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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 28. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo se na titulní straně věnuje minimální mzdě, která by od příštího roku měla stoupnout na  

14 600 Kč. Většina tuzemských bank v příštích týdnech zavede tzv. okamžité platby, informují 

Hospodářské noviny. Deník N představuje podrobnosti Národního investičního plánu, který popisuje 

rozvojové projekty za biliony korun. Celníci v letošním roce odhalili 48 nelegálních přeprav odpadků 

ze západní a jižní Evropy do ČR, sděluje E15. Lidové noviny informují o odškodném, které bude stát 

vyplácet pacientům při zdravotních komplikacích po očkování. Mladá fronta DNES upozorňuje na 

syndrom PCOS, který výrazně omezuje možnost početí.  

Zprávy 

LN: Koaliční mzdový kompromis. Vládní koalice hnutí ANO a ČSSD se dohodla na růstu minimální mzdy 

pro příští rok. Měla by se od ledna zvýšit o 1 250 Kč na 14 600 Kč. Podle Hospodářské komory je cena 

nejnižšího výdělku už zcela mimo reálnou tržní hodnotu a jeho zvýšení se promítne do zdražování zboží  

a služeb. Firmám zvýšení minimální mzdy navíc výrazně omezuje prostor pro klíčové investice. Více ZDE 

LN: Zákon proti dvojímu zdanění. Sněmovna schválila zákon, který zamezuje dvojímu zdanění firem při 

obchodování s Tchaj-wanem. Česká republika s ohledem na politiku jedné Číny neuznává Tchaj-wan jako 

samostatný stát. Tuzemské firmy jsou tak nyní zdaňovány v ČR bez ohledu na to, zda podléhají zdanění  

i v asijské zemi.  

HN: Platby potrvají jen pár vteřin. V nejbližších týdnech se klienti bank dočkají výrazného zrychlení 

bezhotovostních plateb. Tzv. okamžité platby, kdy lze peníze na cizí účet připsat kdykoliv během několika 

vteřin, umožní tři největší české banky. Vedle České spořitelny a Komerční banky službu spustí také ČSOB. 

Většina ostatních finančních domů novou službu zpřístupní nejpozději v průběhu příštího roku. 

Mf DNES: České herní studio míří pod křídla Facebooku. Světově nejprodávanější hru ve virtuální realitě 

Beat Saber českého vývojového studia Beat Games kupuje americký Facebook. Tuzemské studio se tak 

připojí k firmě Oculus, která pro Facebook vyvíjí technologie v oblasti virtuální reality. Cenu ani jedna ze stran 

nezveřejnila, analytici hodnotu transakce odhadují na minimálně 1 mld. Kč. 

HN: Revoluce na české železnici. Na pěti rychlíkových tratích nahradí České dráhy soukromí dopravci, 

kteří nově zamíří i na některé regionální tratě. Tržní podíl národního dopravce v krajích tak po 15. prosinci 

klesne z 95 % na 89 %. Největší změny pocítí cestující ve Zlínském a Ústeckém kraji. Důvodem výrazných 

změn obslužnosti železnice jsou končící smlouvy krajů s dopravci a výběr nových provozovatelů tratí. 

https://www.komora.cz/press_release/minimalni-mzda-se-stala-plne-podrizenou-administrativnimu-rozhodovani-cena-nekvalifikovane-prace-je-uz-proto-zcela-mimo-realnou-trzni-hodnotu/
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E15: NKÚ kritizuje pomalou digitalizaci. Digitalizace státní správy je pomalá, ačkoliv za ni stát mezi roky 

2012 až 2018 zaplatil celkem 75 mld. Kč. Ve své zprávě to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad, podle něhož jsou 

příčinou slabého rozvoje digitalizace pomalá změna legislativy nebo zastaralé informační systémy.  

LN: Sněmovna poslala taxametry do důchodu. Pravidla taxislužby by se měla zjednodušit ve prospěch 

alternativních přepravců, vozidla taxi už nebudou muset být vybavena taxametry a postačí mobilní aplikace. 

Změny přináší novela zákona o silniční dopravě, kterou včera schválili poslanci. Obce také nebudou 

provozovatelům taxi nařizovat velikost a barvu vozidla a nepovinné budou i střešní svítilny. 

HN: Škoda Karoq by se mohla vyrábět i v Bratislavě. Bratislavská továrna německé automobilky 

Volkswagen by nově mohla montovat také SUV Škoda Karoq, uvedl týdeník Trend. Přes 60 % produkce 

bratislavského závodu v současnosti tvoří SUV značek Volkswagen, Audi a Porsche a vyrábí se tu i Škoda 

Citigo. 

Mf DNES: Zlato, stříbro a platina zdražily o pětinu. Drahé kovy se v letošním roce rychle zhodnocují. Zlato 

a platina ke konci třetího čtvrtletí od začátku roku zdražily na světových trzích o 13 %, cena paladia se pak 

zvýšila dokonce o 43 %. Vyplývá to z analýzy společnosti Golden Gate CZ. Drahé kovy podle ekonomů 

zdražují kvůli vysoké poptávce investorů, kteří se např. ke zlatu uchylují v době globální ekonomické nejistoty. 

 

 


