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I krásné pečovat o sebe s láskou. Jste členy Rossmann klubu? Využít
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slevu 40 % na všechny pleťové krémy? Nakupte je nyní i on-line aplikaci Rossmann klub Rossmann a život i krásnější. Jsem kuchyňský robot, robot s digitálním displejem. Nástroje mám z
nerezu. Perfektně. Hned jdu míchat.
Šlehám kmenů. V mixu. Celkové roboty se již od 4990 900 m.
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Devět hodin tady na CNN Prima News pro vás máme zprávy. Pěkné dopoledne. Náledí a sníh v Česku. Na severovýchodě klesly teploty pod nulu. Z místa se přihlásí naše reportérka.

30

Sněmovna
projedná návrh na maximální tržby výrobců energií. Kabinet chce peníze využít ke kompenzaci opatření s drahými energiemi a 10 milionů Ukrajinců bez elektřiny. O útocích na energetickou
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síť. Na Ukrajinu se podíváme
za naším štábem. Na některých místech Česka se dnes objevily náledí a sníh, zejména pak na Šumpersku a Jesenicku, kde poprvé vyrazili do terénu i silničáři. O víkendu může mrznout po
celém území. Výstrahu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.
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V noci teploty klesnou až na - 7 stupňů, zítra vydrží pod nulou i přes den. A my teď míříme do regionů, kde dnes ráno spadly teploty pod nulu. V Moravskoslezském kraji máme reportérku
Adrianu Kubišovou. Pěkné dopoledne.
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Jaké počasí je u vás aktuálně? Stále si řidiči musí dávat pozor na náledí. Dobré ráno. My jsme teď na Pustevnách v 1000 metrech nad mořem a opravdu řidiči by si měli dávat
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pozor na náledí. Jeli jsme zde z Ostravy a cestou jsme potkali opravdu
večer bude vznikat na cestách opravdu velké náledí,
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takže řidiči by měli být opatrní na cestách. Kdo by si měl dát ještě pozor? Jsou
už dost sněhu. A tady na horách už to jde

ve velkém. Cesty jsou zatím mokré, ale hydrometeorologové upozorňují na to, že v odpoledních hodinách a hlavně
malé děti, které už by si mohly pomalu začít vytahovat sáňky, protože sníh nebo Martin na bílém koni přivezl
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vidět, že už se z něho sněhové závěje začínají pomalinku tvořit. Dneska by mělo spadnout až pět cm sněhu, v nížinách tomu ještě tak nebude, takže toto počasí se týká hlavně hor. A my se
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budeme těšit,
že co víkend přinese více sněhových přeháněk. Návrh na maximální ceny výrobců energií dnes bude řešit PS.
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Na žádost vlády ho bude projednávat ve stavu legislativní nouze, který umožňuje přijmout zákon během jednoho dne. Kabinet chce takto získané peníze využít ke kompenzaci opatření na
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pomoc s drahými energiemi. Maximální ceny energií stanoví nařízení EU.
Česko si vybere strategii, jak ho realizovat. No a tématu se dnes podrobně věnuje i kolega Zbyněk Zikmund, který je v PS. Pěkné dopoledne.

Zbyňku, řekni nám tedy konkrétní podobu toho

návrhu a jaké
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má k němu výhrady opozice. Dobré ráno z PS. Začnu těmi výhradami. Jim ty výhrady jsou ve dvou rovinách. Jedna ta výhrada je právě to, že se to tady bude dnes projednávat zrychleně ve
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stavu legislativní nouze. Před chvílí tady šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová říkala, že to je další chaos, že vlastně není možné řádně ten návrh projednán, že ho není možné
řádně připomínkovat, že neprošel
celým tím legislativním kolečkem, že to je strašně rychlé, že zkrátka tam pak může projít nějaký paskvil. Takže celý ten návrh vzniká v chaosu. To je jedna ta rovina té kritiky. No a druhá
rovina té kritiky je to, že vlastně půjde o dvojí
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zdanění, protože současně vlastně nebude platit ta daň z mimořádných zisků, tzv. windfall tax a může se stát, že některé ty subjekty zkrátka budou do státního rozpočtu odvádět dvakrát. A
právě to by potom mohlo být i předmětem soudních
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sporů. Takže to je ta rovina té kritiky. No a co se týče toho návrhu,
odvodu. Nebude se to týkat výrobců s výkonem do jedné
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hodiny. To je jedna informace v platit celý příští rok. Kontrolovat to bude Energetický regulační úřad spolu s finanční správou. No a vláda odhaduje, že do státního rozpočtu by to mělo
přinést zhruba 80
miliard korun. No a naše další téma, jak jsou na tom Češi se spořením a šetří si na důchody? Odpovědi na tyto otázky teď podrobně proberu s Jiřím Horeckým, prezidentem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb. Pěkné dopoledne.

