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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 16. března 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Všechny hlavní tuzemské deníky věnují své titulní strany celorepublikové karanténě, kterou během 

včerejšího jednání schválila kvůli epidemii koronaviru vláda.  

Zprávy 

Mf DNES: Bolestivá home office. České firmy se kvůli šíření viru COVID-19 snaží co největšímu počtu 

zaměstnanců umožnit práci z domova. Home office ale není všude možný, českou ekonomiku totiž podle 

ekonomů táhne zejména průmysl, kde práce z domova nepřipadá v úvahu. Odhady personálních agentur 

hovoří o tom, že práci na dálku může vykonávat jen zhruba 15 až 20 % českých zaměstnanců. 

Mf DNES: Prodavačky mají cenu zlata. Prudce jim rostou mzdy. Maloobchodní firmy a řetězce navyšují 

mzdy obslužného personálu v obchodech. Např. prodavačům nebo pokladním velké řetězce přidávají 50 až 

100 % jejich výdělku. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu velká část prodavaček zůstává doma s dětmi 

kvůli uzavření škol, zahraniční zaměstnanci se pak kvůli koronaviru vrací do domovských zemí. 

Mf DNES: Na pražském letišti přibývá zrušených letů. Na pražském letišti postupně kvůli šíření koronaviru 

ubývají lety, během víkendu letiště rušilo spoje např. do Frankfurtu, Curychu, Vídně a dalších měst západní 

Evropy. Cizince, kterým bude vstup do ČR zakázán, letiště nevpustí na české území a odkáže je 

k dopravcům.  

HN: Kellner pomůže státu s bojem proti koronaviru. Skupina PPF daruje státu na boj s nákazou 

koronavirem zdravotnické pomůcky v hodnotě 100 mil. Kč. Dopravu celkem 120 tun materiálu ze Španělska 

a Číny by měla zajistit vláda, součástí zásilky by měly být roušky, respirátory, ochranné masky nebo testovací 

sady. 

HN: Pošta nabídla státu distribuci velkých zásilek. Česká pošta nabídla státu kvůli současné situaci okolo 

šíření koronaviru přepravu a distribuci velkých zásilek. Zejména zdravotnického materiálu, trvanlivých 

potravin nebo čisticích prostředků pro nemocnice a další strategická místa. Pokud stát nabídku pošty využije, 

státní podnik omezí své komerční služby. 

HN: ČEZ Distribuce a E.ON ruší odstávky elektřiny. Společnost ČEZ Distribuce ode dneška až do 

odvolání výrazně omezí počet odstávek elektřiny. Chce tím pomoci lidem, kteří pracují z domova kvůli 

epidemii koronaviru. Všechny plánované odstávky vedle ČEZu ruší také společnost E.ON. 
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LN: Fed snížil úroky o jeden procentní bod. Měnový výbor centrální banky USA (Fed) opět snížil základní 

úrokovou sazbu – tentokrát o jeden procentní bod do pásma 0 až 0,25 %. Fed zároveň zahajuje masivní 

program nákupů aktiv ve výši nejméně 700 mil. dolarů. Chce tak ochránit americkou ekonomiku před dopady 

epidemie koronaviru. Podobné programy chystají i další světové instituce včetně Evropské centrální banky.  

HN: Tržby obchodů v lednu stouply o 4,9 procenta. Tržby českého maloobchodu v lednu bez prodejů aut 

meziročně stouply o 4,9 %, oznámil ČSÚ. Tržby obchodníků tak rostou nepřetržitě od června 2014, v lednu 

opět nejvýrazněji rostly tržby e-shopů.  

HN: Škoda Auto se s odbory dohodla na růstu mezd. Tarifní mzdy v automobilce Škoda Auto vzrostou 

od 1. dubna o 5,7 % a od dubna 2021 se zvýší o dalších 2 000 Kč, dohodly se na tom odbory podniku 

s vedením automobilky. Současná průměrná mzda ve firmě v současnosti činí přes 51 tis. Kč. 

HN: OKD letos zvýší těžbu. Očekává ale ztrátu. Společnost OKD má v plánu letos vytěžit 3,7 mil. tun 

černého uhlí, o půl milionu tun více než loni. Společnost nicméně počítá s tím, že i v roce 2020 skončí ve 

ztrátě. Plán schválilo představenstvo OKD i jediný akcionář firmy – státní společnost Prisko. V roce 2019 

dosáhl podnik OKD ztráty několika set milionů korun. 

 

 

 


