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Odbor vnější komunikace 

pátek, 24. dubna 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny a Mladá fronta DNES se věnují rychlejšímu uvolňování preventivních opatření 

v souvislosti s koronavirem, úpravu původního harmonogramu schválila vláda. Omezení 

maloobchodního prodeje a volného pohybu osob jsou podle městského soudu nezákonná, sděluje 

E15. Rozhodnutí soudu je absurdní, když vládní opatření zachránila tisíce životů, uvedl v rozhovoru 

pro deník Právo premiér Andrej Babiš. Hospodářské noviny přináší rozhovor s členem 

představenstva Škody Auto Michaelem Oeljeklausem o znovuobnovení výroby v automobilkách. 

Zprávy 

LN: Rychlé uvolnění, hranice se otevřou. Vláda od dnešního dne na základě požadavků Hospodářské 

komory, SOCR, AHR a dalších podnikatelských organizací ruší omezení volného pohybu a další opatření. 

Lidé se tak mohou ve volném prostoru pohybovat ve skupinách až deseti osob, zároveň mají Češi možnost 

opět cestovat do zahraničí. Od pondělí vláda zpřístupní obchody do 2 500 m2, od 11. května by se pak měla 

otevřít také velká nákupní centra. 

E15: Vláda přijímala opatření nezákonně. Omezení maloobchodního prodeje a volného pohybu osob, jsou 

nezákonná a od příštího týdne neplatná. Rozhodl o tom pražský městský soud. Taková nařízení může podle 

soudu přijímat jen vláda na základě krizového zákona, nikoliv jediné ministerstvo. Verdikt soudu podle 

právníků otevírá podnikatelům možnost žádat náhrady škod vzniklých v době omezení jejich činnosti.  

E15: Vládní opatření připravila podnikatele o stovky miliard. Omezení ekonomiky související 

s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru způsobila českým podnikatelům pokles tržeb o stovky 

miliard korun. Firmy a podnikatelé z přímo postižených oborů zaměstnávají přes milion lidí. Opatření nicméně 

může zasáhnout i dalších 600 tis. pracovníků z navazujících oborů, uvedla společnost CRIF. 

HN: EU dá na boj s virem stovky miliard eur. Země EU budou mít z různých společných zdrojů na boj 

s důsledky koronaviru k dispozici v přepočtu desítky bilionů korun. Domluvili se na tom lídři unijních států 

během včerejší videokonference. Evropská komise proto nyní bude připravovat tzv. Fond obnovy, v němž by 

mělo být 500 mld. až 1,5 bil. eur, tedy až 41 bil. Kč. 

Mf DNES: Nájemné se nesmí zvyšovat, rozhodla vláda. Po dobu trvání mimořádných opatření 

v souvislosti s pandemií koronaviru nebude možné zvyšovat nájemné bytů, rozhodla vláda. Cenové 

moratorium pak bude automaticky zrušeno s ukončením mimořádných opatření.  
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LN: Letiště Praha začalo propuštět. Letiště Praha propustí kvůli koronavirové krizi až 450 zaměstnanců, 

výpovědi začne firma rozdávat koncem května. Důvodem personálních změn je podle vedení letiště 

současné výrazné omezení leteckého provozu, kdy je většina pravidelných linek zrušena. Celkově pražské 

letiště zaměstnává 2 900 lidí. 

Mf DNES: ČEZ koupil podíl na potenciální těžbě lithia. Valná hromada australské společnosti European 

Metal Holdings schválila prodej majoritního podílu v české firmě Geomet společnosti Severočeské doly ze 

skupiny ČEZ. Geomet je držitelem přednostních práv na průzkum a využití ložisek lithia u Cínovce v Krušných 

horách. Zde budou do roku 2023 probíhat testy hornin a průzkumy možností těžby suroviny. 

LN: Američanů bez práce stále přibývá. O podporu v nezaměstnanosti požádalo v USA minulý týden 

zhruba 4,43 mil. lidí, uvedlo americké ministerstvo práce. Za pět týdnů, tedy od začátku koronavirové krize, 

přišlo v USA o zaměstnání už více než 26 mil. lidí. 

 

 


