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Odbor vnější komunikace 

úterý, 10. března 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny a Právo se věnují rostoucímu počtu Čechů nakažených koronavirem, v současné době 

úřady evidují 40 případů nákazy. Koronavirus negativně ovlivňuje akciové trhy a prudce sráží cenu 

ropy, upozorňuje E15, Hospodářské noviny a Mladá fronta DNES.  

Zprávy 

HN: Nezaměstnanost po dvou měsících růstu klesla. Nezaměstnanost v ČR v únoru po dvou měsících 

růstu klesla na 3 %. Počet lidí bez práce se oproti lednu snížil téměř o 3 tis. na 227 369, což je nejnižší 

únorová hodnota od roku 1997. Statistiku zveřejnil Úřad práce ČR, podle kterého k poklesu nezaměstnanosti 

přispívá postupný rozjezd sezónních prací. 

HN: Přebytek zahraničního obchodu ČR v lednu klesl. Přebytek zahraničního obchodu ČR v lednu 

meziročně klesl o 2,4 mld. Kč na 15,1 mld. Kč, uvedl ČSÚ. Na pokles obchodního přebytku mělo podle 

statistiků vliv např. obchodování s počítači, dařilo se naopak obchodu s automobily. Ekonomové 

předpokládají, že zahraniční obchod v příštích měsících ovlivní šíření nákazy koronavirem. 

HN: O autentizaci k EET zažádala desetina živnostníků. K začátku března si o autentizační údaje 

k elektronické evidenci tržeb zažádalo podle Finanční správy 10 % z celkového počtu 300 tis. živnostníků, 

pro které bude EET od 1. května povinné. V současnosti je do systému EET zapojeno 192 tis. podnikatelů, 

kteří dosud evidovali zhruba 13 mld. účtenek. 

E15: Trhy prožily černé pondělí. Koronavirus začátkem týdne výrazně zasáhl akciové i komoditní trhy. 

Cena ropy se během včerejšího obchodování propadla zhruba o třetinu a barel se prodával za méně než 30 

dolarů. Znamenalo to největší propad ceny této suroviny od války v Perském zálivu v roce 1991. Klesla i 

většina významných světových burz, naopak cena zlata vzrostla na 1 700 dolarů za troyskou unci. 

HN: Díky koronaviru stoupla Brisku výroba snímačů. Táborské firmě Brisk, která vyrábí zapalovací svíčky 

a snímače pro vstřik paliva do spalovacích motorů, roste díky koronaviru výroba. V březnu oproti předchozím 

měsícům společnost vyrobí o 200 tis. kusů čidel pro vstřik paliva více. Brisk tak nahrazuje výrobu v některých 

čínských továrnách, které jsou kvůli viru COVID-19 zavřené. 

Právo: Obchodní fórum se odkládá. Americko-české obchodní fórum, které se mělo konat ve čtvrtek na 

Pražském hradě, se kvůli koronaviru odkládá. Podle Velvyslanectví USA v ČR, které fórum organizuje 

s Hospodářskou komorou, se bude nyní hledat náhradní termín akce.  
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HN: Praha uzavře dohodu o opravě Václavského náměstí. Pražský magistrát uzavře dohodu o postupu 

rekonstrukce spodní části Václavského náměstí s městskou částí Praha 1 a společností Welwyn. Dokument 

schválený pražskými radními má zajistit, aby na náměstí neústily rampy podzemních garáží a že obyvatelé 

budou moci po celou dobu oprav využívat pasáže.  

Mf DNES: Lesy ČR měly miliardu korun ztrátu. Státní podnik Lesy ČR vykáže za loňský rok ztrátu na 

úrovni 1 mld. Kč, což odpovídá finančnímu plánu a předpokladům firmy. V roce 2018 byly Lesy ČR v 70mil. 

zisku. Hlavní důvodem špatných hospodářských výsledků společnosti je zejména kůrovcová kalamita, která 

prudce snižuje cenu dřeva. Lesům ČR patří zhruba polovina lesních porostů v zemi. 

 

 

 


