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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 15. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Mf DNES titulní stranu věnuje suchu a kůrovcové kalamitě. Aby vědci získali představu, jaké dopady 

má na člověka veganská strava, založili evropskou výzkumnou síť pro studium rostlinných diet, 

sdělují Lidové noviny. Mladá česká vědkyně má nápad, jak aktivovat toxický lék až v místě zhoubného 

bujení rakoviny, tvrdí Deník N. ČSSD dnes rozhodne, zda odejde z vlády kvůli průtahům při jmenování 

Michala Šmardy ministrem kultury, připomínají Hospodářské noviny. E15 se věnuje chátrajícím 

památkově chráněným nemovitostem. Podle informací Práva stát ušetřil přes miliardu korun ročně v 

doplatku na bydlení, který ale stále pobírá 35 tisíc domácností, z toho 15 tisíc rodin s dětmi. 

Zprávy 

HN: Firmy i kraje se zásobují elektřinou, než podraží. Ceny elektřiny na příští rok se jen za poslední tři 

měsíce zvýšily o téměř o 15 %. Nahoru je ženou historicky nejdražší emisní povolenky. Loni cena elektřiny 

vyskočila ze 35 na podzimních 58 eur za jednu megawatthodinu. Ve srovnání s jarem roku 2016 se jednalo 

o nárůst cen o 160 %. 

E15: Průzkum: Digitalizace státní správy je pomalá. V rámci veřejné správy se v současné době sbírá 

celá řada dat, ale datový fond není dostatečně propojen, sdílen a koordinován, tvrdí ředitel odboru 

strategického rozvoje a koordinace veřejné správy ministerstva vnitra David Sláma. Dnešní úroveň 

digitalizace nebude zhruba za tři až pět let stačit, myslí si 85 % zástupců centrální státní správy.  

HN: Elektronický systém tvorby zákonů se spustí za dva roky. S dvouletým odkladem proti původním 

plánům bude plně zaveden elektronický systém tvorby zákonů, platit tak začne zřejmě až od roku 2022. V 

novele příslušného zákona to schválila sněmovna. Od příštího roku by měl být systém jen v testovacím 

provozu. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.  

E15: Banky poskytly rekordní objem spotřebitelských úvěrů. Ke konci května podle dat ČNB vystoupal 

objem spotřebitelských úvěrů na rekordních 222,6 mld. korun. Větší objem neměly tuzemské banky nikdy 

rozpůjčovány. 

HN: Vlaky RegioJetu jelo 3,1 milionu lidí. Dopravce RegioJet za první pololetí přepravil meziročně o 12 

procent více cestujících. Rosteme na všech trasách, uvedl finanční ředitel holdingu Petr Kohoutek.  

Mf DNES: Ve dvou ze tří firem se lidé v horku neochladí. Téměř dvě třetiny podnikatelů v průzkumu ČSOB 

pro MF DNES tvrdí, že neuvažují o pořízení klimatizace. Necelých 30 % firem již klimatizovanými prostory 

disponuje. A 6,6 % podnikatelů o investici do klimatizace aktuálně uvažuje. 
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Mf DNES: Největší důl na diamanty zavírá. Největší diamantový důl světa Argyle na severozápadu 

Austrálie, který je proslulý růžovými a červenými diamanty, bude po téměř čtyřech desetiletích uzavřen. Řada 

makléřů, bank i konkurentů předpokládá, že by to mohlo nastartovat růst cen, které klesají už osm let. 

Mf DNES: Facebook má zaplatit pět miliard. Facebook dostal v USA pokutu přibližně pět mld. dolarů (113 

mld. korun) za porušení ochrany soukromí. Federální komise pro obchod začala největší sociální síť světa 

vyšetřovat před více než rokem kvůli podezření, že se citlivá data milionů uživatelů dostala do rukou firmy 

Cabridge Analytica. 

HN: Rusové budují reaktor v jihoamerických horách. Rusko staví v Bolívii výzkumné středisko s jaderným 

reaktorem, jedinečné bude polohou v nadmořské výšce přes 4000 metrů. Po setkání ruského prezidenta 

Vladimira Putina a prezidenta Bolívie Eva Moralese o tom informovala agentura TASS.  

HN: Indie chystá rozsáhlou privatizaci státních firem. Indická vláda plánuje v příštích pěti letech snížit 

podíly v některých velkých státních firmách na 40 % a z prodeje získat až 3,25 bilionu rupií (1,1 bilionu korun). 

Je mezi nimi ropná společnost Oil and Natural Gas, rafinerie Indian Oil, plynárny GAIL Ltd, elektrárny NHPC 

a NTPC, těžaři NMDC a Coal India či Bharat Heavy Electricals.  

 

 


