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Odbor vnější komunikace 

úterý, 26. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Vláda schválila návrh novely liniového zákona urychlujícího dálniční výstavbu v ČR, informují 

Hospodářské noviny. Deník N rozebírá dvouleté fungování účtenkové loterie v ČR. Hypoteční trh v ČR 

se propadá, upozorňuje E15. Lidové noviny se věnují miliardové krádeži v drážďanské klenotnici. 

Nová předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová chce podpořit zavedení eura v ČR, píše Právo. 

Mladá fronta DNES mapuje podezřelé peněžní toky banky J&T, které směřovaly přes tuzemské 

bankovní účty do zahraničí.  

Zprávy 

LN: Snazší vyvlastnění má urychlit stavbu dálnic. Průměrná doba přípravy velkých dopravních staveb by 

se měla zkrátit ze současných 13 let zhruba o třetinu. Vláda schválila návrh novely liniového zákona, která 

by měla výrazně urychlit a zjednodušit povolovací procesy. Novela stanovuje lhůty pro jednání s majiteli 

pozemků a jasně vymezuje proces případného vyvlastnění.  

HN: Nejnižší nezaměstnanost v EU mělo Česko i loni. ČR měla loni třetím rokem za sebou nejnižší míru 

nezaměstnanosti v EU, a to 2,2 %. Údaje zveřejnil ČSÚ, podle jehož statistik činila průměrná 

nezaměstnanost v zemích EU 6,8 %. Největší podíl lidí bez práce loni vykázalo Řecko – 19,3 %. 

HN: Stát převzal mýtný systém od CzechTollu. Ředitelství silnic a dálnic převzalo od společnosti 

CzechToll nový mýtný systém, informovalo ministerstvo dopravy. Satelitní mýtný systém, jehož vybudování 

stálo 2,3 mld. Kč, začne fungovat od 1. prosince na zhruba 2 300 km silnic a dálnic. Podrobnosti ZDE 

HN: Česká exportní banka se přesune pod EGAP. Exportní garanční a pojišťovací společnost se stane 

100% akcionářem České exportní banky, návrh ministerstva financí schválila vláda. Opatření má zjednodušit 

fungování exportního pojišťování a financování. Ministerstvo financí plánuje vznik nové exportní agentury 

vzniklé fúzí obou institucí. Postupnou integraci EGAP a ČEB podporuje Hospodářská komora, více ZDE. 

E15: Praha sníží výdaje na investice. Rada hlavního města Prahy schválila návrh rozpočtu pro příští rok. 

Na investice vyčlenila 16,8 mld. Kč, což je o 2,6 mld. méně než letos. Prostředky mají směřovat především 

do dopravních projektů, kterým město vyčlení 5,38 mld. Kč. Investice mají jít např. na stavbu metra D, nových 

tramvajových tratí nebo dostavby městského okruhu. Návrh rozpočtu bude ještě schvalovat zastupitelstvo. 

HN: Státy EU schválily unijní rozpočet na příští rok. Ministři financí zemí EU schválili unijní rozpočet pro 

rok 2020, na jehož podobě se zástupci členských států shodli s Evropským parlamentem. Návrh, o kterém 

budou europoslanci hlasovat ve středu, počítá se 168,7 mld. eur pro smluvní závazky a 153,6 mld. eur pro 

skutečně provedené platby. Rozpočet klade důraz na boj s klimatickými změnami, vědu i řešení migrace.  

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/elektronicke-mytne/
https://www.komora.cz/press_release/vetsina-podnikatelu-podporuje-postupnou-integraci-ceb-a-egap/
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Mf DNES: V roce 2025 bude 2,6 mld. uživatelů mobilů na 5G. Švédská společnost Ericsson očekává, že 

v roce 2025 bude na mobilní sítě páté generace celosvětově napojeno 2,6 mld. uživatelů a přístup k nim 

bude mít 65 % populace. V současnosti 5G sítě využívá 13 mil. lidí, podle odborníků se nová technologie 

rozšíří mezi uživateli mnohem rychleji než předchozí síť LTE. 

HN: Sdílení i autonomní vozy sníží počet aut v Evropě. V Evropě se počet aut do roku 2025 zvýší na  

273 mil. z loňských 263 mil. Poté se množství automobilů vlivem sdílení a nástupu autonomních vozidel sníží 

a za dalších 5 let klesne o 15 mil. Uvádí to studie Digital Auto Report poradenské firmy PwC. Podle průzkumu 

také v roce 2030 podraží automobilové součástky oproti dnešku o 18 %.  

HN: Síla Sibiře zahájí provoz začátkem prosince. Ruský prezident Vladimir Putin a jeho čínský protějšek 

Si Ťin-pching v prosinci zahájí provoz plynovodu Síla Sibiře, kterým bude proudit ruský plyn do Číny. Síla 

Sibiře je s náklady 1,3 bil. Kč dosud nejdražším ruským plynovodem s kapacitou 38 mld. metrů krychlových 

suroviny ročně. Nový plynovod má pomoci Rusku snížit závislost na evropském trhu. 

 

 


