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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2022-07-13 Remiantis Čekijos statistikos tarnybos duomenimis,
birželio mėn. kainos Čekijoje, palyginus su tuo pačiu
laikotarpiu prieš metus, pakilo 17,2 proc. Infliacijos
augimas valstybėje pastebimas dvyliktą mėnesį iš
eilės. Didžiausias kainų augimas pastebimas maisto
bei energijos sektoriuose. Infliacija valstybėje yra
didžiausia nuo 1993 m. gruodžio mėn.
2022-07-14 Ministro Pirmininko P. Fiala teigimu, Vyriausybė
nutarė atnaujinti Energetikos ir žaliavų strategijos
tarybos veiklą. Šios tarybos uždavinys – tęsti
diskusijas dėl valstybės energetikos politikos
plėtojimo,
įskaitant
atsinaujinančių
išteklių
panaudojimą.
2022-07-18 Liepos mėn. pradžioje kronos kursas euro atžvilgiu
šiek tiek susilpnėjo ir sustiprėjo dolerio atžvilgiu,
atitinkamai – buvo 24,52 CZK/EUR ir 24,04
CZK/USD. Tuo pačiu laikotarpiu Prahos birža
sustiprėjo daugiau nei dviem procentais, PX indeksas
užsidarė ties 1248,72 punkto.
2022-07-21 Remiantis liepos mėn. antros pusės duomenimis,
degalai Čekijoje nuo praėjusios savaitės atpigo, tačiau
jie vis dar gerokai brangesni nei prieš metus.
Populiariausio 95 benzino litro kaina smuko iki 46.71
CZK (atpigo 69 haleriais), dyzelino litro kaina – 47.14
CZK (atpigo 63 haleriais). Analitikų vertinimu,
tikėtina, kad kainos toliau kris arba bent jau
nusistovės.
Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
2022-07-15 Vasaros pabaigoje Čekijos automobilių gamintojas
„Škoda“ ketina pristatyti naujo automobilio – Vision
7S – koncepciją. Tai bus visiškai naujo dizaino
automobilis. Automobilyje „Škoda“ ketina integruoti
itin daug naujųjų technologijų – autonominio
vairavimo režimas, modifikuojamas prietaisų
skydelis, belaidžiai telefonų įkrovikliai ir kt.
2022-07-19 Čekijoje veikianti energetikos bendrovė „ČEZ“ sutarė
su Nyderlandų Eemshaven miesto LNG valdančia
įmone „EemsEnergyTerminal“ dėl dujų įsigijimo. Šis
DATA

