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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 3. září 2018 

Titulní strany hlavních deníků                      

Právo informuje o rostoucích platech učitelů i o tom, že letos oproti loňskému roku mírně ubylo prvňáků – 

zhruba o 3 800 dětí. E15 se věnuje byznysu s vodou, za loňský rok inkasovali zahraniční provozovatelé 

tuzemských vodárenských společností na dividendách 1,75 miliardy korun. Hospodářské noviny upozorňují na 

zdražování plynu, podle ERÚ by se jeho ceny mohly v posledním čtvrtletí zvýšit o 10 procent. Lidové noviny 

přináší rozhovor s premiérem Andrejem Babišem, který chce vést kampaň hnutí ANO pro volby do Evropského 

parlamentu. Čeští politici jsou převážně pro návrh Evropské komise zrušit střídání letního a zimního času, píše 

Mladá fronta DNES.  

Zprávy 

LN: Stát vloni investoval nejméně za tucet let. Loňské výdaje státního rozpočtu na investice byly nejnižší za 

posledních dvanáct let, závěry svého šetření zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad. Ten také poukázal na loňský výrazný 

rozdíl mezi plánovaným a skutečným rozpočtovým schodkem, ve středu se má zprávou NKÚ zabývat sněmovní 

kontrolní výbor.  

HN: Ekonomika stoupala, vrchol růstu má ale za sebou. Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí podle zpřesněných 

údajů ČSÚ zpomalila meziroční růst na 2,4 procenta ze 4,2 % v prvním kvartále, v porovnání s předchozím čtvrtletím 

naopak ekonomika mírně zrychlila. Analytici pro celý letošní rok očekávají tempo ekonomického růstu na úrovni tří 

procent.  

E15: Letos má být jasné, jak financovat jaderný blok. Do konce roku by se mělo rozhodnout o finančním modelu 

stavby nového jaderného bloku v České republice. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem a generální ředitelem 

společnosti ČEZ Danielem Benešem to řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Jakmile bude o 

financování rozhodnuto, budou podle Novákové následovat jednání s Evropskou komisí o podpoře projektu. 

HN: České dráhy snížily zisk o 275 milionů. České dráhy hospodařily v prvním pololetí se ziskem 262 milionů korun, 

meziročně to znamená pokles o 275 milionů Kč. Podle vedení státního dopravce výsledek ovlivnilo zejména krátkodobé 

oslabení koruny vůči euru, ekonomiku firmy naopak táhl růst tržeb v nákladní dopravě. 

E15: Babiš kategoricky odmítl Pocheho. Působení Miroslava Pocheho z ČSSD na ministerstvu zahraničních věcí je 

velmi negativní a šéfem resortu se nestane, prohlásil premiér Andrej Babiš. Podle předsedy vlády potřebuje Česká 

republika ve vedení diplomacie člověka, který ses ztotožňuje s protimigrační politikou současné vlády. Jmenování 

Miroslava Pocheho na post ministra zahraničí dlouhodobě odmítá také prezident Miloš Zeman. 

Mf DNES: Konec střídání času. Čeští politici jsou pro. Evropská komise chce prosadit konec střídání letního a 

zimního času, návrh předloží Evropskému parlamentu a Evropské radě. Podle zjištění Mf DNES má tento krok podporu 

i mezi českými politiky. Také podle Hospodářské komory již pro přeřizování hodinek neexistují žádné ekonomické 

důvody.  
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LN: Na čoudící auta je stát krátký. Policisté by mohli mít možnost měřit emise autům přímo na silnici, počítá s tím 

změna vyhlášky připravovaná ministerstvem dopravy. Podle vedení resortu jsou zatím možnosti odhalení 

nevyhovujících vozů přímo v provozu nedostatečné. Stát tak chce mimo jiné reagovat na nedávnou studii společnosti 

Transport & Environment, který Prahu z hlediska emisí zařadil mezi nejvíce znečištěné evropské metropole. 

LN: Hypoteční vlna opadla. České banky poskytly v prvním pololetí 47 300 hypotečních úvěrů v celkovém objemu 

přes 100 miliard korun, meziročně o 8 300 smluv a 12,3 mld. Kč méně. Vyplývá to z dat ministerstva pro místní rozvoj, 

podle ekonomů by nicméně mohl ke konci roku zájem o úvěry na bydlení opět mírně růst. 

HN: Inflace v eurozóně zpomalila na dvě procenta. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v srpnu 

zpomalilo na dvě procenta z červencových 2,1 %, odhad zveřejnil Eurostat. Inflace se tak pohybuje mírně nad cílem 

Evropské centrální banky, nejvíce se v druhém prázdninovém měsíci zvyšovaly ceny energií.  

HN: OPEC těžil nejvíc za letošní rok. Organizace zemí vyvážejících ropu v srpnu zvýšila těžbu v průměru o 220 tisíc 

barelů na 32,79 milionů barelů denně, znamená to nejvyšší měsíční nárůst od začátku letošního roku. K růstu podle 

ekonomů přispělo oživení produkce v Libyi a rekordní vývoz z ropných polí v Iráku, které vyrovnaly propad vývozu ze 

sankcemi zasaženého Íránu. 

E15: Coca-cola kupuje síť Costa Coffee. Britský řetězec kaváren Costa Coffee mení majitele, od ostrovní společnosti 

Whitebread jej za 3,9 miliardy liber kupuje nápojářská firma Coca-Cola. Whitebread se chce podle vyjádření vedení 

naplno věnovat své nové síti hotelů a o prodeji řetězce z 3 800 pobočkami ve třiceti zemích uvažovala dlouhodobě. 

Coca-Cola chce díky nové akvizici konkurovat hlavnímu rivalovi v kavárenském byznysu – řetězci Starbucks. 

 

 

 


