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Odbor vnější komunikace 

středa, 16. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Policie dopadla údajné pachatele, kteří jsou podezřelí z loupežného přepadení čerpací stanice ve středočeské 

Nelahozevsi. Při přepadení byla zastřelena zaměstnankyně benzinové pumpy, píše Právo. Stejný případ sleduje 

na své titulní straně také Mf DNES. E15 se věnuje problémům čínské společnosti Bitmain vyrábějící techniku 

pro těžbu virtuálních mincí. Kvůli prudkému propadu trhu s kryptoměnami zavírá své pobočky. Lidové a 

Hospodářské noviny informují o včerejším večerním hlasování britského parlamentu, který jednoznačně odmítl 

předloženou brexitovou dohodu. 

Zprávy 

LN: Chaos v Británii. Poslanci britského parlamentu odmítli brexitovou dohodu, kterou premiérka Theresa Mayová 

v minulých týdnech dojednala s EU. Odmítnutím dokumentu se tak podle politologů zadrhla cesta ke spořádanému 

vystoupení země z unie. Theresa Mayová navíc bude čelit hlasování o nedůvěře její vládě, kterou předložili opoziční 

labouristé. Před tvrdým brexitem varuje Hospodářská komora, české firmy se totiž nemusí stihnout na změny připravit. 

E15: Do vedení Českých drah míří noví manažeři. Novými členy představenstva Českých drah dozorčí rada podniku 

zvolila bývalého šéfa polské těžební firmy PG Silesia Michala Heřmana a Michala Vereše ze Železniční společnosti 

Slovensko. Michal Heřman zároveň převezme post náměstka pro správu majetku, Michal Vereš se pak ujme funkce 

náměstka pro provoz. Představenstvo státního podniku, které má být pětičlenné, bylo od loňského září nekompletní. 

LN: Zmizí cílené reklamy z internetu? Evropský parlament projednává nařízení s názvem ePrivacy, které by omezilo 

cílené a personalizované reklamy na internetu, chce tím chránit soukromí obyvatel EU. Podle odborníků by ale toto 

opatření mohlo ohrozit podnikání menších internetových společností, které na personalizované webové inzerci 

vydělávají. To by v důsledku mohlo vést ke zdražení zboží i zániku firem. 

LN: Ruzyně hlásí rekord v počtu cestujících. Pražské Letiště Václava Havla v loňském roce odbavilo rekordních 16,8 

milionu cestujících, což představuje devítiprocentní meziroční nárůst. Počet pasažérů tak roste nepřetržitě od roku 2013 

a zvyšuje se také počet vzletů a přistání. V roce 2018 své lety z Prahy do 171 destinací odbavovalo celkem 69 dopravců. 

Mf DNES: Průměrný plat na Slovensku poprvé překročil tisíc eur. Průměrná mzda na Slovensku v loňském roce 

dosáhla 1 035 eur (26 460 Kč) a poprvé se tak dostala přes tisícieurovou hranici. V porovnání s rokem 2017 to znamená 

nárůst o 5,6 procenta. Podle ekonomů nicméně v zemi stále panují velké regionální mzdové rozdíly. 
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HN: Německá ekonomika rostla nejpomaleji za pět let. Hrubý domácí produkt Německa se v loňském roce zvýšil o 

1,5 procenta, což představuje nejpomalejší tempo za posledních pět let. Předběžné výsledky zveřejnil spolkový 

statistický úřad, podle něhož v roce 2017 německé hospodářství posílilo o 2,2 %. Údaje podle ekonomů nicméně 

naznačují, že se země v posledním čtvrtletí vrátila k růstu a vyhnula se recesi. 

LN: Německo si systém mýtného ponechá. Německá vláda se rozhodla ponechat společnost Toll Collect provozující 

systém mýtného pro nákladní automobily na dálnicích a silnicích i nadále ve státních rukou. Oznámil to spolkový ministr 

dopravy Andreas Scheuer, podle něhož je tento postup levnější než najmutí soukromé společnosti.  

E15: Potvrzeno. VW a Ford společně vyrobí elektrovůz. Německá automobilka Volkswagen se dohodla na 

spolupráci s americký výrobcem Ford. Evropský koncern bude společně s Fordem vyrábět pick-upy a v budoucnu obě 

společnosti plánují společný vývoj a výrobu elektromobilů, pro list Financial Times to uvedl výkonný ředitel 

Volkswagenu Herbert Diess. 

 

 

  


