývá bank, které umožňují klientům splácet 

hypotéku až 40 let. Po Hypoteční bance ze skupiny ČSOB a mBank se nyní nově přidává také Wüstenrot. 

Finanční domy takto cílí na mladé lidi. Počínání finančních domů se však nelíbí České národní bance. 

Splatnost hypotéky by podle ní „zpravidla neměla“ přesáhnout 30 let. Delší splácení je podle ní rizikové. 

Právo: Lidé kupují vánoční dárky na internetu. Podle průzkumu portálu Mall. cz letos alespoň některé 

dárky přes internet pořídí 80 % obyvatel. Dvě třetiny Čechů plánují za dárky letos utratit do 10 tis. Kč, vyšší 

útratu pak plánuje třetina. Nejčastěji lidé uvedli, že mají v plánu nakoupit dárky za 5 až 10 tis. Kč. 

HN: AirAsia začne používat systém brněnského Kiwi. Vyhledávač a prodejce letenek Kiwi.com českého 

zakladatele Olivera Dlouhého výrazně rozšíří svůj byznys v Asii. Firma v malajsijském Kuala Lumpuru 

podepsala dohodu s tamními aerolinkami AirAsia, které budou využívat rezervační systém brněnských 

programátorů. AirAsia loni přepravila přes 44 mil. lidí. 

Právo: Kapesní laboratoř zjistí čerstvost piva za dvě minuty. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský  

a Mendelova univerzita v Brně vyvinuly novou metodu, kterou lze měřit čerstvost piva přímo v terénu. Světově 

patentovaná novinka do dvou minut odhaluje, jak je pivo na čepu nebo skladované v konkrétním zařízení 

staré. Odpadá tak posílání vzorků k několik dnů trvajícím rozborům do laboratoří. 

Právo: V Třineckých železárnách vyvinuli nový beton. Těžký beton z vedlejších produktů hutní výroby 

vyvinuli Třinecké železárny spolu s odborníky Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava. Novinku lze využít např. pro výrobu městského mobiliáře, jako jsou lavičky, koše  

či květináče. 

E15: Vláda chce zvýšit platy vojákům. Platy vojáků by se měly od začátku roku zvýšit plošně o 1500 korun. 

Vyplývá to z návrhu nařízení vlády, které zveřejnilo ministerstvo obrany. Například vojín nyní bere 13 350 

korun měsíčně, praporčík 40 440 korun a plukovník 76 110 korun. 
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HN: Inflace v eurozóně klesla na 0,7 procenta. Růst spotřebitelských cen v zemích eurozóny v říjnu 

zpomalil na 0,7 %, což je o desetinu bodu níže než v září. V celé EU inflace klesla za měsíc z 1,2 na 1,1 %. 

V konečné zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat. Ceny rostou nejpomaleji za tři roky. 

Mf DNES: Volkswagen vloží do digitalizace další miliardy eur. Německý koncern Volkswagen v letech 

2020 až 2024 vloží do elektromobility a digitalizace v přepočtu přes 1,5 bil. Kč. Minulý týden o investičním 

plánu na příštích pět let rozhodla jeho dozorčí rada. 

E15: VW rozhodne o továrně v Turecku ještě letos. Německý automobilový koncern Volkswagen hodlá  

o plánu na výstavbu nové továrny v Turecku rozhodnout do konce letošního roku. Firma to oznámila  

po pátečním zasedání dozorčí rady. VW minulý měsíc rozhodnutí odložil, a to kvůli kritice tureckých 

vojenských operací v Sýrii. 

Mf DNES: Uber má problém se švarcsystémem řidičů. Stát New Jersey žádá, aby mu společnost Uber 

vyplatila přes 640 mil. dolarů, v přepočtu skoro 15 mld. Kč. Alternativní taxislužba podle představitelů 

amerického státu roky podvádí na daních, když své řidiče neklasifikuje jako zaměstnance, ale jako nezávislé 

dodavatele, odpovídající OSVČ v ČR. 

HN: Masové protesty poškozují hospodářství Chile. V 18milionovém Chile, které patří mezi nejbohatší 

ekonomiky Latinské Ameriky, stoupá kvůli protestům proti sociální nerovnosti nejistota podnikatelů  

o budoucnost jejich podnikání. „Už jsme přišli o 70 tisíc pracovních míst,“ upozornil šéf Latinskoamerické 

asociace podnikatelů Juan Pablo Swett. 

HN: Dohoda o jaderných zbraních skončí. Smlouva mezi Ruskem a USA o omezení jaderných zbraní 

obou zemí, označovaná jako START, pravděpodobně nebude prodloužena. Uvedl to šéf ruské civilní 

rozvědky Sergej Naryškin. Platnost nynější dohody podepsané na jaře 2010 v Praze vyprší v únoru 2021. 


