
Detail Podskupina Skupina

Armáda Armáda BEZPEČNOST

Krize Krize BEZPEČNOST

Špionáž Špionáž BEZPEČNOST

Teror Teror BEZPEČNOST

Rasová diskriminace, národnostní menšiny

Rasová 
diskriminace, 
národnostní menšiny BEZPEČNOST

Války Války BEZPEČNOST

Mezinárodní konflikty Mezinárodní konflikty BEZPEČNOST

Alternativní zdroje Alternativní zdroje EKOLOGIE

Životní prostředí Životní prostředí EKOLOGIE
Počasí Životní prostředí EKOLOGIE

Přírodní katastrofy Životní prostředí EKOLOGIE

Automobilismus Automobilismus EKONOMIKA

Bankovnictví a pojišťovnictví
Bankovnictví a 
pojišťovnictví EKONOMIKA

Akciové trhy a burzovní indexy ČR
Akciové trhy a 
burzovní indexy ČR EKONOMIKA

Akciové trhy a burzovní indexy zahraniční

Akciové trhy a 
burzovní indexy 
zahraniční EKONOMIKA

Kurzy měn Kurzy měn EKONOMIKA

Doprava Doprava EKONOMIKA
Dražby Dražby EKONOMIKA

Energetika Energetika EKONOMIKA

Celní politika Celní politika EKONOMIKA

Finance osobní Finance osobní EKONOMIKA

Financování a investice
Financování a 
investice EKONOMIKA

Makroekonomika (Hospodářská politika)

Makroekonomika 
(Hospodářská 
politika) EKONOMIKA

Mikroekonomika Mikroekonomika EKONOMIKA



Marketing a propagace
Marketing a 
propagace EKONOMIKA

Podnikání Podnikání EKONOMIKA
Privatizace Privatizace EKONOMIKA

Průmysl služeb Průmysl služeb EKONOMIKA
Stavebnictví Stavebnictví EKONOMIKA

Textilní a kožedělný průmysl
Textilní a kožedělný 
průmysl EKONOMIKA

Potravinářský průmysl
Potravinářský 
průmysl EKONOMIKA

Tabákový průmysl Tabákový průmysl EKONOMIKA

Farmaceutický průmysl
Farmaceutický 
průmysl EKONOMIKA

Petrochemický průmysl
Petrochemický 
průmysl EKONOMIKA

Strojírenský průmysl Strojírenský průmysl EKONOMIKA
Sklářský průmysl Sklářský průmysl EKONOMIKA

Poradenství Poradenství EKONOMIKA
Výpočetní technika Výpočetní technika EKONOMIKA

Zemědělství Zemědělství EKONOMIKA

Ostatní průmysl Ostatní průmysl EKONOMIKA

Individuální kriminalita 
Individuální 
kriminalita 

KRIMINALITA, 
JUSTICE 

Ekonomická kriminalita
Ekonomická 
kriminalita

KRIMINALITA, 
JUSTICE 

Politická kriminalita Politická kriminalita
KRIMINALITA, 
JUSTICE 

Legislativa Legislativa
KRIMINALITA, 
JUSTICE 

Ochrana majetku Ochrana majetku
KRIMINALITA, 
JUSTICE 

Restituce Restituce
KRIMINALITA, 
JUSTICE 

Organizovaný zločin Organizovaný zločin
KRIMINALITA, 
JUSTICE 

Policie Policie
KRIMINALITA, 
JUSTICE 

Soudnictví Soudnictví
KRIMINALITA, 
JUSTICE 

Filmový průmysl
Komunikační 
průmysl

KOMUNIKACE 
A 
NETWORKING

Knižní průmysl
Komunikační 
průmysl

KOMUNIKACE 
A 
NETWORKING



Telekomunikační průmysl
Komunikační 
průmysl

KOMUNIKACE 
A 
NETWORKING

Informační technologie
Komunikační 
průmysl

KOMUNIKACE 
A 
NETWORKING

Hromadné sdělovací prostředky Sdělovací prostředky

KOMUNIKACE 
A 
NETWORKING

Tisk Sdělovací prostředky

KOMUNIKACE 
A 
NETWORKING

Rozhlas Sdělovací prostředky

KOMUNIKACE 
A 
NETWORKING

Televize Sdělovací prostředky

KOMUNIKACE 
A 
NETWORKING

Tiskové agentury Sdělovací prostředky

KOMUNIKACE 
A 
NETWORKING

Masová komunikace Komunikační politika

KOMUNIKACE 
A 
NETWORKING

Public relation Komunikační politika

KOMUNIKACE 
A 
NETWORKING

Audiovizuální politika Komunikační politika

KOMUNIKACE 
A 
NETWORKING

Přístroje a přijímače 
Komunikační 
technika

KOMUNIKACE 
A 
NETWORKING

Nosiče zvuku, obrazu a dat
Komunikační 
technika

KOMUNIKACE 
A 
NETWORKING

Pošta Komunikační systém

KOMUNIKACE 
A 
NETWORKING

Bezdrátová komunikace Komunikační systém

KOMUNIKACE 
A 
NETWORKING

Internet Komunikační systém

KOMUNIKACE 
A 
NETWORKING

Bilaterální a multilaterální vztahy 
Bilaterální a 
multilaterální vztahy 

MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Diplomacie Diplomacie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Mezinárodní organizace a summity

