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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 18. května 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Cestovní kanceláře mají obavy z vracení peněz za neuskutečněné zájezdy kvůli koronaviru. Celkem 

lidé na zálohách tuzemským cestovkám zaplatili 3 mld. Kč, sdělují Hospodářské noviny. Koronavirus 

ekonomiku oslabí. Složitou situaci ale ČR zvládne, říká v rozhovoru pro E15 poslanec Karel 

Schwarzenberg. Právo přináší rozhovor s ministrem školství Robertem Plagou, který připustil další 

rozvolňování protiepidemiologických opatření ve školách. Řada evropských zemí včetně Itálie začíná 

uvolňovat hraniční kontroly, informují Lidové noviny. Mladá fronta DNES varuje před extrémním 

suchem, které ČR v příštích letech čeká.  

Zprávy 

Mf DNES: Zahraniční zaměstnanci začínají mizet z Česka. Řada cizinců, zejména z Ukrajiny, Ruska  

a Vietnamu, se před uzavřením hranic kvůli koronaviru vrátila do vlasti a nyní začínají chybět tuzemským 

firmám. Na nedostatek kvalifikovaných zahraničních pracovníků upozorňuje Hospodářská komora, podle níž 

má čtvrtina českých firem i nadále zájem nabírat nové cizince do svých provozů. V ČR pracuje více než  

250 tis. cizinců ze třetích zemí. 

HN: Ekonomika klesla kvůli viru nejvíce od krize 2009. Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí 

meziročně klesla o 2,2 %, v porovnání s předchozím kvartálem pak o 3,6 %. Podle ČSÚ se tak jedná  

o nejhlubší hospodářský propad ČR od finanční krize v roce 2009. Výsledky podle ekonomů ovlivnila 

pandemie koronaviru a s ní spojená preventivní opatření proti šíření nemoci.  

HN: Podnikání celkem přerušilo 57 500 osob. Během prvních čtyř měsíců roku začalo podnikat téměř  

20 tis. osob. Výdělečnou činnost pak přerušilo 46 tis. živnostníků a dalších 11,5 tis. jich oprávnění podnikat 

přímo zrušilo. S živností tak alespoň na čas zkraje roku přestalo 5,5 % aktivních podnikatelů, uvedla 

společnost CRIF. Důvodem jsou podle analytiků zejména preventivní opatření proti šíření koronaviru. 

E15: Schillerová trvá na stravenkovém paušálu. Ministryně financí Alena Schillerová trvá na zavedení 

stravenkového paušálu. Návrh by měla tento nebo příští měsíc projednávat vláda. Po změně systému 

vyplácení stravenek, kdy by zaměstnavatelé vypláceli místo papírových kuponů příspěvek na stravu přímo 

do výplaty, volají restaurace. Podle nich je současný systém drahý a administrativně náročný.  

E15: Výběr daní loni meziročně stoupl. Stát loni vybral na všech daních bez započítání povinného 

pojistného celkem 1,105 bil. Kč, meziročně o 63 mld. Kč více. Ve státním závěrečném účtu za loňský rok to 

uvedla vláda. 
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Mf DNES: BMW u Sokolova už kope. Má stavební povolení. Projekt výstavby vývojového centra pro 

technologie autonomního řízení automobilů nedaleko Sokolova může odstartovat. Společnost BMW získala 

stavební povolení, které umožňuje spuštění zemních a stavebním prací. Během následujících dvou let 

vznikne v západních Čechách několik zkušebních drah pro testování autonomních automobilů. 

HN: Leo Express loni vykázal zisk 150 milionů. Dopravce Leo Express v loňském roce zaznamenal zisk 

150 mil. Kč, stejně jako předloni tak firma vykázala kladný hospodářský výsledek. Obrat Leo Expressu 

meziročně vzrostl zhruba o čtvrtinu na skoro 1,1 mld. Kč, společnost pak přepravila na 2,4 mil. cestujících – 

o třetinu více než v roce 2018. V letošním roce do hospodaření firmy zasáhne koronavirus. 

LN: Šéf Fedu: Uzdravit ekonomiku bez vakcíny půjde stěží. K tomu, aby se americká ekonomika plně 

zotavila z dopadů pandemie koronaviru, bude nutná vakcína proti covid-19. Televizi CBS to sdělil šéf 

centrální banky USA Jerome Powell. Mezinárodní měnový fond předpokládá, že americké hospodářství 

v letošním roce kvůli koronaviru klesne o 5,9 %. 

 

 

 

 


