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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 9. prosince 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

České firmy si díky výhodnějším sazbám Evropské centrální banky stále více berou úvěry v eurech, 

informují Hospodářské noviny. E15 píše o rekordních tržbách francouzské skupiny LVMH, která v ČR 

prodává luxusní výrobky. Lidové noviny přináší rozhovor s ministrem dopravy Vladimírem 

Kremlíkem, který hovoří o nutnosti většího zabezpečení železničních přejezdů. Mladá fronta DNES 

upozorňuje na dlouhé kolony při opravách pražského Barrandovského mostu, které začnou v roce 

2021. Deník N se věnuje farmám budoucnosti, kde se rostliny pěstují za použití minima vody a bez 

půdy. Tisíce lidí, kterým soud odpustil jejich dluhy, se podle deníku Právo často zadluží znovu.  

Zprávy 

HN: Třinácté platy letos vyplatí rekordní procento firem. Navzdory očekávanému zpomalení růstu české 

ekonomiky vyplatí svým zaměstnancům 13. plat nebo odměnu v podobné výši v letošním roce rekordních  

59 % firem, loni to bylo 56 % podniků. Ukazují to výsledky šetření Hospodářské komory mezi podnikateli. 

Nejčastěji své pracovníky odmění firmy ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Více ZDE 

HN: Firmy si více půjčují v eurech. Skoro třetinu úvěrů si podle ČNB berou tuzemské firmy v eurech. 

Důvodem jsou podle ekonomů zejména výhodnější sazby a nižší úroky u eurových půjček. Evropská 

centrální banka na rozdíl od ČNB totiž drží úrokové sazby extrémně nízko, aby podpořila růst ekonomiky  

a investice firem.  

Mf DNES: Tuzemské textilky utržily 55 miliard. Tržby výrobců textilií v ČR loni meziročně vzrostly o 0,9 % 

na 54,8 mld. Kč, oproti krizovému roku 2009 pak tržby v roce 2018 stouply o třetinu. Dařilo se především 

výrobcům technického textilu.  

HN: Vítkova CPI koupila Warsaw Financial Center. Realitní skupina CPI Property Group podnikatele 

Radovana Vítka koupila v polské metropoli kancelářskou budovu Warsaw Financial Center, cenu transakce 

společnost neuvedla. Ve varšavském kancelářském komplexu sídlí mimo jiné společnosti Google nebo 

Bloomberg. CPI chce do nemovitostí v polské metropoli na přelomu roku investovat celkem 20,4 mld. Kč.  

HN: Domácí aerolinky ruší spoje do Británie. České aerolinie a Smartwings definitivně zruší své linky do 

Velké Británie. Dopravci přerušili provoz svých spojů do Birminghamu a Londýna už v zimním letovém řádu 

a v létě je obnovovat nebudou. Informaci přinesl web zdopravy.cz. Podle něho má zejména firma Smartwings 

problémy kvůli odstaveným letounům Boeing 737 MAX, jejichž provoz je přerušen kvůli vážným nehodám.  

https://www.komora.cz/press_release/13-platy-letos-vyplati-svym-zamestnancum-vice-firem-nez-loni-nejcasteji-v-rozmezi-18-az-38-tisic-korun/
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E15: MMF pomůže Ukrajině. Mezinárodní měnový fond a Ukrajina dospěly k dohodě o novém tříletém 

úvěrovém programu ve výši 5,5 mld. dolarů, který má pomoci tamní ekonomice se současnými problémy. 

Dohodu musí ještě schválit vedení MMF a jeho členské státy. 

LN: Čínský vývoz klesl, svátkům navzdory. Čínský vývoz v listopadu meziročně klesl o 1,1 % na  

221,7 mld. dolarů, v přepočtu asi 5,1 bil. Kč. Podle dat čínského celního úřadu se např. export z Číny do USA 

meziročně propadl o 23 %. Ekonomové v souvislosti s exportními daty upozorňují, jak je pro Čínu důležité 

uzavřít právě s USA obchodní dohodu a ukončit obchodní války. 

 

 

 


