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INTERNÍ MATERIÁL PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTVA HK ČR 

PŘEHLED VYBRANÝCH MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ 

HOSPODÁŘSKÉ KOMORY 

25.1.–29.1.2021 

 

Hospodářská komora ve sledovaném období prosadila do tisku, rozhlasu, televize a online 

zdrojů svá stanoviska celkem do 55 zpráv (SPČR – 35, AMSP – 8).  

Čeští podnikatelé potřebují univerzální záchranný program, aby sítem covidové podpory 

nepropadaly některé obory, sdělil v CNN Prima News prezident Hospodářské komory Vladimír 

Dlouhý. Novela insolvenčního zákona může výrazně zkomplikovat postavení věřitelů, 

uvedla Hospodářská komora v živém vysílání na serverech iDNES.cz, info.cz nebo v Deníku. 

Návrh na mimořádný příspěvek lidem v karanténě v souvislosti s covidem-19 přinese 

firmám vyšší administrativní zátěž a může být další významnou položkou v napjatém 

státním rozpočtu, sdělil ve Snídani s Novou ředitel Odboru legislativy, práva a analýz 

Hospodářské komory Ladislav Minčič.  

25.1. 

 TV Nova (Televizní noviny): komentář V. Dlouhého: Firmy si v budoucnu budou moci 

samy očkovat zaměstnance  

 

 TV Nova (Televizní noviny): komentář I. Hlaváče: Kdo bude do budoucna hradit testy?  
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 TV Nova (Televizní noviny): stanovisko HK (kvóty na české potraviny): U senátorů 

pravděpodobně zákon narazí  

 ČT24 (Události, komentáře): rozhovor s T. Prouzou: Chystají se změny v systému 

PES  

 

 Lidové noviny: komentář T. Prouzy: Sedm poruch a nové hlasování  

 HROT: komentář R. Jakubského: KDYŽ SE NELÉTÁ, BYZNYS STRÁDÁ (online ZDE) 

 Hospodářské noviny: zmínka o HK: Firmy spalující uhlí mají blíže k miliardám na 

zelené projekty  

 HROT: stanovisko HK: JE TO DOOPRAVDY POMOC?  

 irozhlas.cz: komentář L. Minčiče: Program poslední záchrany. Havlíček chystá dotace 

pro podnikatele, kteří dosud procházeli sítem (čtěte ZDE) 

https://www.tydenikhrot.cz/clanek/obchodni-mise-kdyz-se-neleta-byznys-strada
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/koronavirus-v-cesku-pomoc-podnikatelum-karel-havlicek-dotace_2101241108_vtk
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 lidovky.cz: stanovisko HK: ČSSD chce bonus pro lidi v karanténě odčitatelný od 

odvodů firem. Kabinet hledá cesty, jak motivovat k testování (podrobně ZDE) 

 iDNES.cz: stanovisko HK: ČSSD chce bonus pro lidi v covidové karanténě odčitatelný 

od odvodů firem (online ZDE) 

 aktualne.cz: komentář M. Beneše: Tomu ano, tomu ne. Vyplácení krizového 

kompenzačního bonusu vládne svévole úředníků (detaily ZDE) 

26.1. 

 CNN Prima News (K věci): V. Dlouhý hostem pořadu ke koronavirové situaci a 

politickému dění (zhlédněte ZDE) 

 

 CNN Prima News (Hlavní zprávy): komentář R. Pommera: Řemeslo v krizi  

 

https://www.lidovky.cz/byznys/moje-penize/cssd-chce-bonus-pro-lidi-v-karantene-odcitatelny-od-odvodu-firem.A210124_115740_moje-penize_libsm
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cssd-jan-hamacek-koronavirus-covid-19-covid-podpora-nemocenska.A210124_112700_domaci_klf
https://zpravy.aktualne.cz/finance/kompenzacni-bonus/r~4480ed2c5c9611eba7deac1f6b220ee8/
https://cnn.iprima.cz/meli-jsme-prijmout-par-migrantu-evropa-by-nas-vnimala-jinak-rika-vladimir-dlouhy-17849
https://cnn.iprima.cz/meli-jsme-prijmout-par-migrantu-evropa-by-nas-vnimala-jinak-rika-vladimir-dlouhy-17849
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 Pražský deník (a 8 reg. mutací): komentář L. Minčiče: Doba oddlužení se má výrazně 

zkrátit, věřitelé i zástupci zaměstnavatelů jsou proti (také na denik.cz) 

 iDNES.cz: živý přenos kulatého stolu HK k insolvencím (více ZDE) 

