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AEROSPACE
66 % dopravních letadel na světě nelétá,
provoz pražského letiště klesl o 88 %
Letecké společnosti fungují ve srovnání s minulým
rokem s využitím jen třetiny svých kapacit. Vyplývá to
z dat analytické společnosti OAG Aviation Worldwide.
Letecké společnosti by letos kvůli dopadům šíření
koronaviru mohly přijít na tržbách až o polovinu,
předpovídá Mezinárodní sdružení pro leteckou
dopravu. Na pražském letišti se odbavují pouze cargo
lety se zdravotnickým materiálem, repatriační lety
a dvě pravidelné linky do Sofie a Minsku. Podle zdrojů
z letiště se vše vrátí do normálu nejdříve v roce 2023.
I proto letiště přistoupilo k propuštění.
Meziroční změna plánovaných letů ve světě

Za letenky si cestující v příštích letech připlatí.
„Dopravci budou potřebovat hotovost. Lze očekávat,
že se průměrná cena letenek zvýší. Letenek v akčních
cenách ubude,“ myslí si ředitelka letenkového
oddělení Student Agency Věra Janičinová. Zakladatel
cestovní kanceláře Exim Tours Ferid Nasr očekává, že
letenky zdraží úměrně úbytku pasažérů v letadlech.
Některé aerolinky už totiž oznámily, že budou létat
vždy s jedním prázdným sedadlem v řadě. Dosud
přitom průměrná cena letenek klesala, za poslední
dekádu o zhruba 2 500 korun, uvádí Janičinová.
Zdroj: E15

Světoví výrobci letadel v problémech
Evropský výrobce Airbus snížil výrobu letadel
v průměru o třetinu, aby se přizpůsobil poptávce.
Letecké společnosti očekávají, že omezená poptávka
po létání se potáhne 3-4 roky. Boeing zase odstoupil
od plánu převzít divizi brazilského výrobce
regionálních letadel Embraer za 4,2 mld. dolarů.
Zdroje: Investičníweb.cz, Novinky.cz

Emise z letecké dopravy by letos mohly
klesnout o třetinu

Zdroje: OAG, Idnes.cz, Novinky.cz

Od února do března se emise CO2 snížily v porovnání
se stejným obdobím loňského roku o více než 10 mil.
tun. Komerční letecká doprava se na globálních
emisích oxidu uhličitého podílí zhruba 2 %. Po
vypuknutí nemoci SARS v roce 2003 se letecká
přeprava dostala zpět na úroveň před nemocí do
několika měsíců. Tato nemoc však neměla takový
globální dosah, jako má koronavirus nyní.
Zdroj: Idnes.cz

Ceny letenek stoupnou
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České aerotaxi Zuri čeká první vzlet
První české letecké taxi, které vzniká pod vedením IT
investora Michala Illicha, čekají v červnu první testy.
Letoun Zuri s vertikálním startem, jež budou zčásti
pohánět elektromotory a baterie, chce do několika let
zahájit pravidelné lety na bázi sdílené služby. Pokud
se Zuri dostane do sériové výroby, jeho cena by se
mohla pohybovat v rozmezí 1 až 2 mil. eur. S nejvýše
4 pasažéry by měl doletět až 700 km.
Zdroj: Euro

AUTOMOTIVE & ELEKTROMOBILITA
Kvůli odstávkám se v ČR vyrobí minimálně
o 12 % méně aut než loni

zamezit vzniku požáru. Ve Žďáru vznikl jak
konstrukční návrh, tak i poloautomatická linka, která
dokáže během směny vyrobit až 400 „odpojovačů“.
Zdroj: Euro.cz

Baterie do elektromobilů rychle zlevňují
Lithiová baterie je nejdražší součást elektromobilu.
Technologie nicméně postupně zlevňuje a je už jen
otázkou času, kdy dosáhne magické hranice 100 USD
za kWh kapacity. Právě tehdy by se měla pořizovací
cena bateriového elektromobilu vyrovnat s autem na
benzin. Po náznacích Tesly a Volkswagenu chce takto
levně vyrábět novou generaci baterií nazvanou Ultium
americký General Motors. Analytici dosud očekávali
dosažení stodolarové ceny až kolem roku 2024.

Výroba osobních aut v ČR klesla v 1. čtvrtletí o 11 %
na 322 908 vozů. V březnu, kdy stály linky všech tří
tuzemských výrobců, klesla výroba o více než 36 %.
„Celkově lze kvůli odstávkám v březnu a dubnu
očekávat propad výroby v Česku až o 170 000
motorových vozidel, tedy zhruba o 12 % celkové roční
produkce, toto číslo bude navíc v průběhu roku 2020
dále narůstat,“ uvádí prezident sdružení Bohdan
Wojnar. Odhadované měsíční propady tržeb
u automobilek přesahují 50 mld. Kč. U dodavatelů se
odhaduje pokles o 45 %, tedy více než 17 miliard.

Průměrná cena lithium-iontových baterií (v USD/KWh)

Zdroj: Idnes.cz

Automobilky vracejí elektromobilům zvuk

Prodeje aut klesly v březnu o třetinu

Vozy jezdící pouze na elektřinu jsou velmi tiché. To je
problém ve vztahu k chodcům či cyklistům. Od
července 2021 bude v EU platit povinnost upozorňovat
zvukem na svoji přítomnost platit pro všechna
elektroauta a hybridy, jež se dají koupit. Povinný zvuk
dostal zkratku AVAS, z anglického acoustic vehicle
alerting systém. Automobilky si začaly hrát
s myšlenkou, že zvuk vozu nemusí být jednotný.
Například nový Fiat chodcům doslova vyhrává. Jako
první zvukový chod se ozve jemné bzučení, které
postupně přechází do valčíkové skladby Amarcord.

