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Titulní strany hlavních deníků
Mladá fronta DNES přináší rozhovor s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou
o nových možnostech léčby nákazy koronavirem. Evropské automobilky včetně těch českých
zastavují kvůli viru COVID-19 výrobu, upozorňuje E15 a Hospodářské noviny. Lidové noviny píší o
rostoucím počtu dobrovnolníků, kteří pomáhají při koronavirové epidemii. Česká armáda chce
v letošním roce nakoupit techniku za 75 mld. Kč, informuje Právo.

Zprávy
Mf DNES: Kolapsu zamezí 40 miliard. Stát by měl na podporu ekonomiky a podnikatelů vynaložit v nejbližší
době 40 mld. Kč, aby zabránil hospodářskému kolapsu. Prohlásil to prezident Hospodářské komory Vladimír
Dlouhý, podle něhož většina tuzemských firem už nyní pociťuje problémy kvůli koronaviru. Na podnikatele
může epidemie viru COVID-19 podle Dlouhého dopadnout více než krize z roku 2009. Více ZDE
Mf DNES: Motor ekonomiky se zastavil. Zatím do dubna. Desetitisíce zaměstnanců automobilky Škody
Auto zůstanou od zítřka doma, až do 6. dubna nařídil největší výrobce aut v ČR karanténu ve výrobních
závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Chrudimi. Mateřský koncern Škodovky Volkswagen přerušil výrobu
v celé Evropě. Přerušení výroby ve Škodě dolehne i na dodavatelské firmy.
HN: Rána pro průmysl. Stát nyní řeší, jak firmám na náhrady jejich mezd přispěje, velmi pravděpodobně
využije tzv. kurzarbeit. Nárok na podporu podle novely zákony o zaměstnanosti z roku 2015 mají zaměstnanci
firem, které by pro ně kvůli hosp. krizi nebo přírodní katastrofě neměly práci na plný úvazek. O každé žádosti
musí rozhodnout vláda. Zaměstnanci by dostávali alespoň 70 % mzdy. Zaměstnavatel by hradil 50 procent,
zbytek by přispíval stát přes úřady práce.
HN: Ošetřovné bude rodičům chodit déle. Vláda chce podpořit i živnostníky. Kolik by živnostníci mohli
dostávat, vláda zatím neuvedla. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová původně navrhovala, aby
dostávali 424 korun na den. Na prodloužení ošetřovného a jeho rozšíření i na živnostníky se s vládou dohodla
Hospodářská komora i další zástupci zaměstnavatelů a odborů.
E15: ČEZ zvýšil zisk, zvažuje účast v aukci kmitočtů. Čistý zisk energetické společnosti ČEZ loni
meziročně stoupl o 4 mld. Kč na 14,5 mld. Kč. Firmě pomohl zejména růst cen elektřiny a také obchod
s komoditami. Tržby ČEZu pak stouply na 206,2 mld. Kč z předloňských 184,5 mld. Kč. Polostátní společnost
zároveň zvažuje účast v připravované aukci kmitočtů pro mobilní sítě 5G.
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E15: RegioJet postaví obří depo. Největší tuzemský soukromý železniční dopravce RegioJet postaví
v pražských Dolních Měcholupech nové depo pro údržbu kolejových vozidel za zhruba 250 mil. Kč. Depo
bude mít podle RegioJetu strategickou polohu zhruba deseti minut jízdy od pražského hlavního nádraží.
V současné době probíhají projektové a stavební přípravy, depo bude hotové do dvou let.
HN: Šílenství v galanteriích: lidé skupují látky na roušky. „Prodali jsme za jediný den skoro všechnu
bavlnu, kterou jsme měli. Jindy toho tolik prodáme tak za měsíc,“ popsala dění v obchodě s látkami v Kolíně
jeho majitelka Eva Skalová kvůli obrovskému zájmu lidí i firem o látky na roušky. Bavlna a šicí potřeby mizí
z pultů tak rychle, že obchodníci mají obavy, aby měli v dalších dnech vůbec co prodávat.
HN: Kvůli kontrolám stojí kamiony desítky kilometrů v kolonách. Zavedení dočasných hraničních kontrol
a restrikce dalších zemí kvůli boji s epidemií koronaviru způsobují u řady hraničních přechodů dlouhé kolony.
Stát proto řidičům kamionů kromě již zrušeného zákazu jízdy v neděli umožnil, aby dočasně nemuseli
dodržovat povinné pauzy.
HN: Schází agenturní brigádníci ze zahraničí. Nemá kdo vysadit chmel či zeleninu. Potíže
s nedostatkem sezonních lidí mají také pěstitelé chmelu a zeleniny. „Pokud nezačneme včas, nedá se to
u chmele dohnat. Další sklizeň by pak byla až v roce 2021,“ popisuje současné potíže Ondřej Šťastný z firmy
Emil Bureš Hopservis. Ta pěstuje na Žatecku chmel na 160 hektarech.
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