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S 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2021-09-30 Čekijos Mažų ir vidutinių įmonių bei 

individualaus verslo asociacijos (AMSP) atstovai 

Čekijos nacionalinio banko (ČNB) sprendimą 

padidinti palūkanų normą 0,75 proc. pavadino 

klaidingu. Dalies analitikų teigimu, toks žingsnis, 

užuot skatinęs šalies eksportą, padidins importą, 

o Čekijos įmonėms kils sunkumų dėl medžiagų 

trūkumo ir  augančių žaliavų kainų globaliose 

rinkose. Tuo pačiu  aukštesnė palūkanų norma 

gali didinti spaudimą kelti atlyginimus, o AMSP 

vertinimu, Čekijos verslas yra išnaudojęs didžiąją 

dalį finansų rezervų kovai su pandemijos 

padariniais. Finansų ministrė Alena Schillerová 

pareiškė, jog dėl ČNB padidintos palūkanų 

normos Čekijos ekonomika bus priversta grįžti į 

„besivystančioms šalims būdingas sąlygas“, dėl 

to dar labiau brangs verslo ir būsto paskolos. 

https://www.irozhlas.cz/e

konomika/jiri-rusnok-

cnb-zvyseni-urokovych-

sazeb-kritika-

schillerova_2110031421

_tzr 

 

2021-09-07 Naudotų lengvųjų automobilių importas į Čekiją 

per pastaruosius aštuonis mėnesius išaugo 

penktadaliu. Vien per rugpjūtį Čekija importavo 

18 205 naudotus automobilius, tai buvo 

didžiausias skaičius nuo 2008 m. Pirmą kartą 

naudotų automobilių importas viršijo naujų 

užregistruotų automobilių skaičių (šis rugpjūtį 

siekė 16 449). Pastebima, kad į Čekiją pastaruoju 

metu importuojama kur kas daugiau naudotų 

automobilių iš Vokietijos, kur jų pasiūla padidėjo 

po pastarojo meto pražūtingų potvynių. „Škoda“ 

ir toliau išlieka populiariausias importuojamas 

modelis (26 143 automobiliai), tačiau rugsėjį į 

lyderius išsiveržė „Volkswagen“ (pastarasis 

vertinant aštuonerių mėnesių laikotarpį, išlieka 

antroje vietoje – 24 056 automobiliai). Trečioje 

vietoje – „Ford“ – per aštuonis mėnesius 

https://english.radio.cz/i

mports-used-cars-august-

exceeded-sales-new-

vehicles-8727870 
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importuoti 10 146 naudoti automobiliai. Vidutinė 

naudoto automobilio kaina per aštuonis šių metų 

mėnesius padidėjo apie 16 proc. ir siekia 245 000 

CZK (9637 eur). Kainų augimą daugiausia lėmė 

naujų automobilių trūkumas rinkoje dėl lustų ir 

kitų žaliavų bei detalių trūkumo globaliose 

rinkose. Klientams naujo automobilio neretai 

tenka  laukti ilgiau nei šešis mėnesius, o tai 

skatina naudotų automobilių paklausą.  

2021-09-02 Per pandemiją stipriai išaugo gėlių ir kitų augalų 

kainos. Ekspertų teigimu, prieš metus pvz., 

gerberos vidutiniškai buvo parduodamos po 15 

CZK už vnt. (0,59 eur), o dabar – po 35 CZK 

(1,38 eur). Rožių puokštės kaina per metus išaugo 

nuo 500 CZK iki 1000 CZK (atitinkamai nuo 20 

iki 40 eur). Ekspertų nurodomos tokio 

pabrangimo priežastys:  nuogąstaudami dėl mažų 

pardavimų per pandemiją, augintojai sodino 

mažiau, dėl to rinkoje trūksta augalų; itin padidėjo 

gėlių ir kitų augalų paklausa JK – kadangi britai 

daugiau nei įprastai pirko iš prekybos gėlėmis 

lyderės – Olandijos – šioji  turėjo mažiau atsargų 

kitoms Europos šalims. Padidėjusios augalų 

kainos taip pat atspindi išaugusias transporto ir 

kuro išlaidų kainas. 

https://english.radio.cz/fl

owers-and-plants-getting-

more-expensive-8726856 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2021-09-10 Rugsėjo 7 d. Čekijos užsienio reikalų ministro J. 

