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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 12. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidé v ČR mohou mít kvůli novým pravidlům pro ověřování platebních karet problémy 

s bezkontaktními platbami, upozorňují Hospodářské noviny. E15 informuje o vůbec první emisi tzv. 

zelených dluhopisů, kterou vydá skupina CPI podnikatele Radovana Vítka. Cenné papíry budou 

zajištěny ekologicky šetrnými budovami. Lidové noviny se věnují možným změnám ústavních 

pravomocí prezidenta republiky. Právo přináší rozhovor s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 

Miroslavem Kalouskem, ve kterém mimo jiné kritizuje růst počtu státních úřadníků. Deník N píše  

o sporech okolo sochy sovětského maršála Koněva v pražských Dejvicích. Milion psů v ČR ještě 

nemá povinné čipování, sděluje Mladá fronta DNES.  

Zprávy 

E15: Zpracování exekucí nemá být zadarmo. Dlužníci budou platit zaměstnavatelům za to, že provádějí 

exekuční srážky z jejich mzdy. Počítá s tím návrh novely exekučního řádu, kterou budou projednávat 

poslanci. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby firmy mohly dlužníkům strhávat 50 Kč měsíčně ze mzdy. 

Podle firem ale měsíční náklady na exekuční agendu dosahují až 500 Kč na jednoho pracovníka.  

Mf DNES: ČNB: Některé bezkontaktní platby nemusí proběhnout. Kvůli novým pravidlům pro ověřování 

platebních karet, která začnou platit od 14. září, mohou platební terminály zamítat bezkontaktní transakce 

do částky 500 Kč. Upozornila na to ČNB, podle níž některé platební terminály nejsou na nová pravidla 

připravené. Při zamítnutí bezkontaktní platby lze situaci vyřešit vložením karty do terminálu a zadáním PIN. 

LN: Zeman: Odvolejme uznání Kosova. ČR by měla přestávat uznávat Kosovo jako samostatný stát, uvedl 

na státní návštěvě Srbska prezident Miloš Zeman. Tento výrok by podle slov zahraničního odboru Hradu 

neměl zastínit hlavní téma cesty do Srbska. Tím jsou české investice v Srbsku, o něž pod vedením 

prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého usiluje 50 tuzemských podnikatelů. Více ZDE 

HN: Česko prodalo dluhopisy s výnosem -0,45 procenta. Ministerstvo financí včera popáté prodalo státní 

dluhopisy v eurech se záporným výnosem. Objem emise činil 100 mil. eur (v přepočtu 2,87 mld. Kč)  

a průměrný výnos činil minus 0,45 %. Záporný úrok znamená, že investoři platí českému státu za to, že mu 

půjčili peníze.  

LN: Zvýšení důchodů starším penzistům senátoři neprosadili. Průměrný důchod vzroste příští rok  

o 900 Kč měsíčně. Rozhodla o tom Poslanecká sněmovna, která nepřistoupila na senátní návrh na přilepšení 

starším seniorům. Horní komora navrhovala přidat další tisícikorunu lidem, kteří jsou v penzi alespoň 25 let. 

Předloha nyní zamíří k podpisu prezidenta. 

https://www.komora.cz/press_release/srbska-republika-jako-kandidat-do-eu-bude-potrebovat-mohutne-investovat-ceske-firmy-mohou-rozvoji-srbska-vyznamne-pomoci/
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Mf DNES: Prahu a Brno spojí vlaky navíc. České dráhy od prosince posílí železniční spojení mezi Prahou  

a Brnem, nově ho bude obsluhovat jeden vlak Railjet navíc. Stávajícím spojům mezi hlavním městem  

a moravskou metropolí pak přibydou nové vagony. Nová souprava a přidané vozy u ostatních spojů podle 

drah navýší kapacitu spojení obou měst o 700 míst, stávající kapacita bývá podle dopravce často vyčerpaná. 

HN: Železniční tunel Mezno bude dlouhý 840 metrů. Společnost OHL ŽS včera zahájila ražbu 

železničního tunelu Mezno na modernizované trati čtvrtého koridoru Sudoměřice-Votice. Tunel bude podle 

SŽDC dlouhý 840 metrů a celková cena za modernizaci koridoru vyjde na 6,3 mld. Kč. 

E15: Řidiči zaplatí na tisíci kilometrech dálnic. Síť zpoplatněných komunikací pro osobní automobily se 

v příštím roce rozroste o dalších více než 35 kilometrů dálnic. Dálniční známky tak budou povinné na nově 

zprovozněných úsecích D1 a D3, vyplývá z návrhu vyhlášky ministerstva dopravy. Celkově by mělo být v roce 

2020 zpoplatněno 1 005 km dálnic. 

HN: Prodeje letních zájezdů byly vyšší až o pětinu. Zájem klientů o letní zájezdy prodávané tuzemskými 

cestovními kancelářemi byl letos podle Asociace cestovních kanceláří ČR rekordní, když meziročně stoupl 

zhruba o pětinu. Rostla také průměrná cena zájezdu za osobu – ve srovnání v loňským létem o tisícikorunu 

na 18 tis. Kč. Nejoblíbenější turistickou destinací Čechů bylo podle AČK Řecko. 

HN: Výrobce hodinek Prim snížil ztrátu. Firma Elton hodinářská, výrobce hodinek značky Prim, loni snížila 

ztrátu z předloňských 14,6 mil. Kč na 10,4 mil. Kč. Tržby firmě rostly meziročně o 4,7 % na 55,8 mil. Kč. Elton 

hodinářská ročně vyrábí zhruba 600 až 700 kusů hodinek. 

HN: Kasko zvýšilo tržby na 978,3 milionu korun. Společnost Kasko ze Slavkova na Uherskohradišťsku 

vykázala za loňský rok tržby ve výši 978,3 mil Kč, meziročně o 404 tis. Kč více. Zisk firmy, která se zabývá 

především vývojem a vstřikováním plastových výlisků pro automobilový průmysl, loni přesáhl 88,9 mil. Kč.  

Mf DNES: Hongkong chce koupit londýnský parket. Provozovatel hongkongské akciové burzy podal 

nabídku na převzetí londýnské burzy London Stock Exchange za 31,6 mld. Kč, v přepočtu zhruba  

915 mld. Kč. Spojením obou podniků by podle analytiků vznikl nový globální gigant v oblasti finančních trhů. 

 

 


