KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory
čtvrtek, 19. března 2020
Zprávy


Novinky.cz: Odbory odhadují, že pokud koronavirová krize potrvá čtvrt roku, propadne se HDP
o 5 až 8 % O práci by mohlo přijít až 450 tis. lidí, řekl odborový předák Josef Středula. Dodal, že
Dánsko, Německo, Rakousko či USA počítají s masivní podporou svého hospodářství. „Při přepočtu
amerických výdajů (na české podmínky) by přímé vládní investice měly činit min. 300 mld. korun.”



iDNES.cz: Česká správa sociálního zabezpečení dostala zatím 18150 e-neschopenek kvůli
karanténě. Za středu jich podle úřadu přibylo 1132, nejvíc v Praze, Moravskoslezském
a Olomouckém kraji.



ČTK: Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku kvůli pandemii nového typu
koronaviru zastaví od pondělí na dva týdny výrobu. Zaměstnanci budou doma se 70 %
průměrného výdělku. Zaměstnanci TPCA budou po dobu odstávky výroby kompenzováni kombinací
85 % platu a přesunutím směn na dobu po odstávce.



Lidovky.cz: Každý den nyní Češi zaplatí kartou v e-shopech asi 67 mil. korun, o pět procent
více než před nákazou. Vyplývá to z údajů zpracovatele plateb Global Payments, přes jejíž platební
bránu projde přes 60 % plateb v českých e-shopech. Podle datového centra vshosting~ čelí náporu
mj. on-line lékárny.



ČTK: Online prodej zboží může v tuzemsku vyjma potravin a drogerie v průměru klesnout
podle konzultační společnosti Acomware o 35 až 40 %. Nejhůře na tom budou prodejci zboží
dlouhodobé spotřeby. Prodej sportovních potřeb se v pondělí propadl o více než polovinu. Méně se
prodává také oblečení nebo hračky. Výdaje na výkonnostní reklamu klesly začátkem týdne o 42 %.
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ČTK: Opoziční občanští demokraté chtějí jednat s menšinovou vládou hnutí ANO a ČSSD
o ekonomických opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru. ODS navrhuje například 15 tis.
Kč podpory všem postiženým krizí. ODS také žádá, aby stát převzal od firem vyplácení nemocenské
lidem, kteří se dostali do karantény.



ČTK: Otrokovický výrobce pneumatik Continental Barum chystá kvůli koronaviru odstávku
výroby. Továrna bude stát o nadcházejícím víkendu, poté pojede v omezeném režimu a odstávka
potrvá od 28. března do Velikonoc. Continental Barum je největším zaměstnavatelem ve Zlínském
kraji, pracuje v něm asi 5100 lidí.



iDNES.cz: Gumárny Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce od pondělí kvůli pandemii
koronaviru omezí výrobu. Přibližně 15 procent pracovníků firma propustí.



iDNES.cz: Autobusový dopravce FlixBus pozastaví od soboty veškerý svůj provoz v České
republice. Autobusy nebudou jezdit až do odvolání.



Aktuálně.cz: Stock Plzeň-Božkov, největší výrobce lihovin v ČR, tento týden vyrobí a zdarma
dodá až 90 000 lahviček s dezinfekcí na ruce. Dezinfekce by měla chránit především personál
obchodů s potravinami a pracovníky potravinářských podniků. Po dohodě s Potravinářskou komorou
a Ministerstvem zemědělství je firma zaveze přímo řetězcům s potravinami.



Aktuálně.cz: Česká pošta začne od čtvrtka doručovat zásilky s doma vyrobenými ochrannými
rouškami bez poštovného. Zásilka s rouškami musí být v průhledném obalu, musí být označena
poznámkou „ROUŠKY“.



ČTK: Německá vláda podle magazínu Spiegel počítá s tím, že drobným podnikatelům pomůže
souborem opatření za 40 mld. eur. Deset miliard eur bude k dispozici OSVČ jako přímá podpora.
Dalších 30 mld. eur pak bude určeno na půjčky. Jestli dané osoby a firmy na pomoc měly nárok,
budou úřady prověřovat až zpětně. Pokud se ukáže, že někdo dostal přímou pomoc, i když neměl,
změní se mu na půjčku, kterou bude muset splatit.

Čas dokončení: 18:52 hod.
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