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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 25. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

K návrhu zákona o hromadných žalobách ministerstva spravedlnosti se v připomínkovém řízení sešly 

stovky výhrad. Kromě Hospodářské komory nebo Unie zaměstnavatelských svazů je vznesl i 

Nejvyšší soud, upozorňuje E15. Deník N varuje před kůrovcovou kalamitou, podle lesníků budou 

letošní škody na dřevu minimálně stejné jako loni. Právo přináší podrobnosti k vyšetřování údajné 

korupce při zadávání veřejných zakázek na radnici Brno-střed. Podle analytiků dojde v příštích 

měsících k oslabování koruny, píší Hospodářské noviny. Stát podle Lidových novin uvolní na opravy 

a budování českých nemocnic přes 71 miliard korun. Mladá fronta DNES informuje o plánech 

ministerstva dopravy rozšířit zákaz jízdy kamionů na českých silnicích a dálnicích.  

Zprávy 

E15: Hromadné žaloby budou i v Česku. Hospodářská komora i Nejvyšší soud vznesly stovky námitek 

proti návrhu nového zákona o hromadných žalobách. Upozorňují, že novinka umožní obstrukce a šikanu 

firem i nekalé praktiky v hospodářské soutěži. Zákon by nařizoval firmám nové povinnosti, mimo jiné zastoupit 

se ve sporu externím advokátem, i přesto, že mají vlastní právníky.  

HN: Koruna oslabí, navzdory očekávání. Ekonomy donedávna očekávané posilování koruny se odkládá, 

česká měna by podle nich měla v příštích měsících spíše oslabovat. Analytici předpokládají, že se kurz 

v letošním roce bude pohybovat mezi 25,50 a 25,80 Kč za euro, v roce 2020 pak může tuzemská měna 

vlivem globálního ekonomického ochlazování oslabit až na 26 korun za euro.  

E15: Výroba osobních aut klesla téměř o čtyři procenta. Tuzemské automobilky v prvním čtvrtletí vyrobily 

364 tis. osobních vozů, meziročně o 3,8 % méně. V největší automobilce Škoda Auto klesla produkce o tři 

procenta na 231 tis. automobilů. Kolínská TPCA zvýšila produkci o téměř 5 % na necelých 59 tisíc vozů, 

výroba Hyundai v Nošovicích naopak o 12 % klesla. Vyplývá to z údajů Sdružení automobilového průmyslu. 

E15: Podnikatelé více věří tuzemské ekonomice. Celková důvěra v české hospodářství v dubnu mírně 

vzrostla na 97,1 bodu z březnových 97 bodů. Zvýšila se důvěra podnikatelů, naopak u spotřebitelů znovu 

klesla, oznámil Český statistický úřad.  

E15: Obce a firmy chtějí diskuzi o odpadovém zákoně. Svazy, obce, asociace a firmy působící v 

recyklačním hospodářství v dopise vyzvaly ministra životního prostředí Richarda Brabce k diskuzi o nově 

vznikající odpadové legislativě. Podle signatářů dopisu je komplikovaná, nepodporuje skutečnou recyklaci a 

omezuje tržní prostředí. Zákon je nyní ve fázi, kdy vstoupil do připomínkového řízení. 



 

 

 2 

E15: Podnikatelé chtějí užší spolupráci s europoslanci. Evropské průmyslové a obchodní svazy 

představily své priority před nadcházejícími volbami do europarlamentu. Prezident Hospodářské komory 

Vladimír Dlouhý apeluje na Evropský parlament i Komisi, aby byly silnější v prosazování jednotného trhu. 

Zároveň upozornil, že je EU přeregulovaná a je v rukou ekonomických zájmů velkých členských zemí. 

Mf DNES: Stát chce pět nových nádrží. Mezi lety 2020 až 2030 chce stát vybudovat pětici nových vodních 

nádrží, oznámilo ministerstvo zemědělství. Hlavním důvodem je dlouhodobé sucho i ochrana před 

povodněmi. Nádrže mají podle resortu zemědělství vzniknout například na Bruntálsku, u Přerova nebo na 

Rakovnicku. 

LN: Havlíček vymění dva náměstky. Budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček chce po svém 

jmenování vyměnit politické náměstky Alexandru Rudyšarovou a Ivana Pilného. Místo nich chce Havlíček do 

těchto pozic přivést dvojici odborníků, konkrétní jména zatím nesdělil. První z náměstků bude mít na starost 

inovace a sloučení agentur CzechInvest a CzechTrade, druhý bude mít v gesci řízení resortních organizací.  

HN: Elektřina opět podraží. Tuzemští spotřebitelé a firmy se musí podle analytiků připravit na další 

zdražování elektřiny, hlavním důvodem jsou rostoucí ceny energií na světové burze. Po loňském 

12procentním zdražení elektřiny pro letošek odborníci očekávají růst zhruba o 5 %.  

Právo: Česká zbrojovka postaví závod v Arkansasu. Česká zbrojovka Group v tomto měsíci učinila další 

důležitý krok z výraznému rozšíření svých aktivit v USA. Dceřiná společnost skupiny CZ-USA se dohodla 

s představiteli amerického státu Arkansas na podmínkách pro vybudování nového moderního závodu pro 

výrobu a montáž zbraní ve městě Little Rock, kde zaměstná 565 lidí.  

E15: Gufex dodá puky na šampionát. Na květnovém mistrovství světa v hokeji na Slovensku se bude hrát 

s puky vyrobenými v rodinné firmě Gufex ze Vsetínska. Firma jich dodá kolem pěti tisíc. Gufex ročně vyrobí 

kolem 1,4 mil. puků a zaměstnává devět lidí. 

E15: Škoda Transtech vyrobí ve Finsku jídelní vozy. Sedm restauračních vozů za zhruba 600 milionů 

korun dodá finským drahám Škoda Transtech ze skupiny Škoda Transportation. Společnost vyrobí vozy v 

Kajaani na severu Finska, do provozu je dráhy zařadí v letech 2021 až 2022.   

E15: Kapsch v Česku zůstane. Společnost Kapsch po skončení smlouvy na provoz mýta z ČR neodejde. 

Zaměří se na další projekty, například systém elektronických dálničních známek. Kvůli ztrátě mýta však 

nejspíš propustí část zaměstnanců, uvedl šéf tuzemského Kapsche Karel Feix. 

 


