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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 22. října 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

Právo přináší rozhovor s ministrem zahraničních věcí Janem Kněžínkem, který plánuje v ČR postavit novou 

věznici. Stávající kapacity podle jeho slov nestačí. Tuzemské firmy podle průzkumu Komerční banky příliš 

nevěří alternativním zdrojům financování a 90 % z nich raději spoléhá na klasické úvěry, informuje E15. 

Hospodářské noviny varují před zpomalováním čínské ekonomiky, což by mohlo hospodářsky zasáhnout celý 

svět. Lidové noviny informují o záměru ministerstva zdravotnictví ztížit nelegální obchodování s léčivy. Mladá 

fronta DNES píše o účetních nesrovnalostech v pražské Nemocnici Na Bulovce, audit odhalil stamilionové 

nesrovnalosti.  

Zprávy 

Mf DNES: Ekonomický Mnichov? „Výroby, přivedené do ČR nesmyslnými investičními pobídkami, odčerpávají 

pracovní sílu a určují také nízkou kvalitu vzdělávání,“ hodnotí v autorském komentáři problémy české ekonomiky 

prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Upozorňuje také na nutnost zavedení výroby s vyšší přidanou 

hodnotou, aby se tuzemské mzdy rychleji přibližovaly úrovni v západní Evropě. 

HN: Porostou výdaje na platy státních zaměstnanců. Výdaje na platy zaměstnanců státu by měly v příštím roce 

meziročně vzrůst o více než 23 miliard korun na skoro 210 mld. Kč, počet státních zaměstnanců pak vzroste na bezmála 

470 tisíc. Počítá s tím návrh státního rozpočtu, podle něhož se průměrný plat ve veřejné sféře zvýší na 35 515 korun. 

Vysoké náklady na státní aparát i podobu rozpočtu opakovaně kritizuje Hospodářská komora, více ZDE.  

E15: Babiš je proti prodeji dopravce ČD Cargo. Premiér Andrej Babiš nesouhlasí s úvahami o privatizaci nákladního 

železničního dopravce ČD Cargo, jak v minulém týdnu naznačil ministr dopravy Dan Ťok. Stát podle předsedy vlády 

své firmy řídí dobře a není proto důvod dceřinou společnost Českých drah přepouštět do soukromých rukou. 

E15: Stát vybral více na daních. Finanční úřady vybraly za tři čtvrtletí na DPH 293 miliard korun, meziročně o 7,4 

procenta více. Na dani z příjmu právnických osob inkaso vzrostlo o 2,3 % na 133,4 mld. Kč. Data zveřejnila Finanční 

správa. 

HN: Nezaměstnaných na Slovensku ubylo. Míra nezaměstnanosti na Slovensku v září opět mírně klesla na 5,38 

procenta ze srpnových 5,42 %, informovalo tamní ústředí práce. Ve srovnání s minulým rokem na Slovensku podle 

statistik ubylo více než 27 200 nezaměstnaných.  

E15: Kanál Dunaj-Odra-Labe má ekonomický smysl. Průplav Dunaj-Odra-Labe je podle studie ministerstva dopravy 

ekonomicky efektivní, jako výhodné resort vyhodnotil zejména propojení Odry s Dunajem. Předpokládaná cena 

vodního díla ministerstvo odhaduje na 582 miliard korun, projekt dlouhodobě podporuje prezident Miloš Zeman. 

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/50miliardovy-rozpoctovy-schodek-povazuje-hospodarska-komora-v-dobe-ekonomicke-prosperity-za-zbytecny-luxus/
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HN: Číně dochází dech, globální ekonomika se obává krize. Ve světě v současnosti roste nejistota ohledně dalšího 

vývoje obchodních sporů mezi USA a Čínou, Peking navíc oznámil, že jeho hospodářské tempo během třetího čtvrtletí 

zvolní na meziročních 6,5 procenta – nejméně od roku 2008. Podle ekonomů by to mohlo být signálem ke snížení čínské 

poptávky po zboží, na níž v současnosti vydělává celý svět. 

HN: Šrotovné nabízí v Německu i Škoda. Automobilka Škoda Auto nabídla v Německu tzv. šrotovné při výměně 

staršího dieselu za nový naftový vůz této značky. Výše bonusu se pohybuje od 1 500 do 7 500 eur, v přepočtu tedy až 

do výše 194 tisíc korun. Podobná opatření v České republice zatím automobilka podle svých slov neplánuje.  

HN: Šejkové mají problém se zvýšením těžby. Organizaci zemí vyvážejících ropu a jejím spojencům se nedaří zvýšit 

těžbu na úroveň, ne které se státy dohodly v červnu. Podle agentury Reuters byl růst těžby v Saúdské Arábii překonán 

snížením produkce v Íránu, Venezuele a Angole. Ceny suroviny se v současné chvíli pohybují blízko čtyřletého maxima, 

barel ropy Brent se nyní prodává zhruba za 80 dolarů. 

 


