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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2022-09-08 Čekijos Parlamento atstovų rūmai diskutuoja 

dėl eilės su vartotojų apsauga susijusių 

nacionalinės teisės pakeitimų. Šios diskusijos 

susijusios su ES teisės šiose srityje 

įgyvendinimu. Parlamentarai diskutuoja dėl 

ilgesnio prekių grąžinimo termino (14 vietoj 30 

dienų), griežtesnio nuolaidų prekėms 

reglamentavimo, draudimo keisti sutarčių 

sąlygas telefonu ir kt. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/snemovna-asi-

schvali-novelu-jez-

obchodnikum-ztizi-

uvadeni-falesnych-

slev/2253921 

 

2022-09-14 

 

Čekijoje pratęstas sprendimas mažinti akcizą 

dyzelinui 1.5 CZK (0,061 euro) iki 2023 m. 

pabaigos. Šį sprendimą pasiūliusios Čekijos 

finansų ministerijos teigimu, tai padės išlaikyti 

didesnį konkurencinį pranašumą, ypač Čekijos-

Lenkijos pasienyje, siekiant motyvuoti tiek 

visuomenę, tiek vežėjus dyzelino įsigyti 

Čekijoje. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/vlada-

schvalila-prodlouzeni-

snizeni-spotrebni-dane-z-

nafty-do-konce-roku-

2023/2256758 

 

2022-09-22 Rugsėjo mėn. Čekijos krona ir toliau silpo – 

krona dolerio atžvilgiu susilpnėjo dar 19 halerių, 

o kursas 25,14 CZK/USD yra silpniausias nuo 

2020 m. gegužės vidurio. Euro atžvilgiu Čekijos 

valiuta susilpnėjo 3 haleriais iki 24,68 

CZK/EUR. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/ceska-mena-

dal-oslabuje-dolar-stoji-

uz-vice-nez-25-

korun/2260370 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2022-09-23 Viena didžiausių vinilinių plokštelių gamintojų 

pasaulyje „GZ Media“ svarsto iškelti dalį 

gamybos iš Čekijos dėl išaugusių energijos 

kainų. Įmonė ketina dalį gamybos pajėgumų 

perkelti į kitą Europos valstybę. Ateinančiais 

metais įmonė ketina didinti produkcijos kiekius 

bent trečdaliu ir prognozuoja iki 7 mlrd. CZK 

(0,29 mlrd. eurų) metinę apyvartą. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/vyrobce-

vinylu-gz-media-

uvazuje-kvuli-energiim-

o-presunu-casti-vyroby-

mimo-cr/2260578 
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Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2022-09-01 Čekijoje pastebima prastėjanti pramonės 

sektoriaus padėtis. Mažėja gamybos apimtys bei 

naujų užsakymų kiekis, o nuosmukis yra 

didžiausias per pastaruosius du metus. 

Sektoriuje taip pat stebimas nebaigtų užsakymų 

kiekio didėjimas, kurį nulemia tiekimo 

grandinių trikdžiai. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/index-

nakupnich-manazeru-

podminky-v-prumyslu-

se-v-srpnu-

zhorsily/2250474 

 

2022-09-01 Čekijoje išlieka mažiausias nedarbo lygis visoje 

ES. Lyginant su birželio mėn., Čekijoje 

nedarbas sumažėjo dešimtadaliu ir siekia 2.3%. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/nezamestnano

st-v-eu-v-cervenci-klesla-

na-sest-procent-nejnizsi-

zustava-v-cesku/2250533 

 

2022-09-23 Žaidimų kūrėjų pelnas Čekijoje praėjusiais 

metais augo 14 proc. iki 2,08 mlrd. CZK (0,085  

mlrd. eurų). Šį augimą paskatino COVID-19 

pandemija, kuomet daugiau žmonių likdavo 

namuose ir augo kompiuterinių žaidimų 

paklausa. Per praėjusius metus Čekijos žaidimų 

kūrėjai išleido 55 naujus žaidimus. Šiuo metu 

Čekijos žaidimų kūrimo industrijoje dirba 2 329 

darbuotojai.  

