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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ČEKIJOS RESPUBLIKOJE 

__________________________________________________________ 

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pavadinimas)  

 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 
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2021-12-22 

(Data) 

 

ČEKIJOS RESPUBLIKA 

 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 

PASTABO

S 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2021-12-05 Logistikos startuolis „DoDo“ keičia pavadinimą ir nuo 

šiol vadinsis „DoDo Group“. Po sėkmingos plėtros 

užsienio rinkose taip pat keičiasi įmonės struktūra ir 

vadovybė, formuojama tarptautinė DoDo grupė, 

kuriai vadovaus ligšiolinis “DoDo” generalinis 

direktorius Michalas Menšíkas. Martinas Marekas 

taps grupės vykdančiuoju direktoriumi ir laikinai eis 

generalinio direktoriaus Čekijos ir Slovakijos regionui 

pareigas. Pandemijos metu “DoDo” įsteigė savo 

atstovybę Vengrijoje, sustiprino pozicijas Slovakijoje, 

plėtė veiklą Lenkijoje ir Bulgarijoje. Įmonė ruošiasi 

žengti į Vokietijos ir Austrijos rinkas. „DoDo Group“ 

valdybos pirmininkas M. Marekas pažymėjo, kad 

įmonei svarbu nuolat diegti naujoves, siekiant, kad 

logistika būtų tvaresnė. Todėl įmonė ir toliau tobulins 

savo logistikos platformą vystys zoninės logistikos 

projektus. 

facts-in-brief-en031221.pdf 

(nordicchamber.cz) 

 

2021-12-08 Nacionalinio banko (ČNB) paskelbtame tyrime 

teigiama, kad euro įvedimas CZ būtų naudingas dėl 

šalies glaudžių prekybos ryšių su eurozonos šalimis, 

taip pat galimai padidintų CZ ekonomikos atvirumą. 

Kita vertus, įstojimas į euro zoną turėtų ir neigiamų 

aspektų, pvz., būtų prarastas stabilizuojantis  kronos 

kurso vaidmuo, neliktų nepriklausomos ČNB pinigų 

politikos. Sunkumų keltų ir vis dar sąlyginai menkas 

CZ konvergencijos ES viduje lygis, ypač kainų ir 

darbo užmokesčio skirtumai. 

facts-in-brief-en031221.pdf 

(nordicchamber.cz) 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2021-12-08 Čekijos IT antivirusinės įrangos gamintoja „Avast“ 

sudarė sutartį dėl amerikiečių bendrovės „Evernym“ 

įsigijimo, ir kitais metais planuoja pasiūlyti produktų, 

pagrįstų „Evernym“ technologija:  

 

https://www.irozhlas.cz/eko

nomika/avast-nakup-

evernym_2112091229_cen 

 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 
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2021-12-17 P. Fiala paskelbė, kad Europos Komisijos pasiūlymas 

po 2035 metų uždrausti gaminti ir parduoti 

automobilius su vidaus degimo varikliais CZ yra 

nepriimtinas.   

facts-in-brief-en031221.pdf 

(nordicchamber.cz) 

 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2021-12-23 Pastarąją savaitę vidutiniškai per parą fiksuojami 

11,031 nauji viruso atvejai. Gruodžio 22  d. 

sergamumo skaičius, t. y. per savaitę naujai 

užsikrėtusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų – 723. 

Gruodžio 19 d. užregistruota 3740 užsikrėtimo 

COVID-19 atvejų ir tai buvo mažiausias 

užsikrėtusiųjų skaičius nuo lapkričio 7 d. Vis dėlto 

pagrindo nerimauti ir toliau išlieka. Sveikatos 

apsaugos ministerijos teigimu, omikron atmaina šalyje 

jau sklinda tarp nekeliavusiųjų Afrikoje. Vyresniems 

kaip 50 metų žmonėms revakcinacijos intervalas 

sutrumpintas iki penkių mėnesių.  

