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Odbor vnější komunikace 

středa, 15. dubna 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny, Právo a Lidové noviny představují vládní plán na postupné 

uvolňování preventivních opatření v souvislosti s koronavirem. Nákaza COVID-19 připravila 

nejbohatší české podnikatele o desítky miliard korun, sděluje E15.  

Zprávy 

HN: Česko začne postupně ožívat. Vláda na včerejším jednání představila pět etap uvolňování 

preventivních opatření kvůli koronaviru. Otevírání obchodů a sportovišť začne 20. dubna a téměř úplné 

uvolnění restrikcí kabinet plánuje od 8. června. Pokud by ale v následujících týdnech výrazněji stoupl počet 

nakažených koronavirem, může vláda podle vicepremiéra Karla Havlíčka proces uvolňování zmrazit. 

LN: Plošný odklad DPH ministerstvo nechce. Plošný odklad DPH by byl podle ministerstva financí 

neospraveditelnou výhodou pro firmy, které i přes pandemii koronaviru nepřišly o tržby. Úřad to uvedl v reakci 

na návrh ekonomů z občanské iniciativy KoroNERV-20, aby podnikatelé mohli odložit odvod DPH do ledna 

2021. Opatření by navíc podle MF nijak nepomohlo drobným živnostníkům, kteří nejsou plátci DPH. 

LN: Ekonomika ČR klesne nejvíc v historii. Podle Mezinárodního měnového fondu klesne v letošním roce 

tuzemská ekonomika o 6,5 %. Pokud se prognóza MMF naplní, půjde o nejhorší hospodářský výsledek ČR 

v novodobé historii. Tak výrazný ekonomický pokles nezaznamenala česká ekonomika ani za globální 

finanční krize v roce 2009.  

HN: TPCA výrobu opět spustí až 4. května. Automobilka TPCA prodloužila odstávku výroby v kolínském 

závodě kvůli pandemii koronaviru do pondělí 4. května, zaměstnanci se měli podle původního plánu vrátit  

do práce už 17. dubna. Produkce v kolínské továrně stojí od 17. března. Firma zaměstnance po dobu 

odstávky kompenzuje kombinací 85 % mzdy a přesunem směn na dobu po krizi. 

HN: Do loterie k EET se zapojilo 1,1 milionu lidí, dnes končí. Do účtenkové loterie, kterou spustilo 

ministerstvo financí v říjnu 2017, se celkově zapojilo zhruba 1,1 mil. lidí, kteří zaregistrovali  

na 467 mil. účtenek. Dnešní 30. slosování Účtenkovky bude zároveň posledním, ministerstvo financí se kvůli 

úsporám v souvislosti s koronavirovou krizí rozhodlo loterii zrušit. 

E15: Březnovou inflaci zbrzdila ropa. Spotřebitelské ceny v březnu zpomalily meziroční růst z únorových 

3,7 % na 3,4 %. Podle údajů ČSÚ stojí za zmírněním inflace zejména nižší ceny pohonných hmot. Zdražily 

naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Ekonomové v souvislosti s koronavirem očekávají další 

zpomalování inflace a v květnu předpokládají další snížení úrokových sazeb ze strany ČNB. 
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E15: Lidé vzali útokem znovuotevřené obchody. Češi přes Velikonoce v hobbymarketech a prodejnách 

jízdních kol, které se od čtvrtka znovu otevřely veřejnosti, utratili zhruba 522 mil. Kč. Znamená to meziroční 

nárůst o 61 %, uvedla firma Global Payment. 

Mf DNES: Stát by mohl získat z ČEZ dividendu 13 miliard korun. Vedení energetické společnosti ČEZ 

navrhuje vyplatit z loňského zisku 34 Kč za akcii před zdaněním. Pokud valná hromada firmy potvrdí 

rozhodnutí představenstva, ČEZ mezi akcionáře rozdělí celkem 18,3 mld. Kč. Stát jako majoritní vlastník 

ČEZu by měl získat 12,8 mld. Kč.  

HN: Mobilní datový provoz je o třetinu vyšší. Mobilní datový provoz je i měsíc po zavedení karanténních 

opatření proti šíření koronaviru až o třetinu vyšší, než bývá v pracovní dny běžné. Objem volání z mobilních 

telefonů je pak v době koronaviru oproti normálu vyšší o 20 až 40 %. Vyplývá to z dat mobilních operátorů. 


