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Odbor vnější komunikace 

středa, 22. srpna 2018 

Titulní strany hlavních deníků  

Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Právo se věnují včerejším akcím k připomenutí 50. výročí invaze vojsk 

Varšavské smlouvy do Československa. Konaly se pietní akce i protesty proti politické reprezentaci. E15 

upozorňuje na vysoké dividendy v hodnotě 37 mld. Kč, které odeslaly v letošním roce největší české banky svým 

zahraničním matkám. Hospodářské noviny informují o záměru ministerstva práce a sociálních věcí změnit 

systém převádění dovolených do dalšího roku. 

Zprávy 

HN: Rychlejší růst minimální mzdy ve vládě zřejmě narazí, ministři za ANO jsou buď proti, nebo mlčí. 

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová bude mít zřejmě problém s prosazením minimální mzdy na úroveň 

17 400 Kč v roce 2020 i s tím, aby se stanovovala jako polovina průměrné mzdy. Proti je premiér Andrej Babiš i 

ministryně průmyslu Marta Nováková, podle níž je požadavek pro podnikatele nepřijatelný. Ostře proti je také HK ČR.  

HN: Ministerstvo chystá velké změny ve vybírání dovolené. Dovolená delší než čtyři týdny patří mezi Čechy 

k nejoblíbenějším zaměstnaneckým benefitům, přesto ji řada zaměstnanců celou nevyčerpá. Podniky pak často řeší, jak 

se zbývajícími dny volna naložit, převedení dovolené do následujícího roku je totiž v současnosti poměrně 

komplikované. MPSV nyní navrhuje, aby zaměstnanci měli možnost převést zbylou dovolenou do dalšího roku.  

HN: Ťokovi se otevírá cesta k dokončení tendru na mýto. Soutěž na provozovatele mýtného systému v České 

republice spěje do další fáze, šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj by měl v nejbližších dnech – nejspíše ještě tento 

týden – rozhodnout o osudu mnohamiliardové zakázky. Právě ÚOHS v květnu soutěž kvůli údajné netransparentnosti 

zrušil. Podle informací HN ale nyní úřad své rozhodnutí změní a vrátí celý případ k novému posouzení. 

E15: České banky pošlou matkám štědrou dividendu. Pětice největších hráčů na poli českého bankovnictví 

s výjimkou UniCredit Bank poslala letos svým mateřským firmám do zahraničí skoro 37 miliard korun, bezmála o 

pětinu více než v předchozím roce. Podle analytiků stojí za vysokými odlivy peněz do ciziny nedostatek investičních 

příležitostí v ČR s nízkou mírou rizika.  

Mf DNES: Platy politiků mohou stoupnout. Piráti jsou proti. Na dnešní mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny 

se piráti pokusí zabránit prudkému růstu platů politiků o dvacet procent od ledna příštího roku. Budou požadovat 

projednání a schválení návrhu, který vláda Andreje Babiše poslala do dolní komory již v květnu a který má zbrzdit 

platový nárůst u politiků.  

Mf DNES: Češi mají investiční apetit. Majetek, který mají Češi uložen v podílových fondech, stoupl v pololetí 

meziročně o 4,5 miliardy na 488 mld. Kč. Podle ekonomů zůstává mezi lidmi zájem o investování navzdory nižší 

stabilitě na finančních trzích a oblíbili se možnost stát se prostřednictvím podílového fondu částěčnými spolumajiteli 

velkých firem.  

https://www.komora.cz/news/valorizacni-mechanismus-pro-min-mzdu-vychazet-by-mel-z-prognozy-mf-a-medianoveho-prijmu/
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LN: Vítkovice za třicetinu. Společnost Vítkovice sníží svůj základní kapitál z bezmála 4 miliard na 132,8 milionu 

korun, učiní tak snížením jmenovité hodnoty akcií z 300 korun na 10 Kč za kus. Peníze firma použije spolu s částí 

nerozděleného zisku z minulosti k úhradě ztráty, která za loňský rok činí 4,55 mld. Kč. Záchranný krok schválila valná 

hromada firmy. 

HN: Soud: Lidé z Horoměřic se zatím stěhovat nemusí. Lidé z družstva Svatopluk zatím nemusí vyklidit své domovy 

v Horoměřicích u Prahy, vykonavatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu odložil Ústavní soud. A to do doby, než kauzu 

sám přezkoumá. Ústavní soud zároveň zdůraznil, že nepředjímá výsledek řízení, jen chce zabránit nevratným 

následkům. Členové družstva Svatopluk tvoří část poškozených z kauzy zkrachovalého H-Systemu. 

HN: Výroba aut v Česku letos vzrostla o půl procenta. Výroba osobních vozů v tuzemských automobilkách od ledna 

do července meziročně stoupla o půl procenta na 822 389 aut, uvedlo Sdružení automobilového průmyslu. Největší 

značka Škoda Auto překonala půlmilionovou hranici a meziročně vyrobila skoro o 4 % více vozů.  

Mf DNES: Turecko si stěžuje na Washington. Turecko podalo u Světové obchodní organizace stížnost na USA kvůli 

dalším clům na dovoz turecké oceli a hliníku. Zdvojnásobení cel tento měsíc oznámil americký prezident Donald Trump 

v odvetě za soudní proces s evangelickým pastorem Andrew Brunsonem žijícím v Turecku. Zvýšené celní sazby působí 

podle turecké vlády velké problémy tamní ekonomice i krizi na finančních trzích. 