Prodej nových osobních aut v ČR se v březnu propadl
o 36,3 % na 13 685 vozů. Prodeje se přesunuly na
internet, kde se však prodávaly jen desítky aut denně.
Omezení pohybu osob přes hranice se podepsal i na
objemu dovozu ojetých osobních vozů. Ten během
března poklesl o 32,5 % na 10 318 vozů.
Zdroje: Ihned.cz, Novinky.cz

Čína se snaží rozhýbat prodeje aut dotacemi
Peking v březnu oznámil, že o další dva roky prodlouží
dotace a daňové úlevy na elektrická vozidla. Loni
přitom země začala tyto výhody dramaticky snižovat.
Prodeje podporují dotacemi čínské provincie.
O podpoře nákupů aut se hovoří i v Německu. Výrobci
tam volají mj. po zavedení šrotovného ve formě tzv.
inovační prémie na nákup ekologického vozu.
Zdroj: Idnes.cz

Česká inovace ze Žďáru zvýší bezpečnost
elektromobilů
Společnost DEL ze Žďáru nad Sázavou navrhla
a zkonstruovala automatizovanou výrobní linku pro tzv.
pyrodiskonektory. Tedy zařízení, které při nehodě
odpojí baterii elektromobilu od zbytku vozu, což má
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Zdroje: Ihned.cz, BNEF

Zdroj: Ihned.cz

DOPRAVA A LOGISTIKA
Dopravcům ubylo 90 % cestujících, v červnu
by se provoz mohl vrátit do normálu
Všichni poskytovatelé osobní přepravy zaznamenali
v době karantény dramatické snížení obsazenosti
svých vozů, a to zhruba na desetinu běžného stavu.
S rozvolňováním vládních opatření by se však měl
vracet do normálu i provoz vnitrostátních vlaků
a autobusů.
Zdroje: Ihned.cz, Aktuálně.cz
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Nákladní doprava výrazně klesla, důvodem
byla i přerušená výroba automobilek
Týdenní výběr mýtného na českých silnicích
a dálnicích klesl během nouzového stavu ze zhruba
250 mil. až na téměř 150 mil. Kč. Propad podle
výběrčí firmy CzechToll ale ovlivnil i menší počet
pracovních dnů v období Velikonoc. Vojtěch Hromíř,
ze sdružení dopravců Česmad Bohemia, spatřuje
klíčový důvod propadu v zastavení automobilek.

Hyperloop by měl spojit Paříž a Amsterdam
Nizozemský start-up Hardt Hyperloop přišel s plánem
na spojení hlavního města Amsterdamu s metropolemi
v okolních státech. Podle zpracované studie by
cestující dosáhli Paříže za 90 minut, což je cca stejně
jako letadlem. Testovací zařízení pro tuto technologii
dopravy v kapslích provozuje Hardt od léta 2019.
Zdroj: E15

Zdroj: Seznamzprávy.cz

ENERGETIKA A ODPADY

Čepro: Spotřeba benzínu a nafty klesne letos
o pětinu

Vláda schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích energie a snížila podporu OZE

Dopady koronaviru budou letos vidět i ve spotřebě
paliv. „Zatím pracujeme s výhledem, že spotřeba paliv
poklesne o pětinu. Aktuálně je ale pokles kolem
30 %,“ uvedl v polovině dubna pro HN ředitel státního
přepravce a prodejce pohonných hmot Jan Duspěva.
To může ohrozit některé pumpaře. Pro Čepro bude
rok 2020 důležitý i jinak: Probíhá výběr strategického
partnera pro síť pump EuroOil, který může na dalších
10 let přivést na český trh novou prodejní značku.

Novela zavádí pravidla pro nové obnovitelné zdroje
energie. Jedná se např. o nastavení výše podpory
vysoutěžené z aukcí především pro střední a větší
zdroje, využívání zeleného hodinového bonusu pro
menší zdroje nebo zavedení opatření pro udržení
současně provozovaných výroben elektřiny a tepla.
O tom, co se konkrétně v daném roce využije, bude
vláda pravidelně rozhodovat vždy na základě aktuální
situace. Novela rovněž počítá s kontrolou tzv.
překompenzace, tedy přiměřenosti podpory. To v praxi
znamená
posuzovat
ziskovost
podporovaných
elektráren přes tzv. vnitřní výnosové procento (IRR).
IRR bylo u výroben, které využívají energii vody,
větru a geotermální energii stanoveno na 7 %,
u fotovoltaických zdrojů 6,3 %, u biomasy jde
o 9,5 % a u bioplynu se jedná o 10,6 %. Pokud by
výrobna překročila tuto mez, znamenalo by to
nadměrnou výši podpory a musela by se aplikovat
opatření, která by tento nepoměr odstranila. Podle
ministra průmyslu Karla Havlíčka změna podpory pro
obnovitelné zdroje povede k roční úspoře až 10 mld.
Kč. Celkem stát ročně vyplatí na podpoře přes 40 mld.

Zdroje: Ihned.cz, Aktuálně.cz

Vláda schválila Národní akční plán čisté
mobility, do roku 2030 plánuje statisíce
elektromobilů
Plán hodlá do roku 2030 navýšit počet elektromobilů
na 200 tisíc kusů a v případě pozitivního vývoje až na
půl milionu. Právě elektromobilita by se měla stát
hlavním tahounem ekologizace dopravy. Podle dat
Svazu dovozců automobilů je v ČR zhruba 8,1 mil.
vozidel všech kategorií. Elektromobilů je registrováno
přes 3 tisíce kusů, dalších téměř 200 tisíc aut jezdí na
plynový nebo hybridní pohon. Cílem akčního plánu je
hlavně zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.

Zdroje: MPO, Novinky.cz

Zdroj: E15

České dráhy chystají nákup 90 nových
lokomotiv a jednají o odkupu Leo Expressu
Dopravce chce na trhu poptat až 90 nových lokomotiv
pro vnitrostátní dálkovou dopravu. Investice by se
měla pohybovat kolem 9 mld. Kč. Důvodem přípravy
tendru je i fakt, že ČR nebude moci v příštích 7 letech
čerpat evropské peníze na nákup vlaků z evropského
operačního programu Doprava. České dráhy pak
rovněž údajně jednají o odkoupení svého konkurenta
Leo Express.
Zdroje: E15, Idnes.cz, Novinky.cz

Bolt nabízí rozvoz z večerek
Taxislužba Bolt začala lidem rozvážet potraviny
z večerek Žabka. Nabízí doručení do jedné hodiny.

