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Odbor vnější komunikace 

pátek, 14. září 2018 

Titulní strany hlavních deníků 

Před deseti lety padla banka Lehman Brothers, připomíná E15. Krach banky odstartoval globální krizi, uvádí 

Hospodářské noviny. Právo tvrdí, že bývalý úředník pražského magistrátu Ivo Mates, kterého kvůli podezření z 

korupce šetří policie, používal luxusní Volvo XC60 reklamních společností mnohem déle, než přiznával. Podle 

Mf DNES policie zadržela radikálního muslima, který měl v bytě chemikálie a návody na výrobu bomby. 

Původem je Slovák. Podle expertů oslovených Lidovými novinami bude muset bývalý premiér Jiří Paroubek 

3,5milionovou půjčku zdanit. 

Zprávy 

Právo: Zajišťovací příkazy definitivně neplatí. Nejvyšší správní soud zrušil zajišťovací příkazy, které vydala finanční 

správa proti frýdecko-místecké firmě LIJA v březnu roku 2015. Postup finanční správy byl podle soudu nezákonný, 

firma ale mezitím zkrachovala. 

Mf DNES: 1 173 udání na pochybné příjmy. Finanční správa za celé fungování zákona o prokazování příjmů 

analyzovala 1 173 podnětů na pochybné příjmy. Jen zlomek podezření byl opodstatněný – ve finále správa poslala 

výzvu, aby prokázali, jak k majetku přišli, jen 27 lidem. 

E15: Stavebníci hlásí rekordní příjmy ze zahraničí. Meziročně o dvě desetiny procentního bodu na rekordních 3,5 

procenta stoupl loni podíl tržeb tuzemských stavebních firem v zahraničí. Jeho hodnota činila 15,9 mld. korun z 

celkových 453,4 mld. korun, ukazují data Českého statistického úřadu.  

Právo: Vláda může v rozpočtu využít miliardy z Fondu privatizace. Vláda bude zřejmě smět využívat peníze z 

takzvaného Fondu privatizace ve státním rozpočtu, a to bez určení konkrétního účelu. Novelu zákona o zrušení 

někdejšího Fondu národního majetku (FNM), která to má umožnit, schválila Sněmovna. 

E15: Zdravotníci trvají na růstu platů o desetinu. Zdravotníci odmítli návrh ministra Adama Vojtěcha na 

sedmiprocentní růst tarifních platů v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, jež jsou příspěvkovými organizacemi 

ministerstva. Odboráři požadují plošný nárůst platů o deset procent. 

Právo: EU prodloužila sankce kvůli Krymu. O šest měsíců prodloužila EU platnost sankcí, které uvalila na ruské a 

ukrajinské jednotlivce a firmy kvůli údajnému podkopávání územní celistvosti, suverenity a nezávislosti Ukrajiny a 

anexi Krymu. Opatření se v současnosti týká patnáct osob a 44 firem. 

E15: Tatrovka utržila přes šest miliard. Čistý zisk kopřivnického výrobce nákladních aut Tatra Trucks loni dosáhl 

556 milionů korun, tedy o 35 milionů korun více než v předchozím roce. Firma s 1200 zaměstnanci vyrobila 1481 

automobilů, meziročně o 11,7 % více. Čtyři pětiny produkce jdou na vývoz. 
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E15: Hamé se patrně chystá zdražovat. Čisté tržby potravinářské společnosti Hamé se v prvním pololetí meziročně 

zvýšily o 6,8 % na 2,65 mld. korun. Podniku se dařilo na českém trhu a také v Maďarsku a v Rusku, kde utržil o desetinu 

více. Vývoz stoupl takřka o šest procent. 

E15: Poslední z rodu ve firmě Baťa odchází z Prahy na Harvard. Třicetiletý pravnuk zakladatele zlínského 

obuvnického impéria Tomáše Bati, který se rozhodl vrátit rodinnou firmu ke kořenům a s týmem se usídlil v Praze, dal 

přednost studiu na Harvardu. Thomas Archer Bata si ponechává jen členství v představenstvu firmy.  

Pražský deník: Politici: Dopravě odlehčí nové silnice nad Prahou. Chceme dostavět okruh kolem Prahy, ale kvůli 

letitým průtahům je možné, že přetížené dopravě v metropoli v dohledné době spíše pomohou dvě nové propojky dálnic 

budované ve Středočeském kraji, uvedli včera pražští politici na předvolební diskusi s podnikateli na půdě Hospodářské 

komory.  

E15: Brněnská firma Y Soft utržila téměř miliardu. Softwarová společnost Y Soft zvýšila ve fiskálním roce končícím 

v červnu tržby o 45 % na 45 milionů dolarů, tedy na téměř miliardu korun. Z tržeb vývojáře správy tisku připadá 31 % 

na software, dvě pětiny na podporu a služby a pětina na prodej hardwaru.  

E15: Škoda počítá s prodejem devadesáti tisíc aut. Společnost Škoda Auto předpokládá, že letos zvýší prodej aut v 

ČR na devadesát tisíc z loňských 84 tisíc vozů. Měla by tak zhruba třetinový podíl na trhu. Šéf automobilky Luboš 

Vlček odhaduje, že celý trh letos skončí na 270 tisících autech.   

HN: Sberbank může přijít o ukrajinskou pobočku. Kyjevský odvolací soud obstavil majetek ukrajinských poboček 

ruských bank se státní účastí – Sberbank, VTB a Prominvestbank. Stalo se tak na základě žaloby skupiny podnikatelů, 

kteří přišli o majetek během ruské anexe Krymu. Odškodnění jim již dříve přiřkl arbitrážní soud v Haagu.  

LN: Američanů bez práce je míň, než se čekalo. Počet Američanů, kteří nově žádají o podporu v nezaměstnanosti, 

minulý týden klesl o tisícovku na 204 tisíc. Dostal se tak nejníž od prosince 1969, zveřejnilo čísla americké ministerstvo 

práce. 

Právo: Vegani útočili na řeznictví. Šest „militantních veganů“ bylo tento týden zadrženo ve městě Lille na severu 

Francie v rámci vyšetřování série útoků na obchody s masem, sýry nebo také restaurace McDonald’s. Výtržníci rozbíjeli 

výlohy obchodů nebo je pokrývali falešnou krví či hesly proti konzumaci živočišných výrobků. 


