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Odbor vnější komunikace 

pátek, 7. prosince 2018 

Titulní strany hlavních deníků 

Většina českých firem podle šetření Hospodářské komory svým zaměstnancům vyplatí 13. mzdy nebo odměny 

v podobné výši, píší Lidové noviny. Státní zástupce Jaroslav Šaroch podle deníku Právo požádal švýcarské úřady 

o přezkoumání zdravotního stavu Andreje Babiše mladšího, který je obviněn v kauze Čapího hnízda. E15 se 

věnuje poklesu realitního trhu v České republice, druhé pololetí letošního roku je z hlediska realitních transakcí 

nejhorší za posledních pět let. Hospodářské noviny informují o možné budoucnosti genetických úprav 

nenarozených dětí, první experimenty tohoto typu probíhají v Číně. Mladá fronta DNES varuje před propadem 

světových burz, investoři se obávají obchodních válek.  

Zprávy 

LN: Nadílka: Většina firem dá lidem desítky tisíc. Třinácté mzdy ke konci roku svým zaměstnancům poskytne 56 

procent českých firem, vyplývá z šetření Hospodářské komory. Bonusy se budou dle výsledků ankety pohybovat 

v rozmezí 15 až 30 tisíc korun. Platí také pravidlo, že čím je společnost větší, tím spíše třinácté mzdy zaměstnancům 

vyplatí. Podrobnosti ke komorovému šetření naleznete ZDE.  

LN: V říjnu nejvíc rostly tržby v e-shopech. Maloobchodní tržby v České republice bez započítání prodejů aut v říjnu 

meziročně vzrostly o 6,4 procenta, vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Spotřebu a útraty domácností podle 

ekonomů tradičně táhly internetové obchody, výrazně přispěly také blížící se vánoční svátky a útraty za dárky. 

Mf DNES: Analytici: koruna vůči euru posílí. Česká koruna by během příštích 12 měsíců mohla vůči euru postupně 

zpevnit o více než tři procenta a dostat se na úroveň 25,13 Kč za euro, vyplývá z průzkumu agentury Reuters. Koruna 

by na tom tak měla podle ekonomů být lépe než polský zlotý nebo maďarský forint, česká měna by měla začít těžit ze 

zpřísňování měnové politiky ze strany ČNB. 

E15: Realitní trh po letech vzestupu začíná ochlazovat. Na realitním trhu v České republice se za letošní tři čtvrtletí 

uskutečnilo nejméně transakcí za poslední čtyři roky. Podle statistik katastrálních úřadů úbytek klientů a prodejů hlásí 

developeři, realitní kanceláře i obchodníci s velkými obchodními nebo kancelářskými budovami. Podle realitních 

odborníků stojí za poklesem zájmu hlavně rychle rostoucí ceny a nedostatek nemovitostí. 

Mf DNES: Prudký propad akcií může přivolat recesi. Světové finanční trhy již několik dnů v řadě klesají a podle 

ekonomů se situace ani v dalších týdnech nezlepší. Během včerejška oslabily hlavní evropské burzy o dvě až tři 

procenta, londýnská klesla na nejnižší hodnotu za poslední dva roky a také pražská burza od začátku týdne oslabila o 

více než tři procenta. Podle ekonomů stojí za propadem trhů nervozita z hrozící obchodní války mezi USA a Čínou.  

HN: Škoda představila nový model Scala. V izraelském Tel Avivu představila mladoboleslavská automobilka Škoda 

Auto svůj nový model Scala, jeho výroba se v České republice naplno rozjede začátkem příštího roku. Nový vůz by měl 

podle vedení automobilky nahradit dosavadní modely Rapid a Rapid Spaceback, jejichž produkce s příchodem Scaly 

skončí.  

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/poprve-planuje-13-platy-vyplatit-vetsina-firem-v-zemi-nejcasteji-ve-vysi-15-az-35-tisic-korun/
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Právo: První tramvaj pro Chemnitz. Škoda Transportation představila moderní tramvaj ForCity Classic, kterou 

předala do německého Chemnitzu, tamní dopravní podnik si od české firmy objednal celkem 14 vozů v hodnotě 950 

milionů korun. První cestující se novými soupravami svezou na jaře příštího roku. 

Mf DNES: Slovensko zdaní dodatečně řetězce. Velké obchodní řetězce na Slovensku budou od příštího roku platit 

státu zvláštní odvod ve výši 2,5 procenta z obratu, příslušný zákon schválil parlament. Odvodu budou podléhat řetězce, 

které působí alespoň v 15 procentech ze 79 slovenských okresů a alespoň čtvrtinu jejich obratu tvoří prodej potravin. 

 


