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Odbor vnější komunikace 

pátek, 29. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Mladá fronta DNES upozorňuje na možné kolony na hranicích po přechodu na nový mýtný systém. 

Evropská investiční banka bude v příštích letech poskytovat firmám více peněz na ekologicky šetrné 

projekty, sděluje E15. Hospodářské noviny představují nově zvolenou předsedkyni TOP 09 Markétu 

Pekarovou Adamovou. Lidové noviny píší o vlivu technického sněhu na životní prostředí. Státní 

zástupci požadují změny trestních sazeb u drogové kriminality, informuje Právo. O spolupráci se 

Státní bezpečností hovoří v rozhovoru pro Deník N psychiatr Cyril Höschl.  

Zprávy 

Mf DNES: Krizový stav na silnicích kvůli mýtu. Podle posledních dat společnosti CzechToll se do nového 

satelitního systému zaregistrovalo 64 % řidičů, tedy zhruba 296 tis. s celkového počtu 458 tis. Nový správce 

mýtného systému i ministerstvo dopravy upozorňují na možné kolony na hranicích v příštím týdnu kvůli 

šoférům, kteří si budou muset vyřídit své registrace. Podrobnosti k novému mýtu najdete ZDE.  

Mf DNES: Vzniká nový titul. Mistr svého řemesla. Pověst řemeslných a technických oborů má v budoucnu 

zlepšit mistrovská zkouška, kterou by měli skládat odborníci s příslušným vzděláním a praxí. Ve spolupráci 

Hospodářské komory a ministerstva průmyslu a obchodu již proto vzniká příslušný zákon. Mistrovská 

zkouška bude mj. sloužit i jako záruka kvality řemeslných prací.  

HN: Premiér prodloužil plán národních investic. Premiér Andrej Babiš přislíbil, že týden před Vánoci 

definitivně zveřejní Národní investiční plán, který by měl definovat klíčové investice za 2,8 bil. Kč do roku 

2030. Finální verze plánu nicméně podle předsedy vlády počítá s výhledem až do roku 2050 a jeho součástí 

budou i tzv. PPP projekty, na nichž se bude podílet soukromý sektor.  

Právo: Stát dá víc peněz na dopravní stavby. Stát poskytne na dopravní stavby v příštím roce 93 mld. Kč 

a navýší tak původně stanovenou částku 87,3 mld. Kč. Peníze navíc stát vezme z nevyčerpaných zdrojů a 

ze zůstatku Státního fondu dopravní infrastruktury, informovalo ministerstvo dopravy.  

E15: Stavba bloku v Dukovanech se přiblíží. Skupina ČEZ chce v březnu Státnímu úřadu pro jadernou 

bezpečnost předložit žádost o povolení k umístění nového zdroje jaderné elektrárny v Dukovanech. Územní 

řízení by pak podle ČEZu mělo začít v roce 2021.  

Mf DNES: Schillerová: Výnos z EET vzroste na 20,5 miliardy. Elektronická evidence tržeb by měla příští 

rok do rozpočtu přinést 15,2 mld. Kč, z toho 2,4 mld. Kč by mělo přinést rozšíření EET např. na řemeslníky, 

lékaře nebo advokáty. V roce 2022 by pak měl celkový výnos z EET dosáhnout 20,5 mld. Kč, počítá s tím 

ministryně financí Alena Schillerová.  

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/elektronicke-mytne/
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HN: Elektřina příští rok mírně podraží, za plyn mohou lidé i ušetřit. Domácnostem i firmám v ČR v příštím 

roce vzrostou náklady na energie. Podle Energetického regulačního úřadu si domácnosti ročně připlatí 

řádově stovky korun. Podle analytiků stojí za vyššími cenami elektřiny její zdražování na burze i vyšší náklady 

distribučních společností. Naopak ceny plynu by měly zůstat na letošní hodnotě nebo dokonce klesnout. 

Mf DNES: Černý pátek. Češi utratí o čtvrtinu více než loni. Předvánoční nákupy startují dnes tzv. černým 

pátkem. Češi podle odhadů obchodníků utratí v e-shopech 800 mil. Kč, což je o 250 % více oproti běžnému 

konci pracovního týdne. V porovnání s loňským černým pátkem by měly tržby prodejců meziročně vzrůst 

zhruba o čtvrtinu. 

Mf DNES: Horníci vyvezli poslední vozík uhlí z dolu Lazy. Vyvezením posledního vozíků uhlí skončila po 

130 letech těžba v dole Lazy na Karvinsku. Podle společnosti OKD se dobývání suroviny v budoucnu 

ekonomicky nevyplatí. Na Lazech zůstane zhruba 100 z dosavadního počtu 300 zaměstnanců, kteří budou 

pracovat na útlumu dolu v roce 2023. Zbytek horníků odchází do penze nebo budou pracovat v jiných dolech. 

Mf DNES: Ekonomická nálada v eurozóně se zlepšila. Ekonomická nálada v zemích platících eurem se 

po říjnovém poklesu v listopadu zlepšila, uvedla Evropská komise. K většímu optimismu přispěla lepší 

kondice sektoru služeb i příznivější nálada spotřebitelů a průmyslníků. 

 


