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KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory  

středa, 22. dubna 2020 

Zprávy 

 ČTK: Rozsah schválené vládní pomoci na obnovu ekonomiky je podle analytiků z pohledu 

zaměření a rychlosti nedostatečný. Přímá podpora by podle nich měla být mnohem vyšší. 

Rakousko, Slovensko či Německo poskytují přímou, a tedy i rychlou pomoc ve větším rozsahu. Na 

přímá rozpočtová opatření ČR vydává 4,3 % HDP, zatímco např. Německo 19,6 % HDP. 

 iDNES.cz: Nájemníci nebudou moci dostat výpověď z bytu, pokud do konce července nebudou 

platit nájemné kvůli tomu, že jsou v důsledku opatření proti epidemii koronaviru bez příjmů. 

Dnes to schválila Poslanecká sněmovna. Dlužné nájemné ale mají zaplatit do konce letošního roku. 

Sněmovna odmítla návrh Senátu, aby za 80 % dlužného nájemného ručil stát.  

 Deník.cz: Sněmovna souhlasila, aby firmy, které nyní musely zavřít, mohly odložit placení 

nájmu. Neprošel senátní přílepek, který by zvýšil bonusy pro OSVČ. 

 ČTK: Odklad plateb mýtného o tři měsíce, které kvůli krizi umožnila vláda, zatím neplatí pro 

všechny dopravce. Vládní záměr není povinný pro vydavatele tankovacích karet, přes které platí 

mýto většina dopravců. Jejich vozidla tvoří až 60 % všech zaregistrovaných aut. Správce mýta 

CzechToll proto nyní jedná s vydavateli o dodatcích ke smlouvám, jasno by mělo být do konce dubna. 

 Novinky.cz: Lidé přestávají nakupovat dražší zboží, vede je k tomu nejistota z budoucnosti.  

V obchodech tráví méně času. Vyplývá to z analýzy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Podle 

zjištění svazu byly i letošní Velikonoce obchodně slabší než loňské.  

 Deník.cz: Lidí v karanténě dál ubývá. S e-neschopenkou jich je 6500. Od Velikonoc počet klesl  

o čtvrtinu. V dubnu do izolace šlo 11 tisíc lidí, uvádí ČSSZ a MPSV. 
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 Týden.cz: Problémy s vyřizováním bezúročných úvěrů programů COVID Českomoravské 

záruční a rozvojové banky, které jsou podle podnikatelů složité a nedostupné, způsobila 

komplikovanější evropská administrativa a nízká servisní kapacita ČMZRB. Shodly se na tom 

oslovené banky. 

 Lidovky.cz: Českým firmám v příhraničních okresech Královéhradeckého kraje kvůli uzavření 

hranic chybí tisíce pracovníků dojíždějících denně z Polska. Současný režim práci pendlerů 

znemožňuje. Informoval o tom ředitel náchodské Hospodářské komory František Molík. Poláci 

pracující v ČR podle něj na sobotu chystají u hraničních přechodů protesty proti uzavření hranic. 

 Deník.cz: Největší soukromý tuzemský železniční dopravce RegioJet věří, že nejpozději  

od 14. června bude možné po ČR cestovat prakticky bez omezení. Firma dnes zahájila prodej 

jízdenek na celé léto s téměř neomezeným jízdním řádem. Zatím pouze na vnitrostátních spojích.   

 ČTK: Německo letos počítá se zadlužením nad 75 procent HDP. Německo letos počítá s růstem 

zadlužení z 60 na 75,25 procenta hrubého domácího produktu. Na vině jsou zejména půjčky  

a protikoronavirová opatření, uvedlo dnes ministerstvo financí. Země by se ale v poměru k HDP i tak 

měla zadlužit méně než za globální finanční krize před deseti lety, uvedla agentura Reuters. 

Čas dokončení: 16:50 hod.  


