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KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory  

úterý, 7. dubna 2020 

Zprávy 

 ČTK: Vláda může prodloužit nouzový stav pouze do konce dubna. Sněmovna s tím dnes 

souhlasila kvůli nynější koronavirové krizi. Debata trvala zhruba 5,5 hodiny. Kabinet původně žádal 

poslance o prodloužení nouzového stavu až do pondělí 11. května. 

 ČTK: Podnikání muselo podle poradenské firmy Bisnode zavřít 204.000 fyzických osob – 

podnikatelů. Zprostředkovaně se nařízení dotklo dalších desetitisíců osob, o jejichž zboží a služby 

se zcela nebo podstatně snížil zájem. Nejvíce se to týká podnikatelů ve stravování, kadeřnických  

a kosmetických služeb či maloobchodu, vyplývá z analýzy Bisnode. 

 ČTK: Úřady práce musely zatím stornovat zhruba 70 % žádostí o kurzarbeit, které za první dva 

dny od spuštění programu Antivirus dostaly. Údaje, které firmy pro získání příspěvku na mzdy od 

státu vyplňují, byly ve formulářích neúplné či nesprávné. Úřady dosud obdržely 9.107 žádostí. Podle 

Hospodářské komory je tak vysoká chybovost podezřelá. Vyzvala proto MPSV k prověření, zda 

vyplňování žádostí a požadavky kladené na zaměstnavatele jsou jednoduché a srozumitelné, jak 

ministerstvo deklaruje.  

 ČTK: Zástupci českého knižního trhu očekávají letos kvůli opatřením proti šíření koronaviru 

pokles obratu nejméně o 30 %. Knižní trh podle nich ztratí až tři miliardy. Po vládě proto chtějí 

miliardu korun, která by měla oboru pomoci. Suma podle nich odpovídá tomu, čím knižní trh do 

státního rozpočtu ročně přispívá. 

 ČTK: Kompenzaci 25.000 Kč musí mít podle Hospodářské komory všichni postižení 

živnostníci, kteří v současném krizovém stavu kvůli epidemii a uzavírání provozoven nemohou 

podnikat. Současný vládní návrh ministerstva financí podle ní zapomíná na významnou část OSVČ, 

která současnou situací také trpí. 
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 lidovky.cz: Německé firmy dostávají peníze od státu do 24 hodin. Čeští politici by se měli 

inspirovat, říká asociace. Firmy v Německu často dostanou peníze na účet ještě týž den, kdy o ně 

požádaly. Uvedla to Asociace českých nábytkářů, podle níž si český podnikatel může o takovém 

přístupu nechat jen zdát. 

 ČTK: Epidemie podle sdružení ochromila 90 procent autopůmyslu. Z toho zhruba třetina firem 

byla nucena zastavit výrobu. Současná situace ohrožuje až 150 tis. přímých pracovních míst  

a až 8 % hrubého domácího produktu. Uvedlo to Sdružení automobilového průmyslu. 

 iDNES.cz: O bezúročné úvěry často žádají firmy v dlouhodobé ztrátě, řekl Havlíček. Na úvěr 

mají podle Havlíčka nyní nárok podnikatelé, kteří by na něj za běžných okolností nedosáhli. Tyto firmy 

musely ale před krizí prosperovat. 

 Novinky.cz: UniCredit: Česká ekonomika letos poklesne o 11 %. Pokud se v květnu uvolní 

opatření. Uvedl to hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Odhady vycházejí z toho, že se od 

května začnou uvolňovat restriktivní opatření proti šíření epidemie.  

 iHNed.cz: Stavařům chybí lidé i materiál a jsou ve skluzu. Největší potíže způsobil výpadek 

pracovníků ze Slovenska. Polovina podniků už stavbu pozastavila.  

 iDnes.cz: Norská vláda dnes rozhodla, že po Velikonocích uvolní některá opatření přijatá kvůli 

pandemii nemoci covid-19, a koncem dubna tak například začne postupně otevírat školky a školy. 

Čas dokončení: 19:15 