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/vyvojari-her-

v-cr-loni-zvysili-zisk-o-

14-procent-na-2-08-

miliardy-kc/2260189 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-09-08 Čekijos geležinkeliai praneša, kad per pirmąjį 

šių metų pusmetį nuostoliai siekė 937 mln. CZK 

(38,2 mln. eurų). Nuostoliai buvo 714 mln. CZK 

(29,1 mln. eurų) didesni, nei praėjusiais metais. 

Nuostolių augimą paskatino kylančios energijos 

kainos bei pabrangusios žaliavos. Tikėtina, kad 

metų pabaigoje brangs traukinių bilietai. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/ceske-drahy-

v-pololeti-zvysily-ztratu-

na-931-milionu-

korun/2253835 

 

2022-09-16 Dėl Paryžiuje vykusių oro linijų „AirFrance“ 

streikų, sutriko jungiamieji skrydžiai į Prahą. 

Oro linijų darbuotojams reikalaujant didesnių 

atlyginimų bei geresnių darbo sąlygų, rugsėjo 

mėn. „AirFrance“ teko atšaukti apie 55% 

skrydžių. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/leteckou-

dopravu-ve-francii-

ochromila-stavka-dotyka-

se-i-spoju-s-

prahou/2257595 

 

2022-09-21 Prahos oro uosto turistų srautai viršijo 

prognozes. Per vasaros sezoną oro uoste 

užfiksuotas 3.85 mln. turistų srautas – trečdaliu 

daugiau, nei buvo prognozuojama. Tikimasi, 

kad šįmet oro uostas aptarnaus apie 10 mln. 

keliautojų, maždaug trečdaliu mažiau, nei prieš 

COVID-19 pandemiją 2019 m., kuomet oro 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/provoz-na-

prazskem-letisti-roste-

nad-ocekavani-v-lete-

odbavilo-3-85-milionu-

lidi/2259635 
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uosto paslaugomis pasinaudojo apie 17 mln. 

keliautojų. 

2022-09-22 Čekijos regioninės plėtros ministro teigimu, 

valstybės turizmo sektorius patenka į 

vyriausybės planuojamų pagalbos dėl išaugusių 

energijos kainų paketą.  

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/bartos-pomoc-

s-dopady-drahych-

energii-by-mela-pokryt-

cely-cestovni-

ruch/2260017 

 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-09-02 Čekijoje įgyvendinant ES direktyvą NIS2 (angl. 

Network and Information Security (NIS) 

Directive), per 6000 organizacijų ir verslo 

subjektų privalės laikytis griežtesnių 

kibernetinio saugumo reikalavimų. Iki šiol ES 

reikalavimų dėl kibernetinio saugumo 

privalomai turėjo laikytis tik apie 400 subjektų. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/kyberbezpecn

ost-budou-muset-

povinne-zajistit-tisice-

ceskych-firem/2251197 

 

2022-09-08 Rugsėjo 8 d. Nyderlandų uoste Iemshavene 

atidarytas naujas suskystintų gamtinių dujų 

(SGD) terminalas. CZ išsipirko trečdalį šio 

terminalo pajėgumų 5 m. laikotarpiui – kasmet 

gaus po 3 mlrd. kubinių metrų dujų. Tokiu būdu 

CZ užsitikrino trečdalį valstybės dujų 

paklausos. Iemshaveno SGD terminalas 

pastatytas per itin trumpą laiką – 6 mėn.  