Druhá výrobna biometanu vznikne na
Karvinsku
V Horní Suché na Karvinsku se bioplynovou stanici,
která dokáže vyrábět biometan a dodávat ho do
distribuční plynárenské soustavy, chystá postavit
společnost Organic technology. Investice má vyjít má
nižší stovky milionů korun. Firma na výstavbu využije
peníze ze Státního fondu životního prostředí ČR. Nová
bioplynová stanice má stejně jako ta první v Rapotíně
zpracovávat pouze biologicky rozložitelný komunální
odpad a biologicky rozložitelný odpad. Zájem
o biometan souvisí s očekávaným zavedením výrobní
podpory po roce 2021.
Zdroj: E15

Zdroj: Aktuálně.cz
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Sdružení Energetické Třebíčsko: Dostavba
jádra pomůže firmám
Sdružení, jehož členem je i obec Dukovany a které
deklaruje zájem o udržení a další rozvoj energetického
odvětví
v regionu,
poukázalo
na
to,
že
nejvýznamnějším rozvojovým projektem je dnes
stavba nového zdroje Dukovany II. Podle sdružení jde
o projekt v pokročilé fázi přípravy bez jakýchkoliv
přímých nároků na státní rozpočet. Přímo na stavbě
se na něm bude podílet přibližně 5 000 lidí. Příprava
projektu mezi tím pokračuje, vláda může začít jednat
s Evropskou komisí o podpoře, smlouvy mezi státem
a společností ČEZ by měly být schváleny v červnu.
Zdroje: Novinky.cz, MPO

V Rotterdamu se začne vyrábět zelený vodík,
podíl v projektu má i ČEZ
Finská společnost Neste v rafinerii v nizozemském
Rotterdamu plánuje používat na výrobu biopaliv
„zelený“ vodík. Speciální vysokoteplotní elektrolyzér
o výkonu 2,6 MW jí dodá německá firma Sunfire, ve
které vlastní minoritní podíl i český ČEZ. Průmyslově
se vodík běžně vyrábí z fosilních paliv. Zelený vodík
se naproti tomu získává elektrolýzou vody za pomoci
energie z obnovitelných zdrojů. Následně může být
použitý například pro výrobu metanolu nebo po další
úpravě jako náhrada zemního plynu. Tzv. power-togas technologie mají být jedním z hlavních nástrojů
v boji s klimatickými změnami.

fyzických kontaktů v ambulancích,“ domnívá se Tomáš
Gottvald, ředitel a předseda představenstva firmy
Nemocnice Pardubického kraje.
Zdroje: Idnes.cz, Ihned.cz

INOVACE A STRATEGIE
Krize může proměnit Česko z montovny na
výrobce finálních produktů
Ovšem z menších firem jen každá třetí dělá konkrétní
kroky, aby vyráběla finální produkt. Modernizují stroje,
snaží se napřímo uzavírat smlouvy nebo zkoušejí
nové výrobky a metody. Ukazuje to průzkum Asociace
malých a středních podniků a živnostníků. „Je pravda,
že mnohých se to skutečně netýká – například
vyrábíte-li brzdový systém, patrně se nestane, že
byste
vyrobili
výhledově
celé
auto,“
říká
místopředsedkyně představenstva AMSP Pavla
Břečková. Pro firmy je důležité, aby nebyly jen dílčím
prvkem ve výrobním řetězci. Teorie velí posouvat se –
díky investicím do vývoje – k jeho konci. Tam jsou
největší zisky a menší konkurence.
Proč se firmy nesnaží stát konečnými výrobci?
Netýká se nás to
Jedeme pořád stejně v
zajetých kolejích
Dodáváme hotový / koncový
produkt
Nemůžeme si dovolit
zvyšovat ceny

Zdroj: Ihned.cz
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FARMACIE A ZDRAVOTNICTVÍ

Zdroje: Idnes.cz, Průzkum IPSOS pro AMSP, 100 podnikatelských
subjektů do 250 zaměstnanců

Vláda dá 6,6 mld. Kč na oddlužení státních
nemocnic

Vláda schválila ochranu strategických firem

Vláda schválila jednorázový příspěvek zřizovatele ve
výši 6,6 mld. Kč šesti státním nemocnicím, které mají
dlouhodobé problémy s úhradou svých závazků.
Souběžně s oddlužením budou probíhat opatření za
účelem zvýšení efektivity poskytovaných zdravotních
služeb, nákupů materiálu, přístrojů či dalších služeb.
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vláda přijala návrh zákona, který má zabránit tomu,
aby klíčové české firmy převzali rizikoví zahraniční
investoři. Investice do nejcitlivějších odvětví, jako je
zbrojní průmysl, kritická infrastruktura nebo vývoj
a výroba zboží dvojího užití, budou muset investoři
předem nahlásit a získat povolení. Všechny ostatní
investice mohou být uskutečněny bez povolení, stát je
však rovněž bude moci prověřit, a to až 5 let zpětně.

Epidemie urychlila rozvoj telemedicíny

Zdroj: Investičníweb.cz

Řada lékařů přešla kvůli pandemii na dálkovou
komunikaci s pacienty a učí se ordinovat přes telefon
a mail. Přístup musely změnit i zdravotní pojišťovny –
léčbu na dálku od března hradí ze zdravotního
pojištění. Službu placené internetové konzultace
dosud využívali spíše pacienti, kteří si nejsou jisti
názorem svého lékaře a chtějí slyšet druhý názor.
„V nemocnicích je telemedicína vhodná spíše pro
oblast kontroly po výkonech. Může také omezit četnost

Firmy si dočasně půjčují zaměstnance

STRANA 5

Hospodářská komora spustila projekt Zachraň práci .
Firmy, které kvůli dopadům pandemie omezily výrobu,
mohou své pracovníky na určitou dobu půjčit jinému
zaměstnavateli, kterému naopak lidé chybí. Využít
k tomu
mohou
telefonní
linku
nebo
portál
WorkLinks.com. Podle zákona musí se změnou práce
souhlasit pracovník a získat stejnou mzdu.
Zdroj: Ihned.cz
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Práce z domova se osvědčuje

Změnit operátora jde od dubna bez pokut

První zkušenosti s lidmi pracujícími z domova
rozptylují většinu původních obav.