INFORMACIJOS
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susitarimas leis užpildyti Čekijos dujų rezervuarus
papildomiems dviems mėnesiams. Šiuo metu apie
77% Čekijos dujų saugyklų yra užpildytos, tai leistų
be papildomų šaltinių patenkinti valstybės dujų
poreikius iki kitų metų sausio mėn. Naujasis
susitarimas šį laikotarpį pratęs iki kitų metų kovo mėn.
Dujos iš LNG terminalo sumažins priklausomybę nuo
Rusijos dujų maždaug trečdaliu.
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2022-07-21 Vidutinė naudotų automobilių kaina Čekijoj 2022 m.
pirmąjį pusmetį išaugo 18% iki 289 000 CZK. To
priežastis – didėjanti paklausa, naujų automobilių
tiekimo grandinėms susiduriant su trikdžiais.
Vidutinis parduotų automobilių amžius šiek tiek
padidėjo – nuo 9,1 metų iki 9,5 metų.
2022-07-21 Prekybininkų teigimu, dabartinis karštis valstybėje
didina vadinamuosius impulsinius pardavimus. Kai
kurie internetiniai prekybos centrai stebi išaugusį
susidomėjimą prekių pristatymu į namus tiek Prahoje,
tiek kituose regionuose. Tradiciškai, esant aukštai
temperatūrai, smarkiai didėja paklausa melionams,
ledams, alkoholiniams ir nealkoholiniams gėrimams.
2022-07-22 Prahos vertybinių popierių biržos akcijos liepos
viduryje sustiprėjo. PX indeksas pakilo 1,2 procento
iki 1238,1 punkto. Didžiausią augimą fiksavo
„Pilulka“ (Čekijos vaistinių tinklo) akcijos. Praėjusią
savaitę akcijos Prahos biržoje atpigo 0,6 proc.
2022-07-24 Lyginant su 2021 m. pirmuoju pusmečiu, 2022 m.
Čekijoje surinkta 19% (572 mlrd. CZK) daugiau
valstybės mokestinių pajamų. Šį padidėjimą nulėmė
daugiau surinktų lėšų iš PVM, pelno, gyventojų
pajamų ir kt. mokesčių.
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2022-07-18 Čekijos Regioninės plėtros ministerija svarsto
griežtesnes Airbnb nuomos taisykles. Pasiūlymu
vietos savivaldybėms būtų suteikta daugiau galimybių
nustatyti didesnius mokesčius jų ribose veikiantiems
Airbnb nuomotojams, taip siekiant skatinti
konkurenciją tarp Airbnb ir kitų trumpalaikės nuomos
paslaugas teikiančių įmonių. Žmonės, kurių pajamos
iš turto nuomos neviršija 30 000 CZK per metus, būtų
atleisti nuo planuojamo mokesčio.
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2022-07-14 Valstybėje tęsiasi diskusijos dėl energijos taupymo
tarifų režimo artėjant žiemai. Liepos 14 d. Čekijos
Parlamento Atstovų rūmai pateikė pasiūlymą, kuriame
valstybė subsidijomis mažintų vartotojų patiriamą
naštą mokant už elektrą bei dujas. Atstovų rūmai
išplėtė ankstesnį Vyriausybės pasiūlymą, į kurį
nebuvo įtrauktos subsidijos dujoms. Dėl galutinio
taupymo režimo turės nuspręsti Vyriausybė, tikimasi,
rugpjūčio mėn.
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Buvęs pramonės ir prekybos ministras Karelis
Havličekas teigia, kad Vyriausybė turėtų motyvuoti
įmones taupyti energiją. Šį teiginį buvęs ministras
grindžia Europos Komisijos rekomendacijomis, kur
teigiama, kad valstybės narės turi galimybę remti
įmones, kurios yra įsipareigojusios mažinti dujų
suvartojimą. Vyriausybė yra skatinama rengti
pirminius planus tokiai paramos sistemai.
Liepos 22 d. buvo išjungtas Temelino atominės
elektrinės antrasis blokas. Blokas bus išjungtas apie 2
mėn., kuomet bus pakeista dalis jame naudojamo
branduolinio kuro, patikrinamos saugumo sistemos.
Temelino atominė elektrinė yra didžiausia Čekijoje,
pagaminanti apie penktadienį visos suvartojamos
elektros energijos.
Dujų suvartojimas Prahos mieste per pirmus penkis
2022 m. mėnesius sumažėjo 16% lyginant su
praėjusiais metais. Tai susiję su bendru dujų vartojimo
mažinimu, atsižvelgiant į Europos Komisijos siūlymą
visoje ES mažinti dujų vartojimą 15%.

