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Odbor vnější komunikace 

úterý, 4. února 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Policisté i celníci by měli mít podle ministerstva vnitra možnost řidičům při nezaplacení pokuty 

zabavit registrační značku nebo nasadit botičku, sděluje E15. Hospodářské noviny se věnují 

dopadům koronaviru na český byznys. ČR kvůli koronaviru od neděle zakáže přímé lety s Čínou, 

upozorňují Lidové noviny, Mladá fronta DNES a Právo.  

Zprávy 

Mf DNES: Stát hospodařil se schodkem. Hospodaření státního rozpočtu skončilo v lednu ve schodku  

8 mld. Kč, jedná se o první lednový deficit od roku 2003. Podle ministerstva financí byl výsledek rozpočtu 

ovlivněn platbami do rozpočtů EU, vyššími výdaji do Státního fondu dopravní infrastruktury nebo růstem 

důchodů a platů učitelů. 

LN: ČEZ zvažuje jaderný minireaktor. Společnost ČEZ a americká firma GE Hitachi Nuclear Energy budou 

zkoumat technologické a ekonomické možnosti výstavby malého modulárního jaderného bloku v ČR. Obě 

firmy podepsaly společné memorandum. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš sdělil, že právě malé modulární 

jaderné bloky se mohou v příštích letech stát vhodnou alternativou jiných energetických zdrojů. 

E15: Dozor nad novým mýtným se změní. Ministerstvo dopravy zastaví zakázku na supervizora mýtného 

systému, kterou původně získala společnost CGI. Kontrolu mýta ministerstvo nejspíš svěří státnímu podniku 

Cendis, oznámil šéf resortu Karel Havlíček, podle kterého tím stát ušetří.   

LN: Do Indonésie míří Pandury za miliardy. Průmyslový holding Czechoslovak Group podnikatele Michala 

Strnada dodá do Indonésie 23 obrněných vozidel Pandur II v hodnotě několika miliard korun. Obrněnce pro 

indonéskou armádu vyrobí firmy Excalibur Army a Tatra Defence Vehicle, které jsou součástí Strnadova 

holdingu. 

HN: Ministerstvo investuje do sedmi nemocnic 12 miliard. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po 

včerejším jednání vlády informoval, že jeho úřad v příštích sedmi letech vynaloží na investice do českých 

nemocnic 12,25 mld. Kč. Modernizace a výstavba se dotkne celkem sedmi zdravotnických zařízení. Nový 

pavilon získá např. pražský IKEM nebo Fakultní nemocnice Plzeň. 

E15: Do Číny se kvůli viru nesmí létat. Vláda kvůli šíření koronaviru na čínském území schválila zákaz 

přímých letů mezi Čínou a ČR, omezení bude platit od 9. února. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha 

bude ochranné opatření platit na dobu neurčitou a mělo by ochránit české občany před nákazou.  



 

 

 2 

E15: Karlovarskému letišti přibylo cestujících. Meziroční nárůst počtu pasažérů o 43 % loni zaznamenalo 

Letiště Karlovy Vary, když odbavilo 62,5 tis. cestujících. Přeprava na karlovarském letišti rostla zejména díky 

ruským aeroliniím Pobeda, které provozují pravidelnou linku mezi lázeňským městem a Moskvou. 

Karlovarský kraj chce letos připravit dokumentaci pro budoucí rozšíření a prodloužení přistávací dráhy. 

Mf DNES: Češi utráceli více za ojeté vozy. Češi loni utratili za ojetiny 115 mld. Kč, což je o 4,5 % meziročně 

více. Autobazary, dealeři a soukromníci v roce 2019 prodali celkem 457 tis. ojetých vozů, meziročně o 2 % 

více. Vyplývá to ze statistiky společnosti Carvago. Nejprodávanějším modelem byla Škoda Octavia 

s dieselovým motorem. 

HN: Zpracovatelský průmysl USA se vrátil k růstu. Zpracovatelský průmysl USA v lednu poprvé po šesti 

měsících rostl, vyplývá z údajů tamního Institutu řízení a dodávek. Za vyšší aktivitou zpracovatelského 

sektoru podle ekonomů stojí zmírnění obchodního napětí mezi USA a Čínou. 

 

 

 

 


