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Odbor vnější komunikace 

pátek, 15. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Čeští důchodci by měli podle návrhu vládní koalice dostat v příštím roce 900 korun měsíčně navíc, píše Právo. 

Deník N se věnuje seriálu České televize Most!, který pravidelně sleduje 1,5 milionu diváků. Hospodářské noviny 

přináší rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, která hovoří o svých ambicích stanout 

ve vedení ČSSD. E15 informuje o rostoucím zájmu o české pivo v Rusku, tuzemské pivovary tam loni vyvezly 

pivo za více než 700 milionů korun. Lidové noviny upozorňují na povinné čipování tabákových výrobků, které 

přinese zdražení cigaret. Podle Mladé fronty DNES chystá ministerstvo dopravy změny v údržbě dálnic. Nově 

by je mělo místo soukromých firem zabezpečovat ŘSD.  

Zprávy 

Mf DNES: Konec kšeftů. Stát si opraví dálnice sám. Během následujících deseti let postupně zmizí z tuzemských 

dálnic sypače a pluhy soukromých firem. Ministerstvo dopravy prosazuje, aby práce údržby zastával stát 

prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic. Kromě zimních prací se ŘSD zaměří i na opravy výtluků nebo rekonstrukce 

svodidel.  

E15: Praha žádá lehčí odkup budov státu. Až bude stát příště prodávat nepotřebný majetek, měl by ho přednostně 

nabídnout dotyčné obci. Příslušný zákon chce prosadit pražská koalice, podle které v současné době majetek míří rovnou 

do veřejné dražby. A v té nemají obce jistotu, že jej získají. Podle radní pražského magistrátu Hany Marvanové se přitom 

velmi často jedná o majetek, který je pro městské části strategicky důležitý. 

HN: Silniční novela pasuje řidiče Uberu na skutečné taxikáře. Vláda ještě v průběhu února projedná novelu zákona 

o silniční dopravě, která má nastavit nová pravidla pro řidiče taxislužeb. Dosavadní legislativa nepočítala s využitím 

mobilních aplikací, které používají alternativní provozovatelé taxislužeb typu Uber nebo Taxify. Novela by podle 

ministerstva dopravy měla jasně definovat povinnosti šoférů pracujících pro alternativní dopravce. 

Mf DNES: Dávky na bydlení budou mít přísnější pravidla. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová 

připraví plán revize dávek na bydlení. Na ně by měli mít nárok jen lidé, kteří bydlení skutečně využívají, navíc by je 

směly využívat jen nemajetné osoby. Podle MPSV má nové opatření omezit zneužívání dávek na bydlení, které by se 

navíc měly využívat jen u obyvatelných bytů splňujících dané standardy. 

E15: Modernizace Temelína. Skupina ČEZ v jaderné elektrárně Temelín chystá pro letošní rok celkem 180 

investičních akcí za 1,5 miliardy korun, cílem bude zejména modernizace elektrárny a posílení bezpečnosti. Opravy by 

měly probíhat zejména v průběhu dvou dvouměsíčních odstávek. 
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Právo: Platby v eurech zlevní. Platby v eurech ze zemí mimo měnovou unii, tedy i z České republiky, od prosince 

zlevní. Poslanci Evropského parlamentu schválili návrh nařízení, které má ukončit diskriminaci uživatelů platebních 

služeb. Nové pravidlo podle ekonomů přinese firmám i občanům značné úspory nákladů – ve všech zemích EU stojících 

mimo eurozónu až 900 milionů eur ročně. 

LN: Legenda končí, obra nikdo nechce. Výrobce letadel Airbus v roce 2021 zastaví výrobu největšího dopravního 

letounu světa A380, podle vedení společnosti je hlavním důvodem nízký zájem dopravců o tyto stroje. Aerolinky 

přecházejí na úspornější a menší letadla. Kvůli zastavení produkce A380 přijde podle odborníků o práci až 3 500 lidí a 

Airbus utratí v přepočtu 12 miliard korun na nákladech za ukončení výroby. 

Mf DNES: Polsko a Maďarsko rychle rostou. Polsko a Maďarsko v loňském čtvrtém čtvrtletí pokračovaly v silném 

hospodářském růstu. V Polsku se v posledním kvartálu roku 2018 tempo HDP meziročně zvýšilo o 4,9 procenta, 

maďarská ekonomika pak ve stejném období rostla pětiprocentním tempem. 

 


