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Odbor vnější komunikace 

pátek, 3. dubna 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

V souvislosti s epidemií koronaviru se množí hackerské útoky, upozorňuje Mladá fronta DNES. 

Hospodářské noviny přináší rozhovor s ředitelem Národního muzea Michalem Lukešem, který 

představuje projekt virtuálních výstav v době koronaviru. Život v ČR by se mohl vrátit k normálu od 

června, předpověděl pro Lidové noviny premiér Andrej Babiš. Podle deníku Právo se ke kratší 

variantě platnosti nouzového stavu do 30. dubna přihlásil také předseda vlády Andrej Babiš. 

Americká pivovarnická skupina Molson Coors hledá kupce pro svůj středoevropský byznys včetně 

českého Staropramenu. 

Zprávy 

Právo: Peníze pro firmy zmizely za tři hodiny, resort je musel doplňovat. O úvěry pro živnostníky a firmy 

postižené šířením nákazy v programu Covid II byl včera tak velký zájem, že se částka ve výši 1,5 miliardy Kč 

určená pro první kolo vyčerpala za pouhé tři hodiny. O půjčku požádalo přes 700 živnostníků a malých  

a středních podniků. ČMZRB odpoledne program znovu rozjela poté, co byla částka navýšena na 5 mld. Kč. 

HN: Velké firmy získají až 200 miliard na záruky za úvěry. Firmy s více než 250 zaměstnanci, které mají 

alespoň pětinu tržeb z exportu, budou mít nárok na úvěrové záruky v objemu 200 mld. Kč. Ty bude 

společnostem poskytovat státní pojišťovna EGAP, komerční banky by se tak neměly bát podnikům půjčovat 

peníze. Celkem by garance podle EGAPu mohlo využít zhruba 1 600 firem. Více informací na webu Komory. 

E15: Schillerová po kritice upraví vyplácení 25 tisíc pro OSVČ. Podle opozičních politiků program je příliš 

složitý, podnikatelé musejí splnit mnoho podmínek a podpora je navíc jednorázová a nemyslí na nadcházející 

měsíce. Také Hospodářská komora sestavila ministerstvu financí návrh na změny v programu, který bude 

příští týden schvalovat sněmovna.  

Právo:  Odložení splátek hypoték a půjček už požádalo přes 100 tisíc lidí. O odklad splátek v posledních 

dvou týdnech zažádalo v bankách už přes 100 tis. klientů. Stále více domácností a firem se na banky obrací 

kvůli propadu příjmů, který je postihl v důsledku koronavirové krize. Podle průzkumu agentury Ipsos zhruba 

třetina Čechů s hypotékou nebo spotřebitelským úvěrem chce splátky odložit. 

Právo: Odklad nájmů tepou vlastníci i opozice. Podle Občanského sdružení majitelů domů v ČR je vládní 

návrh na odklad úhrady nájmů nepřijatelný. „Už teď se nám ozývá mnoho našich členů, drobných 

pronajímatelů, s obavami, že nebudou schopni se o své nemovitosti postarat. Mnoho z nich je existenčně 

závislých na pravidelném příjmu z pronájmu,“ uvedlo sdružení.  

https://www.komora.cz/news/egap-program-na-poskytnuti-systemu-zaruk-za-splaceni-uveru-vyvozcu-a-vyrobcu/
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Právo: Otevřete farmářské trhy, apelují na vládu prodejci. Zástupci farmářských tržišť žádají ministra 

zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby vláda povolila otevření farmářských trhů. Argumentují tím, že se na nich 

také prodávají potraviny, ale jsou venku, kde je riziko přenosu nákazy menší než v kamenných 

samoobsluhách. 

HN: V USA strmě roste nezaměstnanost, potíže má i Evropa. Pandemie koronaviru ve světě prudce 

zvyšuje nezaměstnanost, jen v USA minulý týden požádalo o podporu rekordních 6,65 mil. lidí. Problémy 

mají i evropské země, např. Španělsko, které hlásí statisíce nových nezaměstnaných. Evropská komise 

oznámila, že do nového systému podpory zaměstnanosti vyčlení v přepočtu 2,7 bil. Kč. 

 

 

 