Mezinárodní 
organizace a 
summity

MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Zahraniční pomoc Zahraniční pomoc
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Dopravní nehody Dopravní nehody NEŠTĚSTÍ



Úrazy a jiné nehody Úrazy a jiné nehody NEŠTĚSTÍ

Záchranářství Záchranářství NEŠTĚSTÍ

Požáry Požáry NEŠTĚSTÍ

Ministerstva ČR Ministerstva
POLITICKÝ 
SYSTÉM

Politické strany a uskupení ČR
Politické strany a 
uskupení

POLITICKÝ 
SYSTÉM

Vyznamenání, řády, ocenění
Vyznamenání, řády, 
ocenění SPOLEČNOST

Prezident ČR Prezident
POLITICKÝ 
SYSTÉM

Politické vyjednávání Politické vyjednávání
POLITICKÝ 
SYSTÉM

Poslanecká sněmovna parlamentu ČR Parlament
POLITICKÝ 
SYSTÉM

Regionální politika Regionální politika
POLITICKÝ 
SYSTÉM

Senát Parlamentu ČR Parlament
POLITICKÝ 
SYSTÉM

Vláda ČR Vláda
POLITICKÝ 
SYSTÉM

Volby v ČR Volby
POLITICKÝ 
SYSTÉM

Ostatní státní a ústavní instituce 
Ostatní státní a 
ústavní instituce 

POLITICKÝ 
SYSTÉM

Stávky, demonstrace, boj za lidská práva

Stávky, 
demonstrace, boj za 
lidská práva

POLITICKÝ 
SYSTÉM

Servisní informace Servisní informace
SERVISNÍ 
INFORMACE

Architektura Bydlení SPOLEČNOST

Exteriéry Bydlení SPOLEČNOST
Nábytek, vybavení, doplňky Bydlení SPOLEČNOST

Reality Bydlení SPOLEČNOST
Erotika Erotika SPOLEČNOST
Divadlo Kultura SPOLEČNOST
Hudba Kultura SPOLEČNOST
Karnevaly Kultura SPOLEČNOST
Kino a film Kultura SPOLEČNOST

Kulturní akce Kultura SPOLEČNOST
Literatura Kultura SPOLEČNOST
Výtvarné umění Kultura SPOLEČNOST
Tanec Kultura SPOLEČNOST
Civilizace Kultura SPOLEČNOST
Náboženství Kultura SPOLEČNOST
Církve Kultura SPOLEČNOST
Muzea a galerie Kultura SPOLEČNOST
Ostatní kultura Kultura SPOLEČNOST



Památníky, výročí Kultura SPOLEČNOST
Tradice Kultura SPOLEČNOST
Knihovny Kultura SPOLEČNOST

Prominenti Prominenti SPOLEČNOST
Cestování Zábava, hobby SPOLEČNOST
Fotografie Zábava, hobby SPOLEČNOST

Gastronomie Zábava, hobby SPOLEČNOST

Loterie, sázkové hry Zábava, hobby SPOLEČNOST
Móda Zábava, hobby SPOLEČNOST

Zvířata Zábava, hobby SPOLEČNOST

Ostatní zábava Zábava, hobby SPOLEČNOST

Zajímavosti Zajímavosti SPOLEČNOST
Zdravotnictví Zdravotnictví SPOLEČNOST
Péče o zdraví Zdraví SPOLEČNOST

Sociální problematika
Sociální 
problematika

SOCIÁLNÍ 
PROBLEMATIK
A

Sociální politika Sociální politika

SOCIÁLNÍ 
PROBLEMATIK
A

Závislost Závislost

SOCIÁLNÍ 
PROBLEMATIK
A

Nadace, charitativní a neziskové 
Nadace, charitativní 
a neziskové 

SOCIÁLNÍ 
PROBLEMATIK
A

Rodina Rodina

SOCIÁLNÍ 
PROBLEMATIK
A

Atletika Atletika SPORT
Fotbal Fotbal SPORT
Hokej Hokej SPORT
Motorismus Motorismus SPORT
Tenis Tenis SPORT
Ostatní sport Ostatní sport SPORT

Výchova Výchova VZDĚLÁNÍ

Školství Školství VZDĚLÁNÍ
Základní školství a předškolní výchova Školství VZDĚLÁNÍ
Střední školy a učiliště Školství VZDĚLÁNÍ

