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Odbor vnější komunikace 

středa, 8. dubna 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Stav nouze v ČR potrvá podle rozhodnutí poslanců do konce dubna, píší Hospodářské noviny, Právo 

a Lidové noviny. E15 informuje o rostoucí poptávce investorů po zlatě vlivem pandemie koronaviru. 

Mladá fronta DNES přináší informace o vývoji nových léků na nemoc COVID-19. 

Zprávy 

Mf DNES: Živnostníci dostanou „Pětadvacítku“. Poslanecká sněmovna schválila podporu osob 

samostatně výdělečně činných, jejichž podnikání bylo zasaženo opatřeními proti epidemií koronaviru. Za 

období od 12. března do konce dubna dostanou OSVČ kompenzaci ve výši 25 tis. Kč. Poslanci také schválili 

možnost přerušit splácení firemních úvěrů a hypoték až na šest měsíců. 

LN: Banky zapojily do odkladů splátek roboty. Banky při vyřizování odkladů úvěrových splátek stále více 

angažují tzv. chatboty, kteří při komunikaci s klienty nahrazují bankovní úředníky. Lidem nebo firmám k tomu 

zpravidla stačí jen vyplněný formulář žádosti o odkladu splátek na webech finančních institucí. Např. Česká 

spořitelna roboticky vyřizuje zhruba pětinu žádostí o posunutí splátek.  

Právo: Firmy si vzájemně půjčují pracovníky. Hospodářská komora koncem března vyzvala firmy, aby 

místo propouštění při omezení výroby dočasně nabídly své zaměstnance jiným podnikům. Do projektu 

Zachraň práci! se zapojilo přes 300 podniků a firmy zde nabízejí a poptávají více než 4 100 pracovníků, 

uvedla Komora. Další informace jsou k dispozici na webu. 

HN: O ošetřovné žádá více OSVČ než zaměstnanců. Žádost o ošetřovné kvůli uzavření škol poslalo 

ministerstvu průmyslu a obchodu zhruba 41 400 živnostníků. Českou správu sociálního zabezpečení pak  

o ošetřovné požádalo 23 800 zaměstnanců, kteří museli zůstat doma s potomky. Vyplývá to z posledních dat 

MPO a ČSSZ. 

HN: Vláda zkrátila pendlerům minimální dobu za hranicemi. Vláda zkrátila tzv. pendlerům minimální délku 

pobytu v zahraničí ze tří dnů na dva týdny. Přeshraniční pracovníci se tak budou od příštího úterý moci po 

14 dnech práce v cizině vrátit do ČR, budou však muset jako dosud nastoupit do preventivní karantény. 

Oznámil to ministr vnitra Jan Hamáček.  

E15: Češi skoupili zlato. Koronavirová pandemie způsobila po celém světě včetně ČR enormní poptávku 

po zlatě a následnou nedostupnost investičních slitků a mincí. Tuzemští obchodníci meziročně zaznamenali 

až 400% nárůst tržeb. Cela žlutého kovu se v současnosti pohybuje na rekordní hodnotě 1 700 dolarů za 

unci.  

https://www.komora.cz/zachranpraci/
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HN: VW chce částečně otevřít továrnu ve Španělsku. Německý koncern Volkswagen plánuje od  

20. dubna částečně otevřít svoji továrnu ve španělském regionu Navarra. Závod je kvůli koronaviru uzavřený 

od poloviny března, kdy VW rozhodl o přerušení výroby většiny svých továren v celé Evropě. Přerušení 

produkce se týká i Škody Auto, kde by měla odstávka výroby trvat do 20. dubna. 

HN: Itálii klesnou tržby z turismu až o 80 procent. Italský turistický sektor letos počítá kvůli koronaviru 

s poklesem tržeb o 70 až 80 %, ztráty v celém odvětví dosáhnou v přepočtu 3,3 bil. Kč. Uvedl to prezident 

italského turistického svazu Confcommercio Confturismo Luca Patané. Cestovní ruch se na italském HDP 

podílí zhruba 13 %. 

 

 

 


