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Odbor vnější komunikace 

středa, 31. července 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny se věnují odvolání tří radních Energetického regulačního úřadu, které včera na 

návrh ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka schválila vláda. Tři čtvrtiny prostředků z nových 

unijních dotací by měly podle EU směřovat do inovativních a ekologických projektů, sdělují Lidové 

noviny. E15 upozorňuje na nedostatek sládků v českých pivovarech. Právo píše o rostoucím zájmu 

diváků o letní divadelní představení pod širým nebem. Mladá fronta DNES píše o nových možnostech 

biologické léčby revmatu. Deník N varuje před možným ukončením činnosti Linky bezpečí.  

Zprávy 

Mf DNES: Do podnikání se pustilo nejvíce lidí za čtyři roky. V letošním prvním pololetí začalo v ČR 

podnikat téměř 32 000 fyzických osob, což je nejvyšší počet za poslední čtyři roky. V prvních šesti měsících 

roku naopak svou podnikatelskou činnost ukončilo 23 tisíc osob, vyplývá z dat společnosti CRIF. Největší 

nárůst živností zaznamenala Praha, nejméně pak Karlovarský kraj. 

HN: Škoda vyhrála tahanici o lotyšské vlaky. Ostravská firma Škoda Vagonka ze skupiny Škoda 

Transportation dodá 32 elektrických příměstských vlaků za zhruba 6 mld. Kč do Lotyšska. Kromě samotných 

souprav zajistí lotyšským drahám také školení zaměstnanců, údržbu vozů i náhradní díly. Výsledek tendru 

definitivně potvrdily lotyšské úřady. 

E15: Vláda schválila vznik uhelné komise. Vláda bude mít nový poradní orgán. V tzv. uhelné komisi, jejíž 

vznik včera kabinet schválil, bude zasedat 19 členů včetně Hospodářské komory. Hlavním úkolem komise 

bude zhodnocení budoucí potřeby hnědého uhlí a zpracování odborných doporučení, jak tuzemskou 

energetiku přizpůsobit útlumu využívání energie z fosilních paliv. 

LN: Prodloužení těžby v Bílině má zelenou. Ministerstvo životního prostředí vydalo kladný posudek vlivu 

na životní prostředí k prodloužení těžby uhlí v dole Bílina o pět let do roku 2035. Společnost Severočeské 

doly musí nicméně splnit celkem 31 podmínek, samotnou těžbu pak musí ještě schválit příslušný báňský 

úřad.  

Mf DNES: Vláda vyměnila většinu radních ERÚ. Vláda na svém včerejším jednání provedla zásadní změny 

ve vedení Energetického regulačního úřadu. Předsedou rady ERÚ se na návrh ministra průmyslu a obchodu 

Karla Havlíčka stane Stanislav Trávníček, který nahradí Jana Pokorného. Kabinet odvolal také radní 

Vladimíra Vlka a Vladimíra Outratu. Radní měli podle ministra Havlíčka jednat v zájmu regulovaných firem.  
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E15: Vznikla šestá největší cestovka v Česku. Skupina TNI Group, vlastník cestovní kanceláře Travel 

Family, koupila největší moravskou cestovní kancelář Kovotour Plus zaměřující se na Černou Horu. Dostala 

se tak mezi šestici největších cestovek v České republice s plánovaným ročním obratem před miliardu korun, 

ročně by pak měla obsloužit na 100 tisíc cestujících. Cenu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila. 

Mf DNES: Vlastníci lesů dostanou až dvě a půl miliardy. Nestátní vlastníci lesů budou moci v letošním  

a příštím roce získat až 2,5 mld. Kč. Dotační program, který by měl kompenzovat nízké výkupní ceny 

kůrovcem napadeného dřeva, schválila vláda. Dotace se nebude týkat Lesů ČR ani Vojenských lesů a statků, 

peníze budou určeny především obcím a lesům v jejich správě. 

E15: Sládci jsou v Česku nedostatkové zboží. V tuzemsku každoročně vzniká okolo 50 nových pivovarů, 

což společně s nízkou nezaměstnaností vytváří tlak na výrobce. Ti mají stále větší problémy získat 

pracovníky. Podle průzkumu společnosti EY a Českého svazu pivovarů a sladoven klesl počet zaměstnanců 

v pivovarnictví z 6 000 v roce 2013 na 5 800 v roce 2017. Na 475 českých pivovarů připadá jen 150 sládků.  

LN: Senátoři by rádi na „Zemanův kanál“ oponenturu z ciziny. Senát by měl podle svého výboru pro 

územní rozvoj a životní prostředí vyzvat vládu k tomu, aby si ke studii proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-

Labe nechala vypracovat oponenturu zahraničními experty. Záměr vybudovat vodní stavbu by měla vláda 

podle horní komory projednat také s dotčenými obcemi.  

 

 


