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Odbor vnější komunikace 

úterý, 29. ledna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N se věnuje sporům ohledně aféry kolem čínské společnosti Huawei. Podle odborníků se v brzké době 

chystá americko-čínský souboj o ovládnutí trhu s 5G sítěmi. Ministerstvo zdravotnictví plánuje proplácet 

pacientům vyšší částky za léčebné konopí, informuje Právo. Hospodářské noviny píší o záměru ministerstva 

financí sjednotit drobným podnikatelům a živnostníků daňové a pojistné odvody do jedné platby. S principem 

tzv. jedné paušální daně přišla již v roce 2016 Hospodářská komora. Lidové noviny varují před následky 

kůrovcové kalamity, která by letos měla v ČR podle odhadů zničit okolo 30 milionů stromů. Mladá fronta DNES 

upozorňuje na rizika, kterým čelí děti při užívání internetu. E15 píše o servisu americké automobilky Tesla, který 

bude na jaře otevřen v České republice.   

Zprávy 

Mf DNES: Přebytky rozpočtu mají jít jen na snížení dluhu. Případný přebytek státního rozpočtu by se měl 

v budoucnu využívat pouze ke snižování státního dluhu, počítá s tím novela zákona o rozpočtových pravidlech z dílny 

ministerstva financí. V současnosti o využití rozpočtového přebytku rozhoduje Poslanecká sněmovna a lze jím 

financovat i další výdaje. 

Mf DNES: O financování nového bloku má být jasno v dubnu. Do dubna letošního roku by mělo být jasno o 

investičním modelu stavby nového jaderného bloku v České republice, sdělila ministryně průmyslu a obchodu Marta 

Nováková. Slibovat, že tendr na nový jaderný zdroj bude vypsán letos, je ale podle jejích slov předčasné. Plány na 

výstavbu nového jaderného bloku už několik let brzdí nejasnosti ohledně způsobu financování. 

HN: Rychlodráha do Drážďan má vést přes Ústí nad Labem. Připravovaná vysokorychlostní trať mezi Prahou a 

Drážďany by měla vést přes Ústí nad Labem, autoři studie trati odmítli vedení železnice mimo krajské město. V Ústí 

nad Labem by podle SŽDC mělo vzniknout nové centrální nádraží. Stavba vysokorychlostní spojnice Prahy a Drážďan 

za 130 miliard korun by měla být zahájena v roce 2030. 

HN: Objem reklamního trhu byl loni přes sto miliard. Celková hodnota reklamního trhu v České republice loni 

dosáhla více než 100 miliard korun, uvedla společnost Nielsen Admosphere. Nejsilnějším nosičem reklamních sdělení 

zůstala televize, v níž za reklamu společnosti utratily 53,1 miliardy korun – meziročně o desetinu více. Výdaje na 

reklamu v tisku pak dosáhly 19,6 miliardy korun. 

E15: Tesla otevře do jara svůj první český servis. Americká automobilka Tesla v letošním roce otevře svůj servis 

v České republice, majitelé vozů této značky tak nebudou muset za opravami jezdit do sousedního Rakouska nebo 

Německa. Servis Tesly by měl být otevřen koncem února nebo v průběhu března a bude sloužit zhruba 700 tuzemským 

majitelům elektromobilů od amerického výrobce. 
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LN: Virtuální adresu má každá osmá firma. Více než 64 tisíc obchodních firem v České republice, tedy každá osmá 

společnost, sídlí na virtuálních adresách. V České republice existuje přes 200 virtuálních adres a na 177 z nich působí 

sto a více firem. Na největší virtuální adrese v pražské Rybné ulici pak sídlí bezmála 500 obchodních společností, 

informace zveřejnila firma CRIF. 

Mf DNES: Němci končí s uhlím, Česko nepospíchá. Do roku 2038 chtějí Němci postupně odstavit všechny uhelné 

elektrárny, které v zemi v současnosti obstarávají více než třetinu energie. Jedná se o kompromisní návrh zohledňující 

požadavky ekologů, zástupců průmyslu i dotčených regionů. Podle spolkového ministra hospodářství Petera Altmaiera 

dokáže Německo výpadek uhelné energie nahradit plynovými a větrnými zdroji. ČR zatím podobný termín nestanovila.  

 