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/v-

nizozemsku-se-otevrel-

terminal-na-lng-zajisti-

plyn-pro-cr/2253917 

 

2022-09-23 Rugsėjo 23 d. Čekiją pasiekė pirmasis 

suskystintų dujų siuntinys per Nyderlanduose 

išsinuomotą SGD terminalą. Kita siunta Čekiją 

pasieks spalio mėn. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/ceske-lng-

zacalo-z-terminalu-v-

nizozemsku-proudit-do-

plynarenske-

soustavy/2260704 

 

2022-09-06 Lenkijos Karpačo mieste rugsėjo 6 d. 

vykusiame ekonomikos forume CZ ir Lenkijos 

premjerai  paskelbė atnaujinantys dujotiekio 

„Stork II“ projektą. „Stork II“, kurį įgyvendinus 

būtų sujungtos CZ, Vengrijos, Lenkijos ir 

Slovakijos dujų sistemos, pristatytas dar 2009 

m. – tuomečio CZ pirmininkavimo ES Tarybai 

metu. Šis projektas turėjo sujungti suskystintų 

gamtinių dujų (SGD) saugyklas Lenkijos 

Svinousčio mieste ir Kroatijos Krk saloje. 

Įgyvendinus pirmąją projekto dalį „Stork I“, 

2011 m. buvo sujungtos Lenkijos ir CZ dujų 

Fiala: The Czechia and 

Poland renewed 

cooperation on the Stork 

II gas pipeline 

(postsen.com) 
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https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ceske-lng-zacalo-z-terminalu-v-nizozemsku-proudit-do-plynarenske-soustavy/2260704
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ceske-lng-zacalo-z-terminalu-v-nizozemsku-proudit-do-plynarenske-soustavy/2260704
http://pasaulio-vardai.vlkk.lt/vietovardis/karpacas
https://czechia.postsen.com/local/39862/Fiala-The-Czechia-and-Poland-renewed-cooperation-on-the-Stork-II-gas-pipeline.html
https://czechia.postsen.com/local/39862/Fiala-The-Czechia-and-Poland-renewed-cooperation-on-the-Stork-II-gas-pipeline.html
https://czechia.postsen.com/local/39862/Fiala-The-Czechia-and-Poland-renewed-cooperation-on-the-Stork-II-gas-pipeline.html
https://czechia.postsen.com/local/39862/Fiala-The-Czechia-and-Poland-renewed-cooperation-on-the-Stork-II-gas-pipeline.html
https://czechia.postsen.com/local/39862/Fiala-The-Czechia-and-Poland-renewed-cooperation-on-the-Stork-II-gas-pipeline.html
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sistemos, tačiau dujos galėjo tekėti tik viena 

kryptimi – iš CZ į PL. 2022 m. rugpjūčio 26 d. 

užbaigta Lenkijos ir Slovakijos dujų jungtis. 

Tuo tarpu dujotiekio nuo CZ sienos iki Lenkijos 

Svinouisčio SGD terminalo projektas įstrigęs 

nuo 2018 m., kai Vyriausybės vairą CZ antrąsyk 

perėmė A. Babišo partija ANO. 

Bendra ekonominė informacija 

2022-09-

01/30 

Valstybės parama dėl augančių energijos 

kainų. Rugpjūčio 24 d. Vyriausybė patvirtino 

priemonių paketą, kuriuo siekiama padėti namų 

ūkiams ir įmonėms dėl sparčiai augančių 

energijos kainų. Namų ūkiai gaus vidutiniškai 

po 15 000 CZK (600 eurų) paramos, iš šios 

sumos apie 4 000 CZK (160 eurų) šalies 

gyventojai gaus dar šiemet. Mažiems namų 

ūkiams, kurių vartojimas mažas, bus skiriama 

11 000 CZK (446 eurų) parama. Vidutinio 

dydžio namų ūkiams – 14 000-15 000 CZK 

(570-600 eurų), o daugiausiai suvartojantiems – 

18 000 CZK (730 eurų).  

Kiek anksčiau, birželio pabaigoje, Vyriausybė 

paskelbė namų ūkiams ir įmonėms skirsianti 66 

mlrd. CZK (2,68 mlrd. eurų) paramos.  Apie 30 

mlrd. CZK (1,22 mlrd. eurų) šios sumos bus 

skirta vadinamajam „energijos taupymo tarifui“ 

– valstybės biudžeto subsidijai elektros, dujų ir 

šilumos tiekėjams. „Taupymo tarifas“ bus 

taikomas visiems namų ūkiams, kurie naudoja 

dujas ar elektrą. Tai bus fiksuota suma, kurią 

valstybė sumokės už klientą tiesiai energijos 

prekybininkams. Tarifas nebus taikomas 

įmonėms, elektromobilių įkrovimui ar 

„vasarnamiams“ (t. y. – antrajam būstui).  