Sparčiai prastėjant epidemiologinei situacijai, 

Vyriausybė nuo lapkričio 25 d. 30-iai dienų įvedė 

nepaprastąją padėtį: restoranų, barų ir klubų veikla 

draudžiama nuo  22 val. iki 5 val., draudžiamos 

kalėdinės mugės ir kt. Gruodžio 17 d. vyriausybė 

nutarė neprašyti Parlamento pratęsti 

ekstremaliosios padėties – ji  turėtų baigtis 

gruodžio 26 d. Dviem dozėmis paskiepyta 70,3 proc. 

gyventojų. 

https://www.ceskenoviny.c

z/zpravy/v-cesku-je-

nouzovy-stav-pocty-

nakazenych-rekordni-sili-

obavy-z-mutace/2123886 

 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2021-12-21 Ekspertai pažymi, kad vienas didžiausių galvosūkių 

naujajai šalies vyriausybei galėtų būti augančios 

energijos kainos ir poreikis apibrėžti ilgalaikės CZ 

energetikos politikos kursą. Dabartinė valdžia aršiai 

kritikavo buvusį premjerą A Babiš dėl pasisakymų 

Briuselyje, kuriais jis pritarė Lenkijai, kritikuodamas 

ES prekybos taršos leidimų sistemą kaip neracionalią. 

Ekspertų teigimu, sprendžiant energetikos politikos 

klausimus ES lygiu, CZ galimai bus artimesnės 

Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos pozicijos, kuriomis 

neatsisakoma branduolinės energetikos, tačiau 

siekiama mažinti energijos kainų nepastovumą. 

Tikėtina, kad naujoji CZ vyriausybė ir toliau bus 

aktyvi branduolinės energetikos gynėja (kartu su 

Prancūzija), tam tikrais klausimais oponuos Vokietijai 

ir Austrijai.  

 

CEC Group Inside Report - 

Czechia - December 21 

 

2021-12-21 Jau sausį Vyriausybės sudaryta speciali tarpžinybinė 

komisija turėtų suteikti  vadinamąją „aplinką 

tausojančių energijos subjektų licenziją“ įmonėms 

„Westinghouse/Bechtel“; „Électricité de France SA“ 

ir „Korea Hydro & Nuclear Power“, ketinančioms 

dalyvauti Dukovanų AE naujojo reaktoriaus statybų 

konkurse. Augančių energijos kainų akivaizdoje 

ekspertai vis garsiau kalba ir apie galimybę išplėsti 

kitos Čekijos atominės jėgainės – Temelino atominės 

CEC Group Inside Report - 

Czechia - December 21 

 

https://www.nordicchamber.cz/content/files/facts-in-brief-en031221.pdf
https://www.nordicchamber.cz/content/files/facts-in-brief-en031221.pdf
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-cesku-je-nouzovy-stav-pocty-nakazenych-rekordni-sili-obavy-z-mutace/2123886
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-cesku-je-nouzovy-stav-pocty-nakazenych-rekordni-sili-obavy-z-mutace/2123886
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-cesku-je-nouzovy-stav-pocty-nakazenych-rekordni-sili-obavy-z-mutace/2123886
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-cesku-je-nouzovy-stav-pocty-nakazenych-rekordni-sili-obavy-z-mutace/2123886
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-cesku-je-nouzovy-stav-pocty-nakazenych-rekordni-sili-obavy-z-mutace/2123886


3 

elektrinės – pajėgumus, pastatant du naujus reaktorius, 

tačiau tokio pobūdžio plėtros planus apspręs šalies 

ekonominė situacija, ypač turint galvoje, kad jau vien 

Dukovanų AE plėtros išlaidos sudarys apie 350 mlrd. 

CZK (14 mlrd. EUR).  

 

Bendra ekonominė informacija 

2021-12-17 Per pastaruosius dvejus metus, t. y. per koronaviruso 

pandemiją, atlyginimai Čekijoje išaugo 11,8 proc., 

nustatė atlyginimų portalas „platy.cz“, remdamasis 

daugiau kaip 40 tūkst. dirbančiųjų Čekijoje anketomis. 

Atlyginimai augo visuose regionuose, o mažiausiai 

Prahoje, kur darbo užmokestis išlieka aukščiausias 

šalyje. 

https://www.ceskenoviny.c

z/zpravy/platy-cz-mzdy-v-

prumeru-v-cr-za-posledni-

dva-roky-stouply-o-11-8-

procenta/2134459 

 

2021-12-03 Laikinoji finansų ministrė A. Schillerová informavo, 

kad nuo pandemijos pradžios valstybė jau skyrė 618,7 

mlrd. CZK paremti šalies ekonomikai. 445,5 mlrd. 

CZK buvo skirta įmonėms ir namų ūkiams per 

tiesiogines paramos priemones. Atidėtųjų mokesčių 

apmokėjimai sudarė 62,1 mlrd. CZK, o valstybės 

remiamoms paskoloms padengti skirta 111,1 mlrd. 