Vysoké a vyšší školství Školství VZDĚLÁNÍ
Vzdělávání Vzdělávání VZDĚLÁNÍ

Věda a výzkum Věda a výzkum
VĚDA A 
VÝZKUM

Kosmický výzkum Kosmický výzkum
VĚDA A 
VÝZKUM



Duševní vlastnictví Duševní vlastnictví
VĚDA A 
VÝZKUM

Zaměstnání Zaměstnání ZAMĚSTNÁNÍ

Odbory Odbory ZAMĚSTNÁNÍ

Evropská unie Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Ankety ke vstupu do EU Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Cenové otázky EU Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Daňová problematika EU Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Finanční podpora EU v ČR Evropská unie a ČR
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Důsledky vstupu do EU Evropská unie a ČR
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Finanční podpora EU Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Harmonizace s právem EU Evropská unie a ČR
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Hodnotící zprávy EU Evropská unie a ČR
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Hospodářská a měnová unie (Euro) Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Podmínky podnikání v EU Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Dokumenty EU, legislativa Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Společná měna a vstup do měnové unie Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Regionální politika EU Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Vzdělávání, školství, věda a výzkum, kultura  v 
EU Evropská unie

MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Srovnání pozice ČR a ostat. Člen.státech Evropská unie a ČR
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Uplatnění občanů ČR v zemích EU Evropská unie a ČR
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Referendum ke vstupu do EU Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Rozšiřování EU Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Společná zahraniční a bezpečností politika EU Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Spotřebitelská politika EU Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY



Instituce EU Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Vnitřní politika EU Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Vstup ČR do Evropské unie Evropská unie a ČR
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Naši politici v přístupových jednáních s EU Evropská unie a ČR
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Zrušeno - Zahraniční politika EU jako celku
Zrušeno - Evropská 
unie

Zrušeno - 
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Zachování identity ČR Evropská unie a ČR
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Zdravotnictví EU Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Společná zemědělská politika EU Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Veřejné zakázky Veřejné zakázky EKONOMIKA

Otázky národnostních menšin

Rasová 
diskriminace, 
národnostní menšiny BEZPEČNOST

- Bez ohledu na téma ---
--- Bez ohledu na 
Podskupinu ---

--- Bez ohledu 
na Skupinu ---

Statistika, Demografie
Statistika, 
Demografie

SOCIÁLNÍ 
PROBLEMATIK
A

Zahraniční ministerstva Ministerstva
POLITICKÝ 
SYSTÉM

Politické strany a uskupení v zahraničí
Politické strany a 
uskupení

POLITICKÝ 
SYSTÉM

Prezidenti a hlavy států v zahraničí Prezident
POLITICKÝ 
SYSTÉM

Zahraniční parlamenty Parlament
POLITICKÝ 
SYSTÉM

Vlády zahraniční Vláda
POLITICKÝ 
SYSTÉM

Volby zahraniční Volby
POLITICKÝ 
SYSTÉM

Chemický průmysl Chemický průmysl EKONOMIKA

Sociální politika EU Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Životní prostředí EU Evropská unie
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Působení ČR v EU Evropská unie a ČR
MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Ostatní státní a ústavní instituce zahraniční
Ostatní státní a 
ústavní instituce 

POLITICKÝ 
SYSTÉM



Popis
Armáda jako celek, polní (operační) armáda, národní ozbrojené síly, aktivní armáda, zálohy, domobrana, 
koloniální armáda, okupační armáda, okupační vojska, např.financování stíhaček, obrana, zbraně 
hromadného ničení, zbrojení
Vládní krize, kabinetní krize, parlamentní krize, vyslovení nedůvěry, hospodářské krize, mezinárodní měnová 
krize.
Ovlivňování prostřednictvím tajných služeb, špionáže, zrada, špionáž, průmyslová špionáž, vyzrazení 
vědeckého, průmyslového, obchodního tajemství, shromažďování, studium a předávání informací, tajné 
služby např. BIS, STB
Násilné prostředky, teror, převrat, terorismus, teror státní moci, teror mezi politickými skupinami, teroristické 
činy, trestné činy proti státní moci, nebezpečné skupiny a sekty, zastrašování, terorizování, politické násilí, 
boj proti terorismu.

