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KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory  

středa, 8. dubna 2020 

Zprávy 

 ČTK: ČMZRB zvládá 100 žádostí o COVID I týdně, chce zrychlit. Sdělili to dnes zástupci banky. 

Tímto tempem by trvalo vyhodnocení žádostí, kterých je přes 3 200, déle než půl roku. Banka proto 

nabírá nové zaměstnance. Žádosti, kde bude úvěr možný, by měly být podle banky schválené do 

konce dubna. 

 ČTK: Výdaje na příspěvek OSVČ mohou být podle MF až 17,5 miliardy Kč. Výdaje státního 

rozpočtu na vyplácení jednorázového příspěvku 25 tis. Kč osobám samostatně výdělečně činným 

jako kompenzace dopadů krize související s koronavirem by mohly být až 17,5 mld. Kč. Ministerstvo 

financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700 tis. OSVČ. 

 ČTK: Škoda Auto znovu prodloužila odstávku výroby, zatím do 27. dubna. Automobilka Škoda 

Auto dnes potřetí prodloužila odstávku výroby ve všech třech svých českých závodech kvůli pandemii 

koronaviru, a to až do 27. dubna. Původně se měla výroba spustit v pondělí 6. dubna. Informaci  

o prodloužení odstávky firma sdělila zaměstnancům prostřednictvím SMS zprávy. 

 ČTK: Schillerová chce zrušit daň z nabytí domů s odpočty u hypoték. Ministryně financí Alena 

Schillerová chce chystané zrušení daně z nabytí nemovitosti spojit se zrušením možnosti daňových 

odpočtů z úroků u hypoték. Návrh chce nejprve projednat v koalici s ČSSD a pak předložit vládě. 

Netrvá na tom, aby byl návrh projednán v nynějším stavu legislativní nouze kvůli epidemii koronaviru.  

 ČTK: V Olomouci má vzniknout závod na výrobu respirátorů. Americká společnost Honeywell 

pravděpodobně postaví u Olomouce závod na výrobu respirátorů s kapacitou pět milionů kusů 

měsíčně. Vybudován by měl být během čtyř měsíců, uvedl vicepremiér Karel Havlíček. Sdělil, že 

zástupci vlády a vedení firmy jsou těsně před uzavřením dohody. Podle Havlíčka nepůjde o investiční 

pobídku, stát se ale zaváže odebírat část produkce. 



 

 

 2 

 iDNES.cz: Firmy zatím nepropouštějí. Bez práce zůstala v březnu tři procenta lidí. Trh práce  

v březnu nejevil výrazné známky ochlazení tak jako jinde ve světě. Míra nezaměstnanosti zůstala na 

únorových 3 %, za měsíc dokonce počet uchazečů o práci klesl o 1 691 na 225 678 lidí. Statistiku 

zveřejnil Úřad práce. Volných pracovních míst bylo stále výrazně víc než zájemců o práci. Na úřadech 

se o práci hlásilo přes 225 tis. lidí a mohli si vybírat z více než 342 tis. volných pozic. 

 iHNed.cz: Obchodní řetězce nabraly přes 20 tisíc nových lidí. Nejčastěji jde o pracovníky 

zavřených restaurací. Zhruba od poloviny března obchodní řetězce, včetně 11 největších, jež 

ovládají 75 % trhu, přijaly 23 tis. nových zaměstnanců. To znamenalo mnohem masivnější nábor než 

kvůli zvýšené poptávce po zboží před Vánocemi či Velikonocemi, kdy obchody přijímají na výpomoc 

jen několik tisíc lidí. I tak v obchodech podle Svazu obchodu a cestovního ruchu stále ještě chybí 

nejméně tisícovka lidí.  

 lidovky.cz: Sněmovna schválila širší možnosti finančních obchodů pro Českou národní banku. 

ČNB bude moci obchodovat s cennými papíry s delší splatností a s více institucemi na finančních 

trzích. Může také nakupovat např. více státních dluhopisů. Počítá s tím vládní novela zákona o ČNB, 

kterou ve středu schválila sněmovna. 

 lidovky.cz: Některé čerpací stanice kvůli koronaviru přerušily provoz, poptávka motoristů se 

snižuje. Řada dalších kvůli epidemie nemoci COVID-19 činnost omezila. Vyplývá to z vyjádření firem. 

Např. dvojka trhu, skupina MOL, má v ČR mimo provoz 29 pump. 

 ČTK: Z regionů v ČR bude nejvíce cestovní ruch zasažen v Praze. Spotřeba tu může klesnout  

o téměř 64 mld. Kč a ohroženo je přes 36 600 pracovních míst. Hned po hlavním městě současná 

situace nejvíce postihne Karlovarský a Jihomoravský kraj. V obou regionech je ohroženo bezmála 14 

tis. pracovních pozic. Vyplývá to z průzkumu, který pro státní agenturu CzechTourism zpracovala 

společnost Economic Impact.  

 irozhlas.cz: Hospodářské instituty: Německo čeká hluboká recese, zvýší se i nezaměstnanost. 

Hrubý domácí produkt se může snížit o 4,2 %. Ve společné zprávě to ve středu uvedly přední 

hospodářské instituty v Německu. Dopady zanechá pandemie i na trhu práce. Na vrcholu krize by se 

míra nezaměstnanosti mohla vyšplhat na 5,9 %, bez práce by tak zůstalo 2,4 mil. lidí. 

 ČTK: Ministři financí EU se neshodli na záchranném plánu pro ekonomiky. Ministři financí zemí 

EU se ani po dlouhém jednání neshodli na společném plánu, jak povzbudit své ekonomiky po 

koronavirové krizi. Zástupcům vlád se nepodařilo najít kompromis v otázce vydání společných 

dluhopisů ani čerpání úvěrů z Evropského stabilizačního mechanismu, který plní roli záchranného 

fondu. Šéf euroskupiny Mario Centeno proto po 16 hodinách odložil další jednání na čtvrtek. 
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