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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 4. května 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Zatímco v zahraničí získávají podnikatelé pomoc od státu snadno a rychle, v ČR k nim peníze putují 

mnohdy zdlouhavě, uvádí Hospodářské noviny. Podle E15 už šestým rokem trápí českou krajinu 

extrémní sucho, podle expertů nejhorší za 500 let. Cestovní kanceláře si pronajaly velkou část 

rekreačních středisek či hotely u vodních nádrží. I kvůli tomu dovolené v ČR citelně podraží, 

upozorňuje Mf DNES. Evropští vědci testují upravený enzym, který může stopnout nákazu koronaviru 

v rané fázi, tvrdí Lidové noviny. Pokutám za přestupky proti opatřením souvisejícím se šířením nákazy 

se nejspíš vyhne několik tisíc lidí. Důvodem je rozhodnutí pražského městského soudu z minulého 

týdne, kterým zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, připomíná Právo.  

Zprávy 

E15: Stát dá třetinu nájmu, podnikatelé chtějí více. Podniky zavřené zcela či zčásti kvůli epidemii 

koronaviru možná získají od státu příspěvek na nájemné. Vláda se dnes podle ministra průmyslu a obchodu 

Karla Havlíčka chystá projednat návrh, podle kterého by se o nájem zavřených provozoven podělili rovným 

dílem nájemce, pronajímatel a stát. Podnikatelé ale chtějí, aby stát zaplatil polovinu. 

HN: Podnikatelé v Česku čekají na pomoc týdny, ve Švýcarsku hodiny. Zatímco v zahraničí získávají 

podnikatelé pomoc od státu snadno a rychle, v ČR k nim peníze putují mnohdy zdlouhavě a až po překonání 

četných byrokratických překážek. Třeba ve Švýcarsku si podnikatel vyřídí žádost o bezúročný úvěr během 

několika minut po internetu, za dvě hodiny má peníze na účtu. V Německu zase firma získá automaticky 

100% náhradu za mzdy svých zaměstnanců, pokud pro ně nemá práci. Prokazovat přitom nic nemusí. 

LN: Babiš je pro delší odklad EET i pomoc cestovkám. Premiér Andrej Babiš připustil, že EET by se 

mohla odložit až do konce roku. Zároveň uvedl, že bude prosazovat podporu firem v cestovním ruchu, včetně 

snížení DPH. Odklad EET bude vláda schvalovat již dnes. 

E15: Restaurace přicházejí měsíčně o 14 miliard na tržbách. Podnikům, které mají otevřeno, se daří 

dosahovat téměř 70 % tržeb v porovnání s únorem. Výdejní okénka nebo rozvoz jídla ale zatím provozuje 

jen třetina všech podniků a ty zbylé zůstávají zavřené.  

HN: S rozestupy, s rouškou, bez jídla. Kina se chystají na otevření. Vláda zařadila do vlny uvolnění 

restrikcí od 11. května nově také kina, divadla či koncertní síně. Původně se s nimi počítalo až ve vlně  

od 25. května. V hledišti bude moct být max. sto lidí. Každá druhá řada zůstane volná. V obsazených řadách 

si dvojice, které přišly společně, budou moct sednout vedle sebe, jinak bude každé druhé sedadlo prázdné. 
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Právo: RegioJet obnovil třídy. Soukromý dopravce obnovil ve svých vlacích všechny čtyři třídy Low cost, 

Standard, Relax a Business s komfortem a obsluhou rozdílnými podle ceny. Dopravce minulý týden 

zaznamenal téměř dvojnásobný nárůst počtu cestujících, začal obnovovat spoje a přidal vozy. Podobně 

obnovují provoz i zbylí dopravci. 

Právo: Čistý zisk Sazka Group loni stoupl o 35 procent. Na 311 milionů eur, v přepočtu asi 8,4 mld. korun 

loni vzrostl čistý zisk sázkové společnosti Sazka Group ze skupiny KKCG Karla Komárka. Hrubé tržby  

z přijatých sázek stouply o šest procent na 1,91 mld. eur, v přepočtu asi 51,8 mld. korun. 

LN: Karlovy Vary sleví podnikatelům na poplatcích. Město bude po podnikatelích požadovat méně peněz 

za předzahrádky. V období od 1. června do 31. prosince promine polovinu nájemného postiženým podnikům. 

Dále se snižuje poplatek za užívání veřejného prostranství pro stánky ze 100 na 50 korun za metr čtvereční 

a den v lázeňském a obchodně-správním centru. 

LN: Koruna oslabila během pandemie k euru i k dolaru. Česká měna od poloviny března oslabila k euru 

o šest procent na 27,15 koruny a k dolaru o 10,7 procenta na 25,01 koruny. Ve světě je vítězem krize 

americký dolar, po kterém v době největší nervozity rapidně vzrostla poptávka, což ovlivnilo i vývoj kurzu ke 

koruně. 

HN: Si Ťin-pching pozval Zemana na návštěvu Číny. Český prezident potvrdil účast na summitu 17+1, 

kterého se účastní středo a východoevropské země a Čína. Konat by se měl pravděpodobně letos na podzim. 

Pražský hrad to uvedl na svém webu. 

E15: Návrat k obchodu. Rakušané v sobotu využili toho, že se po sedmi týdnech mohly otevřít všechny 

obchody včetně nákupních center a prodejen s plochou nad 400 m čtverečních. Na některých místech se 

tvořily dlouhé fronty. Obchodníci ale upozorňují, že výpadek v tržbách se jim dohnat nepodaří. 

HN: Vláda nalévá do ekonomiky nejvíce peněz od druhé světové války. V součtu všech finančních 

injekcí, které americký Kongres schválil a prezident Donald Trump podepsal, už stát od poloviny března na 

pomoc Američanům a byznysu uvolnil tři biliony dolarů. Jde o největší záchranné intervence Bílého domu do 

americké ekonomiky od druhé světové války. 