Taip pat likusią šių metų dalį ir kitąmet namų 

ūkiai ir įmonės bus atleisti nuo mokesčio už 

atsinaujinančius energijos šaltinius.  Šiai 

pagalbai iš minėtos 66 mlrd. CZK sumos 

valstybė skirs 23 mlrd. CZK (0,93 mlrd. eurų). 

Mokestis už atsinaujinančius energijos šaltinius 

buvo įtraukiamas į elektros energijos, 

Naujienų agentūros ČTK 

informacija 
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generuojamos tiek iš atsinaujinančių, tiek ir iš 

kitų šaltinių, kainą. Fiksuotą mokesčio dydį 

kiekvienais metais iš naujo nustatydavo 

Energetikos kainų reguliavimo komisija. 

Vartotojams šis mokestis apskaičiuojamas 

minėtą fiksuotą dydį (kuris šiuo metu siekia 

15,07 CZK, 0,61 euro) dauginant iš namų ūkyje 

ar įmonėje naudojamo elektros įvado galingumo 

(circuit braker) koeficiento. Ši galia nurodoma 

sutartyje su energijos tiekėju. Jei vartotojas 

naudoja trifazį įvadą, apskaičiuotas rezultatas 

dauginamas iš trijų. Vyriausybės nutarimu 

įtvirtinta, kad mokestis už atsinaujinančius 

energijos šaltinius negali būti didesnis kaip 495 

CZK (20,17 euro) už 1 elektros 

megavatvalandę. 

Vyriausybė taip pat skirs 2 mlrd. CZK (811 

tūkst. eurų), kad padėtų energijai imlių 

pramonės šakų įmonėms. Tai bus vadinamosios 

netiesioginių išlaidų kompensacijos, kurias 

Vyriausybė padengs šįmet ir kitąmet. Ši pagalba 

bus skirta maždaug 30 energijai itin imlių CZ 

įmonių. 

CZ vyriausybė pristatė specialią interneto 

svetainę „Skėtis nuo infliacijos“ (Deštník proti 

drahotě), kurioje apibendrinama įvairioms 

gyventojų grupėms teikiama pagalba dėl 

augančių energijos kainų ir infliacijos. Skiltyje 

„Parama verslininkams ir įmonėms“ 

informuojama, kad smulkaus ir vidutinio verslo 

įmonės, kurių energijos sąnaudos sudaro 

daugiau kaip 10 proc. veiklos sąnaudų, gali 

kreiptis dėl lengvatinių paskolų ir garantijų. 

Paskirų paramos verslui elementų galima aptikti 

ir prie kitų minėtoje svetainėje nurodytų 

paramos rūšių, pvz., CZ vežėjams PVM 

mokėjimas atidėtas iki 2022 metų spalio mėn. 

pabaigos. Taip pat panaikintas kelių mokestis 

transporto priemonėms iki 12 tonų. Gyventojai 

savo ruožtu gali kreiptis valstybės pagalbos, jei 

jų būsto nuomos ir komunalinės išlaidos kartu 

sudėjus viršija 30 proc. (Prahoje – 35 proc.) 

https://destnikprotidrahote.cz/#_blank
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šeimos pajamų, tokia šeima šiuo metu gautų 

vidutiniškai 4 100 CZK (165 eurus) 

kompensacijos per mėnesį.  

Taip pat, jei namų ūkio metinės pajamos 

neviršija 1 mln. CZK (40 705 eurų) bruto, 

skiriama vienkartinė 5 000 CZK (204 eurų) 

išmoka už kiekvieną vaiką. 

