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Odbor vnější komunikace 

pátek, 13. března 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Všechny hlavní tuzemské deníky dnes věnují své titulní strany situaci okolo šíření koronaviru v ČR, 

kvůli němuž vláda vyhlásila nouzový stav. 

Zprávy 

LN: Práce se přesouvá domů. Kvůli zavřeným školám stále více firem vychází zaměstnancům s dětmi vstříc 

a umožňují jim práci z domova. Podle odhadů České spořitelny by mohlo na home officu v příštích týdnech 

zůstat 500 až 700 tis. lidí. Své pracovníky nechávají pracovat z domova zejména banky, pojišťovny i další 

firmy, kde není bezpodmínečně nutná přítomnost zaměstnanců na pracovišti.  

Mf DNES: Některé banky umožní odložení splátek u hypoték. Některé tuzemské banky poskytnou 

občanům a drobným podnikatelům, kteří jsou postiženi koronavirem, možnost tříměsíčního odkladu splátek 

úvěrů. Na opatření se shodlo prezidium České bankovní asociace. Některé banky nicméně opatření ČBA 

berou jako doporučení a odklad splátek neplánují. 

Mf DNES: Úprk od rizika sráží korunu. Česká koruna kvůli obavám z vývoje tuzemské ekonomiky 

pokračuje v propadu, jen během čtvrtka česká měna vůči euru oslabila o 50 haléřů na 26,20 Kč za euro  

a výrazně oslabila i proti americkému dolaru. Propad koruny podle analytiků výrazně zesílilo středeční 

rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázat kvůli koronaviru cesty z EU do USA. 

Mf DNES: Benzin od poloviny ledna zlevnil o korunu. V uplynulém týdnu zrychlil pokles cen pohonných 

hmot v ČR. Průměrná cena Naturalu 95 klesla v průměru o 45 haléřů na 31,06 Kč za litr, nafta pak zlevnila  

o 47 haléřů na 30,60 Kč za litr a podle analytiků budou ceny paliva klesat i nadále. Za levnějším benzinem  

a naftou stojí zejména rychlý pokles cen ropy vlivem koronaviru. 

Mf DNES: Roste stavebnictví, průmysl naopak klesl. Stavební produkce v lednu meziročně vzrostla  

o 6 %, v porovnání s prosincem pak nárůst činil 3,3 %. Naopak průmyslová výroba vykázala meziroční 

propad o 1,4 %, negativní vliv na odvětví měla především slabší výroba v sektoru strojírenství nebo 

energetiky. Informace zveřejnil ČSÚ. 

HN: Odbory Škody Auto chtějí dohodu uspíšit. Vyjednávání o kolektivní smlouvě v automobilce Škoda 

Auto vrcholí, cílem odborů i vedení firmy je uzavření dvouletého kontraktu do 23. března. Obě strany se zatím 

na výši mezd pro příští dvouleté období nedohodly. Podle vedení Škody bude velmi záležet na vývoji okolo 

šíření koronaviru a případných výpadcích dodávek autodílů z Itálie a Číny.  
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Mf DNES: Kofola může převzít Ondrášovku. Nápojářská skupina Kofola může převzít společnosti 

Ondrášovka a Karlovarská korunní, rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Kofola chce nákupen 

rozšířit své portfolio o tradiční české minerální vody a posílit svoji pozici na českém nápojářském trhu 

v kategorii balených vod. Karlovarská korunní a Ondrášovka nyní patří skupině Arca Capital. 

 

 

 


