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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 30. dubna 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Kvůli koronaviru by mohlo zaniknout až 30 % tuzemských hospod a restaurací, upozorňuje Mladá 

fronta DNES. Právo se věnuje sporu mezi vládou a opozicí kvůli chystanému zákonu, který by dal 

větší pravomoci ministerstvu zdravotnictví při případném omezování hromadných akcí nebo zavírání 

obchodů. Koronavirová krize výrazně zdražila některé potraviny, často o desítky procent, sděluje 

E15. Lidové a Hospodářské noviny informují o rekordním suchu v letošním roce. Na boj 

s nedostatkem vody chce stát vyčlenit miliardy korun.  

Zprávy 

Mf DNES: Programy COVID: stát zatím podpořil 780 podnikatelů. Českomoravská záruční a rozvojová 

banka schválila v programech COVID k 28. dubnu podporu pro 780 podnikatelů, kteří získali zvýhodněné 

provozní financování v objemu 6,5 mld. Kč. Téměř dvě třetiny podpory čerpají živnostníci a menší firmy 

s méně než 50 zaměstnanci.  

E15: Senát schválil vyšší ošetřovné i zdravotní platby státu. Ze 60 na 80 % denního vyměřovacího 

základu vzroste ošetřovné pro rodiče, kteří zůstali doma s potomky v souvislosti s uzavřením škol kvůli 

koronaviru. Novelu schválili na své schůzi senátoři. Horní komora odsouhlasila i zvýšení plateb za státní 

pojištěnce. Ty od června vzrostou o 500 Kč měsíčně, od ledna pak o dalších 200 Kč. 

Mf DNES: Levnější cigarety budou v trafikách do konce června. Cigarety se starým kolkem bude možné 

prodávat a postupně stahovat z trhu až do konce června, prodloužení lhůty o jeden měsíc v novele zákona 

o spotřebních daních schválil Senát. Od 1. března platí vyšší sazba spotřební daně z cigaret. Přijatá novela 

také osvobozuje od daně vylité pivo, které nemohly pivovary kvůli koronaviru prodat. 

HN: Škodě Auto klesl zisk o čtvrtinu. Automobilce Škoda Auto v prvním čtvrtletí meziročně klesl provozní 

zisk o 25,1 % na 307 mil. eur, v přepočtu 8,3 mld. Kč. Příčinou je podle vedení podniku nižší objem prodeje 

kvůli koronaviru, vývoj kurzu koruny i výdaje související s emisními normami. Tržby Škodovky v prvním 

kvartále meziročně klesly o 2 % na 130,5 mld. Kč.  

LN: Czechoslovak Group loni zvýšila zisk o více než polovinu. Provozní zisk holdingu Czechoslovak 

Group loni meziročně vzrostl o 53,7 % na 2,97 mld. Kč. Tržby průmyslové skupiny podnikatele Michala 

Strnada se pak meziročně zvýšily o více než pětinu na 28,5 mld. Kč. 
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HN: České dráhy loni zvýšily zisk o 100 milionů. České dráhy loni hospodařily se ziskem 1,3 mld. Kč, což 

znamená meziroční nárůst o 100 mil. Kč. K zisku dopravce přispěly všechny dceřiné společnosti včetně 

osobní a nákladní dopravy. České dráhy v roce 2019 přepravily celkem 182 mil. cestujících, meziročně  

o 3 mil. více. 

HN: Hlavní město odpustí nájem části podnikatelů. Pražský magistrát odpustí nájemné podnikatelům 

v prostorách patřících městu. Odpuštění nájmů se bude týkat těch provozů, které měly kvůli koronaviru zcela 

zavřeno. Opatření se tak bude týkat např. restaurací, služeb, kulturních institucí nebo cestovních agentur. 

Odpuštění nájmů budou schvalovat magistrátní radní. 

HN: HDP Německa letos klesne o rekordních 6,3 %. Kvůli dopadům koronavirové pandemie na německou 

ekonomiku letos podle tamní vlády klesne počet výdělečně činných osob o 370 tis. Ekonomika Německa by 

pak měla meziročně klesnout o 6,3 %, tedy nejvíce v historii země. Vládní prognózu v Berlíně představil 

spolkový ministr hospodářství Peter Altmaier. Krize nejvíce postihne pohostinství, obchod nebo služby. 

LN: Hospodaření USA se kvůli koronaviru propadá do recese. Americká ekonomika v prvním čtvrtletí 

zaznamenala kvůli koronaviru nejhlubší propad od globální finanční krize v roce 2009. Podle amerického 

ministerstva obchodu klesl HDP USA meziročně o 4,8 %. Řada podniků musela kvůli pandemii covid-19 

výrazně utlumit výrobu a propouštět zaměstnance. O práci v USA tak za pět týdnů přišlo na 26 mil. lidí.  

 


