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Titulní strany hlavních deníků
Lidové noviny a Právo představují opatření vlády na podporu ekonomiky v době koronaviru, která
schválila vláda. Hypoteční trh kvůli epidemii koronaviru podle bank zamrzl, sděluje E15. Mladá fronta
DNES rozebírá používání roušek při prevenci proti koronaviru. Jejich účinnost vyvrací Světová
zdravotnická organizace. Hospodářské noviny věnují titulní stranu změně insolvenčního zákona,
kterou na včerejším jednání odsouhlasila vláda.

Zprávy
Mf DNES: Podpora pro OSVČ bude 25 tisíc. Živnostníci, jejichž podnikání postihla epidemie koronaviru,
dostanou jednorázový státní příspěvek ve výši 25 tis. Kč. Včera o tom rozhodla vláda. OSVČ musí mj.
prokázat meziroční pokles tržeb za první čtvrtletí roku o 10 % a mít za loňský rok příjmy minimálně
180 tis. Kč. Kabinet schválil také konkrétní parametry kurzarbeitu, který má zamezit propouštění ve firmách.
Více ZDE
HN: Škoda Transportation vyrábí naplno a hledá lidi. Skupina Škoda Transportation vyrábí i při
koronavirové pandemii ve všech závodech naplno. Podnik, který má zajištěné zakázky min. na tři roky
dopředu, investuje do rozšiřování výroby v Ostravě, Plzni a Šumperku a hledá stovky nových zaměstnanců.
Skupina s 5300 zaměstnanci měla v roce 2018 čistý zisk 327 mil. korun při tržbách 11,8 mld. korun.
HN: Eurovia CS opět obnovila činnost. Stavební firma Eurovia CS ode dneška znovu zahájila všechny
stavební i kancelářské činnosti. Firma má ochranné pomůcky, dezinfekci, vyřešeny směny, rozložená
pracoviště, systém stravování i ubytování pracovníků.
HN: Škoda Auto odložila svým dealerům splatnost vozů. Škoda Auto svým prodejcům odloží splatnost
na skladové a klientské vozy, upraví bonusovou politiku a urychlí vyplácení bonusů. Chce tak zajistit
dostatečnou likviditu a cash flow firem, které kvůli opatřením vlády mají zavřené prodejny.
HN: Daikin zvyšuje mzdy. Plzeňský Daikin Industries, výrobce klimatizačních jednotek pro domácnosti,
zvýší od dubna mzdy všem svým 2150 zaměstnancům v průměru o šest procent. Jedna z největších firem
v Plzeňském kraji vyrábí i v době začínající ekonomické krize naplno v třísměnném provozu a po skončení
nouzového stavu chce přijmout minimálně stovku nových zaměstnanců.
E15: Trh hypoték zamrzl. Koronavirus a ekonomická nejistota srazily v posledních týdnech hypoteční trh
v ČR. Kvůli karanténě lidé podle realitních makléřů téměř nechodí na prohlídky nemovitostí a vyčkávají, zda
ceny bytů neklesnou. Např. Česká spořitelna za poslední dva týdny zaznamenala pokles zájmu o hypotéky
až o 70 %, ochlazení poptávky po úvěrech hlásí i další finanční domy.
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Právo: Uzavírky postihly milion pracovníků. Dočasné uzavírky továren se dotkly více než 1,1 mil.
Evropanů pracujících ve výrobě automobilů. Jen v ČR výpadek výroby v automobilkách postihl na 45 tis. lidí,
uvedlo Evropské sdružení výrobců automobilů.
HN: Do konce srpna ztratí věřitel právo poslat firmu ke dnu. Kvůli zavřeným obchodům, provozům
a továrnám dochází mnoha firmám hotovost, hrozí tak, že se během pár týdnů dostanou do úpadku. Vláda
proto schválila novelu insolvenčního zákona, která do konce srpna zavede plošný zákaz podávání
insolvenčních návrhů věřiteli. Společnosti také získají možnost vstoupit do moratoria, které má ochránit firmy
před věřiteli.
HN: ČSÚ upravil směrem nahoru loňský růst Česka. Česká ekonomika loni meziročně vzrostla
o 2,5 procenta. Její růst tak mírně zpomalil z 2,8 procenta v roce 2018. Ve čtvrtém čtvrtletí pak byl podle ČSÚ
meziroční růst dvě procenta. Statistici tak mírně zlepšili své odhady z počátku března. Podle nich loňský růst
ekonomiky činil 2,4 procenta a ve čtvrtém čtvrtletí HDP meziročně stoupl o 1,8 procenta.
HN: Nanotechnologové žádají podporu jedinečného oboru. Asociace nanotechnologického průmyslu ČR
včera rozeslala všem poslancům a senátorům otevřený dopis, v němž vyzývá k podpoře tohoto high-tech
odvětví. Žádá v něm, aby na tyto produkty bylo pohlíženo jako na strategické výrobky a stát je v zájmu
národní bezpečnosti a nezávislosti ve svých zakázkách upřednostňoval.
LN: Lidé skupují tkalouny a gumičky. Zásoby galanterního zboží se náporem zákazníků tenčí,
nedostatkovým zbožím se staly zejména gumičky a tkalouny, někde už nejsou žádné a prodejci je nezvládají
doplňovat. Problémy hlásí už i internetové obchody.
Mf DNES: Zájem o služby datacenter stoupl o třetinu. Přesun lidí na home office kvůli epidemii koronaviru
i vznik nových e-shopů zvýšil zájem o služby datových center zhruba o třetinu, o 30 až 40 % pak vzrostl
prodej serverů. Vyplývá to z vyjádření datových firem.
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