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Odbor vnější komunikace 

středa, 5. září 2018 

Titulní strany hlavních deníků                       

Organizace UNESCO je znepokojena plány na výstavbu výškových budov v Praze. Hlavnímu městu zašle 

vytýkací dopis, upozorňuje Právo. Hospodářské noviny se věnují blížícím se volbám, ty podle politologů budou 

mimo jiné vysvědčením pro vládu Andreje Babiše. Mladá fronta DNES varuje před podvodnými firmami, které 

podnikají v pohřebnictví a nedůstojně zachází s lidskými ostatky. Jen ve druhém čtvrtletí vyskočila průměrná 

nominální mzda o 8,6 procenta, tedy nejrychleji za poslední dekádu. Zaměstnanci si v průměru přilepšili o 2500 

korun, což je historicky nejvyšší částka, o kterou kdy dostali Češi meziročně přidáno, spočítal deník E15. 

Rostoucí průměrnou mzdu na titulní straně podrobně rozebírají také Lidové noviny. 

Zprávy 

Mf DNES: Průměrná mzda se blíží 32 tisícům. A dál poroste. Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice ve 

druhém čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla o 8,6 % na 31 851 korun, oznámil Český statistický úřad. Po odečtení 

inflace se výdělky v ČR průměrně meziročně zvýšily o 6,2 %, reálné mzdy tak zaznamenaly druhý nejvyšší meziroční 

růst od roku 2003. Podle odhadů HK ČR mzdy výrazně porostou minimálně ještě v letošním i příštím roce.  

HN: Rychle rostoucí mzdy začínají firmy strašit více než nedostatek pracovníků. Tlak na rychlý růst mezd je podle 

ekonomů zapříčiněn zejména nutným bojem o potenciální i stávající zaměstnance. Nezaměstnanost v ČR je nejnižší za 

posledních 20 let a náklady na pracovní sílu budou podle předběžných výsledků šetření Hospodářské komory mezi 

členskou základnou v roce 2019 pro firmy větším problémem než nedostatek pracovníků. 

E15: Vláda odmítla zrušení superhrubé mzdy. Návrh ODS na zrušení tzv. superhrubé mzdy a solidární daňové 

přirážky pro lidi s vyššími příjmy vláda nepodpořila. Kabinet ANO a ČSSD zaujal k daňové novele, která má snížit 

zaměstnancům daně a zvýšit tak jejich mzdy, negativní stanovisko. 

E15: Vláda chce více mediků. Vláda chystá zvýšení počtu studentů medicíny o 15 procent, vyhradit na to chce v 

příštích 11 letech 6,8 mld. korun. Třetina českých lékařů bude v roce 2020 starších 60 let a počty absolventů nestačí 

nahradit ani lékaře odcházející do důchodu. 

E15: Výrobce autoskel utržil rekordních šest miliard. Společnosti AGC Automotive, která v Chudeřicích na Teplicku 

produkuje automobilová skla, loni vzrostly tržby na rekordních šest mld. korun. Meziročně to bylo o sto milionů korun 

více. Podnik loni vyrobil 32 milionů autoskel. Tři čtvrtiny tržeb firma realizovala v zahraničí. 

LN: Amazon má hodnotu bilionu dolarů. Tržní hodnota internetového prodejce Amazon dosáhla jednoho bilionu 

dolarů (v přepočtu zhruba 22,3 bilionu korun). Po společnosti Apple se jedná teprve o druhou americkou firmu, která 

bilionové hranice dosáhla. Tržby největšího světového e-shopu ve druhém čtvrtletí meziročně stouply o 40 % na  

53 mld. dolarů. 
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HN: ING zaplatí 775 milionů eur, nehlídala praní peněz. Největší nizozemská finanční skupina ING dostala pokutu 

ve výši 775 milionů eur za pochybení při dodržování zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. 

O dohodě s bankou informovala nizozemská prokuratura, podle níž ING v letech 2010 až 2016 nedostatečně 

prověřovala neobvyklé transakce.  

Právo: Minibus bez řidiče. V Belgii byl včera poprvé veřejně testován jedenáctimístný minibus bez řidiče, zkušební 

jízdy ve vesnici Han-Sur-Lesse se zúčastnil také belgický premiér Charles Michel. Ten označil akci za historickou 

událost, testování na několikasetmetrovém úseku bude trvat zhruba tři měsíce.  

 

 


