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Odbor vnější komunikace 

úterý, 19. května 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny se věnují možnostem, jakými může stát finančně podpořit leteckého dopravce 

Smartwings, který se potýká s hospodářskými problémy vlivem omezení letecké dopravy. Od  

8. června bude možné cestovat do zahraničí ve volnějším režimu, sdělují Lidové noviny a Právo. Podle 

Mladé fronty DNES změny na hranicích pomohou hlavně tzv. pendlerům, kteří dojíždějí do ciziny za 

prací. Útraty za oblečení se během nouzového stavu v ČR meziročně propadly až o 80 %, upozorňuje 

E15. 

Zprávy 

Mf DNES: Půl bilionu na cestě, firmy si ale počkají. Vláda schválila záruky za úvěry pro firmy  

do 500 zaměstnanců. V rámci COVID III stát uvolní 150 mld. Kč na garance za úvěry v objemu  

až 500 mld. Kč. Za půjčky, které poskytnou komerční banky, se podnikatelům zaručí ČMZRB. Max. výše 

úvěru bude činit 50 mil. Kč. Rozhodnutí vlády vítá Hospodářská komora, jejíž prezident Vladimír Dlouhý se 

se členy NERVu na podobě COVID III podílel. Více ZDE 

Mf DNES: Stát přispěje na nájmy podnikatelů pět miliard. Vláda schválila program COVID nájemné, který 

přispěje polovinou částky na komerční nájmy podnikatelům s uzavřenými provozovnami kvůli preventivním 

opatřením proti koronaviru. Podmínkou státního příspěvku je, že si provozovatelé podniků u pronajímatele 

vyjednají 30% slevu na nájemném. Max. výše příspěvku za duben až červen bude 10 mil. Kč. 

LN: 2,5 miliardy korun pro OSVČ. Na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné vláda schválila 

vyčlenit další 2,5 mld. Kč. O program je totiž větší zájem, než kabinet původně očekával, a každý měsíc  

o ošetřovné žádá až 70 tis. OSVČ. Na dotaci mají nárok podnikatelé, kteří kvůli uzavřeným školám vlivem 

koronaviru pečují o děti do 13 let, hendikepované členy domácnosti nebo starší členy rodiny. 

E15: Firmy vyhlížejí další osud kurzarbeitu. Vláda řeší další osud kurzarbeitového programu Antivirus, 

který zatím platí do konce května. Ministryně financí Alena Schillerová považuje současné mzdové příspěvky 

za administrativně náročně a firmy by podle ní měly dostat jiné úlevy. Šéfka státní kasy se proto kloní 

k dočasnému odpuštění sociálních odvodů podnikatelů.  

HN: Podvodná výzva nabádá firmy k zaplacení registrace. Český statistický úřad varuje podnikatele před 

podvodnou výzvou k zaplacení údajné registrace jejich firmy do registru ekonomických subjektů, který ČSÚ 

spravuje. Písemnost, kterou podnikatelé dostávají do datových schránek, nemá znaky oficiálního dopisu, 

zápis do registru ekonomických subjektů navíc není podle úřadu nijak zpoplatněn.  

https://www.komora.cz/press_release/vladimir-dlouhy-spusteni-programu-covid-iii-vitame-ve-hre-je-zachrana-podnikatelu-a-cele-ekonomiky/
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HN: Pronájmy v Praze zlevnily v centru o desetinu. Ceny pronájmů bytů v Praze po nástupu koronavirové 

epidemie klesly v centru města meziročně zhruba o 10 %. Květnové ceny nájmů jsou pak zhruba  

o 5,7 % nižší než v únoru. Podle dat portálu RealityMIX v hlavním městě klesají také nabídkové ceny 

prodávaných nemovitostí. 

Mf DNES: EU pomůže s obnovou. Má na to 500 miliard eur. Německo a Francie navrhují vytvoření 

společného evropského programu v rozsahu 500 mld. eur na hospodářskou obnovu po krizi způsobené 

koronavirem. Podporu z fondu mají dostávat země a sektory ekonomiky, které jsou nejvíce zasažené 

pandemií covid-19. Evropský parlament navrhuje, aby celkový objem podpory z EU činil až 2 bil. eur. 

 

 

 


