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Odbor vnější komunikace 

úterý, 11. září 2018 

Titulní strany hlavních deníků 

Podle E15  Jaroslav Tvrdík zůstává v českém vedení potížemi zmítané firmy CEFC, navíc se objevil i v dozorčí 

radě nové společnosti CITIC Europe. Kandidát na pražského primátora Petr Stuchlík před čtyřmi lety poslal na 

účet ANO tři miliony korun, což je vůbec nejvyšší příspěvek hnutí ANO v historii, uvádí Právo. Mf DNES si 

všímá, že slib, že něco bude zdarma, se stal hitem letošních komunálních voleb. Plyn zdražuje, domácnosti si 

proto připlatí tisíce korun, sdělují Lidové noviny. Vláda chystá zkrácení lhůt pro stavební povolení, zjistily 

Hospodářské noviny. 

Zprávy 

E15: Srpnová nezaměstnanost byla nejnižší za 21 let. Nezaměstnanost v ČR v srpnu stagnovala na 3,1 procenta. Bez 

práce bylo přes 230 tisíc lidí, což je nejnižší srpnová hodnota od roku 1997. Počet volných pracovních míst vzrostl na 

více než 313 tisíc, uvedl úřad práce. 

E15: Stavbu silnic zafinancuje Evropská investiční banka. ČR využije pro financování dopravních staveb v příštích 

šesti letech až 82 mld. korun z úvěru od Evropské investiční banky. Peníze nahradí snižující se zdroje financí na dopravní 

stavby, které pro léta 2019 až 2027 vyčíslilo ministerstvo dopravy. 

E15: Veřejných stavebních zakázek prudce přibylo. Veřejní investoři v ČR zadali do konce srpna stavebním firmám 

téměř tři a půl tisíce nových zakázek za 132,7 mld. korun. Jejich hodnota meziročně vzrostla o 55,7 procenta, počet 

zůstal zhruba stejný. Objem nově vypsaných zakázek vzrostl zhruba o pětinu. 

Právo: Nejvíce rostou náklady na bydlení. Spotřebitelské ceny podle ČSÚ v srpnu meziročně stouply o 2,5 procenta. 

Do zrychlení růstu cen se promítly zejména vyšší ceny za bydlení. Podle statistiků zdražilo nájemné o 3,2 %. 

Právo: Zdravotníci trvají na 10 procentech. Dejte nám plošně deset procent navíc, zopakovaly po svém včerejším 

jednání zdravotnické odbory svůj požadavek. V opačném případě zdravotníci pohrozili, že budou pracovat pouze v 

rámci svých kompetencí, které je nyní dle jejich slov nedostatek personálu nutí porušovat.  

E15: Finanční úřady prohrávají s firmami. Byť mají být zajišťovací příkazy výjimečným nástrojem na předcházení 

daňovým podvodům, loni jej Finanční správa použila 1420krát, když vymáhala 1,6 mld. korun od 358 firem. V roce 

2007 přitom uvalila na podnikatele pouhou stovku příkazů. Kvůli neoprávněnému použití zajišťovacích příkazů už stát 

prohrál desítky soudních sporů. 

E15: ČEZ si přilepší stamiliony od státu. Energetický gigant dostal od státu 717 milionů korun na úrocích z prodlení 

kvůli historické chybě správce daně. Stát v minulosti neoprávněně zadržoval ČEZ několikamiliardovou částku, kterou 

energetická firma zaplatila v letech 2011 a 2012 na darovací dani z emisních povolenek. 
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Právo: Autonomní kamióny v SRN už ujely tisíce kilometrů. Přes 12 tisíc km mají za dva měsíce testovacího provozu 

najeto autonomní kamióny společnosti DB Schenker. Vozy jezdí v konvoji na 145 km dlouhé trase mezi logistickými 

centry v Neufahrnu u Mnichova a v Norimberku. 

HN: Konec uhlí bude stát Polsko 70 miliard eur. Plán Polska snížit do roku 2050 podíl uhlí na výrobě elektřiny na 

polovinu si vyžádá investice až 70 mld. eur, v přepočtu asi 1,8 bilionu korun. Uvedl to polský ministr energetiky 

Krzysztof Tchórzewski. Uhlí se teď na výrobě elektřiny v zemi podílí zhruba 80 procenty. 

 

 


