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Zdražování bylo v Česku v loňském roce největší za posledních sedm let. Informoval o tom Český 

statistický úřad. Průměrná míra inflace za celý rok 2019 byla 2,8 procenta. Nejvíce růst ovlivnily ceny 

bydlení, potravin a služeb, říká za statistický úřad Pavla Šedivá: 

 

Začíná: Jednalo se... 

Končí: ...desetin procent. 

 

V prosinci spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 3,2 procenta, což bylo o 0,1 procentního bodu víc 

než v listopadu.  

 

 

+++++++++++ 

 

Vládní hnutí ANO a ČSSD zatím nenašly shodu na důchodové reformě ani na zrušení superhrubé 

mzdy. Po jednání to řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. K oběma bodům 

se vrátí na jaře. Koaliční partneři se podle Maláčové naopak domluvili na dalším financování dětských 

skupin a na zavedení zálohovaného výživného. Dostávat by ho měli rodiče, jejichž partner neplatí 

alimenty po čtyři měsíce. Podmínkou bude taky podané trestní oznámení a návrh na exekuci, řekl 

premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. 

 

Začíná: Hlavní signál 

Končí: 434 milionů. 

+++++++++++++++ 

Do Česka přijíždí za prací stále víc cizinců. Hlavně ze Slovenska, Ukrajiny a taky Polska. Ze všech 

zaměstnanců tvoří třináct procent, ještě v roce 2010 to přitom bylo jen šest procent. Podle Českého 

statistického úřadu firmy ke konci roku 2018 zaměstnávaly skoro 600 tisíc cizinců. Doplňuje expertka 

na mezinárodní migraci Českého statistického úřadu Jarmila Marešová. 

  

Začíná: Registrujeme... 

Končí:...výrazně.  

 

Cizinci do Česka míří hlavně za lepším výdělkem. Třeba Ukrajinci tu za stejnou práci dostávají 

pětinásobek toho, co mají doma. Cizinci si navíc často vydělají víc peněz než jejich kolegové z České 

republiky, potvrzuje Dalibor Holý z Českého statistického úřadu. 



 

začíná: Spousta... 

Končí: ...Češi. 

Třeba průměrná hrubá mzda Slováků pracujících v Česku byla v roce 2018 skoro o sedm tisíc korun 

vyšší než u českých zaměstnanců.  Zatímco průměrná mzda v Česku vloni překročila hranici 33-ti tisíc 

korun hrubého, slovenští pracovníci berou v průměru víc než 40 tisíc hrubého. Důvody, proč se právě 

Slovákům vyplatí pracovat v Česku vysvětluje jeden z nich - Matěj Hudec, kterého v Praze zaměstnává 

nadnárodní firma jako konzultanta v oblasti energetiky.  

 

v dnešní době... 

...sem do Čech. 

 

Každý třetí zaměstnanec s cizí státní příslušností je tak Slovák. Ke konci roku 2018 jich tak v Česku 

pracovalo 192 tisíc.  

 

Cizinci v ČR jsou většinou lidé mladšího středního věku, typicky mezi 30 a 40 lety. Menší počet žen je 

ještě o něco mladší než muži. Velmi nízký (5,4 procenta) je pak podíl lidí ve věku přes 65 let.  

 

+++++++++++++++++++++ 

 

V Česku loni vzrostla kriminalita. Policejní statistiky evidují bezmála 200 tisíc trestných činů. Oproti 

roku 2018 je to nárůst o 7 tisíc případů. Podle ředitele kriminální policie Michala Foita nejde v 

kontextu posledních pěti let o zásadní vybočení z průměru. Vyšetřovatelům se přitom daří objasnit 

víc než polovinu případů. Práci jim komplikuje to, že pachatelé používají třeba u hospodářské trestné 

činnosti, ale i v kyberprostoru, stále sofistikovanější metody, popisuje ředitel kriminální policie Michal 

Foit /fojt/.  

