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Odbor vnější komunikace 

pátek, 31. srpna 2018 

Titulní strany hlavních deníků  

Podle E15 bude ministerstvo financí pokračovat ve státní loterii, a to navzdory tomu, že počet lidí, kteří se do ní 

zapojují, setrvale klesá. Dosud vyšla Účtenkovka státní kasu na téměř 60 milionů korun. Právo píše o stoupání 

hladiny podzemních vod v bývalých dolech nedaleko Kladna, děje se tak i přes dlouhotrvající sucha. 

Hospodářské noviny přináší rozhovor s ředitelkou oděvní společnosti Bushman, hovoří o cílech firmy i rozdílech 

mezi zaměstnanci. Lidové noviny se věnují střídání letního a zimního času, které podle nedávné ankety vadí 80 

procentům obyvatel Evropské unie. Mladá fronta DNES upozorňuje na zanedbaný stav tisíců mostů v České 

republice, ministr dopravy Dan Ťok v této souvislosti nařídil mimořádnou inspekci mostů. 

Zprávy 

Mf DNES: Erste vykoupí akcie spořitelny. Rakouská finanční skupina Erste chce vykoupit akcie České spořitelny od 

drobných akcionářů, v současnosti Erste vlastní v české bance téměř 99procentní podíl. Podle analytiků je to ze strany 

rakouské firmy logický krok, prodejem menšinových podílů bude zároveň ukončeno obchodování s titulem na volném 

trhu RM-Systém. 

LN: Felicia může být nástupcem modelu Škoda Rapid. Škoda Auto zveřejní podobu nástupce modelu Rapid, vůz 

s pracovním jménem Vision RS bude mít premiéru na letošním autosalonu v Paříži. Nový automobil má podle 

společnosti naznačit, jak budou vypadat příští sportovní modely mladoboleslavského výrobce. Vedení firmy uvažuje o 

oficiálním pojmenování nového modelu staronovým názvem Felicia. 

Právo: Pojišťovny zdražují povinné ručení. Pojišťovny letos zdražily povinné ručení, zejména pak rizikovým 

klientům. Zvyšování cen zdůvodňují tím, že škody v pojištění odpovědnosti za provoz vozidla dlouhodobě rostou a 

opravy jsou stále dražší. Podle průzkumu poradenské společnosti Chytrý Honza platí nejvyšší povinné ručení řidiči 

v Praze, Brně a Plzni.  

E15: Armáda koupí chemikům 80 speciálních obrněnců. Státní podnik Vojenský výzkumný ústav dodá armádě 80 

speciálních chemických obrněných vozů na podvozku Iveco za více než pět mld. korun. Vozidla budou sloužit k 

zjišťování přítomnosti radioaktivních, chemických či biologických látek.  

Mf DNES: Největší pětka developerů posílila. Podíl pěti největších developerů na pražském bytovém trhu v prvním 

pololetí meziročně vzrostl o 3,8 procentního bodu na 44,5 %, největšími hráči v hlavním městě jsou společnosti Central 

Group, Finep a Skanska Reality. Nejnovější statistiky vydaly společnosti Trigema, Skanska Reality a Central Group. 

V prvním pololetí celkem developeři v Praze prodali 2 750 nových bytů. 

E15: Češi prodali v Chile solární projekty za 2,9 miliardy. Tuzemská investiční skupina Solek Group zaměřená na 

realizaci projektů fotovoltaických elektráren prodala v Chile projekty s plánovaným instalovaným výkonem 118 

megawattů kanadské společnosti CarbonFree. Stavbu elektráren má skupina zahájit na konci roku. 
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E15: United Airlines chystají lety Praha–New Jersey. Americký dopravce United Airlines bude od 7. června 2019 

denně létat mezi Prahou a letištěm Newark ve státě New Jersey. Letiště leží v bezprostřední blízkosti New Yorku. Linku 

by mohlo obousměrně využít 43 tisíc cestujících za rok. 

LN: Další cla. Americký prezident Donald Trump je připraven uvalit další cla na zboží z Číny v roční hodnotě 200 

miliard dolarů (4,4 bilionu korun), uvedla agentura Bloomberg. Navrhovaná cla se týkají široké skály spotřebního i 

průmyslového zboží a americký prezident by měl nové opatření oficiálně představit příští týden. Podle ekonomů bude 

tento krok znamenat další eskalaci obchodní války mezi oběma ekonomikami.  

E15: Minimální mzda na Slovensku by mohla být 520 eur. Slovensko chystá další zvýšení minimální měsíční mzdy. 

Vyplývá to z návrhu ministerstva sociálních věcí, které navrhuje růst minimální mzdy od ledna příštího roku ze 480 na 

520 eur měsíčně, tedy v přepočtu asi 13 400 korun. 

E15: V Německu trvá rekordně nízká nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti v Německu v srpnu zůstala na 5,2 %, 

nejníže od znovusjednocení země. Vyplývá to z dat spolkového úřadu práce. Počet nezaměstnaných klesl o osm tisíc na 

2,333 milionu lidí. 


