
 

 

 1 

Odbor vnější komunikace 

pátek, 16. listopadu 2018 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo přináší rozhovor s premiérem Andrejem Babišem, hovoří o údajném únosu svého syna na Krym i o 

současné napjaté politické situaci. Kauze Andreje Babiše mladšího se na titulní straně věnují také Lidové noviny. 

Poslanci si zvedli platy o deset procent a i s náhradami si přijdou na 90 tisíc korun čistého, informuje Mladá 

fronta DNES. E15 upozorňuje na policejní vyšetřování příčin dvou požárů v pražských Vysočanech a Hostivaři. 

Obě nemovitosti patřily stejné firmě. Hospodářské noviny otiskly rozhovor se spisovatelem a ředitelem 

nakladatelství Academia Jiřím Padevětem, který komentuje stav dnešní české společnosti.  

Zprávy 

Mf DNES: Vývoz dosáhne rekordních 4,3 bilionu korun. Objem vývozu zboží z České republiky by měl letos vzrůst 

o dvě procenta na nový rekord 4,3 bilionu korun, počítá s tím Asociace exportérů ČR. Bilance zahraničního obchodu 

by pak měla v roce 2018 zůstat v 375miliardovém plusu. Podle exportérů je hlavním důvodem dobrých čísel fakt, že 

koruna neposiluje tak rychle, jak původně očekávali.  

E15: ČSSD zvažuje odchod z Babišovy vlády. Budoucnost koalice ANO a ČSSD je nadále nejasná. Ani třetí den po 

vypuknutí vládní krize kvůli údajnému únosu syna Andreje Babiše na Krym sociální demokraté neřekli, zda v kabinetu 

setrvají. Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček chce o budoucí účasti strany ve vládě rozhodnout koncem příštího 

týdne. 

HN: Poslanci schválili růst platů, budou mít více než Slováci a Poláci. Poslanci schválili změnu zákona, podle níž 

jim vzrostou základní platy o 6 500 korun na 82 400 Kč. Ministrům se pak základní výdělek navýší na 157 100 Kč ze 

současných 144 700 Kč. Kdyby zákonodárci změnu neschválili, rostly by jejich platy ještě výrazněji – zhruba o 20 

procent. Platy politiků jsou v ČR vyšší než například v Polsku nebo na Slovensku. 

E15: První český autonomní vlak má vyjet do tří let. Výrobce železniční a silniční techniky AŽD Praha sestavuje 

konsorcium firem, se kterými chce vstoupit na trh s autonomními vlaky. Skupina firem hodlá do tří let vyvinout první 

ryze český vlak bez strojvedoucího, náklady na vývoj by měly dosáhnout 60 milionů korun a výrobce chce novou 

technologií oslovit zejména dopravce na regionálních tratích. 

Mf DNES: Prahu povede pirát Zdeněk Hřib. Ustavující schůze pražského zastupitelstva zvolila primátorem hlavního 

města Zdeňka Hřiba z Pirátské strany, ta má spolu s Prahou sobě a Spojenými silami pro Prahu většinu 39 hlasů 

v 65členném zastupitelstvu.  

LN: Senát schválil změnu úhrad DPH na právní služby. Advokátům se v případě, kdy je klientům přidělí soudy, 

změní u dlouhodobých řízení termín pro odvod DPH. Senátoři schválili poslaneckou novelu, podle níž se bude za 

okamžik zdanitelného plnění považovat zpravidla den úhrady odměny. Dosud advokáti během vleklých řízení museli 

často daň odvádět dříve, než dostali za svoji službu zaplaceno. 
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Mf DNES: Číňané skoupí polovinu trhu. Číňané zůstanou podle ekonomů i nadále hlavní hnací silou obchodu 

s luxusním zbožím, do roku 2025 se budou na celosvětových tržbách podílet téměř z 50 procent. Obrat prodejů luxusních 

výrobků by měl do šesti let globálně dosáhnout úrovně 365 miliard eur (8,4 bilionu Kč).  

E15: Prodej aut v EU oslabuje. Počet registrací nových osobních aut v Evropské unii v říjnu pokračoval v poklesu, 

meziročně se propadl o 7,3 procenta na 1,08 milionu vozů. Hlavním důvodem je podle ekonomů zářijové zavedení 

nových emisních testů. Ty způsobily prudký růst prodejů v letních měsících, kdy automobilky pořádaly právě kvůli 

blížícímu se zpřísnění emisních pravidel velké slevové akce. 

 

 

 