Bendra ekonominė informacija
2022-07-12 Nedarbas Čekijoje birželį sumažėjo dešimtadaliu iki
3,1%. Mėnesio pabaigoje darbo biržose buvo
užsiregistravę 231 309 asmenys, 4 159 mažiau nei
gegužę. Darbdaviai pasiūlė daugiau nei 319 000 laisvų
darbo vietų, jų skaičius nuo gegužės pabaigos
sumažėjo maždaug 18 000.
2022-07-15 Vidutinė būsto paskolų palūkanų norma Čekijoje yra
aukščiausia nuo 2010 m. Naujai suteiktų būsto
paskolų palūkanų norma birželį pakilo iki 5% nuo
4,64% gegužę. Bankai per birželio mėn. suteikė būsto
paskolų už 19,3 mlrd. kronų, t. y. 8% procentais
mažiau nei gegužės mėn.
2022-07-16 Nepaisant to, kad čekai yra laikomi viena taupiausių
tautų pasaulyje bei apie 53% jų teigia taupantys, 48%
čekų neturėtų pakankamai lėšų netikėtoms gyvenimo
situacijoms (t. y. turi sutaupę mažiau nei 6 mėn.
atlyginimo rezervą). Daugiau nei dešimtadalis neturi
jokių atidėtų pinigų. Tai rodo apklausų įmonės
„Kantar“ surinkti duomenys.
2022-07-19 Pirmąjį pusmetį elektroninis rinkliavos sistemoje
šalies greitkeliuose surinkta 5,8% daugiau nei lyginant
su tuo pačiu laikotarpiu prieš metu. Bendra surinkta
suma – 7,5 mlrd. CZK. Prie augimo prisidėjo nauji
mokami ruožai, įvesti nuo š. m. vasario 1 d. ir šiek tiek
padidėjęs eismo intensyvumas. Maždaug 52%
surinktų rinkliavų pirmąjį pusmetį sumokėjo užsienio
transporto priemonių vairuotojai. Automobiliams iš
Čekijos tenka likusieji 48%. Mokamų kelių sistema
Čekijoje pradėjo veikti 2007 m.
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Čekijos aludarių teigimu, jeigu būtų nutrauktas
gamtinių dujų tiekimas, jų produkcija vidutiniškai
sumažėtų apie 60%. Toks produkcijos sumažėjimas
lemtų išaugusias alaus kainas, kas, ekspertų teigimu,
smarkiai sumažintų alaus eksportą į kitas ES rinkas.

https://www.ceskenoviny.c
z/zpravy/prazdroj-pripreruseni-dodavek-plynuby-pivovary-byly-schopnevyrabet-omezene/2234353

