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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 4. června 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Zahraniční banky díky rozdílu mezi úrokovými sazbami ECB a ČNB loni vydělaly 20 mld. Kč, sděluje 

E15. Lidové noviny se věnují otevření hranic mezi ČR a Slovenskem. Pomoc aerolinkám Smartwings 

musí přijít během pár týdnů, jinak se firma dostane do velkých problémů. V rozhovoru pro Mladou 

frontu dnes to říká spolumajitel leteckého dopravce Jiří Šimáně. O problémech leteckých dopravců 

píší také Hospodářské noviny, podle nichž se jejich tržby letos propadnou o 50 %. Každý desátý Čech 

vysadil v době pandemie koronaviru předepsané léky, upozorňuje Právo.  

Zprávy 

E15: Firmám chybějí desítky tisíc cizinců. Pro sezónní práce potřebují české firmy desetitisíce pracovníků 

ze zahraničí. Poptávku po kvalifikovaných zaměstnancích zejména z Ukrajiny eviduje Hospodářská komora, 

která je jedním z garantů vládních programů náboru cizinců. Komora proto vyzývá vládu, aby co nejdříve 

příjem pracovníků naplno rozjela. České firmy se bez zahraniční pracovní síly neobejdou. Více ZDE 

E15: Schillerová: Schodek rozpočtu může být blízko půl bilionu. Ministryně financí Alena Schillerová 

připustila, že schodek státního rozpočtu v letošním roce se může přiblížit hranici 500 mld. Kč. Nevyloučila 

proto, že sněmovnu požádá o další navýšení rozpočtového deficitu. Před propuknutím pandemie koronaviru 

ministerstvo financí počítalo se schodkem ve výši 40 mld. Kč. 

HN: Nezaměstnanost v květnu stoupla na 3,6 procenta. Nezaměstnanost v ČR v květnu vzrostla na 3,6 

% z dubnových 3,4 %, odhadují ekonomové. Poměrně mírný nárůst počtu lidí bez práce analytici přisuzují 

sezónním faktorům a vládním opatřením na udržení zaměstnanosti.  

E15: Méně peněz ze železnice. Pandemie koronaviru a související preventivní opatření způsobily v 

uplynulých měsících pokles tuzemské železniční dopravy. Kvůli prudkému úbytku vlaků na českých kolejích 

tak Správa železnic inkasovala od dopravců na poplatcích za užívání dopravních cest méně peněz. V březnu 

správa vybrala za vlaky v osobní dopravě meziročně o 23 mil. Kč méně, v dubnu o 80 mil. Kč méně. 

HN: Prodej aut v Česku letos klesl o 30 procent. Prodej nových osobních vozů za pět měsíců letošního 

roku meziročně klesl o 30,3 % na 74 258 aut, oznámil Svaz dovozců automobilů. Jedničkou na tuzemském 

trhu letos zůstává Škoda Auto s téměř 38% podílem na celkových prodejích. Důvodem nižší poptávky po 

automobilech je zejména pandemie koronaviru, která omezila výrobce i prodejce vozů. 

E15: Volný pohyb mezi ČR a Slovenskem obnoven. Ode dneška se obnovuje volný pohyb osob mezi ČR 

a Slovenskem a vrací se do stavu v době před pandemií koronaviru. Oznámili to premiéři obou zemí Andrej 

Babiš a Igor Matovič během oficiální návštěvy slovenského předsedy vlády v Praze. 

https://www.komora.cz/press_release/ceske-firmy-potrebuji-k-navratu-do-normalu-po-koronaviru-zahranicni-pracovniky-urychleme-jejich-bezpecny-navrat-do-provozu-a-obnoveni-vladnich-programu/
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HN: Zahraniční matky bank vydělávají na vkladech u ČNB. Zahraniční finanční instituce, které vlastní 

tuzemské banky, loni vydělaly na rozdílu mezi úrokovými sazbami Evropské centrální banky a ČNB nejméně 

20 mld. Kč. Vlivem letošního snižování úroků ze strany ČNB kvůli koronaviru už nebude tento nástroj pro 

zahraniční banky podle ekonomů tak oblíbený. 

LN: Přechod na DVB-T2 bude pokračovat v červenci. Přechod na nový standard digitálního televizního 

vysílání DVB-T2 po pauze způsobené koronavirem znovu odstartuje 8. července. Nejdříve začnou České 

radiokomunikace vypínat vysílače v západních Čechách Cheb-Zelená hora a Jáchymov-Klínovec. Posledním 

pak bude 29. října vysílač Valašské Klobouky-Ploštiny. 

 


