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Lidové a Hospodářské noviny se věnují státní pomoci firmám v době koronaviru, kabinet mj. rozhodl
o kurzarbeitu. Kvůli epidemii viru COVID-19 se českému státu prodraží financování dluhu, sděluje
E15. Žáci a studenti budou doma ještě dva měsíce, školy se kvůli nákaze koronavirem otevřou
nejdříve až v půli května, informuje Mladá fronta DNES. Právo píše o prodloužení mimořádných
opatření kvůli koronaviru, z rozhodnutí vlády potrvají až do dubna.

Zprávy
LN: Stát zachraňuje ekonomiku. Vláda schválila kompenzace mezd ve firmách, odpuštění zdravotních
a sociálních odvodů a pozastavila EET. Nově se státní podpory mezd dočkají všichni, jimž vlivem boje
s koronavirem klesl počet zaměstnanců, dodávky materiálu nebo odbyt. Stát v takových případech přispěje
firmám 50 až 80 % nákladů na mzdy. Tzv. kurzarbeit je podle podnikatelských svazů pro firmy zásadní
pomocí. Více také na webu Komory
LN: Nezavírejme podniky zbytečně. Je třeba, aby výroby, které mohou běžet, běžely i nadále. Ve hře
jsou i cenné věci jako pracovní návyky lidí, spjatost s kolektivem či vztah k zaměstnanosti, uvedl prezident
Hospodářské komory Vladimír Dlouhý v reakci na prohlášení šéfa odborového svazu KOVO Jaroslava
Součka, podle něhož by všechny podniky měly kvůli bezpečnosti zaměstnanců zavřít provoz.
Právo: EET bude dočasně pozastavena. Opatření má trvat po dobu stavu nouze a pak další tři měsíce,
návrh předloží ministryně financí Alena Schillerová na jednání sněmovny. Povinnost evidovat tržby měli mít
od května řemeslníci a zbývající profese. Dočasné pozastavení EET má být součástí druhého tzv. liberačního
balíčku. V jeho rámci mají být také prominuty červnové zálohy na daň z příjmu fyzických a právnických osob.
Mf DNES: Koruna je k euru nejslabší za více než pět let. Koruna se včera okolo 17. hodiny obchodovala
v kurzu 27,85 Kč za euro a 25,88 Kč za dolar. Česká měna se tak vůči evropské měně dostala nejníže od
ledna 2015, proti dolaru pak byla koruna nejslabší od ledna 2017. Koruně podle ekonomů škodí ekonomické
dopady koronaviru.
HN: Z domova aktuálně pracuje 35 procent lidí. Z domova kvůli opatření proti šíření koronaviru aktuálně
pracuje 35 % zaměstnanců v ČR, vyplývá z průzkumu sázkové společnosti Sazka. Dvě pětiny pracovníků na
home officu podle šetření postrádá přímý kontakt s kolegy a čtvrtina uvádí, že je při práci z domova ruší děti
nebo rodina.
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E15: Obchody žádají odpuštění nájmů. Provozovatelé obchodů jednají s majiteli center o kompenzacích,
nebo dokonce o odpuštění nájemného. Jako první vyšla vstříc prodejcům česká centra realitní části koncernu
IKEA. Občanský zákoník obchodníkům nabízí možnost požádat pronajímatele o změnu nájemní smlouvy
kvůli znevýhodnění nájemce v důsledku podstatné změny okolností nájemního vztahu.
Právo: Pivovary přestaly stáčet do sudů. Budějovický Budvar jako jeden z řady přerušil kvůli koronaviru
linku na stáčení piva do sudů. Stáčení piva do sudů zastavily i další, např. Měšťanský pivovar Dudák
ve Strakonicích, třeboňský pivovar Regent i českobudějovický pivovar Samson.
E15: VW prodlouží odstávku na Slovensku. Slovenská divize německé automobilky Volkswagen až
do 5. dubna prodlouží odstávku výroby, která kvůli koronaviru a nižší poptávce začala minulý týden. Původně
bylo přerušení výroby ve slovenském Volkswagenu, který montuje také elektrické vozy Škoda Citigo,
ohlášeno předběžně na dva týdny.
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