Při změně mobilního operátora už zákazník nemusí
obcházet obě společnosti – proces nově vyřídí
přejímající operátor. Opatření se vztahuje na všechny
smlouvy, tedy i na ty dříve uzavřené. Stávajícímu
operátorovi navíc nemusí zákazník zaplatit nic, i když
ho opustí ještě před uplynutím sjednané doby určité.
Teda pokud byl u něj alespoň tři měsíce.

Podíl lidí pracujících během pandemie z domova (v %)
Jen z
domova
15,5

Zaměstnaní,
kteří
nemohou
pracovat z
domova
65,8

Částečně z
domova
18,7

Placené televize těží z karantény, jejich
sledovanost stoupla o pětinu

Zdroj: Ihned.cz, Předvýběr.cz, STEM/MARK

Rodinné firmy mají nárok na výhodnější
financování
Rodinné firmy mohou žádat u Českomoravské záruční
a rozvojové banky o zvýhodněné financování na svůj
další rozvoj nebo o záruku, jež jim usnadní prodej či
převod svých podniků novým vlastníkům. Tato
podpora se bude týkat jak investičního, tak provozního
financování a mohou o ni žádat firmy, které splňují
definici rodinného podnikání. Její splnění se bude
dokládat prostřednictvím ověření vydaného Asociací
malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Zdroj: ČMZRB

IT & TELEKOMUNIKACE
Firmy letos plánují snížit výdaje na
technologie, prodeje PC klesají
Firmy po celém světě letos plánují snížit výdaje na
technologie až o 4,1 %. Vyplývá to z průzkumu
americké společnosti Enterprise Technology Research.
Odhadovaný pokles však bude nižší, než se původně
čekalo, protože mnoho firem výdaje na technologie
zvýšilo, aby podpořilo zaměstnance pracující
z domova. Ani to však nepomohlo propadajícímu se
trhu osobních počítačů. V první vlně totiž poklesly
dodávky na trh kvůli uzavření výrobních kapacit v Číně,
poté se už začalo projevovat ochlazení ekonomiky.
Globální prodeje osobních počítačů podle značek
Výrobce
Lenovo
HP
Dell
Apple
Acer
Asus
Ostatní
Celkem

Prodeje v
milionech v
Q1 2020

Meziroční
změna

Podíl na trhu
v Q1 2020 v %

12,6
11,1
10,2
3,6
2,9
2,6
8,7
51,6

-3,2
-12,0
2,2
-6,2
-12,7
-26,2
-31,0
-12,3

24,4
21,5
19,7
6,9
5,6
5,0
16,9
-

Zdroje: Investičníweb.cz, Ihned.cz, Gartner
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Zdroj: Aktuálně.cz

Sledovanost placených televizních služeb v ČR se
v posledních dvou březnových týdnech zvýšila zhruba
o pětinu. Celosvětově se daří například největší online
videotéce Netflix, jíž se za první letošní čtvrtletí zvýšil
počet uživatelů o 16 milionů na 183 milionů. Týká se
to také dalších konkurentů, jako jsou Amazon Prime,
HBO Go či Disney+. Oproti televizím vydělávají tyto
služby na předplatném. Nejsou tak závislé na příjmech
z reklamy, které nyní televizím firmy osekávají.
Zdroje: Aktuálně.cz, Ihned.cz

Počítačové hry šly v karanténě na dračku
Miliony lidí po celém světě zůstavají kvůli pandemii
zavření doma a hledají způsob, jak se zabavit.
K videohrám se tak začali obracet i lidé, kteří je běžně
nehrají. V prvních dnech po vyhlášení ochranných
opatření se prodeje herních konzolí a videoher podle
Heureky zvýšil o stovky procent. V ČR se za tzv.
gamera považuje přes milion lidí.
Zdroj: Idnes.cz

Umělá inteligence v kamerách umí upozornit
na porušování pravidel
Chytré kamery lze už dnes využít ve firmách pro
hlídání před zloději, ale umí i sledovat zaměstnance
a přimět je tak k dodržování bezpečných odstupů.
Pomocí strojového učení lze sledovat, zda lidé
v záběru dodržují od sebe dostatečné rozestupy
a netvoří hloučky. Umělá inteligence dokáže rovněž
odhalit chybějící ochranné pomůcky.
Zdroj: Ihned.cz

Microsoft představil aplikaci na hlídání dětí
Firma představila aplikaci Microsoft Family Safety. Ta
má sledovat, kolik času tráví mladí členové rodiny
v různých aplikacích či hraním videoher, jaké webové
stránky navštěvují, ale také informace o jejich
fyzickém pohybu – zda se vracejí ze školy správnou
cestou, zda včas přišli domů, nebo naopak odešli na
trénink. Pravidlem podle firmy je, že děti o sledování ví.
Zdroj: Ihned.cz
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Český systém na prodej potravin bez obalu
míří do řetězců

MALOOBCHOD A E-COMMERCE
Přehledně: Spotřeba domácností v karanténě
Na základě objemu transakcí klientů České spořitelny
jsme spočítali, že výdaje domácností poklesly
zavedením karantény téměř o čtvrtinu. Lidé prakticky
přestali kupovat oblečení a dramaticky omezili útraty
v restauracích. Nákupy se přesunuly na internet, kde
klienti utratili o 44 % více. Hitem se na webu staly
nákupy potravin s nárůstem výdajů o 215 % a nákupy
hotových jídel z restaurací (nárůst o 286 %).

