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Odbor vnější komunikace 

úterý, 9. října 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

Hospodářské noviny a E15 píší o spojení Monety Money Bank a Air Bank, Moneta odkoupí společnosti Home 

Credit a Air Bank za 20 miliard korun. Právo informuje o vyjednávání o vedoucích postech na pražském 

magistrátu. Kandidátům na vedení Prahy se věnují také Lidové noviny, podle nichž jsou ve hře celkem čtyři 

jména. O jednáních o koalicích v Praze i dalších českých městech píše Mladá fronta DNES. Vítězové voleb nemají 

křeslo primátora nebo starosty jisté například v Kladně, Pardubicích nebo Jihlavě.  

Zprávy 

Právo: Nový stavební zákon má začít platit za čtyři roky. Nový stavební zákon, který výrazně zrychlí a zjednoduší 

přípravu staveb v ČR, by měl nabýt účinnosti v roce 2023. Vyplývá to z harmonogramu, který včera představili 

ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým. Komora včera 

s resortem podepsala memorandum, na jehož základě budou na tvorbě nového zákona spolupracovat. Více ZDE.  

HN: Stavebnictví i průmysl zpomalily růst. Stavební výroba v České republice v srpnu zpomalila meziroční růst na 

11,9 procenta oproti červencových bezmála 16 procentům, uvedl Český statistický úřad. Nižší meziroční tempo 

vykázala také průmyslová výroba, když ve druhém prázdninovém měsíci zpomalila na 1,9 %. V červenci se přitom 

průmysl meziročně zvýšil o více než desetinu. 

Mf DNES: V Česku jsou bez práce tři procenta lidí. Nezaměstnanost v České republice v září klesla na tři procenta 

a bez práce bylo podle údajů Úřadu práce 224 331 lidí, nejméně od roku 1996. Počet volných pracovních pozic naopak 

vzrostl na více než 316 tisíc, zájem je podle ekonomů nejen o dělnické profese, ale již také o pracovníky do vyšších 

funkcí ve výrobě. 

Právo: Útraty v srpnu zpomalily. Tržby českých obchodníků v srpnu zpomalily na 4,2 procenta z červencových 5,6 

procent, data představil Český statistický úřad. Tradičně se nejvíce dařilo internetovým obchodům, tržby e-shopů se 

v srpnu meziročně zvýšily o pětinu. Podle analytiků by měl růst maloobchodních tržeb díky kupní síle Čechů pokračovat 

i v dalších měsících.  

HN: Objem spořitelních úvěrů vzrostl o 23 procent. Stavební spořitelny do konce letošního září poskytly úvěry za 

54,2 miliardy korun, což znamená meziroční nárůst o 23 procent. Lidé si pak podle oslovených spořitelen půjčují vyšší 

částky, protože počet nových úvěrů meziročně poklesl. Celkem do konce září klienti letos uzavřeli 326 tisíc smluv. 

LN: Malá Air Bank se mění v obří podnik. Air Bank se spojí s Monetou Money Bank, vznikne tak jedna z největších 

sítí poboček a bankomatů na českém trhu a dvojka na trhu spotřebitelských půjček. Vlastník Air Bank, skupina Home 

Credit Petra Kellnera a Jiřího Šmejce prodá svoji společnost Monetě celkem za 20 miliard korun a Moneta Money Bank 

se následně přejmenuje na Air Bank.  

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/mmr-a-hospodarska-komora-se-shodly-ze-ceske-stavebni-pravo-po-letech-dospelo-do-stavu-ve-kterem-uz-nestaci-pouha-dalsi-novelizace-spolecne-pripravi-novy-stavebni-zakon-ktery-by-mohl-byt-schvalen-u/
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E15: Na Hradě se uskuteční čínská konference. Pražský hrad bude příští týden hostit čínské investiční fórum, kterého 

se mimo jiné zúčastní také vedení skupiny CITIC. Ta postupně přebírá tuzemské aktivity další čínské společnosti CEFC. 

Účast na slavnostním galavečeru přislíbil také prezident Miloš Zeman. 

Mf DNES: Obchody spouštějí akci Konec plastů. Jednorázové plastové výrobky v českých obchodních řetězcích již 

zřejmě brzy skončí, většina velkých tuzemských řetězců se už na nová pravidla připravuje. Směrnici o jednorázových 

plastových výrobcích bude tento měsíc schvalovat Evropský parlament, na jednotlivých členských státech následně 

bude konkrétní zařazení do národních legislativ. Podle obchodníků to může vést k mírnému zdražení zboží. 

Mf DNES: Britský soud zamítl žalobu na Google. Americká internetová společnost Google nemusí platit odškodné 

ve výši jedné miliardy liber za údajně neoprávnění shromažďování informací o více než čtyřech milionech uživatelů 

iPhonů, hromadnou žalobu zamítl britský soud. Podle uživatelů Google v letech 2011 a 2012 obcházel nastavení ochrany 

osobních dat na telefonech společnosti Apple. 

LN: Turecko se brání záplavě levné oceli. Turecko zavádí k 17. říjnu kvóty a cla na dovoz oceli, oznámila Světová 

obchodní organizace. Ankara komoditu zpoplatní 25procentní přirážkou, země krok vysvětluje silným nárůstem dovozu 

této komodity. Důvodem jsou podle ekonomů zaváděná cla ze strany USA a restriktivní opatření proti dalším státům, 

která rapidně zvýšila dovoz oceli právě do Turecka. 

 

 

 

 

 


