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Titulní strany hlavních deníků
Šíření nákazy koronavirem snížilo kurz české koruny na hodnotu 25,50 Kč za euro, informují
Hospodářské noviny a E15. Podle Lidových novin je koronavirus nebezpečný zejména pro lidi starší
75 let. Právo přináší rozhovor s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou, podle něhož
je průběh onemocnění českých pacientů nakažených koronavirem mírný. Vláda kvůli šíření
koronaviru plánuje zákaz pořádání hromadných akcí, sděluje Mladá fronta DNES.

Zprávy
E15: Virus oslabil korunu. Strach investorů kvůli epidemii koronaviru postihl také českou měnu, koruna se
propadla k hranici 25,50 za euro – tedy nejníže od začátku loňského prosince. Podle ekonomů může slabší
tuzemská měna zkomplikovat boj ČNB proti inflaci, která se už nyní nachází nad cílem centrální banky.
Mf DNES: Prezident Zeman potvrdil účast na summitu v Číně. Prezident Miloš Zeman se v dubnu
zúčastní summitu zemí střední a východní Evropy 17 + 1 v Číně, jeho účast v Pekingu potvrdil během
návštěvy Číny v minulém týdnu hradní kancléř Vratislav Mynář. Podle ministra zahraničních věcí Tomáše
Petříčka bude ale také záležet na vývoji epidemie koronaviru.
LN: ČTÚ navrhl novou aukci kmitočtů. Český telekomunikační úřad předpokládá vyhlášení aukce kmitočtů
pro mobilní sítě 5G na konci června, tedy zhruba s půlročním zpožděním. Veřejnou konzultaci nově
navržených podmínek aukce úřad spustí 16. března, na připomínky budou mít operátoři měsíc. Aukce
kmitočtů pro nové 5G sítě by podle ČTÚ měla do státního rozpočtu přinést zhruba 5 mld. Kč.
LN: Hybridní Škoda ve čtyřech variantách. Automobilka Škoda Auto nabídne zákazníkům čtyři varianty
nové generace modelu Octavia na elektrický pohon, nové vozy by Škoda měla začít vyrábět ve druhé
polovině roku. Nově nabízené modely budou kombinovat klasický spalovací motor s elektromotorem, což
podle výrobce výrazně sníží vypouštěné emise při zachování vysokého výkonu.
HN: Mattoni 1873 loni utržila rekordních 15,5 miliardy. Nápojářské skupině Mattoni 1873 loni meziročně
vzrostly tržby o 77 % na 15,5 mld. Kč, výši zisku společnost zatím nezveřejnila. Za vyšší tržby vděčí Mattoni
zejména akvizicím ve střední a jihovýchodní Evropě i slušnému růstu na stávajících trzích.
HN: Veolia Energie do ekologie investovala 1,4 miliardy. Společnost Veolia Energie ČR loni investovala
do ekologizace a modernizace svých provozů a rozvodů 1,4 mld. Kč, což bylo nejvíce za posledních pět let.
Jedním z nejrozsáhlejších projektů bylo odsíření a odprášení ostravské elektrárny Třebovice za 537 mil. Kč,
která trvala celkem tři roky.
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LN: Vítek chce převzít Mladou frontu. Vydavatelství Mladá fronta se dohodlo na úvěrovém financování se
skupinou CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka. CPI poskytne Mladé frontě úvěrový rámec ve
výši 45 mil. Kč, který bude vydavatelství postupně čerpat. Realitní skupina chce následně Mladou frontu,
kterou nyní vlastní podnikatel František Savov, v rámci insolvenčního řízení převzít.
HN: Algotech zvýšil obrat na čtvrt miliardy korun. Technologická společnost Algotech v roce 2019 zvýšila
obrat meziročně o pětinu na 250 mil. Kč. Vedle dodávek systémů pro řízení vztahů se zákazníky rostl mezi
klienty Algotechu také zájem o cloudové služby. Novým zákazníkem společnosti se loni stala
i automobilka Škoda Auto. Datacentrum Algotechu v současnosti spravuje jeden petabyte zákaznických dat.
Právo: Centrální banky snižují úroky. Kvůli negativním dopadům koronaviru na ekonomiku centrální banky
řady zemí snižují úrokové sazby. Americký Fed včera snížil základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu
do pásma 1 % až 1,25 %. Na krok americké centrální banky okamžitě zareagovaly růstem hlavní indexy
tamních akciových trhů. Základní úrok následně snížila také australská centrální banka.
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