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Odbor vnější komunikace 

úterý, 5. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo varuje před nástupem alergií, které letos kvůli teplému počasí přicházejí o tři až čtyři týdny dříve než loni. 

Deník N přináší rozhovor s bývalým ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem, který hovoří o 

současné české i zahraniční politice. E15 se věnuje byznysu s krmivy a vybavením pro domácí zvířata, tento obor 

láká podle statistik stále více investorů. Češi chtějí kvůli problémům s hovězím masem kontrolovat polská jatka, 

píší Hospodářské noviny. Na závadné polské maso upozorňuje také Mladá fronta DNES. Lidové noviny 

informují o návštěvě premiéra Andreje Babiše v Bílém domě. S americkým prezidentem Donaldem Trumpem 

chce předseda vlády jednat o clech na dovoz evropských aut.  

Zprávy 

HN: Soud určí, zda obchody budou zavřené o svátcích. Ústavní soud 13. března zveřejní rozhodnutí, zda zůstanou 

velké obchody nad 200 metrů čtverečních o některých státních svátcích zavřené. Návrh na zrušení zákona, který 

podepsala skupina 19 senátorů, iniciovala na konci roku 2016 Hospodářská komora se Svazem obchodu a cestovního 

ruchu. Podrobnosti čtěte ZDE. 

LN: Babiš se u Trumpa přimluví za česká auta. Premiér Andrej Babiš chce během návštěvy v Bílém domě 

s americkým prezidentem Donaldem Trumpem projednat problematiku případného zavedení cel na evropská auta. Podle 

Babiše je sektor automotive pro českou ekonomiku klíčový a případné zavedení 25% cel na dovoz evropských vozů do 

USA by mohlo pro ČR znamenat pokles HDP o 0,5 % a ohrožení až 25 tisíc pracovních míst.  

HN: Česko hodlá hlídat čínské investice. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje opatření, které by v budoucnu 

monitorovalo potenciálně rizikové investice zahraničních firem v ČR. Podle šéfky resortu průmyslu Marty Novákové 

bude mít hlavní slovo při selekci potenciálních investorů vláda a ČNB.  Regulace by se týkala zejména strategických 

oborů – energetiky, zbrojního průmyslu nebo bankovního sektoru. Podobný systém funguje v Německu nebo ve Francii. 

Mf DNES: Česko chce zdanit Google. ČR by mohla zavést zvláštní daň pro nadnárodní internetové firmy. Ta by se 

vztahovala na jejich příjmy z online reklamy, které v tuzemsku realizují. Návrh zdanit společnosti Google nebo 

Facebook podporují obě vládní strany. Resort financí chce ještě počkat na výsledek jednání evropských ministrů financí, 

kteří v březnu rozhodnou o případném celoevropském zdaňovacím postupu vůči internetovým gigantům. 

HN: Plzeňský Doosan opět uspěl v USA. Po krátké době zaznamenala plzeňská firma Doosan Škoda Power již druhý 

obchodní úspěch v USA. Poté, co minulý týden získala kontrakt na parní turbínu pro paroplynovou elektrárnu ve městě 

Lansing v Michiganu, stane se dodavatelem čtyř rotorů také pro největší americkou paroplynovou elektrárnu v Midlandu 

ležícím ve stejném státě federace. Hodnotu zakázek firma zatím nekomentovala. 

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/zakaz-prodeje-o-statnich-svatcich-miri-k-ustavnimu-soudu/
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LN: Investoři chtějí řecké dluhopisy. Mezinárodní ratingová agentura Moody´s zlepšila koncem minulého týdne 

Řecku známku vyjadřující schopnost země splácet závazky na B1. Výnosy desetiletých řeckých dluhopisů v reakci na 

zprávu klesly na 3,622 %, tedy nejníže od ledna 2006. Výnosy se pohybují opačně k cenám dluhopisů – pokud je o ně 

zájem, výnosy investorů klesají, a stát si tak půjčuje za výhodnější úrok.  

Práva: USA a Čína jsou blízko dohodě. USA a Čína jsou podle zdrojů agentury Bloomberg blízko k dohodě o 

vzájemném obchodu, která by odvrátila hrozící obchodní války. Čína nabídla Američanům snížení cel na zemědělské 

výrobky, chemické látky, auta i další výrobky a přislíbila brzké uvolnění pro vstup zahraničních firem na svůj trh. Podle 

Bloombergu by měli prezidenti Donald Trump a Si Ťin-pching dohodu podepsat již 27. března. 

 

 


