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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 
2022-01-23 Į Čekijos (CZ) Dečino miestą pirmą kartą atplukdytas 

krovinys iš Australijos, atgabenęs akmens anglies. Iki 
šiol daugiausia anglies į CZ gabeno traukiniai iš 
Roterdamo uosto Nyderlanduose. „ČD Cargo“ ir 
toliau ieško alternatyvių anglies tiekimo maršrutų dėl 
mažėjančios anglies kasybos CZ. Akmens  anglis ypač  
svarbi Ostravos regionui, kuriame jos pastaruoju metu 
trūksta dėl sumažėjusios kasybos. Ostravos regiono 
lydyklos tiesiogiai priklausomos nuo anglies importo. 

https://www.idnes.cz/eko
nomika/domaci/do-ceska-
poprve-priplula-lod-
nalozena-uhlim-dosud-
ho-vozily-z-pristavu-
vlaky.A220123_084058_
ekonomika_lre 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2022-01-24 CZ vyriausybės programoje numatyta siekti 
kaimyninėje šalyje įsigyti LNG terminalo dalį, kad 
būtų užsitikrinta didesnė prieiga prie išteklių. 
Straipsnyje pažymima, kad Vokietija ir Lenkija – 
kaimyninės šalys, šiuo metu statančios LNG 
terminalus; tebesitęsiantis ginčas dėl Turovo anglies 
kasyklos bei menkai išvystyta infrastruktūra tarp 
Lenkijos ir CZ, gali lemti CZ didesnį suinteresuotumą 
siekti LNG dalies Vokietijoje. 

Prague seeks less 
dependency on Russian 
gas, plans stake in LNG 
terminal – EURACTIV.com 

 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 
2022-01-23 CZ ūkininkai skundžiasi dėl nuo praėjusių metų 

rudens itin išaugusiomis trąšų kainomis. Trąšų kainų 
augimą pastaraisiais mėnesiais labiausiai lėmė 
brangstančios dujos, kurios plačiai naudojamos trąšų 
gamyboje. Nuogąstaujama, kad net iki šešių kartų 
išaugusios trąšų kainos netrukus gali lemti menkesnį 
derlių, maisto produktų brangimą ir žemės ūkio 
produkcijos kokybės prastėjimą. „Brangesnės trąšos 
lemia mažesnį jų naudojimą, o tai atsiliepia pasėlių 
kokybei bei derliaus kiekiui. Dėl mažesnio tręšimo, 
pasėlių derlius šįmet gali būti mažesnis – pažymėjo 
CZ ekonomistas L. Kovanda. 

https://www.idnes.cz/eko
nomika/zahranicni/hnojiv
a-ceny-potraviny-
zdrazovani-evropa-
zemedelci.A220121_1417
50_eko-zahranicni_jla 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 
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2022-01-20 Praėjusią savaitę, pirmą kartą nuo lapkričio pabaigos,  
Čekijoje augo degalų kainos. Vidutinė perkamiausio 
„Natural 95“ benzino kaina pakilo keturiais centais iki 
36,02 CZK/l – 1,47 Eur/l. Litras dyzelino 
parduodamas vidutiniškai už 34,98 CZK - 1,43 Eur/l, 
tai yra šešiais centais daugiau, nei prieš savaitę. 

 
https://www.novinky.cz/e
konomika/clanek/ceny-
benzinu-a-nafty-jdou-
nahoru-40384544 

 

2022-01-19 Premjeras P. Fiala sausio 19 d informavo, kad CZ 
nebus įvesta privaloma vakcinacija nuo Covid-19. 
Ankstesnė Vyriausybė buvo patvirtinusi dekretą, 
kuriuo numatyta, kad nuo kovo 1 d. vakcinacija 
nuo Covid-19 privaloma vyresniems kaip 60 m. 
asmenims ir kai kurių profesijų atstovams. Nauja 
Vyriausybė siūlo pratęsti Pandemijos įstatymo, 
reguliuojančio parduotuvių, turgaviečių, paslaugų 
teikimo, sporto ir mokymo įstaigų veiklą, galiojimą iki 
2023 m. rugpjūčio pab. 

https://www.ceskenoviny.
cz/zpravy/fiala-ockovani-
proti-covidu-19-nebude-
povinne/2147747 

 

2022-01-27 Šiuo metu fiksuojamas nuo pandemijos pradžios 
didžiausias ir toliau didėjantis naujų užsikrėtimų 
skaičius. Vidutiniškai per parą fiksuojami 39,700 
nauji viruso atvejai. Sergamumo skaičius, t. y. per 
savaitę naujai užsikrėtusiųjų skaičius 100 tūkst. 
gyventojų – sausio 27 d. siekė 1,698. Dviem dozėmis 
paskiepyta apie 64,8% gyventojų. 