2022-07-22

Grynosios palūkanų išlaidos Čekijos valstybės skolai
padengti pirmąjį pusmetį sudarė 22,9 mlrd. CZK, o
pernai tuo pačiu laikotarpiu – 18,5 mlrd. CZK.
Finansų ministerijos (FM) planuose pusmetį palūkanų
išlaidos sieks 25,5 mlrd. kronų. Valstybės skola, apie
kurios dydį praėjusią savaitę pranešė Finansų
ministerija, pirmąjį pusmetį išaugo 242 mlrd. kronų iki
2,7 trilijono kronų. Hipotetiškai kiekvienas čekas
turėjo maždaug 257 000 kronų skolą.
Prahoje būsto paskolų įmokos yra vidutiniškai 11 000
CZK didesnės nei valstybės regionuose. Tačiau net ir
pasirinkus būstą už Prahos ribų, transporto,
automobilio eksploatavimo ir panašios išlaidos
atsieina papildomai panašiai tiek, kiek didesnė būsto
įmoka Prahos mieste. Taip, analitikų teigimu, prastėja
naujakurių galimybės įsikurti tiek Prahoje, tiek jos
priemiesčiuose.
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PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS
Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2022-06-23 Čekijoje benzino kainos pasiekė rekordą – litras 95
benzino kainuoja 47.96 CZK. Dyzelino kainos taip pat
kyla, šiuo metu litras dyzelino kainuoja 48 CZK už
litrą, tačiau dar neperkopė kovo viduryje pasiekto
kainų rekordo, kuomet litras dyzelio kainavo 49.60
kronų. Analitikų vertinimų, galima tikėtis benzino
kainų stabilizavimosi, tačiau tikėtina, kad dyzelino
kainos dar augs. Prieš metus vieno litro benzino kaina
buvo apie 15,50 kronų mažesnė, o dyzelino – 17,50
kronų mažesnė.
2022-06-29 Remiantis birželio 29 d. duomenimis, Čekijos valiutos
kursas susilpnėjo JAV dolerio atžvilgiu (9 heleriais iki
23.61 CZK už JAV dolerį), o euro atžvilgiu valiutų
kursų pokyčiu nebuvo. Prahos vertybinių popierių
birža smuktelėjo 0,79 proc., šį nuosmukį nulėmė bakų
akcijų kritimas (ypač Erste bankų grupės bei
Komerční banka).
Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
2022-06-28 Praėjusiais metais automobilių gamintojų pajamos
išaugo 5,9 % iki 1,1 trilijono CZK. Eksporto apimtys
padidėjo 4,5 proc. iki 911,5 mlrd. CZK. Automobilių
gamintojams svarbiausia eksporto rinka išliko ES,
eksportas į ES viršijo 80% visos produkcijos.
Didžiausia eksporto rinka ES buvo Vokietija (29,6%).
DATA
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Budweiser Budvar, Čekijos nacionalinės įmonės,
gaminančios alų, priešmokestinis pelnas 2021 m.
išaugo 13.6% iki 422 mln. CZK. Įmonės pajamos per
metus išaugo 10.8% ir buvo didžiausios per visą
įmonės veiklos istoriją (3.11 mlrd. CZK). Įmonės
pelnas po mokesčių išaugo 10.5% iki 337.1 mlrd.
CZK. Per praėjusius metus įmonė pagamino 1.8 mln.
hektolitrų alaus – 4.6% daugiau nei 2020 m. Įmonės
eksportas sudarė 73.4% visos produkcijos. Penkios
didžiausios pastarųjų metų eksporto rinkos buvo
Vokietija, Lenkija, Slovakija, Rusija ir Didžioji
Britanija.
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2022-06-25 Prasidėjus vasaros karščiams, Čekijos prekybininkai
pastebi smarkiai išaugusią ledų, prekių, skirtų kepti
ant laužo bei kitų iškilos prekių paklausą. Taip pat
smarkiai didėja vandens buteliukuose bei atšaldytų
gėrimų pardavimai.
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2022-06-12 Čekijos pirmininkavimo ES Tarybai metu regioninės
plėtros ministras Ivanas Bartošas sieks daugiausia
dėmesio skirti sanglaudos politikai, turizmui ir viešųjų
pirkimų skaitmenizavimui. Turizmo srityje ministerija
nori skatinti sektoriaus atsparumą, tvarumą ir
skaitmeninimą. Viena iš laukiančių diskusijų temų –
trumpalaikio apgyvendinimo platformos.
2022-06-16 Čekijos Pirmininkavimas ES Tarybai smarkiai
padidins keleivių srautus maršrutu Briuselis-Praha.
Prognozuojama, kad viso pirmininkavimo metu per 6
mėnesius šiuo maršrutu keliaus apie 80 000 žmonių, o
vien liepos 6-21 d. – apie 6000 keliautojų. Šiuo metu
manoma, kad esamų tiesioginių skrydžių šiam
keleivių srautui nepakaks – reikės rinktis alternatyvius
maršrutus su persėdimais.
2022-06-17 Čekijoje smarkiai išaugo paskutinės minutės kelionių
paklausa. Įsigytų paskutinės minutės kelionių kiekiai
jau dabar viršija 2019 m. t. y. paskutinę vasarą prieš
prasidedant COVID-19 pandemijai. Populiariausios
paskutinės minutės kelionių kryptis, kurias renkasi
čekai – Graikijos salos, Egiptas, Tunisas, Turkija ir
Bulgarija.
2022-06-29 Remiantis naujausiomis prognozėmis, šiais metais
Prahos Vaclovo Havelo oro uostas sulauks daugiau nei
10 mln. atvykstančių turistų – tai 1.5 mln. daugiau, nei
prognozuota metų pradžioje. Praėjusiais metais
keleivių srautas viršijo 4.4 mln., o prieš Covid-19
pandemiją – 17.8 mln. Kylant atvykstančiųjų
skaičiams, oro uostas susidurs su personalo stoka –
Prahos oro uostui šiuo metu trūksta kelių dešimčių
darbuotojų, kas gali nulemti ilgesniais eiles prie oro
uosto saugumo patikros.
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2022-06-29
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Čekijos Vyriausybė sieks turėti daugiau įtakos
esminiams sprendimams dėl valstybės kritinės
infrastruktūros, teigia Čekijos Ministras Pirmininkas
P. Fiala. Jo manymu, tai galima pasiekti
restruktūrizuojant
ČEZ
(didžiausia
Čekijos
energetikos įmonė, kurios dalį valdo Čekijos Finansų
ministerija). Restruktūrizacija galėtų užtrukti apie du
metus.
Čekijos nuo 2024 m. nebeimportuos branduolinio
kuro iš Rusijos. Birželio 29 d. didžiausia energijos
tiekėja ČEZ pasirašė branduolinio kuro tiekimo sutartį
su JAV energetikos įmone „Westinghouse“ ir
Prancūzijos energetikos įmone „Framatome“. Sutartis
įsigalios nuo 2024 m., kuomet nustos galioti tiekimo
sutartis su „Rosatom“, ir galios 10 metų. Šiuo metu
Čekijos atominės elektrinės turi branduolinio kuro
atsargų, kurių užteks 2-3 metams.
Čekijos Ministras Pirmininkas teigia manantis, kad
siekiant kovoti su kylančiomis energijos kainomis,
valstybė turėtų siekti privatizuoti ČEZ – vieną
pagrindinių energijos tiekėjų valstybėje. Tačiau
ekspertų vertinimu, vienos įmonės nacionalizavimas
reikšmingai neprisidės prie energijos kainų mažinimo.
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Čekijos Ministras Pirmininkas P. Fiala teigia, kad
mato galimybę pradėti diskusijas Vyriausybėje dėl
sektorinių mokesčių įvedimo energetikos srityje. Šie
mokesčiai būtų skirti kompensuoti smarkiai išaugusių
energetiko kainų naštą labiausiai nukentėjusiems.