Společnost Miwa nabízí moduly, v kterých jsou kapsle
s různorodým obsahem. Kapsle jsou uzavřeny
ventilem, který po stlačení začne odsypávat daný
obsah buď do sáčku, nebo do přinesené nádoby.
Modernější verze rovnou zboží naváží a vytiskne
etiketu. Kapsle je opatřena čipem RFID, díky němuž je
trvale napojena na informační systém. Její majitel si
tak udržuje přehled, kde je a kolik v ní zbývá obsahu.
Zdroj: Idnes.cz

ODVĚTVOVÉ TRENDY
Online výuka na vzestupu, zatím je však
zdarma
Výukové portály zažívají od 11. března, kdy vláda kvůli
koronavirové krizi zavřela školy, dobré časy. O jejich
materiály je velký zájem ze strany učitelů, rodičů
i žáků. Většina firem ale nabídla své služby zdarma,
otázkou bude, jak se zachovají klienti po otevření škol.
Zdroj: Aktuálně.cz
Zdroj: Česká spořitelna

Některé právní kanceláře zlevňují, jiné nabízejí
služby na splátky

Krize nastartovala e-shopový boom
Společnost Shopsys odhaduje, že by do konce roku
mohl podíl nákupů na internetu na celkovém objemu
prodejů v maloobchodu dosáhnout až 16,5 %.
Původně se přitom čekalo o dva procentní body méně,
za loňský rok se e-shopy podílely na maloobchodě
13 %. Potenciál internetového prodeje si kvůli
koronaviru „uvědomily“ i firmy, které se mu dosud
vyhýbaly. Změní se také způsob placení na internetu.
Dříve oblíbenou dobírku nahradí placení kartou.

Některé kanceláře snižují ceny nebo nabízejí jiné
úlevy klientům, které postihla současná situace. Jako
první mimořádnou slevu oznámila advokátní kancelář
Havel & Partners. Svou hodinovou sazbu snížila
o čtvrtinu oproti normálním cenám, na částku 2 600 Kč,
a to do konce dubna. Řada právníků však v inzerování
slev spatřuje boj o zákazníky.

Odhad dalšího růstu e-commerce v ČR

Sázkové kanceláře tratí desítky milionů denně
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Zdroje: Idnes.cz, Ihned.cz, Shopsys, APEK, Heureka.cz

Košík.cz postaví obří kuchyni pro rozvoz jídel
„Bude to obrovská manufaktura na vaření kvalitních
a zdravých jídel. Máme s tím velké plány. Jídla
budeme produkovat pod vlastními značkami, budeme
tam mít různé série a limitované edice, budeme
spolupracovat s různými šéf-kuchaři,“ řekl deníku E15
šéf Košíku Tomáš Jeřábek.

Zdroj: Ihned.cz

Letošní olympiáda či fotbalový šampionát měly být
žněmi pro sázkové kanceláře. Jenže místo toho kvůli
opatřením proti koronaviru sčítají ztráty. Není totiž na
co sázet. „Za top sporty platí stolní tenis, hokejová
Liga Pro 3×10, esporty a dostihy či závody
chrtů,“ potvrzuje mluvčí Fortuny Petr Šrain.
Zdroj: Seznamzprávy.cz

Prádelny propouštějí, nemají pro koho prát
Většina prádelen a čistíren v ČR sice může být
otevřená, nemají ale pro koho prát a čistit prádlo.
Velká část z nich pracuje pro hotely, penziony či
restaurace. Podle Asociace prádelen a čistíren ČR
zasáhly problémy až 90 % živnostníků a firem v oboru.
30 % z nich už propustilo zaměstnance. V ČR funguje
více než 400 prádelen a čistíren, většinou jde o malé
podniky s několika zaměstnanci, velkých firem je 10.
Zdroj: Ihned.cz

Zdroj: E15
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PRŮMYSL A STROJÍRENSTVÍ
Sklářům klesá odbyt
„Sklářství je proexportní odvětví, 90 % zboží míří do
zahraničí a v posledních letech se výroba stabilizovala
a rostla. Teď je to tak, že užitkové sklo je zbytné zboží
a prodejny po celé Evropě jsou uzavřené,“ uvádí
Marek Novák, tajemník Asociace sklářského a keramického průmyslu, která v ČR sdružuje 45 organizací.
Zdroj: Idnes.cz

STAVEBNICTVÍ A REAL ESTATE
Stavebnictví letos klesne o desetinu
České stavebnictví letos meziročně klesne o 10,1 %,
příští rok o 3,1 %. Vyplývá to z průzkumu CEEC
Research mezi 60 stavebními firmami. Důvodem je
nedostatek zahraničních pracovníků i zpomalení
ekonomiky. Finanční ztráty má podle průzkumu už
82 % stavebních firem (kteří letos očekávají zhoršení
svého zisku v průměru o 26 %) a 72 % developerů.
Zdroje: Investičníweb.cz, zde a zde

Realitní firmy: Zájem o nemovitosti klesl
o desítky procent
Po propadu po zavedení vládních opatření se však
situace mírně zlepšuje. O desítky procent kleslo
nabízené nájemné v centru Prahy. Počet bytů
k pronájmu totiž stoupl místy až o polovinu. Odbyt
novostaveb se v Praze v březnu propadl o 45 %.
Pokles prodejů zatím neměl vliv na cenu novostaveb.
Zdroje: Investičníweb.cz, E15

Poptávka po kancelářích klesá, virus je
promění
První letošní čtvrtletí se dál neslo ve znamení poklesu
pronájmů moderních kanceláří. Firmy si od ledna do
konce března v Praze pronajaly přibližně 70 tisíc m2
administrativních ploch. Meziročně je to o 37 % méně.
Vyplývá to z údajů Prague Research Forum. Do
budoucna budou firmy v kancelářích realizovat více
hygienických opatření, zvětší se pracovní místa,
zefektivní se vzduchotechnika či zavedou např.
kamery měřící teplotu zaměstnancům, dezinfekční UV
světla, která dokážou vyčistit ovzduší v místnosti, či
záporný tlak v místnosti. Ten dokáže zabránit tomu,
aby se bakterie šířily z jedné místnosti do dalších.
Zdroje: E15, Idnes.cz

