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Odbor vnější komunikace 

úterý, 17. března 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo píše o prvních třech českých pacientech, kteří se vyléčili z nákazy koronavirem. Hospodářské 

noviny se věnují snížení úrokových sazeb ze strany ČNB, která tak chce povzbudit ekonomiku 

v souvislosti s koronavirovou epidemií. Burzy po celé světě kvůli koronaviru zažívají výrazné 

propady, upozorňuje E15. Mladá fronta DNES upozorňuje na úplnou izolaci některých českých měst 

kvůli viru COVID-19. Lidové noviny rozebírají nedostatek ochranných a desinfekčních pomůcek v ČR. 

Zprávy 

LN: ČNB zlevnila půjčky, hlídá padající korunu. ČNB na mimořádném zasedání jednomyslně rozhodla  

o snížení základní úrokové sazby o 0,5 procentního bodu na 1,75 %. Centrální banka se tím snaží zlepšit 

přístup firem a občanů k úvěrům, a podpořit tak ekonomiku zasaženou koronaviem. Guvernér ČNB Jiří 

Rusnok zároveň připustil další snižování úroků, pokud si to situace vyžádá. 

LN: ČEZ kvůli koronaviru umožní lidem odložit platby za energie. Společnost ČEZ umožní domácnostem 

a firmám kvůli šíření nákazy koronavirem v odůvodněných případech odklad plateb za energie až o tři 

měsíce. Zároveň firma ČEZ Prodej dočasně přestane vydávat požadavky na odpojení elektřiny a plynu u 

zákazníků, kteří budou v prodlení s platbami za energie.  

HN: Pražské městské části dostanou 392,5 milionu. Pražský magistrát rozdělí mezi městské části  

392,5 mil. Kč, peníze budou sloužit na uhrazení nákladů spojených s bojem proti koronaviru. Hlavní město 

peníze vezme z rezervy pro krizová opatření, rozdělení prostředků bude ještě schvalovat zastupitelstvo 

magistrátu. 

Mf DNES: Nošovičtí chtějí přerušení výroby. Odbory automobilky Hyundai v Nošovicích na 

Frýdeckomístecku požádaly firmu, aby na 14 dní kvůli zabránění šíření epidemie koronaviru přerušila výrobu. 

Zaměstnanci by tak měli zůstat v domácí karanténě. Vedení závodu chce zatím pokračovat ve výrobě za 

zvýšených hygienických opatření. 

Mf DNES: Kvůli pandemii pošta uzavřela 42 poboček. Česká pošta k dnešnímu dni zavřela celkem  

42 z celkového počtu 3 200 poboček. Státní podnik zároveň vyzval všechny klienty, aby zvážili jakoukoliv 

návštěvu pošty, pokud to není bezpodmínečně nutné. 

HN: Leo Express dnes zrušil 75 procent spojů. Železniční a autobusový dopravce Leo Express dnes ruší 

75 % svých spojů, zachová jen čtyři vlaková spojení na trase Praha-Bohumín a Praha-Staré Město na 

Moravě. Důvodem jsou ekonomické dopady současné situace okolo koronaviru. Leo Express zatím 

s provizorním provozem své dopravy počítá do 7. dubna. 
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HN: Mzdy kolínské TPCA letos vzrostou o 7,8 procenta. V kolínské automobilce TPCA skončilo kolektivní 

vyjednávání o růstu mezd. Podle dohody mezi odbory a vedením závodu si zaměstnanci TPCA letos přilepší 

o 7,8 %, v roce 2021 pak o dalších 6,3 %. Průměrná hrubá měsíční mzda v TPCA v současnosti činí  

42 200 Kč. 

 


