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KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory  

úterý, 28. dubna 2020 

Zprávy 

 ČTK: Komora: Opatření při krizi nesmí narušit nynější dotační programy. Vláda by měla 

zachovat veškeré dotační programy pro firmy, města a obce, které jim umožňují vyšší efektivitu, 

modernizaci, digitalizaci a ochranu životního prostředí, řekl dnes prezident Hospodářské komory 

Vladimír Dlouhý na společné tiskové konferenci se Svazem měst a obcí a společností Deloitte. 

 lidovky.cz: Pomoc pro cestovní ruch. Ministerstvo pro místní rozvoj chystá krizový plán do 

roku 2022. Obsahovat bude opatření, která by měla pomoci firmám podnikajícím v tomto odvětví. 

Zahrnovat bude i dlouhodobé aktivity, které by měly podpořit obnovu cestovního ruchu. Potřeba jsou 

ale také změny legislativy na úrovni EU. 

 irozhlas.cz: Zahrádky bez obsluhy, prodej z okénka. Ministerstvo zveřejnilo detaily první vlny 

otevření restaurací. Vláda minulý čtvrtek rozhodla, že 11. května se znovuotevřou venkovní prostory 

restaurací, kaváren a dalších provozoven. Tedy za předpokladu, že se nezhorší epidemiologická 

situace. Zatím ale nebylo jasné, za jakých podmínek k tomu dojde. V úterý ministerstvo zdravotnictví 

serveru sdělilo, že na zahrádkách bude možné sortiment prodaný z okénka zkonzumovat. Nebude 

na nich ale fungovat obsluha. 

 ČTK: Odložení sociálních odvodů je podle firem jen posunutím problému. Řešením je podle 

zaměstnavatelů jejich prominutí. Podniky by si mohly podle návrhu odložit sociální odvody od května 

do července. Uhradit by je musely do 20. září se sníženým penále. To by místo nynějších 4,5 % 

dlužné částky mohlo činit 1 %. V této situaci považuje Hospodářská komora za absurdní, aby stát od 

zaměstnavatelů místo pomoci vybíral za odklad pojistného na sociální zabezpečení ještě penále. 

 iDNES.cz: Letos rekordní propad, příští rok rekordní oživení, odhadují ekonomové. Česká 

ekonomika by mohla v letošním roce klesnout kvůli dopadům šíření koronaviru o 6,5 až 11 %, vyplývá 

z odhadů analytiků. Ekonomové upozorňují na to, že vývoj je velice nepředvídatelný. V příštím roce 

očekávají poměrně silné oživení ekonomiky, podle některých odhadů by mohla stoupnout až o 9 %. 
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 lidovky.cz: ČNB by měla využít situace a snížit hlavní úrok na nulu, myslí si člen bankovní rady 

Dědek. Česká národní banka by měla využít současného prostoru k dalšímu uvolnění měnové politiky 

a snížit svůj základní úrok na technickou nulu. Agentuře Bloomberg to řekl člen bankovní rady ČNB 

Oldřich Dědek. Banka by tak podle něj podpořila fiskální uvolňování. K dalšímu snížení základní 

sazby už minulý týden vyzval také Aleš Michl, další z členů rady ČNB. 

 ČTK: Smartwings a ČSA budou obnovovat provoz podle vývoje situace. První lety by se mohly 

uskutečnit do Paříže, Amsterdamu nebo Frankfurtu, o termínu ale zatím jasno není. Uvedla to mluvčí 

společnosti Vladimíra Dufková. Skupina kvůli krizi zastavila všechny pravidelné lety z a do Česka. 

 irozhlas.cz: Dopravci začínají postupně obnovovat dálkové spoje, lidé mají větší zájem  

o cestování. Důvodem je mimo jiné uvolňování vládních opatření včetně třeba částečného otevření 

vysokých škol, díky většímu zájmu pasažérů jsou některé spoje dokonce vyprodané. České dráhy 

obnovily část dálkových linek – třeba Západní expresy z Prahy do Chebu nebo Valašské expresy  

z Prahy do Horní Lidče. Od neděle se do pravidelného provozu na koleje vrátily také soupravy 

Pendolino a Railjet. 

 lidovky.cz: Pendleři chystají protest na hraničním přechodu Folmava. Chtějí zrušit povinné 

testování na covid-19, které musejí podle vládního nařízení podstupovat od tohoto pondělí jednou za 

dva týdny. Přechod zablokují od 15:00 do 16:00 hod., kdy budou podepisovat petici, kterou 

organizátoři protestu odešlou Úřadu vlády. 

 novinky.cz: Ceny ropy opět prudce padají. Obchodníci se obávají, že by se ceny severoamerické 

lehké ropy WTI mohly opět dostat do negativního pásma, uvedl v úterý list Financial Times. V průběhu 

úterního obchodování na londýnské burze se komodita propadla téměř o 20 % k deseti dolarům za 

barel. Severomořská ropa Brent v úterý ztrácela přes 4 % a její cena klesla pod 19 dolarů za barel.  

Čas dokončení: 18:40 


