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https://bit.ly/3jdxKJH

produkcijos kainos žemos, lyginant su ES kainų
vidurkiu, be to, sudėtinga konkuruoti su lenkiška
produkcija, kurią dosniai subsidijuoja Lenkijos
valdžia. Lenkiškų obuolių Čekijoje galima įsigyti
už 15 CZK už kg, o tai yra perpus pigiau, nei
čekiškos produkcijos kaina. Netekusi galimybės
eksportuoti obuolius į Baltarusiją ir Rusiją,
Lenkija aktyviai ieško rinkų ES šalyse, įskaitant
ir Čekiją, tokiu būdu darydama didelį spaudimą
vaisių kainoms Čekijoje. Galutinę jų kainą esą
diktuoja prekybos tinklai.
Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
2021-10-25 Prahoje viešėjo gausi Taivano verslo delegacija,

per jos vizitą pasirodė žinių apie dviejų Taivano
bankų – Taiwan Cooperative Bank ir valstybinio
Export-Import Bank – ketinimus Prahoje atidaryti
savo atstovybes.

https://archiv.hn.cz/c166991170-tchajwanskebanky-uz-hledajikancelare-v-prazevyrobce-cipu-i-dalsiostrovni-firmy-sondujiteren

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2021-10-12 Didžiausia šalies dujų tiekėja „Innogy Energie“

https://www.ceskenoviny
nuo lapkričio 20 d. didins dujų kainas 10,6 proc. .cz/.../nejvetsiMėnesio įmoka už dujas tipiškam namų ūkiui dodavatel.../2102677
padidėtų apie 200 CZK (beveik 8 eurais), tačiau
esamiems klientams, kurių įkainiai fiksuoti, kaina
nesikeis. Nuo lapkričio 1 d. dujų tiekėja „Pražská
plynárenská“ daliai vartotojų taip pat ketina
didinti dujų kainą vidutiniškai 24,6 proc., bet
dujos nebrangs klientams, kuriems kainos
fiksuotos.

2021-10-20

Vyriausybė spalio 20 d. pritarė įstatymo pataisai,
kad nuo kitų metų sausio 1 d. vienerius metus
elektros ir dujų PVM tarifas būtų nulinis. Dėl šios
pataisos turės balsuoti Parlamentas. Realiausias
pretendentas užimti premjero postą P. Fiala savo
pasisakymuose yra minėjęs, kad naujoji
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2021-10-15

2021-10-17

parlamento dauguma tokių pataisų nepatvirtins,
nes jos galimai prieštarauja ES teisės aktams.
Viena didžiausių šalies elektros energijos ir dujų
tiekėjų „Bohemia Energy“, aptarnavusi daugiau
kaip 1 mln. vartotojų, paskelbė nutraukianti
veiklą. Priežastis – nepasiteisinęs verslo modelis:
įmonė energiją pirkdavo rinkoje momentinėmis
kainomis, tačiau visame pasaulyje stojus
energijos išteklių stygiui ir smarkiai išaugus jų
kainai užtikrinti paslaugos teikimą vartotojams
tapo neįmanoma. „Forbes“ žiniomis, įmonė turi
sukaupusi dideles energijos išteklių atsargas, iš jų
atsiskaitys su kreditoriais. Tuo tarpu ekspertai
įspėja, kad iki metų pabaigos iš Čekijos energijos
rinkos gali pasitraukti dar apie 10 smulkiųjų
energijos tiekėjų, jų rinkos dalį užims stambieji
žaidėjai.
Dėl kylančių energijos kainų Čekijoje gali būti
apie 100 tūkst. namų ūkių, kurių išlaidos būstui
viršys 40 proc. gaunamų pajamų; vienas iš
aštuonių namų ūkių šalyje susiduria su sunkumais
dėl didelių išlaidų būstui.

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2021-10-23 Covid-19 susirgimų skaičius auga: fiksuojamas

2021-10-23

2021-10-27

didžiausias naujų užsikrėtimų skaičius nuo
balandžio mėn. (vidutiniškai 3329 atvejai per
parą). Epidemiologinė situacija yra pasiekusi 26
proc. vadinamojo “piko” (rodiklis atspindintis
dabartinę epidemiologinę situaciją, lyginant ją su
didžiausiu per visą pandemijos laikotarpį fiksuotu
užsikrėtimų skaičiumi, kuris Čekijoje fiksuotas
sausio 9 d.). Stipriai pagausėjo hospitalizuotų
asmenų skaičius – spalio 23 d. jis siekė 846 (119
sunkios būklės liginių). Per pastarąsias septynias
dienas nuo Covid-19 mirė 61 žmogus
(palyginimui – per visą rugsėjo mėn. mirė 45).
Vyriausybė ėmėsi naujų priemonių valdyti
įsibėgėjančią ketvirtąją viruso bangą: nuo
lapkričio 1 d. koronaviruso tyrimai bus nemokami
tik jaunesniems kaip 18 m. asmenims, taip pat –
paskiepytiems ar jau persirgusiems asmenims, o
tyrimų galiojimo laikas trumpės. Viešojo
maitinimo vietose žmonės privalės parodyti
skiepų pasą. Nuo spalio 25 d. uždarose erdvėse
privaloma dėvėti respiratorių. Sergamumo
skaičius, t. y. per savaitę naujai užsikrėtusiųjų
skaičius 100 tūkst. gyventojų – 218.