Diskriminace menšin, romská otázka, židovská otázka, rasismus, xenofobie.
Války, válečné škody, oběti války,válečné škody, váleční veteráni, občanské války.
Konflikty mezi státy, okupování území, vměšování, vojenská okupace, mezinárodní spor, mezinárodní 
ozbrojený konflikt.
Úspory energie, přírodní zdroje a energie a jejich úspora (např. sluneční, větrná, geotermální, 
hydroelektrická energie), využívání obnovitelné energie – tj. přírodních zdrojů, bioenergie.
Kontrola (řízení) kvality životního prostředí, kontrola znečištění, životní prostředí jako celek, složky životního 
prostředí, přímé poškození životního prostředí, pustošení, nebezpečí zpustošení, poškození životního 
prostředí člověkem, úmyslné, svévolné p
Pojednání o počasí, jak bude, obecně důsledky prudkých výkyvů počasí.
Záplavy,sněhové přívaly, sesuvy půdy.Povodně, zemětřesení, sucho, smrště, sopky…, rozsáhlé zničení 
úrody.
Automobilový průmysl, motorová vozidla, automobily, rozbité automobily, vraky, soukromé osobní 
automobily.
Bankovní operace, služby, transakce, elektronické bankovnictví, šeky, bankovní systém, spořitelny, stavební 
spořitelny, pojištění majetku a osob, životní a úrazové pojištění, dopravní pojištění, cestovní pojištění, 
hypotéky, úvěry, směnárny
Situace v České republice - finanční trh, komoditní trh, burzovní obchod, burza cenných papírů, akcie, 
převody akcií, obligace, kurz cenných papírů, burzovní indexy PX-50, PX-D, normativní trh, RM-systém

Situace v zahraničí - finanční trh, komoditní trh, burzovní obchod, burza cenných papírů, akcie, převody 
akcií, obligace, kurz cenných papírů, burzovní indexy Nasdaq, DAX, Nikkei, Dow Jones a jiné, Wall Street.
Kurzy měn, vývoj kurzů, stav a vývoj měn vůči sobě navzájem.
Doprava obecně – řešení dopravních situací, železnice, doprava nákladní, silniční doprava, silniční provoz, 
dálnice, dopravní přestupky, pokuty.
Dražba movitých i nemovitých věcí, veřejná dražba, aukce, aukční prodej, veřejný konkurz.
Výroba světla, tepla, energie, elektroenergetika, plynárenství, energetika všeobecně, jaderná energetika, 
uhelný a těžební průmysl. 
Cla, celní předpisy, celní politika, celní sazby, celní doklady, snížení cel, harmonizace cel, zrušení cel, tarifní 
jednání, vývozní a dovozní povolení, celní dohody.
Zprávy týkající se financí občanů, zdražování obecně, pokles cen, rodinné finance, rady odborníků ohledně 
rodinných financí, informace o tom, jak lidé utrácejí, jak spoří, kam své peníze ukládají
Zahraniční investice, krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé financování, ochrana investic, podpora investic, 
investiční pobídky, vstup zahraničních společností na náš trh, investiční příjmy.
Tzv. Magický čtyřúhelník - cenová hladina – inflace, deflace; ekonomická výkonnost – růst, pokles, 
stagnace, HDP, HNP; platební bilance – schodek, přebytek, bilance obchodování se zahraničím; 
nezaměstnanost – míra nezaměstnanosti (ne sociální politika). F
Zprávy vypovídající o individuálním chování a rozhodování ekonom. subjektů – tj. trh – konkurence 
(monopol, oligopol ..) Podniky - druhy podniků, živnosti, zahraniční podniky,  nadnárodní společnosti – 
obecné informace, bilance podniku (účetnictví), bankr



Průzkum trhu, podpora prodeje, reklamní činnost, marketingová politika, odbytová politika, účinek reklamy, 
veletrhy
Podmínky pro podnikání, živnostenská oprávnění, výpisy a změny v obchodním rejstříku, termíny pro 
daňová přiznání
Privatizace podniků, realit, odstátnění, příjmy z privatizace
Služby obyvatelstvu, domácí personál, služby pro domácnost, čistírny, bezpečnostní služby, taxi, kadeřnictví 
a kosmetika, cestovní ruch, cestovní kanceláře, restaurace, pohostinství
Stavební průmysl, stavební firmy, stavební materiál, stavební stroje, konstrukce.

Oděvní průmysl, textilní vlákny, galanterie, kůže, zpracování kůží, obuvnický průmysl.
Výroba potravin, masný průmysl, mlékárenský, cukrovarnický a podobný průmysl, výroba nápojů, 
konzervárny, sýrárny, pekárny apod., pivovary, lihovary, sladovny.
Tabákové společnosti, produkce tabáku, zdražování cigaret.

Léčiva, farmaceutické společnosti, výroba léků a léčiv, lékárny.

