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Odbor vnější komunikace 

pátek, 8. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny, Mladá fronta DNES a Právo se věnují včerejšímu setkání premiéra Andreje Babiše s americkým 

prezidentem Donaldem Trumpem, oba státníci jednali o bezpečnostních a ekonomických otázkách. Hospodářské 

noviny přináší příběh úspěšného youtubera Taryho. E15 píše o plánovaných nákupech ministerstva vnitra, resort 

chce letos a v příštích dvou letech navýšit rozpočet o devět miliard korun. Deník N rozebírá Mezinárodní den žen 

a zveřejnil anketu mezi významnými Češkami.  

Zprávy 

Mf DNES: Exekuce na ústupu. Nárůst nových exekucí se v České republice snižuje, loni jich soudy meziročně nařídily 

o 17 procent méně – zhruba 505 tisíc. Vyplývá to z dat Exekutorské komory ČR, podle níž ke snížení počtu případů 

přispěla změna zákona o spotřebitelském úvěru. Díky němu musí finanční společnosti důkladněji prověřovat bonitu 

klientů. Podle ekonomů pomohla také rostoucí ekonomika a vyšší příjmy obyvatel. 

LN: Kvůli chybě systému se musí zopakovat 46 tendrů. Kvůli výpadku Národního elektronického nástroje pro 

zadávání veřejných zakázek v polovině února bude muset být znovu zahájeno 46 tendrů za desítky milionů korun. 

Oznámilo to ministerstvo pro místní rozvoj, které za provoz zadávacího systému odpovídá. Zrušené zakázky podle 

MMR odpovídají méně než jednomu procentu z celkového objemu zakázek. Podrobnosti čtěte ZDE.  

E15: Vnitro shání vrtulníky i auta. Ministerstvo vnitra letos a v dalších dvou letech posílí výdaje o devět miliard 

korun. Resort chce mimo jiné nakoupit nové policejní vrtulníky, nové služební automobily a techniku pro hasiče. 

V plánu je také modernizace sídla ministerstva vnitra v Praze na Letné za miliardu korun nebo rekonstrukce 

Kriminalistického ústavu na Zbraslavi. 

E15: Zeman podepsal zákon o brexitu. V případě odchodu Velké Británie z Evropské unie bez dohody budou mít 

Britové v České republice až do konce příštího roku ve vybraných oblastech stejná práva jako dosud. Zákon podepsal 

prezident Miloš Zeman. Právní předpis bude účinný jen v případě tzv. tvrdého brexitu bez uzavření konkrétní dohody 

mezi Spojeným královstvím a EU.  

Mf DNES: Mitsubishi postaví ve Slaném halu. Japonská společnost Mitsubishi začala nedaleko Slaného se stavbou 

haly na výrobu součástek pro elektromobily. Automobilka chce do nového závodu investovat celkem 240 milionů korun 

a výroba by měla být zahájena v příštím roce. Konkrétním produktem z připravované výroby bude speciální integrovaný 

startér a generátor pro automobilový průmysl, který snižuje emise a má vyšší účinnost. 

https://www.komora.cz/news/vypadek-narodniho-elektronickeho-nastroje/
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Mf DNES: Varování před Huawei neohrozí budování 5G. Varování národního úřadu pro kybernetickou a informační 

bezpečnost před čínskými firmami Huawei a ZTE neohrožuje cíle připravované aukce mobilních kmitočtů v pásmu 

700 MHz a 3,5 GHz pro sítě 5G a nebrání její realizaci. Po jednání NÚKIB a ministerstev průmyslu a vnitra to oznámil 

Český telekomunikační úřad.  

LN: Eurokomise zkoumá dohodu E.onu a Innogy. Evropská komise zahájila hloubkové vyšetřování plánovaného 

převzetí části majetku firmy Innogy německou energetickou společností E.on. Brusel chce zjistit, zda nebude spojení 

firem znamenat omezení konkurenčního prostředí a zvýšení cen v některých členských státech EU včetně ČR.  

LN: Volkswagen dostal za Dieselgate od Indů rekordní pokutu. Indický soud kvůli podvodům při emisních testech 

uložil společnosti Volkswagen pokutu ve výši pěti miliard rupií, v přepočtu 1,6 miliardy korun. S odvoláním na indické 

zdroje o sankci informovala agentura Reuters s tím, že koncern Volkswagen hodlá celý případ řešit u Nejvyššího soudu. 

 


