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Odbor vnější komunikace 

úterý, 18. února 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Živnostníci v Hospodářské komoře odmítají návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, 

podle kterého by museli platit mnohem vyšší odvody než dnes, sděluje Právo. Hospodářské noviny 

píší o dopise amerického velvyslance v ČR Stephena Kinga rozpočtovému výboru sněmovny, v němž 

pohrozil možností odvetných cel v případě zavedení digitální daně. ČNB loni rozdala nejvíce pokut 

od roku 2015, upozorňuje E15. Lidové noviny se věnují odkladu školní docházky dětí, pro který se  

v ČR rozhodne zhruba pětina rodičů. Mladá fronta DNES varuje před podvodnými maily, které pod 

záminkou finanční pomoci americkým vojákům lákají z lidí vysoké finanční částky.  

Zprávy 

HN: USA stupňují tlak na Česko kvůli dani. ČR by měla počkat se zavedením digitální daně pro velké 

technologické firmy, dokud se na postupu nedohodnou státy OECD. Jinak české firmy mohou zasáhnout 

odvetná cla ze strany USA. V dopise rozpočtovému výboru sněmovny to uvedl americký velvyslanec v ČR 

Stephen King. Na dopady plánované 7% daně upozornila Hospodářská komora. Více ZDE 

E15: Vláda chystá prodej lázní či pivovaru. Nastavit jednotná pravidla pro řízení státních firem má nová 

strategie ministerstva financí, které již vytipovalo prodej konkrétních podniků nebo majetkových účastí. Jde 

např. o podíly v energetické společnosti E.ON nebo výrobci radiátorů Korado. Kabinet chce privatizovat  

i lázně Bludov nebo Jihomoravské pivovary. Státu by prodej podniků mohl přinést až stovky mil. Kč.  

Právo: Živnostníci platí na své penze minimum, ale zvýšení odmítají. Komise pro spravedlivé důchody 

počítá s tím, že živnostníci začnou platit vyšší odvody. Ty by se jim počítaly ze 75 % rozdílu mezi příjmy  

a výdaji místo 50 %, zároveň by se jim zvýšil základ pro výpočet pojistného ze současných 25 na 40 % 

průměrné mzdy. Podle Hospodářské komory by byl takový krok pro mnohé živnostníky likvidační. Více ZDE 

LN: Životní minimum se zvedá. Po osmi letech. Životní minimum se od 1. dubna zvýší o 13,2 % na  

3 860 Kč měsíčně, existenční minimum pak bude činit 2 490 Kč měsíčně. Po jednání vlády to oznámil 

vicepremiér Jan Hamáček. Nejnižší uznaná částka pro život se využívá pro stanovení dávek, alimentů či 

nezabavitelného minima. Růst životního minima podle vlády reaguje na růst cen v posledních letech. 

LN: Babiš: Systém pro e-známky by měl stát jen 128 milionů korun. Nový systém pro elektronické 

dálniční známky za 128 mil. Kč bude propojen s Portálem občana a stát do něj zapracuje e-shop, který vzešel 

z lednové programátorské akce Hackaton. Oznámil to premiér Andrej Babiš. Původně měl systém e-známek 

stát přes 402 mil. Kč, kvůli zakázce skončil ve funkci tehdejší ministr dopravy Vladimír Kremlík.  

https://www.komora.cz/press_release/predni-cesti-exporteri-predsedovi-vlady-nova-dan-mirena-proti-americkym-spolecnostem-muze-ohrozit-cesko-americke-vztahy-a-vzajemny-obchod/
https://www.komora.cz/press_release/zivnostnici-v-hospodarske-komore-nesouhlasi-se-zamerem-mpsv-zvysit-jim-odvody/
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HN: Linetu pomůže v USA společnost Sizewise. Výrobce zdravotnických lůžek Linet usiluje o růst na 

americkém trhu a zvýšení tržeb. Výrobce ze Želevčic u Slaného se proto v USA spojuje se strategickým 

partnerem, firmou Sizewise, která vyrábí matrace. Na základě smlouvy mezi podniky se Linet dostane k 

rozsáhlé distribuční síti, která pokrývá všechny části USA. 

HN: Vítkovice dodají díly pro most v Hamburku. Ostravská společnost Vítkovice Heavy Machinery 

dokončuje díly nového zvedacího železničního a silničního mostu Kattwykbrücke přes Labe v německém 

Hamburku. Firma do Německa dodá celkem 240 tun vážící zvedací zařízení.  

E15: Objem pokut od ČNB skokově vzrostl. ČNB loni udělila nejvyšší objem pokut finančním institucím od 

roku 2015, vyměřila více než stovku sankcí a vybrala téměř 36 mil. Kč. Vedle podvodných směnárníků 

trestala centrální banka také např. investory, kteří vydávali dluhopisy bez svolení ČNB.  

Právo: Zájem Slováků o práci v ČR klesá. Zájem Slováků o práci v ČR postupně klesá, oznámil portál 

Profesia.sk. Podle jeho statistik se v roce 2018 hlásilo na jednu pracovní pozici v ČR průměrně 18 Slováků, 

loni jen osm slovenských uchazečů. Hospodářská komora vidí důvod menšího přílivu Slováků do ČR za prací 

mj. ve vyčerpaném trhu práce v ČR i na Slovensku a menším množstvím lidí ochotných se za prací stěhovat.  

E15: SAE zprovozňují první jadernou elektrárnu. Spojené arabské emiráty vydaly provozní licenci pro 

první jadernou elektrárnu v arabském světě, informovala agentura Reuters. Jaderný zdroj by tam mohl začít 

dodávat elektřinu ještě do konce letošního roku. Elektrárnu Barakah v emirátu Abú Zabí budovala společnost 

Korea Electric Power Corporation. 

 

 


