
 

 

 1 

Odbor vnější komunikace 

středa, 14. listopadu 2018 

Titulní strany hlavních deníků 

Nové informace o možném únosu syna premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo vyvolaly ostrou reakci 

opozice, která volá po vyslovení nedůvěry vládě. Šestici stran však stále chybí devět hlasů ke stojedničkové 

většině, upozorňuje E15. Kauzou Čapího hnízda se dnes zabývají všechny deníky. 

Zprávy 

HN: Odboráři chtějí rekordní růst minimální mzdy. I na dnešní schůzce se členy vlády budou odbory požadovat 

růst minimální mzdy o dalších 1500 korun měsíčně. Na společném jednání o úrovni nejnižšího výdělku za 

nekvalifikovanou práci bude prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý prosazovat návrhy od členů Komory.  

Mf DNES: Firmy se brání před horšími časy. Investují. Podniky více investují do zefektivnění výroby, aby lépe 

přežily případné ochlazení ekonomiky, potvrzují také banky. Investiční úvěry rostou během posledních čtyř měsíců na 

trhu meziročním tempem kolem pěti procent, rychleji než provozní úvěry. Rovněž Hospodářská komora již apelovala 

na firmy, aby kvůli rychle rostoucím mzdám neodkládaly investice.  

LN: O stavbu D4 se utkají čtyři skupiny firem. O dostavbu 32 km dlouhého úseku dálnice D4 mezi Pískem a Příbrami 

se v soutěži utkají čtyři konsorcia, oznámilo ministerstvo dopravy. Vítěz má se stavbou začít v roce 2020, následně jej 

bude 25 let provozovat.  

HN: Škoda Auto má nový sklad za 200 milionů. Automatický sklad menších dílů ve svém hlavním závodě v Mladé 

Boleslavi otevřela automobilka Škoda Auto. Díly tady uskladňují a vyskladňují roboti, převzali tak fyzicky náročnou 

práci.  

E15: Linet vydělal miliardu. Tržby výrobce zdravotnických lůžek Linet v uplynulém obchodním roce vzrostly 

meziročně o více než jedenáct procent na 6,5 mld. korun. Společnost vyrábějící v Želevčicích u Slaného na Kladensku, 

očekává další růst tržeb, do roku 2022 chce mít tržby přes deset mld. korun. 

HN: Data o nákupech bude statistikům posílat i Kaufland. Největší tuzemský obchodní řetězec Kaufland začne od 

ledna posílat Českému statistickému úřadu data z účtenek. Z nich statistici mj. zjistí, jaké konkrétní zboží zákazník 

nakoupil, díky čemuž přesněji určí inflaci.  

E15: Výrobce oděvů Vespa Prostějov končí. Téměř třicetimilionové dluhy, které není čím splácet, jsou důvodem, 

proč oděvní společnost Vespa Prostějov ve čtvrtek ukončí provoz. Soud na majetek podniku začátkem listopadu 

prohlásil konkurz. 

E15: Fio banka ztrojnásobila hrubý zisk. Z loňských 236 milionů korun na letošních 745 milionů korun zvýšila hrubý 

zisk za tři čtvrtletí Fio banka. Její bilanční suma stoupla na 130 mld. korun.  
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E15: Výdejen pro e-shopy má být letos téměř deset tisíc. Přepravní společnost DPD otevřela před Vánoci 750 nových 

výdejních míst pro balíky. Jejich celkový počet tak zvýšila na jeden tisíc. Výdejny pod označením Pickup budou 

fungovat v rámci prodejen vybavených terminály Sazky. Podobně zvyšují počty výdejních míst také další dopravci. 

Právo: Při nákupu dárků se dá ušetřit. Už 1263 internetových obchodů, včetně prodejce knih Luxor, elektroniky TS 

Bohemia a Mironet, parfémů El Nino nebo lékárny Benu, se zapojilo do předvánoční akce doručení zboží zdarma. Loni 

během těchto dnů bezplatné dopravy zákazníci utratili 593 milionů korun.   

E15: E-shop CZC.cz zvýšil tržby o pětinu. Internetový obchod s elektronikou CZC.cz ve finančním roce 2017/2018 

utržil 3,68 mld. korun, meziročně téměř o pětinu více. E-shop se také vymanil ze ztrát, když vykázal provozní zisk ve 

výši 9,3 milionu korun. 

HN: Amazon postaví dvě nová ústředí. Americký internetový prodejce Amazon investuje pět mld. dolarů do 

vybudování dvou nových ústředí v New Yorku a ve Virginii, ve kterých vytvoří přes 50 tisíc nových pracovních míst. 

E15: Soud: Chuť potraviny není autorské dílo. Chuť potraviny nemůže být chráněna autorským právem, není totiž 

možné ji přesně a objektivně identifikovat, rozhodl evropský soud. Soud svým rozhodnutím odpovídá na otázku jednoho 

z nizozemských soudů, ke kterému se dostal spor mezi dvěma potravinářskými firmami.  

 


