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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 14. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N přináší polemiku, zda více uvolnit pravidla pro držení střelných zbraní. Premiér Andrej Babiš poprvé 

připustil, že by šéf poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek mohl ve své funkci skončit, píše Právo. E15 upozorňuje 

na ekonomické problémy internetového obchodu s oblečením Zoot.cz. Firma přestala vyplácet provize 

youtuberům, kteří výrobky módního e-shopu ve svých videích propagují. Hospodářské noviny otiskly rozhovor 

s místopředsedou dozorčí rady společnosti Cetin Petrem Slováčkem, který hovoří o kauze společnosti Huawei. 

Lidové noviny informují o vzniku speciálního expertního týmu, který bude prověřovat investice ze zemí mimo 

EU do České republiky. Mladá fronta DNES se věnuje zákazu provozu Boeingu 737 MAX nad Evropou, USA i 

dalšími zeměmi.  

Zprávy 

LN: Obchody zůstanou o svátcích zavřené. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení zákona, který 

zakazuje prodej v obchodech s prodejní plochou nad 200 m² o vybraných svátcích. Soudci v nálezu zdůraznili význam 

tradičních svátků a právo zaměstnanců si je připomínat. Hospodářská komora i Svaz obchodu a cestovního ruchu, které 

ústavní stížnost iniciovaly, chtějí nadále usilovat o zrušení zákona o prodejní době na půdě parlamentu. Více čtěte ZDE.  

E15: Ministři chtějí šetřit na platech i provozu. Výdaje některých ministerstev ovládaných hnutím ANO by se 

v příštím roce mohly snížit o sedm až deset procent. Šéfové resortů to uvedli po jednání s ministryní financí Alenou 

Schillerovou. Prostor pro úspory za 25 miliard, jak žádá šéfka státní kasy, ale ministři nevidí. Celkově jsou podle svých 

slov schopni ušetřit necelé 3 mld. Kč. Proti úsporám se staví ČSSD. 

Mf DNES: Výroba Škodovek míří do Srbska. Automobilka Škoda Auto plánuje přesunutí části své výroby na Balkán, 

hlavním kandidátem má být podle listu Handelsblatt Srbsko. V novém závodě za 1,3 miliardy eur se budou kromě 

škodovek vyrábět i další modely koncernu Volkswagen. Důvodem stavby nové továrny je nedostatek výrobních kapacit 

ve stávajících provozech i celková změna struktury koncernové produkce. 

HN: Počet firemních bankrotů klesl. Počet firemních bankrotů v České republice loni meziročně klesl o 17 procent 

na 1 280 a v letošním roce by se měl snížit o dalších 10 procent na 1 150, vyplývá z odhadů společnosti Euler Hermes. 

Ve světe je podle studie trend spíše opačný, zejména kvůli rostoucímu počtu bankrotů v Číně a západní Evropě.  

Právo: Tatra dodá podvozky do Brazílie i Turecka. Kopřivnická automobilka Tatra letos dodá do Brazílie  

56 kompletních podvozků pro nákladní vozy, 29 podvozků pak z české firmy zamíří také do Turecka. Komponenty 

budou sloužit jako součásti vozidel pro ozbrojené složky nebo záchranáře.  

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/reakce-hospodarske-komory-a-socr-cr-na-rozhodnuti-ustavniho-soudu-ve-veci-zakona-o-prodejni-dobe/
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Mf DNES: Minipivovarů pořád přibývá. V České republice v současné době funguje 440 minipivovarů, o 40 více 

než před rokem. Trend se podle Českomoravského svazu pivovaru a sladoven nezmění ani v budoucnu, v příštích deseti 

letech by měl v průměru vzniknout jeden nový minipivovar týdně. Výroba malých producentů pokrývá zhruba 2,5 

procenta celkového výstavu piva v České republice. 

LN: MMF: Řecku se daří nejlépe od začátku krize v roce 2009. Řecko se zařadilo mezi nejúspěšnější státy eurozóny 

a čeká ho ekonomický růst, sdělil Mezinárodní měnový fond. Ve své ekonomické zprávě nicméně MMF varoval, že 

řecký bankovní sektor je stále velmi křehký a upozornil na vysokou nezaměstnanost. Atény proto musí i nadále 

pokračovat v hospodářských reformách. 