Kulháneko oficialaus vizito Lietuvoje metu 

surengtas Lietuvos – Čekijos verslo forumas ir 

pasirašytas memorandumas dėl abiejų šalių 

Verslo rūmų bendradarbiavimo. 

https://www.chambers.lt/

naujenos/lietuvos-

cekijos-verslo-forumas/ 

 

 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2021-09-02 Šių metų kasmetiniame pasauliniame gamybos 

rizikos indekse (Global Manufacturing risk 

index), kurį sudaro tyrimų bendrovė „Cushman & 

Wakefield“, iš 47 vertintų valstybių Čekijai 

skiriama pirmoji vieta Europoje ir penkta – 

pasaulyje (Čekiją lenkia tik Kinija, Indija, JAV ir 

Kanada). Ekspertų vertinimu, tai gera žinia visai 

Čekijos  ekonomikai, nes rodo šalies patrauklumą 

investicijoms gamybos srityje. Teigiama, jog 

Čekijos patrauklumą investuotojams lemia 

strategiškai patogi šalies vieta Europos centre, 

https://english.radio.cz/czec

h-republic-ranks-fifth-

overall-global-

manufacturing-risk-index-

8726335 
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kvalifikuota darbo jėga ir stabili ekonominė 

aplinka. Ataskaitoje šalys vertinamos pagal jų 

gebėjimus atnaujinti gamybos operacijas po 

pandemijos;  verslo aplinkos sąlygas, įskaitant 

talentų ir darbo jėgos prieinamumą; veiklos 

sąnaudas, įskaitant atlyginimų dydį, energijos ir 

nekilnojamojo turto nuomos kainas; ekonominės 

politikos stabilumą. 

2021-09-06 Didžiausio Čekijos mažmeninio banko „Česká 

spořitelna“ duomenimis, lyginant su praėjusiais 

metais, Čekijoje 18 proc. padidėjo mokėjimo 

kortelių operacijų apyvarta. Palyginti su ta pačia 

2019 metų savaite, išlaidos pirkiniams internetu 

augo net 32 proc., o grynųjų pinigų, išimamų iš 

bankomatų, kiekis ūgtelėjo 13 proc.  

https://www.seznamzprav

y.cz/clanek/koronavirova-

krize-na-koho-dopada-

nejtvrdeji-a-jak-z-ni-ven-

100339  

 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2021-09-17 Nepaisant Covid-19, šią vasarą čekai į užsienį 

keliavo beveik taip pat dažnai, kaip iki 

pandemijos. Populiariausia atostogų vieta – 

Kroatija, į kurią išvyko daugiau kaip 750 tūkst. 

čekų. Palyginti su praėjusiais metais, Prahos oro 

uosto užimtumas per metus išaugo trigubai.  

https://www.ceskenoviny.
cz/zpravy/cesi-behem-
leta-cestovali-do-zahranici-
vice-nez-loni/2091002 

 

2021-09-29 Čekijos sveikatos ministerija įtraukė Lietuvą į 

tamsiai raudonos – itin didelės Covid-19 rizikos – 

valstybių grupę. Atvykstantiems į Čekiją 

privaloma ne tik prieš kelionę užpildyti keliautojo 

anketą ir pasidaryti Covid-19 testą, bet ir atvykus 

izoliuotis bei laukti pakartotinio PGR testo 

rezultato. Pakartotinį PGR testą būtina atlikti tarp 

5-os ir 14-os atvykimo į šalį dienos. Gavus 

neigiamą rezultatą, saviizoliaciją galima 

nutraukti. Šie ribojimai netaikomi skiepytiems 

asmenims.  

Šalyje vis garsiau kalbama apie ketvirtąją Covid-

19 bangą. Rugsėjo 29 d. šalyje užfiksuoti 

732 nauji susirgimo Covid-19 atvejai – 260 

daugiau, nei ankstesnę dieną, ir 211 daugiau, nei 

prieš savaitę. Hospitalizuotų asmenų skaičius – 

237 (prieš savaitę – 176). Sergamumo skaičius, t. 

y. per savaitę naujai užsikrėtusiųjų skaičius 100 

tūkst. gyventojų, išaugo nuo 14 iki 33. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/v-sobotu-

pribylo-550-nakazenych-

nejvice-o-vikendu-od-

poloviny-

kvetna/2097931?utm_sou

rce=incomaker&utm_me

dium=rss&utm_campaig

n=Ceske+noviny&langua

ge=cs 
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2021-10-06 Prahos kino mokyklos vadovas Tomas 

