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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 16. dubna 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Právo přináší rozhovor s vicepremiérem Karlem Havlíčkem o pomoci živnostníkům v době 

koronavirové krize. Lidé přestali kvůli koronaviru kupovat byty v hlavním městě, sděluje E15. 

Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES a Lidové noviny se věnují částečnému otevření škol, které 

uzavřela pandemie koronaviru.  

Zprávy 

HN: Senát projedná odklad nájemného, opozice má výhrady. Senátoři dnes rozhodnou o vládních 

návrzích, které počítají s odložením placení nájemného. Celou částku, nezahrnující úhradu služeb a energií, 

mají nájemci majitelům nemovitostí následně splatit do konce roku. Zákon podle Hospodářské komory 

ulevuje podnikatelům v roli nájemců, ale ponechává bez kompenzace pronajímatele. Více ZDE 

LN: Dopravci chtějí kvůli kolonám zrušit hraniční kontroly. Kamionoví dopravci žádají vládu o okamžité 

zastavení hraničních kontrol při cestách na západ, u hraničních přechodů se od úterý tvoří 

několikakilometrové kolony a dopravci nestíhají rozvoz svých zakázek. To podle sdružení Česmad ještě více 

prohlubuje jejich současné ztráty. 

Mf DNES: Trh se letos propadne o 30 procent. Prodej nových aut v ČR se podle odhadů prodejců 

propadne o 30 % z loňských 250 tis. vozů, důvodem je slabá poptávka kvůli koronavirové pandemii a měsíční 

zavření autosalonů. Vláda v tomto týdnu rozhodla, že se prodejny aut, stejně jako autobazary, otevřou od 

pondělí. 

HN: MF prodalo dluhopisy za 55 miliard, zájem je velký. Ministerstvo financí ve třech aukcích prodalo 

státní dluhopisy za 54,8 mld. Kč, několikanásobně více, než původně plánovalo. Informovala o tom ČNB. 

Původně měl resort financí v plánu prodat cenné papíry v hodnotě 14 mld. Kč. MF chce prodejem dluhopisů 

především zajistit financování zvýšeného schodku státního rozpočtu vlivem koronaviru. 

HN: Kofola se stala majitelem Odrášovky a Korunní. Skupina Kofola se stala majitelem 100% podílu ve 

společnostech Karlovarská korunní a Odrášovka, obchod potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  

a Kofola splnila všechny podmínky převzetí firem. Kofola transakcí výrazně posílila svoji pozici na tuzemském 

trhu balených vod. 

HN: Čepro loni zvýšilo zisk o 21 procent, letos čeká propad. Státnímu distributorovi paliv Čepro loni 

meziročně vzrostl čistý zisk o 20,9 % na 1,26 mld. Kč. Tržby společnosti naopak meziročně klesly  

o 9,4 % na 53,3 mld. Kč. V letošním roce podnik kvůli koronavirové krizi očekává propad čistého zisku až  

o třetinu. 

https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-doporucila-senatorum-pozmenit-dva-zakony-o-najemnem-podpora-najemcu-jde-vyhradne-k-tizi-pronajimatelu-stat-financne-nijak-nepomaha/
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HN: Reaktor v Temelíně může fungovat další desítky let. Tlaková nádoba reaktoru prvního bloku jaderné 

elektrárny Temelín odpovídá bezpečnostním požadavkům, vyplynulo z poslední důkladné kontroly zařízení. 

Stav reaktoru tak podle skupiny ČEZ umožňuje provoz elektrárny další desítky let.  

LN: Výroba v USA spadla nejrychleji za 74 let. Průmyslová výroba v USA se v březnu meziměsíčně snížila 

kvůli pandemii koronaviru o 6,4 %, což je největší pokles od února 1946. Údaje zveřejnila americká centrální 

banka Fed. Šíření koronaviru podle ekonomů významně narušilo dodavatelské řetězce a zmrazilo 

podnikatelské investice. 


