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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 2. prosince 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Brexit krátkodobě dopadne na celou Evropu, říká pro Hospodářské noviny hlavní vyjednavač EU pro 

brexit Michel Barnier. Investoři ztrácejí zájem o kryptoměny, sděluje E15. Lidové noviny přináší 

rozhovor s bývalým elitním detektivem Robertem Šlachtou, který hovoří o svých dalších profesních 

plánech. Teroristovi se při útoku v Londýně postavil polský kuchař, informuje Právo. Mladá fronta 

DNES zveřejnila tajný plán obnovy Národního parku Šumava, jehož součástí je i vypalování lesních 

porostů.  

Zprávy 

HN: Růst české ekonomiky zpomalil na 2,5 %. Meziroční růst české ekonomiky ve třetím čtvrtletí dosáhl 

2,5 %, oproti předchozím kvartálu se pak HDP zvýšil o 0,4 %. Data zveřejnil ČSÚ. Hospodářský růst podle 

ekonomů táhly především spotřeba domácností a silná zahraniční poptávka. Podle národohospodářské 

prognózy Hospodářské komory by měla tuzemská ekonomika letos i v roce 2020 růst o 2,7 %. Více ZDE 

Mf DNES: Nové mýto zatím bez chyb. „Naostro“ však až dnes. Na českých dálnicích od neděle funguje 

nový satelitní mýtný systém. Ke včerejší 13. hodině vybral na poplatcích za průjezd dálnicemi nový 

provozovatel mýta CzechToll 4 mil. Kč. Spuštění mýta se podle ŘSD obešlo bez komplikací. Nové palubní 

jednotky zaregistrovalo 315 tis. řidičů z celkového počtu 458 tis. Podrobnosti k nového mýtu ZDE. 

LN: Od včerejška platí kupony na rok 2020. Od neděle mohou motoristé využívat roční dálniční známky 

pro rok 2020, jejich cena zůstane stejná jako letos – 1 500 Kč. Kromě ročních kuponů si budou moci řidiči 

pořídit měsíční a desetidenní známky za 440 Kč, resp. 330 Kč. Od roku 2021 budou čeští šoféři na dálnicích 

využívat elektronické známky. 

E15: Cestovat s ministry se firmám vyplácí. Zahraniční cesty ústavních činitelů v doprovodu českých 

podnikatelů se podle zástupců českých firem vyplácejí. Jen letos podle neoficiálních odhadů přinesly 

zahraniční mise tuzemským firmám kontrakty za desítky mld. Kč. Hospodářská komora by nicméně uvítala 

častější návštěvy podnikatelů s politiky v cizině. Velký potenciál vidí zejména na čínském trhu. 

HN: Růst penzí v roce 2021 už nebude tak výrazný. Vláda pro rok 2021 už nepočítá s výraznějším 

navyšováním důchodů, než kolik nařizuje zákon. Uvedl to premiér Andrej Babiš, podle něhož v roce 2021 

dosáhne průměrná výše penze 15 116 Kč, v letech 2020 a 2021 důchody stoupnou o 5,5 %. 

E15: Velký obchod. Moneta Money Bank koupí českou pobočku Wüstenrot stavební spořitelny a Wüstenrot 

hypoteční banky. Kupní smlouvu by měly firmy podepsat do konce letošního roku, cenu zatím nezveřejnily. 

Transakci následně musí schválit ČNB a antimonopolní úřad. 

https://www.komora.cz/news/komorova-narodohospodarska-prognoza-listopad-2019/
https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/elektronicke-mytne/
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HN: Česko chce mít do půl roku údaje o dopadu dolu Turów. Ministerstvo životního prostředí a Liberecký 

kraj chtějí mít do poloviny roku 2020 údaje o dopadech rozšíření polského uhelného dolu Turów na spodní 

vody, hluk a ovzduší. Data chce resort s krajem využít pro jednání s Polskem, které trvá na rozšíření těžby. 

Náklady na monitoring dopadů těžby v polském dole by mohla podle MŽP v budoucnu proplatit polská strana.  

HN: Nezaměstnanost je v eurozóně nejníže za 11 let. Míra nezaměstnanosti v eurozóně v říjnu klesla na 

7,5 %, je tak nejnižší od poloviny roku 2008, uvedl Eurostat. Oproti září se podíl lidí bez práce v zemích 

platících eurem snížil o desetinu procentního bodu. Nejnižší nezaměstnanost dlouhodobě vykazuje ČR  

s 2,2 %. 

HN: Ukrajina plánuje trať na hranice s Polskem. Ukrajinské státní dráhy plánují do roka vybudovat trať, 

která zajistí rychlíkové spojení Lvova s Krakovem, Prahou a Vídní. Podle vedení ukrajinských drah by měla 

cesta ze Lvova do Krakova po nové železnici trvat 3,5 hodiny. 

 


