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Odbor vnější komunikace 

středa, 4. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny věnují titulní stranu růstu mezd v České republice. Právo píše o návrhu novely 

zákoníku práce, který počítá s povinným pátým týdnem dovolené. Celosvětový objem státních 

dluhopisů se záporným výnosem se ke konci srpna vyšplhal na 16,8 bil. dolarů, sděluje E15. ČNB 

chce podle Hospodářských novin zpřísnit podmínky pro poskytování pojistek při nákupu spotřebního 

zboží nebo dovolených. Věková hranice trestní odpovědnosti by se měla podle většiny poslanců 

snížit na 14 let, upozorňuje Mladá fronta DNES. Deník N představuje herečku Hedu Lamarrovou.  

Zprávy 

Mf DNES: Průměrné mzdy Čechů přeskočily 34 tisíc korun. Průměrná mzda v ČR ve druhém čtvrtletí 

meziročně vzrostla o 7,2 % na 34 105 Kč, informoval ČSÚ. Po započítání inflace se reálné výdělky Čechů 

zvýšily v průměru o 4,3 %. Podle ekonomů stojí za dobrými čísly solidní růst tuzemské ekonomiky. Růst mezd 

je podpořen i nedostatkem lidí na trhu práce a snahou zaměstnavatelů udržet si pracovníky.  

LN: Maláčová chce přidávat, odbory žádají víc. MPSV navrhuje v příštím roce růst minimální mzdy  

o 10 % na 14 700 Kč, řekla šéfka resortu Jana Maláčová po jednání s odbory. Podle Hospodářské komory 

Jana Maláčová dalším požadavkem na zvýšení minimální mzdy jde proti tuzemským zaměstnavatelům, 

jejichž názor nebere v potaz. Nesystémový růst minimální mzdy je pro firmy škodlivý.   

Právo: Týden dovolené navíc? Češi pracují déle než většina Evropy. Sněmovna bude na podzim 

rozhodovat, zda budou mít české firmy povinnost zaměstnancům poskytovat 5 týdnů dovolené. Podle 

navrhovatelů Češi v porovnání s ostatními Evropany pracují výrazně více. Hospodářská komora povinný pátý 

týden odmítla. Výrazně zatíží hlavně menší firmy, navíc pátý týden dovolené slouží jako benefit. 

Právo: Stát má příští rok utratit 1,6 bilionu. Ministerstvo financí předpokládá, že stát v příštím roce utratí 

za svůj provoz 1,618 bil. Kč. To je o 20 mld. Kč více, než kolik původně ministryně financí Alena Schillerová 

předpokládala. Podle MF v roce 2020 vzrostou i příjmy státního rozpočtu na 1,578 bil. Kč. Parametry rozpočtu 

se změnily po jednání MF s ostatními ministerstvy. Rozpočet by měla vláda projednat 16. září.  

LN: RegioJet koupí vlaky za miliardu a půl. Soukromý železniční dopravce RegioJet nakoupí 15 nových 

lokomotiv Traxx MS3 od společnosti Bombardier, stroje chce nasadit na nové vnitrostátní a mezinárodní 

linky. Pro RegioJet se jedná o dosud největší jednorázový nákup železniční techniky v historii, odhadovaná 

cena jedné lokomotivy činí 100 mil. Kč. 
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HN: Aero Vodochody dodá do Kunovic 18 podvozků. Aero Vodochody dodá kunovickému výrobci letounů 

L 410, Aircraft Industries, zhruba 18 příďových a hlavních letadlových podvozků ročně. Obě firmy podepsaly 

kontrakt na pět let, jeho součástí je také dodávka náhradních dílů. Hodnotu zakázky společnosti neuvedly. 

HN: Škoda v Praze spustí službu sdílení skútrů. Nabídku sdílených služeb v Praze rozšíří elektrické 

skútry, které bude pod značkou BeRider provozovat společnost Škoda Auto DigiLab. Dceřiná firma 

automobilky Škoda Auto se na provozu zhruba 50 skútrů dohodla s městskými částmi v širším centru Prahy.  

Mf DNES: Samoobslužná pošta: fronty se vyřeší automaty. Česká pošta chystá od příštího roku na svých 

pobočkách zavádění samoobslužných míst, automatizované kiosky mají nahradit chybějící pracovníky při 

poskytování vybraných služeb. V první fázi by automaty měly klientům umožnit podat listovní zásilku nebo 

balík, požádat o zákaznickou kartu či zřídit službu SIPO. 

HN: Ropa kvůli obchodní válce a růstu produkce zlevňuje. Ceny ropy během včerejšího obchodování 

výrazně klesaly, severomořský Brent odpoledne zlevnil o 2,3 % na 57,30 dolaru za barel. Podle analytiků 

tlačí ceny ropy dolů zejména rostoucí produkce v zemích OPEC i v Rusku, kde byla v srpnu těžba suroviny 

nejvyšší od letošního března. Ropa zlevňuje i pod vlivem obchodních sporů mezi USA a Čínou. 

 

  


