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KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory  

středa, 1. dubna 2020 

Zprávy 

 ČTK: Od začátku března přerušilo podnikání 10.033 živnostníků, tedy o 47 % více než  

ve stejném období loni. Nejvíc přerušují živnost podnikatelé ve stravování a kadeřnických službách. 

Vyplývá to z analýzy společnosti Bisnode.  

 iDNES.cz: Firma PF Plasty z Opavska s cca 400 zaměstnanci zastavila výrobu. Neměla zakázky, 

výrobu přerušili i její klíčoví zákazníci z automobilového průmyslu. 

 ČTK. Automobilka Škoda Auto podruhé prodloužila odstávku výroby ve všech třech svých 

českých závodech, a to až do 20. dubna. Původně se měla výroba spustit 6. dubna. Informaci  

o prodloužení odstávky dnes firma sdělila zaměstnancům prostřednictvím SMS zprávy. 

 iDNES.cz: Nošovická automobilka Hyundai prodlouží odstávku výroby o týden. Výroba by se 

měla opět rozjet v úterý 14. dubna. Zaměstnanci jsou doma se 70 % mzdy. 

 Denik.cz: Příspěvky na kurzarbeit by úřady práce mohly začít vyplácet po 10. dubnu. Firmy by 

o ně mohly začít žádat 6. dubna, předpokládá ministerstvo práce. 

 iDNES.cz: Vláda schválila, že nelze v dalších měsících dostat výpověď z nájmu, pokud 

neschopnost platit souvisí s epidemií koronaviru. Dluh bude splatný do 31. května 2021. 

 iDNES.cz: Firmy, jež musely kvůli opatřením uzavřít provoz, budou mít nárok na odklad 

nájemného od 12. března do 30. června se splatností 2 roky, schválila vláda. 

 iDNES.cz: Vláda schválila návrh krizového štábu, aby šest domácích výrobců ochranných 

pomůcek proti koronaviru zásobovalo přednostně ministerstvo vnitra. 
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 iDNES.cz: Ministerstvo průmyslu a obchodu nabídne firmám zavádějícím inovace týkající se 

boje proti koronaviru do praxe proplacení 100 % prokazatelných nákladů, vyčleněny jsou 3 mld. 

korun. 

 iDNES.cz: Vláda schválila návrh ministerstva financí na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů 

a hypoték. Pokud ho schválí Parlament, bude závazný pro všechny banky a nebankovní společnosti. 

Týká se to úvěrů sjednaných před 26. březnem, odklad splátek je možný až na půl roku. Kreditních 

karet a kontokorentů se to netýká. 

 iDNES.cz: OSVČ mohou ode dneška žádat o ošetřovné na děti do 13 let a handicapované. 

Žádosti přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu přes online formulář, datovou schránku, e-mail  

i poštu. 

 MediaGuru: Vydavatelství COT media uvolní inzertní plochy ve svých médiích v hodnotě 750 

tis. korun pro firmy z cestovního ruchu. Budou bezplatně či za zvýhodněných podmínek. Nabídka 

platí prozatím do července 2020, objednané plochy je možné využít do konce roku 2020. 

 Sme.sk: Vláda Igora Matoviča v nedeľu predstavila a v utorok schválila ekonomické opatrenia, 

ktoré majú zmierniť dosahy pandémie Covid-19 na slovenskú ekonomiku. Balík opatrení zahŕňa 

napr. príspevok na zamestnanca do výšky 80 percent jeho hrubého platu či odklad platenia 

preddavkov na daň pre právnické firmy. Vláda predstavila aj príspevok pre živnostníkov, odvíja sa 

podľa toho, ako veľmi ich kríza zasiahla. 

 iDNES.cz: Německá letecká společnost Lufthansa zkrátí pracovní dobu téměř dvou třetinám 

zaměstnanců. Opatření se týká 80 000 z více než 135  000 pracovníků. 

 iDNES.cz: Některé německé firmy přestávají kvůli hospodářským dopadům koronaviru platit 

nájem za své prodejní prostory. Jako jeden z prvních tak učinil výrobce sportovního oblečení  

a obuvi Adidas, následoval obuvní řetězec Deichmann i řetězec obchodních domů Galeria Karstadt 

Kaufhof. 

 iDNES.cz: Polské úřady práce očekávají prudký růst nezaměstnanosti, a to i kvůli Polákům, kteří 

léta žili v Británii, Německu, Nizozemsku či Rakousku, ale epidemie způsobená koronavirem je 

přiměla k návratu do vlasti. Vlnu propouštění čekají ale i v Polsku. 

Čas dokončení: 20:45 hod. 


