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6. dubna 2020

Pro vaše poznámky

OPATŘENÍ STÁTU
A. Babiš odmítl zmražení minimální mzdy i testování seniorů
neděle 5. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl návrhy prezidenta Miloše Zemana a ministryně práce a sociálních věcí Jany
Maláčové (ČSSD) na téma dalších opatření proti koronaviru. M. Zeman navrhl zmražení minimální mzdy a J. Maláčová
plošné testování seniorů. q

Vláda projedná otevření některých obchodů a sportovišť
neděle 5. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Vláda ČR na zasedání 6. dubna 2020 projedná otevření vybraných obchodů a provozoven od čtvrtka 9. dubna
2020. Mělo by se jednat o obchody s pracovními oděvy, dětským textilem, kočárky a autosedačkami, papírnictví,
hobbymarkety, dále o prodejny a opravny obuvi a železářství. Zpřístupněna by měla být i vybraná sportoviště. A. Babiš
doplnil, že krok bude podmíněný souhlasem epidemiologů na základě výsledků statistik šíření koronaviru ze středy
8. dubna 2020. q

J. Maláčová: Program Antivirus odstartuje v pondělí 6. dubna
neděle 5. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Program na ochranu zaměstnanosti Antivirus spustí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 6. dubna 2020 v poledne.
V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD)
s tím, že program se týká až 3,1 mil. zaměstnanců a až 280 tis. firem. Stát poskytne dva druhy příspěvků. Jednak
uhradí 80 % mzdy do výše 39 tis. Kč lidem ze zavřených provozů po dobu nařízeného uzavření. Dále pak při výpadku
surovin či poklesu poptávy stát poskytne 60 % mzdy do výše 29 tis. Kč. Podpora se vypočítá ze superhrubé mzdy.
Zaměstnavatel bude muset nejdřív vyplatit mzdy a poslat odvody a úřad práce mu poté stanovenou část proplatí. q

J. Hamáček: Stav nouze by se měl prodloužit o měsíc
neděle 5. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Stav nouze by měl platit od 11. dubna 2020 ještě další měsíc. V pořadu televize Prima Partie to uvedl ministr vnitra
Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že pokud by poslanci stav nouze o celý měsíc neprodloužili, nemůže vláda efektivně
s koronavirem bojovat. Pokud by jeho trvání schválili jen do konce dubna, J. Hamáček by pak stejně žádal
další prodloužení. q

J. Maláčová: Vláda projedná vstup do klíčových firem
neděle 5. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Vláda bude debatovat o návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO), že stát by mohl vstoupit do klíčových podniků, pokud
by se kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru dostaly do problémů. V pořadu České televize Otázky
Václava Moravce to uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčovová (ČSSD) s tím, že už privatizace ČSA
byla v minulosti chyba a zbavovat se strategických firem znamená, že je v krizi stát stejně zachraňuje. Zisky pak dle J.
Maláčové zůstanou soukromé a ztráty veřejné. Ekonom CERGE-EI Filip Matějka doplnil, že velké firmy dokážou zajistit
banky, které najdou způsob, jak jim pomoci. Stát musí pomáhat plošněji, zejména malým a středním podnikům. q

M. Zeman: Minimální mzda by nyní neměla růst
neděle 5. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

ČR se nyní nachází v situaci, kdy bude potřebovat financování. To by mělo mířit do investic. V rozhovoru pro Blesk.cz
to uvedl prezident Miloš Zeman s tím, že naopak není vhodná doba na to, aby stát vkládal prostředky do růstu
minimální mzdy. Ta sice v posledních letech rostla, nyní však dle M. Zemana přišel čas na její zmražení. Totéž by
mělo potkat platy několika desítek tisíc státních úředníků. Doplnil, že ekonomice by takový krok citelně prospěl.
Omezení růstu platů by se ale nemělo týkat učitelů. q

M. Zeman: Hranice by měly zůstat uzavřené
neděle 5. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Má-li být nouzový stav použit jako nástroj boje proti koronaviru, tak je rozumné, aby trval o několik týdnů déle. V
rozhovoru pro Blesk.cz to uvedl prezident Miloš Zeman s tím, že na rozdíl od představ Evropské unie bude lepší
nechat hranice uzavřené, protože bez toho by pandemie probíhala daleko hůř. Doplnil, že je nutné zabránit jejímu
návratu do Evropy v dalších vlnách. q

