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Titulní strany hlavních deníků
Cesta k finanční pomoci v době koronaviru je pro živnostníky stále složitá, upozorňují Hospodářské
noviny. Lidové noviny informují o rozhodnutí vlády umožňujícím odklad splátek hypotečních,
firemních i spotřebitelských úvěrů. České banky se chystají na přicházející krizi firem v důsledku
epidemie koronaviru. V budoucnu mj. počítají s přísnějšími podmínkami financování některých
oborů, sděluje E15. Právo píše o prodloužení nouzového stavu až do 11. května, opatření musí
schválit parlament. Mladá fronta DNES přináší rozsáhlou analýzu šíření koronaviru v ČR.

Zprávy
Mf DNES: Kdo bude mít úvěrové prázdniny? Vláda schválila návrh na odklad splátek hypoték, firemních
a spotřebitelských úvěrů až o šest měsíců. O splátkové moratorium mohou klienti žádat banky v případě, že
je ekonomicky zasáhla epidemie koronaviru. Podle ministerstva financí bude odložení splátek dobrovolné
a nebude zatíženo poplatky. Hospodářská komora opatření vítá a dobrou zprávou je i fakt, že moratorium
vláda nezavedla plošně. Více ZDE
Mf DNES: ČNB zmírnila pravidla hypoték. ČNB ve středu uvolnila limity úvěrových ukazatelů pro
posuzování žádostí o nové hypotéky. Pro její získání budou klientům stačit úspory ve výši 10 % hodnoty
nemovitosti místo dosavadních 20 %. Zmírní se také omezení měsíční splátky úvěru, předepsaný poměr
mezi výší měsíční splátky a čistým příjmem žadatele o hypotéku centrální banka zvýšila ze 45 na 50 %.
LN: Stát zkusí zapojit firmy z ČR. Vláda zahájila první kroky k systematickému využití tuzemských výrobců
zdravotnického materiálu. Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo dva programy na podporu
technologických firem, které mají dostatečné kapacity pro vývoj a výrobu zdravotnických pomůcek. Na slabé
vyžití domácích kapacit upozornila kabinet v otevřeném dopise Asociace nanotechnologického průmyslu.
LN: Stát nabídne tři miliardy v dotacích. Firmy zavádějící inovace v boji proti koronaviru do praxe budou
moci využít proplacení 100 % prokazatelných nákladů od státu. Vláda schválila 3 mld. Kč do dotačního
programu Country for the Future, oznámil vicepremiér Karel Havlíček.
LN: Cestovky chtějí jednat o záchraně. Podnikatelé v cestovním ruchu upozorňují, že krize způsobená
koronavirem může vést k likvidaci jejich byznysu v ČR. V otevřeném dopise to sdělili premiérovi Andreji
Babišovi, kterého zároveň vyzvali ke společnému jednání. Výzvu předsedovi vlády inicioval předseda
představenstva cestovní agentury Invia Jaroslaw Czernek, k němuž se připojilo dalších 100 firem.
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Mf DNES: Prodejny domácích potřeb otevřou. Prodejny domácích potřeb, které budou nabízet ochranné
prostředky, mohou mít od dnešní šesté hodiny ranní otevřeno. Na včerejším jednání to schválila vláda. Jde
o další výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách. Zákaz se dále
netýká např. prodejen potravin, lékáren, drogerií, zverimexů, prodejců tisku nebo květinářství.
HN: Škoda Auto prodloužila odstávku do 20. dubna. Automobilka Škoda Auto podruhé prodloužila
odstávku výroby ve všech třech českých závodech kvůli epidemii koronaviru, a to až do 20. dubna. Výrobce
původně počítal s obnovením produkce už v pondělí 6. dubna. Informaci o prodloužení odstávky výroby firma
sdělila zaměstnancům prostřednictvím SMS.
Mf DNES: Schodek stoupl téměř o polovinu. Deficit státního rozpočtu ke konci března vzrostl
na 44,7 mld. Kč z únorových 27,4 mld. Kč, uvedlo ministerstvo financí. Loni v březnu státní kasa vykázala
schodek ve výši 9,2 mld. Kč. Deficit je tak nejhlubší od března 2010. Poslanecká sněmovna v minulém týdnu
kvůli dopadům koronaviru zvýšila předpokládaný celkový letošní rozpočtový schodek ze 40 na 200 mld. Kč.
E15: Kotva mění majitele. Společnost Generali Real Estate koupila od firmy PSN obchodní dům Kotva
v centru Prahy, cenu obchodu ani jedna ze stran neuvedla. Realitní odborníci cenu Kotvy odhadují na
4 mld. Kč. Sedmipodlažní obchodní dům čeká rozsáhlá rekonstrukce, kterou provede společnost Sekyra
Group.
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