https://forbes.cz/bohemia
-energy-stale-drzizasoby.../;
https://www.ceskenoviny
.cz/.../expert-dokonce.../2105076

https://www.ceskenoviny
.cz/.../expert-muzepribyt.../2106828

https://www.ceskenoviny
.cz/.../sireni-covidu-vcr.../2106466

https://www.ceskenoviny
.cz/.../testy-nacovid.../2105430;
https://www.ceskenoviny
.cz/.../vnekterych.../2105950;
https://www.ceskenoviny
.cz/.../neockovaniucitele.../2106806

Vykdydama teismo sprendimą, spalio 27 d. https://www.irozhlas.cz/z
sveikatos ministerija išplatino informaciją, jog pravynuo šiol į Čekiją atvykstantiems neskiepytiems domov/koronavirus2

2021-10-08

2021-10-09

2021-10-31

2021-11-05

asmenims nebebus privaloma izoliacija, tačiau
reikės užpildyti keleivio anketas bei 5-7 dieną po
atvykimo atlikti PGR testą, taip pat viešose
vietose dėvėti respiratorių. Apribojimai (įskaitant
kelionių anketas) netaikomi vaikams iki 12 metų.

cestovatelska-mapapodminky-pro-navrat-docr-prijezdovyformular_2110251613_b
an

Rugsėjo mėnesį Prahos V. Havelo oro uostas
aptarnavo beveik 654 tūkst. keleivių, apie 63
proc. daugiau, nei pernai tuo pačiu metu, bet
dviem trečdaliais mažiau nei prieš pandemiją.
Šiuo metu iš Prahos skraidoma į daugiau kaip 100
oro uostų.
Prahos savivaldybė paskyrė baudas „AirBnb“
platformoje savo būstą Prahoje nuomojantiems
savininkams, kurių būstas neatitinka naujųjų
priešgaisrinių reikalavimų. Nuo šiol trumpalaikei
nuomai skirtos patalpos Prahoje turi atitikti tokius
pat priešgaisrinius reikalavimus, kaip ir viešbučių
siūlomi kambariai.
Vokietijos skrydžių bendrovė „Eurowings“
Prahos tarptautiniame oro uoste steigia savo bazę,
iš Prahos siūlys 13 naujų skrydžio krypčių. Nuo
lapkričio taip pat pradedami nauji skrydžiai į Tel
Avivą, Kijevą, Odesą, dalį Italijos miestų. Žiemos
sezono metu keleiviams iš viso bus siūlomos 92
skrydžių kryptys.
Tarptautinis Prahos oro uostas derasi dėl
tiesioginių skrydžių į JAV atnaujinimo. Jau
parduodami bilietai tiesioginiams skrydžiams į
Niujorką nuo 2022 m. gegužės 27 d.

https://www.irozhlas.cz/.
../letiste-praha-vaclavahavl

https://www.irozhlas.cz/..
./pokuta-airbnb-prazsk

https://www.traveldailyn
ews.com/post/2021winter-flight-scheduledirect-connections-fromprague-to-almost-100destinations
https://www.expats.cz/cz
ech-news/article/relieffor-americans-in-theczech-republic-as-directflights-across-the-pondto-restart-in-the-spring

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2021-10-07 Libereco regiono vadovybė paragino kadenciją https://www.ceskenoviny
baigiančios vyriausybės aplinkos ministrus .cz/.../libereckyRichardą Brabecą (ANO) ir užsienio reikalų kraj.../2105919
ministrą Jakubą Kulháneką (ČSSD) toliau derėtis
su Lenkija dėl kompensacijų, susijusių su
Lenkijos Turówo kasyklos eksploatavimu.
Libereco gubernatorius Martinas Půta akcentavo,
kad žala, kurią Lenkijos toliau vystoma veikla
minėtoje kasykloje daro aplinkai, yra didelė, todėl
Čekija neturėtų atidėlioti reikalingų sprendimų iki
naujos vyriausybės suformavimo.
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
3

veiklos dieną. Reaguodama į ESTT sprendimą,
Lenkija pareiškė, kad baudos nemokės, nes bylos
išvados pateiktos tendencingai.
Bendra ekonominė informacija
2021-11-05 TVF pablogino Čekijos ekonomikos prognozę:

https://bit.ly/3aMvDIe

pavasarį prognozavęs 4,2 proc. metinį augimą,
dabar jį sumažino iki 3,8 proc. 2022 metams
prognozuojamas 4,5 proc. augimas.
2021-11-02

2021-10-28

Dėl lustų ir kitų elementų trūkumo su sunkumais
susidurianti Čekijos automobilių pramonė prašo
valstybės paramos. Jos tikimasi sulaukti, jei vyriausybė dotacijų programą „Antivirusas“ pratęs
iki kitų metų vidurio.
Japonijos „Panasonic“ gamykla Vakarų Čekijos
Pilzeno mieste dėl lustų trūkumo nutraukė televizorių gamybą, sudariusią 78 proc. bendrovės
apyvartos. Iki 2022 m. kovo 31 d. ketinama
atleisti iki tūkstančio įmonės darbuotojų.

https://www.idnes.cz/.../s
tredula-antivirusautomobilovy...

https://www.seznamzpra
vy.cz/.../nedostatek-cipuma-prvni...

Parengė:
Kristina Baubinaitė, LR ambasados Čekijos Respublikoje trečioji sekretorė,
tel. +370 706 53832, el. paštas kristina.baubinaite@urm.lt
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