SP ČR: Kurzarbeit musí trvat minimálně šest měsíců
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Vládou schválený kurzarbeit musí být funkční minimálně po dobu šesti měsíců. Uvedl to viceprezident Svazu průmyslu
a dopravy ČR (SP ČR) Jan Rafaj s tím, že pouze tak si budou moci firmy podržet zaměstnance i v očekávané recesi.
Vláda dle svazu rovněž musí uvolnit vstup do země alespoň pro vysoce kvalifikované pracovníky, bez kterých
společnosti nemohou plnit své zakázky. Mezi další priority patří stanovení pravidel pro inteligentní karanténu, zahájení
programů na podporu velkým podnikům a nastavení dalších titulů na kompenzaci škod malým a středním. q

www.cianews.cz

Copyright © 2020 Česká informační agentura, s.r.o. (ČIANEWS)

1

Pondělí 6. dubna 2020

OPATŘENÍ NA PODPORU PODNIKÁNÍ

E. Korec: Mírnější pravidla hypoték zvýší dostupnost bydlení
neděle 5. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Pro vaše poznámky

Realitní trh je vlivem koronavirové pandemie fakticky zmražený a je otázka, kdy se z této letargie probere. Ve své
analýze to uvedl generální ředitel a předseda představenstva developera Ekospol Evžen Korec s tím, že zmírnění
podmínek pro získání hypotéky, ke kterému přistoupila Česká národní banka (ČNB), trhu pomůže a o něco zlepší
dostupnost vlastního bydlení. Přesto se dle jeho názoru dá očekávat další razantní propad hypotečního trhu. q

MPO, MZČR a LINET Group zajistí nemocnicím plicní diagnostické zařízení EIT
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvo zdravotnictví (MZ) ČR ve spolupráci s výrobcem
zdravotnických lůžek LINET Group zajistí Fakultní nemocnici (FN) v Praze, FN u svaté Anny v Brně, FN Ostrava a FN
v Hradci Králové plicní diagnostické zařízení EIT pro léčbu nejtěžších pacientů s COVID-19. Na vývoji řešení
spolupravovali odborníci z 1. lékařské fakulty UK a KARIM VFN. q

MZV repatriovalo 4500 českých občanů, téměř 2500 žádostí registruje
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) ČR repatriovalo téměř 4500 českých občanů. Nyní registruje méně než 2500
žádostí o zajištění dopravy do vlasti. Vzhledem k tomuto počtu jsou v plánu už jen lety do oblastí s vyšším počtem
uvízlých Čechů, probíhat by měly do Velikonoc. Menším skupinám českých občanů zajišťuje místa v letadlech, která
vysílají další členské státy EU. q

SÚKL podporuje doporučení EMA pro dostupnost remdesiviru
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) podporuje doporučení výboru pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové
agentury (EMA), jehož cílem je zajistit společný přístup všech členských států k experimentálnímu léku remdesivir.
Neprodleně proto odešle na Ministerstvo zdravotnictví ČR své stanovisko. Pacientům by měl být lék dostupný v rámci
tzv. compassionate use programu. Jeho podobu schvaluje každý členský stát na národní úrovni. q

EK osvobodila zdravotnické vybavení ze třetích zemí od cel a DPH
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Evropská komise (EK) rozhodla 3. dubna 2020 o schválení žádostí členských států a Spojeného království o dočasné
upuštění od cel a DPH při dovozu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků ze třetích zemí.
Rozhodnutí platí se zpětnou účinností od 30. ledna 2020. Platit bude šest měsíců s tím, že je bude možné prodloužit.
EK postupovala podle právních předpisů Evropské unie (EU), které disponují mimořádnými nástroji na pomoc obětem
katastrof. q

SÚKL neschvaluje transfuzní přípravky, je příjemcem oznámení
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dle zákona o léčivech neschvaluje transfuzní přípravky, je pouze příjemcem
oznámení transfuzní služby, která přípravek používá. SÚKL to oznámil v reakci na zavádějící informace o povolení
konvalescentní plazmy, spadající do transfuzních přípravků, pro léčbu pacientů s nemocí COVID-19. q

ODS chce přednostně projednat pomoc pro OSVČ
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

