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Český autoprůmysl čelí kvůli koronaviru velkým problémům včetně propouštění, upozorňují
Hospodářské noviny. V květnu by se v ČR mohla otevřít většina obchodů a služeb, uvedl pro deník
Právo vicepremiér Karel Havlíček. E15 píše o problémech českých horských středisek, která se
potýkají s odlivem klientů kvůli koronaviru. Nekázeň při nošení roušek se může Čechům vymstít,
varuje v Lidových novinách náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Mladá fronta DNES
informuje o problémech nakažených koronavirem, kteří si stěžují na šikanu sousedů i posměch okolí.

Zprávy
Mf DNES: Krize straší tuzemské firmy víc než německé. Před měsícem se 9 z 10 firem domnívalo, že
kdyby pandemie koronaviru rychle skončila, jejich byznys se vrátí do normálu za tři měsíce. Nyní je takto
optimistických jen 56 % podniků, vyplývá z průzkumu PwC. 12 % firem se domnívá, že se budou z krize
vzpamatovávat více než rok. V Německu je naopak pětina firem přesvědčena, že jim během krize neklesnou
tržby ani zisk.
LN: Hyundai opět rozjíždí výrobu. Výroba aut ve firmě Hyundai v Nošovicích se dnešním dnem opět
rozjíždí, produkce vozů bude v závodě zatím probíhat na dvě směny a zaměstnanci musí dodržovat přísná
hygienická pravidla. Na rozdíl od Hyundaie zatím výroba stojí v dalších tuzemských automobilkách včetně
Škody Auto a kolínské TPCA.
HN: Motor české ekonomiky se zasekl. Přes 15 % firem v autoprůmyslu bylo kvůli koronaviru nuceno
propouštět, dalších 40 % podniků pak čeká toto rozhodnutí v dubnu, oznámilo Sdružení automobilového
průmyslu. O práci v automobilovém průmyslu tak podle sdružení od začátku krize přišlo na 4 tis. lidí, převážně
se jedná o externí agenturní zaměstnance. Autoprůmysl se podílí na tuzemském HDP z 9 %.
Mf DNES: Benzin a nafta ještě zlevní, tvrdí analytici. Pohonné hmoty v ČR budou podle anaytiků zřejmě
dále zlevňovat, i když mírnějším tempem. Ceny ropy totiž navzdory nedělní dohodě producentů o snížení
těžby totiž klesají. Organizace OPEC se s Ruskem dohodla na květnovém a červnovém snížení produkce
ropy o 9,7 mil. barelů denně. Chtějí tak reagovat na pokles poptávky po ropě kvůli koronaviru.
HN: Motor Jikov nechal většinu zaměstnanců doma. Strojírenský holding Motor Jikov zastavil kvůli
koronaviru na dva týdny výrobu, omezení produkce zatím platí do 19. dubna. Většina z 800 zaměstnanců
firmy je tak doma se 60 % mzdy. Jikov již také využil možnost kurzarbeitu a v březnu propustil většinu
z 90 agenturních zaměstnanců.
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E15: Stavební zákon začne platit v příštím roce, věří Dostálová. Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo
další měsíc na vypořádání připomínek k novému stavebnímu zákonu, který měl původně zamířit na
legislativní radu vlády v průběhu dubna. Ministryně Klára Dostálová věří, že i přes posun kvůli koronaviru
začne zákon platit v roce 2021. Nynější podobu stavebního zákona kritizuje Hospodářská komora. Více ZDE
E15: Investice kvůli štítům. Zakladatel firmy Prusa Research vyrábějící 3D tiskárny Josef Průša se rozhodl
rozšířit výrobu ochranných štítů pro zdravotníky v době koronavirové pandemie. Podnik proto koupí nové
vstřikolisovací zařízení za stovky tisíc korun. Produkce ochranných štítů tak díky tomu vzroste o desítky
procent, firma je chce i nadále poskytovat bezplatně. Veřejnost společnosti na rozvoj přispěla už 2 mil. Kč.
HN: Fed uvolní 2,3 bilionu USD pro podniky a samosprávy. Americká centrální banka uvolní dalších
2,3 bil. dolarů na podporu ekonomiky USA, na kterou nyní tvrdě doléhají důsledky koronavirové krize. Peníze
zamíří především k malým a středním podnikům a místním samosprávám. Fed firmám
do 10 tis. zaměstnanců poskytne čtyřleté půjčky a chystá se také nakupovat dluhopisy amerických států.

2

