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Odbor vnější komunikace 

středa, 10. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Stát plánuje zavést povinnost zelených střech na průmyslových areálech či obchodních domech, 

informují Lidové noviny. Podle Mf DNES ministerstvo pro místní rozvoj a resort dopravy se rozhodly 

vzdát se evropských dotací na projekty směřující ke zvýšení hladiny Labe. Dopravci varují, že česká 

plavba už nyní hrozí zánikem. Banky mají přebytek peněz a ekonomika stále roste, půjčují proto lidem 

levněji, sdělují Hospodářské noviny. Předseda vlády zítra prezidentovi navrhne na post ministra 

kultury někoho jiného než Michala Šmardu. Právu to potvrdil důvěryhodný zdroj z okolí premiéra. 

Deník N rozebírá důvody, proč není vhodné měnit způsob volby prezidenta. Evropští voliči se  

v posledních třech dekádách od tradiční evropské levice odvracejí, tvrdí E15. 

Zprávy 

Právo: Lidí bez práce je už méně než 200 tisíc. Poprvé po 22 letech počet nezaměstnaných klesl pod 200 

tis. Včera to potvrdil Úřad práce, který ke konci června evidoval 195 723 uchazečů o zaměstnání. To je  

o 4 952 osob méně než v květnu a o 28 063 osob méně než před rokem. Úřad v červnu evidoval 342 510 

volných pracovních míst.  

E15: Nedostatek pracovníků se prodraží. Scházející kvalifikovaná pracovní síla bude letos tuzemské firmy 

stát přes 280 mld. korun. V celém regionu střední a východní Evropy to bude 9,2 bil. korun, vyplývá  

z průzkumu PwC, která se dotazovala vedení 600 soukromých firem v 15 zemích regionu. O nové 

zaměstnance z ciziny lze žádat u Hospodářské komory ZDE.  

LN: Každá nová hala s pažitem na střeše. MŽP chce, aby obchodní centra a průmyslové areály měly 

vzrostlou svrchní vrstvu. „Zejména ve městech mohou snižovat projevy efektu tepelného ostrova,“ řekl ministr 

Richard Brabec. Se zelenými střechami pracují někteří developeři už nyní, např. Central Group. 

E15: Dotace na internet chce čtyřicet žadatelů. Objemu 1,1 mld. korun dosáhnou dotace na rozvoj 

vysokorychlostního internetu, o které ve druhé výzvě ministerstva průmyslu usiluje 40 uchazečů. Dotace mají 

posloužit k pokrytí signálem řídce osídlených oblastí. 

HN: Brněnský Unis dodá řídicí systém obřímu stroji Ruslan. Společnost vyvinula řízení pro 

modernizovanou verzi motorů největších dopravních letounů na světě pro vojenskou techniku Antonov An-

124 Ruslan. „Nyní dodáváme první čtyři kusy na zkoušky motoru,“ říká majitel Unisu Jiří Kovář. 

Mf DNES: PPF chce údajně koupit TV Markízu. Investiční skupina PPF podnikatele Petra Kellnera je blízko 

nákupu přední slovenské televize Markíza, uvedl slovenský list Denník N. PPF podle dřívějších informací 

médií podala nabídku i na koupi české televize Nova, kterou vlastní rovněž CME.  

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/rezim-ukrajina/
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E15: Lidl chystá vlastní platební systém. Provozovatel řetězce Lidl připravuje vlastní platební řešení Lidl 

Pay. Zákazníci budou platit pomocí mobilní aplikace skenující QR kód. Systém dokáže zcela obejít firmy 

vydávající karty, jako jsou Visa a Mastercard. Řetězec už systém Lidl Pay testuje ve Španělsku.  

E15: USA dodají tanky Tchaj-wanu. Tchajwanská armáda na základě schváleného kontraktu získá 250 

střel Stinger, 108 tanků M1A2T Abrams, obrněná vozidla Hercules, kulomety, munici a další vojenskou 

techniku v odhadované hodnotě 2,2 mld. dolarů. Proti prodeji armádního vybavení ostře protestovala Čína, 

která ostrovní stát považuje za svou provincii.  

E15: Poslední Brouk. Automobilka Volkswagen končí výrobu svého legendárního Brouka. Poslední vůz 

zvláštní série New Beetle sjede ve středu z montážní linky v mexickém Pueblu přímo do muzea. Končí tak 

80letá historie automobilu inspirovaného československou Tatrou T97. 