2022-09-

11/30 

Vyriausybė ketina įvesti energijos kainų 

lubas. Rugsėjo 11 d. posėdyje Vyriausybė 

pasiūlė nustatyti maksimalią elektros ir dujų 

kainą: namų ūkiai ir individualūs verslininkai už 

bazinės apkrovos elektros kilovatvalandę (kWh) 

turėtų mokėti ne daugiau kaip 6 kronas (0,24 

euro), o už  vieną kWh dujų – daugiausia 3 

kronas (0,12 euro). Analogiškos sąlygos galiotų 

ir viešajam sektoriui, įskaitant ligonines, 

savivaldybes ir mokyklas. Kainų ribojimas 

turėtų įtakos išankstiniams mokėjimams jau 

lapkričio mėnesį. Elektros kainą dar šiek tiek 

didintų į viršutinę ribą neįtrauktos energijos 

tiekimo tinklų paslaugos. Atskaičiavus 

mokesčius, elektros kainos viršutinė riba siektų 

maždaug 200 eurų už megavatvalandę, o tai 

atitiktų kainų lygį, minimą Europos Komisijos 

pasiūlymuose dėl kainų ribojimo gamtinių dujų 

nenaudojantiems elektros energijos 

gamintojams.  

Finansų ministras Z. Stanjura pažymėjo, kad 

„kainų lubos“ kitąmet valstybei kainuos iki 130 

mlrd. kronų (5,3 mlrd. eurų) papildomų išlaidų. 

Jas finansuoti ketinama iš valstybės įmonių 

dividendų, taršos emisijų leidimų pardavimo, 

taip pat numatoma papildomai apmokestinti 

energetikos sektoriaus įmones, uždirbusias dėl 

smarkiai išaugusių energijos išteklių kainų (vad. 

„windfall profit“ mokestis).  

Tam, kad būtų įtvirtintos „energijos kainų 

lubos“, reikalingos Energetikos įstatymo 

pataisos. Jas skubiąja tvarka patvirtino abeji 

parlamento rūmai ir rugsėjo 21 d. pasirašė 

prezidentas M. Zemanas. Įsigaliojus įstatymo 

Naujienų agentūros ČTK 

informacija 
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pataisoms Vyriausybė maksimalias elektros 

energijos ir dujų kainas galės nustatyti specialiu 

nutarimu. Jame turės būti nurodyta maksimali 

energijos kaina ir  apibrėžiamas energijos 

suvartojimo lygis, kuriam bus taikoma viršutinė 

kainos riba. Atitinkamai į atskiras kategorijas 

turės būti suskirstyti ir vartotojai, kuriems 

taikoma energijos viršutinė kainos riba. 

Analitikai spėlioja, kad ministrų kabinetas 

nutarimą dėl energijos kainų lubų galėtų priimti 

spalio 5 d. Prekybos ir pramonės ministras J. 

Sikela pažymėjo, kad ES energetikos 

ministrams rugsėjo 30 d. susitikimo metu 

pritarus kiek anksčiau pateiktam EK 

pasiūlymui, CZ galės išplėsti nacionalinę 

energijos kainų viršutinę ribą, kad ji būtų 

taikoma ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. 

Viršutinė riba turės siekti iki 80 proc. didžiausio 

energijos suvartojimo lygio per pastaruosius 

penkerius metus. Pasak J. Sikelos, ministrų 

kabinetas nustatys maksimalias elektros 

energijos kainas gamintojams, priklausomai nuo 

jų naudojamų energijos šaltinių. „Kiekvienas 

energijos šaltinis reiškia skirtingas sąnaudas, ir 

kiekvienos rūšies gamybos sąnaudos turėtų būti 

apribotos skirtingai“, sakė J. Sikela.  

