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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 5. března 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Vládní strany plánují od ledna zrušit superhrubou mzdu, sdělují Hospodářské noviny. E15 přináší 

rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou o nedávném zásahu policie na jejím 

resortu. Lidové noviny, Mladá fronta DNES a Právo upozorňují na další případy Čechů nakažených 

koronavirem.  

Zprávy 

HN: Superhrubá mzda má brzy skončit. Hnutí ANO a ČSSD od ledna plánují zrušení superhrubé mzdy, 

které by mělo přilepšit tuzemským zaměstnancům o stovky korun měsíčně. Ministerstvo financí zároveň 

hodlá zvýšit sazbu daně z příjmu z 15 na 19 %. Ministryně financí Alena Schillerová také navrhuje, aby si 

živnostníci mohli od základu daně odečíst až 75 % částky, kterou odvádějí na sociální a zdravotní pojištění. 

HN: Firmy si půjčovaly loni u nebankovních institucí víc. Členské společnosti České leasingové  

a finanční asociace loni poskytly firmám a podnikatelům na pořízení strojů či další financování 30,25 mld. Kč, 

meziročně o 8,3 % více. Největší objem financí si podniky u nebankovních společností půjčily na pořízení 

zemědělské a lesnické techniky.  

Mf DNES: Průkaz průvodce se rozliší na běžné a vzdělané. Průvodci turistů budou muset mít registraci 

od ministerstva pro místní rozvoj. Rozhodla o tom sněmovna, která odmítla senátní návrh na další zpřísnění 

podmínek pro poskytování průvodcovských služeb. Schválený návrh živnostenského zákona zavádí dva 

stupně průvodcovských průkazů – první s běžnou registrací a druhý pro průvodce s vyšším vzděláním.  

HN: Bamboo odkládá start linky mezi Prahou a Hanojí. Vietnamský letecký dopravce Bamboo zhruba  

o měsíc odloží zahájení provozu pravidelné linky mezi Prahou a Hanojí, důvodem je zatím slabá poptávka 

cestujících po spojení mezi oběma městy kvůli šíření koronaviru. Zprávu jako první přinesl server 

Zdopravy.cz. 

Právo: Podnikatelem roku Dlouhý. Vítězem soutěže EY Podnikatel roku za rok 2019 se stal zakladatel  

a spolumajitel společnosti Kiwi.com Oliver Dlouhý. Jeho společnost patří mezi nejúspěšnější české startupy, 

který se zabývá prodejem letenek. Oliver Dlouhý bude ČR reprezentovat během celosvětového finále o 

nejlepší podnikatele světa v Monte Carlu. 

LN: Křetínský a Tkáč posílili svou investici ve Francii. Společnost VESA Equity Investment podnikatelů 

Daniela Křetínského a Patrika Tkáče zvýšila podíl ve francouzské maloobchodní síti Casino, kde nově vlastní 

6,88 % akcií. Oznámil to francouzský úřad pro dohled nad trhem AMF.  



 

 

 2 

HN: Tržby obchodníků v EU v lednu stouply. Spotřebitelé v eurozóně i v celé EU v lednu utráceli více než 

v prosinci. Tržby maloobchodníků v zemích platících eurem meziměsíčně vzrostly o 0,5 %, ve státech EU 

pak o 0,6 %. Statistiku zveřejnil Eurostat, který pro další měsíce očekává kvůli nákaze koronavirem horší 

výsledky. 

Mf DNES: OPEC má omezit těžbu ropy. Analytici předpokládají, že se velcí ropní producenti v brzké době 

dohodnou na výrazném omezení těžby suroviny. Země organizace OPEC tak chtějí stabilizovat ceny ropy 

kvůli propadu poptávky způsobené koronavirem. Organizace zemí vyvážejících ropu bude o konkrétních 

parametrech snižování produkce suroviny rozhodovat na dnešním jednání ve Vídni. 

 

 