Ropné produkty, benzín, čerpací stanice, zpracování ropy

Stroje, strojní zařízení, mechanické díly, topná zařízení, mechanické přístroje a zařízení.
Průmysl skla, sklárny, tvarování skla, broušené sklo, obalové sklo, užitkové sklo.
Daňové a právní poradenství, auditorské společnosti, investiční poradci, advokátní kanceláře, expertíza, 
poradenská činnost.
Počítače, domácí počítače, vybavení počítače, hardware.
Zemědělství jako hospodářské odvětví, podmínky pro zemědělství, situace v zemědělství, struktura 
zemědělství, zvláštní otázky trhu a obchodu v zemědělství, kombinace lesnictví se zemědělstvím a 
pastevectvím, kombinace průmyslových a zemědělských podniků, 
Grafický průmysl, elektrotechnický průmysl, tabákový, potravinářský, sklářský,  pletařský průmysl, 
strojírenský, chemický, dřevařský,  papírenský, textilní, potravinářský, spotřební průmysl, průmysl zpracování 
odpadu (ne z hlediska živ.prostředí)
Kriminalita jednotlivců, kriminalita jako společenský jev, kriminalita u různých ras, trestné činy, kriminalita 
dětí.
Daňové trestné činy, krácení daní, úplatkářství, korupce, hospodářská kriminalita, počítačová kriminalita, 
porušování autorských práv, praní špinavých peněz.
Trestné činy proti bezpečnosti státu, vlastizrada, zločiny bývalých politických režimů, zločiny proti lidskosti, 
válečné zločiny.
Správní právo, trestní právo, hospodářské právo, vlastnické právo, národní právo, zákon, zákonodárná moc, 
vládní a jiné návrhy zákona, vyhlášky, nařízení, dekrety, novely zákonů, právní předpisy místní správy, 
regionální právo, legislativní činnost, zákon
Ochrana majetku, vlastnictví, nedotknutelnost majetku, trestné činy a přečiny proti národnímu hospodářství 
a veřejnému majetku, protiprávní přivlastňování si majetku, zlovolné poškozování majetku, zničení, 
zabavení, odstavení, ostraha a ochrana majetku or

Všechny formy – movité i nemovité věci, soudní spory okolo navrácení majetku, církevní restituce apod.

Mezinárodní gangy, vydírání a válka mezi gangy, ruská aj. mafie, nájemní vrazi.
Soudní funkce policie: techniky, organizace, tajná policie, pohraniční policie, vojenská policie, kriminální 
policie, činnost policie, pohřešované osoby.
Rozsudky, právní řízení, trestní řízení, soudní vyšetřování, výslechy, žaloby, právní pomoc u soudu, správní 
žaloby, občanskoprávní žaloba, otázky vězeňství, soudci, ústavní soudci, reforma soudnictví, soudní 
exekuce.

Filmová produkce, natáčení, náklady spojené s výrobou filmu, distribuce filmů, výstavba kinosálů, filmová 
studia.

Knižní produkce, nakladatelství, tiskárny, knihvazačství.



Mobilní operátoři, provozovatelé pevných sítí.

Informatika,  datové sítě, databáze, zpracování dat, ochrana dat, software.

Hromadné sdělovací prostředky, svoboda tisku, tisková prohlášení, tisk, zprávy, novinářství, žurnalistika, 
obecné články o hrom,sděl, prostředcích, tj, novinách, TV,,,,

Deníky, časopisy – články o konkrétních titulech.

Všechny rozhlasové stanice.

Kabelové televize, komerční, státní, ČT 1, ČT 2, Nova, Prima,…

Tiskové agentury (ČTK, Reuters…)

Masová komunikace obecně, hromadná komunikace.

PR agentury, styk s veřejností.

Audiovizuální pirátství, evropský audiovizuální prostor, volný pohyb programů, komunikační sazby.

Rozhlasové a televizní přijímače, nahrávací technika, videa, satelity, reprodukční zvukové soustavy.

Nahrávací média, optické a magnetické nosiče, CD, audiokazety, videokazety, DVD, gramodesky.

Doprava zásilek, letecká pošta, potrubní pošta

Komunikační sítě, satelitní přenos, telekonference, přenos dat.

Internetová sít, intranety,lokální sítě, serverové vyhledavače.

Dvoustranné vztahy, dohody, mezinárodní spolupráce.
Diplomatické vztahy, diplomatická zastoupení, velvyslanectví, konzuláty, diplomatická imunita, pozorovatelé, 
diplomatické návštěvy.

OSN, IMF, OPEC, UNICEF, NATO, UNESCO,…,,, summity a konference těchto organizací.
Humanitární pomoc, ekonomická, dvoustranná, hospodářská pomoc, státní pomoc obětem neštěstí, pomoc 
od nevládních organizací, rozvojová pomoc.
Všechny nehody týkající se dopravy, dopravní nehody, vlakové, letecké, automobilové nehody, srážky 
vozidel, vlaků apod.



Úrazy, pády, nezaviněné nehody, pokusy o sebevraždu, sebevraždy, utonutí, zabití zvířetem, nešťastné 
náhody.
Pomoc obětem katastrof – záchranáři, požárníci, problematika záchr. psů, záchranné systémy u nás – 
jednotný záchranný systém…
Požáry, výbuchy plynu s následkem požáru, požáry způsobené osobami i vnějšími příčinami, protipožární 
ochrana, požáry v přírodě a ochrana proti nim, technické závady jako příčina požárů.
Jednotlivá ministerstva a jejich činnost, odbory na ministerstvu, státní správa obecně, úřady spadající pod 
jednotlivá ministerstva (finanční úřady, správy sociálního zabezpečení atd.)