Susidarius neeilinei situacijai rinkoje, 

remdamasis minėtomis Energetikos įstatymo 

pataisomis, ministrų kabinetas nuo šiol galės 

uždrausti prekybą energija biržose. Neeilinę 

situaciją rinkoje  Vyriausybė apibrėžia kaip 

tokią, kuomet „didelė dalis piliečių susiduria su 

rimtomis finansinėmis problemomis dėl 

brangios elektros ar gamtinių dujų ir kai tokios 

situacijos neįmanoma išspręsti kitomis 

valstybės pagalbos priemonėmis.“  

2022-09-01 Per pastaruosius dvejus metus kibernetinių 

atakų prieš Čekijos bankų klientus skaičius 

padvigubėjo. Vien per 2022 m. kibernetinių 

sukčių aukomis tapo 10 400 klientų, kai tuo 

tarpu 2021 m. tokių atvejų buvo 9500. 

Atsižvelgiant į tai, Čekijos vyriausybė ketina 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/pocet-

kyberutoku-na-klienty-

bank-stoupl-za-dva-roky-

ctyrnasobne/2250488 

 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-kyberutoku-na-klienty-bank-stoupl-za-dva-roky-ctyrnasobne/2250488
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-kyberutoku-na-klienty-bank-stoupl-za-dva-roky-ctyrnasobne/2250488
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-kyberutoku-na-klienty-bank-stoupl-za-dva-roky-ctyrnasobne/2250488
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-kyberutoku-na-klienty-bank-stoupl-za-dva-roky-ctyrnasobne/2250488
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-kyberutoku-na-klienty-bank-stoupl-za-dva-roky-ctyrnasobne/2250488
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inicijuoti visuomenės švietimo kampaniją, 

skirtą atkreipti piliečių dėmesį į sukčiavimų 

pavojų. 

2022-09-02 Čekijos Gymybos ministerija sudarė 80 

sunkvežimių pirkimo sutartį su Čekijos įmone 

„Tatra Trucks“. Įmonė užsakymą turi 

įgyvendinti per 2023-2024 m. laikotarpį. Ši 

sutartis – jau antra „Tatra Trucks“ ir Čekijos 

Gynybos ministerijos sutartis. Kiek anksčiau 

Čekijos kariuomenė iš „Tatra Trucks“ įsigijo 

200 bortinių sunkvežimių. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/tatra-trucks-

doda-ceske-armade-80-

nakladnich-aut-za-vice-

nez-1-2-miliardy-

kc/2251101 

 

2022-09-02 Įmonė „Panasonic“ paskelbė ketinanti 

investuoti 145 mln. eurų į šilumos siurblių 

gamyklą Pilzeno mieste. Ši investicija iki 2026 

m. turėtų sukurti apie 2000 papildomų darbo 

vietų. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/panasonic-v-

plzni-bude-investovat-3-

5-mld-kc-do-vyroby-

tepelnych-

cerpadel/2251165 

 

2022-09-07 Čekijos darbuotojų rinkos tyrimų agentūra 

„Grafton Recruitment“ teigia, kad darbuotojų 

atlyginimai kils lėčiau, nei praėjusiais metais. 

Atlyginimų kilimas nepadengs smarkiai 

išaugusios infliacijos. Vos keliuose ekonomikos 

sektoriuose, pvz., IT, farmacijos, atlyginimų 

augimas viršys infliacijos mastą. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/personalni-

agentura-firmy-zvysuji-

letos-mzdy-mezirocne-o-

nizsi-jednotky-

procent/2253315 

 

2022-09-14 Čekijos Ekonomikos konkurencijos taryba leido 

Čekijos energetikos įmonių konglomeratui 

„ČEZ“ įsigyti įmonę „Škoda JS“. Minėta įmonė 

yra „Škoda“ dukterinė įmonė, kuri 

specializuojasi atominių elektrinių komponentų 

gamyboje bei atominių elektrinių įrenginių 

priežiūroje. 2020 m. šios įmonės pelnas siekė 4 

mlrd. CZK (0,16 mlrd. eurų), joje dirba per 1000 

darbuotojų. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/uohs-povolil-

energeticke-skupine-cez-

prevzit-firmu-skoda-

js/2236103 

 