Krasauskas (kuris yra ir Čekijos lietuvių 

bendruomenės pirmininkas), Čekijos spaudoje 

kvestionuoja šiuo metu šalies taikomus kelionių 

apribojimus dėl Covid-19. T. Krasausko 

vadovaujama Kino mokykla Prahoje pritraukia 

daug užsienio studentų, ypač – iš Indijos, tačiau 

dėl Covid-19 apribojimų šiuo metu studentams iš 

Indijos neleidžiama atvykti – jiems neišduodamos 

vizos. T. Krasausko nuomone, Čekija skiria 

nepakankamą dėmesį šalies kultūros eksportui. 

Kino mokyklos vadovas kelia klausimą, kodėl 

studentams vis dar galioja kelionių apribojimai, 

kai tuo tarpu analogiški apribojimai netaikomi 

turistams. 

https://www.seznamzpra

vy.cz/clanek/skola-

svetovych-reziseru-

proslavuje-cesko-to-ji-

likviduje-svymi-

opatrenimi-176460 

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2021-10-06 Artėjant Čekijos parlamento atstovų rūmų 

rinkimams, didžiųjų televizijos debatų, kuriuose 

dalyvavo šalies partijų lyderiai, metu panaudota 

naujovė – klausimus uždavinėjo dirbtinis 

intelektas, „įsisavinęs partijų programų turinį“. 

https://www.irozhlas.cz/z

pravy-

domov/superdebata-

volby-2021-parlamentni-

volby_2110062017_tzr 

 

2021-09-27 Čekijoje trūksta apie 14 000 IT specialistų, rodo 

naujausia apklausa, atlikta „Coding Bootcamp 

Prague“ ir įdarbinimo platformos „Techloop“. Iš 

viso IT sektoriuje Čekijoje šiuo metu dirba per 

316 000 žmonių, tačiau stebimas ryškus 

darbuotojų trūkumas ir apie 79 proc. įmonių 

susiduria su sunkumais, ieškodamos naujų 

specialistų. Tarp svarbiausių priežasčių, kodėl 

stinga darbuotojų, nurodomas per mažas Čekijos 

universitetų absolventų IT srityje skaičius ir 

nuolat didėjanti paklausa, kurią lemia spartėjanti 

skaitmenizacija. Taip pat –  palyginti sudėtingas 

IT pozicijų perkvalifikavimas. Atlyginimai 

atskirose IT pozicijose labai skiriasi, 

priklausomai nuo darbuotojų patirties, ir 

gebėjimų. Remiantis apklausa, vidutinis IT 

darbuotojo atlyginimas Čekijoje šiuo metu siekia 

68 000 CZK (2672 eur). Pradedančiųjų 

specialistų atlygis  siekia apie 40 000 CZK (1570 

eur), o aukštesnių pozicijų specialistų - apie 80 

000 CZK (3143 eur). „Techloop“ pateikti 

duomenys taip pat rodo, kad laisvai samdomas IT 

darbuotojas gali uždirbti iki 40 000 kronų (1570 

eur) per mėnesį.  Tai irgi prisideda prie nuolatinių 

darbuotojų stokos. IT specialistai vis labiau 

https://english.radio.cz/cz

echia-lacks-around-

14000-it-specialists-

8729624 

 

 

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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nelinkę prisirišti prie vienos darbo vietos, o derina 

veiklą keliose įmonėse ar pavieniuose 

projektuose. Daugiausia Čekijos IT specialistų 

susitelkę Prahoje ir Brno. 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2021-09-24 Lenkijos ir Čekijos ginčas dėl Turovo kasyklos 

ateities – aklavietėje. Rugsėjo 24 d. Prahoje 

surengtas dar vienas (jau 13-asis) Lenkijos ir 

Čekijos derybų turas dėl Turovo lignito kasyklos 

ateities. Kaip pranešė Čekijos URM, derybos 

baigėsi be rezultatų, netrukus bus surengtas dar 

vienas derybų raundas. Š. m. gegužės 21 d. gavęs 

Čekijos ieškinį ES Teisingumo Teismas (ESTT) 

nurodė Lenkijos Vyriausybei sustabdyti lignito 

(rusvosios anglies) gavybą iki bus priimtas 

galutinis Teismo sprendimas. Lenkija šį 

nurodymą vykdyti atsisakė. Todėl rugsėjo 20 d. 

