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KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory  

středa, 15. dubna 2020 

Zprávy 

 ČTK: Podnikatelské organizace považují vládní návrh, jak by se měly v následujících týdnech 

postupně otevírat obchody, služby a gastronomická zařízení, za příliš konzervativní a spatřují v něm 

mnoho nelogičností. Informovala o tom Hospodářská komora s dalšími svazy a asociacemi ve 

společném prohlášení. Vadí jim také to, že plán s nimi vláda nekonzultovala. Více ZDE 

 ČTK: Kvůli koronaviru má vážné problémy více než čtvrtina podnikatelů. Desetina podnikatelů 

už zastavila své podnikání nebo to udělá v nejbližší době, další 18 % firem pak má vážné finanční 

problémy. Vyplývá to z průzkumu agentury SC&C. 

 novinky.cz: EK schválila Česku miliardovou pomoc pro malé a střední podniky se 

zdravotnickou výrobou. ČR hodlá v první fázi programu poskytnout firmám 300 mil. Kč. Podpora v 

rámci programu českého ministerstva průmyslu a obchodu by měla podnikům formou přímých grantů 

financovat až polovinu nákladů na výrobu. 

 ČTK: Vláda nepomohla, změna čeká podle svazu 40 % minipivovarů. Zavření českého 

restauračního trhu na tři měsíce bude mít nepříznivý dopad i na minipivovary. Majitelé je budou muset 

prodávat nebo zavřít.  

 ČTK: Odkup ČSA může podle analytiků firmu zachránit. Odkup Českých aerolinií kvůli současné 

krizi by státu zajistil dohled nad strategicky důležitou částí dopravy a může firmu zachránit, výnosný 

však bude jen stěží a mělo by jít spíše o krajní řešení. Problém by mohl nastat s oceněním 

společnosti. Vyplývá z komentářů analytiků, které oslovila ČTK.  

https://www.komora.cz/press_release/podnikatelske-svazy-asociace-klastry-a-remeslne-cechy-zastresene-hospodarskou-komorou-kdyz-vlada-nevede-s-podnikateli-konstruktivni-diskusi-kdy-a-proc-se-maji-ktere-provozovny-otevirat-v-harmonog/


 

 

 2 

 ČTK: Příjmy z DPH letos stoupnou, příští rok klesnou, uvedlo MF. Stát by měl v letošním roce 

vybrat na dani z přidané hodnoty zhruba 456 mld. Kč, meziročně o 6 % více. Příští rok by inkaso DPH 

mělo klesnout na zhruba 447 mld. Kč. Vyplývá to z dokumentu, který ministerstvo financí vypracovalo 

jako podklad pro páteční jednání Výboru pro rozpočtové prognózy. MF v letošním roce podle 

nejnovější prognózy počítá s poklesem ekonomiky o 5,6 % a příští rok s růstem o 3,1 %.  

 ČTK: Senát asi omezí maximální výši úroků ze spotřebitelských úvěrů. Zároveň nově omezí výši 

sankcí pro OSVČ za opožděné splátky úvěrů. Při prodlení delším než tři měsíce pokuta nebude moci 

přesáhnout 0,1 % z dlužné částky denně. Změny přináší vládní novela, kterou dnes horní komoře 

doporučil schválit její ústavně-právní výbor. 

 ČTK: Velké banky obdržely téměř 200 000 žádostí o odklad splátek úvěrů. Jde zejména  

o spotřebitelské úvěry a hypotéky, v menší míře také o firemní úvěry. Vyplývá to z ankety ČTK mezi 

bankami. Velký podíl žádostí už schválily. 

 lidovky.cz: Účtenkovka končí kvůli úsporným opatřením, o poslední slosování byl nejnižší 

zájem. Středečního posledního slosování účtenkové loterie k EET se zúčastnilo zhruba 285 tis. hráčů, 

kteří zaregistrovali téměř 9 mil. účtenek.  

 lidovky.cz: Kolaps v Rozvadově. České hranice se staly nejhorší v Evropě, podle dopravců je 

situace zoufalá. Zpřísnění kontrol a evidence dat řidičů kamionů od úterka zablokovaly pro nákladní 

dopravu nejvytíženější hraniční přechody do Německa. Ve středu stála na dálničním přechodu D8 

Petrovice až 17km fronta, stejně jako v Rozvadově na D5. Z odpoledních dat aplikace Covid-

19.sixfold.com, která vyhodnocuje stav přechodů po celé Evropě, vyplývá, že české hranice se staly 

na celém kontinentu nejhorší co do průjezdnosti kamionů. 

 lidovky.cz: Aerolinky přijdou o stamiliardy dolarů. Takový propad jsme ještě nezažili, scénáře 

jsou katastrofické, říká IATA. Aerolinky letos kvůli koronaviru patrně přijdou o více než polovinu 

příjmů – celkem by na tržbách měly ztratit 314 mld. dolarů (7,7 bil. Kč). Svůj nový odhad ztrát 

leteckých společností v úterý zveřejnila mezinárodní asociace pro leteckou dopravu (IATA). 

 e15.cz: Slovensko zažívá tvrdší pád než za finanční krize. To je více než za globální finanční krize 

v roce 2009. Příští rok by se exportně orientované slovenské hospodářství už ale mělo vrátit k silnému 

růstu, který by mohl dosáhnout 6,8 %. Slovenské ministerstvo financí to uvedlo ve své aktualizované 

ekonomické prognóze. 

Čas dokončení: 19:00 