Dėl plintančios Covid-19 Omikron atmainos nuo 
sausio 11 d. saviizoliacijos laikotarpis 
sutrumpintas iki 5 dienų. Saviizoliacijos privalės 
laikytis ir tie Covid-19 susirgę asmenys, kurie yra 
pilnai vakcinuoti arba/ir per pastaruosius 6 mėnesius 
yra sirgę šia liga. Nuo sausio 17 d. įsigaliojo ir 
naujų  apsaugos priemonių: bendrovių darbuotojai, 
valstybės tarnautojai, individualūs verslininkai ir 
įmonių vadovai privalo testuotis du kartus per savaitę. 
Ši priemonė taip pat taikoma ir pilnai vakcinuotiems 
bei virusu persirgusiems žmonėms. Gavus teigiamą 
testo rezultatą, taikoma 5 dienų izoliacija, po kurios, 
nesant simptomų, grįžtama į darbą.  

https://graphics.reuters.c
om/world-coronavirus-
tracker-and-
maps/countries-and-
territories/czech-
republic/ 
 
 
https://www.irozhlas.cz/z
pravy-
domov/koronavirus-
cesko-covid-19-nova-
opatreni-ockovani-
testovani-v-
zamestnani_2201170500
_aur 
 
https://www.irozhlas.cz/z
pravy-domov/vlada-
petra-fialy-
koronavirus_2201051330
_pj  

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 
2022-01-05 Mokslo, tyrimų ir inovacijų ministrė Helena 

Langšádlova (TOP-09) premjero teikimu paskirta 
pirmininkauti Mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų 
tarybai. Anksčiau šiai institucijai  vadovavo buvęs 
premjeras A. Babišas (ANO) 

https://www.ceskenoviny
.cz/zpravy/ministryne-
pro-vedu-langsadlova-
byla-jmenovana-
predsedkyni-
rvvi/2141395 

 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  
2022-01-21 P. Tykačas, įmonės „Sev.en Energy“, kuri užsiima 

rudosios anglies kasyba bei elektrinių eksploatacija, 
vadovas, tvirtina, kad CZ prieš Kalėdas buvo kilusi 
didelė grėsmė dėl elektros energijos tiekimo stygiaus. 

https://zpravy.aktualne.cz
/ekonomika/cesko-bylo-
21-prosince-na-hrane-
blackoutu-tvrdi-tykac-

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 



3 

CZ elektros perdavimo sistemą valdanti ČEPS, tokius 
pareiškimus neigia. 

data-
c/r~134d399c783b11ecab
010cc47ab5f122/ 

2022-01-22 CZ ginčas su Lenkija dėl Turovo 
kasyklos Susitarimas su lenkija dėl Turovo anglies 
kasyklos yra paruoštas CZ vyriausybės aptarimui. 
Apie tai sausio 22 d. savo „Twitter“ paskyroje pranešė 
CZ aplinkos ministrė A. Hubáčková (KDU-ČSL). 
Pasak ministrės, CZ ketina prašyti 50 mln. eurų 
atlyginti žalai dėl vykdomų kasybos darbų; savo 
ruožtu, Lenkija siūlo 40 mln. eurų kompensaciją. Kiek 
anksčiau, sausio 18 d. Varšuvoje vyko derybos tarp 
CZ ir Lenkijos aplinkos ministrių dėl kasyklos ateities. 
Derybų detalės neatskleidžiamos. Pasak CZ aplinkos 
ministrės A. Hubáčkovos – derybos buvo teisingos ir 
atviros, jose išdėstytos abiejų pusių pozicijos, tačiau 
išlieka atvirų klausimų. Abi ministrės teigė, kad 
susitarimo sąlygos, kurios buvo aptartos, turėtų būti 
patvirtintos CZ vyriausybės. Lenkijos aplinkos 
ministrė A. Moskwa žurnalistams sakė, kad “šis 
susitikimas, davė daugiau naudos, nei prieš tai vykusių 
18-a susitikimų su buvusia CZ vyriausybe – skiriasi ne 
tik pati atmosfera, bet ir konkretūs pasiūlymai. Lenkija 
pasiruošusi pasirašyti susitarimą aptartomis 
sąlygomis, jei su jomis sutiks CZ vyriausybė. Jei 
dvišalis susitarimas bus pasirašytas, CZ informuos ES 
Teisingumo Teismą, jog susitarimas sprendžiant ginčą 
pasiektas, ir atsiims savo skundą,” –  pažymėjo A. 
Moskwa. Manoma, kad šiuo metu pagrindinis 
nesutarimų objektas –  susitarimo galiojimo laikas. 
Lenkija siekia susitarimo dvejiems metams, o CZ – 
bent dešimčiai metų, nes numatyta kasyklos 
eksploatavimo trukmė – daugiau kaip du 
dešimtmečiai (iki 2044 m.). CZ ir Lenkijos derybos 
nutrūko praėjusių metų rugsėjį, abiem pusėms 
nesutariant dėl kasyklos ateities. 2021 m. rugsėjį ES 
Teisingumo Teismas (ESTT) įpareigojo Lenkiją 
kiekvieną dieną mokėti po 500 tūkst. eurų baudą, 
nes Varšuva neįvykdė įpareigojimo uždaryti 
kasyklą dėl kenksmingo poveikio aplinkai. Tų 
pačių metų gegužę teismas įpareigojo Varšuvą 
sustabdyti lignito – prastos kokybės rusvųjų anglių 
– kasybą atviroje Turuvo kasykloje, išnagrinėjęs 
Prahos skundą, kad šis objektas kelia pavojų 
aplinkai ir pažeidžia ES teisę. Lenkija tiek vieną, 
tiek kitą nurodymą vykdyti atsisakė ir tvirtino, kad 
priešingu atveju iškiltų pavojus šalies 
energetiniam saugumui, nes Turovo kasyklos 
anglimis kūrenama elektrinė pagamina apie 7 proc. 
šalyje suvartojamos elektros energijos. Dėl 
kasyklos ir planų ją išplėsti skundėsi tiek CZ, tiek 
Vokietija. Anot jų, šis objektas taip pat kelia didelį 
triukšmą ir skleidžia daug dulkių. Tačiau 
didžiausia Lenkijos energetikos grupė PGE, kuriai 
priklauso tiek kasykla, tiek elektrinė, planuoja tęsti 
anglių gavybą Turove iki 2044 metų. Lenkijoje 
anglimis kūrenamos jėgainės patenkina iki 80 proc. 

