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Odbor vnější komunikace 

pátek, 26. října 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

Mladá fronta DNES, Lidové noviny a E15 se věnují nadcházejícím oslavám 100. výročí založení Československa, 

které proběhnou v celé ČR. Právo informuje o jednání poslanců, kteří řeší výše svých platů. Pokud nestihnou do 

konce roku schválit zbrzdění růstu, přilepší si o 20 %. Hospodářské noviny přináší rozhovor s francouzským 

prezidentem Emmanuelem Macronem, který o nadcházejícím víkendu navštíví Českou republiku.   

Zprávy 

HN: Sazby ČNB půjdou asi opět nahoru. Bankovní rada České národní banky příští týden podle ekonomů 

pravděpodobně opět přistoupí ke zvýšení základní úrokové sazby. Ta by měla vzrůst o čtvrt procentního bodu na  

1,75 % a pro domácnosti i firmy by to znamenalo další zdražení půjček a úvěrů. Centrální banka argumentuje obavami 

z přehřívání ekonomiky a rychle rostoucí inflace. 

Právo: Poslanci vyzvali vládu k jednání o podmínkách prodeje ostravské huti. Vláda má v případě prodeje 

ostravské huti ArcelorMittal hájit s maximálním nasazením české zájmy i zájmy stávajících zaměstnanců, společnost 

také musí zajistit udržitelný rozvoj podniku a celého regionu. Vládní koalici k tomu vyzvala poslanecká sněmovna, 

podle dolní komory parlamentu musí kabinet po kupci požadovat konkrétní závazný plán budoucích investic. 

Mf DNES: Pražským primátorem se stal pirát Zdeněk Hřib. Pražským primátorem se stane lídr Pirátské strany 

v hlavním městě Zdeněk Hřib. Strana se na tom dohodla s hnutím Praha sobě vedeným Janem Čižinským a uskupením 

Spojené síly pro Prahu Jana Pospíšila. Čižinský a Pospíšil se stanou předsedy zastupitelských magistrátních klubů a 

neusednou ani v radě města. 

HN: Auta bez řidiče se budou testovat na státním okruhu. Plány na vybudování okruhu pro testování vozů bez řidiče 

zatím v České republice představovaly výhradně soukromé společnosti, do hry se chce nyní zapojit také stát. Ministr 

dopravy Dan Ťok chce do konce roku vyzvat firmy, které by měly o stavbu státního polygonu zájem, k podání nabídek. 

Kromě samořídících vozů by se měl na okruhu testovat například přenos dat či určování polohy.  

E15: Dopravci zažívají boom prodeje jízdenek on-line. Češi stále častěji dávají přednost nákupu jízdenek přes 

internet nebo mobilní aplikace před nákupem v kamenných pobočkách. Například Českým drahám za poslední rok 

přibylo na webu deset procent online nákupů. Soukromý dopravce Leo Express pak eviduje, že pořízení jízdenek přes 

internet představuje 75 % celkových prodejů jízdních dokladů. Podobnou praxi potvrzují prodejci letenek. 

Právo: Křetínský koupil podíl v deníku Le Monde. Český miliardář Daniel Křetínský se stal akcionářem 

francouzského deníku Le Monde. Jeden ze spolumajitelů listu, makléř Matthieu Pigasee, prodal Křetínského firmě 

Czech Media Invest 49procentní podíl v holdingu Le Nouveau Monde. Částku zatím žádná ze stran nezveřejnila. Daniel 

Křetínský letos již koupil francouzský týdeník Marianne a dokončuje převzetí podílu v mediální skupině Lagardère. 
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Mf DNES: Cukrovary v krizi. Cena cukru je dole a stále klesá. Zatímco se cena cukru před rokem pohybovala okolo 

500 eur za tunu, v současnosti se prodává za částky zhruba 350 eur. Podle tuzemských cukrovarů to znamená velké 

problémy, za současných cen se totiž přestává produkce cukru výrobcům vyplácet. Záležet podle cukrovarů bude 

zejména na budoucím vývoji a nevylučují omezení výroby. 

LN: Facebook dostal pokutu za kauzu Cambridge Analytica. Britský úřad pro ochranu osobních údajů vyměřil 

americké společnosti Facebook pokutu půl milionu liber (v přepočtu 14,6 milionu korun) kvůli její roli ve skandálu 

kolem poradenské firmy Cambridge Analytica. Podle agentury AP, která zprávu zveřejnila, se jedná o nejvyšší možnou 

pokutu, jakou úřad mohl Facebooku udělit. 

 


