
 

 

 1 

Odbor vnější komunikace 

středa, 10. října 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

Právo informuje o koaličním vyjednávání v Brně, hnutí ANO jako vítěz voleb ve vedení města nebude. Andrej 

Babiš považuje vyřazení hnutí ANO z jednání v Brně za podraz, píší Lidové noviny. E15 se věnuje volební 

porážce sociální demokracie a spekulacím o možném konci předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Hospodářské noviny 

přináší průzkum k představám vysokoškoláků o nástupní mzdě, v průměru požadují 30 161 korun. Mladá fronta 

DNES upozorňuje na zdlouhavá povolování pro nové studny, která se kvůli přísnějším pravidlům od příštího 

roku protáhnou na měsíce.   

Zprávy 

HN: Stavbu dálnic za desítky miliard brzdí přílišná byrokracie. Současné tempo výstavby páteřní sítě dálnic v ČR 

je velice pomalé a ve srovnání se zahraničím podle stavebních odborníků pokulhává za okolními státy. Ministerstvo 

dopravy pro letošní rok plánovalo prostavět 50 miliard korun na 18 úsecích, dosud nicméně investovalo jen 13 mld. Kč. 

Změnu by mohl přinést nový stavební zákon, který připravuje Hospodářská komora s ministerstvem pro místní rozvoj.  

Mf DNES: Česko je proti vyššímu zdanění digitálních firem. Česká republika se připojila k odporu Irska, Finska a 

Švédska vůči návrhu Evropské komise na novou digitální daň, která by zvýšila zatížení firem jako Google nebo 

Facebook. Státy ve společném dokumentu varují, že navrhovaný postup povede k porušení mezinárodních smluvních 

závazků. EU dlouhodobě technologické firmy obviňuje ze záměrných převodů zisků do zemí s nižšími sazbami.  

LN: Kraje si řeknou, zda chtějí mýto. Ministr dopravy Dan Ťok se dohodl se zástupci krajů a obcí na zpoplatnění 

silnic I. třídy, regiony budou samy rozhodovat, zda tyto silnice ve svém kraji zpoplatní. Obce i hejtmani se obávali 

zvýšeného provozu na krajských komunikacích, kam by se kamionová doprava přesunula ze zpoplatněných „jedniček“.  

HN: Škoda dodá do Plzně tramvaje za miliardu. Škoda Transportation dodá Plzni až 22 velkokapacitních tramvají 

ForCity Smart, celková hodnota kontraktu by mohla podle vedení firmy dosáhnou jedné miliardy korun. Plzeň tak bude 

po Ostravě druhým městem v České republice, kde bude sloužit nová generace škodováckých tramvají. 

Mf DNES: Litr benzinu míří k 35 korunám. Kvůli zdražující ropě na světových trzích v příštích měsících překoná 

podle analytiků cena pohonných hmot v České republice 35korunovou hranici za litr. Jen v následujícím týdnu by mohla 

nafta i benzín zdražit o 15 až 20 haléřů, a to i přes rekordní těžbu v mnoha zemích. Důvodem jsou mimo jiné 

nedostatečné kapacity přepravy suroviny do rafinérií v USA.  

LN: Češi chtějí linku na Tchaj-wan. Pražské letiště Václava Havla vyjednává o přímé letecké lince mezi Prahou a 

Tchaj-wanem, spojení z Česka by pak podle informací vedení letiště mohlo fungovat celoročně. Přímá linka by podle 

ekonomů podpořila už tak slušný byznys mezi oběma zeměmi, podle statistik od roku 1993 Tchajwanci v ČR investovali 

bezmála 18 miliard korun.  
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E15: Nejdelší let světa měří přes 15 tisíc kilometrů. Singapurské aerolinie zprovoznily obsluhu nejdelší letecké 

komerční linky na světě, která spojuje Singapur s newyorským letištěm Newark a měří 15 341 kilometrů. Extrémně 

dlouhých linek bude navíc podle odborníků na letectví i nadále přibývat, a to díky poptávce od cestujících, kteří preferují 

pohodlné cestování bez přestupu.  

E15: Pošta usnadní výdej balíků před Vánocemi. Česká pošta začala vydávat balíky po předložení šestimístného 

kódu bez nutnosti ověřování dokladu totožnosti. Zásilku tak bude moci vyzvednou kdokoliv z příbuzných či známých, 

bude-li znát jméno adresáta a kód zásilky. Pošta chce novým opatřením zrychlit výdej balíků zejména před Vánocemi. 

Práv: MFF: Globální růst zpomalí. Tempo růstu globální ekonomiky zůstane letos i příští rok na loňských 3,7 

procenta, uvedl ve svém pravidelné podzimním výhledu Mezinárodní měnový fond. Ve srovnání s prognózou z dubna 

snížil MMF odhad pro letošek a příští rok o 0,2 procentního bodu. Česká republika podle fondu letos vykáže tempo 

ekonomického růstu na úrovni 3,1 %. 

 

 


