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Odbor vnější komunikace 

úterý, 23. října 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

Právo upozorňuje na majetkové nesrovnalosti vedení obce Jesenice u Prahy. Podnikatel Zdeněk Bakala se chce 

soudně bránit proti vulgárním výrazům prezidenta Miloše Zemana. Ten Zdeňka Bakalu v Českém rozhlase 

častoval hrubými výrazy, píše E15. Hospodářské noviny upozorňují na možné ekonomické problémy Saúdské 

Arábie v souvislosti s vraždou saúdského novináře. Lidové noviny se věnují smrti dalšího českého vojáka 

v Afghánistánu. Člen Armády ČR se stal obětí střelby v provincii Herát. Mladá fronta DNES varuje před 

vysycháním českých řek a přehrad.  

Zprávy 

Mf DNES: Česko čeká závažný problém. Pokles míry spolufinancování Evropské unie na dotacích v programovém 

období 2021 až 2027 bude pro Českou republiku podle ekonomů znamenat vážný problém. Míra spolufinancování ze 

strany Bruselu se za tři roky sníží ze současných 85 na 55 procent, navíc se o jeden rok zkrátí doba nutná k dočerpání 

konkrétních dotací. 

LN: České dluhy rostou. Po řadě let snižování se průměrný dluh českých dlužníků loni meziročně zvýšil o 4 000 korun, 

každý Čech tak v roce 2017 průměrně dlužil 29 700 korun. Data zveřejnila ve své analýze společnost KRUK, podle 

které nejvíce dlužníků žije v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a nejvíce závazků musí splácet lidé ve věku 45 až 64 

let.  

E15: Do Prahy přijedou Merkelová i Macron. Sto let od vyhlášení samostatnosti Československa si přímo v Praze 

připomene řada zahraničních státníků. V pátek do hlavního města zavítá německá kancléřka Angela Merkelová a 

v sobotu Prahu navštíví francouzský prezident Emmanuel Macron. Během víkendu se rovněž uskuteční pracovní oběd 

premiéra Andreje Babiše s předsedy vlád dalších zemí. 

HN: V čele ČSA končí Jozef Sinčák. Po pěti letech končí ve vedení Českých aerolinií předseda představenstva Jozef 

Sinčák, informoval server Zdopravy.cz. Dosavadnímu šéfovi tuzemského dopravce dnešním dnem končí smlouva a po 

dohodě s většinovým vlastníkem společnosti, firmou Travel Service, nebude jeho kontrakt prodloužen. 

HN: U ostravského letiště staví parkoviště pro 500 aut. Před Letištěm Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově začala 

stavba centrálního parkoviště za 50 milionů korun, nově tak vznikne 500 parkovacích míst a stávající kapacita se tak 

zdvojnásobí. Nová parkovací stání by měla být cestujícím k dispozici již v dubnu. Parkoviště, které bude stát naproti 

železničnímu terminálu v blízkosti odletové haly, bude vybaveno dobíjecími stanicemi pro elektromobily. 

E15: Slovensku se dařilo. Schodek veřejných financí Slovenska loni klesl na nové minimum v novodobé historii země, 

a to na částku odpovídající 0,78 procenta výkonu tamní ekonomiky. S odvoláním na nejnovější data Eurostatu o tom 

informovalo slovenské ministerstvo financí. 
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Mf DNES: Smrt novináře ničí saúdskou reputaci na trzích. Zahraniční investoři se během minulého týdne ve velkém 

zbavovali saúdských akcií, investoři během sedmi dní prodali cenné papíry saúdských firem v hodnotě 24 miliard korun. 

Podle analytiků se jedná o největší výprodej od roku 2015 a důvodem je aféra zavražděného novináře Džamála 

Chášakdžího. Rijádu se komplikuje také organizace investičního summitu, kam řada významných osobností i 

představitelů státu odmítá kvůli smrti novináře přijet. 

LN: Čína. Moře překlene velemost. Čína dnes slavnostně otevře nejdelší most světa vedoucí přes moře, spojnice 

Hongkongu a Macaa měří 55 kilometrů a svou délkou více než třikrát překonává Öresundský most spojující Švédsko 

s Dánskem. Vzhledem k často nepříznivým povětrnostním podmínkám v oblasti by měla stavba odolat větru až o 

rychlosti 200 kilometrů za hodinu.  

 

 


