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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 30. srpna 2018 

Titulní strany hlavních deníků  

Právo přináší rozhovor s novým ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů Radimem Dragounem. 

Mimo jiné v něm odmítá, že je koněm jakékoliv politické strany. Letošní rekordní letní provoz nad Evropou 

znamenal problémy pro takřka všechna letiště. Jen z Prahy v červenci na čas nevzlétla až polovina strojů, uvádí 

E15. Hospodářské noviny upozorňují na přísný dohled nad výběrem daní v ČR, podle Soudního dvora EU jsou 

tuzemská pravidla mnohem tvrdší než ve zbytku Unie. Lidové noviny varují před nedostatkem učitelů. 

Kantorské sbory tak stále častěji doplňují lidé v důchodovém věku nebo učitelé bez pedagogického vzdělání. 

Mladá fronta DNES nabízí přehled opravovaných silničních úseků v ČR a zmapovala největší uzavírky ve 

městech i mimo ně.  

Zprávy 

LN: Zaměstnanci státu si polepší v průměru o 8 %. Více než 600 tisíc lidí, kteří pracují pro stát, by od příštího roku 

mělo dostat přidáno v průměru osm procent. Dohodla se na tom koalice ANO a ČSSD, za poslední čtyři roky se přitom 

výdělky státních zaměstnanců zvýšily skoro o 32 procent. Hospodářská komora plošný růst bez objektivního prokázání 

růstu efektivity úředníků kritizuje a upozorňuje, že už nyní platy ve státní sféře převyšují mzdy v soukromém sektoru. 

HN: Neziskové organizace mají oproti plánu dostat méně. V návrhu rozpočtu na příští rok klesla suma určená 

neziskovým organizacím o 586 milionů korun oproti původnímu plánu, podle premiéra Andreje Babiše bude nicméně 

kabinet s jednotlivými organizacemi o jejich požadavcích ještě jednat. Výrazně by měly klesat příjmy společnostem 

vázaným na ministerstvo školství. 

HN: Babiš s Merkelovou projedná migraci. Premiér Andrej Babiš bude ve středu 5. září v Berlíně jednat s německou 

kancléřkou Angelou Merkelovou, hlavními tématy budou migrace, rozpočet EU, brexit nebo volby do Evropského 

parlamentu. Český premiér se setká také s předsedou Spolkového sněmu Wolfgangem Schäublem, s nímž chce 

diskutovat dopravní spojení obou zemí nebo spolupráci ve vědě a výzkumu. 

HN: Na reklamě víc utržily televize, rádia i tisk. Výdaje na televizní reklamu od ledna do července meziročně vzrostly 

o deset procent na 27,66 miliardy korun. Zvýšily se také výdaje na propagaci v rádiích – o 12 % na 4,48 mld. Kč i v tisku 

– o 3 % na 10,66 mld. Kč. Výsledky zveřejnila společnost Nielsen Admosphere.  

E15: Přibyla téměř polovina platebních terminálů. Počet terminálů na platební karty u obchodníků se v ČR v prvním 

čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 44 procent. Počet bezkontaktních transakcí stoupl o 28 procent. Uvedla to společnost 

Mastercard s poukazem na data Sdružení pro bankovní karty. 

E15: Český McDonald’s vydělal rekordní částku. Historického zisku přes 266 milionů korun dosáhl řetězec rychlého 

občerstvení McDonald’s ČR. Lidé loni v jeho 96 restauracích utratili 5,18 mld. korun. Zisk loni stoupl také polské 

společnosti AmRest, která v ČR provozuje řetězce Burger King, KFC, Pizza Hut a Starbucks, a to na 696 milionů korun. 
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E15: MMR rozdá miliardy na boj se suchem. Národní dotační programy za 3,2 mld. korun hodlá ještě letos na podzim 

vypsat Ministerstvo pro místní rozvoj. Podpoří projekty, které řeší například záchyt dešťové vody u bytové výstavby 

nebo budování vsakovacích pásů při modernizaci místních komunikací, uvedla ministryně Klára Dostálová. 

E15: Nadějná sklizeň. Až šest tisíc tun ovoce, třikrát více než loni, plánují letos zpracovat ve vizovické likérce Rudolf 

Jelínek. Podnik hospodaří na 163 hektarech sadů, které by mohly pokrýt až pětinu spotřeby ovoce. Výnosy likérky loni 

dosáhly 454 milionů korun, o tři procenta více než v předchozím roce. 

LN: USA na vzestupu. Ekonomika USA ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 4,2 procenta a mírně tak překonala 

odhady analytiků. Tempo hospodářského růstu bylo ve druhém kvartále podle statistik tamního ministerstva obchodu 

nejrychlejší od poloviny roku 2014. K dobrým výsledkům podle ekonomů přispěly vyšší investice firem i růst exportu. 

Pro celý letošní rok odhadují statistici růst zhruba o 3 procenta. 

Mf DNES: Putin zmírňuje důchodovou reformu. Ruský prezident Vladimir Putin navrhl zmírnit chystanou 

důchodovou reformu, zvýšit věk pro odchod do penze pro ženy chce jen o pět let místo vládou plánovaných osmi. Rusky 

v současnosti odcházejí do důchodu v 55 letech, zvýšení o pět let se dotkne také mužů – z 60 na 65 let. Vladimir Putin 

navrhuje také možnost předčasného odchodu do penze pro matky s více dětmi. 

E15: Kyjev hodlá od USA nakoupit systémy protivzdušné obrany. Ukrajina oficiálně požádala Spojené státy 

americké o prodej nejméně tří systémů protivzdušné obrany. Zpravodajskému serveru Novoje Vremja to řekl zvláštní 

vyslanec Ukrajiny ve Washingtonu Valerij Čalyj. Cena jednoho takového systému činí 750 milionů dolarů, v přepočtu 

zhruba 16,5 mld. korun. 


