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Odbor vnější komunikace 

pátek, 5. října 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

V minulém školním roce pomáhalo pedagogům na základních a středních školách 17 725 asistentů. To je 

meziročně skoro o 4 500 více, informuje Právo. E15 upozorňuje na problémy e-shopů s módou, které oproti jiným 

internetovým obchodům bojují s výrazně vyššími náklady. Hospodářské noviny přináší rozhovor s majitelem 

rozvadovského kasina Leonem Tsoukernikem, který se chystá uspořádat pokerový turnaj o více než 500 milionů 

korun. Lidové noviny se věnují volebnímu klání o post pražského primátora, výsledek podle politologů výrazně 

ovlivní celostátní politické dění. Mladá fronta DNES rozebírá profil podnikatele Mariána Kočnera, který je 

podezřelý z objednání vraždy novináře Jána Kuciaka.  

Zprávy 

Mf DNES: Český export čeká koncem roku oživení. Díky mírnému optimismu vyplývajícímu z opětovného růstu 

zakázek firem i příznivému vývoji kurzu koruny by letošní objem exportu mohl překonat loňský rekord 4,2 bilionu 

korun. Na začátku příštího roku naopak čeká tuzemský vývoz mírné zpomalení, uvedla Asociace exportérů a 

Raiffeisenbank. 

E15: Lidí zvolí vedení radnic a adepty do Senátu. Posedmé od vzniku samostatné České republiky budou lidé vybírat 

složení obecních zastupitelstev a vedení radnic, v prvním kole senátních voleb pak občané vyberou složení horní 

parlamentní komory. V komunálních volbách se o voličské hlasy uchází přes 200 tisíc kandidátů. 

E15: Zeman Petříčkovi slíbil post ministra. Prezident Miloš Zeman dosavadního náměstka MZV Tomáše Petříčka 

jmenuje ministrem zahraničí pravděpodobně během příštího týdne, oznámil to sám Petříček po včerejším jednání 

s hlavou státu. S prezidentem se Tomáš Petříček podle svých slov shodli na tom, že Česká republika musí razit jednotnou 

zahraniční politiku. Na MZV by také měla zaniknout funkce politického tajemníka, kterou zastává Miroslav Poche. 

Mf DNES: Novým členem rady ČNB bude Aleš Michl. Prezident Miloš Zeman jmenuje členem bankovní rady České 

národní banky ekonoma Aleše Michla, který je v současnosti externím poradcem premiéra Andreje Babiše. Aleš Michl 

působí mimo jiné jako spolumajitel investičního fondu Quant, prezident Zeman jej jmenuje 21. listopadu. 

E15. Ve hře jsou tři varianty tunelové trati do Berouna. Prahu má podle plánů SŽDC spojit s Berounem nová 

železniční tunelová trať, na které by vlaky po roce 2040 mohly jezdit až 200kilometrovou rychlostí. Studie 

proveditelnosti projektu za 50 miliard korun počítá s třemi možnými variantami vedení nového spojení. Podle předsedy 

Dopravní sekce HK ČR Emanuela Šípa ale nákladnost výstavby trati výrazně zastiňuje její potenciální přínosy. 

E15: Miliardová investice. Jihokorejská firma Kiswire otevřela v průmyslové zóně Triangle u Žatce druhou halu na 

výrobu ocelových drátů do pneumatik za miliardu korun, podnik díky tomu zdvojnásobí svoji výrobní kapacitu na 27 

tisíc tun drátů ročně a zaměstná dalších 250 lidí. V žateckém areálu buduje svůj závod na výrobu pneumatik také 

jihokorejský výrobce pneumatik Nexen. 
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E15: Výrobci nábytku útočí na rekord. Nábytkářské firmy v prvním pololetí roku vyrobily zboží v hodnotě 22,4 

miliardy korun, meziročně o 4,2 procenta více. Více než dvouprocentním tempem rostl také vývoz i dovoz nábytku, 

uvedla Asociace českých nábytkářů. Ta očekává, že celková letošní produkce překoná loňský rekord. 

E15: Slovensko smí podpořit vznik továrny Jaguaru. Evropská komise schválila plán Slovenska poskytnout britské 

automobilce Jaguar Land Rover investiční pomoc ve výši 125 milionů eur na výstavbu závodu nedaleko Nitry. Komise 

uvedla, že pomoc je v souladu s pravidly EU a nenaruší hospodářskou soutěž v zemi. Závod za 1,4 mld. eur by měl 

oficiálně zahájit výrobu do konce letošního roku a každoročně by měl vyrobit 150 tisíc vozů.  

LN: Bankéři se loučí s Londýnem. Láká je Paříž. Paříž má ambici stát se finančním centrem kontinentální Evropy, 

velké světové banky a instituce podle listu Financial Times totiž stále častěji volí kvůli brexitu přesun z Velké Británie 

právě do francouzské metropole. Své evropské sídlo již do Paříže přesunuly americké banky Bank of America nebo 

Citigroup. Z ostrovů do Franice chystá přesun také finanční dům JP Morgan. 


