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KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory  

pondělí, 30. března 2020 

Zprávy 

 Novinky.cz: Vláda prodloužila omezení volného pohybu, zavřené zůstanou i restaurace a 

obchody. Omezení volného pohybu se prodlužuje do 11. dubna. 

 ČTK: Zaměstnavatelům a živnostníkům stále chybí konkrétní informace o podpoře, kterou jim 

slíbila vláda v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. Nevědí například, za jakých 

podmínek a kdy budou mít na ni nárok. Tyto informace úřady nezveřejnily, žádosti tedy ani nezačaly 

přijímat, řekl na dnešní tiskové konferenci prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. 

 iDNES.cz: V karanténě bylo na konci víkendu s e-neschopenkou 19 200 lidí. Od pátku do neděle 

celkový počet izolovaných klesl o 3 150, vyplývá ze statistiky České správy sociálního zabezpečení. 

 iHNed.cz: Přerušte výrobu, tlačí odbory na fabriky. Odbory nevylučují, že může dojít i na nátlakové 

akce. „Vzhledem k vypjaté situaci k nim může dojít i spontánně,“ sdělil odborový předák Kovo Jaroslav 

Souček. 

 iDNES.cz: Koronavirová krize zasáhla i nákladní dopravu na železnici. Kvůli poklesu zakázek 

musejí dopravci zavádět úsporná opatření. Dnes o tom informovalo Sdružení železničních nákladních 

dopravců ŽESNAD.CZ. 

 iDNES.cz: V nábytkářském průmyslu, který v Česku zaměstnává asi 30 tisíc lidí, je ohroženo 

pět až deset procent pracovních míst. Dnes to řekl tajemník Asociace českých nábytkářů (AČN) 

Tomáš Lukeš. 

 ČTK: Už 30 procent firem, které podnikají v prádelenství a čistírenství, propustilo část 

zaměstnanců, další 50 % o tom uvažuje. I když mohou mít otevřeno, vyjma těch v nákupních 

centrech, nemají zakázky. Pomoc, kterou zatím nabízí stát, považuje drtivá většina firem za 

nedostatečnou, vyplývá ze zprávy Asociace prádelen a čistíren pro ČTK. 
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 iDNES.cz: Českým lázním hrozí podle jejich svazu zánik. Svaz léčebných lázní se obrátil na VZP 

i vládu, prosí o pomoc. Žádá o zálohy i vyšší platby pojišťoven. 

 Denik.cz: Léčebné lázně Bohdaneč na Pardubicku přeruší 3. dubna do odvolání provoz. Kvůli 

opatřením proti šíření koronaviru nemohou přijímat nové klienty. Postupně také propustí 80 lidí, 

informovaly v tiskovém prohlášení. Lázně mají teď kolem 330 zaměstnanců. 

 ČTK: Podpora vlády pro zaměstnavatele je podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního 

ruchu ČR Tomáše Prouzy nedostatečná. V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru, které 

stát v boji proti šíření nákazy zavedl, očekává ke konci března masové propouštění. 

 E15: První developeři zastavili přísun bytů na trh. „V souvislosti s aktuální situací jsme se rozhodli 

nové projekty, které jsme původně měli v tomto období zařazovat do prodeje, prozatím nenabízet,“ 

řekl mluvčí největšího stavitele bytů Central Group Radek Ježdík.  

 Denik.cz: První kolo žádostí do programu COVID II bude zahájeno ve čtvrtek. Vyčleněno na něj 

bude 1,5 mld. korun. Podnikatelé budou moci žádat u komerčních bank o úvěry od 10 tis. do 15 mil. 

korun. Zákl. info na webu ČMZRB. Firmy z Prahy o podporu žádat nemohou.  

 iDNES.cz: Lesům České republiky se na práci v lesích přihlásilo několik stovek lidí. Většinou 

jde o studenty a také o lidi, kteří kvůli epidemii koronaviru ztratili práci.  

 MediaGuru: Tesco přijalo přes tisíc nových zaměstnanců. Mají pomoci uspokojit zvýšenou 

poptávku zákazníků. Průměrný věk uchazečů je lehce přes 30 let a jedná se o lidi původně 

zaměstnané v restauracích nebo obchodech. 

 ČTK: Obchodní řetězce vyplatí zaměstnancům mimořádné odměny. Kaufland například dá 

zaměstnancům v březnové výplatě za práci v současných podmínkách až 4000 korun hrubého. 

Mimořádný bonus dostanou také zaměstnanci Albertu, Lidlu a ještě před Velikonocemi slibuje svým 

pracovníkům vyplatit odměnu i Tesco. 

 ČTK: Ostravská společnost Vítkovice Heavy Machinery (VHM), která je od 19. března v úpadku, 

obnovila chod provozu těžká mechanika a připravuje oživení výroby v ocelárně. Bude ale 

propouštět, zruší přibližně 350 pracovních míst.  

 Denik.cz: Bosch Group omezí výrobu dílů pro automobily v závodech Jihlava a České 

Budějovice. Závod v Krnově je ode dneška zavřený. Důvodem jsou výkyvy zakázek. 

 iDNES.cz: Na Slovensku zpřísnění podmínek provozu maloobchodních prodejen kvůli 

pandemii koronaviru způsobilo, že se před některými obchody dnes tvoří fronty. 

 iDNES.cz: Maďarská vláda připravuje postupné znovuotevření hraničních přechodů na hranici 

se Slovenskem, které jsou kvůli koronavirovému nebezpečí uzavřené. 

 iDNES.cz: Automobilka Toyota kvůli pandemii koronaviru dočasně zastaví všechny své 

závody v Evropě. V ruské továrně bude stát výroba do pátku, ve zbylých závodech Evropy, včetně 

těch v Česku, nejméně do 19. dubna. 

Čas dokončení: 18:15 hod. 


