
 

 

 1 

Odbor vnější komunikace 

úterý, 4. září 2018 

Titulní strany hlavních deníků                       

E15 připomíná, že sněmovna bude řešit tři desítky pozměňovacích návrhů na podmínky osobního bankrotu: 

minulý kabinet prosazoval sedmiletý bankrot, nyní jsou na stole o něco tvrdší varianty.  Školní rok v České 

republice je jedním z nejdelších v Evropě. V minulém roce čeští žáci proseděli v lavicích 196 dní, píše Právo. 

Hospodářské noviny připomínají dvacáté výročí založení společnosti Google, který v  současnosti drží 90 procent 
světového trhu s  vyhledáváním. Lidové noviny upozorňují na rostoucí počet řidičů, kteří utíkají od dopravních 

nehod, viníci podle statistik prchají od každé šesté havárie. Mladá fronta DNES se věnuje komunálním volbám, 

které startují za měsíc.  

 

Zprávy 

LN: Aktivismus, jenž nás ochuzuje. „Blokace výstavby českých dálnic je chronickou bolestí, kterou nakonec zaplatí 

všichni daňoví poplatníci, a právní postavení ekologických organizací umožňuje oddálit výstavbu klíčových úseků i o 

desítky let,“ říká v autorském komentáři pro dnešní Lidové noviny viceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena 

Bartoňová Pálková. Zároveň připomíná významný podíl Komory na probíhající rekodifikaci stavebního zákona. 

HN: Přebytek rozpočtu klesl na 14,8 miliardy. Přebytek státního rozpočtu klesl ke konci srpna na 14,8 miliardy korun, 

podle dat ministerstva financí je to v porovnání s loňským srpnem téměř o miliardu horší výsledek. Nejvíce peněz šlo 

ve druhém prázdninovém měsíci na výplatu sociálních dávek – více než 370 miliard korun. 

E15: Pomoci s kůrovcem mají i firmy z ciziny. Kapacity na likvidaci kůrovcové kalamity bude státní podnik Lesy ČR 

hledat i v zahraničí. Techniku a lidi chce kromě okolních zemí poptávat například v zemích, které kalamitou postižené 

nejsou, například v pobaltských státech. Uvedl to nový generální ředitel podniku Josef Vojáček.  

 

Mf DNES: Odborníci budou půl roku zkoumat Hlávkův most. Pražský magistrát společně s odborníky z Kloknerova 

ústavu ČVUT začal zkoumat stav Hlávkova mostu, práce potrvají asi šest měsíců. Hlavní město zároveň připravuje 

návrh možného způsobu rekonstrukce mostu, který je dlouhodobě ve špatném stavu. Praha má problémy i s dalšími 

mosty ve městě, v havarijním stavu je například Libeňský most. 

E15: Pražské hotely viní z úbytku hostů službu Airbnb. Obsazenost hotelů v hlavním městě o prázdninách proti 

loňsku překvapivě klesla. V červenci se podle údajů Asociace hotelů a restaurací snížila obsazenost o 4,4 procenta. 

Důvodem je podle hoteliérů také rozmach služeb sdíleného ubytování jako Airbnb. Podíl aplikace Airbnb na počtu 

přenocování v Praze vzrostl loni o 4,7 procentního bodu na 14,7 %. 

 

E15: Ministerstvo obrany koupí bojový simulátor. Ministerstvo obrany koupí taktický soubojový simulátor TSS od 

společnosti Saab Czech. Zaplatí za něj zhruba 289 milionů korun bez DPH. Simulátor umožňuje uspořádat cvičení, při 

kterém počítač sleduje „ztráty“ pomocí laserových senzorů a zářičů, které mají vojáci na zbraních a po těle. 
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E15: Fintechový obr z Polska vstupuje na trh. Do ČR vstupuje polská fintechová společnost Conotoxia 

zprostředkovávající bezhotovostní platby. Firma  působí ve třiceti evropských zemích, nynější expanze se týká také 

Walesu a čtyřiceti států USA. Společnost v tuzemsku bude cílit na malé a střední podniky a na e-shopy. Ročně počítá s 

obratem 25 mld. korun. 

  

E15: Čínská CEFC prodá svoje česká aktiva pod cenou. Skupina China Energy Finance Corporation jedná o prodeji 

svého majetku v ČR čínskému státnímu konglomerátu CITIC Group za 6,7 mld. jüanů, zhruba 21,8 mld. korun. Je to o 

44 procent méně, než činila účetní hodnota majetku v květnu. Napsal to na svém webu South China Morning Post s 

odvoláním na dva informované zdroje. 

 

Mf DNES: Turecko trápí inflace, nejvyšší za patnáct let. Spotřebitelské ceny v Turecku se v srpnu v meziročním 

srovnání loni zvýšily téměř o 18 procent, podle tamního statistického úřadu to znamená nejvyšší růst inflace od roku 

2003. Důvodem ekonomických problémů Turecka je podle ekonomů zejména diplomatický spor s USA, turecká měna 

od počátku letošního roku vůči dolaru oslabila o 40 procent.  

E15: The Times: Ford bude rušit tisíce pracovních míst. Americký výrobce automobilů Ford Motor se chystá zrušit 

tisíce pracovních míst a ukončit výrobu některých modelů včetně vozu Mondeo. Na svém webu to tvrdí list The Times, 

podle kterého bude zrušeno 24 tisíc míst, asi 12 % globální pracovní síly firmy. 

  

 


