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Titulní strany hlavních deníků
ČR hledá cestu, jak se vyhnout osudu Itálie. Nemoc nebezpečně eskaluje i ve Španělsku, zdůrazňuje
Mf DNES. Bude-li se karanténa obcházet, přijde na řadu úplný zákaz vycházení, uvedl pro deník Právo
epidemiolog a šéf krizového štábu Roman Prymula. Vláda částečně proplatí náhrady mezd
zaměstnanců, kteří jsou na karanténě, připomínají Hospodářské noviny. Celková pomoc na záchranu
světového hospodářství si vyžádá minimálně 10 % světového HDP, tvrdí E15. Prezident Miloš Zeman
včera vyzval národ k odvaze, varoval ale před panikou, sdělují Lidové noviny.

Zprávy
E15: Firmy se děsí nezaplacených faktur. Některé z firem už problém váznoucích plateb pociťují, další ji
považují za nejpalčivější hrozbu příštích týdnů. „Dlužníci nerespektují splatnosti faktur, platí pozdě nebo
vůbec. Vyvolává to řetězovou reakci,“ říká šéf strojírenské společnosti Atas elektromotory a člen výboru
Svazu exportérů Otto Daněk.
E15: Hoteliéři budou mít miliardové ztráty. „Po vládním nařízení zákazu prodejů ubytování z důvodu
pandemie koronaviru zaznamenáváme propad rezervací o více než 90 %,“ říká ředitel rezervačního portálu
Hotel.cz Milan Petr. Současný stav v oblasti ubytování je hluboko pod dlouhodobým průměrem. Poměr
stornovaných hotelových rezervací na duben 2020 činí v celé ČR 59,7 procenta.
E15: Personál z hotelů a restaurací se hlásí na úřady práce. Na úřadech práce se začínají tvořit fronty.
Počet uchazečů o práci zvýšilo omezení výroby v továrnách i zavření restaurací. O kolik lidí se jedná, zatím
Úřad práce ČR neumí říct. Hlavní skupinou, která se teď na úřady hlásí, jsou lidé z oblasti cestovního ruchu.
Úřady práce registrují i větší zájem živnostníků, kteří nyní dočasně přerušují činnost.
Právo: Odbory: O práci mohou přijít statisíce lidí. První firmy v ČR, např. autobazary či výrobci autodílů,
již začaly propouštět. Odbory odhadují, že pokud krize potrvá čtvrt roku, o práci může přijít až 450 tisíc lidí
a skončit by mohlo na 100 tis. živnostníků. Hospodářská komora i odbory požadují rychlá opatření vlády na
podporu zaměstnanců, firem a živnostníků, aby se ekonomika udržela v chodu.
E15: Krušná doba čeká i oceláře. První potíže začínají hlásit oceláři, byť zatím jen s přeshraničními
dodávkami. Už v dubnu by ale podle odhadů Ocelářské unie mohli čelit až třetinovému propadu poptávky.
Třinecké železárny už nyní zmiňují problémy s exportem svých výrobků kvůli bezpečnostním opatřením na
hranicích. Řada dodávek se tím zpožďuje, a zákazníci kvůli tomu některé objednávky dokonce i ruší.
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HN: Miliardy proti viru. Stát bude přispívat na mzdy zaměstnanců obchodů nebo restaurací, které jsou od
minulého víkendu zavřené kvůli rozhodnutí vlády. Stát jim přes úřady práce vyplatí 80 % výdělku, zbytek
zaplatí zaměstnavatel. Stát na sebe převezme také náhradu mezd, kterou by podniky jinak platily lidem, kteří
jsou v dvoutýdenní karanténě. Od státu získají 60 % mzdy. Více na webu https://www.komora.cz/news/mpsvprogram-antivirus/.
LN: Vláda zavede ošetřovné i pro živnostníky. Lidé, kteří museli zůstat doma s dětmi, dostanou
prostřednictvím eráru ošetřovné ve výši 60 procent platu po celou dobu uzavření škol. Tedy pokud pečují
o dítě do 13 let nebo o zdravotně postiženého člověka. Ošetřovné dostanou i živnostníci, kteří na ně dosud
neměli nárok. Stát na tuto pomoc, která se aktuálně dotýká 190 tis. lidí, vydá měsíčně 2,7 mld. korun.
Právo: Banky spouští odklady splátek u hypoték. Podrobná pravidla zveřejnila Moneta Money Bank, její
klienti tak již mohou zažádat o tříměsíční odklad splácení hypoték, úvěrů nebo leasingů. Formuláře na webu
zveřejnily už i Komerční banka, Sberbank a Raiffeisenbank. Banky požadují po klientech doložení dokladů,
že k odkladu mají opodstatněný důvod způsobený epidemií.
HN: Odbory i opozice chtějí omezení dividend. „Je potřeba, aby peníze zůstaly v české ekonomice. Mělo
by se jednat o dočasné opatření a ruku v ruce by mělo jít s motivací firem k reinvestování kapitálu v Česku,“
souhlasí s odbory Zbyněk Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS a první místopředseda strany. Podle
statistik centrální banky odešlo v loňském roce na dividendách do zahraničí téměř 284 mld. korun.
HN: Slabší koruna může být problém. Zatímco ještě v polovině února stálo jedno euro méně než 26 korun,
v průběhu čtvrtka se společná měna obchodovala i za více než 28 korun. Podobně měna ztrácí i vůči dolaru,
ten se na mezibankovním trhu nakupuje a prodává okolo 25,50, zhruba o tři koruny dráž než před měsícem.
Mf DNES: V Česku klesá kvůli omezením spotřeba elektřiny. ČEZ například zaznamenal v posledních
dnech zhruba pětiprocentní pokles spotřeby v porovnání s předchozím týdnem, Pražská energetika hovoří
o poklesu kolem deseti procent. Pokles bude určitě podstatně pokračovat.
Právo: První vlak s Ukrajinci opustil republiku. Z Prahy včera vyjel vlak s kapacitou 900 míst na Ukrajinu,
který tam přepraví její občany pracující v ČR. Další vlak by měl z Prahy vyjet v sobotu, zatím o něm stát
jedná s ukrajinským velvyslanectvím.
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