ESTT skyrė Lenkijai baudą – po 500 tūkst. eurų 

už kiekvieną kasykloje tęsiamos veiklos dieną. 

Reaguodama į ESTT sprendimą, Lenkija 

pareiškė, kad baudos nemokės, nes bylos išvados 

pateiktos tendencingai, o nutraukti kasyklos 

veiklos „praktiškai neįmanoma“. Anot Lenkijos 

pareigūnų, nutraukus kasyklos veiklą, gruntiniai 

vandenys Čekijos pusėje dėl geologinių 

priežasčių ir toliau būtų teršiami, tačiau dešimčių 

tūkstančių regiono gyventojų gerovei ir visos 

Lenkijos energetiniam saugumui iškiltų realus 

pavojus (Turovo šiluminėse elektrinėse 

pagaminama apie 7 proc. šalies elektros 

energijos). Čekijos ir Lenkijos ginčas sparčiai 

persimetė į tarptautinį lygmenį: protestuodamas 

Lenkijos premjeras M. Morawieckis rugsėjo 23 d. 

neatvyko į V4 viršūnių susitikimą Budapešte. 

Neoficialiai kalbama, jog dėl to, kad nesusitiktų 

su Čekijos premjeru A. Babišu. 

https://www.irozhlas.cz/z

pravy-svet/turow-

morawiecki-babis-

summit_2109230828_pj  

 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/polsky-

premier-rozhodnuti-

unijniho-soudu-o-pokute-

kvuli-turowu-je-

spatne/2092750?utm_sou

rce=incomaker&utm_me

dium=rss&utm_campaig

n=Ceske+noviny&langua

ge=cs 

 

2021-09-23 Prezidentas Milošas Zemanas pasirašė įstatymą, 

pagal kurį Rusijos ir Kinijos įmonės negalės 

dalyvauti statant Dukovanų atominės elektrinės 

naująjį reaktorių. Mažo anglies dioksido kiekio 

įstatymas numato, kad jėgainės statyboms ir 

įrenginių priežiūrai galima naudoti technologijas 

tik iš šalių, prisijungusių prie 1996 m. 

Tarptautinio susitarimo dėl viešųjų pirkimų 

(Agreement on Government Procurement). Nei 

Rusija, nei Kinija prie jo dar neprisijungė. Pasak 

pramonės ir prekybos ministro Karelo Havlíčeko, 

dabartinė Vyriausybė po rinkimų dar turėtų laiko 

oficialiai paskelbti konkursą dėl Dukovanų AE 

naujojo bloko statybų. Elektrinę valdanti 

valstybinė energetikos kompanija ČEZ tvirtina, 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/zeman-

