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Odbor vnější komunikace 

úterý, 26. května 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Mladá fronta DNES a Právo rozebírají pondělní vlnu uvolnění restrikcí kvůli koronaviru. Kvůli omezení 

letecké dopravy v důsledku pandemie covid-19 přijde Praha o několik dálkových leteckých spojení 

s velkými světovými městy, upozorňuje v rozhovoru pro Hospodářské noviny ředitel pražského 

letiště Václav Řehoř. Lidové noviny se věnují sporům ohledně vyjádření ministra zahraničních věcí 

Tomáše Petříčka na adresu Izraele. Ten kritizoval židovský stát za plány na anexi osad na Západním 

břehu Jordánu. Ropovod Nord Stream 2 se kvůli sporům USA, Evropy a Ruska zřejmě prodraží, 

sděluje E15. 

Zprávy 

Mf DNES: Vláda schválila nižší DPH i slevy na pojistném. DPH by měla klesnout z 15 na 10 % např. pro 

obory hotelnictví, sport nebo kulturu. Tedy odvětví, kterým stát v důsledku koronaviru omezil jejich činnost, 

rozhodla vláda. Vláda odsouhlasila také nový program Antivirus C, který umožní odložení sociálních odvodů 

placených zaměstnavatelem pro firmy do 50 zaměstnanců. Podle Hospodářské komory by ale měly mít nárok 

na odklad pojistného všechny firmy, kterých se restrikce kvůli covidu-19 dotkly. Více ZDE 

E15: Návrh stavebního zákona podnikatele zklamal. Návrh nového stavebního zákona, který v tomto 

týdnu ministerstvo pro místní rozvoj posílá k projednání na legislativní radu vlády, čelí ostré kritice ze strany 

podnikatelů. Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého je současný návrh spíše než 

koncepční změnou nepovedenou dílčí novelou, která zoufalý stav stavební legislativy v ČR zhorší. Více ZDE 

Mf DNES: Letos pracujeme na stát nejdéle za 20 let. Den daňové svobody letos připadá dle výpočtu 

Liberálního institutu na 24. červen, loni to bylo už 28. května. Důvodem jsou dopady preventivních opatření 

proti šíření koronaviru. Češi budou pracovat na stát 175 dní, nejdéle od roku 2020. Jako den daňové svobody 

se označuje pomyslný okamžik, od něhož jde mzda na konto občana, do té doby jeho příjem dostává stát.  

HN: TPCA obnovila výrobu zastavenou koronavirem. Kolínská automobilka TPCA včera po více než 

dvouměsíční odstávce obnovila výrobu, kterou kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru přerušila  

18. března. Firma chce výrobu postupně rozjet na původní úroveň od pátku. 

HN: Útraty v restauracích klesly až o polovinu. Během karantény kvůli šíření koronaviru útraty 

v tuzemských restauracích meziročně klesly až o polovinu, po otevření zahrádek činil propad obratu 19 %. 

Data zveřejnila Česká spořitelna. Před propuknutím pandemie koronaviru Češi v průměru v barech, 

restauracích a hospodách utráceli 15 850 Kč na hlavu ročně.  

 

https://www.komora.cz/press_release/dlouhy-nedava-smysl-aby-narok-na-rezim-c-programu-antivirus-mely-jen-ty-nejmensi-podniky-kdyz-vladou-zavedena-preventivni-opatreni-dolehla-na-firmy-vsech-velikosti/
https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-a-dalsi-podnikatelske-svazy-vznasi-radu-zasadnich-pripominek-ke-stavajici-podobe-rekodifikace-stavebniho-prava-v-cr/
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LN: Řízení letového provozu si půjčilo bezmála miliardu. Státní podnik Řízení letového provozu uzavřel 

s Komerční bankou smlouvu o poskytnutí úvěru v hodnotě 35 milionů eur, v přepočtu zhruba 1 mld. Kč. 

Peníze chce firma použít na nákup nového řídicího systému od francouzské společnosti Thales. ŘLP  

v letošním roce očekává vysokou ztrátu kvůli omezení provozu vlivem vládních kroků proti šíření covid-19. 

E15: Virus odstavil těžbu. Důl Darkov těžební společnosti OKD v Karviné byl kvůli hromadné nákaze 

nemocí covid-19 odstaven z důlní těžby a přešel na tzv. technologické minimum, kdy se v dole pouze větrá 

a odčerpává voda. Po jednání krizového štábu to oznámil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.  

E15: Tampere převzalo první tramvaj od Škody. Škoda Transtech, součást skupiny Škoda Transportation, 

předala první nízkopodlažní tramvaj ForCity Smart Artic finskému městu Tampere. Postupně město 

převezme 19 nových vozidel za více než 100 mil. eur.  

E15: Německo je v recesi. Německá ekonomika v prvním čtvrtletí klesla kvůli koronavirové krizi 

mezikvartálně o 2,2 %, nejvíce od finanční krize v roce 2009. Ve své zprávě to uvedl spolkový statistický 

úřad, který tak potvrdil své dřívější odhady.  

 