V ČR se tiskne první 3D dům
Na prvním českém 3D tištěném domě s názvem Prvok
pracuje sochař Michal Trpák spolu se Stavební
spořitelnou
Buřinka.
Nyní
testují
konstrukci,
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zdokonalují výrobní proces a snaží se získat potřebná
povolení. Tisk hrubé stavby zabere přibližně 48 hodin,
jeho dokončení dva měsíce. Dům vytiskne speciálně
upravený průmyslový robot. 3D vytištěné domy mají
být až o polovinu levnější,
z větší části recyklovatelné
a design upraven podle
přání majitele.
Zdroj: Aktuálně.cz

Poskytovatelé Airbnb budou muset dát
úřadům data o klientech
Služby nabízející sdílené ubytování typu Airbnb budou
muset nově na výzvu živnostenského úřadu předat
informace o počtu uzavřených smluv, celkovou cenu
za tyto služby, ale i adresu místa, na které jsou
poskytovány. Vedle toho budou muset identifikovat
ubytované. „Z celkového počtu lidí, kteří přes Airbnb
a podobné služby nabízeli své byty ke krátkodobým
pronájmům, jich nyní asi 20 až 30 % kvůli této
povinnosti odpadne,“ odhaduje předseda České
asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí
David Bureš. 70 % těchto lidí podniká dle něj na černo.
Zdroje: Ihned.cz, Idnes.cz

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ
Kolik alkoholu u nás vypijí turisté? Napovídají
data za březen, kdy prodej spadl o čtvrtinu
Podle Unie výrobců a dovozců lihovin ČR s odkazem
na agenturu Nielsen spadl v březnu tuzemský prodej
alkoholu v přepočtu na litry čistého lihu meziročně
o 24 %. Propad nastal především kvůli výpadku
prodejů v restauracích a hotelech, naopak prodej
v maloobchodu vzrostl o 14 %. Podle unie je za
poklesem hlavně absence turistů a ukončení
přeshraničního prodeje. Na růst maloobchodního
prodeje mělo zase vliv zvýšení spotřební daně.
Zdroj: Investičníweb.cz

Po akci Zachraň pivo se rozjel projekt Zachraň
hospodu
Velké tuzemské pivovary spustily projekt Zachraň
hospodu, který by měl umožnit restauracím překlenout
tíživé období. V projektu mohou lidé přímo finančně
podpořit své oblíbené podniky nákupem poukazu,
který v konkrétní provozovně uplatní poté, co znovu
otevře. Tržby pivovarů v ČR klesly podle Českého
svazu pivovarů a sladoven v důsledky epidemie
o 40 %, u minipivovarů přesahuje snížení 80 %. Podle
prezidenta Českomoravského svazu minipivovarů
Jana Šuráně bude až 40 % majitelů minipivovarů
muset podnik zavřít nebo prodat. Zdroje: E15, Aktuálně.cz
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PŘEHLEDNĚ: VLÁDNÍ OPATŘENÍ NA PODPORU PODNIKATELŮ
Na následujících stránkách přinášíme detailní aktuální přehled vládních opatření na podporu živnostníků a firem v současné krizi (k 29. 4. 2020):
Instituce
ČNB

Název opatření

Detaily opatření

Platnost od

Kolik

26. 3. 2020

–

Odkaz

Snížení úrokových sazeb

Bankovní rada České národní banky snížila dvoutýdenní repo sazbu na 1,00 %.

Úvěr COVID I

Bezúročný úvěr pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení
plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce. Jde o úvěr bez úroku a bez
poplatků, výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč, až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu, splatnost až 2 roky, odklad
splátek až 12 měsíců. Úvěr na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování
zásob, na další provozní výdaje.

Od 16. 3. 2020 do
20. 3. 2020
(pozastaven)

5 mld. Kč

ČMZRB

MPO /
ČMZRB

Záruční program COVID II

V rámci programu jsou podnikatelům poskytovány záruky za provozní úvěry od komerčních bank, jejichž maximální
hranice je stanovena na 15 mil. Kč. Poskytovaná záruka bude krýt až 80 % komerčního úvěru a žadatel zároveň bude
moci čerpat finanční příspěvek až 1 mil. korun na úhradu úroků. Předpokládaná doba ručení bude 3 roky. Zaručovaný
komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie,
dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod. Netýká se provozoven na území hl. m. Prahy.

Od 2. 4. 2020
(pozastaven)

5 mld. Kč + úvěry od
komerčních bank = cca
35 mld. Kč

ČMZRB

MPO /
ČMZRB

Záruční program COVID III

Připravuje se třetí pokračování bezúročných půjček COVID. Na záruky by mě stát vyčlenit až 150 mld. Kč, čímž by
měli mít podnikatelé k dispozici úvěry v objemu 500 miliard korun.

Zhruba od začátku
května

Garance úvěrů ve výší
150 mld. Kč

Novinky.cz

Praha /
ČMZRB

Záruční program COVID
Praha

Stejné podmínky jako v případě programu COVID II. Týká se malých a středních podniků pro hlavní město Praha.

Od 20. dubna

Garance úvěrů ve výši
zhruba 1,8 mld. Kč

Praha

Záruka COVID plus –
podpora pro velké podniky

Pro podniky nad 250 zaměstnanců připravila vláda společně s EGAPem program záruk, a to až do úhrnné výše
pojistné kapacity 330 miliard korun. Úvěry budou poskytovat komerční banky, podobně jako je tomu u programu
COVID II. EGAP poskytne nově i záruky úvěrů na provoz, pracovní kapitál nebo investice. Podíl exportu zboží a služeb
na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží musí u vývozce dosahovat min. jedné pětiny za rok Zhruba od začátku
2019 (pokud ale dodává jako subdodavatel jinému vývozci, bude to moci být méně). Garance bude platná maximálně
května
po dobu 3 let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně 5 let pro investiční úvěry. Maximální hranice úvěru činí 25 % z
celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. Minimální částka zaručeného úvěru začíná na 5 mil.
Kč. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl banky tedy bude 20 %.

