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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 30. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Ještě nikdy v historii nebyla administrativní a logistická centra v ČR tak obsazená jako nyní. U 

moderních pražských kanceláří klesl podíl volných ploch na celkové výměře pod pět procent, sděluje 

E15. Právo a Hospodářské noviny se věnují sporům ohledně ministra kultury Antonína Staňka, jehož 

demisi prezident Miloš Zeman nepřijal. Deník N si připomíná 100. vydání svých novin a přibližuje 

témata uplynulých čísel. Lidové noviny varují před úbytkem venkovských ordinací. Praktické lékaře 

nepřesvědčily ani nabízené benefity v podobě služebních bytů a dalších bonusů. Mladá fronta DNES 

upozorňuje na vrcholící sezónu klíšťat, encefalitidou se letos nakazily již desítky lidí.  

Zprávy 

Mf DNES: Sázkařské výhry včetně účtenkovky stát zdaní. Ve snaze získat další peníze do rozpočtu chce 

ministerstvo financí zdanit 15 procenty výhry z hazardních her nad 100 tisíc Kč. Opatření se má dotknout i 

hry účtenkovka, ačkoliv ta ze zákona pod hazard nespadá. Podle odhadů resortu financí by novinka měla 

přinést státní kase 3,6 mld. Kč ročně. Podle provozovatelů loterií regulace povede k rozvoji černého trhu. 

E15: Na trhu je málo volných kanceláří a hal. Neobsazenost v administrativní části realitního trhu spadla 

za čtyři roky o více než 12 procentních bodů, což vytváří tlak na mírný růst nájmů, uvedlo sdružení 

poradenských firem Prague Research Forum. Za metr čtvereční nejlepších ploch se v současné době platí 

téměř 23 eur měsíčně, v roce 2015 to bylo necelých 20 eur.  

E15: Vývoz zbraní druhým rokem klesl. Objem exportu zbraní a vojenského materiálu z ČR loni podle 

odhadu Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu klesl zhruba ke 14 mld. Kč z 15,1 mld. Kč  

v předcházejícím roce. Vývoz zbraní a vojenského materiálu loni podle odhadu klesl druhým rokem po sobě. 

E15: Agrofert smí koupit United Bakeries. Podmínkou je prodej několika závodů Agrofertu, rozhodl Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže. Penam ovládá zhruba 30 % českého trhu a v některých segmentech ještě 

více. Společnosti United Bakeries náleží kolem 15 %. Představují tak jedničku a dvojku na českém trhu.  

HN: Němců bez práce přibylo. Poprvé po dvou letech. Počet lidí bez práce v Německu se v květnu 

nečekaně zvýšil, poprvé po téměř dvou letech. Podle sezónně upravených údajů statistiků bylo v zemi v 

květnu bez práce 2,279 milionu lidí, o 60 tisíc více než v dubnu. Míra nezaměstnanosti tak stoupla na pět 

procent z dubnových 4,9 %. Podle ekonomů za horšími čísly stojí zpomalování německé ekonomiky. 
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Právo: Slovensko bude zálohovat PET lahve. Slovenská vláda schválila návrh zákona, který od roku 2022 

zavádí zálohování PET lahví a plechovek s nápoji. Slovensko chce tímto krokem dosáhnout až 95procentní 

recyklace nápojových obalů, v současnosti je to asi 60 %. Vratná záloha za plastové lahve bude činit 

v přepočtu 3 Kč, u plechovek pak 2,60 Kč.  

LN: Boeing MAX si nezalétá do srpna. Letouny 737 MAX americké společnosti Boeing se nevrátí do 

vzduchu dříve než v srpnu, předpokládá to generální ředitel Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu 

Alexandre de Juniac. Provoz strojů Boeing 737 MAX je po celém světě pozastaven kvůli dvěma tragickým 

nehodám, při nichž zahynulo 338 lidí. 

 

 


