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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 23. září 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Ministerstvo dopravy chce urychlit výstavbu dálnic v ČR rozšířením nočních prací, informují 

Hospodářské noviny. E15 se věnuje plánovanému odkupu pražských křižovatek hlavním městem, 

které chce na dopravních uzlech zavádět nové řídící systémy. Mladá fronta DNES upozorňuje na 

rostoucí počet kamerových systémů ve městech. Právo píše o peněžních darech pro tuzemské 

neziskové organizace. Lidové noviny varují před mikroplasty, které mohou negativně ovlivnit lidské 

zdraví. Deník N rozebírá postup státu v případě těhotenství dívek mladších 15 let.  

Zprávy 

E15: Pětitýdenní dovolená má podporu. Sněmovna by měla projednávat návrh na zavedení povinného 

pátého týdne dovolené. Návrh KSČM má podporu sociální demokracie i některých poslanců za hnutí ANO. 

Hospodářská komora odhaduje, že uzákonění povinného týdne volna navíc přijde firmy na 35 mld. Kč ročně. 

Upozorňuje také, že ne všichni zaměstnavatelé si mohou toto opatření dovolit. 

LN: Začala registrace na nové mýto. Od neděle se mohou dopravci registrovat do nového satelitního 

mýtného systému, který začne na tuzemských dálnicích a vybraných silnicích I. třídy fungovat od 1. prosince. 

Předregistrace do nového mýtného systému vyřizuje na svých 15 kontaktních místech také Hospodářská 

komora. Více ZDE. 

HN: Stát si posvítí na opravy dálnic. Ministr dopravy Vladimír Kremlík chce urychlit dálniční výstavbu v ČR. 

Řešením by mohlo být rozšíření prací v nočních hodinách, jako je to běžné v jiných zemích. Plán ministerstva 

dopravy ale naráží na hygienické a hlukové limity, které rozsáhlé noční práce znemožňují. Vladimír Kremlík 

se již proto dopisem obrátil na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby hlukové limity společně řešili. 

Mf DNES: Elektronické dálniční známky ohroženy. Na spuštění elektronických dálničních známek má 

ministerstvo dopravy necelých 16 měsíců. Podle dopravních expertů je časový harmonogram napjatý, stát 

totiž musí kromě samotného systému elektronických kuponů zajistit i dodavatele kamerového systému nebo 

provozovatele e-shopu. Celkem chce resort dopravy vypsat šest na sobě nezávislých tendrů. 

HN: C-Energy má největší bateriové úložiště v Česku. Energetická skupina C-Energy v Plané nad Lužnicí 

oficiálně spustila největší bateriové úložiště v ČR. Zařízení za 70 mil. Kč dosahuje výkonu 4 megawattů a 

kapacity 2,5 megawatthodiny. Průměrná česká domácnost by tak mohla z instalovaných baterií napájet své 

spotřebiče po dobu jednoho roku. Úložiště bude sloužit k optimalizaci kapacity energetické sítě. 

 

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/elektronicke-mytne/
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HN: Trigema plánuje stavbu nejvyšší budovy v Česku. Nejvyšší budovu v ČR s názvem Top Tower chce 

v pražských Nových Butovicích za 2 mld. Kč postavit developerská společnost Trigema. Stavba by měla být 

vysoká 135 metrů a bude tak o 24 metrů vyšší než dosavadní tuzemský rekordman, brněnská AZ Tower. 

Trigema chce zahájit stavbu v roce 2021, hotovo by mělo být o tři roky později. 

HN: Českobudějovický Bosch otevřel vývojové centrum. Českobudějovická firma Robert Bosch, která 

patří do skupiny největšího výrobce komponentů do aut, otevřela nové technologické a vývojové centrum. 

Spolu s rozšířením výroby do něho Bosch investoval téměř 2 mld. Kč a vytvořil 640 nových pracovních míst.  

 


