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Odbor vnější komunikace 

středa, 13. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N se věnuje reformě autorského zákona, kterou dokončuje Evropský parlament. Norma podle odborníků 

výrazně změní podobu a fungování internetu. Rodiče stále častěji hledají pro své děti netradiční formy výuky i 

soukromé školy, píše Právo. Hospodářské noviny informují o chystaných změnách hypotečního trhu. Předčasné 

splacení úvěru na bydlení by mělo v příštích letech výrazně zlevnit. Lidové noviny upozorňují na nárůst počtu 

policistů hlídajících dodržování pravidel na českých dálnicích. Mladá fronta DNES představuje návrh 

ministerstva dopravy, podle kterého by se nejvyšší povolená rychlost na vybraných úsecích dálnic měla zvýšit na 

140 km/h. Podle deníku E15 způsobily požáry v České republice loni škody za 2,6 miliardy korun.  

Zprávy 

LN: Hospodářství? Lidé jsou spokojeni nejvíc za 23 let. Hospodářskou úroveň České republiky hodnotí kladně 

nejvíce lidí za posledních 23 let. Podle výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR 

hodnotí ekonomickou úroveň ČR kladně 78 procent lidí – o sedm procentních bodů více než v předchozím roce. Šetření 

rovněž ukázalo, že za nejvyspělejší státy Evropy Češi považují Německo a Rakousko. 

HN: Výstavba D11 se prodraží, bude ale dokončena rychleji. Spor mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a stavebními 

firmami kvůli budování úseku dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi je u konce, obě strany podepsaly dodatek 

ke smlouvě. Původní částka 2,6 mld. Kč se navýší o 148 milionů korun, 15,5 kilometrů dálnice by pak mělo být 

dokončeno o měsíc dříve – v květnu 2022. Spor ŘSD a stavebních firem se týkal stavu předaného staveniště. 

Mf DNES: 140 km/h povoleno. Ministr dopravy Dan Ťok chce prosadit navýšení maximální rychlosti na vybraných 

úsecích dálnic ze 130 na 140 kilometrů v hodině, návrh bude součástí chystané změny zákona o pozemních 

komunikacích. Šéf resortu dopravy se inspiroval v Rakousku, kde vyšší rychlostní limit již funguje. Podle ŘSD zatím 

oficiální seznam vybraných „rychlejších“ úseků neexistuje, v úvahu nicméně připadají části dálnic D1, D5 nebo D11. 

Mf DNES: Poslanci dali zelenou metru bez řidiče. Poslanci v prvním čtení schválili novelu drážního zákona 

umožňující provoz metra řízeného počítačem. O automatickém provozu souprav podzemní dráhy uvažuje pražský 

magistrát pro provoz chystané linky metra D. Vlaky metra bez řidiče jsou běžnou součástí integrované dopravy například 

v Kodani i dalších evropských městech. 

HN: Obnovitelné energie v Evropě je stále více. Podíl obnovitelné energie na konečné spotřebě v Evropské unii v roce 

2017 vzrostl na 17,5 procenta, v České republice pak na 14,8 %. Meziročně se podíl využívání obnovitelných zdrojů 

v Unii zvýšil o půl procentního bodu, v porovnání s rokem 2004 je pak podíl více než dvojnásobný. Statistiku zveřejnil 

Eurostat. 
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E15. Ruská ekonomika zvolní tempo. Tempo růstu ruské ekonomiky v letošním roce zpomalí na 1,3 procenta 

z loňských 2,6 %, kdy tamní hospodářství rostlo nejrychleji za posledních šest let. Předpověď zveřejnilo ruské 

ministerstvo hospodářství, podle kterého bylo ekonomické tempo v loňském roce ovlivněno jednorázovými faktory a 

není proto dlouhodobě udržitelné.  

E15: Itálie shání peníze, zvažuje prodej zlatých rezerv i státních budov. Italská vláda hledá způsob, jakým vylepšit 

deficit státního rozpočtu a snížit dluh, který má Itálie druhý nejvyšší v EU. Podle listu Financial Times a agentury 

Bloomberg Řím zvažuje prodej části zlatých rezerv centrální banky i odprodej nemovitostí vlastněných státem. Italská 

vláda se chce vyhnout nutnosti zvyšování DPH i dalších daní. 


