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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 11. října 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

Člen plzeňské policejní zásahové jednotky byl obviněn za řízení v opilosti, informuje Právo. E15 píše o rostoucím 

počtu legálně provozovaných hracích automatů v ČR, který se letos zvýšil o čtvrtinu na bezmála 40 tisíc. Na český 

trh míří vlna zlevněných automobilů. Důvodem jsou výprodeje před platností nových emisních pravidel, 

upozorňují Hospodářské noviny. Lidové noviny se věnují sporu výrobců léků a nemocnic, které nově začaly 

zveřejňovat nákupní ceny léčiv. Podle farmaceutických firem tím ale zdravotnická zařízení porušují smlouvy. 

Mladá fronta DNES přináší podrobnou rekonstrukci přípravy vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka.  

Zprávy 

E15: ANO a ČSSD rozděluje růst minimální mzdy. Vládní koalici nadále rozděluje spor o navýšení minimální mzdy 

od ledna 2019. Zatímco hnutí ANO prosazuje růst o tisíc korun a další analýzy dopadů na podnikatele, sociální 

demokraté trvají na zvýšení o 1 200 korun. Vysoký a nesystémový růst minimální mzdy dlouhodobě kvůli negativnímu 

dopadu na podnikatele kritizuje Hospodářská komora, podrobnosti ZDE.  

E15: Výbor je pro schválení rozpočtu. Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům, aby v prvním čtení schválili 

základní parametry státního rozpočtu pro příští rok, tedy příjmy, výdaje a 40miliardový schodek. První čtení by mělo 

být na programu sněmovní schůze za dva týdny. 

HN: Výbor podpořil právo odstoupit od směny peněz. Sněmovní rozpočtový výbor doporučil schválit vládní návrh, 

který umožní klientům směnáren do dvou hodin od transakce odstoupit od smlouvy. Opatření má podle předkladatelů 

chránit hlavně turisty před nevýhodnými kurzy. Výbor novelu podpořil s návrhem poslance Pirátské strany Mikuláše 

Ferjenčíka, aby informace o možnosti odstoupení od smlouvy byla uvedena na stvrzence na prvním místě.  

E15: Sesazení šéfa ERÚ řeší Ústavní soud. Odvolaný předseda Energetického regulačního úřadu Vladimír Outrata 

podal ústavní stížnost proti svému červencovému odvolání, o němž rozhodla vláda. Outrata uvedl, že jeho sesazení 

neproběhlo podle energetického zákona a neplatné může být také jmenování nového předsedy rady ERÚ Rostislava 

Košťála.  

Mf DNES: Fischer se chce vrátit do vzduchu. Podnikatel Václav Fischer se po několika letech vrací k podnikání 

v letecké dopravě. Založil společnost Air Fischer, která by měla začít létat do dovolenkových destinací na jaře příštího 

roku. Do roku 2020 plánuje provozovat na linkových i charterových letech čtyři až pět letadel. Zaměřit se chce 

především na odlety z Berlína, kde hodlá nahradit spoje po zaniklém dopravci Air Berlin.  

E15: Unie se dohodla na snížení emisí aut o 35 procent. Osobní automobily vyráběné v EU od roku 2030 by měly 

vypouštět o 35 procent méně oxidu uhličitého než v roce 2021, dodávky pak o 30 procent méně. V Lucemburku se na 

tom shodli ministři životního prostředí členských států a pro kompromisní návrh Rakouska nakonec hlasovalo 20 z 28 

zemí. Pro návrh nakonec zvedla ruku také ČR, přestože pro osobní vozy původně prosazovala 30% snížení emisí. 

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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Mf DNES: Hackeři už letos ukradli digitální měny za 29 miliard. Hackeři za prvních devět měsíců letošního roku 

celosvětově ukradli virtuální měny v hodnotě 927 milionů dolarů (v přepočtu 29 mld. Kč), podle statistik společnosti 

CipherTrace to znamená meziroční nárůst o 25 procent. Hackerům se většinou podařilo proniknout do burzovních 

systémů a obchodních platforem, kde lze digitální měny pořídit. 

Mf DNES: Londýnské City přijde po brexitu asi o pět tisíc míst. Britská vláda potvrdila odhad centrální banky, 

podle kterého se zhruba 5 tisíc pracovních míst v britském finančním sektoru přesune do kontinentální Evropy. Dopady 

březnového vystoupení Spojeného království nastínil britský ministr finančních služeb John Glen. 

LN: Nejbohatší Číňan je zakladatel Alibaby. Nejbohatším Číňanem je zakladatel internetové společnosti Alibaba 

Jack Ma, hodnota jeho majetku meziročně vzrostla o 35 % na 39 miliard dolarů (v přepočtu 875 miliard korun). Na 

druhém místě žebříčku šanghajského listu Hurun Report se v nejlidnatější zemi světa umístil realitní magnát Sü Ťia-jin 

z developerské společnosti Evergrande Group. 

 


