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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 16. prosince 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Vláda dnes projedná Národní investiční plán za osm bilionů korun. „Máme za sebou třicet let, proto 

jsme se rozhodli, že bude na dalších třicet let,“ uvedl v rozhovoru pro Lidové noviny předseda vlády 

Andrej Babiš. Jízda po železnici je složitější, část krajů totiž zavedla vlastní jízdenky, ceny a vlaky, 

upozorňuje Mf DNES. Opoziční strany narážejí při domlouvání společných kandidátek do voleb v roce 

2020 na staré křivdy, tvrdí Deník N. Poslední zemí EU, kde volby trvají dva dny, je Česká republika. 

Vláda plánuje letitou praxi upravit a na příští sněmovní volby by měl stačit jeden den, sdělují 

Hospodářské noviny. Podle E15 Řecko si na světových trzích půjčuje levněji než Spojené státy 

americké. Dvoutýdenní konference OSN o změnách klimatu v Madridu skončila v neděli, aniž by 

dosáhla shody o základních problémech, připomíná deník Právo. 

Zprávy 

LN: Havlíček: Stát si superstrategické suroviny ohlídá. Zlato, lithium, uran, rubidium a cesium se v ČR 

stanou takzvanými superstrategickými surovinami, jejich možnou těžbu zváží vždy nejdříve stát. V pořadu 

ČT Otázky Václava Moravce to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj  

s tím počítá připravovaná surovinová politika státu, která míří do meziresortního připomínkového řízení. 

HN: Rodinné domy budou muset být od ledna úspornější. Jejich výstavba se prodraží. O 200 až 300 

tis. korun podraží výstavba rodinných domů s nástupem nových pravidel, podle kterých musí od ledna mít 

nově postavené domy o pětinu nižší spotřebu energií než nyní. Řídit se jimi musí každý, kdo nestihne podat 

žádost o stavební povolení do konce letošního roku. 

Mf DNES: Třetí adventní víkend trhal rekordy. Tržby obchodníků o třetím adventním víkendu rostly  

v porovnání s minulým týdnem i meziročně, v některých případech až o desítky procent. Zájem je tradičně  

o elektroniku, kuchyňské vybavení nebo hračky. Lidé ve větší míře nakupují také potraviny a alkohol. 

HN: Světlík koupil většinu ve francouzské lahvárně. Skupina Cylinders Holding ostravského podnikatele 

Jana Světlíka, jež je světovým lídrem ve výrobě bezešvých ocelových lahví, kupuje většinový 60% podíl ve 

francouzské firmě Roth Mions, která je posledním výrobcem ocelových tlakových bezešvých lahví ve Francii. 

Hlavní náplní Roth Mions je výroba potápěcích lahví a tlakových lahví pro akumulátory a vodík. 

Právo: Na Letišti Václava Havla rekord v počtu cestujících. Mezinárodní Letiště Václava Havla v pražské 

Ruzyni v pátek dopoledne odbavilo sedmnáctimiliontého cestujícího. Přitom loni za celý rok jím prošlo  

16,8 mil. pasažérů, což bylo nejvíce v dosavadní historii tohoto aeroportu. 
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Právo: Praha čeká o Vánocích nápor 700 tisíc turistů. Městská společnost Prague City Tourism (PCT) 

očekává, že se letos v prosinci v hlavním městě ubytuje 700 tis. hostů, meziročně o 4,5 procenta více. 

Zahraničních turistů by mělo být zhruba 590 tis., z ČR přijede do metropole přibližně 110 tis. návštěvníků. 

LN: Opravené hlavní nádraží v Brně se po roce otevřelo. Na brněnské hlavní nádraží se včera po roční 

výluce vrátily všechny vlaky a zatím provoz funguje bez problémů. Vlaky jezdí včas, výjimečně některé 

nabírají minutová zpoždění. Velkou opravou prošla i střední část nádražní budovy s odjezdovou halou. 

LN: Čína odložila cla na dovoz aut z USA. Čína odloží plánované zavedení cel na dovážené americké 

automobily a další zboží. Oznámila to agentura AP s odvoláním na čínskou vládu. Peking reaguje na příznivý 

vývoj obchodních jednání mezi oběma zeměmi a na páteční oznámení Washingtonu, že nezavede plánovaná 

dodatečná cla na čínské zboží. 


