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Odbor vnější komunikace 

úterý, 10. prosince 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

České firmy v automobilovém průmyslu čeká podle ekonomů vzhledem k obchodním válkám těžký 

rok, upozorňuje E15. Mladá fronta DNES se věnuje novým odpadovým zákonům, které v pondělí 

schválila vláda. Podnikatel Radovan Vítek rozšiřuje svůj realitní byznys do Itálie, sdělují Hospodářské 

noviny. Právo píše o nedostatku míst v českých školkách, které musí odmítnout v průměru každé 

třetí dítě. Lidové noviny varují před škodlivými účinky marihuany na lidské zdraví. Deník N se věnuje 

protivládním protestům na Maltě, které odstartovala vražda investigativní novinářky.  

Zprávy 

HN: Nezaměstnanost zůstala na 2,6 %, čeká se její růst. Nezaměstnanost v ČR v listopadu zůstala na 

říjnové hodnotě 2,6 %, informoval Úřad práce. Počet lidí bez práce meziměsíčně vzrostl o 771 na 197 289, 

což je nejnižší listopadová hodnota od roku 1996. Ekonomové očekávají, že podíl lidí bez práce v dalších 

měsících mírně poroste, i tak ale zůstane nejnižší v EU. 

Právo: Minimální mzda vzroste na 14 600 Kč. Vláda schválila růst minimální mzdy od ledna o 1 250 Kč na 

14 600 Kč. Vedle minimální mzdy se automaticky zvyšuje také zaručená mzda, která je na výši minimální 

mzdy přímo vázaná. Podle Hospodářské komory dojde kvůli dalšímu růstu minimální mzdy ke zdražování  

a navrhuje, aby ministerstvo práce zrušilo zaručené mzdy v soukromém sektoru. Více ZDE.  

Právo: Obchod s cizinou udržel přebytek. Zahraniční obchod se v říjnu dostal do přebytku 7,2 mld. Kč. 

Meziročně jde o 7,8 mld. Kč lepší výsledek, informoval ČSÚ. Od ledna do října obchodní bilance vykazovala 

přebytek 143,8 mld. Kč, což je o 57,8 mld. Kč více než před rokem.  

LN: Do deseti let třikrát dražší odpadky. Vláda schválila odpadové zákony regulující nakládání s odpady 

a vybranými výrobky s ukončenou životností. Změny např. počítají s odložením termínu konce skládkování 

o šest let na rok 2030 i s postupným růstem cen za ukládání odpadů na skládkách. Návrhy vlády podpořila 

Hospodářská komora, podle níž jsou nové zákony mj. dalším krokem k cirkulární ekonomice. Více ZDE. 

E15: V mýtném chybí 114 tisíc aut. Do nového mýtného systému jsou přihlášeny zhruba tři čtvrtiny vozidel, 

tedy 344 tis., dalších 114 tis. aut budou dopravci registrovat v příštích týdnech. Podle správce mýtného 

systému CzechToll by nutnost registrace zbylých automobilů neměla způsobit dopravní komplikace. 

Podrobnosti k novému mýtu ZDE.  

E15: Letiště musí vyplatit vyšší dividendu. Ministerstvo financí schválilo vyšší dividendu, kterou mu za 

loňský rok vyplatí Letiště Václava Havla Praha. Úřad jako jediný akcionář žádá po letišti 1,66 mld. Kč před 

zdaněním, společnost původně navrhovala státu odvést 700 mil. Kč.  

https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-pozaduje-aby-stat-zrusil-tzv-zarucene-mzdy-v-soukromem-sektoru/
https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-podporuje-nove-odpadove-zakony/
https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/elektronicke-mytne/
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Mf DNES: Nejen vlaky, ČD chtějí rozjet vlastní autobusy. Vstup nových dopravců na českou železnici 

přiměl České dráhy hledat nové možnosti uplatnění svých služeb v zahraničí. Dopravce tak pod vedením 

nového generálního ředitele Václava Nebeského chystá vstup na trh autobusové dopravy. Vlastní autobusy 

chtějí České dráhy do deseti let provozovat např. na Slovensku, v Polsku nebo Maďarsku.  

HN: Radovan Vítek rozšiřuje realitní impérium o Řím. Skupina CPI Group podnikatele Radovana Vítka 

uzavřela dohodu o převzetí italské developerské skupiny Lucy Parnasiho, která je největším vlastníkem 

nemovitostí v Římě. Tržní hodnota italské firmy se pohybuje okolo 1 mld. eur. Řím se tak stává po Praze, 

Berlíně a Varšavě další metropolí, kde Radovan Vítek získává klíčový podíl na realitním trhu.  

HN: Vzlétl první stroj L-39NG určený k prodeji. První letoun typu L-39NG firmy Aero Vodochody, který je 

určen k prodeji, včera absolvoval zkušební let. Nový stroj nyní čekají další testy a certifikační zkoušky. Aero 

má již podepsaný kontrakt na dodávku čtyř letounů ve verzi Light Attack do Senegalu. O čtyři pokročilé cvičné 

letouny má pak zájem státní podnik LOM Praha. 

HN: Export z Německa se v říjnu překvapivě zvýšil. Německý export se v říjnu podle sezónně upravených 

údajů tamního statistického úřadu meziměsíčně zvýšil o 1,2 %, ekonomové přitom očekávali pokles o 0,7 %. 

Zvýšil se také německý přebytek obchodní bilance, když se v říjnu zvýšil z 19,2 mld. eur na 20,6 mld. eur. 

 

 

 


