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KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory  

úterý, 24. března 2020 

Zprávy 

 iDNES.cz: Dačická THK i firma Dura Automotive CZ se závody ve Strakonicích a Blatné 

zastavují výrobu. Zaměstnanci budou čerpat dovolenou nebo brát část mzdy. 

 iDNES.cz: Zaměstnanci firmy Foxconn, která má závody na IT technologie v Pardubicích  

a Kutné Hoře, chtějí na dva týdny zavřít výrobu. Bojí se šíření koronaviru. Odbory o to požádaly 

vedení firmy, které však odmítlo. 

 iDNES.cz: Kovosvit kvůli koronaviru omezil výrobu, doma je s 60 procenty mzdy 156 lidí  

z divize Machine Tools. Výrobu zastavil písecký Advics, omezení řeší i jiní. 

 ČTK: Současná situace má na trhu práce nejhorší dopad na pracovníky v gastronomických 

službách, cestovním ruchu a kultuře. Naopak nové síly nabírají zejména e-shopy, logistické 

společnosti, přepravci či obchodní řetězce. 

 ČTK: V případě trvání současných vládních omezení do konce dubna a uzavření hranic  

do konce května, spotřeba cestovního ruchu, tedy poptávka návštěvníků, kteří tráví dovolenou 

v Česku, klesne o 142 mld. korun. Přímo bude ohroženo zhruba 173.000 plných pracovních úvazků. 

Vyplývá to z modelových studií Asociace hotelů a restaurací ČR a společnosti Economic Impact.  

 iDNES.cz: Restauracím v prvním týdnu po omezení pohybu lidí klesly tržby o 81 %. Podnikům 

pomáhá rozvoz a více prodávají z okénka. Nejhorším dnem bylo pondělí, kdy byl pokles proti 

běžnému dni před karanténou o 89 %, oznámili zástupci firmy Edenred. 

 iDNES.cz: Koronavirová krize výrazně poznamenává kamionovou dopravu a dopravce, část 

jich zaznamenala pokles počtu zakázek až o 50 %. Některé firmy tak odstavily vozidla a pětina 

začala propouštět.  
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 iDNES.cz: Česká správa sociálního zabezpečení dostala v březnu zatím 21 460 e-neschopenek 

kvůli karanténě. Za pondělí jich přibylo 1440. Do dneška měla dvoutýdenní izolace skončit 2878 

lidem. 

 iDNES.cz: Prodej aut se v březnu kvůli omezením proti koronaviru snížil na maximálně desítky 

denně. Dealeři mohou auta prodávat pouze on-line nebo telefonicky a předávat je pak mimo 

autosalony, případně dodávat auta do firemních flotil. 

 iDNES.cz: Banky přijaly přes 10 000 žádostí o odklad splátek hypoték, leasingů a úvěrů klientů 

postižených koronavirem. Část z nich již vyřídily. 

 iDNES.cz: Průvodci v Praze nyní přicházejí podle Sdružení průvodců o 20 mil. Kč měsíčně. 

Mnozí přerušují nebo ukončují živnost a hlásí se na úřadech práce. 

 iDNES.cz: Nájemci komerčních prostor v Praze 12 budou platit o polovinu nižší nájemné. 

Radnice také nebude penalizovat nájemce, kteří nájemné neuhradí včas. Dnes o tom rozhodla rada 

městské části. Usnesení se týká prostor, které vlastní Praha 12. 

 iDNES.cz: Větší jihočeská města zvažují, že by odpustila nebo odložila platbu za nájmy  

v podnicích, které se musely uzavřít kvůli omezením spojeným s šířením koronaviru. Jde 

hlavně o provozovny živnostníků, zavřená je většina obchodů, restaurace, hotely nebo kavárny. 

 iDNES.cz: Brněnští radní i radní městské části Brno-střed v pondělí schválili odsunutí plateb 

nájemného. Městská část ulevila nájemcům bytových i nebytových prostor, Brno pouze nájemcům 

nebytových prostor, tedy podnikatelům.  

 iDNES.cz: Ostrava začne od středy vyplácet finanční pomoc prvním menším živnostníkům, 

kteří museli v souvislosti s koronavirem přerušit provoz a dostali se tak do hmotné nouze. 

Úspěšní žadatelé mohou získat až 20 000 korun. 

 iDNES.cz: Uživatelé datových schránek mohou ode dneška do odvolání odesílat poštovní 

datové zprávy zdarma. Vláda to přijala jako opatření kvůli koronaviru. 

 iDNES.cz: Soukromý dopravce Leo Express bude od středy zdarma rozdávat cestujícím 

ochranné roušky. Dalších 5000 roušek pak daruje přes stát zdravotníkům. Své vlaky zároveň 

nabídne k přepravě zdravotnických prostředků. 

 iDNES.cz: Sasko si chce udržet Čechy pracující ve zdravotnictví. Dostanou 40 eur denně navíc, 

pokud nyní v práci zůstanou. Podpora je připravena i pro rodiny. 

 iDNES.cz: Slovensko kvůli koronaviru uzavře o nedělích všechny prodejny, v ostatních dnech 

budou mít důchodci vyhrazený čas na nákupy, řekl premiér Matovič. 

 ČTK: Slovenská ekonomika letos podle odhadu tamní centrální banky vykáže kvůli pandemii 

způsobené koronavirem pokles o 1,4 až 9,4 procenta. Nejpravděpodobnějším scénářem je propad 

nejméně o 4,5 %.  

Čas dokončení: 17:05 hod. 


