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KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory  

pondělí, 6. dubna 2020 

Zprávy 

 ČT: Od úterý mohou být v provozu sběrny a výkupny surovin. Od čtvrtka také hobby markety, 

železářství či prodejny jízdních kol, schválila vláda. V otevřených obchodech budou od čtvrtka platit 

přísnější opatření. Mezi lidmi budou rozestupy, obchody zajistí dezinfekční prostředky, oznámil 

ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. 

 ČTK: Firmy, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru, mohou od dnešních 12:00 

žádat o peníze na kurzarbeit. Žádosti je možné podávat elektronicky na Úřad práce ČR. O přesné 

částky mohou začít žádat od středy. Návod pro zaměstnavatele je na webu Hospodářské komory.  

 ČTK: Podnikatelské organizace předložily premiérovi Andreji Babišovi návrh na postupné 

otevírání obchodů, služeb a stravovacích zařízení. Upozornily přitom na nežádoucí opatření, která 

by provozovatelé nedokázali v denním fungování zajistit, jako např. měření teploty lidem vstupujících 

do prodejen. Návrh sestavily Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu  

a Asociace hotelů a restaurací. Více na www.komora.cz.  

 ČTK: Banky k dnešnímu dni obdržely banky téměř 140 tis. žádostí o odklad splátek úvěrů  

od klientů postižených opatřeními na zabránění šíření koronaviru. Vyplývá to z průzkumu České 

bankovní asociace mezi členským bankami.  

 iDNES.cz: Praha upraví svůj evropský operační program Praha – pól růstu, aby mohla použít 

více než půl mld. korun pro krytí úvěrů malých a středních podnikatelů. Podmínky budou stejné 

jako u vládního programu COVID II, do kterého pražští podnikatelé nemají přístup. 

 iDnes.cz: Investiční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera dodala české vládě 

bezplatně během dvou týdnů z Číny 5,1 mil. chirurgických masek, 636 135 respirátorů a 30 tis. 

testovacích sad. Ministerstvu vnitra zároveň poskytla 20 milionů korun na nákup dalšího 

zdravotnického materiálu. 
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 ČTK: Pivovary navrhují vládě kompenzovat přímé škody pro výrobce piva i pro restaurace  

a odpuštění spotřební daně z čepovaného piva, které se bude muset kvůli vládním opatřením 

vylít. Tržby pivovarů v ČR klesly v důsledky epidemie o 40 %, u minipivovarů přesahuje snížení  

80 %. Dnes to sdělil Český svaz pivovarů a sladoven, který sdružuje nejen největší české výrobce, 

ale i minipivovary. 

 iHNed.cz: Společnost Rollpap přerušila výstavbu svého závodu na výrobu recyklovaného 

hygienického papíru v Opatovicích nad Labem. Musí opakovat soutěž na dodávku 

technologického zařízení, změnila se i jeho výrobní kapacita. Provoz by měl být zahájen až koncem 

příštího roku či v prvním čtvrtletí roku 2022.  

 Deník.cz: Polovině českých domácností klesly kvůli koronavirovým opatřením příjmy.  

O polovinu i více původních příjmů přišla šestina lidí. Práci podle výsledků výzkumu ztratilo  

v posledních týdnech března 5 % lidí, jde především o živnostníky. Vyplývá to z výzkumu agentury 

PAQ Research.  

 iHNed.cz: Češi strávili v prvních dvou týdnech celostátní karantény u televizí o 33 % více času 

než ve stejném období loni. U mladých diváků sledovanost narostla o více než 50 %. K televizním 

obrazovkám nyní usedá denně 78 % Čechů, sledují je přes 4,5 hod. denně. 

 Deník.cz: Slovenská továrna automobilky Kia Motors po dvou týdnech obnovila výrobu, kterou 

kvůli šíření koronaviru přerušila v březnu, řekl ČTK mluvčí závodu.  

 ČTK: Využívání zkrácené pracovní doby označované jako kurzarbeit zmírní propad německé 

ekonomiky způsobený koronavirovou krizí téměř o polovinu. Ukazují to výsledky studie, kterou 

vypracovala společnost IW Consult pro sdružení bavorského průmyslu. 

Čas dokončení: 17:55 hod. 