Celková pojistná
kapacita EGAP + úvěry
od bank

MF

MPO

Ošetřovné pro OSVČ

Ošetřovné pro OSVČ bude vypláceno z programu MPO na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím
obecního živnostenského úřadu. Nastaveno bude stejně jako u zaměstnanců. Pro zaměstnance bylo vládou
prodlouženo na celou dobu trvání mimořádného opatření a po celou dobu zavřených škol pro děti až do 13 let. OSVČ
dostávají za každý den 424 Kč.

Od 1. 4. 2020

100 mil. Kč

MPO

MPO

Odklad nájemného pro
podnikatele

Firmy, které musely kvůli opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru uzavřít provoz, budou moci využít možnost
odkladu nájemného. Ochranná lhůta začala 12. března, kdy byl vyhlášen nouzový stav, a potrvá do 30. června 2020.
Na uhrazení splátek budou mít firmy čas do konce roku 2021.

Od května

Nejde vyčíslit

MPO

MPO (OP
PIK)

Podpora technologie COVID

Cílem výzvy z OP PIK je navýšit výrobní kapacity českých firem na výrobu zdravotnického materiálu a pomůcek včetně
Od 27. dubna 2020
dezinfekce. O podporu až do výše 20 mil. Kč budou moct žádat malí a střední podnikatelé.

Min. 300 mil. Kč

MPO

MPO

Program Czech Rise Up –
Chytrá opatření proti
COVID-19

Podpora nových řešení pro boj proti COVID-19, a to formou zafinancování nákladů potřebných pro rychlé uvedení
řešení do praxe (příkladem může být respirátor vytisknutelný na 3D tiskárně, nový plicní ventilátor či aplikace
usnadňující logistiku). Celkový rozpočet programu bude 200 mil. Kč, případně by mohl být navýšen.

Žádosti bude možné
podávat v prvním
týdnu v dubnu

200 mil. Kč

MPO

MS

Novela insolvenčních
zákona, která má zabránit
krachům firem

Na pomoc podnikatelům cílí hned několik opatření. Jde například o odložení povinnosti podat na sebe insolvenční
návrh či ochranu před věřitelskými insolvenčními návrhy, což poskytne více času na řešení problematické situace
způsobené koronavirem, případně institut mimořádného moratoria. Dlužníkům by pak mohlo pomoci, že tzv. stará
oddlužení (zahájená před oddlužovací novelou z r. 2019) soud nezruší, když dlužník nebude kvůli současné situaci
plnit splátkový kalendář.

Od dubna

Nejde vyčíslit

MS

MPO /
ČMZRB

EGAP

STRANA 9

EU OFFICE / KNOWLEDGE CENTRE

ČNB

TRENDOVNÍK

DUBEN 2020

Přerušení evidence tržeb a
odložení spuštění poslední
fáze EET

Odložení spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze.
Na stejnou dobu se stanovuje i výjimka pro podnikatele z povinnosti EET kromě povinnosti zacházet s autentizačními
údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití. Znamená to, že žádný
poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.

Od začátku stavu
nouze

Jednotky miliard Kč

MPO

Liberační balíček I a II

Návrh pro podnikatele a firmy přináší zejména:
■ Zavedení institutu loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Uplatnění
ztráty provede podnikatel formou dodatečného daňového přiznání. Po vyměření ztráty bude mít možnost tuto ztrátu
odečíst od základu daně vykázaného v letech 2018 a 2019.
■ Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z
prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i
podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce
nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.
■ Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u
kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců) se nebude vůbec hradit.
■ Prominutí některých pokut a správních poplatků v souvislosti s opožděnými daňovými přiznáními a kontrolními
hlášeními.

Zatím neschváleno,
od března zpětně

Nevyčísleno

MF

MF

25 tisíc pro živnostníky

Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu
měsíce dubna. Na podporu budou mít nárok všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které byly zasažené
v souvislosti s koronavirem a které podnikaly před 12. březnem, tedy před vyhlášením nouzového stavu. Nárok na
příspěvek budou mít i podnikající studenti do 26 let a spolupracující osoby. Z programu nebudou vyloučeni ani lidé,
kteří podnikají například jen sezónně. Na podporu ale nedosáhnou lidé, kteří si podnikáním pouze přivydělávají při
zaměstnání, registrovali se na úřadu práce nebo čerpají dávky v hmotné nouzi. S podporou 500 Kč denně se počítá i v
květnu.

Od 9.4.2020

17,5 mld. Kč

MF

MF

Dlužníci z řad fyzických osob i firem budou moci podle své volby přerušit splácení na tři nebo šest měsíců. Splátky
budou odloženy poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů
negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat. Samotný
odklad plateb začíná platit od 1. května a klient jej může využít ve dvou ochranných lhůtách: do 31. července a do 31.
Moratorium na splátky úvěrů října. Splátky bude možné odložit u úvěrů, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. Moratorium se
naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry a operativní leasing. Splátky také nelze
odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů. Pokud klient odložení splátky
využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží o dobu, po kterou bude přerušeno. U firemních úvěrů bude
pozastaveno jen splácení jistiny.

Od květnových
splátek

Nevyčísleno

MF

Od 6. dubna

7 mld. Kč za březen

MPSV

MF

MF

Finanční kompenzace pro zaměstnavatele na náhrady mezd, a to z těchto důvodů:
A) Uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem:
■ V případě karantény zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.
■ V případě uzavření provozu nařízením vlády zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.
– Příspěvek pro zaměstnavatele je ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však však 39 000 Kč.