 

0:15 / kriminalita v cr-fondy-foit  

Snaží se...a podobně: 

 

Víc než polovina trestných činů byly podle policie krádeže nebo podvody. Přibylo ale taky vražd a 

pokusů o ně - celkem jich bylo 143, což je o 27 víc než v předchozím roce, popisuje ředitel kriminální 

policie Michal Foit: 

 

0:19 / kriminalita v cesku-vrazdy-foit 

Ale ...průměru 



 

 

Kriminalita stoupla ve všech krajích s výjimkou Libereckého a Zlínského.  

 

++++++++++++++ 

 

Česko nebude zavádět plošný systém zálohování PET lahví. Řekl to ministr životního prostředí Richard 

Brabec z hnutí ANO. Současný systém třídení je podle Brabce funkční a Česko díky němu už v 

předstihu plní evropské cíle. Zavedení zálohování státem tak považuje za zbytečný a riskantní krok: 

 

Začíná: V této 

Končí: třídění 

 

Celý Balíček odpadních zákonů chce Brabec do sněmovny dostat co nejdřív. Podle evropské směrnice 

by v roce 2025 mělo být recyklováno polovina všech plastů.  

 

+++++++++++++ 

Každý desátý rodič v Česku je ochotný svému dítěti ručit nemovitostí, pokud by mu to pomohlo v 

pořízení jeho vlastního bydlení. Ukazuje to průzum UnicreditBank. Podle mluvčího banky Petra Plocka 

mladí žadatelé o hypoteční úvěr využívají této možnosti čím dál častěji, nemají totiž našetřeno 

potřebných 20 procent vlastních zdrojů.   

 

Začíná: Podle našeho průzkumu... 

Končí: ...úplně sami. 

 

Podle dat České spořitelny vzrostl za uplynulé tři roky počet zástav o 6 procent. Podobná čísla hlásí i 

další velké banky.  

 

Podle průzkumu UniCredit Bank pak nejčastěji při žádostech o hypoteční úvěr svým dětem ručí rodiče 

z Prahy, Libereckého a Zlínského kraje - pomáhají jim až ve dvou třetinách případů.  

 

 

+++++++++++++++++++ 

 



Prezident Miloš Zeman nepojede v dubnu do Číny na summit 17+1. Řekl to dnes  serveru Blesk.cz. 

Požádá vicepremiéra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka, aby ho na jednání Číny se zeměmi střední a 

východní Evropy zastoupil. Prezident byl v Číně pětkrát a chce dát prostor někomu dalšímu. Podle 

Zemana taky Čína nedodržela své sliby.  

 

Začíná: nemyslím si...  

Končí: jakýsi signál.  

 

 

Zeman naopak potvrdil svou účast na oslavách konce druhé světové války v květnu v Moskvě.  

Uvedl, že při cestě do Ruska si chce prezident stěžovat na pracovníka ruského ministerstva zahraničí, 

který kritizoval zavedení českého památného dne připomínajícího okupaci vojsky Varšavské smlouvy 

z 21. srpna 1968.  

 

++++++++++++++++++++ 

 

 

Letošní expedice Masarykovy univerzity do Antarktidy budou mít méně účastníků, než v předchozích 

letech. Příčinou je dlouhodobě nevyjasněné financování Českého antarktického výzkumného 

programu. První z expedic má devět členů a vyrazila z Brna na základnu Johanna Gregora Mendela na 

ostrově Jamese Rosse V pátek. Druhá je šestičlenná a ta odjede na Nelsonův ostrov v souostroví Jižní 

Shetlandy koncem ledna, upřesňuje mluvčí univerzity Tereza Fojtová. 

 

Začíná: Co se týče letošních... 

Končí: ...v Antarktidě. 

 

Náklady na expedici se pohybují v řádu jednotek milionů korun. Vědci budou v Antarktidě sledovat 

dopady klimatické změny na ledovce, permafrost, vodní toky, půdu a veškerý život od 

mikroorganismů až po nižší rostliny. 

  


