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Odbor vnější komunikace 

úterý, 22. října 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Velká evropská města stále častěji zmrazují nájmy, aby zajistila dostupnost bydlení pro občany, píší 

Hospodářské noviny. Právo přináší průzkum k pracovním a mzdovým nárokům mladé generace. Lidé 

mezi 16. a 30. rokem preferují pružnou pracovní dobu a benefity. Lidové noviny se věnují 

osobnostem, které prezident Miloš Zeman vyznamená 28. října ve Vladislavském sále. České 

republice hrozí potíže kvůli nákupu armádních vrtulníků. Italský výrobce helikoptér Leonardo napadl 

tendr ministerstva obrany, upozorňuje E15. Deník N informuje o nenávistných mailech, které 

dostávají ústavní soudci. Pojišťovny by měly začít proplácet inovativní léky proti těžkých chorobám, 

sděluje Mladá fronta DNES.  

Zprávy 

LN: Malí dopravci otálejí s novým mýtem. Do nového mýtného systému se zatím přihlásilo 82 tis. vozidel 

z celkového počtu 450 tis. Většinu registrovaných podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka tvoří velcí 

dopravci. Z menších firem se registrovalo 5 % společností. Hospodářská komora, která mýto na 15 

kontaktních místech také vyřizuje, upozorňuje, aby řidiči nenechávali registrace na poslední chvíli, více ZDE. 

E15: Provoz na Letišti Praha roste, ale kapacity docházejí. 23 mil. pasažérů ročně by mělo v roce 2035 

odbavovat pražské Letiště Václava Havla, pro letošní rok jeho vedení počítá se 17,7 mil. cestujícími. Během 

kulatého Hospodářské komory to řekl předseda představenstva letiště Václav Řehoř. Už nyní podle jeho slov 

ale přestávají stávající kapacity stačit, a letiště proto chystá miliardové investice. Více ZDE.  

E15: Silničáři vypíší tendry za 8,7 miliardy. Ředitelství silnic a dálnic plánuje do konce roku vyhlásit  

16 výběrových řízení na zhotovitele dálničních a silničních úseků za celkem 8,7 mld. Kč. Mezi největší stavby 

bude patřit osmikilometrová část uherskohradišťské dálnice D55. V letošním roce ŘSD zprovozní celkem  

26 km nových dálnic. 

HN: Stát chybně podpořil inovace v korporacích. Miliardy korun určené hlavně malým a středním firmám 

v informačních a komunikačních technologiích čerpaly i nadnárodní korporace se sídlem mimo EU. Nejvyšší 

kontrolní úřad zjistil, že ministerstvo průmyslu a obchodu projekty nedostatečně kontrolovalo. Od roku 2007 

získalo podporu inovací přes 700 projektů za více než 7,3 mld. Kč. 

HN: Rusnok kritizuje představy o státním penzijním fondu. Představy o vytvoření státního penzijního 

fondu, který bude vydělávat více než soukromé fondy a bude absolutně bezpečný, jsou neodůvodněné  

a nezodpovědné. Sdělil to guvernér ČNB Jiří Rusnok. O zřízení státního penzijního fondu jednalo 

ministerstvo práce a sociálních věcí s důchodovou komisí. Na jeho podobě se zatím neshodly. 

https://www.komora.cz/press_release/registraci-do-noveho-mytneho-systemu-provedlo-za-4-tydny-jen-5-procent-malych-dopravcu-z-velkych-tak-ucinila-jiz-polovina/
https://www.komora.cz/press_release/dlouhy-letiste-vaclava-havla-praha-je-dulezitou-vstupni-ekonomickou-branou-do-cr-z-jeho-rozsireni-bude-tezit-cela-ekonomika/
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E15: České dráhy nakoupí 182 nových vozů. České dráhy pod novým šéfem Václavem Nebeským vypíší 

první velkou soutěž. Státní dopravce poptává 182 nových vlakových vozů pro expresní spoje stavěné na 

rychlost až 230 km / h, která je nutná k provozu na mezinárodních tratích. Dráhy chtějí s novými vlaky přinést 

větší komfort cestujícím na tratích z Prahy do Brna, Ústí nad Labem, Hamburku nebo Budapešti. 

HN: Byty v Česku podražují v tempu 10 procent za rok. Ceny českých bytů ve druhém čtvrtletí meziročně 

vzrostly o 10 % na průměrných 60 700 Kč za metr čtvereční. Nejdražší byty byly tradičně v hlavním městě, 

kde cena za metr dosahuje 84 200 Kč, nejvyšší nárůst cen zaznamenaly České Budějovice – meziročně  

o 21,8 %. Statistiku zveřejnila společnost Deloitte. 

Mf DNES: Avast čelil kybernetické špionáži. Výrobce antivirových programů Avast se stal terčem 

kybernetické špionáže, firma hackerský útok zaměřený na její produkty odhalila začátkem října. Na odvrácení 

útoku spolupracoval Avast s policií a BIS a díky včasnému zásahu ochránil data stovek milionů uživatelů po 

celém světě. 

 