30

45

tak ten by podle vlády měl vypadat tak, že nadměrné příjmy nad stanoveným stropem budou u těch firem podléhat

Hezké ráno. Zajímá mě, jestli mají Češi vůbec šanci si spořit na důchod i s ohledem na to, co se děje kolem nás. A budou jim případně
důchodu vyžili

stačit peníze při té dnešní drahotě, aby tedy v
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nebo žili, řekněme nějakým standardním způsobem? Tak samozřejmě ta doba, která je teď, tak úplně nenahrává tomu se rozhodnout pro to spoření. Takže tato rozhodnutí jsou odkládána
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a ti, kteří si pravidelně spoří a tak tu částku mohou nějakým způsobem zvažovat, jestli přeruší právě s ohledem na vysoké ceny energií můžou také dodat, že ta průměrná částka, kterou si
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Češi spoří na důchod tom třetím
dobrovolném penzijním pilíři, je o 780 korun, takže není až tak vysoká. K té se samozřejmě přičítá i ta státní podpora nebo i ta podpora zaměstnavatelů tam jde jí využívají a počet těch
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lidí v ČR, kteří si naoko co spoří, tak činí asi 44 milionů obyvatel a malinko klesá v tom v tom letošním roce to byl asi 16 000 obyvatel pokles. Ano. A
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ten systém spoření a připojištění na důchod, tak, jak funguje dnes, je podle vás nastaven správně, nebo co by se mělo změnit? Já jsem přesvědčen, že je nastaven správně a nutno dodat,
že ne
všichni Češi se zabezpečují na stáří jenom prostřednictvím tady toho a penzijního připojištění, jak je nazýváno. Někteří by ale řeší to zajištění na stáří ještě investicemi a samozřejmě i
nemovitým majetkem, který je porovnání
se západoevropskými zeměmi v tom osobním vlastnictví zastoupen velmi výrazný. Až tři čtvrtiny Čechů mají nějakou nemovitost. Bití, někdy je zatížena s hypotečními splátkami, ale je
potřeba ten třetí pilíř více
a více posílit. Je potřeba motivovat. A na tom se shodnou odborníci, motivovat lidi, aby si více spořili. A ta motivace může být finanční, která může směřovat jak
daňovým úsporám a motivátor

zaměstnavatelům, vyšším
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ve smyslu zvýšení toho příspěvku jako zaměstnaneckých daňových výhod anebo jinými způsoby. Čili je potřeba více motivovat, protože ta částka, která tam na konci zůstává jako ta
uspořená při vstupu do toho
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z toho starobního důchodu, není úplně dostatečná. Podle vašich zkušeností, tak, jak sledujete tuto oblast, mají si z čeho dnes lidé spoření platit a jaká je, myslíte si ideální částka, kterou
bychom měli mít na důchod naspořenou? I když vím, že
odpověď na toto je komplikovaná vzhledem k inflaci atd. Tato průměrná doba, což trošku odpovídá tomu, kterou Češi si spoří, je v ČR osm let je zavede průměrná doba, to znamená, někdo
třeba kratší
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dobu, většinou s tím začínají, a to ve věku okolo 50 let. To znamená nějakých
zajímavá otázka. Odborníci se

