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Odbor vnější komunikace 

pátek, 27. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo přináší rozhovor s Václavem Klausem mladším. Svoji stopu poprvé v ČR zanechá v centru 

Prahy v projektu Savarin britské designérské studio Thomase Heatherwicka, sdělují Hospodářské 

noviny. Deník N nabízí podrobné schéma byznysového impéria Zdeňka Bakaly i rozhovor s ním. Podle 

zjištění Mf DNES kotlíkové dotace ovládla skupina lidí, kteří většinu žadatelů dokáží jednoduše 

předběhnout pomocí speciálních počítačových programů. Rodiny od druhého dítěte odrazuje málo 

školek a touha po pohodlí, tvrdí Lidové noviny. K primární nabídce akcií se letos odhodlalo 768 firem. 

Meziročně o čtvrtinu méně, spočítala E15. 

Zprávy 

Mf DNES: Němci zavádějí kurzarbeit. Stále více německých továren přechází na kratší pracovní dobu, tzv. 

kurzarbeit, zjistil institut Ifo. Podle jeho průzkumu se jejich podíl zvýšil na 5,5 % z červnových 3,8 %. Režim 

v praxi znamená, že zaměstnanci jsou v práci po kratší dobu, ušlý příjem jim doplatí stát a zaměstnavatel se 

zaváže nikoho nepropouštět. 

Mf DNES: Pětina zákazníků platí se zpožděním. Letos se prodloužila doba, po kterou evropské firmy čekají 

na uhrazení nezaplacených účtů. Jak ukazuje velký mezinárodní průzkum platební morálky pro skupinu EOS, 

vyrovnání nesplněných závazků trvá v průměru 21 dní. Během posledních dvou let se čekání protáhlo o dva 

dny. 

LN: Bankéři dávají ruce pryč od uhlí. V předvečer klimatického summitu, který se konal v pondělí v 

newyorském sídle OSN, se více než 130 světových bank dohodlo na podpoře principů tzv. udržitelného 

bankovnictví. Tzn. že budou více podporovat zelenou energetiku a omezí financování fosilních zdrojů. V ČR 

se zapojí Komerční banka či ČSOB. 

LN: Výrobce lisů TS Plzeň skončí ještě letos. Plzeňský výrobce lisů TS Plzeň (dříve Škoda Těžké 

strojírenství) se 150letou tradicí, do konce roku skončí. Úřadu práce nahlásil hromadné propouštění stovky 

lidí. Podnik nikomu nedluží výplaty a všem odcházejícím platí odstupné. Jde přitom o jednu z firem, kterou v 

ČR koupila čínská investiční skupina CEFC, jejíž činnost postupně převzal jiný čínský konglomerát CITIC. 

E15: Realitní skupina Cimex se pouští do sdílených kanceláří. Pod názvem Mo-cha začne v říjnu v Brně 

fungovat projekt coworkingových kanceláří podnikatele s realitami Petra Lukeše. Jeho skupina Cimex tak 

vstoupí do byznysu sdílených kanceláří, který právě zažívá bouřlivý rozvoj. Brněnské coworkingové prostory 

Cimexu, které se nacházejí v Křížkovského ulici poblíž výstaviště, nabídnou 1500 m čtverečních. 
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E15: Věřitelé umožní Noenu reorganizaci. Zkrachovalý výrobce důlní techniky Noen projde reorganizací, 

kterou schválili věřitelé zadlužené firmy. Plán nyní čeká už jen na formální razítko od Městského soudu v 

Praze. Informaci potvrdil Andrej Čírtek, mluvčí podnikatele Jaroslava Strnada, který spolu s Martinem 

Ulčákem tvoří dvojici nových spolumajitelů firmy. 


