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Odbor vnější komunikace 

středa, 31. října 2018 

Titulní strany hlavních deníků                   

Právo přináší přehled největších hitů mezi vánočními dárky. Stále oblíbenější je podle obchodníků „chytrá“ 

elektronika. E15 se věnuje mýtným branám na českých dálnicích, které po roce 2020 přestanou sloužit 

původnímu účelu. Hospodářské noviny informují o nákupech nové techniky pro Policii ČR. Ministr vnitra Jan 

Hamáček chce v příštích letech zrealizovat nákupy v hodnotě 15 miliard korun. Vláda chce podle Lidových novin 

zlevnit vodné a stočné, ministerstvo financí chystá návrh snížení DPH. Ženy by měly mít podle návrhu 

ministerstva zdravotnictví více hrazených pokusů umělého oplodnění, píše Mladá fronta DNES.  

Zprávy 

Mf DNES: Dukovany by mohly sloužit o dekádu déle. Životnost jaderné elektrárny v Dukovanech by se mohla podle 

premiéra Andreje Babiše prodloužit o deset let, náklady odhadl na 20 miliard korun. Nový jaderný blok by oproti tomu 

stál podle předsedy vlády zhruba desetkrát více. Životnost elektrárny by se tak prodloužila za rok 2035, kdy měla 

původně končit, podle ředitele JE Dukovany je tento scénář reálný. 

E15: Ťok chystá plán, co s branami po Kapschi. Na českých dálnicích přestane po roce 2020 sloužit svému účelu 

220 mýtných bran, ministerstvo dopravy proto chystá plán, jak tyto konstrukce následně využít. Podle resortu připadá 

v úvahu jejich používání k monitoringu dopravy nebo měření rychlosti. Dalších 55 bran včlení konsorcium firem 

CzechToll a SkyToll, které zvítězilo v mýtném tendru, do svého satelitního systému. 

Mf DNES: Nebude na penze, tvrdí rada. Dnešní třicátníci a čtyřicátníci mají z hlediska důchodů od státu nejistou 

budoucnost, vyplývá to z materiálu Rozpočtové rady vlády. Ta ve své zprávě varovala před neudržitelností současného 

nastavení veřejných financí a za největší problém označila penzijní systém. Ten v současnosti nepočítá se stárnutím 

populace. 

E15: Praha je v regionu druhá nejlepší pro život. Česká metropole se dostala na druhé místo mezi nejlepšími městy 

pro život v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Prvenství patří rakouské Vídni, která v celosvětovém žebříčku 

skončila pátá. Česká metropole se v konkurenci 100 světových měst umístila na 23. příčce, žebříček zveřejnila 

společnost Arcadis.  

LN: Vláda chce zlevnit vodu. Pitná a odpadní voda je podle stanoviska české vlády v ČR příliš drahá a její cenu je 

třeba snížit. Nižší vodné a stočné má podle kabinetu přinést snížení sazby DPH z 15 na 10 %. Sdružení oboru vodovodů 

a kanalizací ČR nicméně upozorňuje, že vodárenské společnosti nemusí daňové zvýhodnění promítnout do cen pro 

spotřebitele a spíše je investují do rozvoje infrastruktury. Ministerstvo financí podle svých slov tento problém ohlídá. 

HN: Pojišťovny vybraly letos na pojistném 97 miliard. Český pojistný trh letos zrychlil svůj růst, tuzemské 

pojišťovny vybraly za letošní tři čtvrtletí 97,4 miliardy korun – meziročně o 4,5 procenta více. Statistiku zveřejnila 

Česká asociace pojišťoven, podle níž nejvýrazněji rostlo neživotní pojištění. 
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HN: V MHD po celém Česku chybějí stovky řidičů. Městským dopravní podnikům po celé České republice chybějí 

stovky řidičů, podle Svazu dopravních podniků ČR je nejhorší situace u řidičů tramvají a trolejbusů. Ministerstvo 

dopravy proto chystá novelu vyhlášky, která by měla zmírnit podmínky posouzení zdravotní způsobilosti šoférů a 

zjednodušit tak jejich přijímání. 

Mf DNES: Diesely mizí. Je jich o třetinu méně než počátkem roku. Nabídka aut s dieselovými motory na českém 

trhu klesla ve třetím čtvrtletí proti začátku roku o 39 procent, statistiku zveřejnila poradenský společnost EY. Důvodem 

jsou podle studie stále přísnější emisní normy i všeobecná rostoucí společenská averze vůči naftovým motorům. 

LN: Eurozóna zpomaluje. Meziroční hospodářský růst eurozóny ve třetím čtvrtletí zpomalil na 1,7 procenta z 2,2 % 

v předchozím kvartále. Tempo ekonomického růstu zpomalilo i v celé Evropské unii – konkrétně o 2 desetiny 

procentního bodu na 1,9 %. Výsledky zveřejnil ve svém rychlém odhadu Eurostat. 

 

 

 


