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Odbor vnější komunikace 

úterý, 20. dubna 2021 

Titulní strany hlavních deníků 

Mladá fronta DNES, Lidové noviny a E15 informují o diplomatickém sporu ČR a Ruska ohledně zprávy 

tajných služeb, že za výbuchem v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014 stála ruská vojenská 

rozvědka GRU. Obce kolem Vrbětic požadují proplacení škod, jež způsobil výbuch muničních skladů, 

sdělují Hospodářské noviny. Podle premiéra Andreje Babiše agenti ruské tajné služby GRU akci ve 

Vrběticích „zpackali“, neměli v úmyslu škodit České republice, upozorňuje Právo. 

Zprávy 

Právo: Nové podpory se rozběhly, aktivní podnikatelé na ně ale nedosáhnou. Ministerstvo průmyslu  

a obchodu začalo včera přijímat žádosti o dotace v novém kompenzačním programu Covid – Nepokryté 

náklady. Během několika hodin evidovalo stovky žádostí. Podnikatelé je mohou podávat do 19. července. 

Program je alternativou programu Covid 2021, v němž příjem žádostí začal před týdnem. Více ZDE 

Právo: Antivirus bude pokračovat nejméně do konce května. Vláda rozhodla o prodloužení programu, 

jinak by skončil na konci dubna. Od dubna 2020 stát vyplatil v rámci Antiviru 37,7 mld. Kč, přes  

72 tis. zaměstnavatelů čerpalo příspěvky celkem na milion zaměstnanců. Do konce června chce vláda 

prodloužit i vyplácení tzv. izolačky – příspěvku k nemocenské pro lidi v koronavirové karanténě nebo izolaci. 

LN: Vrací se praktická výuka. Někde otevřou školy. Od pondělí 26. dubna se vrátí studenti a učni středních 

odborných škol k praktické výuce, do škol se vrátí i studenti posledních ročníků vysokých škol. Návrh ministra 

školství Roberta Plagy podpořila i odborná skupina pod vedením epidemiologa Petra Smejkala. O dalším 

uvolnění restrikcí, zejména v obchodě a službách, rozhodne vláda ve čtvrtek. 

E15: Podnikání zahájilo nejvíce nováčků od roku 2017. V březnu vzniklo v ČR 3 031 obchodních 

společností, o 453 více než v únoru a nejvíce od března 2017. Naopak zaniklo 1 260 firem, o 162 více než  

o měsíc dříve. Informovala o tom poradenská společnost CRIF. Podle analytiků je počet nových podnikatelů 

dobrou zprávou i ukázkou toho, že lidé dokáží i v krizi najít byznysové příležitosti. 

Právo: Stát neví, jak pomohly pobídky, tvrdí NKÚ. Stát za 20 let rozdělil mezi firmy přes 75 mld. Kč. Měly 

nastartovat ekonomiku v regionech, snížit nezaměstnanost a zvyšovat technologickou úroveň ČR. Stát ale 

nedokáže vyhodnotit, jak pobídky zemi pomohly, upozornil NKÚ. MPO změnilo systém pobídek až na nátlak 

Hospodářské komory, díky tomu investiční pobídky směřují už jen na projekty s vyšší přidanou hodnotou. 

Mf DNES: Elektřina zdražuje. Lidé si připlatí. Ceny elektřiny na světové burze od listopadu vzrostly zhruba 

o 40 %, což bude mít dopad do cen pro odběratele. Zdražování na tuzemském trhu už ohlásily největší 

energetičtí hráči – ČEZ, E.ON nebo Bohemia Energy. Ceny pro klienty by měly růst zhruba o desetinu.  

https://www.komora.cz/news/mpo-prijima-zadosti-do-noveho-programu-covid-nepokryte-naklady/
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Mf DNES: Zemědělcům vadí další významná rychlotrať. Zemědělci kritizují plán vysokorychlostní 

železniční tratě z Prahy do Drážďan. Trať se podle Agrární komory dotkne hlavně pěstitelů chmele a zeleniny 

v oblasti plánované železnice v Polabské nížině.  

Mf DNES: Chybu při nákupu dálniční známky lze anulovat. Státní fond dopravní infrastruktury připravil 

způsob, jak si řidiči, kteří při nákupu dálniční známky omylem zadali chybnou SPZ, mohou zažádat o vrácení 

úhrady. Od 19. dubna mohou motoristé při chybném zadání registrační značky vyplnit žádost o vrácení 

peněz, stačí doložit doklad o zaplacení elektronické známky. 

HN: Mall.cz napodobuje Amazon. E-shop Mall.cz po vzoru Amazonu začíná partnerským obchodníkům 

zprostředkovávat krátkodobé půjčky. Program Mall Financing umožňuje partnerům, aby na stránkách Mallu 

zažádali o financování ve výši od 30 tis. až do 1 mil. Kč. Půjčky lze získat s úrokem 0,99 % měsíčně na tři, 

šest nebo 12 měsíců. Vyřízení žádosti by mělo podle tuzemské e-shopové dvojky zabrat jen pár minut. 

Právo: T-Mobile vypne síť 3G ještě letos. Tuzemský operátor T-Mobile ukončí provoz své mobilní sítě 3G 

na konci listopadu letošního roku. Uvolněné frekvence 2100 MHz umožní operátorovi posílit novější 

technologie LTE a 5G. Obměna zlepší využití radiového spektra a zvýší dostupné rychlosti pro mobilní data. 

Vodafone vypnul 3G na konci března, O2 bude síť vypínat ve třech krocích od 31. května. 

Právo: Pandemie zvedla zájem Čechů o karavany. Trh obytných vozů a tažných karavanů zažívá za 

poslední rok nebývalý růst. Prodejci hlásí meziročně až 200% nárůst poptávky po obytných autech, někteří 

výrobci vestaveb uzavírají objednávky už pro rok 2022. 

Právo: Ruší se festivaly Mighty Sounds a Brutal Assault. Další dva velké tuzemské festivaly – Mighty 

Sounds a Brutal Assault – odvolaly letošní ročník. Pořadatelé táborského festivalu Mighty Sounds oznámili 

přesun 16. ročníku festivalu na rok 2022. Podobně se vyjádřil festival Brutal Assault. Zrušeny jsou letos  

i festivaly Rock for People, Colours of Ostrava, Masters of Rock a Metronome Prague. 

Právo: Natěšení Slováci vystartovali za nákupy. Slovensko od pondělí otevřelo nejen obchody, ale také 

hotely, muzea, galerie, knihovny, plovárny, zoologické a botanické zahrady. Umožnil to pokles pozitivně 

testovaných osob. Slovensko v neděli zaznamenalo jen 93 nových nákaz covidem-19. První dávku vakcíny 

dostalo již přes 950 tisíc Slováků.  

denik.cz: Masivní kampaň v Polsku. Do 10. května každý dospělý člověk starší 18 let žijící v Polsku 

dostane e-doporučení a bude se moci přihlásit k očkování. Od druhé poloviny května se pak budou Poláci 

moci vakcinovat i na pracovištích. Podle vládního zmocněnce pro očkování Michala Dworczyka vláda dnes 

představí podrobný harmonogram vakcinace. Více ZDE 

 

https://www.denik.cz/staty-eu/polsko-ockovani-koronavirus-20210419.html

