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KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory  

úterý, 31. března 2020 

Zprávy 

 iDNES.cz: Veřejné úřady budou nejméně do 11. dubna otevřené jen dva dny v týdnu a budou 

nabízet jen omezené služby.  

 iDNES.cz: Vláda podpořila vyplacení jednorázově 25 tis. korun pro osoby samostatně 

výdělečně činné, které mají ztížené podnikání kvůli pandemii koronaviru. Nárok budou mít i lidé, 

kteří podnikají na vedlejší činnost. Návrh znění zákona je na webu Hospodářské komory.  

 iHNed.cz: Vláda schválila pravidla kurzarbeitu. Stát bude vyplácet dva druhy příspěvků na 

mzdy za období od 12. března do konce dubna. Podrobnosti na webu Hospodářské komory. 

 Aktuálně.cz: Stát rekreační poukazy pro zaměstnance a živnostníky, které by se daly odečíst 

z daňového základu. „Bojím se, že spousta firem nebude mít peníze na to, aby nabízela další 

zaměstnanecký benefit. Budou rádi, že dokážou znovu rozjet svůj provoz,“ reagoval prezident Svazu 

obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. 

 E15.cz: Poslat tuzemskou firmu do insolvence zřejmě bude až do závěru léta nemožné. Až do 

konce letošního srpna by totiž soudy neměly přihlížet k insolvenčním návrhům podanými věřiteli 

domácích firem. Počítá s tím alespoň návrh novely insolvenčního zákona, který ministerstvo 

spravedlnosti předloží vládě. 

 ČTK: Zájem o nemovitosti se některým realitním firmám snížil až o desítky procent. O desítky 

procent rovněž kleslo nájemné v centru Prahy. Počet bytů k pronájmu stoupl místy až o polovinu. 

Vyplývá to z vyjádření zástupců většiny realitních firem, které ČTK oslovila.  

 ČTK: Ministerstvo financí počítá s tím, že vláda projedná návrh na pozastavení splátek úvěrů 

a hypoték na svém středečním jednání. Zároveň chce úřad ve středu kabinetu předložit návrh na 

zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a zrušení daňového uplatnění odpočtů u nových hypoték.  
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 iDNES.cz: Odklad splátek všem nemá smysl. Dejme ho potřebným, říká šéf České spořitelny 

Tomáš Salomon. „Odkládáme splátky od předminulého pátku, už víc než deset dní. Zatím jsme 

obdrželi 25 tisíc žádostí, z toho zhruba dva tisíce od firemních klientů,“ dodal.  

 DeníkN: Podle dat České bankovní asociace finanční ústavy z vlastní iniciativy zpracovaly asi 

sto tisíc žádostí o odklad splátek, v drtivé většině případů přitom banky žadatelům vyhověly. 

 AKA: Komunikační trh může klesnout až o polovinu. Za loňský rok vykázal obrat téměř 120 mld. 

korun. Pokles poptávky se promítá i do návazných činností, jako je audio a video produkce, tisk, 

pořádání akcí, grafického designu a produkce hudby, uvedla Asociace komunikačních agentur. 

 iDNES.cz: Koruna v březnu oslabila nejvíce ze všech měn ve středoevropském regionu. Během 

měsíce trvání pandemie ztratila 7,1 procenta k euru a 8,7 procenta k dolaru. V úterý odpoledne byl 

kurz koruny 27,33 Kč za euro a 24,94 za dolar. 

 iDNES.cz: Letecké společnosti teď ve srovnání s polovinou ledna fungují s využitím méně než 

poloviny svých kapacit. Vyplývá to z dat analytické společnosti OAG Aviation Worldwide, která 

shrnula globální dopad pandemie koronaviru na letectví. 

 

Čas dokončení: 20:25 hod. 


