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KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory  

pátek, 3. dubna 2020 

Zprávy 

 iDNES.cz: V březnu bylo v Česku vyhlášeno 62 bankrotů obchodních společností, což bylo  

o deset více než v únoru. Počet byl nejvyšší od listopadu 2019. Vyplývá to ze studie společnosti 

CRIF - Czech Credit Bureau. 

 iDNES.cz: Kvůli epidemii nemoci COVID-19 někteří zaměstnavatelé v Pardubickém kraji sníží 

počet pracovníků. Třeba Léčebné lázně Bohdaneč na Pardubicku přerušují ode dneška do odvolání 

provoz a postupně dají výpověď 80 lidem. 

 iDNES.cz: Firmy produkující prostředky zamezující šíření koronaviru mohou žádat o dotace  

v programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19. Připraveno pro ně je 200 milionů 

korun. 

 Deník.cz: Zákaz prodeje o svátcích v nouzovém stavu neplatí, upozorňuje obchodní inspekce. 

Pokud by na Velikonoční pondělí platil nouzový stav, budou moci být otevřené i prodejny nad 200 

metrů čtverečních. 

 iDNES.cz: Letiště Václava Havla Praha zavírá některé brány a nástupní prsty. Zůstává ale  

v provozu a odbavuje zbylé pravidelné linky, repatriační lety a letadla se zdravotnickým materiálem. 

 E15: Prodej nových osobních aut v ČR se v březnu propadl o 36 % na 13 685 vozů. Za čtvrtletí 

trh klesl skoro o 16 % na 50 194 prodaných aut. Oznámil to v pátek Svaz dovozců automobilů. 

 E15.cz: Byznys žádá o dotace a záruky kvůli nájemnému. Vláda dostala výzvu od podnikatelských 

organizací k poskytnutí dotací a garancí, které by majitelům nemovitostí kompenzovaly výpadek 

inkasa nájemného.  
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 iDNES.cz: Výdaje domácností klesly podle dat České spořitelny po zavedení karantény  

o 23 %. Lidé přestali kupovat oblečení a dramaticky omezili útraty v restauracích. 

 Novinky.cz: Slovensko umožní občanům, živnostníkům, malým a středním podnikům odklad 

splátek úvěrů až o devět měsíců. Po pátečním jednání s bankovní asociací to oznámil slovenský 

ministr financí Eduard Heger. „Celý proces bude velmi jednoduchý, stačí elektronicky vyplnit jeden 

krátký formulář,“ uvedl ministr. 

 iDNES.cz: Maďarská vláda podle premiéra Orbána v sobotu spustí fond kvůli pandemii 

koronaviru. Zdravotníci tak letos dostanou v přepočtu 38 tisíc korun jako prémii za přesčasy a riziko.  

 iDNES.cz: Rusko přepraví jedenácti vojenskými lety do Srbska jednotku specialistů, zařízení  

a techniku pro boj s nákazou koronavirem. 

 iDNES.cz: Singapur ve snaze zastavit šíření koronaviru uzavře na měsíc školy a většinu 

obchodů a služeb s výjimkou těch základních. Podle agentury Reuters to dnes oznámil premiér Lee 

Hsien Loong. 

 iDNES.cz: Společnost Google začne ode dneška ve 131 zemích včetně ČR zveřejňovat data o 

vývoji návštěvnosti veřejných míst. Údaje mají pomoci zdravotníkům. 

 iDNES.cz: V USA v březnu zaniklo 701 tisíc pracovních míst, tedy sedmkrát víc, než se čekalo. 

Někteří ekonomové odhadují, že nezaměstnanost může za měsíc vyskočit na 15 procent. Centrální 

banka varovala, že bez práce se může ocitnout každý třetí Američan. 

Čas dokončení: 17:45 hod. 


