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Odbor vnější komunikace 

středa, 13. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Stát chystá systém varování, který podniky upozorní, že s jejich financováním není něco v pořádku. 

Podnik by poté absolvoval tzv. preventivní insolvenci, sděluje E15. Ministerstvo dopravy chce 

výrazně zpřísnit tresty lidem za řízení vozidla přes zákaz, tvrdí Mf DNES. Hospodářské noviny se 

zabývají paušální daní, která by usnadnila živnostníkům podnikání. Lidové noviny přinášejí rozhovor 

s otcem kuponové privatizace Dušanem Třískou. Architekt Jiří Gebert varuje před stavbou komerční 

budovy, který změní ráz pražského Starého Města.  

Zprávy 

E15: Podnikatelé budou moci snáze uniknout z dluhů. Ministerstvo spravedlnosti začalo připravovat nový 

zákon o tzv. preventivní restrukturalizaci. Rámce preventivní restrukturalizace by měly dlužníkům především 

umožnit, aby se včas a účinně restrukturalizovali a vyhnuli se tak úpadku. 

Mf DNES: V Česku je pětina spících firem. V obchodním rejstříku je podle analýzy poradenské společnosti 

Bisnode 100 tis. společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity. Spící firmy nejčastěji podnikají  

v podpůrných činnostech pro podnikání, zprostředkování velkoobchodu nebo činnosti cestovních agentur. 

HN: Zavedení paušální daně nahrává švarcsystému. Jedna paušální daň, jejíž zavedení pro zjednodušení 

podnikání navrhla Hospodářská komora, by mohla být natolik lákavá, že by zaměstnanci mohli začít 

přecházet na tzv. švarcsystém, tvrdí ministerstvo financí. Firmám za zaměstnávání na švarcsystém hrozí 

sankce do 10 mil. korun, pracovníkům až 100 tis. korun.  

HN: U hranic hrozí kvůli mýtu dopravní kolaps. Až 40km kolony zřejmě čekají šoféry přijíždějící začátkem 

prosince ze Slovenska, Německa nebo z Polska. Hraniční přechody ucpou kamiony, jejichž šoféři budou na 

poslední chvíli shánět palubní jednotky nutné pro nový satelitní mýtný systém. Vyřídit si registraci je přitom 

možné už od konce září, mj. také na 15 kontaktních místech Hospodářské komory.  

E15: Kabinet schválil nákup amerických vrtulníků. Vláda odsouhlasila nákup tuctu amerických vrtulníků 

za 14,6 mld. korun. Armáda získá systém H-1, tedy kombinaci osmi víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom 

a čtyř bitevních AH-1Z Viper. Přímý výběr americké společnosti Bell Helicopter kritizuje italský letecký 

koncern Leonardo, který nabízí vrtulníky AW139M. 

HN: Prabos dodá 20 tisíc párů bot švýcarské armádě. Obuvnická společnost Prabos plus ze Slavičína 

získala zakázku na dodávku bot pro švýcarskou armádu. Firma dodá 20 tisíc párů bot v celkové hodnotě 50 

mil. korun, kontrakt potrvá čtyři roky. Prabos vyrábí pracovní a volnočasovou obuv a boty pro bezpečnostní 

složky. 
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LN: Nová auta dostanou „velkého bratra“. Automobily v Evropě budou muset mít od roku 2022 povinně 

černé skříňky, které budou zapisovat, co přesně se před nehodou událo. Vozy budou řidiče zároveň tlačit do 

dodržování rychlostních limitů a upozorňovat, že se např. dívají příliš na obrazovku telefonu a ne na silnici. 

Nové technické požadavky schválily členské země EU minulý týden.  

Mf DNES: Čistý zisk ČEZ stoupl o polovinu. Čistý zisk energetické skupiny ČEZ stoupl za první tři čtvrtletí 

letošního roku meziročně zhruba o polovinu na 13,6 mld. korun. Tržby vzrostly o 12 % na 148,1 mld. Pomohl 

k tomu zejména růst cen elektřiny a vyšší zisk z obchodování s komoditami. 

Mf DNES: Chorvatsko zavede euro do roku 2024. Chorvatsko chce přijmout euro do konce funkčního 

období následující vlády, respektive do roku 2024. Euro používá 19 z 28 členských zemí EU. Česká vláda 

loni v prosinci schválila dokument ministerstva financí a České národní banky, který doporučuje zatím 

nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny. 

E15: Dánové kontrolují hranice se Švédskem. Dánsko zavedlo kontroly na hranici se Švédskem. Důvodem 

je nárůst počtu explozí a dalších zločinů v Kodani a okolí, za nimiž podle dánské policie stojí pachatelé ze 

Švédska. Opatření by mělo platit šest měsíců. 