MPSV

Kurzarbeit (program
Antivirus)

B) Překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru:
■ Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části
zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.
■ Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy
ve výši 80 % průměrného výdělku.
■ Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši
60 % průměrného výdělku.
– Příspěvek pro zaměstnavatele je ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29 000 Kč.

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci.
Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení
kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na
počátku měsíce dubna. Podpora bude pokračovat minimálně do konce května.

Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních
zdrojích dostupných v době zveřejnění. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost
informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem tento zdroj uveden.

TRENDOVNÍK

DUBEN 2020

MPSV

Odklad odvodů pro firmy za
květen až červenec

Firmy by si podle návrhu vlády mohly odložit sociální odvody za období od května do července. Uhradit by je musely
do 20. září, a to se sníženým penále. To by místo nynějších zhruba 4,5 procenta dlužné částky mohlo činit jedno
procento. Za květen je jinak nutné platbu provést do 20. června.

Zatím neschváleno

Nevyčísleno

Investičníweb.
cz

MPSV

Odpuštění minimální
povinné platby na
důchodové pojištění a
povinné platby na zdravotní
pojištění pro OSVČ

Stát všem OSVČ (hlavní i vedlejší výdělečná činnost) od března do srpna promine povinnost platit zálohy na
důchodové
pojištění, a to následovně:
■ OSVČ, které platí minimální zálohy, jsou povinné platby na důchodové pojištění odpuštěny v plné výši. Jde asi o
60 % všech živnostníků.
■ OSVČ s vyšší než minimální zálohou nemusí od března do srpna platit celé zálohy. V ročním vyúčtování příští rok
pak zpětně doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měly odvádět.

Od března

Cca 25 mld. Kč

ČSSZ

MZe /
PGRLF

Pomoc pro epidemií
postižené zemědělce

PGRLF v odůvodněných případech akceptuje odložení splátek u stávajících komerčních úvěrů. Bude tedy poskytovat
úrokovou podporu i na splátkách, které budou na základě ujednání mezi úvěrující bankou a klientem PGRLF oproti
původnímu splátkovému kalendáři odloženy. V případě úvěrů poskytnutých přímo společností PGRLF lze žádat o
uvolnění či snížení zástav peněžních vkladů, které nyní slouží jako zajištění poskytnutých úvěrů, a dále pak bude
umožněn i odklad splátek jistiny úvěrů poskytnutých PGRLF, a to vždy na základě individuálního posouzení.
Vedle toho bude zemědělcům poskytnuta garantovaná podpora i na provozní financování.

Od dubna

1 mld. Kč

PGRLF

MZe

Navýšení PRV na podporu
soběstačnosti

Vláda odsouhlasila navýšení rozpočtu na Program rozvoje venkova o 3,3 mld. Kč. 2,3 mld. Kč by mělo jít na investice
do zemědělských podniků. 600 mil. Kč dostanou zemědělci na zlepšení životních podmínek zvířat, 400 mil. Kč
dostanou lesníci na pořízení techniky pro boj s kůrovcem.

Od dubna

3,3 mld. Kč

MZe

MD

Odklad plateb za mýto a
silniční daň

Ministerstvo financí promine sankce za pozdější úhradu záloh daní splatných do 15. dubna a do 15. července, pokud
budou uhrazeny nejpozději do 15. října 2020. O tři měsíce budou moci dopravci také odložit platbu mýtného.

Od dubna

Nevyčísleno

MD

MV

Zrušení poplatků za
odesílání datových zpráv

Pro všechny uživatele datových schránek je odesílání poštovních datových zpráv zdarma. Možnost posílat faktury,
smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty zdarma získá 665 000 firem, 195 000 podnikatelů a 195 000 dalších
občanů s datovými schránkami.

Od 24. 3. 2020 do
odvolání

–

MV

Nouzový balíček naléhavé
pomoci pro české vývozce
na zahraniční trhy

V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb české zahraniční
sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu:
1) Praktické informace k provádění zahraničních operací v době koronavirové pandemie s řadou omezení v dané
zemi.
2) Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu.
3) Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů.
4) Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací.
5) Využití služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci obchodu.

Od 18. 3. 2020

Nevyčísleno

MZV

MMR

Podpora cestovních
kanceláří

Sněmovna schválila návrh na refundace zaplacených dovolených, u nichž klient odstoupil od smlouvy, protože nebylo
možné zájezd realizovat. Platit bude roční přechodné období. Během této doby nabídne cestovní kancelář klientům
voucher na zájezd v hodnotě zájezdu, který si klient zaplatil. Cestovní kancelář bude muset vrátit peníze až tehdy,
pokud klient během dvanácti měsíců tento voucher nevyužije. Toto pravidlo se nemá vztahovat na seniory, osoby s
hendikepem a další zvláště zranitelné skupiny klientů. V případech, kdy má klient zakoupený zájezd s termínem do 31.
srpna 2020 a při jeho zrušení by musel uhradit tzv. storno poplatek, bude moci požádat cestovní kancelář o vydání
voucheru v hodnotě zaplaceného storna, a svůj zájezd tak odsunout na pozdější dobu.

Od dubna

Nevyčísleno

MMR

MMR

Program "Dovolená v
Česku" - Poukázky na
tuzemskou rekreaci

Podstatou mají být rekreační poukazy pro zaměstnance a živnostníky, které by se daly odečíst z daňového základu.
Finančně se na tom má podílet stát, zaměstnavatel i zaměstnanec. Vouchery na dovolenou by měly mít hodnotu asi
10 tisíc Kč. Firmám by se měly začít nabízet v květnu.

Zatím nestanoveno

Nevyčísleno

Aktuálně.cz

MZV

Radek Novák

Tereza Hrtúsová

Tomáš Kozelský

e-mail: radeknovak@csas.cz
tel: +420 956 718 015

e-mail: thrtusova@csas.cz
tel: +420 956 718 012

e-mail: tkozelsky@csas.cz
tel: +420 956 718 013

Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních
zdrojích dostupných v době zveřejnění. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost
informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem tento zdroj uveden.

