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Odbor vnější komunikace 

úterý, 25. září 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

Politickým stranám před volbami přibývají na účtech peníze z nedohledatelných zdrojů, upozorňuje Právo. 

Praha má podle deníku E15 celosvětově nejhustší síť obchodů a bankomatů podporujících virtuální měnu 

bitcoin. Lidové noviny se věnují návštěvě bývalého poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steva 

Bannona u české hlavy státu Miloše Zemana, s nímž se sešel na zámku v Lánech. Hospodářské noviny se věnují 

personálním změnám na úřadu vlády, který opouští tři vysocí úředníci zabývající se agendou Evropské unie. 

Mladá fronta DNES přináší předvolební průzkum agentury STEM/MARK. Podle něho v Praze uspěje ODS, 

naopak sociální demokracii čeká porážka.  

Zprávy 

Mf DNES: Proplácení prvních tří dnů od poloviny příštího roku. Proplácení náhrad výdělku v prvních třech dnech 

nemoci bude obnoveno v polovině příštího roku, dohodli se na tom lídři koalice ANO a ČSSD. Podle slov ministryně 

práce a sociálních věcí Jany Maláčové by měla novela příští týden zamířit do druhého sněmovního čtení. Proti rušení 

karenční doby dlouhodobě bojuje HK ČR, podle níž povede k nárůstu fiktivní nemocnosti a zatíží zaměstnavatele.  

Mf DNES: ČSSD bude pro růst o 1 200 Kč měsíčně. Sociální demokracie navrhuje od ledna růst minimální mzdy o 

1 200 korun měsíčně na 13 400 Kč, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová to podle svých slov považuje za 

rozumný kompromis. Původně, stejně jako odbory, požadovala ještě o tři stovky vyšší růst. Proti zvyšování minimální 

mzdy bez jasného systému, který by sledoval reálné ekonomické ukazatele, dlouhodobě vystupuje HK ČR. Více ZDE.  

HN: Kapsch chystá protiútok, kvůli mýtu jde proti Ťokovi i antimonopolnímu úřadu. Ke sporu o miliardové částky 

se schyluje mezi státem a společností Kapsch, která již jedenáctým rokem vybírá mýtné na českých dálnicích. 

Společnost podle informací HN nesouhlasí s tím, že ministr dopravy Dan Ťok minulý týden podepsal smlouvu 

s konsorciem firem CzechToll a SkyToll a chce dokument právně napadnout. 

HN: České dráhy obměnily orgány dceřiných firem. Bývalý šéf Českých drah Pavel Krtek byl odvolán z dozorčích 

rad ČD Cargo a Dopravního vzdělávacího institutu a změny zasáhly i další dceřiné společnosti. Rozhodlo o tom 

představenstvo národního dopravce. Z vedení Výzkumného ústavu železničního pak odchází František Bureš, jehož 

nahradí Martin Bělčík. Ten byl nedávno odvolám spolu s Pavlem Krtkem z představenstva Českých drah. 

LN: Stát letos mladým půjčí na bydlení kolem 650 milionů. Lidé zatím zažádali o tři čtvrtiny peněz, které pro letošní 

rok stát vyčlenil na půjčky na bydlení. Během měsíce a půl od zahájení programu podali zájemci celkem 455 žádostí o 

492 milionů korun, uvedl Státní fond rozvoje bydlení. O státní půjčku až dva miliony korun mohou žádat mladé rodiny 

do 36 let, pro celý letošní rok stát vyčlenil 650 milionů korun. 

E15: Dočasná lávka v Troji nedostala souhlas úřadu. Provizorní lávka v pražské Troji, kterou chce hlavní město 

postavit na místě loni zříceného mostu, obdržela nesouhlasné stanovisko odboru dopravy Prahy 7. Důvodem je podle 

radnice navrhovaná šířka provizorní komunikace 3,5 metru, která je podle úřadu nevyhovující. 

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/reakce-hospodarske-komory-na-narizeni-vlady-k-minimalni-mzde-ktere-ministryne-prace-a-socialnich-veci-jana-malacova-poslala-do-meziresortniho-pripominkoveho-rizeni/
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E15: Platbu bitcoinem bere v Česku 450 míst. České hlavní město má podle portálu Coinmap.org nejhustší síť míst 

umožňujících platbu bitcoinem. V Praze je jich podle statistik 160, tedy například dvakrát více než ve Vídni. Celkem 

v České republice existuje 450 míst, kde lze platit bitcoinem nebo je možné virtuální měnu směnit za české koruny, to 

představuje tři procenta celosvětové sítě. 

HN: Ceny ropy jsou nejvyšší za čtyři roky. Ceny ropy během včerejška stouply o více než dvě procenta na nejvyšší 

hodnotu za poslední čtyři roky. Podle ekonomů jde o reakci na dohodu států OPEC, že nebudou v dohledné době 

navyšovat těžbu suroviny. Ceny severomořské ropy Brent se tak přehouply přes hranici 80 dolarů za barel. 

E15: Evropské banky čeká dramatický pokles zisků. Ziskovost velkých evropských bank v průběhu následujících 

pěti let klesne až o 40 procent, zejména kvůli přísnějším regulacím, nízkým úrokovým sazbám i ztrátám spojeným 

s brexitem. Vyplývá to z nové studie německé poradenské společnosti Zeb. 

 


