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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 15. listopadu 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

Právo přináší rozhovor s Petrem Protopopovem, který je spojován s údajným únosem Andreje Babiše mladšího. 

Podle svých slov nikdy synovi premiéra neublížil. Aktuálnímu dění okolo Andreje Babiše mladšího se věnují 

Hospodářské noviny, Lidové noviny i Mladá fronta DNES. Kvůli znatelně slabšímu růstu ekonomiky, než s jakým 

počítá návrh státního rozpočtu, by veřejným financím mohly příští rok chybět miliardy korun, varují ekonomové 

v E15. 

Zprávy 

Mf DNES: Minimální mzda bude 13 350 korun. Minimální mzda se v České republice od ledna zvýší o 1 150 korun 

na 13 350 Kč, oznámila po jednání tripartity ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prezident Hospodářské 

komory Vladimír Dlouhý během jednání s vládou a odbory upozornil, že se jedná o další zásah pro podnikatele a 

apeloval na vládu, aby akceptovala kromě odborů také oprávněné nároky podnikatelů. Podrobnosti ZDE 

HN: HDP táhnou domácnosti a vládní instituce. Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí zpomalila meziroční tempo na 

2,3 procenta, analytici přitom odhadovali růst o dvě desetiny procentního bodu vyšší. Podle ekonomů souvisí mírnější 

růst s nedostatkem zaměstnanců a vyčerpanými kapacitami tuzemských firem. Růst naopak tradičně podporují vyšší 

výdaje domácností i vládní investice.  

E15: Hrozí snížení příjmů z daní. Ekonomika zřejmě poroste pomaleji, než s čím počítá prognóza ministerstva financí. 

Ta je východiskem pro odhad rozpočtových příjmů v roce 2019. Pro veřejné rozpočty by to znamenalo výpadek příjmů 

v řádu vyšších jednotek mld. korun, uvedli analytici.  

E15: Zamrazilová: Česko se pere s pohodlnou minulostí. Podle šéfky Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové trh 

práce je hlavní brzdou české ekonomiky. Situace, kdy je více volných pracovních míst než nezaměstnaných, je podle ní 

paradoxní. Rychlý růst mezd tlačí a bude tlačit na růst cen, uvedla. 

Mf DNES: Humorista na vrcholu. Jaroslav Kubera z ODS se stal předsedou Senátu, v hlasování porazil Václava 

Hampla z KDU-ČSL a Jana Horníka z hnutí STAN. Ve druhém kole volby získal 46 senátorských hlasů, podle 

politologů v tajné volbě Jaroslavu Kuberovi pomohly také hlasy zákonodárců hnutí ANO i sociální demokracie. Horní 

komora včera zároveň zvolila pětici místopředsedů. 

Mf DNES: Výměnu peněz půjde do tří hodin stornovat. Zákazníci směnáren budou mít nově možnost do tří hodin 

stornovat svoji výměnu peněz ve směnárnách, novelu příslušného zákona schválili poslanci. Cílem opatření je podle 

zákonodárců zamezit nekalým obchodním praktikám některých směnárníků, kteří zejména zahraničním turistům často 

mění peníze za nevýhodné kurzy. 

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/reakce-hospodarske-komory-na-dohodu-koalicnich-partneru-zvysit-minimalni-mzdu/
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E15: AŽD Praha chce testovat autonomní vlaky. Samostatně jezdící vlaky bez strojvedoucího by mohly v roce 2020 

vyjet na  35 km dlouhou trať Čížkovice-Obrnice. Chce je tam testovat společnost AŽD Praha. Projektu se účastní několik 

českých firem zaměřených na železniční zabezpečení a automatizaci. Provoz autonomních vlaků však zatím nepovoluje 

zákon. 

E15: Českým letadlům Albatros se otevírají nové trhy. Nová generace proudových cvičných letounů Albatros L-

39NG by nově mohla uspět i v Rakousku. Tamní ozbrojené síly totiž provozují 15 švédských strojů sloužících už 50 let. 

O letadla má zájem rovněž Irák a Ázerbájdžán. Spolu s Izraelci se výrobce Aero Vodochody uchází také o zakázku na 

dodávku 300 letadel pro americkou armádu. 

E15: Podomní prodej dosáhl obratu sedmi miliard. Obrat společností, jež se v ČR zabývají přímým prodejem – patří 

k nim Amway, Mary Kay, Oriflame či Vorwerk – loni vzrostl o 2,2 % na sedm mld. korun. Trh podle Asociace osobního 

prodeje rostl pátým rokem za sebou, počet prodejců dosáhl 302 tisíc, většinou žen. Největší podíl obratu připadá na 

kosmetiku, a to 40 %. 

E15: Německo chce snížit závislost Evropy na bateriích z Číny. Spolkový ministr financí Peter Altmaier oznámil, že 

Německo v následujících měsících položí základy pro masivní výrobu velkokapacitních baterií pro elektrovozy. Za 

tímto účelem už vláda vyčlenila zhruba jednu miliardu eur. Německo hodlá na výrobě spolupracovat s Francií, Polskem 

a Rakouskem.  

HN: Ceny v USA v říjnu citelně zrychlily růst. Růst spotřebitelských cen v USA v říjnu zrychlil meziroční růst na 

2,5 procenta ze zářijových 2,3 %, oznámilo americké ministerstvo práce. Inflace se tak dostala nejvýše za posledních 

devět měsíců a přispěly k němu zejména vyšší ceny pohonných hmot a zdražující bydlení.  


