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Odbor vnější komunikace 

pátek, 22. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Zatímco obyčejný střadatel může v bance počítat s ročním úrokem v řádu desetin procenta, opačná 

situace panuje u velkých hráčů z řad fondů, korporací, ale i movitějších státních firem, či dokonce 

ministerstva financí, zjistil deník E15. Hospodářské noviny přinášejí rozhovor s odcházejícím šéfem 

bankovní skupiny Erste Andreasem Treichlem. Právo se zabývá okolnostmi odpykávání trestu Marka 

Dalíka. Z věznice totiž docházel do luxusního penzionu U Císaře Zikmunda v historickém centru 

Znojma. V podniku pracoval jako údržbář. Lidové noviny uvádí, že ceny nemovitostí ženou lidi do 

nájmů. Roste zájem o menší byty, ale také výše nájemného. Podle Mf DNES běžné sousedské spory 

stále častěji skončí brutálním násilím a smrtí. 

Zprávy 

E15: E-neschopenky mají pomalý start. Už v lednu by MPSV mělo spustit elektronické neschopenky, ale 

lékaři se teprve začínají se systémem seznamovat a zaměstnavatelům stát testování e-neschopenek dosud 

nezpřístupnil vůbec. Podle lékařů je e-neschopenka polovičatým řešením, neboť se neobejde bez tištění 

papírů. 

E15: CzechToll posílí registrace do mýta. Budoucí správce mýta společnost u hranic a dalších úseků 

vytvoří dočasná registrační pracoviště, mezi kolonami se budou pohybovat také registrační auta. Do nového 

systému se dosud zaregistrovalo jen 251 tis. vozidel, více než 200 tis. stále chybí, zejména malých dopravců 

a firem ze zahraničí. Registrace lze provést také na 15 kontaktních místech Hospodářské komory. 

E15: A. Babiš: V Dukovanech se začne stavět v roce 2029. Podle premiéra bude nový blok Jaderné 

elektrárny Dukovany dokončen v roce 2036. Cena nového zdroje se odhaduje řádově mezi 140 až 160 mld. 

korun. Finální částka vzejde z výsledků výběrového řízení. 

E15: Pokuty za podvody s emisemi vzrostou. Horní hranice pokut firmám za přestupky týkající  

se vykazování emisí a nákupu emisních povolenek se zřejmě zdesetinásobí na 20 mil. korun. Zvýšení postihů 

předpokládá vládní novela o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, kterou 

schválila sněmovna. 

Mf DNES: Přirážka pro nejbohatší. Nejbohatších jeden a čtvrt procenta Čechů platí skoro pětinu všech 

daní z příjmu fyzických osob. Vyplývá to z propočtu na základě aktuálních údajů o tzv. solidární dani. Ta byla 

v ČR zavedena od roku 2013, loni na ni lidé zaplatili 5,5 mld. korun. Speciální daň platí lidé vydělávající 

zhruba 131 tisíc korun měsíčně a více. 
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Právo: OECD předpovídá Česku zpomalení. Růst české ekonomiky v příštím roce zpomalí na 2,1 %  

z letošních 2,6 %. Předpovídá to Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ve svém novém 

hospodářském výhledu. Pro rok 2021 prognóza počítá se zrychlením růstu tuzemského hospodářství na 2,3 

%. 