těch 15, 13, 14, 15 let se tady vstupem do starobního důchodu a

k jaká ta částka, ta cílová by měla být, bylo
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to snažili propočítat a uvádějí, že by člověk měl mít částku minimálně 2 miliony korun. A ta zkušenost se pohybuje někde okolo půl milionu korun. A znovu mě zajímá vaše zkušenost. Stačí
lidem naspořené peníze, když jsou třeba
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v domovech seniorů, fungují v nějakém podobném zařízení a zdražují tato zařízení? Mohli bychom uvést, kolik průměrně měsíčně za jejich služby senioři platí? Ti senioři, kteří jsou domovy
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pro seniory anebo i v domech s pečovatelskou službou, což je trochu jiný režim. Jedná se celkem o 100 000 lidí, tak už nemají takové životní náklady. V těch domovech pro seniory. A je
potřeba také říct, že ne. Nejhorší situace je, když je někdo
je samotný senior, který obývá nějaký větší byt. A zrovna teď je to ale by v minulosti velký náklad, který je pro něj problémem. Těch domovech pro seniory už takový problém není, protože
tam se platí pouze tzv. ubytovací a stravovací
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služby, které se nyní platí ve výši zhruba 13 a půl 1000 korun měsíčně a mají se zvyšovat o 40 korun denně, to znamená o nějakých 1200 korun měsíčně. Od prvního ledna příštího roku ale
v ČR platí pravidlo, že pokud někdo
nemá na tyto ubytovací a stravovací služby, jejíž součástí je nejenom s celodenní strava, ale i praní, opravy prádla apod#, tak dostává tzv. sníženou úhradu tak, aby mu zůstalo alespoň 15
% svého příjmu, což tvoří měsíčně asi 2000 korun.
A tato částka je určena například na doplatky za léky, na nakupování věcí osobní potřeby apod. Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký teď naším hostem. Díky.
Mějte se hezky. Děkuji
za pozvání. Na shledanou. Pohonné hmoty v Česku zlevňují. Průměrná cena za l benzinu spadla za poslední týden o více než 60 haléřů. V současné chvíli je necelých 41 korun a 50 haléřů.
Nafta
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pak šla dolů až o korunu 50 na průměrných 44 korun a 49 haléřů. Ceny paliv jsou teď v Česku nejnižší za posledních pět a půl týdne. Česko může žádat EU o proplacení dotací pro
Agrofert.
S informací přišel server iROZHLAS#cz. Až dosud byly blokované kvůli šetření údajného střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše. Peníze už přitom byly vyplaceny přímo ze státní
kasy. Dotace jsou ale i nadále pozastavené dvěma dceřiným firmám
Agrofertu, zemědělskému podniku Cerea a plastikářské společnosti Fatra. Bez elektřiny je momentálně 10 milionů
Ukrajinců. Ve svém pravidelném večerním video projevu to oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj. Přerušení dodávek jsou důsledkem ruských útoků na ukrajinskou energetiku. Mezi
nejvíce postiženými oblastmi je i Kyjev, kde objem výpadkům údajně dosáhl
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rekordní úrovně. Zelenskyj také vyzval západní státy k ochraně ukrajinského nebe. Můj znovu po vzoru mu stále dokola opakujeme našim partnerům, že pouze plná ochrana ukrajinského
nebo zachrání Ukrajinu i Evropu před další
možnou eskalací ruské agrese a navíc přiblíží Rusko ke skutečnému ukončení války, ne k propagandě, která nyní přichází z Kremlu. O údajné připravenosti k jednání, aby získalo nějaký
čas a nasbíralo síly k novým útokům, ale ke skutečnému
míru. Filip Jan Chudárek a do správy. A s výpadky elektřiny se potýkají na celém území Ukrajiny. Například v Ivanov.
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Ranky v Česku je situace natolik kritická, že tamní primátor vyzval obyvatele, aby na zimu město opustili. Podle něj je totiž vysoce pravděpodobné, že by mohli být i několik dní bez proudu.
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V Ivanovské oblasti momentálně i náš štáb a kolega reportér
09:12
00

