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Titulní strany hlavních deníků
Tuzemské pivovary se snaží novými koncepty a moderním designem přilákat k návštěvě svých
restaurací mladou generaci, sděluje E15. Hospodářské noviny přináší rozhovor s majitelem firmy Y
Soft, která dodává software do tiskáren po celém světě. Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Právo
věnují titulní strany šíření nákazy koronavirem a preventivním opatřením.

Zprávy
LN: Do vsí míří „balík“ na lepší připojení. Stát chce v příštích letech podpořit rychlejší internetové připojení
v odlehlejších oblastech ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu má pro pokrytí tzv. bílých míst vyčleněných
1,5 mld. Kč a zájemci mohou dotací pokrýt až 75 % hodnoty projektu na budování internetových sítí. Stát
chce postupně navýšit rychlost internetu v ČR minimálně na 100 Mbit za sekundu.
HN: Odbory ve Škodě se nebrání dvouleté kolektivní smlouvě. Vedení Škody Auto a podnikové odbory
se předběžně dohodly na uzavření dvouleté kolektivní smlouvy o mzdách. Na tom, o kolik v letošním a příštím
roce vzrostou zaměstnancům Škody mzdy, se odbory s automobilkou zatím nedomluvily. Současná
průměrná mzda pracovníků Škody Auto činí přes 51 tis. Kč měsíčně.
Mf DNES: Hypotéky na čekané. Problémy spojené s koronavirem začínají ovlivňovat i bankovní trh. Některé
světové centrální banky již přistoupily ke snižování úrokových sazeb, což má podle ekonomů vliv na obecné
snižování ceny peněz. I tuzemské banky tak budou zřejmě snižovat úroky u hypoték. České finanční instituce
nicméně zatím vyčkávají na budoucí rozhodnutí ČNB o případné snižování základní úrokové sazby.
E15: Z Česka nevyrazí desítky letů. Letecké společnosti ČSA, Ryanair a EasyJet zrušily kvůli kornaviru pro
příštích 14 dní zhruba 70 letů mezi ČR a severoitalskými městy. Od včerejšího dne platí zákaz ministerstva
zdravotnictví přímých letů do severní Itálie a Jižní Koreje. Již dříve pak vláda zastavila přímé spojení ČR
s Čínou. Letecké společnosti proto nabízí cestujícím náhradní termíny jejich cest do zasažených oblastí.
HN: Nový stavební zákon naráží na opozici. Podle Pirátů jde o hybrid. Ministerstvo pro místní rozvoj
dokončilo poslední verzi nového stavebního zákona, v němž zohlednilo asi 5 tis. připomínek. Na přelomu
jara a léta má zákon projednat vláda. S podobou zákona nesouhlasí řada opozičních poslanců. Podle
Hospodářské komory se podoba stavebního zákona odklonila od původního záměru. Více ZDE
Právo: Nákaza sráží světovou ekonomiku. Šíření koronaviru snižuje výkonost ekonomiky na celé světě,
ratingová agentura S&P snížila odhad růstu HDP eurozóny pro letošní rok o polovinu z původního 1 %.
Nákazou zasažená Itálie by mohla dokonce vykázat ekonomický pokles o 0,3 %. Mezinárodní měnový fond
nicméně odmítl spekulace o globální recesi, finanční trhy podle MMF situaci zvládnou.
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LN: Snížením těžby proti levné ropě. Organizace zemí vyvážejících ropu OPEC se předběžně dohodla na
snížení těžby suroviny o 1,5 mil. barelů denně, omezení produkce ropy je podmíněno ještě souhlasem Ruska.
Pokud OPEC o poklesu těžby rozhodne, půjde o nejvyšší snížení produkce od roku 2008. OPEC se snížením
produkce ropy snaží podpořit její vyšší cenu, poptávku po surovině totiž podkopává epidemie koronaviru.
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