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KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory  

čtvrtek, 26. března 2020 

Zprávy 

 ČTK: Hospodářská komora vítá pomoc podnikatelům, nechce byrokracii. Hospodářská komora 

vítá pomoc živnostníkům 15 000 Kč měsíčně po dobu trvání opatření nouzového stavu. Žádá, aby 

byrokratické překážky na žadatele nebyly přehnané. Důležitá je podle ní také rychlost poskytnutí 

pomoci. Opatření dnes oznámila ministryně financí Alena Schillerová po mimořádném jednání vlády. 

 ČTK: Podnikatelé mohou od pondělí žádat o půjčky v programu COVID II. Nebude stanovena 

minimální hranice půjčky a žádosti by měly být přijímány do 15 mil. Kč. Program tak budou moci využít 

na rozdíl od první vlny živnostníci a drobní podnikatelé. O úvěry bude možné žádat u většiny 

komerčních bank. Ručit za půjčky bude stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové 

banky. 

 iHNed.cz: Podnikatelé mají nárok na odškodné podle jakéhokoliv zákona. Stát je za škody 

odpovědný, tvrdí Hospodářská komora. Podnikatelé mají nárok na úhradu škod v souvislosti  

s opatřeními státu na zabránění šíření koronaviru, ať už je to podle krizového zákona, nebo zákona 

o ochraně veřejného zdraví. Ve čtvrtek to uvedla Hospodářská komora ČR. Odpovědnost státu za 

vzniklé škody podle jejího výkladu zůstává. 

 ČTK: Stát připraví velký balík opatření na podporu domácí turistiky. Chce tím mimo jiné podpořit 

tuzemské cestovní kanceláře, které se kvůli koronaviru a vládním opatřením potýkají s problémy.  

K motivaci lidí cestovat v rámci ČR využije státní agenturu CzechTourism.  

 ČTK: ČNB čeká silnou recesi ekonomiky, snížila úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu. 

Podle ČNB česká ekonomika setrvá v recesi po zbytek letošního roku. Vývoj tak podle bankovní rady 

celkově vede k potřebě dalšího významného snížení sazeb v letošním roce. Mělo by to podpořit 

zotavování ekonomiky.  
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 ČTK: Zájem o vlaky je na minimu, Leo Express má ztrátu desítky milionů. Zájem o cestování 

vlaky a autobusy je na minimu, což způsobuje dopravcům vysoké ztráty. Například společnost Leo 

Express zaznamenala během současné koronavirové krize ztráty několika desítek mil. Kč. Škody se 

navíc budou podle firmy dále prohlubovat.  

 novinky.cz: Vláda se nevzdává. ČNB potřebuje možnost kupovat státní dluhopisy co nejdříve, 

říká Schillerová. Ministryně financí Alena Schillerová, předseda vlády Andrej Babiš a guvernér ČNB 

Jiří Rusnok ve čtvrtek v rámci konferenčního hovoru jednali s předsedy sněmovních stran o novele 

zákona o ČNB. Tu se vládě nepodařilo ve Sněmovně projednat ve zrychleném řízení. Cílem novely 

je dát ČNB pravomoc kupovat státní dluhopisy s delší splatností. 

 iDNES.cz: Odboráři chtějí stoprocentní náhradu mzdy pro lidi v karanténě. Na tiskové konferenci 

ministerstva práce o tom ve čtvrtek informoval předseda Asociace samostatných odborů Bohumír 

Dufek. Resort také zahájí kampaň ohledně práv zaměstnanců v době šíření nemoci COVID-19. 

 lidovky.cz: Třetina Čechů má možnost pracovat z domova. Čtvrtina z nich je dokonce  

i produktivnější, ukazuje průzkum. Většině z nich práce doma vyhovuje stejně nebo více než práce 

na pracovišti, naopak 15 % Čechů tzv. home office nevyhovuje, vyplývá z průzkumu společnosti 

Solitea. 

 ČTK: Nákladní dopravě na silnici hrozí podle firem zhroucení, což může ovlivnit i zásobování 

země. Dopravci kvůli koronavirové krizi přišli o polovinu dosavadních zakázek, navíc se zpožďují 

platby zákazníků. Většina firem proto zvažuje vyhlášení insolvence a konec činnosti. Uvedlo to 

sdružení dopravců Česmad Bohemia.  

 iDNES.cz: Kofola kvůli uzavření restaurací dočasně přestala vyrábět produkty určené 

převážně pro gastronomii, například nápoje ve skle nebo v sudech. Firma zdarma rozváží nápoje 

do domovů seniorů, zdravotnických zařízení nebo záchranářům, distribuovala už výrobky v hodnotě 

milionů korun. 

 iDNES.cz: V Polsku prudce rostou ceny potravin, vláda zvažuje jejich zastropování. Např. 

kilogram rajčat se prodává za třináct zlotých (78 korun), jablka za devět zlotých (54 korun) a svazek 

ředkviček za 15 zlotých (90 korun). 

Čas dokončení: 18:45 


