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Odbor vnější komunikace 

středa, 29. srpna 2018 

Titulní strany hlavních deníků  

Mladá fronta DNES a Lidové noviny se věnují včerejší návštěvě premiéra Andreje Babiše v Itálii. Předseda vlády 

svému italskému protějšku Giuseppe Contemu zopakoval, že ČR nepřijme z Itálie žádného migranta. 

Hospodářské noviny informují o problémech automobilky Škoda, ve hře je kvůli vyčerpaným výrobním 

kapacitám i přesun části výroby mimo ČR. Právo přináší rozhovor s ministrem životního prostředí Richardem 

Brabcem, který upozorňuje, že bude nezbytné začít více zadržovat vodu v krajině. Ministerstvo průmyslu a 

obchodu chce do budoucna podporovat jen podnikatelské záměry, které přinesou České republice 

kvalifikovanější výrobu či služby. Ministerstvo tak po letech vyslyšelo Hospodářskou komoru ČR, uvádí E15. 

Zprávy 

E15: Stát chce chytré investice. Po několika dílčích novelách, které měly změnit systém investičních pobídek, slibuje 

vláda poprvé od roku 2000 vyslyšet Hospodářskou komoru, která už roky volá po razantním omezení investičních 

pobídek pro výstavbu montážních hal. Dle předkládací zprávy k novele zákona o investičních pobídkách má stát více 

než dosud podporovat budování technologických center a center strategických služeb. Podrobnosti také ZDE. 

HN: Návrh na růst minimální mzdy už je připravený. Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh vládního 

nařízení na zvyšování minimální mzdy od ledna 2019 o 1 500 korun na 13 700 Kč. S nejnižším výdělkem by se zvedla 

také zaručená mzda, podle kvalifikace o 1 500 až 3 000 Kč. MPSV také navrhuje, aby se minimální mzda od roku 2020 

zvyšovala vždy na úroveň 50 % mzdy průměrné. Proti záměru ostře vystoupila Hospodářská komora, více ZDE.   

E15: Podnikatelů je více než milion. O sedmnáct tisíc stoupl letos v ČR počet podnikatelů, kteří si samostatnou 

výdělečnou činností skutečně vydělávají. Jejich počet tak dosáhl 1,008 milionu, jak plyne z evidence ČSSZ. Loni počet 

podnikatelů, například soukromých lékařů, umělců či zemědělců, vzrostl o deset tisíc. 

Mf DNES: Tuzemské firmy se loni více spojovaly. Počet fúzí v České republice v posledních letech roste a v loňském 

roce jich bylo zahájeno rekordní množství. Do tuzemska nejčastěji míří společnosti ze Slovenska, Kypru a Nizozemska. 

Podle analýzy poradenské společnosti TPA od roku 2008 do roku 2017 fúzovalo v ČR celkem 134 zahraničních firem. 

Mf DNES: Stát trh s byty nespasí, míní analytici. Návrh ministerstva pro místní rozvoj na podporu výstavby bytů 

s regulovaným nájemným je podle odborníků nedostatečný a situaci na trhu příliš nezlepší. Za navrhované dvě miliardy 

korun by se dalo při současných cenách postavit zhruba tisíc bytů, což je podle analytiků málo. Projekt MMR a Svazu 

měst a obcí počítá se zahájením výstavby nejpozději na jaře příštího roku. 

HN: Škodě Auto přibývá starostí. Automobilka Škoda i přes rekordní hospodářské výsledky řeší řadu problémů, 

naráží na nedostatečnou kapacitu svých závodů i regulace ze strany Evropské unie. Koncem týdne čeká vedení 

Škodovky klíčová schůzka s vedením koncernu Volkswagen, firemní odbory se obávají přesunu části výroby mimo ČR. 

V minulosti již vyjádřily obavu z přemístění produkce do Německa a úbytku pracovních míst. 

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/bleskove-setreni-soucasne-investicni-pobidky-jsou-uz-prekonane-a-pokrivuji-trh-poskytujme-je-vyjimecne-na-investice-s-vysokou-pridanou-hodnotou-a-radeji-snizme-odvodovou-zatez-vsem-podnikatelum/
https://www.komora.cz/tiskova_zprava/reakce-hospodarske-komory-na-narizeni-vlady-k-minimalni-mzde-ktere-ministryne-prace-a-socialnich-veci-jana-malacova-poslala-do-meziresortniho-pripominkoveho-rizeni/
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E15: Děti Země přestaly blokovat nový úsek D11. Zřejmě začátkem října by se mohl začít stavět osmikilometrový 

úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem. Ekologické hnutí Děti Země po dohodě s Ředitelstvím 

silnic a dálnic stahuje rozklad proti stavebnímu povolení, uvedla ČT. Obě strany by měly podrobnosti sdělit na dnešní 

tiskové konferenci. 

E15: Armáda urychleně koupí přilby do misí. Přilby pro české vojáky by mělo ministerstvo obrany nakoupit 

urychleně prostřednictvím alianční agentury NSPA. Za 1500 helem zaplatí 37 milionů korun bez DPH. Potvrdil to Jakub 

Fajnor z tiskového oddělení ministerstva. 

HN: Světlík staví továrnu v Bělorusku. Skupina Cylinders Holding podnikatele Jana Světlíka, která je lídrem v oblasti 

výroby ocelových lahví, tlakových nádob a aplikací, staví v Bělorusku novou továrnu. Jejím prostřednictvím chce uspět 

na trhu v Rusku a v dalších zemích Euroasijské ekonomické unie. Náklady na stavbu nového závodu podle společnosti 

dosáhnou řádově milionů eur a výroba by v něm měla začít příští rok. 

E15: Šperkařství Halada mění majitele. Největší české klenotnictví ALO diamonds kupuje stoprocentní podíl ve 

druhém největším tuzemském šperkařství Halada. ALO diamonds přebírá veškeré výrobní i prodejní kapacity včetně 

všech zaměstnanců Halady. 

Právo: Veřejných zakázek letos o třetinu více. Veřejní investoři v ČR zadali v prvním letošním pololetí firmám  

14 847 zakázek za bezmála 200 mld. korun. Největší objem zakázek připadá dlouhodobě na stavebnictví, do konce 

června byl jejich podíl zhruba poloviční. 

E15: Slovensko zasahuje proti nedostatku zaměstnanců. Některé firmy na Slovensku musejí kvůli nedostatku 

zaměstnanců odmítat zakázky. Po poklesu nezaměstnanosti na historická minima proto úřady připraví další opatření s 

cílem například zjednodušit zaměstnávání cizinců. V ČR pomáhá firmám získat pracovníky z ciziny Hospodářská 

komora. 

E15: Toyota vloží do Uberu půl miliardy dolarů. Japonská automobilka Toyota Motor Corp. investuje v přepočtu  

11 mld. korun do provozovatele alternativní taxislužby Uber Technologies. Investice je součástí plánu na společný vývoj 

samořídících aut, který má pomoci oběma společnostem dostihnout konkurenci na trhu s autonomním řízením. 

 


