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Odbor vnější komunikace 

úterý, 14. srpna 2018 

Titulní strany hlavních deníků 

Do Afghánistánu se podle deníku Právo vrátí elitní vojenská jednotka z Prostějova, 42 vojáků by mělo v zemi 

cvičit speciální afghánské jednotky. Mladá fronta DNES upozorňuje na nová pravidla při návštěvě lékaře, 

ministerstvo zdravotnictví chce dát praktikům větší pravomoci při předepisování léků nebo péči o diabetické 

pacienty. Lidové noviny píší o očekávaném novém solárním boomu, podíl tzv. zelené energie by se měl podle 

nařízení EU do roku 2030 zdvojnásobit. Hospodářské noviny varují před tureckou ekonomickou krizí, která by 

mohla způsobit problémy i Evropě. E15 se věnuje rostoucímu zájmu klientů o stavební spoření, polovinu nově 

uzavřených smluv tvoří spoření pro děti a mladé lidi do 26 let.  

Zprávy 

Právo: Ekonomové: rozpočtu dojdou peníze. Rozpočet pro příští rok počítá se zvyšování platů státních zaměstnanců, 

rychlejším růstem důchodů, vyšší rodičovskou nebo příspěvky na dopravu pro studenty a seniory a oproti letošku budou 

výdaje bezmála o sto miliard korun vyšší. Ekonomové před takovou politikou varují, obávají se problémů v době, kdy 

dojde ke zpomalení ekonomiky. Zejména růst výdajů na státní správu dlouhodobě kritizuje Hospodářská komora.  

E15: Zájem o stavební spoření pro děti roste. Trh stavebního spoření zažívá v letošním roce prudký nárůst. Podle 

Českomoravské stavební spořitelny tvoří skoro polovinu nových smluv stavební spoření pro děti a mladé do 26 let. Jen 

pro ně spořitelna letos sjednala přes 40 tisíc smluv, loni touto dobou to přitom bylo jen okolo 13 tisíc smluv. Banky 

rostoucí zájem o nové smlouvy přikládají nízkým úrokům běžných u spořících účtů.  

HN: Platby kartou v e-shopech předstihly dobírku. Platbu dobírkou, jako dosud nejoblíbenější způsob úhrady zboží 

z e-shopů, vystřídalo placení platební kartou. Zatímco před dvěma lety kartu při nákupu přes internet využívala čtvrtina 

zákazníků, letos s ní platí 34,5 % nakupujících. Podíl dobírky naopak klesl z 34 na 29 procent. 

HN: Pohonné hmoty budou mít od října nové symboly. Kvůli jednotnému značení motorových paliv, které začne 

platit v celé EU od 12. října, budou stojany i tankovací pistole na všech čerpacích stanicích v ČR označeny novými 

symboly. Benzinová paliva ponesou označení v kruhu, naftová ve čtverci a plynná v kosočtverci. Písmena v uvedených 

symbolech pak budou značit typ biosložky, číslo pak její podíl v tankovaném palivu. 

Mf DNES: Novým šéfem Lesů ČR bude Vojáček. Novým generálním ředitelem státního podniku Lesy ČR se stane 

současný šéf Vojenských a státních lesů ČR Josef Vojáček, ve výběrovém řízení na nástupce někdejšího ředitele Daniela 

Szoráda se podle ministerstva zemědělství hlásilo 11 uchazečů. Josef Vojáček zatím podle svých slov nechystá 

výraznější personální změny a chce se zaměřit na lepší komunikaci státní firmy. 

Mf DNES: Dopravní obr zamíří pravidelně z Prahy. Letecká společnost Qatar Airwais nasadí na pravidelnou linku 

z Prahy do katarské metropole Dauhá nový typ letadla. Spojení hlavních měst bude od 28. října letošního roku zajišťovat 

stroj Boeing 787-7 Dreamliner pro 254 cestujících. Půjde o vůbec první linku z Prahy, na níž bude tento typ letounu 

nasazen.  
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Mf DNES: Turecká krize sráží korunu, zdraží benzin. Rekordně nízká hodnota turecké měny může zasáhnout i 

českou ekonomiku, ekonomické problémy země podle ekonomů výrazně posílily dolar – i vůči české koruně. Právě 

kurz americké měny výrazně ovlivňuje ceny pohonných hmot na českých čerpacích stanicích, v současné době je dolar 

vůči koruně na svém více než ročním maximu.  

Mf DNES: Britským firmám chybějí lidé z EU, zvyšují platy. Britské podniky pociťují výrazný odliv zájemců o 

práci ze zemí Evropské unie a mají problém obsadit volná místa. Nedostatek zaměstnanců je proto nutí k navyšování 

mezd, personální agentury současnou situaci připisují blížícímu se brexitu. Podle statistik britských úřadů loni do země 

za prací přišlo z unijních zemí 101 tisíc lidí, nejméně od roku 2013.  


