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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 6. září 2018 

Titulní strany hlavních deníků 

Více než 216 tisíc kandidátů ze 400 stran, hnutí a koalic se letos v komunálních volbách bude ucházet o hlasy 

voličů, informuje E15. Deníky Lidové noviny, Mf Dnes i Právo se na titulních stranách věnují setkání předsedy 

vlády Andreje Babiše s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Hospodářské noviny upozorňují na to, že 

poslanci finišují přípravu novely, která umožní statisícům Čechů uniknout z dluhové pasti. 

Zprávy 

Právo: ANO odmítá zrušit karenční dobu. Hospodářský výbor Sněmovny včera vyslyšel apel prezidenta Hospodářské 

komory Vladimíra Dlouhého, aby poslanci zachovali třídenní karenční dobu. Vedle pravicové opozice se proti návrhu 

zrušit karenci vyslovili také poslanci ANO.  

Mf Dnes: Zaměstnanec je král. Do práce se stačí dostavit. Firmy snižují nároky na to, koho přijmou do práce. Firmy 

přijímají každého, kdo se na pracovní pozici přihlásí. Potvrzují to zaměstnavatelé. Hospodářská komora také upozornila, 

že roste podíl mladých lidí, kteří odcházejí ze studia a rovnou nastupují do práce. 

E15: Dálniční známky budou elektronické. Dálniční kupony nahradí v roce 2021 elektronické známky. Na Twitteru 

to oznámil ministr dopravy Dan Ťok. Ministerstvo dopravy si od elektronických známek slibuje úsporu za tisk a 

distribuci kuponů v řádu desítek milionů korun.  

Mf Dnes: Prodej aut roste o čtyři procenta. Prodej nových osobních vozů od ledna do konce srpna meziročně stoupl 

o čtyři procenta na 193 252 aut. V srpnu registrace stouply skoro o třetinu. Zvýšené prodeje podpořila změna emisní 

normy.  

HN: Tržby v červenci zrychlily růst na 5,6 procenta. Maloobchodní tržby bez prodejů aut v červenci zrychlily 

meziroční růst o 5,6 procenta z červnových 2,1 procenta. Nejrychleji rostly internetové obchody a zásilkové služby.  

E15: Češi silně utrácejí, ale prodejen už nepřibývá. Při zprůměrování výstavby nových obchodů Penny, Albert, Lidl, 

Billa, Tesco, Kaufland a Globus za pětileté období 2013 až 2017 vychází, že se každý řetězec každoročně rozrostl 

průměrně jen o 2,5 obchodu. To naznačuje nasycenost trhu. Investice nyní směřují do modernizace prodejní sítě a 

vlastních e-shopů. 

E15: Výrobce mikroskopů zdvojnásobí kapacity. Brněnský producent elektronových mikroskopů Tescan Brno začal 

stavět u svého sídla v Kohoutovicích další budovu, která umožní zdvojnásobit kapacity podniku. V nových prostorách 

budou pracovat až dvě stovky nových zaměstnanců od fyziků vývojářů až po IT specialisty, aplikační inženýry a 

technology.  
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E15: Průmyslový park vyjde na čtvrt miliardy. Průmyslový park za zhruba 250 milionů korun postaví u Zdic na 

Berounsku česká investiční skupina Accolade. Budova vznikne u exitu 28 plzeňské dálnice D5 a nabídne přes dvanáct 

tisíc metrů čtverečních průmyslové plochy. 

 


