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Odbor vnější komunikace 

pátek, 12. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Podle E15 o emise digitálních mincí není zájem. V letošním prvním pololetí jich vzniklo jen 80  

a sesbíraly pouhých 346 milionů dolarů. Hospodářské noviny přinášejí rozhovor se zakladatelem 

společnosti CTP Remonem Vosem. Řecko a Itálie zasáhly mimořádně prudké bouře s krupobitím, 

které stály život i dvou Čechů, upozorňují Lidové noviny i Mf DNES. Právo se zabývá středočeským 

státním zástupcem Tomášem Milcem, který byl mj. žalobcem v kauze tzv. Berdychova gangu.  

Po téměř 40 letech se stal advokátem. Deník N chce připomínat výročí konce komunismu seriálem 

Tváře normalizace. 

Zprávy 

Mf DNES: Tisíce objednávek naslepo. Norové chtějí nové škodovky. Značka Škoda přednostně v Norsku 

nabízí své první elektromobily. Za zálohu pět tisíc norských korun si zákazníci rezervují místo v pořadníku. 

Za tři týdny si škodovky objednalo už pět tisíc lidí.  

E15: České stavebnictví se v evropském žebříčku propadlo. Podle statistického úřadu Eurostat se ČR 

propadla o 13 míst ve stavebnictví ve srovnání s ostatními zeměmi EU, když její letošní meziroční růst  

v prvním čtvrtletí dosáhl jen 2,4 %. Nejvíce, o 48,2 %, se zvýšila stavební výroba v Maďarsku. 

Právo: Ceny rostou, nejvíc brambor a zájezdů. Český statistický úřad oznámil, že v červnu rostly 

spotřebitelské ceny meziročně o 2,7 %. Za poslední rok nejvíce zdražila zelenina, bydlení, zájezdy a některé 

další služby, jako např. pojištění. Levnější jsou naopak oděvy či telekomunikační služby.  

E15: Stát změnil tendr na obrněnce. Obrat ministerstva obrany v zadání zakázky na bojová vozidla pěchoty 

za 50 mld. korun zamíchal kartami tak, že až do března favorizované německé konsorcium PSM s vozidly 

Puma se rázem stalo outsiderem tendru. Ministerstvo obrany totiž původně v zakázce upřednostňovalo 

kompaktní dálkově ovládané věže místo robustních, v nichž sedí velitel se střelcem. Nakonec dalo přednost 

právě typu s věží s osádkou. 

Právo: Auta korejského SsangYongu se vracejí na český trh. Jihokorejský výrobce SUV se po krátké 

odmlce vrací na český trh. Do tří let chce v ČR prodávat kolem 500 vozů ročně a dlouhodobě se dostat na 

úroveň prodejů dnešních japonských značek. Značka prodává celosvětově 150 tis. vozů ročně.  

Právo: USA zváží odvetu za digitální daň. Americký prezident Donald Trump by mohl vyrukovat  

s odvetnými opatřeními za zavedení digitální daně ve Francii. Zdanění se dotkne hlavně amerických  

a nadnárodních firem se sídlem v USA v čele s Facebookem, Googlem a Amazonem. Zdanit internetové 

obry se chystá i česká vláda.  
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Právo: Polákům schází léky. Nakupují je i v Česku. V polských lékárnách chybí už 500 druhů léků na 

léčení štítné žlázy, cukrovky, vysokého tlaku nebo astmatu. Nedostatkové jsou už také i vakcíny proti 

neštovicím, příušnicím, zarděnkám, ale hlavně spalničkám. Situace může souviset s Čínou, kde po zpřísnění 

předpisů na ochranu životního prostředí zavřely desítky fabrik produkujících látky nutné k výrobě léků. 