ODS chce v Poslanecké sněmovně PČR přednostně projednat opatření směřující k podpoře OSVČ. Předseda
poslaneckého klubu strany Zbyněk Stanjura dodal, že jde o skupinu lidí, jež potřebuje podporu nejrychleji. Předseda
Senátu PČR Miloš Vystrčil (ODS) konstatoval, že horní komora je připravena se sejít kvůli schválení příslušných
opatření v týdnu od 6. dubna 2020. Cílem je, aby čekání živnostníků na pomoc neprodloužily velikonoční svátky. q

Opozice představí návrhy na podporu firem a trhu práce
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Zástupci opozičních parlamentních stran představí 6. dubna 2020 ekonomické návrhy na podporu firem, OSVČ
a dalších pracujících. Společného briefingu se zúčastní předsedové či místopředsedové Pirátů, ODS, KDU-ČSL, TOP 09
a hnutí STAN. q

ČOI: Na Velikonoční pondělí mohou obchody zůstat otevřené
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Velké obchody nad 200 m2 mohou o Velikonočním pondělí zůstat otevřené, bude-li stále platit nouzový stav.
Inforomovala o tom Česká obchodní inspekce (ČOI). Uvedená výjimka se týká pouze zákona o prodejní době
v maloobchodě. Veškerá opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví týkající se maloobchodu nadále platí. q

MMR rozšířilo uznatelné náklady projektů proplácených z EU
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Do uznatelných nákladů projektů, které jsou financovány z fondů EU, bude možné započítat i některé výdaje
vynaložené na aktivity, jež nemohly být kvůli COVID-19 realizovány. Vyplývá to ze série doporučení pro řídicí orgány,
které vypracoval Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR). Rezort zároveň vydal
doporučení, jak postupovat v případě prodlužování lhůt u veřejných zakázek, a to nejen pro příjemce evropských
dotací. q
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ČNB: T. Nidetzký a O. Dědek navrhovali mírnější pokles sazeb
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Pro vaše poznámky

Členové bankovní rady České národní banky (ČNB) Tomáš Nidetzký a Oldřich Dědek navrhovali na zasedání
26. března 2020 snížení základní sazby o 0,50 pb s tím, že takový krok trh očekává a není nutné jej překvapovat
větším poklesem. Ostatní členové bankovní rady se ale přikláněli k razantnějšímu kroku, přičemž mj. poukazovali na
okamžitou úsporu úrokových nákladů, kterou to přinese firmám s nedostatkem hotovosti (Tomáš Holub, Aleš Michl).
Na závěr bankovní rada jednomyslně snížila 2T repo sazbu o 0,75 pb na 1,00 %. ČNB rovněž avizovala připravenost
sazby dále snižovat a přijmout opatření k řešení případných likviditních problémů v českém finančním sektoru. q

MPO podpoří 200 mil. Kč technologie proti COVID-19
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) vyhlásilo výzvu k podávání žádostí v rámci programu Czech Rise Up Chytrá opatření proti COVID-19. Alokace se předpokládá ve výši 200 mil. Kč. O podporu mohou žádat projekty na
rozšíření kapacit nebo zavedení výroby nových řešení ochranných pomůcek. q

AMSP navrhuje zahrnout do náhrad větší počet OSVČ
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) navrhla zjednodušení pravidel pro výplatu náhrady 25
tis. Kč pro OSVČ. Parametry původního návrhu jsou dle asociace nešťastné a řada živnostníků by na pomoc
nedosáhla. Proto navrhla systém s co nejširším zahrnutím typů OSVČ. Nově jde také o ty, kteří nepodnikají celý rok
nebo zahájili živnost v roce 2020 či o podnikatele, kteří přerušili činnost kvůli nejasné situaci. Sdružení rovněž žádá
o informace k harmonogramu uvolňování restrikcí. q

SOUKROMÝ SEKTOR - AKTIVITY
L. Kovanda: Nelze vyloučit krach značného množství benzínek
neděle 5. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Prudce zlevňující ropa dává přechodně čerpacím stanicím v ČR možnost značně navýšit své marže. Hlavní ekonom
Czech Fund Lukáš Kovanda to uvedl s tím, že jsou tak i trojnásobné oproti běžné době. Jenže konkurenční boj více
než čtyř tisíc pump je nutí marži postupně snižovat. Zlevňující ropa přitom prostor pro marži nakonec spíše
snižuje. S tím, jak na českých silnicích ubývají řidiči ochotní tankovat, klesá navíc objem doplňkového prodeje nápojů
či potravin. Ve výsledku jsou tak zejména menší pumpy existenčně ohroženy. Pokud současný stav bude trvat delší
dobu, nelze vyloučit krach značného množství benzínek. q

