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Odbor vnější komunikace 

úterý, 31. března 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Plošné zmrazení splátek úvěrů a hypoték na půl roku, jak navrhuje ministerstvo financí, by mohlo mít 

podle bank negativní dopady na tuzemský finanční sektor, upozorňují Lidové noviny a deník E15. 

Hospodářské noviny a Právo rozebírají dopady ekonomických opatření vlády v boji s koronavirem. 

Mladá fronta DNES přináší rozhovor s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou, který 

v něm mj. představuje princip tzv. chytré karantény.  

Zprávy 

LN: Firmy žádají po státu víc. Zaměstnavatelé a živnostníci oceňují podporu, kterou jim slíbila vláda  

v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. Stále jim však chybí konkrétní informace, za jakých 

podmínek a kdy na ni budou mít nárok, uvedla Hospodářská komora k aktuálním ekonomickým dopadům 

koronaviru. Podle jejího šetření hrozí propouštění ve více než čtvrtině firem. Více ZDE. 

LN: Odložit lze nově i zálohu silniční daně. Zálohy na silniční daň splatné v dubnu a v červenci bude 

možné uhradit až do 15. října, sankce za opožděné platby ministerstvo financí plošně promine. Informovala 

o tom šéfka státní kasy Alena Schillerová. Vláda včera zároveň schválila návrh na úplné prominutí DPH za 

bezúplatné dodání zboží, např. roušky, respirátory nebo další zdravotnické prostředky. 

E15: Stát rozehrává úvěrový vabank. Podle dat českých bank a propočtu E15 by ministerstvem financí 

navrhované půlroční zmrazení splátek úvěrů a půjček znamenalo pro finanční sektor výpadek převyšující 

115 mld. Kč. Podle řady ekonomů by moratorium úvěrových splátek mohlo znamenat konec menších hráčů 

na finančním trhu a výrazné přehodnocení úvěrové politiky ze strany velkých bank.  

Mf DNES: Restaurace zůstanou uzavřené do 11. dubna. Restaurace a obchody zůstanou uzavřené do 

soboty 11. dubna. Vláda opatření, které mělo původně platit do této středy, prodloužila kvůli pokračující 

epidemii koronaviru. Zákaz prodeje se netýká např. výdeje jídla z okének nebo závodního stravování. 

LN: Město živnostníkům promine nájemné za dva měsíce. Ústí nad Labem kvůli omezení podnikání při 

epidemii koronaviru promine živnostníkům za březen a duben nájemné v obecních objektech. Celková úleva 

pro ústecké podnikatele tak dosáhne 1 mil. Kč, opatření schválili radní města.  

HN: Toyota zastaví výrobu v Evropě včetně Česka. Japonská automobilka Toyota dočasně zastaví kvůli 

koronaviru všechny provozy v Evropě. Nejméně do 19. dubna společnost omezí výrobu v celkem šesti 

zemích včetně ČR, kde má Toyota společný podnik se skupinou PSA v Kolíně. Do 17. dubna Toyota zastavila 

výrobu také v Mexiku, USA a Kanadě. 

https://www.komora.cz/press_release/vladimir-dlouhy-podnikatelum-stale-chybi-konkretni-informace-jak-mohou-ziskat-pomoc-od-statu/
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Právo: Řetězce vyplatí odměny. Obchodní řetězce vyplatí zaměstnancům mimořádné odměny, např. 

společnost Kaufland dá svým zaměstnancům k březnové výplatě navíc za práci ve ztížených podmínkách 

kvůli koronaviru 4 tis. Kč. Podobný bonus dostanou také pracovníci Albertu, Tesca nebo Lidlu. 

 

 


