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Odbor vnější komunikace 

pátek, 29. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N vyčísluje majetek nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a přibližuje jeho investiční aktivity. Právo se 

věnuje změnám stravovacích návyků Čechů, stále častěji volí lehčí pokrmy nebo saláty. E15 píše o 

reorganizačním plánu společnosti Vítkovice Machinery Group, jehož součástí je i restrukturalizace dluhu. 

Hospodářské noviny představují kandidátku na slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou. Lidové noviny 

upozorňují na slabší výběr DHP kvůli nižší aktivitě berních úředníků. Mladá fronta DNES varuje před rostoucím 

počtem dětí, které se pokouší o sebevraždu.  

Zprávy 

Mf DNES: ČNB úroky nezvedla. Bankovní rada České národní banky ponechala úrokové sazby beze změny, ty tak 

zůstávají na hodnotě 1,75 procenta. Pro zachování současné výše sazeb hlasovalo pět ze sedmi členů bankovní rady. 

Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka je důvodem vývoj v zahraničí, především zhoršení odhadů růstu slovenské a 

německé ekonomiky. 

Mf DNES: ERÚ chce přísnější podmínky. Energetický regulační úřad se připojil k výzvě zpřísnit pravidla pro postih 

tzv. energetických šmejdů, tedy nepoctivých zprostředkovatelů energií. Ke zpřísnění pravidel před časem vyzval 

prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, který dopis s apelem na tvrdší potírání obchodních praktik 

„šmejdů“ adresoval kromě ERÚ i ministerstvu průmyslu a obchodu a České obchodní inspekci. 

E15: Vítkovice připraví banky o stamiliony. Insolvenční soud schválil reorganizační plán hutní a strojírenské 

společnosti Vítkovice Heavy Machinery. Jeho součástí je také restrukturalizace dluhu, kvůli které přijde šestice 

věřitelských bank o více než půl miliardy korun.  

Právo: Roboti expandují, práce pro lidi ale bude. Nedostatek zaměstnanců, hromadící se zakázky i všeobecný tlak 

na vyšší konkurenceschopnost nutí stále více firem k investicím do robotizace. Podle predikce Světového ekonomického 

fóra přinese tento trend výrazné proměny pracovního trhu. Během následujícího desetiletí by mohlo globálně zaniknout 

75 mil. pracovních pozic, 133 mil. míst by naopak mělo vzniknout. To bude klást velké nároky na vzdělávací systém. 

LN: Waltrovka prodána za 6,3 miliardy. Společnost Penta Real Estate prodala soubor pěti kancelářských budov 

z komplexu Waltrovka v pražských Jinonicích jihokorejské firmě Hanwha Investment & Securities. Cenu ani jedna ze 

stran oficiálně neuvedla, podle informací ČTK je hodnota transakce vyšší než 250 milionů eur, v přepočtu 6,3 mld. Kč. 

Po prodeji pražského Florentina se tak jedná o druhý největší realitní kontrakt skupiny Penta v historii.  
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E15: Na Slovensku si zvolí novou hlavu státu. Slováci v sobotu rozhodnou o nové hlavě státu, ve druhém kole budou 

volit mezi právničkou Zuzanou Čaputovou a místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem. Jméno vítěze by 

mělo být oznámeno v noci na neděli. 

Mf DNES: Boeing upravil software, který uzemnil flotilu 737 MAX. Americká společnost Boeing oznámila, že 

upravila software pro svá letadla 737 MAX. Změny by měly zabránit chybné aktivaci stabilizačního systému, který 

mohl podle leteckých odborníků stát za sérií nehod v posledních měsících. Aktualizace systému vyjde Boeing podle 

agentury Bloomberg na půl miliardy dolarů. 