https://www.novinky.cz/ek
onomika/clanek/zavedenisektorove-dane-naenergofirmy-fiala-klickuje40401563pracovnicich/r~fe
709912a39e11ec87d40cc47
ab5f122/

Bendra ekonominė informacija
2022-06-14 Remiantis statistiniais duomenimis (Prosperity Index)
Prahoje nekilnojamas turtas yra vienas brangiausių
visoje ES. Norint čia įsigyti vidutinio dydžio (70
kv/m) butą, vidutiniškai reikia sumokėti 17 metų
vidutinę algą. Likusioje Čekijoje – tokiam pačiam
butui – apie 15 metų vidutinę algą. Tokios aukštos
nekilnojamo turto kainos – augančių žaliavų kainų,
kylančios infliacijos bei sudėtingų biurokratinių
procedūrų statybos leidimams gauti rezultatas.
Skaičiuojama, kad vien Prahoje šiuo metu trūksta apie
15 000 naujų butų.
2022-06-15 Birželio 15 d. vykusios konferencijos „Geležinkelių
pramonės plėtra Čekijoje“ metu traukinių gamintojai
pristatė geležinkelių plėtros planus Čekijoje. Esminė
žinia – galima tikėtis, kad artimoje ateityje
neelektrifikuotais bėgiais važiuojantys dyzeliniai
traukiniai bus pakeisti akumuliatoriniais bei
vandeniliu varomais traukiniais. Šis perėjimas taip pat
sumažins valstybės priklausomybę nuo iškastinio
kuro.

https://www.ceskenoviny.c
z/zpravy/cez-westinghousea-framatome-uzavrelysmlouvy-na-dodavkypaliva-pro-temelin/2225278

https://www.irozhlas.cz/eko
nomika/cez-rozdelenizestatneni-prevodtransformace-elektrarenfialaprojev_2206290010_jip

https://www.irozhlas.cz/eko
nomika/vlastni-bydlenicesko-praha-dum-byt-rocnimzdapenize_2206141613_voj

