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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 23. března 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Vláda zřejmě kvůli koronaviru pozastaví EET a zavede další úlevy pro podnikatele a živnostníky, 

sdělují Hospodářské noviny. O zásilkách zdravotnického materiálu z Číny i konkrétní pomoci 

občanům a firmám hovoří v rozhovoru pro Mf DNES premiér Andrej Babiš. Lidové noviny informují  

o prvním úmrtí v souvislosti s koronavirem v ČR, nákaze COVID-19 podlehl v Praze 95letý muž. Právo 

otisklo rozhovor s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou, podle níž bude hospodářský dopad koronaviru 

velmi tvrdý. Byznys provozovatelů coworkingových kanceláří zažívá kvůli epidemii koronaviru 

prudký propad, upozorňuje E15.  

Zprávy 

E15: Kurzarbeit má zachránit zaměstnanost. Vláda musí urychleně odstartovat kurzarbeit, aby zachránila 

výrobu v českých podnicích, shodla se Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace 

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Reprezentanti podnikatelů mj. navrhují také odpuštění penále 

firmám, které budou v prodlení s platbami mzdových odvodů za své zaměstnance. Více ZDE 

Mf DNES: Autoland zastavil. Firmy chtějí pomoc od vlády. Zhruba čtvrtina firem z automobilového 

průmyslu je od dnešního dne uzavřená a více než polovina z nich omezuje výrobu. Celý sektor automotive 

pak bude kvůli koronaviru ochromen z 80 %, uvedlo Sdružení automobilového průmyslu. Podle automobilek 

by měl stát urychleně zavést např. kurzarbeit nebo odložení záloh daně z příjmu. 

LN: Schillerová navrhuje pozastavit EET. Ministerstvo financí navrhuje kvůli epidemii koronaviru 

pozastavit elektronickou evidenci tržeb po dobu trvání nouzového stavu a následujících tří měsíců. Žádný 

poplatník DPH by tak nemusel své tržby evidovat online a povinnost by nebyla ze strany státu kontrolována. 

Pozastavení EET chce resort financí navrhnout na zítřejší sněmovní schůzi. 

LN: Šéf odborů vyzval firmy ke 14dennímu zastavení výroby. Předseda odborového svazu KOVO 

Jaroslav Souček vyzval firmy, aby alespoň na dva týdny přerušily výrobu. Výjimku by měly mít podniky, jejichž 

produkce řeší stavy ohrožující život. Proti vyjádření KOVO se ohradil prezident Hospodářské komory Vladimír 

Dlouhý, podle něhož je naopak nutné výrobu ve firmách v co největší míře zachovat. Více ZDE 

Mf DNES: Ministryně financí navrhne schodek 200 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová 

na dnešním jednání vlády navrhne v novele zákona o státním rozpočtu zvýšení schodku na 200 mld. Kč. 

Vyšší rozpočtový deficit resort financí navrhne kvůli ekonomickým dopadům šíření epidemie koronaviru.  

 

https://www.komora.cz/press_release/vyzva-zamestnavatelu-spustte-nejpozdeji-o-vikendu-kurzarbeit-naklady-poneseme-spolecne/
https://www.komora.cz/press_release/vladimir-dlouhy-potrebujeme-presne-pravy-opak-toho-co-navrhuje-pan-soucek-potrebujeme-aby-vsechny-vyroby-ktere-budou-mit-jen-trochu-odbyt-aby-dale-pracovaly/
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Mf DNES: ČNB opět sníží sazby, soudí analytici. Bankovní rada ČNB na čtvrtečním jednání zřejmě opět 

sníží úrokové sazby, a to o půl procentního bodu. Někteří ekonomové nicméně očekávají, že opatření nebude 

mít významný vliv na hospodářské dopady koronaviru a povede k dalšímu oslabení koruny. V současné době 

činí základní úroková sazba sazba 1,75 %. 

HN: Výrobce světel Koito zastaví v Žatci výrobní linky. Výrobce automobilových světel Koito Czech 

ze Žatce ve středu dočasně ukončí svůj provoz, důvodem je pokles poptávky po světlometech ze strany 

automobilek kvůli koronaviru. Doma tak zůstane většina ze 1 300 zaměstnanců podniku a firma jim bude 

minimálně v prvních dvou týdnech vyplácet 70 % mzdy. 

 