podepsal-zakon-

vylucujici-ruske-a-

cinske-firmy-z-dostavby-

dukovan/2095432 

 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/havlicek-

dukovansky-tendr-by-

mohla-po-volbach-

vypsat-jeste-soucasna-

vlada/2092887?utm_sour

ce=incomaker&utm_med

ium=rss&utm_campaign

 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/turow-morawiecki-babis-summit_2109230828_pj
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/turow-morawiecki-babis-summit_2109230828_pj
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/turow-morawiecki-babis-summit_2109230828_pj
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/turow-morawiecki-babis-summit_2109230828_pj
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/polsky-premier-rozhodnuti-unijniho-soudu-o-pokute-kvuli-turowu-je-spatne/2092750?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/polsky-premier-rozhodnuti-unijniho-soudu-o-pokute-kvuli-turowu-je-spatne/2092750?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/polsky-premier-rozhodnuti-unijniho-soudu-o-pokute-kvuli-turowu-je-spatne/2092750?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/polsky-premier-rozhodnuti-unijniho-soudu-o-pokute-kvuli-turowu-je-spatne/2092750?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/polsky-premier-rozhodnuti-unijniho-soudu-o-pokute-kvuli-turowu-je-spatne/2092750?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/polsky-premier-rozhodnuti-unijniho-soudu-o-pokute-kvuli-turowu-je-spatne/2092750?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/polsky-premier-rozhodnuti-unijniho-soudu-o-pokute-kvuli-turowu-je-spatne/2092750?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/polsky-premier-rozhodnuti-unijniho-soudu-o-pokute-kvuli-turowu-je-spatne/2092750?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/polsky-premier-rozhodnuti-unijniho-soudu-o-pokute-kvuli-turowu-je-spatne/2092750?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/polsky-premier-rozhodnuti-unijniho-soudu-o-pokute-kvuli-turowu-je-spatne/2092750?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman-podepsal-zakon-vylucujici-ruske-a-cinske-firmy-z-dostavby-dukovan/2095432
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman-podepsal-zakon-vylucujici-ruske-a-cinske-firmy-z-dostavby-dukovan/2095432
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman-podepsal-zakon-vylucujici-ruske-a-cinske-firmy-z-dostavby-dukovan/2095432
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman-podepsal-zakon-vylucujici-ruske-a-cinske-firmy-z-dostavby-dukovan/2095432
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman-podepsal-zakon-vylucujici-ruske-a-cinske-firmy-z-dostavby-dukovan/2095432
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman-podepsal-zakon-vylucujici-ruske-a-cinske-firmy-z-dostavby-dukovan/2095432
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/havlicek-dukovansky-tendr-by-mohla-po-volbach-vypsat-jeste-soucasna-vlada/2092887?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/havlicek-dukovansky-tendr-by-mohla-po-volbach-vypsat-jeste-soucasna-vlada/2092887?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/havlicek-dukovansky-tendr-by-mohla-po-volbach-vypsat-jeste-soucasna-vlada/2092887?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/havlicek-dukovansky-tendr-by-mohla-po-volbach-vypsat-jeste-soucasna-vlada/2092887?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/havlicek-dukovansky-tendr-by-mohla-po-volbach-vypsat-jeste-soucasna-vlada/2092887?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/havlicek-dukovansky-tendr-by-mohla-po-volbach-vypsat-jeste-soucasna-vlada/2092887?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/havlicek-dukovansky-tendr-by-mohla-po-volbach-vypsat-jeste-soucasna-vlada/2092887?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/havlicek-dukovansky-tendr-by-mohla-po-volbach-vypsat-jeste-soucasna-vlada/2092887?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
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jog iki šių metų lapkričio pabaigos galimiems 

konkurso dalyviams išplatins visą aktualią 

informaciją (klausimyną), o tuomet Vyriausybė 

spręs, kurią užsienio įmonę kviesti dalyvauti 

konkurse. 

=Ceske+noviny&languag

e=cs 

Bendra ekonominė informacija 

2021-09-02 Rugsėjo 2 d. premjeras A. Babišas 

oficialiai pradėjo savo rinkimų kampaniją ir 

pristatė ekonomikos programinius prioritetus, 

tarp kurių: iki 2025 m. vidutinę pensiją padidinti 

iki 20 000 kronų (apie 780 eurų) – dabar ji siekia 

16 275 kronas (640 eurų); suminę vaiko išmoką 

tėvams padidinti iki 400 000 kronų (15 750 eurų) 

– dabar ji siekia 300 000 kronų (apie 11 800 eurų); 

nedidinti mokesčių; pakelti atlyginimus viešojo 

sektoriaus darbuotojams (nuo 2022 m. jie turėtų 

didėti po 3 000 kronų (118 eurų)  per mėnesį). 

 

https://www.e15.cz/volby

/volby-do-

snemovny/volebni-

kampan-ano-dane-

udrzime-duchody-

zvysime-spalovaci-

motory-zachovame-

1383254 

 

https://www.euractiv.co

m/section/politics/short_

news/babis-toughens-

anti-eu-rhetoric-ahead-

of-parliamentary-

elections/ 

 

2021-09-01 Pirmąjį 2021 m. ketvirtį šalies vidutinis darbo 

užmokestis padidėjo 3,2 proc, tuo tarpu antrąjį šių 

metų ketvirtį atlyginimai augo net 7,5-13 proc. 

