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Titulní strany hlavních deníků
Ministryně financí Alena Schillerová chce zmrazit na půl roku splátky hypoték a úvěrů, sdělují
Hospodářské noviny a Právo. E15 přináší rozhovor s podnikatelem Danielem Křetínským k dopadům
koronaviru, kterým sám onemocněl. V případě zavedení tzv. chytré karantény převezme její kontrolu
armáda, uvedl premiér Andrej Babiš v Lidových novinách. Mladá fronta DNES varuje před nelegálním
obchodem s léky na koronavirus.

Zprávy
HN: Splátky úvěrů se na půl roku zmrazí. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne na středečním
jednání vlády půlroční odklad splátek u úvěrů a hypoték. Chce ulevit firmám a domácnostem v době šíření
koronaviru. Koordinaci s resortem financí ve věci odkladu úvěrových splátek potvrdil také guvernér ČNB Jiří
Rusnok. V současnosti mají domácnosti a firmy u bank půjčky v celkovém objemu 2,8 bil. Kč.
E15: Škodovka obnoví produkci nejdříve v půlce dubna. Automobilka Škoda Auto prodloužila odstávku
výroby ve všech třech tuzemských závodech kvůli pandemii koronaviru nejméně do 14. dubna. Dopisem
o tom zaměstnance informovalo vedení Škody, původně měla automobilka znovu zahájit výrobu 6. dubna.
HN: Šéf Volkswagenu připustil propouštění kvůli pandemii. Německý automobilový koncern
Volkswagen, jehož součástí je i Škoda Auto, by mohl přikročit ke snižování počtu zaměstnanců, pokud se
šíření nákazy koronavirem nedostane v dohledném čase pod kontrolu. V rozhovoru pro německou televizi
ZDF to řekl šéf koncernu Herbert Diess.
HN: Německý autoprůmysl přijde až o 100 tisíc míst. V německém automobilovém průmyslu hrozí kvůli
koronavirové krizi zánik více než 100 tis. pracovních míst, uvedl odborník na sektor automotive Ferdinand
Dudenhöffer. Výroba aut a součástek v současnosti v Německu zaměstnává okolo 830 tis. lidí.
HN: Správce ropovodů najel na krizový režim. Státní podnik Mero ČR spustil krizový plán a izoluje
dispečink, z něhož pracovníci řídí provoz ropovodů Družba a IKL i tankoviště ropy. Společnost tak chce
ochránit zaměstnance před koronavirem. Od pátku jsou dispečeři a operátoři Mera zcela izolování
od ostatních zaměstnanců podniku.
Mf DNES: Šest z deseti Čechů nakupovalo jako před Vánocemi. Češi mění své nákupní zvyklosti kvůli
koronaviru. Výrazně více nakupují desinfekční prostředky, jejichž prodeje v posledních dnech meziročně
vzrostly o 700 %. Výrazně se zvýšily i tržby za trvanlivé potraviny, uvedla v průzkumu společnost Nielsen.
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Právo: Výroba nábytku loni rekordní. Nábytkářské firmy v ČR loni zaznamenaly rekordní výrobu zboží za
47,98 mld. Kč, meziročně o 3,5 % více. Tržby nábytkářského oboru pak loni meziročně stouply o 5,8 % na
bezmála 40 mld. Kč. Rostl také export nábytku do zahraničí, a to o 7,1 %.
Mf DNES: Slovensko otevře menší obchody. Aby země ožila. Slovensko umožní v tomto týdnu otevřít
některé menší prodejny, které byly uzavřeny kvůli pandemii koronaviru. Např. kadeřnictví, stavebniny nebo
železářství. Podnikatelé nicméně budou muset dodržovat přísnější hygienická opatření a zamezit většímu
počtu zákazníků v prodejnách, oznámil slovenský premiér Igor Matovič.
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