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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 20. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Odboráři českého distribučního centra společnosti Amazon v Dobrovízi u Prahy hrozí stávkou. 

Požadují růst mezd o 10 procent a zavedení třináctého platu, sděluje E15. Hospodářské noviny 

upozorňují, že kvůli novým emisním pravidlům automobily podraží. Soud otevřel cestu k možnému 

zrušení smlouvy na nový systém mýta. Zakázku napadl Kapsch, uvádí Deník N. Podle Mf DNES je 

český mák plný morfinu a může vyvolat závislost. Ani loni výnosy českých penzijních fondů 

nepřekonaly inflaci, úspory Čechů na stáří se tak znehodnotily, vyplývá z údajů penzijních 

společností, která má Právo k dispozici. Lidové noviny se zabývají dva roky starým videem, které 

kompromituje rakouského vicekancléře a šéfa FPÖ Heinze-Christiana Stracheho. 

Zprávy 

LN: Vyhlíží Ukrajince, firmě ho pak vezme konkurent. České firmy čím dál více trápí predátorské praktiky 

při přetahování zaměstnanců z Ukrajiny. Pomoct řešit tento stav chce Hospodářská komora. V novele o 

pobytu cizinců prosazuje šestiměsíční fixaci zaměstnance v Režimu Ukrajina u zaměstnavatele. Novelu 

znovu projednají poslanci.  

E15: Odboráři distribučního centra Amazon začnou sbírat podpisy pro vyhlášení stávky. „Stávku 

bychom připravili na dobu, kdy by to Amazon nejvíce zasáhlo. Tedy na vrchol sezony před Vánoci,“ uvedl 

šéf odborů Ivo Mayer, k němuž se přidal i předseda ČMKOS Josef Středula. Kromě dalších požadavků 

odboráři žádají zvýšení mezd o 10 % a 13. plat. Amazon v distribučním centru v Dobrovízi zaměstnává 2800 

a v kancelářích v Praze další více než dva tisíce lidí.  

E15: Mzdy ajťáků v e-shopech rychle rostou. Odborní pracovníci v internetových obchodech si loni platově 

polepšili meziročně o čtrnáct procent. Průměrná měsíční mzda v kvalifikovaných profesích typu specialistů 

na marketing či sociální sítě nebo vývojářů se ustálila na 49,4 tis. korun. V Praze meziročně vzrostla o 12 % 

na 53,7 tisíce korun. 

Právo: Z Domu odborových svazů se stala Radost. Poté co loni odborové svazy prodaly svou centrálu na 

pražském Žižkově v hodnotě jedné miliardy korun, noví majitelé budovy ji přejmenují na Radost. 

Monumentální funkcionalistický palác z 30. let koupila koupelnářská skupina Siko.  

HN: Česká zbrojovka se chystá na rozšíření výroby v USA. Zbrojovka CZ-USA, jež má závod v 

průmyslovém parku arkansaské metropole Little Rock, si chce pořídit ještě sousední pozemek. Dceřiná firma 

uherskobrodské České zbrojovky v nadcházejících šesti letech investuje až dvě miliardy korun na vybudování 

ústředí a továrny, která zaměstná 565 lidí. 
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E15: Slováci si udrželi rating. Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings potvrdila hodnocení úvěrové 

spolehlivosti Slovenska na stupni A+ se stabilním výhledem. Kromě příznivého hodnocení vývoje slovenské 

ekonomiky agentura upozornila i na rizika, a to úzké zaměření průmyslu na automobilový sektor či vysokou 

zadluženost domácností.  

E15: USA zrušily cla na ocel a hliník z Kanady. Spojené státy americké zrušily cla na dovoz oceli a hliníku 

z Kanady. Obě země to oznámily ve společném sdělení. Kanada souběžně zruší odvetná cla na americké 

výrobky. Obdobný krok se čeká mezi USA a Mexikem. 