CZK.  

facts-in-brief-en031221.pdf 

(nordicchamber.cz) 

 

 

2021-12-11 Regionų plėtros ministerija 2021–2027 m. laikotarpiu 

skirs beveik 8,5 mlrd. CZK regionų plėtrai per 

vadinamąją Integruotą regioninės veiklos programą 

(IROP). Prioritetas bus teikiamas transporto, 

priešgaisrinės įrangos atnaujinimo, vaikų darželių ir 

pradinių mokyklų statymo, socialinių paslaugų, 

paminklų rekonstrukcijos projektams. Neseniai 

programa papildyta viešųjų erdvių rekonstrukcijos ir 

darnaus turizmo sritimis. Norėdami gauti 

finansavimą, projektų teikėjai turi kreiptis į 

vadinamąsias Vietinės veiklos grupes (Local Action 

Groups (LAGs), kurių Čekijos regionuose veikia apie 

180. Toks regioninės plėtros finansavimo modelis 

perimtas iš Prancūzijos.  

facts-in-brief-en031221.pdf 

(nordicchamber.cz) 

 

2021-12-20 „Škoda Transportation“ pristatė pirmąjį metro 

komplektą, skirtą Varšuvai – 45 metro traukinius už 

beveik 8 mlrd. kronų (beveik 317 mln. eurų). Šiuo 

metu metro traukiniai Pilzeno gamyklos bandymų 

trasoje rengiami bandomiesiems važiavimams: 

https://www.ceskenoviny.c

z/zpravy/skoda-

transportation-predstavila-

prvni-kompletni-soupravu-

metra-pro-varsavu/2135635 

 

2021-12-20 Prieš šv. Kalėdas gyvus karpius tradicinei Kūčių 

vakarienei Čekijoje bus galima įsigyti 3 000 prekybos 

vietų, nepaisant gyvūnų teisių apsaugos organizacijų 

įspėjimų, kad karpių pervežimo ir pardavimo sąlygos 

gyvūnams sukelia stresą. 

https://www.ceskenoviny.c

z/zpravy/kapry-budou-

letos-prodejci-nabizet-na-

3000-mistech/2135623 

 

2021-12-03 CZ statistikos tarnybos pirmininkas Marekas 

Rojíčekas pristatė 2021 m. Čekijos statistikos 

metraštį. Jame pažymima, kad 2020 m. CZ BVP 

sumažėjo 5,6 proc. – tai didžiausias nuosmukis per 

facts-in-brief-en031221.pdf 

(nordicchamber.cz) 
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pastaruosius 30 metų. Infliacijos lygis siekė 3,3 proc. 

(ES vidurkis – 0,7 proc); nedarbo lygis siekė 2,6 proc., 

(ES vidurkis – 7,0 proc). Čekijos valstybės bendroji 

skola per metus padidėjo iki 38,1 proc. (lyginant su 

30,3 proc. BVP 2019 m.). 

2021-12-08 Prahos vertybinių popierių birža pasiekė 13 metų 

apogėjų: gruodžio 8 d. indeksas PX pakilo 0,84 proc. 

iki 1398,84 punkto, o tai yra daugiausia nuo 2008 m. 

rugsėjo. Augimą užtikrino energetikos bendrovės 

ČEZ akcijos. 

 

https://www.ceskenoviny.c

z/zpravy/prazska-burza-je-

nejsilnejsi-za-13-let-

nahoru-ji-pomohly-akcie-

cez/2129958?utm_source=i

ncomaker&utm_medium=r

ss&utm_campaign=Ceske+

noviny&language=cs 

 

2021-12-08 Nedarbas Čekijoje sumažėjo iki 3,3 proc. lapkritį (nuo 

3,4 proc. spalį). Užregistruoti 245 549 darbo ieškantys 

asmenys, apie 6 100 mažiau nei praėjusį mėnesį ir 

beveik 29 000 mažiau nei prieš metus, kai nedarbas 

siekė 3,8 proc., gruodžio 8 d. pranešė Čekijos darbo 

birža. 

https://www.irozhlas.cz/eko

nomika/nezamestnanost-

pracovni-mista-

zamestnavatele_211208123

5_pj  

 

 

 

  

Parengė:  

Kristina Baubinaitė, LR ambasados Čekijos Respublikoje trečioji sekretorė  

tel. +370 706 53832, el. paštas kristina.baubinaite@urm.lt  

______________________________________________________ 

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojo  

pareigos, vardas pavardė, telefono numeris, el. paštas) 
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