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Odbor vnější komunikace 

pátek, 16. srpna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny píší o klesající německé ekonomice a možném dopadu na tuzemské hospodářství. 

Nová ředitelka nábytkového řetězce IKEA pro ČR, Slovensko a Maďarsko Mounia El Hilali v rozhovoru 

pro Lidové noviny hovoří o nákupních zvyklostech Čechů. E15 srovnává platy městských strážníků 

a státních policistů. Základní výdělek příslušníka městské policie je až o 15 tisíc vyšší než v případě 

státních policistů. Podle Mf DNES přibývá případů, kdy majitelé psů předstírají, že vlastní asistenční 

zvíře, a nemusí tak platit jízdné ve vlacích. Právo varuje před dlouhými čekacími lhůtami na 

specializovanou lékařskou péči. Deník N přináší profil zpěváka Karla Gotta, který letos oslavil 80. 

narozeniny. 

Zprávy 

E15: Nový blok Dukovan by mohl být do roku 2040. Stavba nového bloku jaderné elektrárny 

v Dukovanech by mohla začít okolo roku 2030, zdroj by pak mohl být dokončen mezi roky 2035 a 2040. Při 

setkání s občany a zástupci obcí v Třebíčí to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Očekává také, 

že do dvou týdnu MPO získá vyjádření k možnému vlivu dukovanského bloku na životní prostředí. 

LN: Stát zjistí, kdo se vyhýbá mýtu. Proti objíždění mýtných úseků stát pravděpodobně použije také 

dopravní data z kamionů. Možností jejich využití se zabývali zástupci ministerstva dopravy, krajů, obcí a 

policie. Zejména samosprávy krajů a obcí se obávají, že dopravci budou nově zpoplatněné úseky silnic  

I. třídy objíždět po komunikacích nižších tříd. Od příštího roku se mýto rozšiřuje o 860 kilometrů „jedniček“. 

E15: Škoda Electric vybaví rumunské trolejbusy. Kompletní elektroinstalace do 26 nízkopodlažních 

kloubových trolejbusů pro rumunské město Brašov dodá plzeňská firma Škoda Electric. Společnost, která na 

zakázce spolupracuje s polským výrobcem autobusů Solaris, zajistí i finální montáže a testování všech vozů 

na plzeňských silnicích. Hodnotu zakázky podnik nezveřejnil. 

Mf DNES: ŽĎAS získal zakázku v Rusku za 4,3 miliardy. Žďárské strojírny, které patří do čínské skupiny 

CITIC, postaví během následujících pěti let v ruském Magnitogorsku energetické centrum za 4,3 mld. Kč.  

Bude zpracovávat plyn z nově budované vysoké pece v tamním metalurgickém závodě. Zástupci obou firem 

podepíší kontrakt na přelomu září a října. 

Právo: V ČR mají do 10 let jezdit desítky tisíc aut na vodík. V roce 2030 by mohlo v České republice jezdit 

60 až 90 tisíc aut na vodíkové články, předpokládá ministerstvo průmyslu a obchodu. V současnosti není 

v tuzemsku registrováno žádné vozidlo s tímto pohonem, důvodem je absence vodíkových čerpacích stanic. 

MPO chce podporou vodíkových článků snižovat emise v dopravě. 
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E15: Solek postaví solární elektrárny na Kypru. Česká energetická skupina Solek vstupuje po Rumunsku 

a Chile na další trh prostřednictvím své společnosti Solek Cyprus. Na Kypru plánuje postavit solární 

elektrárny o výkonu přes 100 megawattů. 

Mf DNES: „Ajťáků“ je málo, i když jim platy rychle rostou. Firmy v České republice hlásí nedostatek IT 

specialistů, přestože mzdy v tomto oboru rychle rostou. Mediánový výdělek v sektoru IT se od roku 2013 

zvýšil o 11 500 Kč na 52 498 Kč. I přesto mají firmy podle ČSÚ problém s nalezením vhodných uchazečů. 

Často proto nedostatek vhodných zaměstnanců řeší rekvalifikacemi studentů z jiných oborů. 

HN: V Německu je opět ve hře zavedení mýtného pro osobní auta. Na německou politickou scénu se 

opět vrací otázka, zda zpoplatnit průjezd silnicemi a dálnicemi pro osobní auta. Poplatky prosazují svazy obcí 

v Bavorsku a Bádensku-Würtenbersku, podle nichž městům chybí prostředky na opravy komunikací. Proti je 

naopak německý autoklub ADAC, podle něhož motoristé už nyní na daních odvádí 53 mld. eur ročně.  

E15: Čína hrozí Americe celní odplatou. Čínská vláda upozornila na možnou odvetu proti nově 

plánovaným americkým clům, která chce Washington od 1. září uvalit na dovoz čínského zboží v objemu  

300 mld. dolarů ročně. Čínské ministerstvo financí uvedlo, že v takovém případě bude nuceno zavést 

nezbytná protiopatření, bližší detaily ale zatím nesdělilo. 

 

 