Ekspertų vertinimu, augimą lėmė žemas 

ekonomikos bazinis efektas (low base effect) bei 

specialiosios priemokos sveikatos priežiūros 

sistemos darbuotojams. Vis dėlto teigiama, kad  

statistikos lentelėse įspūdingai atrodantis 

atlyginimų šuolis realybėje gali atrodyti kur kas 

kukliau, nes dėl kylančių kainų de facto 

atlyginimų augimas greičiausiai tesudarė 4,5-10 

proc., o  nominalios gyventojų pajamos minėtu 

laikotarpiu paaugo vos 1 proc. Ekspertai  

prognozuoja, kad kitų metų pradžioje realų darbo 

užmokesčio augimą ir toliau mažins infliacija, 

kuri, tikėtina, sieks apie 4 proc., o atlyginimų 

augimas artimiausiais ketvirčiais turėtų 

stabilizuotis ir grįžti prie jau tradiciniais tapusių 

3-4 proc. 

https://english.radio.cz/ec

onomists-expect-sharp-

second-quarter-rise-

czech-salaries-8727133 

 

2021-09-27 Rugsėjo 27 d. Čekijos Vyriausybė  patvirtino kitų 

metų valstybės biudžeto projektą, taip pat 2021–

2027 m. laikotarpio biudžetinio programavimo 

nuostatas, pagal kurias Čekija iš Europos 

Sąjungos galės pasiskolinti apie 550 mlrd. kronų  

(21,75 mlrd. eurų). 2022 m. valstybės biudžeto 

projekte planuojamos 1 551,1 mlrd. kronų (61,32 

mlrd. eurų) pajamos ir 1 927,7 mlrd. kronų (76,21 

mlrd. eurų) išlaidos, t.y. 376,6 mlrd. kronų (14,89 

mlrd. eurų) deficitas. Palyginti su gegužę Finansų 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/vlada-

schvalila-navrh-rozpoctu-

se-schodkem-376-6-mld-

kc/2094198 

 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/havlicek-dukovansky-tendr-by-mohla-po-volbach-vypsat-jeste-soucasna-vlada/2092887?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/havlicek-dukovansky-tendr-by-mohla-po-volbach-vypsat-jeste-soucasna-vlada/2092887?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-navrh-rozpoctu-se-schodkem-376-6-mld-kc/2094198
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-navrh-rozpoctu-se-schodkem-376-6-mld-kc/2094198
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-navrh-rozpoctu-se-schodkem-376-6-mld-kc/2094198
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-navrh-rozpoctu-se-schodkem-376-6-mld-kc/2094198
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-navrh-rozpoctu-se-schodkem-376-6-mld-kc/2094198
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ministerijos teiktu preliminariu pasiūlymu, 

planuojamas deficitas mažinamas 13,4 mlrd. 

(0,53 mlrd. eurų).  

Biudžeto projektui nepritarė vyriausybės 

koaliciniai partneriai – socialdemokratai (ČSSD). 

Jų teigimu, biudžete numatytas atlyginimų 

padidinimas 1 400 kronų (55 eurais) net 

nekompensuos infliacijos. Pasak Ministro 

Pirmininko pavaduotojo Jano Hamáčeko, jo 

partija sieks toliau derėtis dėl gaisrininkų, 

policijos pareigūnų, paramedikų, karių, mokytojų 

ir socialinių darbuotojų atlyginimų padidinimo 3 

000 kronų (118 eurų). 

2021-09-11 Rinkimų į parlamento Atstovų rūmus debatų metu 

pramonės ir prekybos ministras Karelas 

Havlíčekas išsitarė, jog Vyriausybė planuoja 

sunkiau besiverčiantiems namų ūkiams 

kompensuoti iki 50 proc. padidėjusio mokesčio 

už elektros energiją. Ministerija artimiausiu metu 

Vyriausybei teiks siūlymą, pagal kurį namų 

ūkiams būtų išrašomi „vaučeriai“ iki 1 000 kronų 

(apie 40 eurų) sumai, kuriais būtų dengiamas 

elektros pabrangimas. Vyriausybės skaičiavimu, 

vienam namų ūkiui elektros sąskaitų kainos per 

metus išaugs apie 1 500 – 2 000 kronų, tad būtų 

kompensuojama apie pusė šios sumos. Šia 

lengvata galėtų pasinaudoti iki 800 tūkst. namų 

ūkių, Vyriausybei tai kainuotų kelis milijardus 

kronų. Premjeras A. Babišas politiniuose 

debatuose taip pat  pažymėjo, kad Vyriausybė yra 

pasirengusi laikinai panaikinti PVM, taikomą 

energetikos produktams, kad būtų išvengta 

kylančių elektros kainų poveikio namų ūkiams. 

https://www.irozhlas.cz/e

konomika/cena-energii-

vlada-dph-

babis_2110062123_cen 

 

