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Odbor vnější komunikace 

středa, 18. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Evropská unie zpřísnila podmínky pro přijetí eura, upozorňují Hospodářské noviny. E15 informuje  

o rostoucí ochotě bank poskytovat úvěry na rozjezd start-upů. Právo píše o plánovaných změnách 

v dopravě. Kromě vyšší povolené rychlosti chce ministerstvo dopravy i zvýšit pokuty za vybrané 

přestupky. Satelity musí kvůli přeplněnosti na oběžné dráze Země stále častěji měnit svůj kurz, aby 

zabránily srážce, sděluje Deník N. Mladá fronta DNES varuje před nárůstem sebevražd mezi mladými 

lidmi. Lidové noviny představují sedm nových kulturních památek, které by měly uctít boj za svobodu.  

Zprávy 

E15: Mzdy se zvýší o šest procent, tvrdí komora. Odbory budou v příštím roce požadovat nárůst mezd ve 

firmách o 6 až 7 %, oznámil předseda ČMKOS Josef Středula na odborářském mítinku. Podle šetření 

Hospodářské komory podnikatelé s takovým růstem mezd v příštím roce počítají, a to i bez doporučení 

odborů. Komora také dlouhodobě varuje před odtrhnutím mzdového růstu od produktivity práce. Více ZDE 

LN: Odbory: Ať se zkrátí pracovní doba. Kromě zvyšování mezd si odbory nárokují také plošné zkracování 

pracovní doby o půl hodiny týdně. Hospodářská komora kratší pracovní dobu vnímá jako součást 

technologického vývoje, který už nyní některým firmám umožňuje poskytovat krácení pracovního týdne jako 

benefit. Jeho plošné vynucování ale Komora odmítá. 

HN: Berňáky jen na dva dny v týdnu. O jejich pomoc nepřijdete, uklidňuje podnikatele Richterová. 

V celkem 33 obcích v ČR se musí lidé a podnikatelé připravit na to, že finanční úřady od příštího roku kvůli 

úsporám omezí provoz svých poboček jen na dva dny v týdnu, informovala generální ředitelka Finanční 

správy Tatjana Richterová. Ta vedení obcí a podnikatele uklidňuje, že o služby finančních úřadů nepřijdou.  

E15: Soupravy z Číny. Nový vlak pro společnost Leo Express, který dorazil do přístavu v Brémách, míří na 

testovací okruh ve středočeské Velimi. Pokud nová souprava projde homologačními zkouškami, nasadí ji 

Leo Express na železnici v příštím roce. Dopravce uzavřel s čínským výrobcem CRRC smlouvu na dodávku 

vlaků za 5 mld. Kč během letošní podnikatelské mise Hospodářské komory do Číny. 

Mf DNES: Cestovní kancelář Fischer koupil německý obr. Cestovní kancelář Fischer bude mít nového 

majitele. Její dosavadní vlastník, skupina KKCG, prodává společnost Fischer německému koncernu Rewe. 

Ten v ČR již vlastní cestovní kanceláře Exim Tours. Spojením jedničky a dvojky na trhu cestovních kanceláří 

tak vznikne hráč s třetinovým podílem na zájezdovém trhu. Obchod ještě musí posoudit antimonopolní úřad.  

https://www.komora.cz/press_release/zamestnavatele-se-chystaji-pristi-rok-zvysit-vyplaty-v-prumeru-o-vice-nez-6-nektere-firmy-budou-zvysovat-mzdy-jeste-vyrazneji/
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E15: E.ON smí koupit část Innogy, ale s podmínkou. Energetická společnosti E.ON smí převzít majetek 

firmy Innogy, pokud prodá část svých plynárenských a elektrárenských aktivit v ČR. Rozhodla o tom 

Evropská komise. Podle společnosti Innogy se pro tuzemské zákazníky nic nezmění a nebudou muset kvůli 

prodeji společnosti hledat nového dodavatele.  

HN: Angelini Pharma se vrátila k vysokým tržbám. Brněnský výrobce a distributor léčiv Angelini Pharma 

ČR se vrátil na úroveň tržeb z roku 2016, které loni dosáhly 977 mil. Kč – meziročně o 18 mil. Kč více. 

Společnosti se také podařilo meziročně ztrojnásobit zisk na skoro 30 mil. Kč, zejména díky rostoucímu 

exportu. 

HN: Důvěra v německou ekonomiku se v září zlepšila. Důvěra investorů a analytiků v německou 

ekonomiku se v září zlepšila více, než ekonomové čekali. Index důvěry německého institutu ZEW vystoupil 

na minus 22,5 bodu ze srpnových minus 44,1 bodu. Ekonomika Německa se potýká s nejistotou spojenou 

s blížícím se brexitem a obchodními spory USA s Čínou. 

 

 

 


