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Odbor vnější komunikace 

úterý, 28. srpna 2018 

Titulní strany hlavních deníků  

Politici udělali z nedostatku cenově dostupných nemovitostí hlavní téma letošních komunálních voleb, uvádí 

deník E15. Právo informuje o problémech obcí s černými stavbami, zbavit se nemovitostí bez stavebního povolení 

je pro ně v současné době obtížné. Hospodářské noviny se věnují záměru ministerstva pro místní rozvoj finančně 

podpořit obce při výstavbě nájemních bytů. Elektronická cigareta IQOS se stala hitem sociálních sítí a podle 

odborníků inspiruje děti ke kouření, upozorňují Lidové noviny. Mladá fronta DNES varuje před zdražováním 

elektřiny, domácnosti i firmy by v budoucnu mohly platit tisíce korun ročně navíc.  

Zprávy 

Mf DNES: Důchody se od ledna zvýší. Seniorům a seniorkám vzrostou od ledna důchody, přilepšit by si měli 

v průměru o 600 korun měsíčně. Penzistům nad 85 let stát navíc přidá další tisícikorunu, vládní důchodovou novelu 

podepsal prezident republiky Miloš Zeman. Podle Hospodářské komory je zvyšování penzí bez důchodové reformy 

nezodpovědným krokem vůči budoucím generacím.  

HN: Vláda hodlá rozjet ve velkém stavbu nájemních bytů. Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Svazem 

měst a obcí přichází s návrhem řešení nedostupnosti bydlení ve velkých městech. Program by podle šéfky resortu Kláry 

Dostálové počítal se dvěma miliardami korun ročně na výstavbu nájemních bytů, kde by města regulovala výši 

měsíčního nájmu. Podle realitních odborníků ale i tento systém může narazit na dlouhé povolovací řízení. 

E15: TAČR chystá výzvu pro spolupráci vědců a firem. Druhou veřejnou soutěž programu ZÉTA zaměřeného na 

podporu spolupráce akademické sféry a podniků – mj. skrze zapojení studentů a mladých výzkumníků – vyhlásí v září 

Technologická agentura ČR. Novinkou bude zavedení role garanta, který má přispět k tomu, aby výsledek projektu byl 

aplikovaný v praxi. 

E15: Obrněnce Titus dodá místo Tatry firma Eldis. Novým dodavatelem 62 vozů Titus pro českou armádu za 6,7 

miliardy korun má být firma Eldis Pardubice. Společnost Tatra Export, která měla původně podle rozhodnutí vlády vozy 

dodat, nezískala bezpečnostní prověrku. Obě firmy spadají do koncernu Czechoslovak Group. 

Právo: K výročí koruny vydá ČNB minci za 100 milionů. Česká národní banka plánuje vydat ke stému výročí 

československé koruny zlatou minci v hodnotě 100 milionů korun. Její hmotnost dosáhne 130 kilogramů, bude mít 

v průměrů půl metru a půjde pouze o výstavní exponát. Nejdražší mince, kterou v historii centrální banka vydá, bude 

k vidění od 31. ledna 2019. 

Mf DNES: Češi oceňují volný pohyb, Řekové jednotnou měnu. Na členství v Evropské unii oceňují Češi hlavně 

volnost pohybu, Řekové a Italové pak zejména jednotnou měnu. Vyplývá to z průzkumu v rámci mezinárodního 

projektu „Evropě se daří dobře?!“. Za největší výzvu a problém, který Unii čeká, považují Češi, Italové i Řekové 

nelegální migraci. 
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E15: Byznys se slámou vázne kvůli vedru. Největší česká textilka, královédvorská Juta, musela zcela zastavit svou 

výrobu kvůli nedostatku slámy. Jejími motouzy a sítěmi se totiž nejen v tuzemsku sláma tradičně váže a lisuje do balíků. 

Balík sena je nyní čtyřikrát dražší než obvykle. 

Mf DNES: Uber se chce zaměřit na kola. Na úkor automobilů. Americký poskytovatel alternativní taxislužby Uber 

se hodlá ve větší míře soustředit na sdílení jízdních kol a koloběžek na elektrický pohon, a to i na úkor automobilů. 

Podle šéfa společnosti Dary Khosrowshahiho je právě individuální doprava ideální pro pohyb ve městech. Elektrokola 

již Uber ve spolupráci s firmou Jump nabízí v osmi amerických městech a podobné plány má také v Evropě. 

E15: Soud začal jednat o íránské stížnosti na USA. Mezinárodní soudní dvůr začal projednávat íránskou stížnost na 

Spojené státy americké. Teherán v ní tvrdí, že Washington nedávným znovuzavedením protiíránských sankcí porušil 

bilaterální dohodu o přátelství a ekonomických vztazích z roku 1955.  


