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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 23. dubna 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Stát by mohl firmám až na půl roku odpustit sociální pojištění, říká v rozhovoru pro deník Právo 

ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Pokud to epidemiologická situace dovolí, 

uvolňování preventivních opatření kvůli koronaviru by se mohlo zrychlit až o dva týdny, píší Lidové 

noviny. Hospodářské noviny věnují titulní stranu koaličnímu sporu o datu ukončení nouzového stavu. 

Některé banky stále drží přísná pravidla pro žadatele o hypotéku, sděluje E15. Mladá fronta DNES 

rozebírá rostoucí počet lidí, kteří se kvůli koronaviru bojí k lékaři s dalšími nemocemi. 

Zprávy 

LN: Živnostníci a další OSVČ budou dostávat příspěvek 500 Kč i po 30. dubnu. Vládní návrh, kterým se 

mění již schválený zákon o kompenzačním bonusu, přijali poslanci. Zákon umožní příspěvek vyplácet až do 

uvolnění všech omezujících opatření, s nimiž vláda počítá do 8. června.  

LN: Rychlejší otevírání obchodů na spadnutí. Vláda se začíná klonit k myšlence od příštího týdne zrychlit 

pětifázový plán uvolňování preventivních opaření kvůli koronaviru, pokud bude epidemiologická situace 

příznivá. Uvedl to vicepremiér Karel Havlíček, podle premiéra Andreje Babiše by se uvolňování restrikcí 

mohlo zrychlit až o dva týdny, například větší obchody do 2 500 m2 by se mohly otevřít už v pondělí. 

Mf DNES: Koalice si schválila větší zadlužování. Poslanci kývli na návrh ministerstva financí, aby se mohl 

stát více zadlužit kvůli ekonomickým dopadům koronaviru. Přijatý zákon zvyšuje pro příští rok tzv. strukturální 

deficit až na 4 % HDP. Podle vlády je tento krok nutný k tomu, aby stát mohl lépe financovat rozpočtové 

schodky a nemusel např. zvyšovat daně. Návrh ostře kritizovala opozice nebo Národní rozpočtová rada. 

Mf DNES: Kdo neplatí kvůli koronaviru za byt, na ulici neskončí. Nájemníci nebudou moci dostat 

výpověď z bytu, pokud nebudou schopni splácet kvůli dopadům koronaviru do konce července nájemné. 

Dlužnou částku pak budou mít možnost doplatit do konce roku, schválili poslanci. Ti zároveň odmítli návrh 

Senátu, aby za čtyři pětiny dlužného nájemného ručil stát. 

LN: COVID Praha: pryč za 10 minut. Záruční program COVID Praha vyčerpali podnikatelé necelých deset 

minut po jeho spuštění, podali 378 žádostí o úvěrové záruky v celkové hodnotě 1,4 mld. Kč. Podle ministra 

průmyslu a obchodu Karla Havlíčka na konci dubna začnou komerční banky vypisovat také úvěry v rámci 

navazujícího programu Covid III, kde bude alokováno 150 mld. Kč. 

LN: Platby státu do veřejného zdravotního pojištění za jeho pojištěnce se zvýší. Sněmovna schválila 

novelu, podle níž kvůli koronaviru vzrostou od června o 500 Kč a od ledna od dalších 200 Kč platby za státní 

pojištěnce. Současná měsíční výše odvodů za děti, penzisty nebo např. občany na rodičovské činí 1 067 Kč.  
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HN: Česko chce zrušit pokuty pro automobilky za vysoké emise. Automobilky v ČR kvůli odstávkám 

v době koronaviru ve svých závodech nezvládnou během března a dubna vyrobit plánovaných 170 tis. vozů, 

což představuje 12 % roční produkce. Vláda chce proto s Evropskou komisí vyjednat zrušení přísných 

emisních sankcí. Za neplnění unijních limitů emisí CO2 hrozí automobilkám pokuty v řádech miliard korun. 

HN: Stát prodal dluhopisy na 73,9 miliardy Kč. Ministerstvo financí včera ve třech aukcích prodalo státní 

dluhopisy za bezmála 74 mld. Kč, uvedla ČNB. Celkově si tak podle ekonomů vláda zajistila od začátku roku 

88 % z potřebných 510,3 mld. Kč potřebných k financování 300miliardového rozpočtového schodku a dalších 

závazků. 

E15: Tempo růstu cen nových bytů se snižuje. Prodejní ceny nových bytů v Praze na konci prvního 

čtvrtletí meziročně vzrostly v průměru o 1,6 % na 106 392 Kč za m2. Tempo růstu cen nemovitostí v hlavním 

městě tak zpomalil ze 4,4 % na konci loňského roku, informovaly společnosti Trigema, Skanska Reality  

a Central Group. 

 


