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Odbor vnější komunikace 

středa, 17. října 2018 

Titulní strany hlavních deníků 

Podle průzkumu Family Office Report 2018 společnosti J&T dvě třetiny oslovených byznysmenů chtějí firmu 

předat někomu z rodiny, sděluje E15. Včera začal soud s Ivo Rittigem kvůli jízdenkové kauze, uvádí MF Dnes i 

Právo. Brexit bez dohody by citelně zasáhl britskou ekonomiku, tvrdí Hospodářské noviny. Prostějovští 

výsadkáři zneškodnili spolupachatele srpnového útoku na tři Čechy v Afghánistánu, uvádí Lidové noviny. 

Zprávy 

E15: Výrobci strojů a zařízení hlásí rekordní tržby. Celkem 367 mld. korun utržili loni výrobci strojů a zařízení, což 

představuje meziroční růst o osm procent. Je to nejvyšší hodnota za posledních deset let, vyplývá z dat ministerstva 

průmyslu a Českého statistického úřadu. 

HN: Průmysl roste, zdražilo bydlení a potraviny. Ceny průmyslových výrobců v září zpomalily meziroční růst na 

3,2 procenta ze srpnových 3,3. Ceny rostly u stavebních prací a tržních služeb pro podniky. Míra spotřebitelské inflace 

klesla na 2,3 procenta ze srpnových 2,5 procenta, proti loňskému září zdražilo hlavně bydlení a potraviny. 

MF Dnes: Stát vybral od těžařů 930 milionů. Firmy, které v ČR odvádějí poplatky z těžby nerostných surovin, 

odvedly loni státu a obcím na úhradách z vydobytých nerostů téměř 930 milionů korun. Meziroční nárůst je více než 

dvojnásobný. 

Právo: Ekonomové: Zdravotní pojištění jede téměř bez rezerv. Český systém zdravotního pojištění není připraven 

na další hospodářskou krizi. Nemá dostatečné rezervy a výdaje rostou výrazně rychleji než příjmy. Vyplývá to z analýzy 

VŠE, kterou zpracovali ekonom Štěpán Křeček a hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková.  

E15: Teplárnu v Příbrami chtějí i velké energetiky. Po desetiletích v konkurzu se spouští prodej majetku Příbramské 

teplárenské. Výtěžek si rozdělí správce konkurzní podstaty, na kterého připadne 86 procent, a město Příbram. O majetek 

tepláren se bude ucházet několik energetických hráčů, zjistil deník. 

E15: E15: Do Liftaga vstoupil miliardář Hájek. Do přepravní platformy Liftago vložila přes sto milionů korun 

společnost Livesport Invest podnikatele Martina Hájka. Součástí transakce je výkup většiny akcionářů. Zakladatelé 

firmy Liftago tak spolu s Livesportem budou držet přes 90 procent akcií. 

HN: Nejlepšími podnikateli na Vysočině jsou oděvní družstvo VÝVOJ a kavárník Josef Švec. V krajském kole 

podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku odbornou porotu zaujal kavárník 

Josef Švec, mezi firmami si největší přízeň zasloužila společnost VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti, která vyrábí pánské 

konfekční oděvy. Nejodpovědnější firmou se stala společnost Adélka. Soutěž zaštiťuje Hospodářská komora.  

E15: Kvůli brexitu klesá obchod s Británií. Nejistota spojená s vystoupením Velké Británie z EU způsobuje výrazný 

pokles obchodní výměny. V srpnu se český vývoz na ostrovy snížil o téměř desetinu, dovoz o třináct procent. 
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E15: V Británii rychle rostly mzdy. Zaměstnancům v Británii rostla v letních měsících základní mzda nejrychleji za 

deset let. Výdělek bez odměn se za tři měsíce do konce srpna zvýšil o 3,1 procenta, uvedl britský statistický úřad.  

MF Dnes: Notáři poradí veřejnosti zdarma. Notářská komora ČR v rámci letošního Dne evropské spravedlnosti 

uspořádá již podruhé Den otevřených dveří Notářské komory. Pro radu si budou moci lidé přijít v pondělí 22. října. 

E15: Maďaři budou mít stavební spoření bez podpory. Maďarsko překvapivě ruší státní podporu stavebního spoření. 

Změnu zákona v parlamentu schválila vládní většina. Kabinet krok zdůvodnil tím, že státem podporované smlouvy o 

stavebním spoření nesloužily svému účelu a pomáhaly stavebním spořitelnám k výjimečným ziskům. 


