KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory
středa, 25. března 2020
Zprávy


E15: Byznys s pronájmy bytů přes Airbnb se zhroutil. „Ruší se veškeré rezervace i na budoucí
termíny. Na 99 procent rezervací je zrušeno až do konce roku 2020,“ uvedl mj. zakladatel firmy Dobrá
správa Zdeněk Šimůnek.



Deník N: Své závazky přestávají platit další knižní distributoři a trh s knihami se téměř úplně
zastavil. Nařízením o okamžitém uzavření všech obchodů spustila vláda dominový efekt, který
ochromil prakticky celý knižní trh. Nakladatelé a knihkupci v první řadě požadují výrazné snížení DPH.



E15: Bosch kvůli výpadku zakázek zastaví výrobu v Krnově. Závod, v němž pracuje asi 200 lidí,
zahájí 30. března třítýdenní odstávku. V dalších závodech v Jihlavě a Českých Budějovicích, které
zatím vyrábějí, se firma dohodla s odboráři na budoucích omezeních. Zaměstnanci, kteří budou muset
zůstat doma, dostanou náhradu mzdy ve výši 70 %, v pozdějších týdnech 75 %.



ČTK: Tržby jednoho z největších tuzemských výrobců potravin Bidfood se propadly
na polovinu. Je to hlavně kvůli uzavření restaurací a hotelů, které firma zásobuje. Obává se
propouštění, jako první na řadě by byli agenturní zaměstnanci, uvedla firma.



iDNES.cz: Českým průmyslovým firmám, které čelí dopadům pandemie koronaviru, by podle
Asociace exportérů měly vedle vlády pomoci komerční banky. Aby se firmy udržely v chodu,
měly by jim banky zejména odložit splátky jistin úvěrů bez zpoplatnění, a to zatím do konce roku.



iDNES.cz: Lidé, na které dopadla opatření proti šíření koronaviru, začínají podávat úřadům
práce žádosti o mimořádnou dávku. Na tuto pomoc od státu nemají podle zákonných pravidel
žadatelé automaticky nárok. Je pro lidi v hmotné nouzi. Získat mohou nyní až 51.150 korun.
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iDNES.cz: Téměř pětina Čechů se svými finančními rezervami nevystačí ani měsíc. Více než
40 procent lidí lituje, že nemá nyní naspořeno více peněz. Vyplývá to z průzkumu, který pro Modrou
pyramidu uskutečnila ve dnech 12. až 17. března mezi 1100 respondenty agentura Ipsos.



Deník.cz: Odpuštění sociálního a zdravotního pojištění je fajn, ale z nejhoršího nám
to nepomůže. Na tom se shodují živnostníci, které Deník oslovil s otázkou, jak vnímají nejnovější
opatření vlády.



iDNES.cz: Cestování do zahraničí může být podle šéfa krizového štábu Romana Prymuly
omezené i na rok či dva. Češi tak nejspíš budou muset strávit letní dovolenou v tuzemsku, což by
pomohlo hoteliérům, kterým opatření proti šíření koronaviru způsobují značné ztráty.



MediaGuru: Obchodní řetězec Tesco podpoří osvětovou kampaň na ochranu proti koronaviru
a přenechá v týdnu od 25. března svůj veškerý televizní reklamní prostor Ministerstvu zdravotnictví.
Spot obsahuje rady, jak se správně chránit proti onemocnění koronavirem.



MediGuru: Uber Eats zavádí rozvoz zdarma, pomůže restauracím. Balíček zahrnuje doručení
zdarma pro všechny restaurace, zrušení registračního poplatku pro podniky, které chtějí vstoupit na
platformu, a nový systém denních výplat. Uber Eats zároveň přichází s řadou opatření na podporu
kurýrů.



iDNES: Německá ekonomika letos patrně vykáže pokles o pět až 20 %, podle toho, jak dlouho
potrvají restriktivní opatření, která jsou reakcí na pandemii způsobenou koronavirem. Agentuře
Reuters to ve středu řekl ekonom hospodářského institutu Ifo Klaus Wohlrabe. Německo je největší
ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem ČR.

Čas dokončení: 17:00 hod.
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