https://zpravy.aktualne.c
z/zahranici/dul-turow-
cesko-a-polsko-stale-
jednaji-o-dalsi-
tezbe/r~4de5bf6e786f11
ecab010cc47ab5f122/ 
 
https://www.reuters.com
/world/europe/polish-
minister-says-czechs-
drop-turow-complaint-if-
deal-signed-2022-01-19/ 
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šalies energijos poreikių, bet Varšuva žada vystyti 
žaliosios energetikos pajėgumus ir iki 2049 metų 
uždaryti visas anglių kasyklas, vykdydama ES 
reikalavimus.  Lenkijos žiniasklaidoje taip pat 
pasirodė pranešimų, kad dėl Turovo kasyklos 
Lenkija svarsto galimybę kreiptis į Stokholmo 
arbitražo teismą, kur už tolesnę kasyklos eksploataciją 
siektų prisiteisti mokėti CZ mažesnes kompensacijas, 
nei šiuo metu reikalauja CZ. 

2022-01-21 CZ vyriausybė sausio 21 d. išsiuntė laišką Europos 
Komisijai, prašydama sušvelninti branduolinės 
energijos ir gamtinių dujų priskyrimo ekologinėms 
investicijoms taisykles. Anot CZ vyriausybės, 
atominės elektrinės turėtų būti vertinamos kaip mažos 
emisijos šaltinis ne tik pereinamuoju laikotarpiu, bet ir 
ilgalaikėje perspektyvoje. 

https://www.idnes.cz/eko
nomika/podniky/taxonom
ie-eu-jadro-zemni-plyn-
podminky-cesko-
pripominky-
dopis.A220121_134248_
ekoakcie_maz 

 

Bendra ekonominė informacija 
2022-01-24 Nepaisant to, kad skurdo lygis CZ mažėjo antrus 

metus iš eilės, daugiau kaip 900,000 žmonių vis dar 
gyvena ties skurdo riba. Atitinkamai, 2021 m. tokių 
žmonių buvo priskaičiuojama 901,200 (8,1 proc.  
šalies gyventojų), 2020 m. – 91,400 (9,5 proc. šalies 
gyventojų).   

https://www.novinky.cz
/ekonomika/clanek/prij
mova-chudoba-v-
cesku-ohrozuje-900-
tisic-lidi-40384718 

 

2022-01-21 CZ paštas nuo šių metų gegužės planuoja atleisti apie 
700  darbuotojų. Daugiausia bus naikinama 
vadovaujančių ir administracinių pareigų etatai. 
„Paštininkų tai nepaveiks“ - teigė pašto atstovas M.  
Vitíkas. Mažindama etatų skaičių įmonė viliasi per 
metus sutaupyti apie 500 mln. CZK (20,4 mln Eur).  

https://www.idnes.cz/eko
nomika/domaci/ceska-
posta-propousteni-
urednici-setreni-
manazeri.A220121_1521
42_ekonomika_maz 

