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Odbor vnější komunikace 

pátek, 5. června 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Záchranné balíčky německé vlády na podporu tamní ekonomiky mohou výrazně pomoci i ČR, píší 

Lidové a Hospodářské noviny. O rizicích druhé vlny pandemie koronaviru nebo preventivních 

opatřeních proti šíření nemoci hovoří v rozhovoru pro Mladou frontu DNES vládní zmocněnec pro 

vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. E15 se věnuje letošním dovoleným, kdy se chtějí 

cestovní kanceláře zaměřit zejména na evropské země a domácí turistiku. Právo píše o otevření 

hranic mezi ČR a Slovenskem, které platí od čtvrtka.  

Zprávy 

Právo: Nezaměstnanost vzrostla jen mírně. Nezaměstnanost v květnu vzrostla na 3,56 % z dubnových 

3,4 %, ve sněmovně to sdělila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Podle jejích slov se jedná 

i přes dopady koronaviru a preventivních opatření na ekonomiku o dobré číslo. Zároveň ale předpokládá, že 

počet lidí bez práce v příštích měsících poroste. 

Mf DNES: Průměrná mzda přesáhla 34 tisíc korun. V prvním čtvrtletí vzrostly tuzemské mzdy meziročně 

o 5 % na průměrných 34 077 Kč, informoval ČSÚ. Podle statistiků se jedná o nejslabší mzdový růst za 

poslední tři roky. V reálném vyjádření po odečtení inflace se výdělky meziročně zvýšily o 1,4 %. Výsledky 

podle ekonomů výrazně ovlivnilo zmrazení ekonomiky v době pandemie koronaviru. 

Mf DNES: Nová poradna pro pražské podnikatele. Podnikatelé postižení opatřeními proti koronaviru se 

mohou obracet pro pomoc do nové podnikatelské poradny pražského magistrátu a Hospodářské komory, 

která pro poradnu zajistila elektronickou platformu. Její specialisté zároveň budou ve spolupráci s externími 

právníky zodpovídat dotazy podnikatelů. Podrobnosti o projektu ZDE 

Mf DNES: V úvahu připadá Temelín, Vysočina nebo Klatovsko. Hlubinné úložiště jaderného odpadu má 

v ČR vzniknout na jedné ze čtyř lokalit: Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku nebo 

Březový potok na Klatovsku. Vyplývá to z doporučení expertů Správy úložišť radioaktivního odpadu. Konečné 

slovo o umístění úložiště za 111 mld. Kč, které by mělo být hotové do roku 2065, bude mít vláda.  

HN: Bilionový doping německé ekonomice pomůže i Česku. K březnovému záchrannému balíčku  

750 mld. eur přidává Německo dalších 130 mld. eur. Spolková vláda nově schválila např. plošné snížení 

DPH nebo zastropování cen elektřiny pro firmy, domácnosti i obce. Podle ekonomů německá hospodářská 

podpora pomůže také ČR, pro kterou je Německo klíčovým trhem.  

https://www.komora.cz/press_release/praha-zrizuje-pro-podnikatele-bezplatnou-poradnu-pro-podnikatele-take-nove-vyuzije-infrastrukturu-kontaktnich-mist-hospodarske-komory/
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HN: ČEPS za čtvrtletí vydělal 1,3 miliardy korun. Provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS 

v letošním prvním čtvrtletí dosáhl hrubého zisku 1,3 mld. Kč, tedy podobně jako loni. Celkové výnosy 

společnosti vzrostly meziročně o 15,1 % na 7,4 mld. Kč. ČEPS uvedl, že i přes koronavirovou pandemii 

investoval začátkem roku do rozvoje energetické sítě 590 mil. Kč. 

LN: ECB rozšiřuje nákupy dluhopisů. Evropská centrální banka se rozhodla rozšířit program nákupu 

dluhopisů, který spustila kvůli koronakrizi, o dalších 600 mld. eur na 1,35 bil. eur. Dluhopisy chce banka 

nakupovat minimálně do konce poloviny příštího roku. Svoji úrokovou sazbu zároveň ECB ponechala na 

nule. 

 

 