Gilead zkoumá možnosti klinické studie remdesiviru v ČR
neděle 5. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Americká farmaceutická společnost Gilead oslovila náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymulu s dotazem na
dvě až tři místa v ČR, kam by bylo možné dodat remdesivir pro účely klinické studie. Lék, který se testuje pro použití
proti koronaviru, původně vznikl proti ebole. Vhodné nemocnice jsou dle R. Prymuly Fakultní nemocnice Brno a Motol
a Nemocnice na Bulovce. q

Kooperativa uhradí v některých případech náklady na léčení COVID-19
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Pojišťovna Kooperativa se rozhodla nad rámec pojistných podmínek klientům případné náklady léčení onemocnění
COVID-19 z pojištění léčebných výloh v rozsahu sjednaného pojištění uhradit, pokud odcestovali do země, ve které
v době odjezdu nebylo zvýšeno bezpečnostní riziko. Musí prokázat, že neměli možnost se ze zahraničí neprodleně
vrátit, nebo do zahraničí vycestovali v souvislosti s plněním pracovních úkolů pro svého zaměstnavatele se sídlem na
území ČR. q

Banka Creditas umožňuje bezúročný odklad splátek hypoték
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Banka Creditas umožňuje retailovým klientům poškozeným pandemií odložit si splátky úvěrů o šest měsíců. Po celou
tuto dobu se půjčka nebude úročit. Odpuštění úroků se týká hypoték a úvěrů zajištěných nemovitostí. q

Sberbank nabízí konsolidace a půjčky se sazbou 2,99 pct
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Sberbank v reakci na složitou situací nabízí od dubna 2020 nové spotřebitelské úvěry a konsolidace s bonusovou
sazbou 2,99 % ročně. FÉR půjčka a FÉR konsolidace poskytují klientům řadu benefitů, libovolnou délku splatnosti
a jednoduché podmínky. q

Web spolecne-to-zvladneme.cz pomůže firmám s úvěry z programů COVID
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Nový web spolecne-to-zvladneme.cz nabízí živnostníkům, firmám i zaměstnancům odbornou pomoc se získáním
úvěru z programů COVID. Cílem portálu je pomoci jednoduše se zorientovat v podmínkách úvěrů COVID, poradit se
související administrativou a odpovědět na otázky, které se získáním půjčky souvisí. q
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ČMZRB spustila tři programy podpory pro rodinné firmy
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Pro vaše poznámky

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) spouští program GEN-záruka, který bude usnadňovat firmám
předání rodinných podniků novým vlastníkům prostřednictvím záruky za investiční úvěry. Maximální výše činí
80 % jistiny zaručovaného úvěru, délka ručení až 8 let. Nejvyšší hodnota záruky je 30 mil. Kč. V programu Expanzeúvěry mohou rodinné firmy využít bezúročný úvěr od 650 tis. do 60 mil. Kč, s dobou splatnosti až 10 let včetně
možnosti odkladu splátek na 4 roky. V případě nedostatku vlastních zdrojů mohou rodinné firmy využít zvýhodněnou
bankovní záruku v programu Expanze-záruky až do výše 80 % jistiny na úvěry od 1 do 60 mil. Kč s dobou ručení až 10
let. q

TATRA TRUCKS pokračuje ve výrobě, dál zajišťuje i servis
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

TATRA TRUCKS pokračuje v maximální možné produkci a zatím neplánuje omezení činnosti. Kopřivnická společnost
zároveň nadále zajištuje i servisní služby pro své zákazníky. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu však
nastavila nejvyšší prioritu pro složky Integrovaného záchranného systému ČR (IZS) a Armády České republiky. q

Banka Creditas poskytuje provozní úvěry v rámci COVID II
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Banka Creditas ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMRZB) nabízí živnostníkům
a menším podnikatelům úvěry určené k provoznímu financování v rámci záručního programu COVID II. Firmy mohou
požádat o úvěr od 10 tis. do 15 mil. Kč nebo o příspěvek na úroky až do výše 1 mil. Kč. Banka klientům poskytne
pomoc s vypracováním žádosti. ČMZRB u úvěrů z COVID II dává záruky až do výše 80 %. Délka garance je maximálně
tři roky. COVID II není určen pro Prahu. q

