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Odbor vnější komunikace 

středa, 6. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Čeští bankéři se obávají budoucího vývoje tuzemského automobilového průmyslu, informuje E15. 

Hospodářské noviny a Deník N věnují titulní strany dnešní učitelské stávce, do níž se zapojily tisíce 

škol. Lidové noviny zmapovaly ceny nových bytů v jednotlivých krajích ČR. Mladá fronta DNES 

upozorňuje na nové praktiky tzv. šmejdů, kteří své zboží nabízejí seniorům také telefonicky. Počet 

nelegálních migrantů do ČR v letošním roce meziročně vzrostl o 645 osob, sděluje Právo.   

Zprávy 

Právo: V novém mýtu třetina vozů. Necelé čtyři týdny před spuštěním nového mýta je do systému 

přihlášeno 154 tis. nákladních vozidel, což je asi 34 % z očekávaného počtu. S registrací vyčkávají zejména 

malí dopravci, kterých se zatím přihlásilo pouze 6 %. Více také ZDE 

E15: Stát hledá prodejce dálničních e-známek. Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil soutěž na 

prodej elektronických dálničních známek, zakázka v hodnotě 926 mil. Kč počítá s pětiletým provozem 

prodejen. E-známku tak bude možné kromě internetu pořídit také v kamenných prodejnách. 

Právo: Zaměstnanost vězňů je nejvyšší v historii samostatné ČR. Podle aktuálních statistik Generálního 

ředitelství Vězeňské služby ČR pracovalo k 29. říjnu letošního roku 8 817 odsouzených, což je více než  

60 % ze zaměstnatelných vězňů. Pro firmy dnes pracuje více než 2 500 odsouzených, zbytek se uplatní ve 

vnitřním provozu a vlastní výrobě věznic. 

HN: Odbory si při jednáních s firmami řeknou i o šest týdnů dovolené. Odboráři v kolínském závodě 

automobilky TPCA požadují od ledna zvýšení výdělků o 15 %, zvýšení 13. platu a šest týdnů dovolené.  

V energetické společnosti ČEZ odbory trvají na 12% růstu mezd.  

Mf DNES: Žen ve vedoucích funkcích ubylo. Podíl žen v řídících orgánech společností za poslední dva 

roky celosvětově vzrostl o 1,9 procentního bodu na 16,9 %. ČR zůstává s téměř 14% podílem žen ve vedení 

firem za globálním i evropským průměrem, který činí 26 %. Ukázala to zpráva společnosti Deloitte. 

LN: Účtenkovka mění pravidla. Ministerstvo financí mění pravidla účtenkové loterie k EET. Od prosince 

bude jeden hráč moci zaregistrovat maximálně 500 účtenek, dodatek ke smlouvě s provozovatelem 

Účtenkovky podepsala ministryně financí Alena Schillerová.  

HN: Na české koleje míří evropský zabezpečovací systém. Čeští železniční přepravci budou muset od 

roku 2025 do všech svých vozidel instalovat nový zabezpečovací systém. Cílem evropského projektu ETCS 

je, aby vlak mohl jednoduše projet přes celou Evropu. Teď ho musí dopravci vybavovat různými systémy. 

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/elektronicke-mytne/
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Mf DNES: Využívaná trať dostane druhou kolej. Správa železniční dopravní cesty připravuje v Praze 

zdvoukolejnění železniční trati od Chuchelského tunelu přes Krč až ke Spořilovu. Správce železnic vyhlásil 

zakázku na zpracování dokumentace ke stavbě, která by měla stát 84 mil. Kč a začít v roce 2024. Důvodem 

rozšíření trati je lepší průjezd nákladní dopravy a zkapacitnění úseku pro osobní vlaky. 

HN: Klíčové české plynovody přišly o podporu EU. Plynovod Stork 2, který měl posílit propojení Moravy 

s Polskem, a plynovod BACI, který měl jih Moravy napojit na středoevropský plynový uzel v rakouském 

Baumgartenu, nedosáhnou na dotace programu „Nástroje na propojení Evropy“, jenž má pro energetické 

projekty připraveno 120 mld. Kč. Ze seznamu prioritních infrastrukturních staveb je vyškrtla Evropská komise.  

HN: Řetězci Asko vzrostly tržby na 1,7 miliardy. Nábytkářskému řetězci Asko Nábytek vzrostly loni tržby 

z prodeje zboží oproti roku 2017 o 2,06 % na 1,7 mld. Kč. Podle výroční zprávy se výrazně zvýšil čistý zisk, 

a to meziročně o 76,41 % na 25,7 mil. Kč. 

HN: Češi jezdí do Německa dvakrát více než v roce 2008. Za deset let od roku 2008 do roku 2018 vzrostl 

počet přenocování českých turistů v Německu více než dvojnásobně. Loni se v Německu ubytovalo přes  

620 tis. Čechů a strávili tam 1,3 mil. nocí, počet jejich přenocování se meziročně zvýšil o 12,4 %. 

HN: Bratislava zdvojnásobí zvláštní bankovní daň. Slovenská koalice plánuje pro příští rok zdvojnásobit 

sazbu zvláštní bankovní daně, její platnost ale nebude prodloužena na další roky, jak bylo původně 

plánováno. Oznámil to šéf vládní strany Smer Robert Fico. Sazba zvláštního bankovního odvodu nyní činí 

0,2 % z vybrané hodnoty pasiv bilanční sumy bank. Stát by zvýšením sazby získal navíc až 130 mil. eur. 

Právo: Německo zvyšuje dotace na elektroauta. Německá vláda významně zvyšuje podporu 

elektromobilů. Tzv. environmentální bonus bude navýšen o polovinu až na 6 000 eur, v přepočtu  

153 tis. korun za nový vůz. O náklady se vláda podělí rovným dílem s výrobci. Změny začnou platit už tento 

měsíc s trváním do roku 2025, sdělil šéf Sdružení automobilového průmyslu VDA Bernhard Mattes. 

LN: Huawei postaví maďarské 5G sítě. Čínská společnost Huawei se bude podílet na výstavbě mobilní 

sítě páté generace v Maďarsku. Tamní ministr zahraničí Péter Szijjártó v Šanghaji prohlásil, že Maďarsko 

nechce diskriminovat podniky na základě toho, odkud pocházejí, pokud respektují jeho zákony. Huawei bude 

v Maďarsku při budování 5G sítě spolupracovat s britským Vodafonem a německým Deutsche Telekom. 

 


