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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 29. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Mladá fronta DNES varuje před následky sucha v ČR, úroda obilovin i dalších plodin by mohla 

klesnout o desítky procent. Pojišťovny začnou proplácet léčbu novými metodami včetně genové 

terapie, píší Lidové noviny. Hospodářské noviny připomínají 15. výročí vstupu České republiky do 

Evropské unie. E15 upozorňuje na problémy spojené s tendrem české armády na nákup 210 

pásových bojových vozidel. Právo přináší návod, jak postupovat při zadlužení jednoho z manželů a 

hrozbě exekuce. Deník N otiskl rozhovor s vědcem Richardem Dawkinsem.  

Zprávy 

Mf DNES: ČNB ve čtvrtek nejspíš zvýší úrokové sazby. Bankovní rada České národní banky zřejmě ve 

čtvrtek 2. května zvýší základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na rovná 2 %, podle ekonomů je 

hlavním důvodem vývoj inflace a kurzu koruny. Možnost dalšího růstu sazeb v posledních týdnech naznačili 

i někteří členové bankovní rady ČNB včetně guvernéra Jiřího Rusnoka. 

Mf DNES: „Zahraniční firmy si váží naší řemeslné práce“. „V západní Evropě úspěšně funguje duální 

systém, kdy firmy na výchově budoucích zaměstnanců úzce spolupracují se školami,“ říká v rozhovoru pro 

Mf DNES viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer. Podle jeho slov je v ČR nutné jasně stanovit 

a sjednotit pravidla technického vzdělávání, situaci by měla vylepšit také mistrovská zkouška. 

LN: Babiš otočil: sektorová daň už není tabu. Premiér Andrej Babiš připustil zavedení sektorové daně pro 

banky, kterou požaduje koaliční ČSSD. Nová sazba by se mohla podle předsedy vlády týkat také pojišťoven 

a mobilních operátorů. Hospodářská komora se sektorovou daní nesouhlasí a považuje ji za nespravedlivou. 

Vláda by se měla snažit spíše o to, aby zahraniční firmy více reinvestovaly své zisky v České republice. 

HN: Philip Morris ČR zvýšil dividendu na 1 600 korun. Tabáková společnost Philip Morris ČR vyplatí 

akcionářům za loňský rok hrubou dividendu ve výši 1 600 Kč za akcii, rozhodla o tom valná hromada firmy. 

Za rok 2017 Philip Morris vyplatil dividendu ve výši 1 080 korun. Výrobci cigaret loni meziročně stoupl čistý 

zisk o 10,1 % na 3,8 miliard korun a tržby bez spotřební daně dosáhly více než 14 mld. Kč. 

E15: Vláda bude mít o vicepremiéra více. Prezident Miloš Zeman podepsal jmenování ministryně financí 

Aleny Schillerové a nastupujícího ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka k 30. dubnu vicepremiéry. 

V této funkci naopak končí ministr životního prostředí Richard Brabec. Vicepremiérem nadále zůstává šéf 

resortu vnitra Jan Hamáček.  
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E15: Ve všech tramvajích v Praze. Platit jízdné bezkontaktní platební kartou lze již ve všech pražských 

tramvajích, dosud to bylo možné pouze ve vybraných vozech. Pražský dopravní podnik už v listopadu 

podepsal čtyřletou smlouvu se společností Bankovní informační technologie patřící bance ČSOB. Dopravní 

podnik firmě vyplácí provizi 1,99 procenta z ceny každé jízdenky.  

Mf DNES: VW vsadil všechno na elektřinu. Doplatí na to? Největší světový automobilový koncern 

Volkswagen se chce po skandálech s dieselovými motory zaměřit na vývoj elektromobilů. Společnost hodlá 

v následujících pěti letech investovat do technologií a výroby elektroaut 30 mld. eur. Podle ekonomů ale firmě 

v případě problémů v sektoru elektromobility hrozí hospodářské problémy.  