YOUPLUS poskytne plnění v souvislosti s COVID-19
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Pojišťovna YOUPLUS bude při poskytování pojistného plnění z jednotlivých připojištění při onemocnění
koronavirem postupovat standardně dle svých pojistných podmínek a dle pojistných podmínek produktů převzatých
do správy od pojišťovny Basler. Pojistné podmínky neobsahují výluku či jiné omezení plnění v případě epidemie nebo
pandemie. Onemocnění COVID-19 bude posuzováno jako respirační virové onemocnění. q

EKONOMIKA - DOPADY
J. Maláčová: Nezaměstnanost se březnu držela na 3 pct
neděle 5. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Míra nezaměstnanosti za březen 2020 stagnuje na 3 %. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedla
ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčovová (ČSSD) s tím, že i počátek dubna ukazuje standardní čísla.
Teprve další vývoj ukáže, jak budou firmy a celý trh práce reagovat na koronavirovou krizi. Podnikatelé mají vydržet,
protože úřady práce začnou v nejbližích dnech administrovat vládní program na udržení zaměstnanosti Antivirus. J.
Maláčová doplnila, že je nutné, aby firmy uvěřily státu, že je nenechá padnout, což by mělo zabránit masovému
propouštení. q

MPSV očekává růst nezaměstnanosti až na 8 pct
neděle 5. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) očekává možné zvýšení nezaměstnanosti kvůli koronaviru až na 8 %.
V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD)
s tím, že jde o černý scénář, který odpovídá hospodářské krizi v letech 2008 až 2009. J. Maláčová nechce odhadovat,
jestli v dubnu nezaměstnanost vykáže skokový nárůst, nebo dojde k pozvolnému zvyšování. q

ČD nechají část pracovníků doma, nemusí tak propouštět
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

České dráhy (ČD) nechají část svých zaměstnanců z důvodu nedostatku práce a snížení objemu dopravy doma.
Podnik jim bude vyplácet po dohodě s odbory 70 % průměrné mzdy. ČIANEWS to potvrdila mluvčí Vanda Rajnochová
s tím, že toto dočasné opatření sníží personální náklady o miliony Kč a umožní nepropouštět. Pracovníci nemusejí být
doma celý měsíc, ale dle potřeby např. jen dva nebo tři dny v týdnu, kdy pro ně práce není. Ve dnech, kdy budou
docházet do zaměstnání, budou pobírat 100 % mzdy. q

ČSOB: Tržby výrazně klesají u 60 pct firem
neděle 5. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Řada firem musí okamžitě řešit především výrazný propad tržeb. Ty podle průzkumu ČSOB padají u téměř
60 % dotázaných klientů. Nedostatek hotovosti proto vede k tomu, že více jak polovina dotázaných klientů by ráda
využila úvěry garantované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Aktuální poptávka po provozním
financování je jen mezi pražskými malými a středními firmami v objemu 1,7 mld. Kč. Pokud banka zohlední svůj tržní
podíl, jedná se jen v Praze o celkovou potřebu provozního financování 6,3 mld. Kč v souvislosti s dopady koronaviru.
Je proto evidentní, že se malé a střední firmy dostávají pod velký likviditní tlak. q
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ČSOB: Ekonomika ČR může ztratit až 10 pct
neděle 5. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Pro vaše poznámky

Kvůli výraznému propadu tržeb potřebuje řada firem rychlou pomoc. Záruční programy COVID musí být rychlejší.
Vyplývá to z průzkumu ČSOB s tím, že v základním scénáři banka počítá s postupným uvolňováním karanténních
opatření v 2Q až 3Q 2020. To povede k hlubokým propadům HDP v 2Q a jen pozvolnému obnovování aktivity v 3Q.
V některých odvětvích očekává ČSOB návrat k novému normálu až na konci 4Q 2020. HDP ČR v důsledku toho může
letos propadnout podobně jako v Německu až o 10 %. q

