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Odbor vnější komunikace 

středa, 22. dubna 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Cena americké ropy WTI se v tomto týdnu kvůli slabé poptávce dostala do záporných hodnot, 

upozorňují Lidové noviny, E15 a Hospodářské noviny. Právo se věnuje sporu vládní koalice ohledně 

ukončení nouzového stavu. Mladá fronta DNES píše o plošném testování na koronavirus, které 

zajišťuje ministerstvo zdravotnictví.  

Zprávy 

HN: Povolte nám otevření obchoďáků dřív, žádá Asociace nákupních center. Vládní scénář postupného 

uvolňování restrikcí může být pro některé firmy podle Hospodářské komory diskriminační a proces otevírání 

provozů se musí urychlit. Prezident Komory Vladimír Dlouhý poukazuje na to, že se např. obchodníci potýkají 

s kritickým nedostatkem peněz na provoz. Podrobnosti ZDE 

Mf DNES: Výrobci aut přišli za měsíc o desítky miliard. Odhadované měsíční propady tržeb tuzemských 

automobilek přesahují kvůli odstávkám výroby v době koronavirové krize 50 mld. Kč. U dodavatelů se pak 

meziroční ztráty pohybují okolo 45 %, tedy více než 17 mld. Kč za měsíc. Uvedlo to Sdružení automobilového 

průmyslu.  

HN: Obnovu výroby ve Škodě doprovodí řada opatření. Automobilka Škoda Auto se připravuje na 

obnovení provozu ve svých českých závodech, výrobní linky by se měly rozjet 27. dubna v šest hodin ráno. 

Firma připravila desítky hygienických opatření, která budou zaměstnanci muset dodržovat. Pracovníci mj. 

dostanou respirátory, desinfekce a při vstupu do výroby jim bude namátkově měřena tělesná teplota. 

Mf DNES: Za vylité pivo se nebude muset platit. Pivovary budou moci žádat o vrácení spotřební daně za 

pivo, které nedokázaly prodat z distribučních center kvůli zavřeným hospodám v době koronaviru. Schválila 

to Poslanecká sněmovna, předlohu nyní dostanou k projednání senátoři. O úlevu žádal Český svaz pivovarů 

a sladoven, podle kterého by placení daně za vylité pivo bylo nejen nesmyslné, ale i nemorální.  

Mf DNES: Vládní podpora je nižší než v Evropské unii. ČR dosud investovala do záchrany ekonomiky 

postižené koronavirovou krizí výrazně nižší částky než další členské státy EU, uvedli ekonomové z občanské 

iniciativy KoroNERV-20. Česká vláda přitom podle nich díky nízkému zadlužení může být daleko 

ambicióznější.  

LN: Inspirace pro Česko: žádná úleva firmám v daňových rájích. Dánsko a Polsko neposkytnou v době 

koronaviru finanční pomoc podnikům, které mají sídla v daňových rájích, informoval server Business Insider. 

Podobné názory v poslední době zaznívají také v ČR. Např. podle senátora Zdeňka Hraby z hnutí STAN 

nemůže stát rozdávat peníze firmám, které nepřispívají do tuzemské státní kasy. 

https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-vladni-harmonogram-rozvolnovani-preventivnich-pravidel-muze-byt-pro-znacnou-cast-ekonomiky-diskriminacni/
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HN: Provoz pražského letiště klesl až o 88 procent. V posledním březnovém týdnu se letecký provoz na 

pražském letišti kvůli koronavirové krizi meziročně snížil téměř o 88 % na 312 letů. Vedení letiště už proto 

omezuje provoz v obou terminálech. Roste naopak provoz nákladních linek, zejména díky převozům 

zdravotnického materiálu. V současnosti z Prahy létají jen dvě pravidelné linky, do Minsku a Sofie. 

HN: Česká zbrojovka dodá armádě pušky i granátomety. Ministerstvo obrany uzavřelo rámcovou smlouvu 

s Českou zbrojovkou na nákup až 39 tis. ručních zbraní. Od české firmy tak armáda koupí útočné pušky  

Bren 2, pistole CZ P-10 a granátomety za 2,35 mld. Kč. Kontrétní cena bude záviset na reálném počtu 

dodaného vojenského materiálu.  

Mf DNES: Prodám ropu. Značka: Ještě za ni zaplatím. Začátkem týdne se cena americké lehké ropy WTI 

dostala poprvé v historii do záporných hodnot. Kupující tak místo platby za surovinu dostávali ke každému 

barelu navrch „bonus“ ve výši 37 dolarů. Cenu ropy podle ekonomů ovlivňuje extrémně slabá poptávka po 

surovině kvůli koronaviru a přeplněnost ropných zásobníků.  

 


