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Desítkám českých cestovních kanceláří hrozí kvůli koronavirové krizi krach, upozorňuje E15.
Hospodářské noviny přináší rozhovor s místostarostou Českého Krumlova Martinem Hákem o vlivu
koronaviru na turismus ve měste. Pokud budou epidemiologické ukazatele nemoci COVID-19
příznivé, lidé by mohli v létě cestovat na dovolenou k moři, informují Lidové noviny. Mladá fronta
DNES píše o bezpečných rozestupech při venkovním sportování. Právo píše o laboratořích, které mají
dostatečnou kapacitu na testování vzorků k prokázání koronaviru, brzdí je ale neochota ostatních
pracovišť se o vzorky dělit.

Zprávy
Mf DNES: Maláčová: příspěvky na mzdy mají pokračovat. Program Antivirus s příspěvky na mzdy pro
firmy, na které dopadla omezení kvůli šíření koronaviru, se zřejmě prodlouží. Původně měl program skončit
v dubnu. Na podporu kurzarbeitu by mohl stát podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové využít
také evropské peníze.
E15: Firmy začíná drtit platební neschopnost. Druhotná platební neschopnost vlivem koronaviru začíná
tížit stále větší množství firem. Zástupci podnikatelů včetně Hospodářské komory odhadují, že v v příštích
dvou měsících začne mít problémy s likviditou až třetina podniků. U firem v cestovním ruchu se pak platební
neschopnost může projevit až u 90 % firem.
Mf DNES: Stát přilije desítky miliard do zdravotnictví. Od června by mohla vláda navýšit platby za státní
pojištěnce, tedy děti, důchodce, rodiče na mateřské a nezaměstnané. Premiér Andrej Babiš plánuje měsíční
platby navýšit o 500 Kč ze současných 1 067 Kč. Zdravotní pojišťovny by tak v letošním roce od státu
inkasovaly navíc 19,2 mld. Kč. Vláda chce tímto krokem podpořit zdravotní systém kvůli koronaviru.
LN: Senát posvětil odklady splátek úvěrů. Lidé i firmy budou moci přerušit splácení půjček a úvěrů na tři,
nebo šest měsíců. Návrh zákona schválili na své schůzi senátoři, předloha nyní míří k podpisu prezidenta.
Odklad bude možný u půjček sjednaných před letošním 26. březnem. Horní komora parlamentu zároveň
omezila výši úroků u spotřebitelských úvěrů a také výši sankcí pro živnostníky za opožděné platby.
LN: ČNB: Premiér nám nemá co diktovat. ČNB se ohradila proti slovům premiéra Andreje Babiše, že by
se mohla se státem podělit o svůj zisk a mohla dále snižovat úroky. Guvernér centrální banky Jiří Rusnok
zdůraznil, že ČNB je nezávislá na vládě. Předseda vlády Andrej Babiš ve středu mluvil o tom, jak bude stát
získávat peníze na krytí rozpočtových schodků, které vzniknou kvůli koronaviru.
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Mf DNES: Prodej nových aut letos klesne o pětinu. Prodej nových osobních aut letos kvůli epidemii
koronaviru klesne meziročně o 20 % na zhruba 198 tis. vozů. Půjde tak o historicky největší pokles odbytu
automobilů v historii ČR, uvedla poradenská společnost PwC. Pětinový propad prodejů aut nastane podle
PwC v případě, že se trh s automobily vrátí do normálu nejpozději v létě.
E15: Škodovce klesly prodeje o čtvrtinu. Škodě Auto meziročně klesl v březnu v ČR odbyt kvůli nucenému
zavření prodejních míst o 25 % na 5 370 vozů, informoval ředitel automobilky Luboš Vlček. Celý automobilový
trh v tuzemsku zaznamenal v březnu pokles o 36 %.
LN: Stát práci dobrovolníků nevyužije. Z e-shopu s elektronickými dálničními známkami, který v lednu
vyvinula při tzv. hackathonu skupina 60 dobrovolníků, stát nevyužije nic. Použitelná by byla tak malá část
systému, že by to nemělo smysl. Uvedl to Jan Paroubek ze státního podniku Cendis, který informační systém
k e-známkám nyní zajišťuje.
Mf DNES: Tykač končí s hlubinnou těžbou na Mostecku. Skupina Sev.en Energy podnikatele Pavla
Tykače ukončí těžbu uhlí v bočních svazích hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku, důvodem je podle firmy
ekonomická neudržitelnost. Znamená to propuštění 207 lidí s tím, že mají možnost pracovat v jiných
provozech Sev.en. Energy. Např. v lomu Vršany, kde má dobývání uhlí pokračovat ještě desítky let.
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