KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory
čtvrtek, 7. května 2020
Zprávy


ČTK: Nezaměstnanost v dubnu vzrostla z březnových tří procent na 3,4 procenta, potvrdil dnes
Úřad práce ČR. Bez práce tak bylo v dubnu už 254 tis. lidí, to nejvíce za dva roky. Na úřad práce
nyní přicházejí hlavně lidé, kteří pracovali v oblasti stravování, maloobchodu, velkoobchodu,
hotelnictví, silniční nákladní dopravy nebo zprostředkování služeb.



Denik.cz: Krize připravila zájezdové autobusové dopravce o téměř všechny zakázky, firmy
propustí odhadem až tisíc zaměstnanců. Obří propad má i linková doprava.



Lidovky.cz: Finanční správa dosud přijala 498 080 žádostí o vyplacení příspěvku OSVČ. Z toho
vyřídila 463 080 žádostí a vyplatila 11,3 mld. korun. Průměrná částka na jednu žádost je tak
24 598 Kč, informovala ministryně financí Alena Schillerová.



Novinky.cz: OSVČ mohou od čtvrtka žádat o druhou část podpory poskytované ke zmírnění
dopadů vládních kroků. Jde o 19 500 korun. O pomoc mohou žádat za období od 1. května
do 8. června. Pokud podnikatel nepožádal o první část, může si požádat o celou částku najednou.



ČTK: Od 25. května by mohly být povoleny hromadné akce s účastí do 500 lidí. Vyplynulo to ze
včerejšího vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve Sněmovně. Už od 11. května se budou
přitom moci konat společenské, sportovní a kulturní akce s účastí do 100 osob.



Novinky.cz: V mladoboleslavském závodě automobilky Škoda Auto se podle zjištění Práva
objevili dva lidé nakažení nemocí covid-19. Dezinfikovány byly podle informací automobilky také
společné prostory jako závodní jídelna či sociální zařízení, které infikovaní zaměstnanci využívali.



iDNES.cz: Jihomoravský kraj chce od 18. května obnovit přeshraniční vlakové a autobusové
spoje do Rakouska. Jde o spoje ze Znojma do Retzu a z Hevlína do Laa an der Thaya, které ve
velké míře používají studenti a pracující. Někteří z nich pokračují za prací až do Vídně.
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iHNed.cz: Opavský magistrát pomůže také živnostníkům, kteří nemají provozovnu, a jejich
činnost byla omezena. Žádat mohou o dar ve výši 10 tis. korun. ČTK to dnes řekla mluvčí města
Lada Dobrovolná. Už dříve podnikatelům s provozovnou pomohlo město částkou 20 tis. korun.



Denik.cz: Při zohlednění počtu obyvatel je situace nejhorší v Karlovarském kraji, kde na 100
tis. obyvatel připadá více než 140 infikovaných. V hlavním městě je zhruba 131 nakažených
na 100 tis. obyvatel. Nejlépe na tom je Jihočeský kraj s přibližně 27 nakaženými na 100 tis. obyvatel.



ČTK: Podle kancléřky Angely Merkelové má Německo „první fázi pandemie“ za sebou, což
umožňuje pokračovat v odbourávání preventivních opatření. Po jejím jednání s ministerskými
předsedy spolkových zemí oznámila plán otevření všech obchodů. Od druhé poloviny měsíce se
budou moci bez diváků hrát také zápasy fotbalové bundesligy.



ČTK: Kromě Německa uvolňují omezení přijatá v boji s koronavirem, případně takový postup
oznamují, i další země včetně Slovenska, Nizozemska, Belgie či Turecka. Na Slovensku otevřely
dnes i větší prodejny a s omezeními i další provozy včetně služeb.



Lidovky.cz: Slovensko prodlouží kontroly na hranicích se sousedy z EU do 27. května, rozhodla
vláda. Cizinci do země nadále nesmějí, výjimku mají pendleři.



ČTK: Rakousko, které omezení zmírňuje od poloviny dubna, dnes prodloužilo do konce měsíce
zdravotní hraniční kontroly, včetně kontrol na hranicích s ČR.



iHNed.cz: Dánská nákupní centra, kavárny a restaurace budou podle vládního plánu
od pondělka moci otevřít a do škol se vrátí další skupina dětí. Druhou vlnu rozvolňování
restriktivních opatření dnes navrhl kabinet premiérky Mette Frederiksenové, informovala agentura
Reuters.



iHNed.cz: Španělští poslanci schválili další prodloužení nouzového stavu, který vláda v zemi
v polovině března vyhlásila kvůli koronaviru. Dosud platil nouzový stav jen do soboty, dnes ho
poslanci prodloužili o další dva týdny, tedy do 24. května, uvedla místní média.



iHNed.cz: V Bahrajnu se ode dneška budou moci otevřít obchody a většina průmyslových
podniků. Restaurace své prostory ale zákazníkům stále zpřístupnit nesmí. S odvoláním na sdělení
tamního ministerstva zdravotnictví o tom informovala agentura Reuters.

Čas dokončení: 12:35
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