KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory
čtvrtek, 9. dubna 2020
Zprávy


Deník.cz: Vláda dnes prodloužila nouzový stav na území celé ČR do čtvrtka 30. dubna.
Informoval o tom premiér Andrej Babiš. Nouzový stav platí kvůli koronaviru od 12. března.



ČTK: Hobbymarkety, obchody se stavebninami, železářství a prodejny a servisy jízdních kol
jsou ode dneška dalšími maloobchodními provozovnami, které se mohou po březnovém
zákazu otevřít pro zákazníky.



Novinky.cz: Po čtvrtečním jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel
Havlíček. O jaké přesně půjde, neřekl, bude ale záležet na velikosti obchodu, nikoliv na jeho
zaměření. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že v následujících 14 dnech je možné otevřít
farmářské trhy a v úvahu přichází i sportoviště pro profesionální sportovce.



iDNES.cz: Úřady práce dostaly zatím přes 15 000 žádostí o kurzarbeit. Přijaly asi třetinu z nich.
Zbytek nebyl správně vyplněný.



Aktuálně.cz: Podnikatelé při podávání žádostí o pomoc státu musí překonávat zmatečnost
a nesmyslnost požadavků úřadů, nedostatečné informace a zbytečnou byrokracii. Stěžují si na
to zejména podnikatelé podávající žádosti o podporu státu v programech COVID I a COVID II. Na
tiskové konferenci to řekli prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, prezident Svazu obchodu
a cestovního ruchu Tomáš Prouza a prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.



ČTK: Opatření na odklad nájmů na pomoc podnikatelům, kteří kvůli vládním opatřením museli
zavřít provozy, považuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza za
nepřijatelné a velmi rizikové řešení. Náklady by se podle něj měly rozdělit mezi majitele, nájemce,
pomoci by měl také stát.
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ČTK: Komunikačnímu a reklamnímu průmyslu by mohl kvůli opatřením souvisejícím s bojem
proti koronaviru klesnout obrat až o polovinu, tedy o 85 mld. korun za rok. Obor, který
zaměstnává kolem 100.000 lidí, z čehož polovinu tvoří zaměstnanci a polovinu návazné živnosti
OSVČ, očekává pokles pracovních míst o čtvrtinu a snížení počtu OSVČ až o 40 %. Vyplývá to
z výzvy vládě, kterou podepsalo deset nejvýznamnějších asociací v odvětví.



E15.cz: Developerský byznys se kromě dalších komplikací musí vyrovnat s dopadem
nouzového stavu na rozhodování stavebních úřadů. Počet správních úkonů zveřejněných v Praze
na úředních deskách v březnu proti běžnému měsíci klesl až o 40 %, po 12. březnu, od kdy platí
mimořádná opatření, dokonce až o 60 %. Vyplývá to z analýzy portálu CenovaMapa.org. Mj. za to
mohou personální důvody, např. hlídání dětí. Až 75 % pracovníků tvořících rozhodnutí na stavebních
úřadech jsou totiž ženy.



Lidovky.cz: Lázeňství se podle zástupců odvětví ocitlo kvůli koronavirové krizi na kraji záhuby.
Lázně začínají propouštět. Představitelé lázní apelují na vládu, aby české lázeňství pomohla
zachránit. Hlavně v Karlovarském kraji a o to víc v Karlových Varech, kde byly lázně zaměřené hlavně
na zahraniční klientelu.



iDNES.cz: Automobilka Hyundai v Nošovicích v úterý 14. dubna po třítýdenní odstávce obnoví
výrobu. Potvrdil to dnes mluvčí automobilky. Zpočátku se bude vyrábět na 2 směny.



ČTK: České firmy zatím distribuovaly více než 4,2 mil. litrů dezinfekce s označením AntiCOVID. MPO v polovině března oznámilo, že kvůli pandemii koronaviru je na trhu nedostatek
dezinfekčních prostředků. České společnosti následně začaly vyrábět dezinfekční prostředky na ruce
podle receptury, kterou doporučila Světová zdravotnická organizace (WHO). Výrobu umožnila
výjimka ministerstva zdravotnictví.

Čas dokončení: 15:59
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