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Odbor vnější komunikace 

úterý, 5. května 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Lidové noviny přináší rozhovor s vicepremiérem Karlem Havlíčkem, který mj. hovoří o možnosti státní 

podpory pro ČSA a České dráhy. Vláda přerušila projednávání novely zákona o ochraně veřejného 

zdraví. Podle ČSSD byl návrh v rozporu s ústavou, píše Právo. Tuzemské vysoké školy by kvůli 

výpadkům příjmů ze školného od zahraničních studentů mohly přijít až o třetinu příjmů, upozorňuje 

E15. Hospodářské noviny mapují vývoj nové vakcíny proti nemoci covid-19. Mladá fronta DNES 

představuje analýzu dopadů případné druhé vlny pandemie koronaviru.  

Zprávy 

Mf DNES: Vládní pomoc pro 200 tisíc firem s ručením omezeným. Společníci jedno až dvoučlenných 

společností s ručením omezeným dostanou stejnou „antivirovou“ podporu jako živnostníci – 500 Kč denně. 

Návrh včera schválila vláda a materiálem by se na dnes začínající schůzi měli zabývat poslanci. Nárok na 

podporu s.r.o. bude platit i zpětně, a to od 12. března do 8. června, max. 44 500 Kč za celé období. 

LN: Vláda zvedla ošetřovné a odložila EET. Vláda podpořila navýšení ošetřovného pro OSVČ  

ze současných 424 Kč na 500 Kč denně. Chce rovněž hradit až polovinu nájmů těm podnikatelům, kterým 

situace okolo koronaviru zastavila jejich byznys. Ministři se shodli také na odložení EET pro všechny vlny,  

a to až do konce letošního roku. 

LN: Schodek vzrostl na 94 miliard. Schodek státního rozpočtu ke konci dubna stoupl na 93,8 mld. Kč 

z březnových 44,7 mld. Kč, informovalo ministerstvo financí. Dubnový deficit rozpočtu tak byl nejhlubší od 

vzniku samostatné ČR. Sněmovna už koncem dubna kvůli dopadům šíření koronaviru zvýšila celkový letošní 

plánovaný schodek na 300 mld. Kč. 

HN: Nezaměstnanost je zatím nízká, firmy se ale chystají propouštět ve velkém. Dubnová 

nezaměstnanost meziměsíčně stoupla o půl procentního bodu na 3,4 %. Uvedla to ministryně práce  

a sociálních věcí Jana Maláčová, podle níž se ale počty nezaměstnaných v dalších měsících výrazně zvýší. 

Podle šetření Hospodářské komory z dubna zatím více než polovina českých firem propouštění neplánovala. 

LN: Od příštího pondělí se uvolní osobní mezinárodní spoje. Vláda prodloužila v souvislosti s epidemií 

koronaviru ochranu vnitřních hranic do 13. června, ministři schválili i uvolnění mezinárodní osobní dopravy. 

Dopravci tak budou moci od 11. května obnovit linky do zahraničí. Vláda také rozhodla, že do ČR budou moci 

od 11. května přijíždět občané EU s negativním testem na covid-19, zejména kvůli sezónním pracím. 
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LN: V Ruzyni byly obnoveny dvě pravidelné linky. Pražské letiště obnovilo dvě pravidelné linky, které byly 

v minulých týdnech zrušeny kvůli pandemii koronaviru. V provozu jsou opět lety společností Eurowings a 

KLM do Düsseldorfu a Amsterdamu. Celkem tak v současnosti Letiště Václava Havla Praha provozuje čtyři 

pravidelná spojení. 

HN: Škoda JS hlásí úspěšný rok a zisk 244 milionů korun. Plzeňská firma Škoda JS vykázala loni zisk 

před zdaněním 244 mil. Kč při tržbách 4,7 mld. Kč. Zisk společnosti tak meziročně stoupl o 4 %, tržby  

o 15 %. Škoda JS, která zaměstnává 1 100 lidí, tak vykázala už dvacátý ziskový rok v řadě. 

HN: Škoda Auto dodala o čtvrtinu méně aut než loni. Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala 

za první čtvrtletí roku celosvětově 232 900 vozů, téměř o čtvrtinu méně než v posledním kvartále roku 2019. 

Za poklesem stojí podle firmy zejména ochromení provozu automobilky kvůli pandemii koronaviru. Provozní 

zisk Škodovky meziročně klesl o 25 % na 8,3 mld. Kč. 

 


