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Odbor vnější komunikace 

středa, 25. března 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

České nemocnice by měly podle epidemiologů počty nemocných koronavirem zvládnout, sdělují 

Hospodářské noviny a Mladá fronta DNES. Zákon umožní ČNB nakupovat státní dluhopisy a podpořit 

tak domácí ekonomiku v boji s koronavirem, píší Hospodářské noviny. E15 informuje o propadu 

zájmu o sdílené bydlení kvůli slabé poptávce turistů ovlivněné epidemií koronaviru. Právo rozebírá 

schvalování zákonů zmírňujících dopady koronaviru v Poslanecké sněmovně a Senátu.  

Zprávy 

Mf DNES: Ošetřovné se rozšíří, OSVČ stát odpustí odvody. Poslanci schválili rozšíření ošetřovného ve 

výši 60 % mzdy kvůli epidemii koronaviru, nově na něj budou mít nárok rodiče dětí mladších 13 let po celou 

dobu uzavření škol. Sněmovna zároveň odsouhlasila odpuštění odvodů na zdravotní a sociální pojištění pro 

OSVČ, a to na dobu půl roku. 

HN: Do boje s virem jde také ČNB. Dopady epidemie koronaviru bude nově řešit i ČNB nákupem státních 

dluhopisů. Tento krok by měl podle centrální banky pomoci financovat schodek rozpočtu, který by měl letos 

dosáhnout 200 mld. Kč. Nákupy dluhopisů, tedy pumpování peněz do ekonomiky, umožní novela zákona  

o ČNB, kterou schválila vláda. 

E15: Opozice chce po vládě další ekonomická opatření. Opoziční poslanci na plénu sněmovny podpořili 

vládní kroky v boji proti epidemii koronaviru včetně omezení vycházení, zavření hranic nebo ošetřovného. 

Očekávají ale, že stát přijde s dalšími zárukami a opatřeními proti dopadům viru COVID-19. Např. podle ODS 

by měla vláda přijít s finanční pomocí zaměstnancům nebo živnostníkům. 

E15: Cestovní ruch přijde až o 200 miliard. V případě trvání současných vládních opatření kvůli koronaviru 

do konce dubna klesne poptávka návštěvníků, kteří tráví dovolenou v ČR, o 142 mld. Kč a krize zasáhne 

173 tis. pracovních míst. Pokud by omezení cestování trvalo až do konce června, odhaduje Asociace hotelů 

a restaurací ztráty v cestovním ruchu až na 202 mld. Kč. 

HN: Za první týden klesly restauracím tržby o čtyři pětiny. Restauracím v prvním týdnu po omezení 

pohybu lidí kvůli koronaviru klesly tržby o 81 %, sdělili zástupci firmy Edenred. Nejhorším dnem podle šetření 

bylo pondělí, kdy činil pokles tržeb oproti běžným dnům před karanténou 89 %.  

Mf DNES: Prodej aut se propadl z 1 000 na desítky denně. Prodej aut v ČR se v březnu kvůli epidemii 

koronaviru snížil na maximálně desítky kusů denně. Loni v březnu přitom připadalo na jeden pracovní den 

zhruba 1 000 prodaných vozů. Vyplývá to z informací prodejců a distributorů aut, kteří teď veškeré prodeje 

vozů realizují prostřednictvím telefonu nebo online nástrojů. 
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LN: Prodeje počítačů v době samoizolace výrazně rostou. Prodej notebooků a počítačů v internetových 

obchodech vzrostl kvůli práci z domova v půli března až o 150 %, o polovinu se pak zvýšil prodej tiskáren. 

Podle prodejců elektroniky mohou být některá zařízení dočasně nedostupná, a to kvůli výpadku dodávek 

z Číny. 

Mf DNES: Čínská ekonomika by mohla klesnout o desetinu. Čínská ekonomika by kvůli koronaviru mohla 

v prvním čtvrtletí letošního roku klesnout zhruba o 10 %, na základě průzkumu mezi 3 tisíci čínskými podniky 

to uvedla společnost China Beige Book. Oživení hospodářství země by tak podle studie mohlo být obtížnější, 

než ekonomové původně předpokládali. 

 

 