 

2022-01-23 Finansų ministerijos vertinimu, dėl pandemijai  
suvaldyti įvestų suvaržymų, CZ ekonomika pernai 
siekė 86 proc. eurozonos šalių vidurkio. 2020 m. CZ 
ekonomika siekė 88 proc. eurozonos šalių vidurkio.  

https://www.novinky.cz/e
konomika/clanek/ekonom
icka-uroven-cr-vuci-
eurozone-loni-poklesla-
40384838 

 

2022-01-24 CZ energetikos įmonė „Lumius“ vienašališkai 
nutraukė dujų tiekimą „Novobor“ šiluminei jegainei. 
Dėl to   Nový Bor mieste  nuo vasario mėnesio kils 
šildymo kainos. „Dujų tiekimas buvo nutrauktas 
precedento neturinčiomis sąlygomis, nepaisant 
ilgalaikės terminuotos sutarties. Sausio 11 d. buvome 
informuoti, kad „Lumius“ nuo sausio 15 d. prarado 
galimybę tiekti dujas“ – sakė „Novobor“ šiluminės 
elektrinės generalinis direktorius M. Vlčekas. Namų 
ūkiams, kuriems šilumą tiekia Teplo Nový Bor, tai 
reikš, kad kaina padidės nuo 572 CZK (23,29 Eur) iki 
990 CZK (40,31 Eur) už gigadžaulį. Vidutiniam namų 
ūkiui, suvartojančiam 23 GJ, tai reišks papildomas 
9600 CZK (390,87 Eur) per metus. 

https://www.novinky.cz/e
konomika/clanek/kvuli-
padlemu-dodavateli-
zdrazi-v-novem-boru-
teplo-o-80-procent-
40384909 

 

2022-01-25 CZ energijos įmonė „Innogy“ nuo kovo mėn.  didins 
dujų ir elektros kainas. Dujos namų ūkiams ir 
smulkiems vartotojams baziniame kainoraštyje nuo 
kovo 7 d. brangs 19 proc., o elektros kaina kils 14 

https://zpravy.aktualne.cz
/finance/innogy-od-
brezna-zdrazi-plyn-i-
elektrinu-firma-
zdrazovala-
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proc. Fiksuotos kainos vartotojams, kurių yra 
dauguma, kainos nesikeis.  

en/r~96493ac07d2811ec9
4760cc47ab5f122/ 

2022-01-21 Lyginant su praėjusiais metais, CZ turėtų surinkti 
mažiau gyventojų pajamų ir pelno mokesčių. Tačiau 
valstybės pajamos iš kitų mokesčių ir socialinio 
draudimo įmokų turėtų augti.  Valstybė šiais metais iš 
gyventojų pajamų mokesčio planuoja surinkti 164,1 
mlrd. CZK (6,7 mlrd. Eur), o pernai surinko – 172,6 
mlrd. CZK (7,05 mlrd. Eur). Tikimąsi šįmet surinkti 
189,8 mlrd. CZK (7,75 mlrd. Eur) pelno mokesčių, 
(lyginant su 200,6 mlrd. CZK (8,19 mlrd. Eur 2021 
m.).  

https://www.novinky.cz
/ekonomika/clanek/stat-
letos-vybere-na-danich-
od-fyzickych-osob-a-
firem-mene-nez-loni-
40384737 

 

2022-01-18 Sausio 19 d. Prahos vertybinių popierių birža šiek tiek 
pagerino savo ilgalaikį rekordą, kai PX indeksas 
pakilo 0,21 proc. iki 1451,75 punkto (pirmą kartą nuo 
2008 m. rugsėjo). Tądien sėkmingiausios buvo ginklų 
gamintojos „Česká zbrojovka“ akcijos. 

https://www.ceskenoviny.
cz/zpravy/index-px-
poprve-od-zari-2008-
uzavrel-nad-1450-
body/2147622 

 

2022-01-23 CZ eksportuotojai susiduria su iššūkiais dėl 
stiprėjančios CZ kronos. Stiprėjanti valiuta mažina 
pajamas iš jau sudarytų sandorių. Kronos stiprėjimą 
lėmė CZ nacionalinio banko sprendimas didinti bazinę 
palūkanų normą. Tai padidino investuotojų 
susidomėjimą CZ valiuta. CZ krona šiuo metu, yra 
stipriausia euro atžvilgiu nuo 2011 m. vasario vidurio. 

https://www.seznamzprav
y.cz/clanek/ekonomika-
firmy-kazda-koruna-
prijde-na-200-miliard-
exporteri-maji-obavy-z-
cnb-186413 

 

 
  
 
Parengė:  
Kristina Baubinaitė, LR ambasados CZ 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) 
 


