Odbor vnější komunikace
čtvrtek, 26. března 2020
Titulní strany hlavních deníků
Úřady práce začali zaplňovat propuštění zaměstnanci a živnostníci, sděluje Mladá fronta Dnes. Vláda
nemá zřetelný plán, co s ekonomikou zasaženou koronavirem. Je nutné udělat jasné scénáře, shodují
se čeští byznysmeni oslovení v anketě deníku E15. Důležité je rychle zastavit „obchod se strachem“,
odolat pokušení trvale regulovat ekonomiku. Dosud šest zemřelých pacientů s koronavirem
potvrzuje, že nejrizikovější skupinou jsou senioři se zdravotními problémy, připomíná Právo.
Hospodářské noviny zveřejnily rozhovor s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou.
Ten Lidovým novinám sdělil, že problémem může být nedostatek testů, kterými se prověřuje
podezření z infekce.

Zprávy
HN: Kurzarbeit se rozšíří na firmy s nepřetržitou výrobou. Vláda by na svém čtvrtečním jednání měla
opět výrazně rozšířit kurzarbeit. Příspěvek na náhradu mezd nově dostanou také podniky, které kvůli šíření
nákazy koronaviru svou výrobu úplně zastavily. Stát podpoří i firmy s nepřetržitou výrobou. Jde třeba
o společnosti z hutního průmyslu. Změny v kurzarbeitu vyjednává s vládou Hospodářská komora.
HN: Klička vlády má zabránit vymáhání škod vzniklých nouzovým stavem, tvrdí právníci. Zatímco v
případě vládního zákazu vydaného podle krizového zákona má stát hradit všechny škody, v případě
rozhodnutí ministerstva zdravotnictví už to tak není. Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna je ale přesvědčen
o tom, že stát za žádné škody nezodpovídá, a to ani za ty, které by vyplynuly z rozhodnutí vlády.
Mf DNES: Výrobci respirátorů dosáhnou na nové dotace. ČR podpoří výrobní technologie pro produkci
nedostatkového zdravotnického materiálu. O podporu až 20 mil. Kč budou moci žádat firmy od 14. dubna
v rámci výzvy Technologie COVID-19 z operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost. Celkem stát na dotacích rozdělí 300 mil. Kč.
Mf DNES: Ministerstvo prodalo bondy za 53 miliard. Ministerstvo financí včera prodalo státní dluhopisy
v hodnotě 53,4 mld. Kč, což je mnohonásobně více, než úřad původně plánoval. Aukcí cenných papírů chce
resort financí pokrýt plánovaný 200miliardový deficit státního rozpočtu. Za vysokým zájmem investorů stojí
podle analytiků zlevnění dluhopisů i nedávno oznámená možnost nákupu bondů ze strany ČNB.
HN: V karanténě s neschopenkou je přes 21 tisíc lidí. Za úterý jich přibylo 965. Vyplývá to z údajů, které
zveřejnila na svém Twitteru ministryně práce Jana Maláčová. Celkový počet lidí v nařízené izolaci na ochranu
před nákazou novým koronavirem by mohl být vyšší. Do dvoutýdenní karantény musí od 7. března všichni,
kteří se vrátili z Itálie. Od poledne 13. března pak musí do karantény ti, kteří přicestovali z 15 zemí.
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HN: Do práce dle údajů z mobilů jezdí o polovinu méně lidí. Ve velkých průmyslových komplexech je
pokles dojíždějících až o tři čtvrtiny. Z domova během všedního dne neodchází 34 procent lidí, což je
o 14 procentních bodů více než normálně. Ukázala to data portálu Atlas mobility, za nímž stojí
superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava a operátor T-Mobile, který poskytuje
provozní data ze své mobilní sítě.
HN: Abychom udržely kvalitní zdravotní péči, budeme potřebovat pomoc státu, říkají zdravotní
pojišťovny. Dopady epidemie koronaviru na českou ekonomiku se podle zdravotních pojišťoven výrazně
projeví nejen na výdajích, ale také na příjmech do zdravotnictví. Nesouhlasí proto s půlročním snížením záloh
na zdravotní pojištění podnikatelům, které včera po sněmovně schválil také Senát.
HN: Elasta-Vestil má zakázky na statisíce metrů gumy. Výrobce pružných stuh Elasta-Vestil
v Krucemburku už přijal objednávky skoro na půl milionu metrů ploché úzké gumy používané při výrobě
ochranných roušek. Poptávka výrazně stoupla od minulého pondělí. Podnik s 80 zaměstnanci na její výrobu
převedl část technologií, některé stroje kvůli tomu jedou mimořádně i přes noc.
HN: Výrobce autodílů Brano čeká propad tržeb o 1,5 miliardy. Kvůli koronaviru a dočasnému uzavírání
automobilek omezuje výrobu také český výrobce automobilových dílů Brano z Hradce nad Moravicí. Z 2 400
zaměstnanců skupiny Brano Group v ČR jich zhruba 2100 už je nebo od příštího týdne bude doma, asi stovka
agenturních zaměstnanců už skončila. Skupina očekává propad tržeb nejméně o 1,5 mld. korun.
HN: Motor Jikov propustil 80 zaměstnanců. Strojírenský holding Motor Jikov kvůli koronaviru omezí výrobu
na 60 %. Propustil 60 agenturních pracovníků a dalších 20 zaměstnanců, kteří byli ve zkušební době. Část
pracovníků je doma a pobírají ošetřovné, někteří jsou nemocní. Firma s bankami jedná o tom, že jí aspoň na
půl roku odloží splátky úvěrů. Holding měl dosud 800 kmenových zaměstnanců a asi 90 agenturních.
HN: Společnost TON částečně omezila provoz. Výrobce nábytku TON z Bystřice pod Hostýnem na
Kroměřížsku kvůli nákaze novým typem koronaviru částečně omezil výrobu. Desítky jeho zaměstnanců
zůstaly kvůli uzavřeným školám doma s dětmi, čtyři jsou také v preventivní karanténě po návratu ze zahraničí.
Firma však všechny zakázky stíhá, řekla mluvčí podniku Magdaléna Řiháková.
HN: Spotřeba elektřiny klesla kvůli koronaviru až o desetinu, její cena strmě padá. Ceny elektřiny na
energetických burzách strmě klesají. Elektřina na příští rok zlevnila jen za posledních šest měsíců o více než
čtvrtinu a prodávala se po dvou letech za méně než 40 eur za megawatthodinu. Proud na duben a květen
pak stojí jen něco přes 20 eur.
HN: Hygienici získají údaje o pohybu lidí podle mobilů. Slovenský parlament včera změnou zákona
rozhodl o tom, že hygienici v době pandemie nemoci Covid-19 získají od operátorů údaje o pohybu mobilních
telefonů, a to i bez souhlasu jejich majitelů. Opatření má podle vlády pomoci snížit šíření nákazy, a to
i prostřednictvím odhalování osob, které přišly do kontaktu s infikovanými.
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