https://www.ceskenoviny.c
z/zpravy/vyrobci-naneelektrizovanych-tratichjsou-budoucnosti-bateriovea-vodikove-vlaky/2219742
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Remiantis Čekijos statistikos biuro duomenimis,
pirmąjį šių metų ketvirtį atlyginimai valstybėje augo
7.2%, iki vidutinio 37 929 CZK atlyginimo. Tačiau,
įskaitant sparčiai augančia infliaciją, realus darbo
atlyginimas sumažėjo 3.6%, palyginus su praėjusių
metų duomenimis.
Birželio 27 d. Čekijos Aukščiausioji audito institucija
paskelbė išvadą, kurioje teigiama, kad 268 mln. iš ES
gautų subsidijų buvo panaudotos nesilaikant viešųjų
pirkimų taisyklių. Aukščiausioji audito institucija
konstatavo, kad šie pinigai buvo netinkamai išleisti su
maisto produktų reklaminėmis kampanijomis
susijusioms išlaidoms padengti – pvz., ne visuomet
buvo vykdomi viešųjų pirkimų konkursai, buvo
pasirašomos sutartys brangesnėmis kainomis, nei
numatyta konkursus laimėjusių įmonių pasiūlymuose.
Čekijos žemės ūkio ministerija, atsakinga už
minėtoms reklaminėms kampanijoms skirtų ES lėšų
administravimą, šiuos kaltinimus neigia.
Čekijoje dienos pietūs restoranuose ir kavinėse
vidutiniškai kainuoja 163 CZK, 28 CZK daugiau nei
2021 m. Čekijoje dienos pietų kainos kyla kas mėnesį,
tai tęsiasi jau daugiau nei metus. Tai nulemia
augančios energijos bei žaliavų kainos – per metus
energijos kainos pakilo 3 kartu, o žemės ūkio
produktai vidutiniškai pabrango 40%. Lyginant su
2019 m., dienos pietus besirenkančių čekų srautai
sumažėjo apie 30%.
Birželio 28 d., Vítkovice mieste, Čekijoje, atidaryta
pirmoji vieša vandenilio kuro kolonėlė Čekijoje. Kuro
kaina – 2500 CZK (100 EUR), nepriklausomai nuo to,
kiek kuro įsipilama. Iki 2030 metų norima atidaryti 28
tokias kolonėles visoje Čekijoje.
Birželio 29 d. Čekijos Vyriausybė atleido 5 iš 7
Čekijos Geležinkelių administracijos valdybos narių,
įskaitant ir valdybos pirmininką Pavel Hrubeš.
Naujuoju valdymo primininku paskirtas Hradec
Králové regiono gubernatorius Martinas Červíčekas
(atstovauja valdančiąją partiją ODS). Taip pat paskirti
du nauji valdybos nariai – Centrinės Čekijos regiono
atstovas Janas Lička (atstovauja Piratų partiją) bei
buvęs Čekijos kelių ir greitkelių direkcijos vadovas
Davidas Čermák. Valdyboje liko 2 laisvos vietos.
Čekijos finansų ministras Zbyněk Stanjura teigia
sieksiantis, kad šių metų valstybės biudžeto deficitas
neviršytų 330 mlrd. CZK. Tokį pasiūlymą ministras
ketina pateikti artimiausiu metu kartu su kitomis
valstybės biudžeto pataisomis. Dabartiniame biudžete
šiemet numatomas 280 mlrd. CZK deficitas.
Valstybės biudžeto deficitas gegužės pabaigoje
padidėjo iki 189,3 mlrd. CZK nuo 100,1 mlrd. CZK
balandžio mėn. Ekonomistų teigimu, jau beveik
neabejotina, kad visų metų deficitas viršys 300 mlrd.

https://www.irozhlas.cz/eko
nomika/mzda-inflaceceska-republikapokles_2206071055_elev

https://www.ceskenoviny.c
z/zpravy/nku-nasel-chybyv-propagaci-potravin-nakterou-slo-z-dotaci-268milionu-kc/2224757

https://www.ceskenoviny.c
z/zpravy/analyza-obed-vrestauraci-stoji-v-prumeru163-kc-o-28-kc-vice-nez-vroce-2020/2225373

https://www.vitkovicecylin
ders.cz/en/uvedli-jsme-doprovozu-1-verejnouvodikovou-stanici-v-cr/a179/
https://www.ceskenoviny.c
z/zpravy/zdopravy-czvlada-odvolala-vetsinuclenu-spravni-rady-spravyzeleznic/2226186

https://www.ceskenoviny.c
z/zpravy/stanjura-chceletos-schodek-rozpoctupod-330-mld-kc/2224595