2021-09-20 Pirmąjį 2021 m. ketvirtį, lyginant su tuo pačiu 

laikotarpiu pernai, būsto kainos Čekijoje padidėjo 

vidutiniškai 11,9 proc. Šiuo metu Čekija yra 

ketvirta ES pagal nekilnojamojo turto kainų 

augimą (sparčiausias ES kainų augimas NT 

rinkoje pirmąjį ketvirtį fiksuotas Liuksemburge 

(17 proc.); antroje vietoje – Danija (15,3 proc); 

trečioje – Lietuva (12 proc.). Šalies politikai ir 

analitikai vis garsiau kalba apie NT kainų augimą 

ir būsto prieinamumą Čekijoje, kaip gilėjančią,  

https://english.radio.cz/n

o-end-sight-inflation-

czech-housing-market-

8722538 

 

 

https://www.checktobecz

ech.com/will-the-

continual-price-increase-

in-the-real-estate-market-

hit-the-top-from-its-start-

 

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cena-energii-vlada-dph-babis_2110062123_cen
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cena-energii-vlada-dph-babis_2110062123_cen
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cena-energii-vlada-dph-babis_2110062123_cen
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cena-energii-vlada-dph-babis_2110062123_cen
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sisteminę, ilgalaikę šalies problemą. Būsto 

prieinamumas ir (ne)įperkamumas itin aktualus 

Čekijos didmiesčių gyventojams. 

Lyginant su kitomis ES šalimis, Čekijoje NT 

kainos sparčiausiai augo 2016-2017 m. 

Didžiausias augimas įvyko antrąjį 2017 m. 

ketvirtį, kuomet vidutinė butų ir namų kaina 

išaugo 13,3 proc. Tai daugiau nei tris kartus 

viršijo tuometinį ES NT kainų augimo vidurkį.  

Šiuo metu standartinių dviejų miegamųjų 

apartamentų kaina Čekijoje yra 67 proc. didesnė, 

nei tokių pat apartamentų kaina 2015 metais. 

Analitikai pažymi, kad nei pandemija, nei su ja 

susijęs ekonomikos nuosmukis neturėjo įtakos 

NT kainų kilimo tendencijai vidaus rinkoje. 

Ekspertų teigimu, NT paklausos dinamiką 

Čekijoje nemaža dalimi vis dar lemia 2014-2019 

m. susiklosčiusi sąlyginai gera šalies ekonominė 

situacija. Tuo laikotarpiu Čekijos gyventojų 

perkamoji galia smarkiai išaugo, o Praha dar 

labiau susisaistė su pasauline NT rinka. Ekspertų 

teigimu, NT kainų augimas Čekijoje yra  ilgalaikė 

tendencija. Ją taip pat lemia silpna naujos statybos 

būstų pasiūla (sietina ir su nacionalinio statybų 

sektoriaus leidimų politikos specifika) bei 

natūralus Čekijos makroekonominės 

konvergencijos su turtingesnėmis ES valstybėmis 

procesas. 

in-2012-there-is-no-

reason-for-it-experts-say/ 

2021-09-06 Čekijos pramonės augimas šiemet gali pasiekti 

dviženklį skaičių. Šiuo metu pramonės augimas, 

lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais 

metais, siekia 7 proc. Analitikų teigimu, 

rezultatas įspūdingas, atsižvelgiant į šiuo metu 

sudėtingas globalių tiekimo grandinių sąlygas, 

tam tikrų komponentų trūkumą ir su tuo susijusį 

žaliavų kainų šuolį. Liepą Čekijos gamybos 

sektoriuje naujų sutarčių apimtis padidėjo 11,6 

proc., todėl analitikai optimistiškai žvelgia į 

augimo perspektyvas artimiausiems mėnesiams. 

Vis dėlto, dalis ekspertų įspėja, kad dėl logistinių 

problemų gali kilti didelių gamybos svyravimų, 

todėl augimas gali ir nebūti toks spartus, kokio 

https://english.radio.cz/an

alysts-believe-czech-

industry-could-reach-

double-digit-growth-

2021-8727791 
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tikimasi, ypač automobilių sektoriuje ir su juo 

susijusiose pramonės šakose. 

