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Odbor vnější komunikace 

pátek, 15. března 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N se věnuje sporům mezi Václavem Klausem ml. a vedením ODS, které jej vyzvalo k odchodu 

z poslaneckého klubu. O názorových střetech mezi Václavem Klausem a občanskými demokraty píší také Lidové 

noviny. Poškození z kauzy H-Systemu žádají po státu odškodnění 48 milionů korun z majetku zakladatele firmy 

Petra Smetky, upozorňuje Právo. Hospodářské noviny přináší rozhovor s hercem Markem Hamillem, 

představitelem Luka Skywalkera z filmové série Hvězdné války. Mladá fronta DNES informuje o nejnovějším 

vývoji při jednáních o brexitu, velmi pravděpodobný je nyní odklad odluky Británie s EU. E15 představuje 

žebříček nejúspěšnějších českých umělců, který sestavila J&T Banka.  

Zprávy 

LN: Chuť utrácet Čechům nechybí. Maloobchodní tržby v České republice v lednu zrychlily meziroční růst na 4,7 

procenta z prosincových 3,1 %. K růstu podle Českého statistického úřadu nejvíce přispěly internetové obchody a 

zásilkové služby, lidé utráceli také za sportovní vybavení nebo dovolené. Ekonomové předpokládají, že výdaje 

domácností budou hlavním tahounem letošního hospodářského růstu v ČR. 

LN: Babiš: Slevy na jízdné budou, dokud budu premiér. Premiér Andrej Babiš během včerejšího jednání sněmovny 

rázně odmítl rušení slev na jízdném pro studenty a důchodce při cestování vlaky a autobusy. Systém 75procentních slev 

bude podle Andreje Babiše fungovat, dokud bude předsedou vlády. O možnosti zrušení slev nedávno hovořil například 

místopředseda ČSSD Roman Onderka. 

LN: 60 milionů korun na odstranění staveb. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo pro obce 60 milionů korun 

z národního dotačního programu na odstranění zchátralých nebo nebezpečných budov. O podporu mohou radnice žádat 

do 31. května a MMR bude poskytovat dotaci až do výše 100 procent nákladů na demolici. 

E15: Stát změní hromadné žaloby. Ministerstvo spravedlnosti dokončilo návrh zákona na zavedení institutu 

hromadných žalob. Dosud se lidé museli například kvůli závadným potravinám nebo špatně nastaveným bankovním 

podmínkám soudit samostatně, návrh resortu spravedlnosti umožní sloučit nároky klientů do jedné žaloby. Podle 

ministra Jana Kněžínka se resort inspiroval v zahraničí, kde institut hromadných žalob úspěšně funguje. 

E15: Čeští vývojáři prodali hry za tři miliardy. Tuzemský herní průmysl má za sebou silný rok, jeho obrat loni 

překročil hranici tří miliard korun. Uvádí to studie Asociace herních vývojářů a Institutu pro digitální ekonomiku. Růst 

herních firem ale podle samotných firem brzdí nedostatek zaměstnanců, které shánějí také prostřednictvím vízových 

programů. Nelíbí se jim ani investiční pobídky pro zahraniční firmy, které těm českým přetahují zaměstnance. 
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E15: Miliardová investice. Česká stavební společnost Metrostav zahájila modernizaci plavebních komor slovenského 

vodního díla Gabčíkovo na řece Dunaj v hodnotě 3,75 miliardy korun, práce potrvají necelé tři roky. Každá z komor 

zdymadla, které patří k největším v Evropě, má rozměry 34 na 275 metrů a umožňuje lodím překonat výškový rozdíl až 

23 metrů. 

LN: Zákaz pro boeingy může Čechům pokazit dovolené. Zákaz provozu letadel Boeing 737 MAX kvůli nedávným 

tragickým nehodám může zkomplikovat cesty Čechů na zahraniční dovolené. Český dopravce SmartWings, který má 

ve flotile sedm těchto strojů, bude muset rušit některé lety. Majitel SmartWings Jiří Šimáně odhaduje ztráty firmy kvůli 

omezení provozu strojů 737 MAX na 100 milionů korun měsíčně. 

Mf DNES: Brexit se odkládá. Nejistota ohledně odchodu Velké Británie z EU pokračuje i necelé dva týdny před 

plánovaným brexitem. Britští poslanci včera výraznou většinou 210 hlasů přijali dodatek požadující odklad data 

vystoupení Spojeného království z Unie, premiérka Theresa Mayová tak pojede do Bruselu vyjednávat o posunutí 

termínu. Nejzazším datem brexitu se tak nově stává 30. červen. 

 

 