 

 info.cz: živý přenos kulatého stolu HK k insolvencím (dostupné ZDE) 

 iDNES.cz: stanovisko HK: Až u poloviny firem nelze zjistit, zda měly nárok na pomoc, 

uvádí komise (více ZDE) 

 novinky.cz: komentář T. Prouzy: Respirátory by stát neměl nařizovat, míní Prouza 

(online ZDE) 

27.1. 

 Právo: komentář M. Dira: Každý sedmý zaměstnanec v Česku je cizinec  

 

 Lidové noviny: zmínka o HK: Hospodští chtějí „psí“ dotace  

https://www.denik.cz/ekonomika/oddluzeni-bankrot-exekuce-novela-20210125.html
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/veritel-dluznik-oddluzeni-smernice-eu-hospodarska-komora-novela-insolvencniho-zakona.A210125_095109_ekonomika_maz
https://www.info.cz/zpravodajstvi/byznys/zive-zhorsuje-novela-insolvencniho-zakona-vymahatelnost-prava
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/covid-kompenzace-vladni-pomoc-firma.A210125_100349_ekonomika_kou
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/respiratory-by-stat-nemel-narizovat-mini-prouza-40348916
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/veritel-dluznik-oddluzeni-smernice-eu-hospodarska-komora-novela-insolvencniho-zakona.A210125_095109_ekonomika_maz
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 Technický týdeník: komentář M. Dira: Mistrovská zkouška bude zlatým hřebem 

řemesla  

 ČT24 (90´ ČT24): rozhovor s K. Kubelkovou: Mají firmy to nejhorší za sebou? 

(zhlédněte ZDE) 

 

 e15.cz: stanovisko HK: Exekucí bylo nejméně za jedenáct let. Koronavirus ale dlužníky 

dožene, míní expert (více ZDE) 

 Impuls: komentář T. Prouzy: Svět by se mohl znovu otevřít díky očkovacím průkazům  

28.1. 

 ČT24 (Studio ČT24): online účast V. Dlouhého na TK tripartity k tendru na dostavbu 

JE Dukovany 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12026085531-byznys-ct24/221411058020126/obsah/815756-v-roce-2020-skoncilo-rekordni-mnozstvi-firem
https://www.e15.cz/domaci/exekuci-bylo-nejmene-za-jedenact-let-koronavirus-ale-dluzniky-dozene-mini-expert-1377360
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12026085531-byznys-ct24/221411058020126/obsah/815756-v-roce-2020-skoncilo-rekordni-mnozstvi-firem
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 TV Nova (Snídaně s Novou): rozhovor s L. Minčičem k návrhu mimořádného 

příspěvku pro lidi v karanténě 

 

 Hospodářské noviny: komentář S. Sádovského: Příspěvky na mzdy musí vracet 40 

procent kontrolovaných firem (dostupné na iHNed.cz) 

 Mf DNES: komentář V. Dlouhého: Kdo postaví Dukovany?  

 novinky.cz: stanovisko HK: Tripartita chce rychlý tendr k Dukovanům (více ZDE) 

 e15.cz: stanovisko V. Dlouhého: Stát by mohl stavbu v Dukovanech hradit sám, 

připustil Havlíček. Připlatil by téměř 50 miliard (podrobně ZDE) 

 Pražský deník (a 80 reg. mutací): komentář L. Janákové: Dražší byty a domy? 

Opozice navrhuje nový poplatek  

 CNN Prima News (odpolední vysílání): komentář T. Zeleného k náboru zahraničních 

pracovníků 

 

https://archiv.ihned.cz/c1-66874880-prispevky-na-mzdy-musi-vracet-40-procent-kontrolovanych-firem
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/tripartita-chce-rychly-tendr-k-dukovanum-40349100
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/stat-by-mohl-stavbu-v-dukovanech-hradit-sam-pripustil-havlicek-priplatil-by-temer-50-miliard-1377398
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 e15.cz: stanovisko HK: Program Antivirus brzy skončí, zákon o kurzarbeitu ale chybí. 