Patrik Kaizr. My jsme teď v jedné vesnici v Ivanovské oblasti. Její jméno vám ale říct nemůžeme, protože nedaleko odtud jsou strategické zásobníky plynu a lidé se obávají ruského
ostřelování.
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Před čtyřmi dny tu skutečně přistály dvě rakety a vybuchly nedaleko obce. Zároveň se místní bojí toho, že Rusové budou ostřelovat i zařízení pro uprchlíky, které tady je.
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Nicméně je to jedna z vesnic podobná těm 1000 vesnic po celé Ukrajině. Čtyři dny tu lidé jsou bez elektřiny, bez tepla, bez teplé vody. Teď navíc začalo sněžit. Sněží
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už druhý den nepřetržitě. Teploty se pohybují kolem nuly a lidé se bojí toho, co přinesou příští dny. Někteří jsou chudí, nemají peníze na to, aby si koupili elektrocentrálu, která by jim
vyráběla proud. Velmi těžko
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shánějí třeba například dřevo na to, aby si zatopili v domech. Někteří dokonce nemají uzpůsobené domy k tomu, aby mohli vytápět dřevem. Předpověď počasí navíc není
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nijak příznivá. Příštích dnech by se tu mělo ochladit až na - 10 stupňů. Polsko je ochotné umožnit ukrajinským vyšetřovatelům přístup na místo dopadu rakety, která v Przewodówě zabila
dva lidi. Podle polských představitelů získané
důkazy ukazují, že střela byla vypálena Ukrajinci při obraně proti ruským raketám. Volodymyr Zelenskyj nejprve prohlásil, že za incident jednoznačně mohou Rusové. Později své tvrzení
zmírnil. V Przewodówě doteď operoval jenom tým polských a amerických expertů
Monti, nebo je tam hodně lidí z ochranky, policistů a vojáků. Získat toto tu ještě nebylo, tak působí, tak nemáme tu pořád strach vidět. Už jsme kousek od hranic. Celníci v rozhovoru pro
televizi TVN 24 poradce polského prezidenta prohlásil, že
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se Ukrajinci mohou připojit k vyšetřování. Zelenský doteď totiž s jistotou tvrdil, že střelu vypálil Rusové. Podle dosavadních informací v Przewodówě vybuchla raketa S-300 používaná na
obou stranách války. Nepochybuji o tom, že to nebyla naše raketa,
ani náš raketový útok. Chci, abychom byli spravedliví, a pokud šlo o naši protivzdušnou obranu, pak chci toho důkaz. Jenže důkaz chce taky jeho americký protějšek. Pane prezidente, jaká
je vaše reakce na to, co řekl prezident Zelenskyj, že
rakety, které dopadly v Polsku, nebyly ukrajinské? To není důkaz. Dnešní prohlášení Zelenského bylo mírnější. Já nevím, co se stalo. Jsem si ale jist, že to byla ruská raketa a že my jsme
používali rakety
protivzdušné obrany. Osoby dnes dal vědět taky další aktér války. Na Ukrajině poprvé napadl sníh. Už teď kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu země řeší rozsáhlé výpadky
proudu. Ukrajinské úřady zatím uklidňují obyvatele, připravují
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manuály k tomu, co všechno by měli Ukrajinci si nakoupit, aby zimu přečkali. Velenský v rozhovoru pro list Ukrajinska pravda řekl, že pokud země přežije tuto zimu, válku vyhraje. Markéta
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Šenková, Patrik Kaizr a Darja s tomatová
CNN Prima News. Severní Korea vystřelila další balistickou raketu směrem do Japonského moře. Jedná se během dvou dní o druhou zkoušku rakety, která je zřejmě
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schopná doletět až do Spojených států. Testy se uskutečnily poté, co se Spojené státy setkaly s Jižní Koreou na summitu a navíc se účastní společného vojenského cvičení. Podle Severní
Koreje se nemá Washington do záležitostí regionu vůbec vměšovat.
A podrobnosti k raketě vypálené Severní Koreou teď přidá můj kolega ze zahraniční redakce František Lavička. Vítej. Františku. Dobré ráno. Je na obzoru konflikt mezi Severní Koreou a
Spojenými státy, nebo směřuje to k nějaké další eskalaci? Ne,
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to si rozhodně nemyslím. Ono jde spíše o takové oťukávání kotníku ze strany. Triky mají pokaždé, když Spojené státy provádí vlastně nějaké vojenské cvičení v oblasti anebo některý z
jejích vrcholných politiků navštíví oblast
blízkosti se Severní Koreou, tak s kým tedy? A Severní Korea provádějí testy balistických raket? Americká viceprezidentka Kamala Harrisová je v současnosti na konference konferenci
asijsko-pacifického
hospodářského společenství v Bangkoku. V thajském Bangkoku, což je tedy jedna ta půlka té debaty, jak jsem to otevřel, a druhá je, že Spojené státy mají s Japonskem společné vojenské
cvičení, které trvá už od 10. listopadu.
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