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Odbor vnější komunikace 

úterý, 12. května 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Česká města a obce podpoří lokální podnikatele zasažené koronavirem stamilionovými dotacemi, 

sděluje E15. Hospodářské noviny se věnují ochlazujícímu trhu s byty, kvůli pandemii covid-19 budou 

zlevňovat zejména nemovitosti v méně atraktivních lokalitách. Právo přináší rozhovor s náměstkem 

ministra zdravotnictví Romanem Prymulou o postupném uvolňování preventivních opatření proti 

koronaviru. Od 25. května nebude podle rozhodnutí vlády při pobytu venku povinné nošení roušek, 

informují Lidové noviny a Mladá fronta DNES. 

Zprávy 

Mf DNES: Stát doplatil mzdu 283 tisíc lidí. O příspěvky na náhrady mezd od státu požádalo od 6. dubna 

do 6. května v programu Antivirus přes 50 300 zaměstnavatelů. Prostředky v objemu 1,97 mld. Kč na účty 

reálně dostalo 31 200 firem pro 283 tis. pracovníků, někteří zaměstnavatelé podle ministerstva práce  

a sociálních věcí nedodali všechny potřebné doklady.  

E15: Města podpoří lokální byznys. Města a obce v ČR se snaží pomoci místním podnikatelům nad rámec 

státních dotací, na které řada firem nedosáhne nebo čeká na pomoc příliš dlouho. Česká města proto na 

záchranu podnikání vyčlenila stovky milionů korun. Nejštědřejším městem je z tohoto pohledu Ostrava, kde 

magistrát na přímou podporu malých a středních podniků vyčlenil 100 mil. Kč. 

Právo: Cestovní ruch zažívá historický propad. Během prvního čtvrtletí se v tuzemských hotelech, 

penzionech a kempech ubytovalo 3,1 mil. lidí, což znamená meziroční pokles o 22,2 %. Aktuální data 

zveřejnil ČSÚ. Počty zahraničních turistů v ubytovacích zařízeních pak klesly meziročně o 26,1 %. 

HN: Od března přerušilo podnikání 15 838 lidí. Od vypuknutí koronavirové krize v ČR přerušilo podle dat 

společnosti Bisnode své podnikání 15 838 živnostníků, což je meziročně o 26 % více a o 46 % více než 

v roce 2018. Nejvíce živnostníků ukončilo svoji činnost v březnu, od dubna už je situace podle průzkumu 

stabilnější a řada lidí naopak živnosti zakládá. 

HN: ČNB čeká propad financí do schodku 4,8 % HDP. Veřejné finance letos podle ČNB skončí ve schodku 

na úrovni 4,8 % HDP po loňském přebytku 0,3 % HDP. V příštím roce by se pak měl poměr deficitu veřejných 

financí k HDP snížit na 3,8 %. Před vypuknutím koronavirové krize centrální banka pro letošní rok 

předpovídala, že veřejné finance skončí v plusu.   
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Mf DNES: Hudební průmysl rostl. Utržil přes miliardu. Příjmy hudebního průmyslu v ČR loni meziročně 

vzrostly téměř o 16 % na 1,1 mld. Kč. Za dobrým výsledkem stojí zejména využívání streamingových služeb, 

které zaznamenaly více než třetinový nárůst plateb od posluchačů. Vyplývá to z dat české pobočky 

Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI). 

Mf DNES: Tatra Trucks byla v provozním zisku. Automobilka Tatra Trucks po předloňské ztrátě 69 mil. Kč 

dosáhla v roce 2019 provozního zisku před odpisy 365 mil. Kč. Tržby firmy meziročně vrostly o více než  

2 mld. Kč na 5,88 mld. Kč. Tatra loni vyrobila celkem 1 181 nákladních vozidel, o rok dříve z jejích výrobních 

linek sjelo 790 aut. 

Mf DNES: Balíčky z Číny od roku 2021 zdraží. Drobné zboží, které si Češi objednávají z čínských a dalších 

e-shopů mimo EU, v příštím roce zřejmě zdraží. Podle nových předpisů bude mj. od roku 2021 zrušeno 

osvobození od DPH při dovozu malých zásilek s hodnotou do 22 eur (zhruba 550 Kč), rozhodla vláda. Jen 

z Číny každoročně do EU dorazí na 150 mil. zásilek osvobozených od DPH.  

LN: Křetínský s Tkáčem nakupovali v USA. Čeští investoři v čele s podnikatelem Danielem Křetínským 

koupili 5% podíl v americkém řetězci obchodních domů Macy´s, informovala agentura Bloomberg. Křetínský 

akcie koupil prostřednictvím společnosti Vesa Equity Investment, přes níž investuje spolu se slovenským 

partnerem Patrikem Tkáčem.  

 


