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KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory  

pátek, 17. dubna 2020 

Zprávy 

 ČTK: Prodejci s obchody nad 200 m čtverečních, které nejsou součástí obchodních center nad 

5000 m čtverečních a nemají samostatný vstup z ulice, budou moci otevřít už 27. dubna. 

Prodejní plochu si totiž budou moci zmenšit vytýčením, například páskou.  

 ČTK: Finanční správa k dnešnímu dni přijala 196.517 žádostí o jednorázový příspěvek  

pro osoby samostatně výdělečně činné jako kompenzaci dopadů koronavirové krize. Správa 

zpracovala z celkového počtu tři čtvrtiny žádostí.  

 Právo: Živnostníci a podnikatelé, které zasáhla opatření kvůli koronaviru, dostanou za květen 

od státu jednorázový příspěvek 15.000 korun. Deníku to řekl premiér Andrej Babiš. Vláda je podle 

něj v případě potřeby připravena i na platby za červen. Za období od 12. března do 30. dubna činí 

příspěvek 25.000 korun.  

 ČTK: Ministerstvo práce počítá s tím, že by stát ošetřovné kvůli uzavřeným školám vyplácel 

nejdéle do prázdnin. Pro zaměstnance chce resort na den 80 % jejich denního základu příjmu místo 

dosavadních 60 %. Ministryně financí Alena Schillerová by pak podle toho upravila podporu i osobám 

samostatně výdělečně činným. MPO vyšší částku pro živnostníky zatím nenavrhlo. 

 Aktuálně.cz: Provoz vnitrostátních vlaků i autobusů by se mohl vrátit do normálu zhruba  

od poloviny června. Dříve přerušené linky by se měly vracet do provozu postupně společně  

s rozvolňováním vládních opatření. RegioJet v následujících týdnech zahájí plný předprodej 

vnitrostátních jízdenek na léto. 

 E15.cz: Nová pravidla pro výrobu zdravotních prostředků vyřadí malé firmy, varuje šéfka 

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků Jana Vykoukalová. Některé 

tuzemské firmy už skončily s výrobou zdravotních pomůcek. Důvodem je nařízení Evropské komise, 

které má od května zpřísnit požadavky a standardy. 
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 ČTK: Pivovarníci žádají o úpravu zákona, aby pivovary nemusely platit za vylité sudové  

a tankové pivo spotřební daň. Podle vládního harmonogramu mají zůstat zahrádky zavřené  

do 25. května a interiéry hospod a restaurací do 8. června, šlo by tak zhruba o čtvrtletní produkci, 

tedy 1,5 milionu hektolitrů piva. Na dani by měl obor zaplatit za toto množství více než 100 mil. korun. 

ČTK to sdělili zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven. 

 Denik.cz: Firma Iveco CZ z Vysokého Mýta podruhé prodloužila odstávku kvůli nedostatku 

dílů. Výrobce autobusů předpokládá, že výrobu zahájí 6. května. Autobusy nevyrábí od 30. března. 

 ČTK: Škoda Auto daruje zdravotníkům a pracovníkům sociálních služeb 100 vozů Octavia  

v hodnotě 85 mil. Kč. Žádat o ně budou moci od dnešního poledne do konce dubna. První vozy se 

k nim dostanou v polovině května. 

 ČTK: Česká měna v posledních dnech a týdnech posiluje k euru díky postupnému uvolňování 

ekonomických restrikcí ve světě a snížení vnímaného rizika. Shodli se na tom analytici, které 

ČTK oslovila. Koruna v uplynulém týdnu posílila vůči euru o 2,6 % a obchodovala se v pásmu 26,754 

až 27,614 Kč/EUR s průměrem 27,116 Kč za euro. 

 ČTK: Chorvatsko plánuje v létě otevřít přístavy a některé kempy i hotely na odlehlejších 

místech, aby turistická sezona přinesla alespoň nějaké tržby. Novinářům to řekl chorvatský 

ministr turistiky Gari Cappelli. Zda k Jaderskému moři budou moci i čeští turisté nezáleží podle něj na 

jejich přání a na chorvatském turistickém sektoru, ale na krizových štábech a vládách dotčených zemí, 

napsal server Total Croatia News. 

Čas dokončení: 15:50 hod. 


