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Odbor vnější komunikace 

středa, 4. prosince 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

ČNB v příštím roce očekává zpomalení růstu cen bytů, informují Hospodářské noviny. Deník N  

a Právo věnují titulní strany údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Americké právní 

kanceláře podle deníku E15 zpochybňují cenu, kterou skupina PPF zaplatila za akcie mediální 

společnosti CME. Lidové noviny přináší srovnání úrovně znalostí žáků základních škol v českých 

regionech. Policií zabavené drogy podle zjištění Mf DNES v řadě případů končily opět na černém trhu.  

Zprávy 

HN: ČNB: Růst cen bytů zpomalí. ČNB očekává, že v letošním roce zasáhne tuzemský realitní trh 

ochlazení. Podle centrální banky začíná fungovat omezení dostupnosti hypoték, které nařídila komerčním 

bankám. Průměrný růst cen bytů by měl dosáhnout v příštím roce 5 %, v posledních třech letech nemovitosti 

každoročně zdražovaly v průměru o desetinu.  

Mf DNES: Dluhy u nás nejsou katastrofa. Mediální obraz ČR jako země chronických neplatičů neodpovídá 

realitě, píše v autorském komentáři pro Mf DNES ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské 

komory Ladislav Minčič. Připomněl také loňská data Eurostatu, podle nichž je ČR v žebříčku schopnosti lidí 

splácet své závazky na prvním místě v EU. 

Mf DNES: Stavební zákon se prodraží. Vytvoření soustavy státních stavebních úřadů, kterými chce nový 

stavební zákon zrychlit povolovací řízení, si podle ministerstva vnitra vyžádá náklady až v desítkách mld. Kč. 

Podle ministerstva pro místní rozvoj je částka uváděná resortem vnitra nadsazená. Nový stavební zákon, na 

jehož vzniku se podílela Hospodářská komora, je od minulého týdne v meziresortním připomínkovém řízení. 

E15: Chrenek koupil vagonku. Strojírny MSV Metal Studénka koupila od brněnské investiční skupiny Jet 

Investment společnost Moravia Steel podnikatele Tomáše Chrenka, ta je už vlastníkem Třineckých 

železáren. Moravia Steel kupuje také polskou dceru vagonky, společnost Kuźnia Ostrów Wielkopolski. MSV 

Metal Studénka loni vydělala 52 mil. Kč a utržila téměř 900 mil. Kč. 

LN: Firmy po Světlíkovi zastřešuje Ulčákova značka Witkowitz. Podnikatel Martin Ulčák představil 

v Ostravě novou značku Witkowitz, která zastřešila osm strojírenských firem, v nichž má většinový podíl. 

Některé z firem dříve patřily do strojírenského koncernu Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele 

Jana Světlíka.  

E15: Central Group postaví v Praze 6 novou čtvrť. Zhruba 2 200 bytů vyroste v místě skladového areálu 

Westpoint v Praze 6, investice developerské firmy Central Group dosáhne 13 mld. Kč. Areál o rozloze  

155 tis. metrů čtverečních by se měl začít stavět v roce 2023.  
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Právo: ČR posílí kosmické aktivity. ČR zvýší o 275 mil. Kč své roční investice do programů Evropské 

kosmické agentury ESA. Každoročně tak bude na tyto účely vydávat 1,205 mld. Kč, oznámilo ministerstvo 

dopravy. Na kosmických programech ESA se v současnosti přímo podílí 50 českých firem a 22 vědeckých 

ústavů a škol. 

HN: Huawei chce v Evropě vyrábět zařízení pro 5G. Čínská technologická společnost Huawei chce 

v Evropě vybudovat nové tovární kapacity pro výrobu zařízení potřebných pro mobilní sítě 5G. V rozhovoru 

s kanadským listem The Globe and Mail to sdělil zakladatel a ředitel Huawei Žen Čeng-fej. Firma podle něj 

také plánuje přesun výzkumného centra z USA do Kanady. 

 

 

 