ANO a ČSSD se přou o jeho podobu (čtěte ZDE) 

 ekonom.cz: komentář L. Minčiče: Česko hledá zákon, který nejvíce pomůže byznysu 

(detaily ZDE) 

 Mf DNES: stanovisko T. Prouzy: Potraviny v průzkumu bojem  

29.1. 

 Hospodářské noviny: komentář T. Prouzy: Žádost o Covid nájemné podnikatelé sami 

vyplnit neumí. Najatým expertům pak platí tisíce (dostupné na iHNed.cz) 

 Hospodářské noviny: zmínka o HK: Kampaň k očkování slibuje vláda na únor a vybírá 

její podobu  

 E15 (HR Special): komentář M. Dira: Minimální mzda roste, ruší se superhrubá mzda. 

Jaké budou důsledky?  

 podnikatel.cz: komentář L. Minčiče: Velké překvapení: Počet OSVČ v roce 2020 

navzdory koronaviru a opatřením vzrostl (detaily ZDE) 

 Mf DNES: komentář R. Jakubského: Výrobce nemocničních lůžek zdvojnásobil tržby  

 cnn.iprima.cz: komentář T. Prouzy: Češi budou bez soli a ořechů, mléko zdraží o 

pětinu. Takové mohou být důsledky kvót (více ZDE) 

 

Zpracoval: Miroslav Beneš, Odbor vnější komunikace HK ČR  

Statistika sleduje pouze relevantní zpravodajské zdroje, vylučuje vybrané zdroje, příkladem: parlamentnilisty.cz, 

businessinfo.cz, kurzy.cz, atp. Zadaná klíčová slova: „Hospodářská komora“; „Svaz průmyslu a dopravy“; „Asociace malých a 

středních podniků“ OR „AMSP“ 

Vybrané zdroje pro týdenní přehled: (="E15" OR ="Blesk" OR ="Haló noviny" OR ="Hospodářské noviny" OR ="Lidové noviny" 

OR ="Mladá fronta DNES" OR ="Právo" OR ="Pražský deník" OR ="ČT 1" OR ="ČT 24" OR ="Prima" OR ="DVTV" OR ="TV 

Barrandov" OR ="TV Nova" OR ="ČRo Plus" OR ="ČRo Radiožurnál" OR ="Frekvence 1" OR ="Impuls" OR ="Evropa 2" OR 

="Rádio Blaník - Praha" OR ="aktualne.cz" OR ="ekonomika.iDNES.cz" OR ="finance.iDNES.cz" OR ="podnikani.iDNES.cz" OR 

="zpravy.iDNES.cz" OR ="bankovnictvi.ihned.cz" OR ="byznys.ihned.cz" OR ="iHNed.cz" OR ="Kariera.iHNed.cz" OR 

="pravniradce.ihned.cz" OR ="probyznysinfo.ihned.cz" OR ="novinky.cz" OR ="e15.cz" OR ="prazsky.denik.cz" OR ="denik.cz" 

OR ="info.cz" OR ="irozhlas.cz" OR ="ct24.cz" OR ="lidovky.cz" OR ="tyden.cz" OR ="podnikatel.cz" OR ="euro.cz" OR ="Euro" 

OR ="Ekonom" OR ="penize.cz" OR ="echo24.cz" OR ="tn.cz" OR ="blesk.cz") 

Statistika sledována od soboty do pátku 

 

https://www.e15.cz/domaci/program-antivirus-brzy-skonci-zakon-o-kurzarbeitu-ale-chybi-ano-a-cssd-se-prou-o-jeho-podobu-1377382
https://ekonom.cz/c1-66874600-cesko-hleda-zakon-ktery-nejvice-pomuze-byznysu
https://archiv.ihned.cz/c1-66875610-zadost-o-covid-najemne-podnikatele-sami-vyplnit-neumi-najatym-expertum-pak-plati-tisice
https://www.podnikatel.cz/clanky/velke-prekvapeni-pocet-osvc-navzdory-koronaviru-a-opatrenim-vzrostl/
https://cnn.iprima.cz/cesi-budou-bez-soli-a-orechu-mleko-zdrazi-o-petinu-jake-mohou-byt-dusledky-kvot-17970

