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Odbor vnější komunikace 

pátek, 13. prosince 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny přináší přehled nových cen jízdného a provozovatelů jednotlivých tratí na české 

železnici od nového roku. Hospodářské noviny otiskly rozhovor s Jaroslavem Beckem, jehož herní 

studio Beat Studios koupila americká firma Facebook. Mezi Čechy jsou stále oblíbenější privátní lety, 

sděluje E15. Právo se věnuje britským volbám, v nichž dosavadní premiér Boris Johnson získal 

parlamentní většinu. Deník N rozebírá údajný korupční skandál, kterému na Slovensku čelí investiční 

skupina Penta. Mladá fronta DNES informuje o případu jedenáctileté Alexie, které soud nařídil trávit 

čas s otcem, který rodinu v minulosti opakovaně týral. 

Zprávy 

Právo: Kremlík zrušil záložní mýtný plán. Ministerstvo dopravy již nepokračuje v přípravách záložního 

plánu pro případ, že by začal platit zákaz plnění smlouvy sjednané s dodavatelem nového mýtného systému, 

společností CzechToll. Šéf resortu Vladimír Kremlík tak reagoval na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, 

který definitivně potvrdil, že smlouva mezi státem a CzechTollem je platná. 

HN: Do deseti let zanikne v Česku 18 tisíc míst spojených s uhlím. Jedním z vedlejších efektů 

evropského boje s klimatickými změnami a ústupu od energie z uhlí bude zánik pracovních míst. Uvedl to 

portál Evropa v datech, podle kterého by v EU do roku 2030 mohlo zaniknout 160 tis. pracovních pozic 

spojených s těžbou uhlí a uhelnými elektrárnami. V ČR by se to týkalo zhruba 18 tis. zaměstnanců.  

LN: Na D1 zbývá dokončit jen Přerov. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový 14kilometrový úsek dálnice 

D1 mezi Přerovem a Lipníkem na Bečvou. K úplnému dokončení nejdelší tuzemské dálnice zbývá postavit 

obchvat Přerova, který se potýká s dopravními zácpami. Podle ŘSD nebude tento úsek dokončen dříve než 

za pět let, a to kvůli vleklým sporům o vedení trasy přerovského obchvatu. 

Mf DNES: Plat v ČD se přiblíží 40 tisícům korun měsíčně. Platy zaměstnanců Českých drah se v příštím 

roce zvýší o 4,9 % na 40 tis. Kč měsíčně. Počítá s tím nová kolektivní smlouva, kterou podepsalo vedení 

společnosti se zástupci odborů. Státní dopravce, který zaměstnává 14 800 lidí, navyšoval platy zaměstnanců 

už v letošním roce, a to o 5,5 %. 

LN: Rychlý mobilní internet vyzkouší prvních pět měst. Mobilní technologie 5G budou přednostně 

testovat města Bílina, Karlovy Vary, Jeseník, Ústí nad Labem a Plzeň. Města zvítězila v soutěži vypsané 

ministerstvem průmyslu a obchodu. V příštích dvou letech v nich operátoři zavedou vybrané služby chytrých 

sítí ještě před jejich plošným zavedením v ČR. Aukce kmitočtů pro 5G sítě začne v průběhu příštího roku. 
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Mf DNES: V Česku žije skoro jedenáct milionů lidí. Počet obyvatel ČR se za letošních devět měsíců zvýšil 

o 31 400 na 10,68 mil. Nárůstu populace přispěla podle ČSÚ zejména zahraniční migrace, které vévodí 

občané Ukrajiny. Více lidí se také v letošním roce narodilo, než zemřelo.  

Mf DNES: Praha naváže kontakt s Tchaj-pejí. Praha podepíše smlouvu s metropolí Tchaj-wanu Tchaj-pejí. 

Dokument bude podle pražského primátora Zdeňka Hřiba apolitický a bude se týkat ekonomické, obchodní 

a kulturní spolupráce obou měst. Podpis partnerské smlouvy schválili pražští zastupitelé. 

Mf DNES: Japonci pokřtili první vodíkový tanker. Japonská společnost Kawasaki Heavy Industries 

pokřtila první loď na světě určenou pro přepravu zkapalněného vodíku. Tanker má pomoci podpořit využití 

tohoto prvku při snižování emisí v dopravě. Loď by měla začít dodávat zkapalněný vodík nejpozději v březnu 

2021. 

 


