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Odbor vnější komunikace 

středa, 12. února 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Podle záměrů ministerstva školství by mělo být v budoucnu učiva na školách méně, zato 

užitečnějšího a procvičenějšího, tvrdí Mf DNES. Lidové noviny uvádějí, že ministr školství Robert 

Plaga zvažuje také regulaci používání mobilů na prvním stupni základních škol. ČSSD hodlá změnit 

daň na pivo, sdělují Hospodářské noviny. Ministr obrany Lubomír Metnar čelí kritice za nákup 

armádních radarů, připomíná deník Právo. Zájem o létání s drony v ČR stoupá, informuje deník E15. 

Zprávy 

E15: Opozice chce utajit rodná čísla živnostníků. TOP 09, Piráti, lidovci a Starostové předložili do 

připomínkového řízení návrh novely daňového řádu, podle kterého už by daňová identifikační čísla, tedy DIČ, 

neměla obsahovat rodná čísla. Poslanci navrhují, aby nově přidělená DIČ tvořilo náhodně vygenerované 

číslo. Stávající registrovaní živnostníci by také měli možnost si své číslo změnit. 

HN: Cizinci koupili nejméně českých firem za šest let. Zahraniční podnikatelé loni koupili 3366 českých 

firem, což je o 3,4 % méně než v roce 2018 a nejméně za posledních šest let. České firmy nejčastěji kupovali 

Ukrajinci a Slováci, s výraznějším odstupem následovali Maďaři, Rumuni, Rusové a Poláci. Ze západních 

zemí je až na sedmém místě Británie následovaná Itálií a Německem. 

HN: Vědci vyvinuli přípravek na imunitu. Testovali ho na zaměstnancích Škodovky. Po dva roky užívalo 

téměř 40 tis. zaměstnanců automobilky Škoda Auto tablety na posílení imunity. Výsledek potěšil vědce  

i automobilku. Škodovka jen na úsporách za nemocenskou ušetřila 50 mil. korun. Podle šetření Hospodářské 

komory mezi jejími členy zdravotní benefity svým zaměstnancům nabízí už devět z deseti větších podniků. 

Mf DNES: Nový blok pro JE Dukovany postaví ČEZ. Dohoda mezi vládou a firmou ČEZ o stavbě nového 

bloku Jaderné elektrárny Dukovany bude zveřejněna během několika týdnů. Podle ministra průmyslu Karla 

Havlíčka se ještě dolaďují poslední detaily. Do konce roku by 2022 měl být vybrán dodavatel a stavební 

povolení má být vydáno do roku 2029. 

LN: Bouře Sabine roztočila české větrníky naplno. Větrné elektrárny v ČR v pondělí pokryly asi čtyři 

procenta průměrné denní spotřeby země. Běžně mají podíl pod jedno procento. Uvedl to včera předseda 

Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.  

Mf DNES: Každý sedmý Čech kupuje jídlo v cizině. Kvůli kvalitě. Dvojí kvalitu potravin považuje  

za problém 77 % Čechů, zhruba každý sedmý kvůli tomu nakupuje v zahraničí nebo si odtud nechává zboží 

dovézt. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti KPMG. Hospodářská komora nedávno uvedla,  

že stát pokutami kvůli dvojí kvalitě cílí na nesprávné viníky, více ZDE. 

https://www.komora.cz/press_release/varovani-hospodarske-komory-stat-pokutami-cili-na-nespravne-viniky-za-dvoji-kvalitu-potravin-bude-trestat-prodejce-misto-toho-aby-pokutoval-jejich-puvodce/
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HN: Ostravská huť dostane nové pece. Nový majitel huti Sandžív Gupta se definitivně rozhodl, že jeho 

koncern Liberty Steel v Ostravě postaví nové ocelářské pece. První by měla fungovat ideálně už za dva roky. 

Půjde o novou technologii výroby oceli. Liberty postupně nahradí v ocelárně zastaralé tandemové pece, jež 

vyrábějí ocel s příliš velkými náklady. Nová technologie může huti ušetřit až čtvrtinu emisních povolenek  

a zvýšit výrobu opět na více než tři miliony tun. 

HN: Doosan Škoda Power poprvé uspěl v Japonsku. Doosan Škoda Power dodá do Japonska první parní 

turbínu. Podle informací ČTK jde o zakázku za stovky milionů korun. Je pro nově budovanou elektrárnu  

na biomasu ve městě Sodegaura v prefektuře Čiba. Firma doufá, že jí zakázka otevře japonský energetický 

trh, který byl dosud kvůli dominanci lokálních výrobců považován za prakticky nedostupný. 

HN: Na střeše kladenského Lega je nově solární elektrárna. Na střeše kladenské továrny firmy Lego 

vznikla solární elektrárna. Je jednou z největších střešních fotovoltaických instalací v ČR. Na střeše továrny 

je instalováno 3570 solárních panelů. Jen letos má podle firmy vyrobit 980 megawatthodin elektřiny a snížit 

produkci oxidu uhličitého o 1550 tun.  

Mf DNES: Prodej letenek do Asie padá. Trh s letenkami do Číny a okolních zemí, které hlásí vlastní případy 

nákazy koronavirem, se strmě propadl. „Zájem o letenky do Číny v minulém týdnu klesl o 50 procent. Stejný 

trend sledujeme i v tomto týdnu,“ uvedla ředitelka prodejce letenek Student Agency Věra Janičinová.  

E15: Kůrovec zdecimuje populaci smrků. Kůrovec v letošním roce napadne až 60 mil. kubických metrů 

dříví, v příštím roce se pak objem poškozeného dříví může zdvojnásobit až na 120 mil. metrů. Odhaduje to 

think tank Czech forest ve své prognóze. Tento vývoj podmiňuje tím, že bude pokračovat vývoj kůrovcové 

kalamity tak, jak se dělo v posledních pěti letech. 

HN: Vláda ohlásila kontroly při obchodování s Evropou. Britské firmy se musí připravit na to, že poté co 

na konci roku skončí přechodné období po brexitu, budou transport zboží do EU a z ní provázet hraniční 

kontroly. Firmám to oznámil člen britského kabinetu Michael Gove, který je zástupcem premiéra Borise 

Johnsona. Nový postoj vlády podle médií vyvolal obavy z možného narušení dodavatelských řetězců. 

 

 