2021-09-27 Čekija sieks ES lygiu nustatyti taršos leidimų 

kainos „lubas“, rugsėjo 27 d. po susitikimo su 

Prezidentu Milošu Zemanu pareiškė premjeras 

A. Babišas. Pasak jo, šiuo metu už taršos vienetą 

(kreditą) rinkoje mokama 60 eurų, ir ši kaina – 

„spekuliacinė“, o tai nepagrįstai išpučia elektros 

kainą komerciniams ir individualiems 

vartotojams. Premjeras siūlys, jog iki 2025 m. 

taršos vieneto kaina būtų ne didesnė kaip 26 

eurai, 2030 m. – 30 eurų, 2035 m. – 50 eurų. 

https://www.bloomberg.c

om/news/articles/2021-

09-22/czech-premier-

calls-for-major-changes-

to-eu-green-deal-over-

cars 

 

 

2021-09-10 Per rugpjūčio mėnesį, lyginant su tuo pačiu 

laikotarpiu praėjusiais metais, infliacija Čekijoje 

padidėjo 4,1 procento. Paskutinį kartą toks 

augimas fiksuotas 2008 m. Kainų kilimas 

juntamas tiek prekių (3,6 proc.), tiek paslaugų 

sektoriuose (5 proc.), tačiau didžiausias kainų 

šuolis fiksuotas nekilnojamojo turto sektoriuje. 

Būsto nuomos kainos pakilo 2,5 proc., o vandens 

ir utilizavimo paslaugų – 5,5 proc. Rugpjūtį 

pabrango ir alkoholis, tabakas bei maisto 

produktai. Alaus kaina išaugo 6,3 proc., tabako 

gaminių – net 9,9 proc. Brango riebalai, aliejus, 

kiaušiniai ir daržovės, tačiau šiek tiek mažėjo 

vaisių kaina. 5-10 proc. kainų augimas stebimas 

ir drabužių sektoriuje. Kaip ir ankstesniais 

mėnesiais, statistikai užregistravo reikšmingą 

energetinių ir mineralinių išteklių – elektros, 

degalų, geležies, plieno, medienos brangimą. 

Ekspertų vertinimu, tikėtina, kad prekių ir 

paslaugų kainos Čekijoje artimiausius dvejus 

metus ir toliau augs. 

https://english.radio.cz/in

flation-levels-czechia-

their-highest-2008-

8728183 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2021-09-15 „Forbes“ kasmet sudaromame turtingiausių 

Čekijos piliečių reitingo viršūnėje atsidūrė Renáta 

Kellnerová, PPF investicijų grupės savininko 

Petro Kellnerio našlė, kuriai priklauso 374,7 

mlrd. Čekijos kronų (14,75 mlrd. eurų) turto. 

Čekijos premjeras A. Babišas šiame reitinge 

užima  penktą vietą. Jo turtas „Forbes“ 

https://www.irozhlas.cz/e

konomika/kellner-babis-

komarekkretinsky_21100

60827_pj 

 

 

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/kellner-babis-komarekkretinsky_2110060827_pj
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/kellner-babis-komarekkretinsky_2110060827_pj
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/kellner-babis-komarekkretinsky_2110060827_pj
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/kellner-babis-komarekkretinsky_2110060827_pj
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duomenimis siekia 86,5 mlrd. Čekijos kronų (3,4 

mlrd. eur).  

 

2021-10-06 „Pandora Papers“ (PP) byloje minimos 300 

Čekijoje gyvenančių asmenų ir 178 ofšorinių 

čekų kilmės įmonių finansinės operacijos, tačiau 

didžiausio dėmesio susilaukė informacija apie 

premjero A. Babišo prabangią vilą, įsigytą 

Prancūzijoje, Žydrajame krante. PP žurnalistų 

teigimu, A. Babišas abejotino skaidrumo 

finansines operacijas, kurių vertė 400 mln. eurų, 

vykdė ir po to, kai 2011 m. tapo politiku. Pasak 

PP, A. Babišas Prancūzijoje įsigijo nekilnojamojo 

turto per tris ofšorines bendroves Monake, JAV ir 

Britų Mergelių salose, veikdamas ir kaip 

skolintojas, ir kaip skolininkas. Čekijos 

parlamentinė Finansų analitinio biuro kontrolės 

komisija ketina inicijuoti vidinį tyrimą dėl PP 

paviešintų A. Babišo NT sandorių. 
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tel. +370 706 53832, el. paštas kristina.baubinaite@urm.lt  

______________________________________________________ 
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