KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory
pátek, 20. března 2020
Zprávy


iDNES.cz: Výrobce automobilových světel Koito Czech (KCZ) dočasně ukončí provoz.
Důvodem je nedostatečný odbyt výrobků v souvislosti s koncem výroby některých automobilek
v důsledku koronavirové epidemie. Doma zůstane většina z 1 300 zaměstnanců.



ČTK: Světoznámá sklárna Moser musela kvůli dopadům krize způsobené koronavirem
propustit padesátku ze svých zhruba 300 zaměstnanců. Omezená je i výroba a část zaměstnanců
zůstává doma.



Denik.cz: Firmy zavírají kvůli koronaviru stavby. Nechtějí zaměstnance vystavovat riziku šíření
nákazy a současná situace jim zatím neumožňuje vybavit je ochrannými prostředky. Stavební firmy
proto už zastavily práce na rekonstrukci silnice a dvou mostů přes Jizeru na průtahu Turnovem.



ČTK: Zástupci zaměstnavatelů – Hospodářská komora, Svaz průmyslu a KZPS v pátek vyzvali
vládu, aby nejpozději o víkendu schválila pravidla kurzarbeitu pro firmy, na které dopadla
koronavirová krize. Opatření podle nich zabrání propouštění a rušení výroby.



iDNES.cz: Do práce stále fyzicky dochází 40 % populace, necelých 20 % pracuje z domova.
Patnáct procent je doma a nemůže pracovat, např. jsou na neschopence. Už teď přišla o práci kvůli
koronaviru tři procenta lidí, ukázal výzkum agentury Behavio.



ČTK: Firmy nacházejí zaměstnancům v krizi nová uplatnění. Pracovníci cestovní agentury Invia
např. nyní pomáhají na krizové lince pro seniory i celostátní infolince o koronaviru 1212. Zaměstnanci
prodejen s oblečením Kik podpoří provoz obchodů s potravinami Penny.



ČTK: Firmy, které chtějí státu pomoci v boji proti koronaviru, mohou své nabídky hlásit na
server CoVpoint. Cílem portálu je získat co nejvíce nabídek materiálu a služeb, které budou
znamenat rychlou a účinnou pomoc.
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ČTK: ČMZRB pozastavila příjem žádostí o bezúročné půjčky v programu COVID. MPO chystá
pokračování programu, do kterého budou zapojeny komerční banky. Měl by sloužit také malým
podnikatelům, jak požaduje Hospodářská komora. Budou moci žádat o půjčky od 10 tis. korun.



E15: Řetězce a e-shopy kvůli návalu zákazníků spustily masivní nábor. Nabízejí mimořádné
příplatky. Personální problémy zasáhly např. e-shop řetězce Tesco. Největší náborovou akci ve své
historii spustila internetová skupina Mall Group. Shání 300 lidí do skladů navíc. Výrazně personálně
posílil e-shop s potravinami Rohlík.cz. „Během týdne jsme nabrali zhruba 400 brigádníků. Zároveň
rozšiřujeme kurýrní síť, zatím přibližně o 80 nových kurýrů,“ uvedl.



iDNES.cz: Češi se podle potravinářských řetězců přestali zásobovat. Jejich nákupní návyky se
vracejí k běžnému režimu. Výjimkou jsou objednávky v online supermarketech, které stále evidují
enormní poptávku.



Lidovky.cz: Předseda Ústředního krizového štábu a náměstek ministra zdravotnictví Roman
Prymula navrhne vládě, aby zrušila slevové akce v obchodech. Podle něj to způsobuje
komplikace kvůli shromažďování osob, rozvoz letáků je navíc potenciálním zdrojem šíření koronaviru.
Prymula to v pátek řekl novinářům po jednání krizového štábu.



iDNES.cz: Ministerstvo vnitra informovalo, že po dobu mimořádného stavu je možné legálně
používat propadlé doklady. Mimořádně umožňujeme doklady propadlé po 1. březnu po dobu
nouzového stavu používat, a to včetně práva řídit auto. Legálně a bez sankcí, uvedl resort na Twitteru.



ČTK: Ministerstvo průmyslu a obchodu dočasně zastavilo přechod na nový televizní standard
DVB-T2 a prodlouží stávající digitální vysílání. Důvodem opatření, které ve čtvrtek schválila vláda, je
zajištění informovanosti obyvatel, kteří by jinak museli ladit televize na nový typ příjmu.



iDNES.cz: Královéhradecký kraj kvůli epidemii koronaviru od půlnoci z neděle na pondělí
omezí po dohodě s Českými drahami provoz regionálních vlaků. Redukce by měla trvat do 24.
dubna.



ČTK: Leo Express prodlouží omezení provozu svých vlakových i autobusových spojů o 75
procent minimálně do 27. března, provizorní provoz ovšem nejspíš potrvá ještě déle. Vedle toho
sníží dopravu i v Pardubickém kraji. Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě.



iDNES.cz: V Německu se mluví o možném plošném zákazu vycházení. Mohlo by se o něm
rozhodovat o víkendu. Španělská vláda kvůli šíření nového typu koronaviru nařídila uzavřít všechny
hotely, penziony a kempy v zemi. Zavřít se musí do sedmi dní.



iDNES.cz: Nejméně 120 000 lidí z filmového průmyslu v Hollywoodu přišlo kvůli pandemii
koronaviru o práci. Natáčení se po celém světě téměř zastavila a tisíce lidí, kteří jsou většinou na
volné noze, se náhle ocitly bez zaměstnání.

Čas dokončení: 17:15 hod.
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