KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory
pondělí, 23. března 2020
Zprávy


ČTK: Vláda schválila kurzarbeit pro firmy postižené koronavirem. Pokud firma nemůže přidělovat
práci, protože je min. 30 % zaměstnanců v karanténě či na ošetřovném, měl by stát uhradit 80 %
plného výdělku. Při omezení výroby kvůli nedostatku surovin a jiných vstupů dostává pracovník aspoň
80 % příjmu. Stát by měl uhradit 50 %. Polovinu mzdy by stát měl platit i při výpadku produkce kvůli
poklesu poptávky, kdy zaměstnanec pobírá minimálně 60 % výdělku. Detaily na webu ZDE



ČTK: Vláda schválila odpuštění minimálních záloh OSVČ na půl roku. A to na půl roku od března
do srpna. Na tiskové konferenci to řekl vicepremiér Karel Havlíček. Návrhy zákonů by měla v úterý
projednat sněmovna. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění činí letos 2 544 korun
a na zdravotní pojištění 2 352 korun. Celkově stát OSVČ odpustí zálohy za zhruba 30 tis. Kč.



ČTK: Vláda schválila umoření daňové ztráty zpětně nebo prominutí záloh. Vláda schválila tzv.
liberační balíček II. Jde například o prominutí červnové zálohy na daň z příjmů u fyzických
i právnických osob. Firmy budou také moci umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně
a ministerstvo financí plošně promine pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí
nemovitých věcí nebo úhradu daně.



ČTK: Vláda schválila pozastavit EET na dobu nouze a další tři měsíce. Znamená to, že žádný
poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. Návrh,
který je třeba upravit zákonem, v úterý projedná Poslanecká sněmovna na mimořádném zasedání.



lidovky.cz: Vláda schválila protikrizová opatření v zemědělství za šest miliard korun. Více než
miliardu korun pro vlastníky lesů, zvýšení rozpočtu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického
fondu o miliardu a 3,3 mld. Kč na doplňkové platby u evropského rozvojového programu navrhuje
k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru ministerstvo zemědělství. Materiál schválila vláda.
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iDNES.cz: První týden po omezení obchodu kvůli koronaviru přestaly své zboží a služby
prodávat tři čtvrtiny podnikatelů zařazených do EET. U těch zbývajících klesl objem prodeje
v průměru na desetinu obvyklých hodnot.



iDNES.cz: Ministerstvo zvažuje poukazy na dovolenou pro zaměstnance i OSVČ. Jednou z cest,
jak pomoci domácímu cestovnímu ruchu, by podle ministerstva pro místní rozvoj mohly být poukazy
na domácí dovolenou. Tyto vouchery mají být součástí programu, který resort připravuje. „Nástroj by
měl pomoci firmám působícím v cestovním ruchu zmírnit dopady omezení na jejich podnikání,“ uvedl
resort v tiskové zprávě.



ČTK: Sportoviště v ČR mají rezervu v průměru na dva měsíce. Tuzemská sportoviště a relaxační
centra mají finanční rezervu v průměru na dva měsíce. Některá však bez příjmů nepřežijí déle než
30 dní. Odhadované ztráty sektoru jsou minimálně 5 mil. Kč denně. Zhruba 10 % oslovených
provozovatelů uvažuje o bezúročné půjčce kryté státem, podle některých je však administrativa
k jejímu získání komplikovaná, uvedla společnost MultiSport Benefit.



iDNES.cz: Už i Mall a Alza prodávají potraviny. Nakoplo je vykupování supermarketů. Dva
největší e-shopy v tuzemsku zařadily do své nabídky trvanlivé potraviny, které doručí domů nebo na
odběrná místa. Vstup do nového segmentu jim usnadnila tvrdá vládní opatření v boji proti koronaviru.
Kvůli pandemii vznikla obrovská poptávka po jídle.



iDNES.cz: Opatření kvůli koronaviru komplikují dokončování bytů. Zajistit prohlídky nebo
kontroly postupu prací je s omezeními stále složitější. V tiskové zprávě situaci shrnula developerská
společnost Trikaya.



iDNES.cz: Ocelářská unie odmítá návrh firmám předsedy odborového svazu KOVO Jaroslava
Součka o přerušení výroby. Návrh označila za nepromyšlený a znamenal by podle unie téměř úplné
zastavení české ekonomiky.



iDNES.cz: Technická univerzita v Liberci vyzvala firmy k výrobě nanofiltrů, které je možné
vkládat do plátěných roušek. Účinnost bavlněné roušky s nanofiltrem je podle měření srovnatelná
s nanorouškou.



ČTK: ČNB považuje současné možnosti bank odkládat splátky úvěrů v souvislosti
s koronavirovou krizí za dostatečné. ČNB tím reagovala na výzvu Asociací exportérů a Asociací
textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK), aby rozvolnila pravidla při odkladu splátek úvěrů,
na která narážejí komerční banky.



ČTK: Země EU by měly zajistit, aby přeprava zboží přes hranice probíhala i po zavedení
hraničních kontrol plynule. Kamiony s nákladem by neměly na hraničních přechodech čekat déle
než 15 min. Uvedla to Evropská komise v doporučeních reagujících na mnohakilometrové fronty mezi
některými státy.



iDNES.cz: Světová ekonomika se z dopadů koronaviru bude zotavovat roky, tvrdí OECD.
Světové ekonomice potrvá roky, než se zotaví z dopadů šíření koronaviru. Uvedl to generální tajemník
OECD Ángel Gurría. Dodal, že koronavirus už způsobil větší ekonomický šok než finanční krize.
Naděje na rychlé hospodářské oživení jsou podle něj spíše zbožným přáním než výsledkem
racionálního uvažování.

Čas dokončení: 18:20
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