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Odbor vnější komunikace 

úterý, 5. února 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N rozebírá návrhy premiéra Andreje Babiše, jak zvýšit v České republice porodnost. Právo přináší 

rozhovor s ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Dušanem Navrátilem, který hovoří o 

nedávných varováních před čínskými firmami Huawei a ZTE. E15 se věnuje chystané rozsáhlé rekonstrukci 

pražského Masarykova nádraží, která vyjde na více než dvě miliardy korun. Hospodářské noviny představují 

jednu z novinek, kterou přinese nový stavební zákon. Tou by mělo být výrazné omezení nelegálních staveb. 

Lidové noviny informují o vyhrocené politické situaci ve Venezuele. Většina západních států včetně ČR uznala 

za prezidenta jihoamerického státu opozičního politika Juana Guaida. Mladá fronta DNES píše o nových 

pravidlech insolvence v ČR.  

Zprávy 

HN: Z Česka zmizí černé stavby. Postavit dům načerno a až zpětně získat stavební povolení by už za dva roky nemělo 

být možné. Ministerstvo pro místní rozvoj v novém stavebním zákoně, na němž spolupracuje s Hospodářskou komorou, 

počítá se zpřísněním pravidel pro nelegální stavby. Nyní hrozí majitelům černých staveb až milionová pokuta, případy 

ale většinou končí soudními spory. Nově by k demolici nelegálních staveb mělo stačit rozhodnutí stavebního úřadu. 

E15: Masarykovo nádraží čeká přestavba století. Rozsáhlá rekonstrukce Masarykova nádraží v Praze vyjde podle 

SŽDC na dvě miliardy korun a půjde o největší rekonstrukci této stanice od 30. let minulého století. Opravy by měly 

začít v roce 2022 celkovou modernizací kolejí a výstavbou zastřešení. Do budoucna by se mělo Masarykovo nádraží 

stát také jedním z klíčových uzlů spojení centra města s pražským letištěm. 

Právo: Soutěž na dostavbu D4 se protahuje. Na dostavbu chybějících 32 kilometrů dálnice D4 mezi Milínem a 

Miroticemi bude využit model PPP, tedy spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Soutěž na koncesionáře stavby 

se ale oproti původním předpokladům pravděpodobně protáhne. Ministr dopravy Dan Ťok již dříve avizoval zahájení 

prací na podzim 2019, nový odhad počítá se zhruba půlročním odkladem. 

LN: Nové dálniční známky budou elektronické. Vláda během včerejšího jednání schválila od roku 2021 zavedení 

elektronických dálničních známek, na jejichž platnost budou dohlížet kamery. Novela zákona o pozemních 

komunikacích původně počítala se zdražením ročního kuponu až na 2 000 korun, kabinet nakonec ponechal současný 

limit 1 500 korun. Stát si od elektronizace poplatků za užití dálnic slibuje nižší provozní náklady až o 120 mil. Kč ročně.  

Právo: Vláda schválila inovační strategii. Vláda odsouhlasila inovační strategii České republiky na období 2019 až 

2030, která obsahuje plány pro výzkum a vývoj z hlediska financování. Strategie by měla směřovat ke zvýšení podílu 

výdajů na vědu a výzkum na 2,5 % HDP v roce 2025 a na tři procenta v roce 2030. Materiál by měl podpořit také 

digitalizaci České republiky nebo změnu podoby daňových odpočtů na výzkum a vývoj.  
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HN: Češi stále častěji nakupují na zahraničních e-shopech. Z Čechů, kteří loni nakupovali přes internet, jich 62 

procent využilo i některý ze zahraničních e-shopů. Oproti roku 2017 to znamená meziroční nárůst o 11 procentních 

bodů, vyplývá s průzkumu kurýrní společnosti DPD. Nejčastěji volí čeští zákazníci internetové obchody z Evropské 

unie nebo Číny. 

HN: Slovensko snížilo výhled růstu ekonomiky. Slovenské ministerstvo financí zhoršilo výhled růstu domácí 

ekonomiky, svoji původní prognózu zhoršilo o půl procentního bodu na rovná 4 %. Důvodem je podle resortu financí 

slábnoucí zahraniční poptávka i ekonomický vývoj na klíčových exportních trzích. Pro rok 2020 očekává slovenské 

ministerstvo financí růst HDP o 3,7 %. 

HN: Růst ruské ekonomiky zrychlil na 2,3 procenta. Růst ruské ekonomiky v roce 2018 předčil očekávání analytiků, 

když se meziročně zvýšil o 2,3 procenta. Předběžné údaje zveřejnil tamní statistický úřad, podle jehož údajů rostlo ruské 

hospodářství rychleji než v roce 2017 – tehdy si ekonomiky polepšila o 1,6 %. Podle ekonomů stojí za oživením 

ekonomiky zejména vyšší stavební produkce. 

 


