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Odbor vnější komunikace 

pátek, 13. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Případný globální ekonomický pokles se tuzemského hospodářství podle zaměstnavatelů nedotkne, 

sděluje E15. Podle deníku Právo chystá ministerstvo spravedlnosti výrazné zdražení některých 

soudních poplatků. Lidové noviny se věnují diskuzím v otázce přechylování ženských jmen,  

o případné možnosti vypuštění koncovky –ová jednají poslanci. Mladá fronta DNES informuje  

o zdravotních problémech Karla Gotta. Zpěvák trpí akutní leukémií. Hospodářské noviny představují 

nový film režiséra Václava Marhoula Nabarvené ptáče. Deník N přináší rozhovor s jedním z bývalých 

dozorců věznice v Minkovicích, kde docházelo k týrání politických vězňů.  

Zprávy 

E15: Ekonomika funguje, firmy zůstávají v klidu. I přes negativní zprávy o slábnoucí německé ekonomice 

jsou české firmy podle zaměstnavatelů na případné hospodářské zpomalení dobře připraveni. Řada firem 

v době konjunktury mohutně investovala a zvyšovala produktivitu. Podle Hospodářské komory v horizontu 

letošního a příštího roku recese díky odolnosti českých firem ČR nehrozí, a to ani v případě tvrdého brexitu. 

HN: Česko na rozcestí. Inovační strategie, kterou letos představila vláda, má ČR posunout mezi lídry 

v oboru výzkumu a vývoje, kde tuzemsku v současnosti podle žebříčku OSN patří 26. místo. MPO se navíc 

nyní uchází o získání prestižního evropského statusu pro pět až sedm tuzemských výzkumných center. 

Hospodářská komora upozorňuje, že strategie ČR musí být co nejkonkrétnější a jasně naplánovaná. 

E15: V Praze přenocuje rekordní počet cizinců. České hlavní město se na žebříčku nejnavštěvovanějších 

světových metropolí Global Destination Cities Index umístilo na 28. místě. Prahu by podle odhadů společnosti 

Mastercard mělo letos navštívit celkem 7,1 mil. turistů, kteří v metropoli stráví alespoň jednu noc, což 

představuje meziroční nárůst o 6,4 %. Nejnavštěvovanějším světovým městem je thajský Bangkok. 

E15: Slevomat zvýšil zisk o polovinu. Jednička tuzemského trhu slevových portálů Slevomat loni výrazně 

zlepšila své hospodaření, když meziročně zvýšila svůj zisk skoro o polovinu na 121 mil. Kč. Slevomatu rostly 

také tržby, které meziročně stouply o 114 mil. Kč na 644 mil. Kč. Podle firmy stojí za dobrými čísly změna 

obchodní strategie, kdy se portál více zaměřil na prodej zážitků jako jsou zájezdy nebo wellness pobyty. 

Mf DNES: VW podle médií fiksloval i s novými auty. Koncern Volkswagen podle německé televizní  

a rozhlasové stanice SWR zřejmě manipuloval s měřením emisí také u novějších motorů normy Euro 6, které 

používají vozy VW, Seat, Škoda či Audi. Motory mají podle německých médií software k rozpoznání toho, 

zda je automobil v běžném provozu, nebo jsou u něj měřeny emise. V tu chvíli umí množství škodlivin snížit. 
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LN: ECB poslala úroky hlouběji do recese. Evropská centrální banka snížila depozitní úrokovou sazbu na 

nové rekordní minimum minus 0,5 %, od listopadu ECB také obnoví nákupy dluhopisů v objemu 20 mld. eur 

měsíčně. Centrální bankéři těmito kroky reagují na zhoršení ekonomických podmínek v eurozóně, hlavně na 

zpomalování hospodářského růstu a nízkou inflaci.  

 


