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Odbor vnější komunikace 

úterý, 8. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo upozorňuje na záměr některých evropských politiků zakázat olověné projektily do střelných zbraní. Podle 

kritiků návrhu by regulace dopadla i na ozbrojené složky. E15 varuje před dopady stoupající zaručené mzdy, 

která ohrožuje hlavně malé podnikatele na venkově a v menších obcích. Hospodářské noviny píší o začínajícím 

veletrhu CES v americkém Las Vegas, který se zaměřuje na technologické inovace. Lidové noviny se věnují 

návrhu ministra školství Roberta Plagy zrušit slohovou část maturitní zkoušky z českého jazyka. Jazykovědci 

nápad kritizují. Mladá fronta DNES informuje o záměru poslanců ANO, aby auta s půl roku prošlou technickou 

kontrolou bylo možné odtáhnout a následně sešrotovat.  

Zprávy 

E15: Český venkov ohrožuje rostoucí zaručená mzda. Rychle rostoucí zaručená mzda ohrožuje malé podnikatele, 

zejména na venkově. Například zaručený výdělek prodavaček oproti roku 2013 stoupl o 57 procent a rostoucí mzdové 

náklady tak doléhají na malé prodejny v odlehlých obcích. Nesystémový růst minimální mzdy, na nějž je právě zaručená 

mzda navázána, dlouhodobě kritizuje Hospodářská komora. 

HN: Bankrotů společností i podnikatelů ubylo. V České republice bylo loni vyhlášeno 649 bankrotů obchodních 

společností, nejméně za posledních 11 let – tedy za dobu účinnosti nového insolvenčního zákona. Meziročně se tak 

počet firemních bankrotů v loňském roce snížil o 16 procent, uvedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Podle té 

zároveň loni zbankrotovalo nejméně podnikatelů-živnostníků za posledních šest let. 

HN: Vláda shodila plán Maláčové zvýšit životní minimum. Sociální demokraté ve vládě neprosadili zvýšení 

životního minima o 380 korun. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová prosazovala, aby nejnižší uznaná 

částka pro život, která se používá pro stanovení dávek, alimentů či nezabavitelného minima při exekuci, vzrostla po 

sedmi letech o 11 procent. Proti návrhu se postavilo zejména ministerstvo financí vedené hnutím ANO.  

E15: Koruna se letos nepohne z místa. Ani v letošním roce česká koruna podle ekonomů výrazně neposílí, což by 

mohlo vést k rychlejšímu zvyšování úrokových sazeb a dalšímu zdražování úvěrů. Analytici odhadují, že česká měna 

na konci roku dosáhne úrovně 25,40 Kč za euro. ČNB přitom ve své listopadové prognóze předpovídala cenu za euro o 

korunu nižší.  

Mf DNES: Zákaz jízdy vlevo povede k úbytku šoférů. Plošný zákaz jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích by 

vedl k dalšímu úbytku profesionálních řidičů, a tím i k celkovému poklesu nákladní dopravy. Vyplývá to ze stanoviska 

Hospodářské komory k poslaneckému návrhu, který počítá se zákazem jízdy nákladních vozidel nad 3,5 tuny v levém 

pruhu od 6 do 22 hodin.  
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LN: PPF bulharskou Novu nekoupí. Bulharský antimonopolní úřad zamítl prodej 95procentního podílu tamní 

mediální společnosti Nova Broadcasting Group skupině PPF Petra Kellnera. Podle úřadu by transakce za téměř 5 miliard 

korun znamenala příliš vysoký podíl médií vlastněných jednou společností. Firma PPF se chce podle svých slov proto 

nyní v Bulharsku více zaměřit na rozvoj telekomunikačního trhu prostřednictvím aktiv ve společnosti Telenor. 

Mf DNES: Z Británie odtečou stovky miliard liber. Před odchodem Velké Británie z EU se do nových finančních 

center v Evropě přesune z ostrovů majetek v hodnotě 800 miliard liber. Vyplývá to z nejnovějšího odhadu poradenské 

společnosti EY. Britové by měli Unii opustit 29. března. Zatím není jasné, za jakých podmínek k odloučení dojde. Kvůli 

nejasnostem ohledně podoby brexitu již Hospodářská komora formulovala priority českých podnikatelů. Více ZDE 

 

 

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/hospodarska-komora-prioritou-ceskeho-byznysu-je-aby-i-v-prvnich-dnech-po-pripadnem-tvrdem-brexitu-fungoval-pohyb-zbozi-mezi-velkou-britanii-a-eu-bez-cel-a-zdlouhavych-kontrol-na-hranicich/

