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Odbor vnější komunikace 

pátek, 27. března 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Zchudneme o několik let zpátky, tvrdí bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma v rozhovoru 

Hospodářských novin. Ministryně financí Alena Schillerová odmítla právní výklad, podle něhož by 

firma zasažené opatřeními vydanými podle krizového zákona měly nárok na odškodné za ušlý zisk, 

píší Lidové noviny. Také šéf KSČM Vojtěch Filip v deníku Právo tvrdí, že soukromý sektor nemůže 

chtít po státu náhradu ušlého zisku. Riskovali bychom podle něj státní bankrot. Mladá fronta DNES 

upozorňuje na růst počtu nakažených koronavirem mezi seniory. Koruna se od začátku letošního 

roku propadla zhruba o 8 %, sděluje E15.  

Zprávy 

Mf DNES: Škody stát nezaplatí. Ministryně financí Alena Schillerová odmítla právní výklad, podle něhož by 

firma zasažené opatřeními vydanými podle krizového zákona měly nárok na odškodné za ušlý zisk. Řada 

právních expertů  i podnikatelů si proto myslí, že se chce stát vyhnout náhradám škod např. za zavřené 

provozy. Podle Hospodářské komory ale tento vládní výklad nijak podnikatelům neupírá práva na uplatňování 

škod v souvislosti s koronavirem. Více ZDE 

Právo: OSVČ dostanou 15 000 Kč měsíčně. Osoby samostatně výdělečně činné, kterým byla kvůli epidemii 

koronaviru vládním nařízením uzavřena provozovna či znemožněna podnikatelská činnost, dostanou od 

státu 15 tisíc korun měsíčně za celou dobu nuceného omezení podnikání. Částka se danit nebude. Po 

včerejším jednání vlády to uvedla ministryně financí Alena Schillerová, která má do pondělí připravit 

příslušnou legislativu. 

LN: Další mimořádná opatření české vlády. Od dnešního rána mohou znovu otevřít automyčky, 

zámečnictví, opravny, servisy či instalace domácího zařízení a krematoria. Všichni poskytovatelé akutní 

lůžkové péče musí hned při vstupu do nemocnice zavést systém třídění pacientů, aby se ti s koronavirem 

nebo podezřením na něj ihned odebírali do částí pro ně vyčleněných. 

Právo: Vláda zmírňuje, otvírá část penzionů. Nově mají povolení k otevření někteří provozovatelé hotelů 

a penzionů. Je možné ubytovávat osoby, které budou požadovat ubytování za účelem výkonu povolání, 

podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Možnost ubytování dostanou také cizinci, a to do doby, než budou 

moci opustit území ČR, a cizinci s pracovním povolením na našem území. 

 

 

https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-znepokojuje-nas-snaha-vlady-komplikovat-legitimni-naroky-podnikatelu-na-nahradu-skody/
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Právo: Nepropouštějte, apeluje na firmy Maláčová. Pokud firmy zákoník dodržují a koronavirová krize je 

poškodila, mohou po vyplacení mezd požádat o „refundaci od státu“, ujistila šéfka resortu práce a sociálních 

věcí. Ministerstvo práce se nyní chystá ale také zahájit kampaň na podporu práv zaměstnanců. Podle odborů 

se už objevily případy porušování zákonných pravidel. 

LN: Vláda chystá úlevu pro dlužníky. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová chce za týden na jednání 

vlády navrhnout novelizaci insolvenčního zákona. Jednou z věcí, které by ráda prosadila, je ochrana 

podnikatelů před bezprostřední hrozbou insolvenčního řízení. Zvažuje také roční splátkovou pauzu pro ty, 

kdo spadli do insolvence před 1. červnem 2019. 

HN: Schillerová přemlouvá banky, aby odložily splátky úvěrů o tři měsíce. Banky by podle ministryně 

financí měly během současného poklesu ekonomiky snížit, případně úplně odpustit úroky u hypoték. Resort 

financí navíc připravuje úpravu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla pomoci především drobným 

podnikatelům s odkladem splátek. 

E15: ČNB srazila základní sazbu na procento. Podruhé během deseti dnů snížila ve čtvrtek ČNB základní 

úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 1 %, jde o nejvýraznější snížení sazby od listopadu 2008. 

Centrální banka se k poklesu úroků rozhodla kvůli obavám z dalšího vývoje tuzemské ekonomiky. České 

hospodářství by podle ČNB mělo být po celý zbytek letošního roku v recesi. 

E15: Mattoni zkouší mobilní prodej. Výrobce minerálních vod Mattoni testuje v hlavním městě mobilní 

prodej nápojů. Projekt zatím firma testuje na Praze 9 a v případě zájmu zákazníků je připravena nabídku 

rozšiřovat. Odbyt výrobců nápojů v posledních týdnech snižuje situace okolo nákazy koronavirem. 

HN: Celý svět se přestěhoval na internet. Ve Španělsku se začali obávat přetížení linek. Tamní operátoři 

ohlásili, že provoz jejich internetu pro domácnosti vyskočil za poslední dny o 40 % oproti normálu, o polovinu 

pak narostl počet telefonních hovorů. Podobný zvýšený nápor na internetové a mobilní sítě nyní hlásí i 

USA,Velká Británie či Itálie. V žádné z těchto zemí ale k významnějším výpadkům zatím nedošlo. 

E15: Eurozóna letos ztratí dvě procenta HDP. Ekonomika eurozóny by letos mohla klesnout zhruba  

o 2 %. Pokud by však omezení související s koronavirem trvala čtyři měsíce, mohlo by HDP zemí platících 

eurem letos klesnout až o 10 %. Ekonomický výhled zveřejnila ratingová agentura S&P. 

 

 

  

 

 


