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Odbor vnější komunikace 

úterý, 21. srpna 2018 

Titulní strany hlavních deníků  

Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo i deník E15 se na titulních stranách věnují 

připomínce 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Podle nejnovějších statistik za dobu 

okupace zahynulo 425 lidí.  

Zprávy 

Právo: Maláčová chce zvýšit minimální mzdu na polovinu průměrné. Ministryně práce a sociálních věcí Jana 

Maláčová přišla s návrhem na zvyšování minimální mzdy, od roku 2020 ji chce upravovat tak, aby odpovídala polovině 

průměrného výdělku. Nejnižší mzda by tak dle tohoto mechanismu měla v roce 2020 vzrůst na více než 15 tisíc korun. 

Proti takovému návrhu se ostře postavila Hospodářská komora. Více ZDE  

Mf DNES: Síť dálnic neroste. Průmysl se bojí o dotace. Stát opět může mít problémy s čerpáním evropských dotací 

na dopravní stavby, podle zástupců průmyslu váznou zejména projekty dálnic zařazených mezi tzv. prioritní stavby. 

Předseda Dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp varuje před scénářem, kdy se ze strachu z nedočerpání 

dotací upřednostní méně důležité stavby a klíčové projekty se odloží.  

Mf DNES: Hamáček: Jediný kandidát pro zahraničí je Poche. Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že chce zůstat 

ministrem vnitra a do konce prázdnin vyřešit otázku obsazení resortu zahraničních věcí. Jan Hamáček zároveň popřel 

spekulace, že by vnitro mohl přepustit prvnímu místopředsedovi ČSSD Jiřímu Zimolovi. Jediným kandidátem na 

ministra zahraničí podle Hamáčka zůstává Miroslav Poche, kterého odmítl jmenoval prezident Miloš Zeman.  

LN: Společnost Kapsch podala trestní oznámení. Společnost Kapsch podala trestní oznámení na advokáta Jana 

Hrazdíru, který je členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k mýtnému tendru. Firma Jana 

Hrazdíru podezírá z toho, že mohl zneužít pravomoci a ovlivnit výsledek celého řízení ve prospěch ministerstva 

dopravy. Advokát výtky Kapsche odmítl a označil je za nesmysl. 

HN: ČD vypsaly soutěž až na 90 expresních vagonů. České dráhy vypsaly soutěž na dodávku až 90 expresních 

vagonů, předpokládanou cenu dopravce neuvedl s tím, že chce nové vozy odebírat podle aktuálních potřeb a objemu 

přepravy. Nové vagony by měly nahradit staré rychlíkové vozy, kterých mají ČD stále ještě desítky. Podle podniku 

budou nové vlaky disponovat klimatizací, internetovým spojením a zásuvkami.  

HN: NKÚ: Centrální nákup státu nefunguje, úspory nepřináší. Centrální nákup státu po čtyřech letech od spuštění 

nefunguje a nepřináší očekávané úspory, vyplývá ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle něho téměř nikdo ani 

nevyužívá nástroj pro sběr požadavků z celé státní zprávy. Ministerstvo financí trvá na tom, že je postup efektivní.  

HN: Prodej dieselů v červenci se meziročně propadl. Podíl prodávaných osobních aut s naftovým motorem v ČR se 

letos v červenci propadl na méně než 27 procent, loni to bylo v prvním prázdninovém měsíci o 11 procentních bodů 

více. Podle odborníků se na poklesu podílejí dozvuky aféry Dieselgate i stále přísnější emisní normy.  

https://www.komora.cz/news/valorizacni-mechanismus-pro-min-mzdu-vychazet-by-mel-z-prognozy-mf-a-medianoveho-prijmu/
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E15: Největší firmy vyplatily dividendy za půl bilionu dolarů. Firmy celosvětově ve druhém čtvrtletí letošního roku 

vyplatily na dividendách 497,4 miliardy dolarů, v přepočtu 11,2 bilionu Kč. Vyplývá to z údajů společnosti Janus 

Henderson, podle jejíchž statistik se jedná o téměř 13procentní meziroční nárůst. Výplaty dividend rostly téměř ve všech 

regionech světa. 