ČD Cargo vypravilo do Německa první vlak na své licenci
neděle 5. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Strojvedoucí ČD Cargo na základě vlastní licence ČD Cargo dovedl 3. dubna 2020 do Ingolstadtu první vlak
společnosti. Stalo se tak měsíc poté, co ČD Cargo završilo legislativní proces získání dokumentů potřebných
k provozování drážní dopravy v Německu. Firma o tom informovala s tím, že jde o začátek nové etapy expanzní
obchodní strategie. Ucelený vlak, v jehož čele stála lokomotiva Vectron 383.011, přepravil 1200 tun dřeva na
v zdálenost téměř 600 km přes Rakousko a Německo za necelých 12 hodin. I přes nepříznivou pandemickou situaci
má firma rozjedné další obchodní případy a lokomotivy ČD Cargo by se měly objevit v čele dalších vlaků
v Německu. q

O2 eKasa: Počet neaktivních podniků klesl během karantény ze 78 na 67 pct
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

V prvním týdnu karantény přestalo prodávat 78 % podniků, část z nich svůj provoz znovu rozjela. Ve druhém týdnu jich
bylo neaktivních 67 %. Vyplývá to z dat společnosti O2 eKasa. Analýza se týká podnikatelů, kteří používají její řešení. V
prvním týdnu došlo také k významnému poklesu transakcí: o 94 %, v druhém týdnu činil pokles 68 %. Trend
bezhotovostních plateb kartou, mobilem nebo hodinkami vzrostl v druhém týdnu oproti předchozímu o 3 %. q

CRIF: Počet bankrotů byl v březnu stabilní, vzroste později
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

V březnu 2020 bylo vyhlášeno 62 bankrotů obchodních společností, 655 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1515
osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 90 návrhů na bankrot firem, 817 návrhů na bankrot OSVČ a 1892 návrhů na
osobní oddlužení. Počet bankrotů a návrhů zatím v žádné z kategorií nevybočuje z dlouhodobého normálu. Vyplývá to
z analýzy CRIF - Czech Credit Bureau. q

CBCB: Odklad splátek neznamená negativní status v úvěrových registrech
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Odklad splátek úvěrů kvůli epidemii COVID-19 nebude v Bankovním či Nebankovním registru klientských informací
jako negativní informace uveden. Informovaly o tom CBCB - Czech Banking Credit Bureau, CNCB - Czech Non-Banking
Credit Bureau a CRIF – Czech Credit Bureau. Odklad tak nezhorší podmínky spotřebitelů a fyzických osob podnikatelů
při budoucí žádosti o nový úvěr. q

NRR: Zákonné zvýšení maximálního deficitu rozpočtu je nadbytečné
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Zákonné ukotvení maximální hodnoty strukturálního deficitu v rámci státního rozpočtu pro rok 2021 na úrovni 4 %
HDP je dle Národní rozpočtové rady (NRR) nadbytečné, neboť i současné znění zákona umožňuje přijmout nezbytná
fiskální opatření. NRR to sdělila v návaznosti na rozhodnutí vlády podpořit normu o rozpočtové odpovědnosti zvyšující
přípustný deficit z 1 % HDP. NRR zároveň nepovažuje za rozumné vkládat do zákona konkrétní specifické hodnoty
strukturálních deficitů ve chvíli, kdy nejsou známé kontury hospodářského vývoje ani pro rok 2020, natož pro roky
následující. q

FS vybrala o 600 tis. daňových přiznání méně
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Finanční správa (FS) do 2. dubna 2020 vybrala celkem 1,39 mil. přiznání k dani z příjmu. Z toho bylo 1,18 mil. od
fyzických a 206,39 tis. od právnických osob. V roce 2019 plátci ke stejnému datu podali přes 600 tis. přiznání více,
a to celkem 2,04 mil. K poklesu došlo v důsledku protikoronavirových opatření, kdy fyzické a právnické osoby mohou
bez jakýchkoliv sankcí podat přiznání k dani z příjmů až do 1. července 2020. q

Twisto: Finanční potíže kvůli pandemii předpokládá polovina Čechů
pátek 3. dubna | ČIANEWS | Zdroj informace

Celkem 71 % Čechů si myslí, že na současnou krizi nebylo připraveno dostatečně. Zhruba polovina předpokládá, že se
kvůli pandemické situaci dostane do finančních potíží. Vyplývá t o z bleskového dotazníku fintech společnosti
Twisto. Navzdory plošnému uzavření prodejen v souvislosti se šířením nového typu koronaviru 79 % lidí nezačalo
nakupovat více online. Rezervy na více než 2 měsíce má 21 % Čechů. Zhruba 35 % nedisponuje rezervou žádnou. q
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