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Odbor vnější komunikace 

úterý, 12. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Odbory budou požadovat další růst minimální mzdy, upozorňují Hospodářské noviny. Mladá fronta 

DNES se věnuje rodičovskému příspěvku, který se zvyšuje o 80 tis. Kč. Lidové noviny přináší 

rozhovor s někdejším ministrem průmyslu a obchodu Miroslavem Grégrem. Hovoří o významných 

privatizačních projektech i prezidentovi Miloši Zemanovi. Fond podnikatele Tomáše Chrenka zakládá 

v ČR novou síť veterinárních klinik, sděluje E15. Právo otisklo rozhovor s ředitelem odboru pro 

válečné veterány ministerstva obrany Eduardem Stehlíkem, který ve své funkci skončí. Deník N 

představuje šéfku Úřadu vlády Tünde Berthu a rozebírá její pracovní vztah s Andrejem Babišem.  

Zprávy 

HN: Kupní síla Čechů vzrostla za 30 let o dvě třetiny. Kupní síla průměrného Čecha vzrostla za posledních 

30 let o dvě třetiny, čistý příjem obyvatel ČR včetně dětí od roku 1989 stoupl o 600 % z necelých 2 000 Kč 

na více než 15 000 Kč v roce 2018. Vyplynulo to z analýzy České spořitelny.  

Mf DNES: Zdražily hlavně potraviny, bydlení i elektřina. Spotřebitelské ceny podle dat ČSÚ v říjnu 

meziročně vzrostly o 2,7 %, tedy stejným tempem jako v září. Na zdražování měly vliv zejména rostoucí ceny 

potravin, nájemného nebo elektřiny. V meziměsíčním srovnání se inflace v říjnu zvýšila o 0,5 %. 

HN: Česká minimální mzda je slabá. Odboráři budou na příštím jednání s vládou a zaměstnavateli 

požadovat navýšení minimální mzdy na 15 000 Kč ze současných 13 350 Kč, chtějí také prosadit její rychlejší 

budoucí růst. Hospodářská komora administrativní tlak odborů na růst minimální mzdy odmítá a varuje před 

scénářem, kdy se růst výdělků odpoutá od růstu dlouhodobé produktivity práce. 

Mf DNES: Nová generace Octavie. Automobilka Škoda Auto oficiálně představila čtvrtou generaci modelu 

Octavia, její cena by měla startovat na 500 tis. Kč. Škodovka zákazníkům nabídne několik motorizací včetně 

provedení na CNG nebo tzv. plug-in hybrid do zásuvky. Objednávky na nový model začne výrobce přijímat 

na konci listopadu. 

HN: Stát dá letos na stavby 101 mld. Kč, dosud nejvíce. Letos stát vynaloží na dopravní stavby ze 

Státního fondu dopravní infrastruktury přes 101 mld. Kč, což je nejvíce od vzniku SFDI v roce 2001. Pro příští 

rok stát počítá s výdaji na dopravní stavby v objemu 84 mld. Kč, rozpočet se nicméně bude pravděpodobně 

zvyšovat.  

HN: Kofole vzrostly za tři čtvrtletí meziročně tržby. Nápojářské skupině Kofola za prvních devět měsíců 

roku meziročně vzrostly tržby o 3,6 % na 4,89 mld. Kč. Provozní zisk před odpisy se pak zvýšil o 0,5 % na 

860,2 mil. Kč. Firmě se daří zejména v jadranském regionu, kde jeho tržby rostou nejrychleji.  
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Mf DNES: Mobilem platí v obchodech už statisíce Čechů. Čeští zákazníci stále častěji využívají pro 

placení v obchodech mobilní telefony. Jako platební prostředek je v současnosti podle dat České bankovní 

asociace využívá 18 % zákazníků, loni to bylo 8 %. Podle analytiků rozvoji mobilních plateb pomohlo únorové 

spuštění služby Apple Pay v ČR, banky také umožňují placení přes systém Android. 

HN: Britská ekonomika se vyhnula recesi. Britská ekonomika se ve třetím čtvrtletí vyhnula recesi a proti 

předchozímu kvartálu posílila o 0,3 %. Oznámil to tamní statistický úřad. Meziroční tempo ve třetím čtvrtletí 

mírně zpomalilo na 1 %. Britskou ekonomiku podle analytiků dlouhodobě svazuje nejistota ohledně 

chystaného brexitu. 

 


