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Odbor vnější komunikace 

pátek, 24. srpna 2018 

Titulní strany hlavních deníků  

Právo upozorňuje na rostoucí průměrný věk českých lékařů. Fakulty proto v příštích letech dostanou 7 miliard 

korun navíc, aby mohly vzdělávat více mediků. Policisté z protikorupčního útvaru zamezili nelegálnímu převodu 

velkého balíku zemědělské půdy z vytunelovaného Metropolitního spořitelního družstva, píše E15. Mladá fronta 

DNES se věnuje přísnějším trestům za řízení v opilosti, podle zákonodárců by v krajním případě mohlo hrozit 

doživotní zabavení řidičského průkazu. Hospodářské noviny přináší rozhovor s Jiřím Písaříkem, majitelem 

skupiny Bohemia Energy. Lidové noviny informují o záměru ministra zemědělství Miroslava Tomana vytlačit 

z českého trhu dovozce nekvalitních a šizených potravin.  

Zprávy 

HN: Růst minimální mzdy otestuje pevnost koalice. Vládní strany se blíží k prvnímu názorovému střetu nad novelou 

zákoníku práce. ČSSD se bude snažit uhájit návrh, aby minimální mzda rostla rychleji a dosahovala poloviny mzdy 

průměrné. Hnutí ANO takový návrh odmítá a vytýká sociální demokracii, že místo s koaličním partnerem jednala 

s odboráři. Proti návrhu se ostře také vymezila Hospodářská komora, podrobnosti ZDE.  

E15: Před škrtáním míst chce Hamáček audity. Plošné zeštíhlení státní správy o více než dva tisíce lidí, jímž chce 

ministryně financí Alena Schillerová už v příštím roce ušetřit 3,4 miliardy korun, naráží na odpor ČSSD. Podle 

vicepremiéra Jana Hamáčka by tímto opatřením skončily celé odbory a bylo by ohroženo fungování některých úřadů. 

Ministerstvo financí chce úspory použít na zvýšení platů ve státní sféře.  

Mf DNES: Antimonopolní úřad opět přezkoumá spor o mýto. Předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj oživil 

šanci ministerstva dopravy na dokončení soutěže na provoz mýta po roce 2019. Soutěž, ve které ministerstvo vybralo 

jako vítěze konsorcium firem CzechToll a SkyToll, úřad nejprve zrušil. Současným rozhodnutím ÚOHS se celý spor 

vrací zpět k prvoinstančnímu projednání. 

Mf DNES: Ještě více peněz pro učitele. Ministr školství Robert Plaga chce navýšit rozpočet školství na příští rok o 

více než miliardu korun. Peníze navíc bude požadovat zejména na platy nepedagogických pracovníků a pro rozpočty 

vysokých škol, s ministryní financí Alenou Schillerovou chce návrh projednat začátkem září. Pro nepedagogické 

zaměstnance požaduje ministr školství 10% nárůst výdělku. 

Mf DNES: Češi mají větší dluhy, ale stíhají splácet. Celkový dluh obyvatel České republiky činil ke konci prvního 

pololetí roku 2,23 bil. Kč, meziročně o 8,5 % více. Objem dluhu ohroženého nesplácením naopak za stejné období o 

více než 9 procent klesl. Počet lidí, kteří mají problémy s úhradou závazků spojených se spotřebitelským úvěrem, klesl 

v prvních šesti měsících roku o více než 20 tisíc. Data vydal Bankovní a nebankovní registr klientských informací.  

HN: Francouzský Total v Íránu ustupuje Trumpově hrozbě. Energetická společnost Total zrušila kontrakt na těžbu 

zemního plynu na poli South Pars v jižním Íránu, kde měl ve spolupráci se firmami Petropars a čínskou CNPS 

naplánovaný průzkum i následnou těžbu. Důvodem je obava francouzské korporace z amerických sankcí. 

https://www.komora.cz/news/valorizacni-mechanismus-pro-min-mzdu-vychazet-by-mel-z-prognozy-mf-a-medianoveho-prijmu/
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Mf DNES: Brexit: platby kartou zdraží, ekofarmy zapláčou. Britská vláda představila první opatření pro případ, 

kdyby země opustila Evropskou unii bez dohody o podmínkách brexitu. Vláda Brity ujišťuje, že nedojde na žádné 

katastrofické scénáře. Z dokumentu je nicméně zřejmé, že kabinet počítá např. se zdražením poplatků při platbě kartou 

nebo vyšší byrokracií pro dovozce zboží z EU, problémy s přístupem ne evropský trh by mohly mít i ekofarmy. 

LN: Credit Suisse zmrazila Rusům miliardy franků. Jedna z největších švýcarských bank Credit Suisse zmrazila 

takřka pět miliard švýcarských franků spojených s Ruskem, aby nedošlo k obcházení amerických sankcí. Podle zpráv 

agentury Reuters roste mezi švýcarskými finančními domy obava, že se v případě spolupráce s ruskými podnikateli 

stanou terčem Washingtonu. 

E15: Čína podá u WTO stížnost kvůli americkým clům. Čína připravuje u Světové obchodní organizace novou 

stížnost na USA kvůli americkým dovozním clům na čínské zboží, uvedlo čínské ministerstvo obchodu. USA od čtvrtka 

uplatňují nová 25procentní cla na dovoz zboží z Číny v hodnotě 16 miliard dolarů, Peking v reakci na kroky 

Washingtonu zavedl odvetná opatření v obdobné hodnotě.  

 

 


