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Odbor vnější komunikace 

středa, 3. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Vrchní státní zastupitelství podá k nejvyššímu žalobci Pavlu Zemanovi podnět pro dovolání 

v korupční kauze bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha, píše Právo. Deník N se věnuje 

zpřísnění podmínek pro poskytování dávek a příspěvků na bydlení. Hospodářské noviny informují  

o postupu státu při výstavbě nových jaderných bloků v České republice. Mladá fronta DNES 

upozorňuje na omezování spotřeby vody v některých českých obcích kvůli extrémnímu suchu. 

Novou šéfkou Evropské komise se stane současná německá ministryně obrany Ursula von der 

Leyenová, sdělují Lidové noviny.  

Zprávy 

HN: Jádro v Česku má postavit ČEZ. Stát mu nabízí garance. Vláda by měla v pondělí schválit plán, jak 

zaplatit nové bloky jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Podle vládního materiálu má být 

investorem společnost ČEZ, resp. její dvě dceřiné společnosti. Vláda pak garancemi firmě pomůže získat co 

nejvýhodnější úvěry. Se spuštěním prvního nového bloku v Dukovanech se počítá v roce 2035. 

Mf DNES: Platit kartou už je možné na všech pobočkách. Česká pošta od pondělí umožňuje placení 

kartami Visa a MasterCard na všech svých 3 200 pobočkách, dosud byla bezhotovostní platba možná pouze 

na 750 provozovnách. Podle generálního ředitele pošty Romana Knapa trvalo pokrytí terminály delší dobu 

proto, že Česká pošta chtěla s partnery vyjednat co nejvýhodnější podmínky pro příjem karetních transakcí. 

HN: Obce dostanou 2,5 miliardy na vodovody a kanalizace. Ministerstvo životního prostředí rozdělí obcím 

2,5 mld. Kč na nové vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod, sdělil šéf resortu Richard Brabec. Nová 

dotační výzva má podle ministerstva pomoci v boji se suchem a zlepšit kvalitu podzemních i povrchových 

vod. Obce mohou na své projekty čerpat až dvě třetiny z celkových výdajů, příjem žádostí začne v listopadu. 

Mf DNES: Spor: Češi nesmějí létat přes Sibiř, Rusové do Prahy. Ruská společnost Aeroflot v úterý 

dočasně zrušila některé lety na linkách spojujících Rusko s Prahou. České úřady ruskému dopravci odebraly 

povolení k letům do ČR v reakci na podobný krok ruské strany, která omezila přelety přes Sibiř pro České 

aerolinie. Krok ruské strany české ministerstvo dopravy považuje za porušení dlouhodobých dohod.  

Mf DNES: Češi začnou krotit vodík. První veřejné stojany umožňující doplňování vodíku do automobilů 

vzniknou v příštím roce v Praze, Brně, Ostravě a Litvínově. Výstavbu podpořilo ministerstvo dopravy částkou 

150 mil. Kč, podle plánů resortu by mělo v ČR v roce 2025 fungovat celkem 15 vodíkových stanic. Po dalších 

pěti letech by měl jejich počet dosáhnout 80. Stát tak chce podpořit bezemisní formy dopravy.  
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HN: USA hrozí Evropské unii cly na další zboží. USA rozšířily seznam produktů z Evropské unie, na které 

by mohly uvalit cla kvůli vleklému sporu ohledně subvencí na výrobu letadel. Dodatečný seznam zboží 

zveřejněný Úřadem amerického obchodního zmocněnce zahrnuje například olivy, italské sýry nebo skotskou 

whisky. Doplněný seznam se týká produktů, jejichž roční vývoz z EU do USA dosahuje 4 mld. dolarů. 

HN: Čína urychlí otevírání zahraničním investorům. Peking ukončí limity pro zahraniční investory 

v čínském finančním sektoru už v příštím roce, což je o rok dříve oproti původnímu plánu. Oznámil to čínský 

premiér Li Kche-čchiang. Podle jeho slov chce Čína pokračovat také v otevírání svého zpracovatelského 

sektoru včetně automobilového průmyslu. 

 

 


