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JAN KLESLA

B ohatí jsou ještě bohatší,
firmy ještě větší, měs-
tu, zemi i světu se zkrát-

ka letos dařilo ještě líp než
v roce předcházejícím. A nic
nenapovídá tomu, že by se na
dobrých časech mělo napře-
srok něco pokazit. Takzvaný in-
dex strachu, kterým se měří ná-
lada přecitlivělých světových
burziánů, je na historických mi-
nimech. U nás v Česku mají dů-
vod k dobré náladě i zaměst-
nanci, vždyť takhle rychle nám
rostly mzdy naposledy v roce
2008. Podle všech ukazatelů
máme extrémně nízkou nerov-
nost a elitní ekonomové z insti-
tutu IDEA spočítali, že nám čis-
té příjmy rostou od vstupu do
EU. Tak proč je u nás pořád to-
lik lidí nespokojených?

Těžko se to jednoduše shodí
na malou českou uremcanou po-
vahu. Řada lidí se sice má ob-
jektivně o trochu líp, pořád se
jim ale nežije materiálně zcela
dobře nebo někoho takového
mají ve svém blízkém okolí. Pří-
padně jednoduše nevěří, že je
samotné nebo jejich děti čeká
lepší budoucnost. Přesvědčit je
o opaku je
právě ta hlav-
ní výzva
roku 2018.
Větší než za-
vedení další
vlny EET.

ROBERT SATTLER

PRAHA Ruka sevřená v pěst, jíž
v úterý v televizi gestikuloval pre-
zident Miloš Zeman během svého
poselství, rozpoutala veřejnou de-

batu. Odborníci oslovení LN jsou
zajedno, že Zeman měl pohyb pro-
myšlený. „Je to demonstrace síly
a moci, v případě tohoto typu se-
vření pak autorita, výhružnost,
agrese, včetně významu ‚ochrá-
ním vás‘,“ přibližuje pedagog Jo-
sef Valenta. Mediální teoretik Jan
Jirák ale zastává názor, že zvednu-
tá pěst se nehodí k vánočnímu po-
selství.
Více čtěte na straně 3
Poznámka na straně 10

Dobré časy

MICHAL PAVEC

PRAHA Češi už si zvykli na stabilní
cenu elektřiny. V příštím roce se
ale situace začne měnit, lidé zapla-
tí minimálně o stovky korun více
než letos. Pokud elektřinou i topí
nebo s ní ohřívají vodu, může být
rozdíl i v řádu tisíců. U řady doda-
vatelů porostou i ceny plynu.

Už na podzim zvýšil Energetic-
ký regulační úřad část ceny, která
zahrnuje přenos a distribuci, u elek-
třiny pak i příspěvek na obnovitel-
né zdroje. Většina z nich ale cenu

ještě navýší, protože nakupují elek-
třinu dráž. Mírné zdražení, které se
dotkne zejména nových smluv,
chystají E.ON či Pražská energeti-
ka. „Velkoobchodní cena elektřiny
se od počátku roku zvýšila o více
než 30 procent. Přesto nepřenáší-
me navýšení jedna ku jedné, a je-li
to možné, nabízíme alternativy,“
říká mluvčí E.ON Vladimír Vá-
cha. Průměrný nárůst cen u někte-
rých produktů tak bude zhruba ko-
lem čtyř procent. Až o 10 procent
si připlatí zákazníci menších doda-
vatelů. Více čtěte na straně 15
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KULTURA

Pohádková otrava?
Veřejnoprávní televize pouštěla
o svátcích pohádky od rána do
večera. Není ale věčné omílání
starých kousků kontraproduktivní?
A proč nad posezením u stromku
zvítězil Anděl Páně 2? strana 9

OPATŘENÍ

USA zpřísní kontroly
Spojené státy si ohlídají, kdo
překročí jejich hranice. A to
v sedmdesáti zemích světa, odkud
cestující do USA míří. strana 6ELIŠKA NOVÁ

PRAHA Obejít zákon o emisích by
mělo být od Nového roku složitěj-
ší. Spolu s prvním lednem totiž za-
čnou kontroloři pořizovat fotodo-
kumentaci měření a odesílat ji do
databáze ministerstva dopravy.
Tady se budou snímky a výsled-
ky kontroly ukládat.

„Už nebude možné, aby vozi-
dlo, které stanici vůbec nenavští-

ví, dostalo protokol o úspěšné
kontrole. Zároveň se zúží prostor
pro to, aby vozidlo, které nepro-
jde měřením na jedné stanici, od-
jelo na jinou, kde se mu to podaří.
V protokolech totiž budou zazna-
menávány časy a doba kontrol,“
vysvětluje mluvčí ministerstva
dopravy Tomáš Neřold.

Odhadem jezdí po českých sil-
nicích až desetina aut, která by
měla zůstat v garáži. Neměla totiž

kontrolami projít. Přesto dostala
příslušná razítka.

Mechanici budou fotit vůz ze-
předu a zezadu, zaznamenat musí
také výrobní štítek, tachometr
a VIN kód, což je identifikační
číslo vozidla platné mezinárodně.
Stejný systém začal platit už letos
na Stanicích technické kontroly
(STK).

Na STK přinesla novinka delší
fronty. Podle mechaniků totiž fo-

tografování zdržuje. Na několika
stanicích tak prodlužovali otevíra-
cí dobu, zároveň ale i zdražovali.
Lze tak očekávat, že podobně
tomu bude i u emisí.

Stanice, které budou chtít i na-
dále emise měřit, se musí přihlá-
sit do registru. Seznam bude vyvě-
šen na stránkách ministerstva do-
pravy. Původně měla novinka pla-
tit už od prosince, nakonec byla
ale o měsíc odložena kvůli problé-

mům s registracemi i systémem
samotným.

Na řidiče čekají od příštího
roku i další inovace. Snazší bude
zažádání o řidičský průkaz či
jeho výměna, rozšíří se počet úse-
ků dálnic, kde nebude platit povin-
nost mít dálniční známku, a nová
auta na trhu budou muset mít ve
výbavě systém zvaný eCall, který
sám přivolá v případě nehody po-
moc. Pokračování na straně 4

SLOUPEK LN

Odborníci: Zemanova pěst
je demonstrací síly a moci
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platy, úrokové sazby, ceny energií, EET Strany 14 a 15

NOVINKY 2018: EKONOMIKA

Výhledy 2018
Co čeká české rodiny

s dětmi Nové kulturní
počiny Běženci Rusko

Zítra
v LN

Kostýmy a medaile. Oblečení pro slavnostní zahajovací ceremoniál a medaile, které si na krk
navléknou nejlepší sportovci v pořadí již 23. olympiády, včera představily hostesky v Jižní Koreji. Zimní olympiáda se
bude ve městě Pchjongčchangu konat od 9. do 25. února. Největší sportovní svátek na světě se v této zemi uskuteč-
ní již podruhé, poprvé to byly letní hry v roce 1988 v hlavním městě Soulu. FOTO ČTK/AP

Jedovaté výfuky už
razítko nedostanou

Na stanicích měření emisí se budou nově pořizovat fotografie ● Podvádět by tak mělo být složitější

Olympijský oheň vzplane již 9. únoraČesko má před sebou
rok dražšího svícení