Jednotlivé strany – vyjmenované v materiálu k hodnocení + ostatní strany a hnutí – politická, občanská.

Ocenění, řády, vyznamenání,  Nobelovy cena aj. ocenění

Prezident, prezidentská kancelář.
Jednání o podobě vlády, parlamentu, tichá podpora, opoziční smlouvy, opoziční vyjednávání, kuloárová 
jednání.
PSP, hlasování v PSP, jejich práce, orgány poslanecké sněmovny, delegace PSP, pravomoci PSP, 
parlamentní systém, zasedání, usnesení apod.

Problematika krajských úřadů, a dalších samospráv – tj. místní orgány státní správy, regionální spolupráce.

Senát, hlasování v senátu, práce senátorů, zasedání senátu, usnesení senátu. 

Premiér, vládní usnesení, složení vlády, jednání vlády, obměna vlády.

Parlamentní i komunální volby, volba prezidenta, otázka přímé volby, referendum.

NKÚ, FNM, ÚVD - vyšetřování zločinů komunismu, Úřad pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ,  antimonopolní 
úřad ÚOHS, Úřad pro veřejné informační systémy ÚVIS, úřady nespadající pod jednotlivá ministerstva.

Právo na stávku, politické a ekologické demonstrace, právo shromažďovací, boj za lidská práva.
Prostor věnovaný počasí, TV programu, programu rozhlasových stanic,  pravidelně se opakující servisní 
informace – př. kurzy měn, aktuální kurzy zahraničních fondů, světové akciové a komoditní trhy, vývoj 
koruny k dolaru a euru.
Články, které se týkají projektování, navrhování staveb obecně.
Články, které pojednávají o exteriérech v kontextu s výstavbou a bydlením, přestavby, rekonstrukce budov, 
parků, atd., ne novostavby
Články, které pojednávají o interiérech, zařízení domácnosti, domácí spotřebiče.
Články, ve kterých se píše o trhu s nemovitostmi, nájmech, apod. v kontextu s bydlením potažmo se 
společností, výstavba nových bytů, přidělování bytů, půjčky na byty
Erotika, erotické časopisy.
Festivaly z tohoto oboru, recenze, divadelní akce, články o konkrétním divadle, představení.
Festivaly z tohoto oboru, recenze, hudební akce, populární hudba i klasika.
Naše i v zahraničí.
Festivaly z tohoto oboru, recenze na filmy, filmová  tématika.
Akce prolínající několik odvětví kultury, např. Dny polské kultury, dále různé festivaly spojující kulturní žánry, 
např. Festival Boskovice.
Literární akce, kluby, recenze na knihy, poezie.
Recenze, grafiky, skulptury, plastiky, portréty malířů.
Festivaly z tohoto oboru, soutěže, balet, scénický tanec.
Názory filozofů, autorit, občanská společnost, globalizace a jeden svět.
Náboženství jako životní postoj, rozdíly mezi náboženstvími, víra.
Církve jako instituce, problémy církve a církevních hodnostářů.
Muzea a galerie jako instituce, výstavy.
Nezařaditelné do předešlých kategorií kultury.



Informace o společensky významných událostech, výročích a památkách, úmrtí významných osob (Pražské 
povstání, dušičky apod.)
Ústní tradice, lidové tradice, tradiční slavnosti (např. Jízda králů)
Knihovny pro děti i dospělé, veřejné knihovny, vědecké knihovny, národní knihovny.
Články o významných osobách, celebritách ze všech oblastí lidské činnosti, kdy jádrem článku je právě tato 
osobnost.
Vliv cestování a cestovního ruchu na jednotlivce a společnost, cestování jako koníček. 
Foto jako koníček, amatérští fotografové, fotografický materiál.
Hromadné stravování, restaurační zařízení, informace o restauracích,  gastronomická zařízení, recepty, 
informace o kuchařkách.
Hazardní hry, matematické hry a zábavy, státní loterie, sázení, herny, kluby, nezákonné loterie, Bingo, 
sázení na koně, Sportka, Sazka.
Módní směry, aktuální i bývalé trendy v oblékání.
Domácí zvířata, maskoty, cvičená zvířata, cirkusová a jevištní zvířata, ZOO, potulná nebo zdivočelá domácí 
zvířata jako škůdci ostatních domácích zvířat, divoká zvířata, zajímavosti ze světa zvířat, chráněná zvířata
Ostatní články, které pojednávají o oblastech lidských zájmů nebo zábavy, které nelze zařadit do výše 
uvedeného.
Přírodní zajímavosti, kulturní zajímavosti, zvláštnosti nebo nevysvětlitelné události (UFO, kruhy v obilí, 
apod.), Guinessova kniha rekordů.
Všechny otázky zdravotnictví – zdravotní pojišťovny, nemocnice, LOK, nedostatek financí ve zdravotnictví.
Zdravý životní styl (sportování, výživa, životní rytmus)

Pomoc sociálně slabým, pomoc lidem bez přístřeší, chudoba, prostituce, šikana, dětské domovy, prevence 
kriminality mládeže.

