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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 21. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo připomíná rozhodnutí vládní koalice zvýšit penze o dalších 900 korun, přičemž se sníží zásluhovost. Už v 

březnu je jasné, že od dvou velkých přispěvatelů - ČEZ a Lesů ČR - přiteče letos do státní kasy o miliardy korun 

méně než v minulosti, upozorňují Hospodářské noviny. Za výroky o ozbrojování si stojím, říká v rozhovoru pro 

Lidové noviny předseda pražských muslimů Leonid Kušnarenko. Počet plateb kartou v tuzemsku loni poprvé 

překonal hranici miliardy. Hotovost je naopak na ústupu, sděluje Deník N. Přibývá nehod způsobených 

mašinfíry bez zkušeností, varuje Mf DNES. Příprava nových strojvůdců se totiž dramaticky zkrátila ze šesti let 

na půl roku. Důvodem je nedostatek strojvůdců. Letišti Praha se nedaří dohodnout cenu posledního pozemku ke 

stavbě ranveje. Firma vlastněná realitní společností Naxos podle informací deníku E15 požaduje za necelé tři 

hektary přes 160 milionů korun, tedy sedminásobek pořizovací ceny. 

Zprávy 

E15: Ekologům se zvýší pravomoce. Nevládní ekologická sdružení získají právo požádat o uložení nápravných nebo 

preventivních opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě. Předpokládá to novela, kterou schválil Senát. 

Kabinet předlohu připravil na základě výtek Evropské komise. Nyní ji dostane k podpisu prezident. 

E15: Škodě Auto klesl zisk téměř o desetinu. Nekonsolidovaný zisk automobilky po zdanění klesl o devět procent na 

28,9 mld. korun. Tržby naopak stouply o dvě procenta na rekordních 416,7 mld. korun. Loni dodala zákazníkům 1,254 

mil. aut, meziročně o 4,4 % více. Také zaměstnanci si polepší, v dubnové výplatě obdrží bonus 65 tisíc korun.  

HN: Český T-Mobile investuje do „optiky“ 15 miliard. Telekomunikační operátor chce do budoucna připojit až 1,5 

milionu z celkem 4,5 milionu českých domácností tzv. optickým internetem. Plán představuje investici 15 mld. korun 

během 10 let.  

E15: Letiště válčí o poslední pozemek pro ranvej. S výjimkou jediného pozemku už Letiště Praha vykoupilo všechny 

plochy, které potřebuje ke stavbě nové paralelní dráhy, jež umožní výrazně zvýšit počty cestujících. Šestimiliardová 

investice se ale zadrhla kvůli rozdílné představě o ceně pozemku posledního majitele. Zbývajícímu vlastníkovi patří 

necelé tři hektary plochy, za něž by mohl získat až 163 milionů korun. 

E15: ČEZ koupil za stamiliony německý podnik En.plus. Polostátní firma prostřednictvím své firmy Elevion koupila 

stoprocentní podíl ve společnosti En.plus. Elevion tak posiluje své kompetence v oblasti strojírenských technologií. 

Společnost En.plus se zaměřuje na vzduchotechniku a chlazení, např. technologie velkých chladicích systémů do 

datových center. 
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E15: Do životního pojištění se pouští švýcarský hráč. Na český a slovenský trh životního pojištění vstupuje 

pojišťovna Youplus s kapitálem ze Švýcarska. Klienti v ČR by měli první smlouvy uzavřít ve druhé polovině května, 

na Slovensku o tři měsíce později. 

LN: Mayová chce odklad brexitu do konce června. Británie oficiálně požádala ostatní členské země Evropské unie 

o prodloužení lhůty pro odchod ze Společenství do konce června. Evropská komise ale nesouhlasí se setrváním Británie 

v Unii do konce června, podle Komise přichází v úvahu odklad brexitu do 23. května.   

 

 


