KORONAVIRUS – přehled zpráv pro interní potřeby Hospodářské komory
pátek, 27. března 2020
Zprávy


ČT: Premiér Andrej Babiš v České televizi uvedl, že chce prodloužit nouzový stav. Ten zatím
platí od 12. března po dobu 30 dní.



iDNES.cz: V karanténě na ochranu před koronavirem je s e-neschopenkou 22 400 lidí. Počet
izolovaných za poslední den nejvíc rostl ve Zlínském kraji, uvádí Česká správa sociálního
zabezpečení.



ČTK: Letošní rozpočet Ředitelství silnic a dálnic se zvýší o další tři miliardy na celkových 55
mld. korun. Jde o dosud největší rozpočet, se kterým dosud ŘSD hospodařilo. Navýšení peněz by
mělo mimo jiné pomoci pokračovat v dopravních stavbách bez přerušení i v současné krizi, stavební
firmy tak nejspíš dostanou příplatek za práci ve ztížených podmínkách.



ČTK: Automobilka Škoda Auto dnes prodloužila odstávku výroby ve všech třech českých
závodech kvůli pandemii koronaviru nejméně do 14. dubna, informovalo vedení firmy
zaměstnance v dopisu, který má ČTK k dispozici. Původně se měla výroba spustit 6. dubna.



ČTK: Výrobce autobusů Iveco CZ z Vysokého Mýta zastavuje od pondělí 30. března
do 14. dubna výrobu. Firma reaguje na nedostatek dílů, který jí vznikl tím, že kvůli šíření koronaviru
už dříve uzavřely provozy některé firmy v automobilovém průmyslu.



iDNES.cz: Firma Schaeffer uzavře od 4. dubna závody v Lanškrouně a Svitavách. Výrobu,
zejména pro autoprůmysl, kvůli zamezení šíření koronaviru postupně utlumuje.



ČTK: Výrobu od tohoto týdne výrazně omezil výrobce automobilových komponentů Brose CZ.
Na dva až čtyři týdny je výroba odstavena z 90 % a týden bude celková odstávka. Omezení se týká
obou závodů v Kopřivnici na Novojičínsku a Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde firma
zaměstnává přibližně 3200 lidí.
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E15.cz: Největší tuzemské cestovní kanceláře musejí kvůli pandemii koronaviru škrtat, kde se
dá. Snižují mzdy, ruší plánované projekty a investice a šetří na reklamě.



MediaGuru: Vydavatelé očekávají propad inzerce o desítky procent. Důvodem jsou obavy
zadavatelů z dalšího vývoje spojeného s šířením koronaviru. Vyplývá to z aktuálních informací Unie
vydavatelů i vydavatelství.



iDNES.cz: Kutná Hora odpustí podnikatelům, kteří mají pronajaté městské prostory nebo
pozemky, nájem za tři měsíce. Rozhodli o tom radní. Město tak chce podnikatelům pomoci v období
nouzového stavu.



SeznamZprávy: Litovelský pivovar po dvou týdnech obnovuje provoz. Zdraví zaměstnanců
podle ředitele v žádném případě ohroženo nebude.



iDNES.cz: Uzavření hranic mezi Českem, Německem a Rakouskem prakticky zrušilo
příhraniční obchod s tabákem. Na 500 prodejen v příhraničí muselo zavřít.



ČTK: Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) schválila první žádosti o bezúročné
úvěry v programu COVID I v objemu 90 milionů korun. Firmy půjčky nejčastěji využijí k úhradě
mezd, nájemného, nákladů na energie nebo pořízení zásob. ČMZRB postupně zpracovává další
žádosti, obdržela jich přes 3200 přesahujících deset miliard korun.



iDNES.cz: Slovensko uzavírá hraniční přechody s ČR, Maďarskem, Polskem a Rakouskem až
na výjimky pro všechny kamiony. Důvodem jsou kolony u hranic s Maďarskem.



iDNES.cz: Téměř každý pátý podnik v Německu má za to, že mu kvůli pandemii hrozí platební
neschopnost, uvedla Německá průmyslová a obchodní komora.



iDNES.cz: Koncern Volkswagen by mohl přikročit ke snižování počtu zaměstnanců, pokud se
šíření koronaviru nepodaří dostat pod kontrolu. Uvedl to šéf podniku.

Čas dokončení: 18:00 hod.
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