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Odbor vnější komunikace 

úterý, 29. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny, E15 a Hospodářské noviny věnují titulní strany prodeji mediální společnosti CME 

skupině PPF podnikatele Petra Kellnera za téměř 50 mld. Kč. Mladá fronta DNES a Právo rozebírají 

včerejší udělování státních vyznamenání u příležitosti státního svátku. Prezident Miloš Zeman ocenil 

válečné hrdiny, sportovce, politiky nebo umělce. Deník N si na první straně připomíná rok od svého 

prvního vydání.  

Zprávy 

HN: Českým firmám pomohou i Filipínci či Srbové. Firmy už personální problémy neřeší pouze dovozem 

Ukrajinců, jejich zájem roste také o další národnosti. Do letošního října zaměstnavatelé požádali  

o 507 Filipínců – třikrát více než za celý loňský rok. Vyšší zájem mají podniky  

i o Srby nebo Mongoly. Podle Hospodářské komory roste také zájem o pracovníky ze Španělska nebo Itálie. 

Mf DNES: EU již proplatila Česku třetinu peněz. EU do konce září proplatila ČR 32,6 % dotací určených 

pro programové období 2014 až 2020, jedná se o 201,4 mld. Kč z celkem přidělených 617,9 mld. Kč. Údaje 

zveřejnilo ministerstvo pro místní rozvoj. Podle analytiků se čerpání peněz z EU v tuzemsku zlepšuje, 

v porovnání s ostatními státy ale zůstává podprůměrné.  

Mf DNES: Kellner koupil Novu za téměř 50 miliard korun. Skupina PPF podnikatele Petra Kellnera kupuje 

za 50 mld. Kč mediální skupinu CME. Ta vlastní tuzemskou televizní stanici Nova, slovenskou TV Markíza 

nebo rumunskou TV Pro. Prodej skupiny CME musí ještě potvrdit její akcionáři a regulační úřady. 

HN: Česká zbrojovka utržila 4,66 miliardy korun. Česká zbrojovka z Uherského Brodu loni dosáhla 

rekordních tržeb 4,66 mld. Kč, meziročně o 564 mil. Kč více. Čistý zisk podniku pak v roce 2018 dosáhl  

710, 8 mil. Kč. Česká zbrojovka každoročně prodává na 300 tis. zbraní a 72 % její produkce míří do zahraničí, 

zejména do USA, Kanady nebo Jihoafrické republiky. 

E15: Stát získal z prodeje majetku přes miliardu. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ke 

konci září stouply meziročně příjmy o 85 mil. Kč na 1,07 mld. Kč. Největší část z příjmů úřadu pochází 

z prodeje nepotřebných státních nemovitostí za 690,3 mil. Kč. 

HN: Počet aut na českých silnicích do září vzrostl na 5,96 milionu. Počet osobních aut na českých 

silnicích se od začátku roku do konce září zvýšil o 152 557 na 5,955 mil. vozů, jejich průměrné stáří dosahuje 

14,87 roku. Podle Svazu dovozců automobilů by měl počet aut v ČR letos překročit 6mil. hranici. 
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HN: Agentura: růst řecké ekonomiky předstihne EU. Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s 

zlepšila hodnocení úvěrové spolehlivosti Řecka o jeden stupeň na úroveň BB-. Agentura zároveň upozorňuje, 

že v příštích měsících možná přikročí k dalšímu zvýšení hodnocení Atén. V příštích letech má řecké 

hospodářství totiž růst rychleji, než činí průměr eurozóny. 

 


