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Odbor vnější komunikace 

středa, 29. dubna 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Stav nouze kvůli koronaviru v ČR podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny potrvá do 17. května, 

informuje Právo. Hospodářské noviny rozebírají podezřelé státní nákupy respirátorů, ministerstvo 

zdravotnictví je údajně nakupovalo od podvodné firmy. Podle deníku E15 letos hospodaření ČNB 

skončí ve ztrátě. Prodej bytů v ČR se kvůli koronaviru téměř zastavil, upozorňují Lidové noviny. Mladá 

fronta DNES se věnuje vyhlášce ministerstva školství, která upravuje hodnocení žáků a studentů na 

konci školního roku.  

Zprávy 

LN: „Eseróčka“ se dočkají pomoci. S podmínkami. Společnosti s ručením omezeným by se mohly dočkat 

finanční podpory ze strany státu. Vyplývá to z návrhu zákona ministerstva pro místní rozvoj. „Eseróčka“ 

zasažená koronavirem získají příspěvek 500 Kč denně, a to zpětně od 12. března do 8. června. Žadatelé 

budou muset doložit příjmy i to, že byli skutečně zasažení preventnivními opatřeními kvůli koronaviru.  

HN: Dlouhý: Přesouvání peněz z jedné hromádky na druhou není pomoc. Přesouvání peněz na 

krátkodobou pomoc podnikatelům by se mohlo vymstít v nedostatku peněz na velké investice, až 

koronavirová krize pomine. Hospodářská komora proto varuje, aby vláda nepřelévala dotační prostředky 

z EU na překonání krátkodobých problémů firem. Jinak mj. ohrozí investiční projekty měst a obcí. Více ZDE 

LN: Nouzový stav do 17. května. Nouzový stav v ČR neskončí 30. dubna a potrvá až do 17. května, během 

včerejšího jednání o tom rozhodla Poslanecká sněmovna. Dolní komorou tak neprošel vládní návrh, aby 

nouzový stav trval ještě o týden déle. Stát tak získal prostor k tomu, aby mohl postupně zmírňovat opatření 

namířená proti šíření koronaviru a sledovat vývoj pandemie covid-19. 

Mf DNES: Propad pražských firem bude v řádu stamiliard. Propad produkce malých a středních podniků 

v Praze za dva měsíce koronavirové krize dosáhne zhruba 200 mld. Kč, v dalších 12 měsících pak ještě  

400 až 560 mld. Kč. V analýze na to upozornila společnost PwC. Odhadovaný propad by podle studie mohl 

znamenat ztrátu desítek tisíc pracovních míst, nejčastěji ve službách, cestovním ruchu nebo pohostinství. 

E15: Dráhy nakoupí lokomotivy za miliardy. České dráhy chtějí nakoupit až 90 nových lokomotiv pro 

vnitrostátní dálkovou přepravu, investovat do nich budou zhruba 9 mld. Kč. Informoval o tom generální ředitel 

státního železničního dopravce Václav Nebeský, podle kterého nákupy schválila dozorčí rada podniku. 

České dráhy chtějí nakoupit lokomotivy dosahující rychlosti přes 200 km/h. 

https://www.komora.cz/press_release/ekonomicka-pomoc-pri-koronavirove-krizi-musi-byt-nadstavba-nesmi-narusit-existujici-dotacni-programy-ale-naopak-prijit-s-novymi/
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HN: Ekonomové: Hospodářství čeká příští rok silné oživení. Česká ekonomika by v letošním roce mohla 

kvůli dopadům koronaviru meziročně klesnout o 6,5 až 11 %, vyplývá z odhadů analytiků oslovených ČTK. 

Příští rok pak ekonomové většinou očekávají silný hospodářský růst, který by mohl dosáhnout až 9 %.  

Mf DNES: Snížení základního úroku má v ČNB dalšího zastánce. V ČNB se šíří názor, že by centrální 

banka měla využít současné situace okolo koronaviru k dalšímu uvolňování měnové politiky a snížit základní 

úrokovou sazbu na nulu. Po Aleši Michlovi zastává tento názor i další člen bankovní rady ČNB Oldřich Dědek. 

Podle jeho slov by tím centrální banka umožnila levnější financování firem. 

HN: KLM obnoví linku z Prahy do Amsterdamu. První pravidelnou leteckou linkou, která bude po přerušení 

provozu na pražském letišti obnovena, by měl být spoj mezi Prahou a Amsterdamem společnosti KLM. Linka 

by měla začít fungovat od začátku května, další dopravci zatím obnovení svých pravidelných spojů 

neoznámili. Letiště Václava Havla v současnosti zajišťuje jen dvě pravidelné letecké linky, do Minsku a Sofie. 

   

 

 


