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KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory  

čtvrtek, 2. dubna 2020 

Zprávy 

 ČTK: Program COVID II se opět otevřel, s limitem na 5 mld. Příjem žádostí o bezúročné úvěry  

v prvním kole programu COVID II byl dnes odpoledne obnoven a jeho limit se zvýšil z 1,5 mld. na  

5 mld. Kč. Živnostníci, malí a střední podnikatelé mohli žádosti o půjčky začít podávat dnes ráno, 

původní limit se ale vyčerpal za tři hodiny.  

 novinky.cz: Za pomoc živnostníkům vláda potlesk nesklidila, Babiš i Schillerová slibují změny. 

Na pomoc v podobě jednorázové dávky 25 tis. Kč od státu by mohlo dosáhnout více malých 

živnostníků, než původně plán ministerstva financí nazvaný Pětadvacítka předpokládal. Po kritice 

například za to, že na pomoc nedosáhnou třeba ti úplně nejchudší, slíbila ministryně financí Alena 

Schillerová změny. Úpravy avizoval také premiér Andrej Babiš.  

 novinky.cz: Babiš: Nemám problém odložit EET do konce roku. Premiér Andrej Babiš se nebrání 

možnému pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby až do konce letošního roku. Vyplývá to 

z jeho vyjádření pro server Blesk.cz. Připustil i možný odklad EET až do konce roku 2021. 

 iDNES.cz: Lidem, kteří sami dávají daňové přiznání, vyplaťme 33 tisíc, navrhli Piráti. S vlastním 

nápadem, jak pomoci všem lidem, kteří sami podávají daňové přiznání, přišli opoziční Piráti. Navrhují, 

aby jim stát ve třech měsíčních jedenáctitisícových částkách vyplatil celkem 33 tis. Kč s tím, že by  

v příštím roce nemohli uplatnit daňovou slevu na poplatníka, která činí 24 840 Kč. 

 ČTK: EK podpoří kurzarbeit 100 miliardami eur. Evropská komise zveřejnila balíček podpůrných 

opatření, které mají pomoci ekonomikám vzpamatovat se z nejtěžších dopadů koronavirové krize. 

Brusel v rámci nového sytému podpory krátkodobého zaměstnávání nabízí členským zemím až 100 

mld. eur (zhruba 2,7 bilionu Kč), které si chce komise vypůjčit s použitím vládních záruk.  
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 ČTK: Pivovary zahájily kampaň za záchranu hospod. Pivovary spustily kampaň za záchranu 

hospod. Lidé si mohou na stránkách Zachranhospodu.cz kupovat poukazy, které uplatní, až se 

restaurace znovu otevřou. Situace je kritická, uvedl Český svaz pivovarů a sladoven. Podle odhadů 

Asociace hotelů a restaurací klesnou roční tržby restaurací o 40 %, pokud se vrátí k běžnému provozu 

v červnu. 

 ČTK: Hyundai v Nošovicích pojede po obnovení výroby na dvě směny. Automobilka Hyundai  

v Nošovicích na Frýdecko-Místecku bude po opětovném spuštění výroby fungovat zpočátku na dvě 

směny místo obvyklých tří. Střídat se bude ranní a odpolední směna. Zaměstnanci, na které vyjde 

noční služba, dostanou náhradu mzdy ve výši 70 % průměrného výdělku.  

 ČTK: Pohonné hmoty dál zlevňují, průměr klesl pod 28 korun. Pohonné hmoty v Česku za 

poslední týden zlevnily o desítky haléřů. Průměrná cena benzinu klesla o 93 haléřů na 27,90 Kč za 

litr, a je tak nejnižší od dubna 2016. Nafta zlevnila oproti minulé středě o 64 haléřů na 27,96 Kč za 

litr. Vyplývá to z údajů firmy CCS. Podle analytiků budou pohonné hmoty zlevňovat  

i nadále. 

 ČTK: Česká koruna nadále ztrácela vůči euru i dolaru. Vůči evropské měně ztratila 14 haléřů na 

27,59 Kč za euro, proti dolaru odepsala 26 haléřů na 25,40 Kč za dolar. Vyplývá to z informací na 

serveru Patria Online. 

 ČTK: Zpracování údajů pro chytrou karanténu záleží podle ÚOOÚ na bankách. Je výhradně na 

každé bance, jak vymezí a navrhne zpracování údajů o chování určené osoby za stanovené období. 

Vyplývá to ze stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů k poskytování údajů pro tzv. chytrou 

karanténu, která má pomoci v boji proti šíření koronaviru. K vyhledání a izolaci lidí nakažených 

koronavirem mají sloužit hygienikům údaje z mobilních telefonů a platebních karet. 

 irozhlas.cz: Nezaměstnaných ve světě rychle přibývá. V USA může podle prognóz zaniknout 

až 47 milionů míst. Zatímco v únoru klesla míra nezaměstnanosti v zemích EU na dosavadní 

minimum 6,5 procenta, odhady a údaje za březen a další období už kvůli šíření nového koronaviru 

předpokládají růst nezaměstnanosti po celém světě. Podle americké centrální banky by například  

v USA mohlo šíření koronaviru vést k zániku 47 mil. pracovních míst, Španělsko za březen eviduje 

přes 300 tis. nových nezaměstnaných. 

 ČTK: Globální ekonomika může letos klesnout o téměř jedno procento. Uvedla to ve své zprávě 

Organizace spojených národů. Před pandemií koronaviru předpovídala OSN 2,5% růst. V době 

globální finanční krize v roce 2009 světová ekonomika klesla o 1,7 %. 

Čas dokončení: 20:30 