2022-09-15 Rugsėjo viduryje Prahoje vykusios neformalios 

ES žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos metu, 

stambieji Čekijos ūkininkai protestavo prieš 

Čekijos vyriausybės sprendimus, kurie didesnę 

dalį ES Bendrosios žemės ūkio politikos Čekijai 

skiriamų subsidijų nukreiptų smulkiesiems 

ūkininkams. Protesto metu, stambieji ūkininkai 

ragino vyriausybę nemažinti jiems skiriamos 

subsidijų dalies, taip pat kompensuoti kylančias 

energijos kainas bei bent dalį išlaidų už 

brangstančias trąšas. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/zemedelci-v-

krajich-protestovali-

proti-zemedelske-

politice-eu/2256838 
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2022-09-19 Čekijoje išaugo automobilių gamybos apimtys. 

Per pirmuosius 8 šių metų mėnesius, Čekijoje 

pagaminti 801 774 automobiliai, ir tai yra 3.4 

proc. daugiau, lyginant su praėjusių metų 

rugpjūčio mėn. rodikliais. Augimą lėmė šiek 

tiek pagerėjusi situacija tiekimo grandinėse, 

ypač dėl mikroschemų tiekimo, bei išaugusi  

naujų automobilių paklausa. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/vyroba-aut-v-

cr-se-do-konce-srpna-

vratila-k-rustu-o-3-4-

procenta-na-801-774-

vozu/2258786 

 

2022-09-26 Čekijos statistikos tarnybos duomenimis, 

visuomenės pasitikėjimas valstybės ekonomika 

ir toliau krenta. Labiausiai šalies ekonomika 

nepasitiki verslininkai ir vartotojai, kurių 

pasitikėjimas nukrito iki 2003 m. lygio. 

Tarnybos duomenimis, apie trečdalis namų ūkių 

dėl esamos ekonomikos padėties neturi 

galimybės taupyti. 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/duvera-v-

ekonomiku-dal-pada-

mezi-spotrebiteli-je-

nejnize-za-dobu-

sledovani/2262202 

 

2022-09-25 Vidutinė senatvės pensija nuo sausio didės 825 

CZK (33,56 euro) ir sieks 19 500 CZK (793,14 

eurų). Pagal valstybės biudžeto projektą, 

Socialinių reikalų ir darbo ministerija 2023 m. 

gaus beveik 82 mlrd. CZK (3,3 mlrd. eurų) 

daugiau, nei šiemet.  

Naujienų agentūros ČTK 

informacija 

 

2022-09-26 Rugsėjo 26 d. Vyriausybė pritarė 2023 m. 

valstybės biudžeto projektui. Kitąmet 

planuojamas 295 mlrd. CZK (beveik 12 mlrd. 

eurų) deficitas – 25 mlrd. CZK (1 mlrd. eurų) 

daugiau, nei buvo numatyta pirminiame 

projekte. 100 mlrd. CZK (4 mlrd. eurų) 

ketinama skirti išaugusioms energijos išteklių 

kainoms kompensuoti, 23 mlrd. CZK (930 mln. 

eurų) – viešojo sektoriaus darbuotojų 

atlyginimams didinti. Susisiekimo ministerijai 

papildomai skiriama 29 mlrd. CZK (1,2 mlrd. 

eurų), Regionų plėtros – 5,5 mlrd. CZK (223 

mln. eurų), Kultūros – 4,1 mlrd. CZK (166 mln. 

eurų). Pagal projektą, iš viso valstybės pajamos 

kitąmet sudarys 1,9 trln. CZK (78 mlrd. eurų), 

išlaidos – 2,2 trln. CZK (90 mlrd. eurų). 

https://www.ceskenoviny

.cz/zpravy/v-navrhu-

rozpoctu-nevidi-

rozpoctova-rada-posun-

k-naprave-verejnych-

financi/2250603 

 

  

 

Parengė:  

Dominykas Goda, LR ambasados Čekijos Respublikoje atašė 

tel. +420 602 292 807, el. paštas dominykas.goda@urml.lt 
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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) 

 


