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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 5. prosince 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Všechny sledované tuzemské deníky dnes věnují titulní strany včerejšímu rozhodnutí nejvyššího 

státního zástupce Pavla Zemana, který obnovil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze 

Čapího hnízda. Obviněnou je také někdejší místopředsedkyně představenstva farmy Čapí hnízdo 

Jana Mayerová. 

Zprávy 

HN: Průměrná mzda stoupla o 6,9 % na 33 697 Kč. Průměrná mzda v ČR se ve třetím čtvrtletí meziročně 

zvýšila o 6,9 % na 33 697 Kč, oznámil ČSÚ. Průměrný hrubý měsíční výdělek tak stoupl v porovnání 

s loňskem o 2 163 Kč, po odečtení inflace činil reálný nárůst mezd 4 %.  O 6,7 % vzrostl medián mezd, který 

dosáhl 29 549 Kč.  

Mf DNES: Smlouva na nový mýtný systém je platná. Smlouva na nový mýtný systém, kterou uzavřel stát 

s konsorciem firem CzechToll a SkyToll, je platná. Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Krajského soudu 

v Brně, který kontrakt ministerstva dopravy s novým provozovatelem mýta dříve označil za neplatný. 

Smlouvu u antimonopolního úřadu napadl předchozí správce mýta, firma Kapsch. 

LN: Sněmovna dala zelenou e-povolení. Povolování staveb by mělo být v budoucnu možné elektronickou 

formou. Poslanci schválili novelu, podle níž vznikne informační systém pro vyřizování všech záležitostí 

stavebního řízení online. Digitalizace by měla zrychlit a zjednodušit stavební řízení pro investory, projektanty 

i úředníky.  

Mf DNES: Průmysl děsí ostře zelená EU. Čeští průmyslníci se obávají zpřísňování evropských cílů pro 

emise skleníkových plynů. Např. podle Ocelářské unie hrozí přesun průmyslové výroby do třetích zemí, které 

nenastaví podobně přísné podmínky pro ochranu klimatu. Evropští politici prosazují, aby kontinent do roku 

2050 dosáhl úplné uhlíkové neutrality. 

HN: Senát odmítl vyšší poplatky za vklad do katastru. Senát se postavil proti vládní snaze o vyšší zdanění 

loterií nebo zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Horní komora také doporučila úpravy ve 

zdanění technických rezerv pojišťoven. Daňovými změnami, kterými chce vláda vylepšit příjmy státního 

rozpočtu, se tak bude znovu zabývat sněmovna.  

HN: Prodej nových aut v Česku letos klesl o šest procent. Prodej nových osobních aut v ČR za 11 měsíců 

letošního roku meziročně klesl o 6,3 % na 231 208 vozů, informoval Svaz dovozců automobilů. V listopadu 

se odbyt nových aut meziročně zvedl o 4,6 %. Přes 70 % procent poptávky po nových automobilech podle 

statistik zajišťují firmy. Lídrem tuzemského trhu pak zůstává Škoda Auto. 
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Mf DNES: Český Neckermann definitivně končí, nenašel investora. Tuzemská cestovní kancelář 

Neckermann nenašla investora, se kterým by mohla pokračovat v prodeji a organizaci zájezdů. Zhruba  

1 500 klientům společnost nabídne, aby jejich dovolenou v roce 2020 zprostředkovala některá 

z konkurenčních cestovek.  

LN: Brno podpoří Uber. Brněnský magistrát se nepřipojí k žalobě taxikářů proti společnosti Uber nabízející 

alternativní přepravní služby. Uber v současnosti v moravské metropoli nejezdí kvůli předběžnému opatření 

soudu. Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové chce město naopak Uber podpořit, aby měli obyvatelé 

Brna možnost zvolit si druh a způsob přepravy. 

 