Sociální podpora, důchody, sociální stát, bytová politika, důchodová politika, pečovatelské domy, přídavky 
na děti, sociální příspěvky, hendikepovaní lidé

Problematika drogové a jiné závislosti, léčebny pro drogově závislé, metadonové programy, Drop-in, K-
centrum, závislost na hracích automatech, záchytky

Charita a její zásluhy a činnost v sociální oblasti, nadace, akce na podporu sociálně slabých, adopce na 
dálku, Amnesty International, Červený kříž.

Rodina a její místo ve společnosti, neúplná rodina, manželství, institut manželství, adopce, rozvody, 
rodičovská odpovědnost, plánované rodičovství, potraty, výchova k rodičovství.

Další sportovní odvětví.
Morální výchova, odměny za odvahu, obětavost, statečnost a lidskost, formální výchova a vzdělávání, 
výchova a vzdělávání ve škole, výchova a vzdělávání v internátních školách, domovech, umělecká výchova, 
rozvoj tvůrčích schopností.
Obecně, organizace školství, školské úřady, vzdělávací soustava a spory o ni, státní školství, soukromé 
školství, bezplatné školství.
Problematika základního školství, povinná školní docházka, domácí výuka, dětská hřiště, kluby, tábory
Odborné školy, učiliště, internáty.
Státní a soukromé vysoké a vyšší školy, pomaturitní studium, studijní programy, koleje, studium v zahraničí, 
otázka školného, postgraduální studium.
Vzdělávání dospělých, kurzy, jazykové kurzy, semináře, vzdělávací agentury

Novinky, vynálezy, výzkumné metody, výzkumná pracoviště, aplikovaný výzkum, pokusy na zvířatech.

Výzkum vesmíru, orbitální stanice, teleskopy, raketoplány, vesmírní turisté, kosmické lodi, kosmické stanice.



Autorské právo, licence, patenty, registrované ochranné známky, spory o duševní vlastnictví.
Osoby ve vztahu k pracovišti, místu zaměstnání, osoby ve vztahu k podniku, osoby bez stálého zaměstnání, 
osoby „na volné noze“, sociální diferenciace podle povolání, struktura a podmínky zaměstnání, právní otázky 
zaměstnání, zákoník práce, vedlejší zaměst
Odborová konfederace, odbory, právo vytvářet odbory, jednání odborů v rámci tripartity, organizace 
zaměstnanců, stávky v souvislosti s činností odborů, jednání o mzdách.
Evropská unie, evropská integrace, historie, debata o budoucnosti Evropské unie, předsednictví Evropské 
unie.

Chtěli byste vstoupit do EU? …, co vám to přinese? …

Služby a zboží v EU, ceny pozemků, výše platů

Celkově v EU, ale i v ČR a to před i po vstupu
Obecně a v jednotlivých odvětvích –  ve zvláštních tématech – např. zemědělství+toto téma...Předvstupní 
pomoc EU pro ČR, komunitární programy, finanční zdroje pro ČR po vstupu do EU.  Finanční podpora EU 
obecně a vůči jiným zemím viz Finanční podpora EU
Vvýhody a nevýhody, změny podmínek pro občany, přizpůsobování se normám EU, standardům EU, např. i 
otázka Benešových dekretů, přečíslování, v oblasti sociální, ekonomické… důsledky pro občany ČR, 
Rámcové programy rozvoje, strukturální fondy, podpora regionálního rozvoje, principy financování, fondy, 
Phare,ISPA, Sapard, Twinning, grantová a úvěrová schémata, fond na podporu malých a středních podniků, 
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), Fon

