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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 19. března 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Vláda chce v souvislosti s koronavirem podpořit české firmy 1 bil. Kč, sdělují Hospodářské noviny  

a E15. Právo přináší rozhovor s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem, který hovoří  

o možnostech vládních úspor kvůli epidemii viru COVID-19. Mladá fronta DNES a Lidové noviny 

rozebírají další zpřísnění preventivních opatření v ČR kvůli koronaviru. Např. povinnost nosit roušku 

nově platí na veřejnosti i v zaměstnání. 

Zprávy 

HN: Bilion na pomoc českým firmám. Na podporu podnikatelů chce vláda v souvislosti s koronavirem 

použít 1 bil. Kč, po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš. Podle předsedy vlády kabinet na přímou 

pomoc firmám vyčlení 100 mld. Kč a dalších 900 mld. Kč použije jako záruky na bankovní úvěry. Podle 

Ladislava Minčiče z Hospodářské komory by firmy také uvítaly, kdyby za ně stát zaplatil několik splátek úvěrů. 

LN: Splátky hypoték i úvěrů lze odložit. Některé banky a úvěrové společnosti kvůli koronaviru nabízejí 

svým klientům možnost posunutí splátek půjček až o tři měsíce. Řada finančních institucí tak reaguje na 

doporučení České bankovní asociace. Dle jejích statistik v současné době domácnosti dluží bankám celkem 

1,756 bil. Kč, 76 % objemu úvěrů pak připadá na hypotéky.  

E15: Schodek rozpočtu: až sto miliard. Někteří členové sněmovního rozpočtového výboru počítají s tím, 

že letošní rozpočtový deficit kvůli koronaviru vzroste na 100 mld. Kč. Ministerstvo financí, které pro letošek 

počítalo se 40miliardových schodkem, připravuje novelu zákona o státním rozpočtu. Resort mj. počítá  

i s využitím rozpočtové rezervy ve výši 4,9 mld. Kč.  

LN: TPCA zastavila výrobu už včera. Automobilka TPCA přerušila kvůli aktuální situaci kolem epidemie 

koronaviru výrobu ve své kolínské továrně včera před půlnocí. Původně se měly výrobní linky v závodě 

zastavit až 25. března, s obnovením produkce počítá TPCA 17. dubna. Všech 2 500 zaměstnanců závodu 

zůstane doma, budou pobírat 70 % mzdy.  

HN: Provoz internetu stoupl o čtvrtinu. Sítě to zvládají. V porovnání s běžnými týdny dochází v současné 

době k navýšení internetového datového toku kvůli koronaviru o 25 %, sdělilo sdružení Nix.cz. Důvodem je 

podle odborníků velký počet zaměstnanců na home officu i žáků, kteří kvůli uzavření škol tráví čas doma. 

Poskytovatelé internetu sdělili, že sítě takové navýšení bez problémů zvládají. 
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E15: Automobilkám rázně klesá odbyt. Prodeje nových osobních automobilů v EU poklesly v lednu i únoru 

meziročně o 7,5 %, informovalo Evropské sdružení výrobců automobilů. Podle ekonomů evropské 

automobilky čeká v následujících měsících ještě výraznější propad, zejména kvůli zavírání závodů z důvodu 

koronavirové epidemie.  

HN: Hotely mají rezervu na dva až tři měsíce. Hotely a penziony v ČR mají finanční rezervu zhruba na dva 

až tři měsíce. Pokud by současná situace kolem koronaviru, kdy jsou ubytovací služby omezené nebo 

zavřené, pokračovala i v květnu a červnu, polovina firem bez výrazné pomoci státu v cestovním ruchu 

zkrachuje. Vyplývá to z průzkumu portálu Hotel.cz. 

HN: Provoz OKD komplikují kontroly na hranicích. Těžební společnosti OKD komplikují od pondělí provoz 

kontroly na česko-polských hranicích, kvůli kterým se část polských zaměstnanců nedostane do práce včas. 

Oproti pondělku, kdy na směnu přišlo pozdě 60 % zaměstnanců, se situace zlepšila po znovuotevření 

přechodu Závada v Petrovicích u Karviné. V OKD pracuje zhruba 8 400 lidí, z toho asi 1 800 Poláků. 

HN: Pošta zavírá část poboček a omezí otevírací dobu. Česká pošta evidovala ke včerejšímu dni kvůli 

koronaviru 124 zavřených poboček z celkového počtu 3 200 provozoven. Nejvíce zavřených pošt eviduje 

Pardubický, Středočeský a Olomoucký kraj. Od čtvrtka navíc funguje omezená otevírací doba pošty, pobočky 

budou mít otevřeno max. do 16 hodin. Mezi 10. a 12. hod pak budou pošty vyčleněny pro seniory nad 65 let. 

 


