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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 9. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Spalovna v pražských Malešicích získala spoluinvestora pro svoji rekonstrukci. Dluhopisy za půl 

miliardy korun koupila ČSOB. Hospodářské noviny mapují podnikání Daniela Křetínského, který 

kromě energetiky investuje také do médií nebo maloobchodních řetězců. Sucho a horko nahrává 

tržbám výrobců minerálních vod, sdělují Lidové noviny. Právo se věnuje klecovému chovu zvířat  

v EU, proti němuž podepsalo petici již 1,5 mil. lidí. Mladá fronta DNES přináší příběh Pavla Botky, 

Čecha válčícího na straně proruských separatistů, který byl zraněn při bojích na Ukrajině. Deník N 

otiskl rozhovor s někdejším europoslancem za ČSSD Liborem Roučkem, tématem je současná 

situace sociální demokracie.  

Zprávy 

LN: „Už nepřidávejte, raději investujte.“ „Mzdy v posledních letech stoupají až o 8 % ročně, což je pro 

zaměstnavatele nadále neudržitelné,“ říká v rozhovoru pro Lidové noviny viceprezident Hospodářské komory 

Bořivoj Minář. Podle jeho slov začínají mít firmy omezený prostor pro investice, růst mezd totiž dlouhodobě 

překonává produktivitu práce.  

Právo: Stavebnictví i průmysl v červenci ožily. Stavebnictví v České republice zrychlilo v červenci 

meziroční růst na 6,5 % z červnových 1,2 %, sdělil Český statistický úřad. Odvětví se dařilo díky 

inženýrskému stavitelství i oživení výstavby bytů. Rostla také průmyslová výroba, která si v červenci 

meziročně bez započítání sezónních vlivů meziročně polepšila o 5,6 %. 

HN: Zahraniční obchod vykázal v červenci přebytek. Bilance zahraničního obchodu skončila podle ČSÚ 

v červenci přebytkem 0,1 mld. Kč, loni ve stejném období vykázal zahraniční obchod schodek 8,2 mld. Kč. 

Letošní bilanci podle ekonomů příznivě ovlivnil obchod s ropou, automobily nebo zemním plynem.  

E15: Firmy dostaly více veřejných zakázek. Rozvoj dopravní infrastruktury byl hlavním motorem růstu 

objemu zakázek, které veřejní investoři zadali stavebním firmám. Letos do konce srpna objem zakázek 

meziročně stoupl o 8 % na 143,1 mld. Kč. Počet zakázek se přitom snížil o 22 % na zhruba 3 200. Největším 

zadavatelem bylo ŘSD se zakázkami v hodnotě 37,4 mld. Kč, vyplývá z údajů společnosti IS. 

E15: Firmy hodlají omezit benefity. Po zrušení karenční doby se zaměstnavatelé obávají dalších opatření 

vlády. Kromě požadavků na další zvýšení minimální mzdy politici plánují také zavedení povinného pátého 

týdne dovolené, které by podle propočtů Hospodářské komory vyšlo tuzemské firmy na 35 mld. Kč ročně. 

Komora proto upozorňuje, že by podniky mohly v budoucnu omezovat některé benefity, např. sick days. 
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HN: Škoda Auto vyrábí baterie pro elektromobily VW. Automobilka Škoda Auto vyrobila ve svém 

mladoboleslavském závodě první sériové komponenty pro elektrické vozy koncernu Volkswagen. Baterie se 

budou v budoucnu používat i v modelu Škoda Superb iV, jehož výrobu Škoda zahájí v Kvasinách na podzim. 

Počáteční výrobní kapacita baterií činí 150 tisíc kusů ročně. 

Právo: Firmě MND vzrostly tržby na dvojnásobek. Hodonínské firmě MND, která na jižní Moravě těží ropu 

a zemní plyn a zároveň obchoduje s elektřinou a plynem, loni vzrostly tržby na dvojnásobek a dosáhly  

70 mld. Kč. Firma patřící do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka i přes vyšší obrat loni skončila ve 

ztrátě 239 mil. Kč. Společnost MND v loňském roce výrazně expandovala například do Nizozemska.  

HN: Únik dat vyjde firmy na miliony. Problémy s úniky dat jsou podle průzkumu firem IBM a Ponemon 

Institute stále nákladnější. Jeden únik citlivých údajů mezi červencem 2018 a dubnem 2019 vyšel na 

průměrných 3,92 mil. dolarů (v přepočtu 90 mil. Kč). Částka zahrnuje kromě samotné hodnoty dat i náklady 

na nápravu incidentu a ztrátu z odlivu klientů. Za únik dat mohou podle studie často zaměstnanci firem.  

Mf DNES: Čínský export poklesl. Čínský export v srpnu klesl o 1 % na 214,8 mld. dolarů, v přepočtu zhruba 

5 bil. Kč. Vývoz z Číny podle analytiků snižuje zejména eskalace obchodních sporů s USA a slábnoucí 

globální poptávka. Ekonomové předpokládají, že Peking v příštích týdnech představí další opatření na 

podporu čínského hospodářství, aby zabránil výraznějšímu ekonomickému zpomalení. 

 