Stav rozpracovanosti české legislativy při harmonizaci s čes. právem

Periodicky vydáváné zprávy EU o stavu v ČR, vše okolo tohoto hodnocení
Otázka měny (EURO) v dnešních člen. zemích, ot. úrokových sazeb bank člen. zemí, výkon ekonomik člen. 
zemí; hospodářské a finanční záležitosti, integrování ekonomik členských států (růst, prosperita, výkonost), 
společná evropská měna Euro, HDP, inflace, v
Podnikatelské prostředí našich firem v EU a jejich konkurenceschopnost – podmínky podnikání...., podpora 
vývozu do EU, import z EU,info o exportu a importu
změny a stav legislativy v souvislosti se vstupem do EU – trestní právo, obchodní právo, správní právo, 
veřejná soutěž.…,informace o aktuálních změnách legislativy v člen.zemích EU; Smlouvy EU, Úmluvy, Bílé 
knihy, Deklarace, Agenda 2000 a její hodnocení, 

je v České republice
Informace o příhraničních regionech podporovaných jako euroregiony-příp. mikroregionů – kultura, dotace, 
místní průmysl....,příhraniční spolupráce, regionální politika a hospodářská soudržnost
Podmínky vzdělávání v členských státech EU po vstupu i před,  školství, věda, výzkum, kultura v členských 
státech EU
Pozice České republiky ve srovnání s pozicí ostatních členských států – srovnání růstu HDP a životní 
úrovně, hospodářského růstu, strach ze snížení život.úrovně po vstupu do EU atd., srovnání např. ve 
školství apod.
Práce občanů ČR v zemích EU - otázky uplatnění v profesních oborech ve členských státech EU -  tj. 
pracovních povolení ve členských státech, otevření pracovního trhu, volný pohyb pracovníků, možnost 
podnikání v EU

U nás i v kandidátských zemích
Npř. strach civilních Francouzů z otevření se východu, irské referendum, rakouská nevraživost (v souvislosti 
s Temelínem)
Např. ochrana společných hranic EU; obrana, bezpečnost, humanitární pomoc, společná ochrana hranic, 
snaha o zachování míru, posilování mezinárodní bezpečnosti, podpora mezinárodní spolupráce a rozvoj 
demokracie a právního státu; Zahraniční politika EU jak

Záruční podmínky, stav legislativy EU v této oblasti, ochrana spotřebitele



Úřady v Bruselu, Evropský parlament; Evropská Komise, Evropský parlament, Rada Evropské unie, 
Evropský soudní dvůr, Evropská rada, Evropský účetní dvůr, Evropská investiční banka, Hospodářský a 
sociální výbor, Výbor regionů, Evropský ombudsman, Evropské c
Otázky migrace, postávení emigrantů a jejich uplatnění), pracovní trh,zaměstnanost, komunikační strategie, 
závázky vůči životnímu prostředí apod.; vnitřní bezpečnostní politika: občanství, vízová, přistěhovalecká a 
azylová politika, doprava, politika zamě
Obecné informace o vstupu (kdy, za jakých podmínek apod.),registry o EU - obecná informovanost pro 
občany , osvěta pro občany apod.)
Vystupování našich politiků v jednáních s EU PŘED vstupem; Vystupování politiků PO vstupu viz Působení 
ČR v EU

Zahraniční politika EU jako celku, různá diplomatická jednání, zahraniční pomoc, např. postoj EU k válce 
proti Iráku, summity s jinými světovými organizacemi
Např tendence  nepřizpůsobit se legislativě EU za každou cenu a diskuse o těchto předpisech (např. otázka 
výroby některých produktů, umělohmotná prkénka u řenzíků versus dřevěná apod.)

Podmínky zdravotní péče, pojištění

Zemědělství, potravinářství

Otázky týkající se národnostních menšin pokud nepůjde vyloženě o jejich diskrimnaci, vyhlazení teror, tak 
třeba půjde i o jejich migraci, azylová politika

Technický řádek (Víťa Miskolczi)

Statistika, demografie, socilog. Otázky - vše souvisejícíc se statistikou obyvatel, různými jinými stat. údaji v 
souvislosti se socilog. Otázkami
Jednotlivá ministerstva a jejich činnost, odbory na ministerstvu, státní správa obecně, úřady spadající pod 
jednotlivá ministerstva (finanční úřady, správy sociálního zabezpečení atd.) jinde než v ČR, tj.ZAHRANIĆNÍ

Jednotlivé strany a hnutí – politická, občanská jinde než ČR, tj. ZAHRANIČNÍ

Prezidenti a hlavy států podle názvu funkce země, jinde než v ČR, tj. ZAHRANIČNÍ

Parlamenty a analogické instituce (kongres, duma) jinde než v ČR, tj. ZAHRANIČNÍ

Složení vlády, premiér, změny vlády, usnesení vlády jinde než v ČR, tj. ZAHRANIČNÍ
Parlamentní i komunální volby, volba prezidenta, otázka přímé volby, referendum jinde než v ČR, tj. 
ZAHRANIČNÍ
Synthesia, Spolana a další podniky, chemické produkty, výrobní postupy

důchody, politika zaměstnanosti a nezaměstnanosti

Ekologie, životní prostředí

zástupci za ČR v EU, úkoly ČR v EU, pozice ČR v EU, europoslanci a jejich činnost atd.

Stání a ústavní instituce jinde než v ČR, tj. ZAHRANIČNÍ


