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Odbor vnější komunikace 

úterý, 30. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Díky nové evropské směrnici se zjednoduší oddlužení živnostníků, upozorňují Hospodářské noviny. 

Deník N rozebírá výsledky návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Číně. Podle deníku Právo premiér 

Andrej Babiš připouští vyšší zdanění mobilních operátorů, pokud nesníží ceny volání a dat. E15 

informuje o prodeji bulharských aktiv společnosti ČEZ skupině Eurohold za více než 8 miliard korun. 

Lidové noviny rozebírají, jak by se v budoucnu mohl srovnat rozdíl ve výši důchodů mužů a žen. 

Mladá fronta DNES se věnuje novele zákona z dílny ministerstva životního prostředí, kterou chce 

resort bojovat proti šíření invazních druhů rostlin.    

Zprávy 

HN: Dluhy z živností zmizí rychleji. Živnostníci budou mít možnost zbavit se svých dluhů rychleji a snadněji 

než dosud. Oddlužení živnostníků by mělo nově trvat tři roky, o dva méně než nyní. Zároveň by nebyla 

stanovena minimální částka, kterou musí drobní podnikatelé svým věřitelům zaplatit. S novými pravidly 

počítá evropská směrnice, která na konci března prošla Evropským parlamentem.  

E15: Prodej bulharského byznysu ČEZ je na spadnutí. Společnost ČEZ podle zdrojů E15 ladí poslední 

detaily kupní smlouvy o prodeji svých aktiv v Bulharsku, která by měla odkoupit tamní společnost Eurohold 

za 320 milionů eur, v přepočtu 8,2 mld. Kč. ČEZ detaily prodeje nechtěl blíže komentovat, nicméně potvrdil, 

že vyjednávání je v pokročilé fázi. Pod firmou ČEZ v Bulharsku působí celkem 7 firem včetně distribuční sítě. 

HN: Zisk Českých drah loni stoupl na 1,2 miliardy korun. Skupina České dráhy loni hospodařila se ziskem 

1,185 miliardy korun, meziročně o 201 mil. Kč více. Celkové výnosy státního podniku se pak zvýšily 

v porovnání s rokem 2017 o 15 procent na 39,1 miliardy korun. V loňském roce ČD přepravily nejvíce 

cestujících za posledních deset let – 179 milionů. 

HN: Češi letos budou pracovat na stát více než loni. Den daňové svobody letos podle výpočtů Liberálního 

institutu připadá na 28. května, loni to bylo o šest dní dříve. Jako den daňové svobody se označuje pomyslné 

datum, od něhož jde veškerá mzda na konto občana, do té doby jeho příjem propadá státu.  

HN: Pojistný trh letos roste o 3,9 procenta. Tuzemské pojišťovny v letošním prvním čtvrtletí vybraly na 

pojistném 34,8 miliardy korun, meziročně o 3,9 % více. Nárůst se týkal jak životních, tak neživotních pojistek, 

informovala Česká asociace pojišťoven. Ta sdružuje pojišťovny s 98procentním podílem na tuzemském trhu.  
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LN: Zásoby ropy vystačí v ČR na 30 dní. Do Českých rafinérií v současné době ropovodem Družba neteče 

žádná ruská ropa kvůli jejímu znečištění organickým chloridem, sdělil předseda Správy státních hmotných 

rezerv Pavel Švagr. Petrochemická společnost Unipetrol již SSHR požádala o zápůjčku suroviny se státních 

rezerv. Česká republika disponuje zásobami ropy na příštích 30 dní.  

Mf DNES: Rekonstrukce bude stát půl miliardy, podoba zůstane. Pražští radní na základě doporučení 

Kloknerova ústavu ČVUT definitivně rozhodli o způsobu rekonstrukce Libeňského mostu. Oprava oblouků a 

výměna rámových předpolí by měly stát půl miliardy korun a rekonstrukce potrvá dva roky.  


