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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 20. srpna 2018 

Titulní strany hlavních deníků  

Právo varuje před neustupujícími vlnami veder v České republice a před riziky požárů. Podle deníku E15 Česká 

zbrojovka Uherský Brod hodlá přesunout podstatnou část výroby do USA. Počítá s investicí v řádu desítek 

milionů dolarů. Mladá fronta DNES upozorňuje na nedostatek míst v mateřských školách, zařízení mají přitom 

nově povinnost přijímat všechny tříleté děti. Lidové noviny se věnují rostoucímu zájmu seniorů o studium na 

vysokých školách. Loni univerzitu třetího věku studovalo 55 tisíc penzistů. Hospodářské noviny informují o 

rekordních prodejích piva. V červenci za něj lidé v ČR utratili v obchodech 1,67 miliardy korun – nejvíce 

v historii.  

Zprávy 

E15: Zdravotnické odbory jsou připraveny stávkovat. Odboráři stupňují mediální tlak na vládu, aby plošně zvýšila 

platy zdravotních sester o 10 procent. Odkládání jednání o vyšších výdělcích označují za pohrdání všemi zaměstnanci 

státní státní a veřejné správy. Sester je zhruba 80 tisíc, jejich hrubý plat byl loni ve státní sféře průměrně 36 tisíc Kč, v 

soukromé o 12 tisíc korun méně. 

Právo: Státních podniků zůstalo jen pár desítek. V České republice bylo ke konci loňského roku ještě 88 státních 

podniků. Z toho 29 společností je pro stát významných nebo nezastupitelných, vyplývá z materiálu ministerstva financí. 

Ještě v roce 1989 přitom v tuzemsku působily tisíce národních podniků. Podle Ladislava Minčiče z Hospodářské 

komory je redukce jejich počtu v pořádku a za vhodnější formu považuje akciovou společnost se státní účastí.  

E15: Česká zbrojovka se chystá dodávat zbraně U.S. Army. Aby mohla Česká zbrojovka dodávat zbraně americké 

armádě, zvažuje akvizici amerického výrobce zbraní Colt nebo Remington, popřípadě také stavbu vlastní továrny u 

Kansas City. Potvrdil to šéf uherskobrodské zbrojovky Lubomír Kovařík. Výrobce provozuje v Kansas City centrální 

sklad, odkud zásobuje americké distributory. 

E15: Firmy chtějí rychle peníze – trh factoringu roste. Dvanáctiprocentní nárůst meziročně hlásí tuzemské 

factoringové společnosti, které jen v letošním prvním pololetí financovaly odkup pohledávek za 84,1 mld. Kč. Factoring 

spočívá v odkupu pohledávek před dobou jejich splatnosti. Firmy se tímto způsobem dříve dostanou ke svým penězům, 

ale většinou ne k celé částce. 

LN: Pražské letiště zvažuje přímou linku do Hongkongu. Rostoucí popularita České republiky jako turistické 

destinace pro návštěvníky z Hongkongu chce využít pražské letiště Václava Havla, které usiluje o přímé letecké spojení 

právě s Hongkongem. Podle statistik letiště do ČR loni zavítalo 23 tisíc návštěvníků z této země. 

E15: Masokombinát MP Krásno znásobil zisk. Firmě MP Krásno ve Valašském Meziříčí, jednomu z největších 

zpracovatelů masa v Česku, loni mírně klesly tržby na 2,34 mld. Kč. Zisk po zdanění se však podniku zvýšil na 28,2 

milionu korun, předloni činil 6,7 milionu.  
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Mf DNES: Řecká krize končí. Oficiálně. Řecko dnes vystupuje ze třetího záchranného programu evropských věřitelů 

a oficiálně tím končí největší záchranářský proces v dosavadní historii. Během tří fází pomoci obdrželo Řecko celkem 

300 miliard eur, součástí dohody je až desetiletý odklad některých půjček. Podle ekonomů Atény všechny půjčky splatí 

do roku 2060, ale pouze za předpokladu, že dlouhodobě udrží přebytek státního rozpočtu. 

HN: Inflace v eurozóně byla v červenci 2,1 procenta. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně 

v červenci zrychlilo na 2,1 % z červnových dvou procent, potvrdil Eurostat. Míra inflace je tak vlivem dražších energií 

nad dlouhodobým inflačním cílem Evropské centrální banky. Inflace v zemích platítích eurem se zvýšila již třetí měsíc 

za sebou a je nejvyšší od prosince 2012.  

E15: Jižní Amerika zavírá dveře Venezuelcům. Už více než dva miliony lidí utekly před hospodářskými problémy 

Venezuely. V uplynulých patnácti měsících vstoupilo do Kolumbie milion Venezuelců. Čtyři tisíce z nich každý den 

míří k ekvádorské hranici, stejné počty pak pokračují do Peru. Obě země ale nyní oznámily, že prchající se budou muset 

prokázat pasy. Získat cestovní doklad je přitom ve Venezuele zdlouhavá a nákladná procedura. 


