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Odbor vnější komunikace 

pátek, 14. února 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

V ČR v posledních letech rychle přibývá tzv. online zaměstnaneckých odborů, upozorňuje E15. 

Hospodářské noviny přináší rozhovor s jedním ze zakladatelů internetového obchodu Mall.cz 

Ondřejem Frycem. Právo píše o sporu českých zbrojních firem s ministerstvem zahraničních věcí. 

Resort podle zbrojařů hatí vývoz vojenského materiálu i do zemí, které nejsou na listině 

embargovaných států OSN. Lidové noviny a Mladá fronta DNES se věnují prudkému nárůstu počtu 

lidí nakažených koronavirem.  

Zprávy 

E15: Online odbory nově cílí na menší firmy. V ČR přibývá zaměstnaneckých odborů, které s firmami 

komunikují jen mailem a žádají peníze na svoji činnost. Kromě velkých firem se online odbory podle analytiků 

stále častěji zaměřují na menší podniky. Hospodářská komora nabádá, aby zaměstnavatelé nepropláceli 

zasílané faktury odborů na základě pouhé výzvy, ale aby situaci nejdříve dobře vyhodnotili. 

HN: Zrušit, nebo odložit? Vládní poslance rozděluje povinná matematika u maturit. Ministr školství 

Robert Plaga musí hledat podporu u části opozice, pokud bude trvat na zrušení zavedení povinné maturity 

z matematiky. Část poslanců za ANO a ČSSD totiž prosazuje jen odložení povinné matematické zkoušky  

o dva roky. Sněmovna by měla o příslušném návrhu jednat na jaře.  

E15: HDP Evropy poroste pomaleji. Evropská ekonomika bude letos už osmým rokem pokračovat v růstu, 

který se nicméně oproti podzimnímu odhadu Evropské komise mírně sníží o desetinu procentního bodu. 

Zimní hospodářský výhled, který Komise zveřejnila, tak počítá s letošním růstem ekonomiky EU o 1,4 %. 

Státy eurozóny by měly ekonomicky růst o 1,2 %. 

Mf DNES: Skupině ČSOB stoupl čistý zisk. Čistý zisk skupiny ČSOB loni meziročně vzrostl o 25 % na 

19,7 mld. Kč. Růstu zisku banky pomohly zejména vyšší příjmy z úroků a jednorázový výnos ve výši 2,1 mld. 

Kč plynoucí z přecenění podílu ČSOB v Českomoravské stavební spořitelně. Celkový objem aktiv ČSOB 

meziročně stoupl o 18 % na 240,6 mld. Kč.  

E15: Torzo byznysu Pilsen Steel převezme německá skupina. Proces prodeje zbankrotovaných strojíren 

Pilsen Steel se blíží ke konci. Plzeňské strojírny by měla převzít německá skupina Max Archer, která 

počátkem února založila v ČR svoji dceřinou firmu. Částka, za kterou německá společnost Pilsen Steel koupí, 

zatím není známá. K případu se nechtěl zatím blíže vyjádřit ani insolvenční správce.  
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Mf DNES: Letištní provoz rostl pomaleji. Počet cestujících na evropských letištích se v loňském roce 

meziročně zvýšil o 3,2 % na rekordních 2,43 mld. Tempo růstu přepravených pasažérů nicméně rostlo 

nejpomaleji za posledních pět let, zejména kvůli bankrotu některých aerolinek. Uvedl to svaz letišť ACI 

Europe, podle kterého růst počtu cestujících zpomalil téměř na polovinu z 6,1 % v roce 2018. 

Mf DNES: Bitcion letos přidal už 40 procent. Kurz kryptoměny Bitcoin v tomto týdnu poprvé v letošním 

roce překročil hranici 10 tis. dolarů, je tak nejdražší od loňského září. Od začátku roku virtuální měna zpevnila 

o více než 40 %. Investoři podle ekonomů vyhlíží plánované květnové snížení těžby bitcoinu na polovinu, 

což už nyní jeho cenu rychle zvyšuje.  

 


