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Titulní strany hlavních deníků
Nejméně 10 řízení už kvůli protiepidemiologickým opatřením zahájil Ústavní soud, sdělují
Hospodářské noviny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška je
ČR i Evropa stále spíš na začátku koronavirové epidemie, uvádí Právo. Lidové noviny se věnují
kybernetickým útokům na české nemocnice v době koronaviru, za kterými údajně stojí ruští hackeři.
Zavírání hranic nebrání pašerákům prodávat své zboží, upozorňuje Mladá fronta DNES. Cizinci se
podle deníku E15 začínají ve velkém zbavovat nemovitostí v centru Prahy.

Zprávy
Právo: Nepořádek v programu Antivirus zdržuje výplatu mezd. Podnikatelé si stěžují na program
Antivirus z důvodu zdržení při vyřizování žádostí. Jedné advokátní společnosti např. Úřad práce zaslal
upozornění na chybně vyplněnou žádosti až s téměř dvoutýdenním odstupem. Tento postup zejména podle
firem s menším počtem zaměstnanců výrazně komplikuje jejich práci a vyplácení mzdových náhrad.
HN: Otevírají se další prodejny, musí ale více dbát na hygienu. Kamnáři, malíři pokojů či truhláři mohou
ode dneška znovu otevřít své prodejny. První z pěti fází postupného uvolňování přísných opatření se dnes
týká také farmářských trhů, autobazarů nebo venkovních tréninků profesionálních sportovců. Podle
viceprezidenta Hospodářské komory Romana Pommera na řemeslníky nedopadla současná krize tak
dramaticky jako na jiné podnikatele.
HN: Březnový masakr na trhu s auty. Prodeje nových aut v Evropě v březnu poklesly o více než polovinu
na 853 tis. Itálie, která dlouhodobě patří k pětici zemí, kde se prodává nejvíce aut, se propadla na úroveň
menších trhů, jako je např. Švédsko. Podle Evropského sdružení automobilů se tam v březnu nové registrace
snížily o 85 % na 28 tis. vozů, více aut se tak prodalo i v Polsku či Belgii.
Mf DNES: Bez Ukrajinců nesklidíme. Farmářům chybějí dva až tři tisíce brigádníků, kteří se nemohou do
ČR vrátit kvůli uzavření hranic. Zemědělci jsou dlouhodobě závislí na pracovnících z Ukrajiny, Bulharska
i Rumunska. „Nabízejí se nám lidé z automotive, ze Škodovky nebo z hotelů. Ale nelíbí se jim být celý den
ohnutý na poli,“ říká Aleš Schneiberg, obchodní ředitel producenta zeleniny, společnosti Bramco CZ.
E15: Zahraniční investoři se začali zbavovat bytů. Na realitním trhu se opakuje stejný scénář jako během
finanční krize z roku 2008 – začínají ho opouštět zahraniční investoři. Akceptují přitom i to, že za nemovitosti
nyní dostanou méně než před začátkem pandemie koronaviru. „Evidujeme zájem tuzemských i zahraničních
investorů rychle zpeněžit nemovitosti. Především to platí u těch, kteří využívali byty ke krátkodobým
pronájmům,“ uvádí ředitel realitní kanceláře Maxima Reality Vladimír Zuzák.
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Právo: Pivovarníkům hrozí krach. Zmrazení českého restauračního trhu na tři měsíce bude mít krajně
nepříznivý dopad i na tuzemské minipivovary. Mnohé z nich budou muset jejich majitelé prodat nebo zavřít.
Podle odhadu prezidenta Českomoravského svazu minipivovarů Jana Šuráně se tak rozhodne až 40 %
vlastníků, uvažovat o tom bude každý druhý.
HN: Iveco CZ podruhé prodloužilo odstávku. Firma Iveco CZ z Vysokého Mýta opět prodloužila odstávku
kvůli nedostatku dílů z Itálie a Francie. Podle dřívějšího vyjádření firmy se nedají nahradit a jsou nezbytné
pro výrobu. Nově společnost předpokládá, že výrobu zahájí 6. května. Autobusy společnost nevyrábí
od 30. března. Původně se lidé měli do práce vrátit 14. dubna, později byl termín posunut na včerejšek.
HN: Budějovický Motor Jikov ode dneška opět vyrábí. Strojírenský holding Motor Jikov ukončil
dvoutýdenní odstávku zapříčiněnou dopady koronaviru a ode dneška znovu začal vyrábět. Produkce zatím
pojede zhruba na 50 %, zbytek zaměstnanců bude stále doma za 60 % mzdy, firma využívá kurzarbeit.
Hlavní odběratel holdingu, Scania, obnoví výrobu 20. dubna, ale jen na 20 %.
LN: Stát spálí cigarety za miliardy. Desítky milionů krabiček cigaret skončí letos ve spalovnách. Pokud
parlament vyhoví návrhu vlády a ministerstva financí, a tedy neprodlouží zákonem danou lhůtu na doprodej
loňských zásob, bude nutné všechny pod dohledem celníků zničit. Podle dvou zdrojů LN půjde celkem
o 50 až 60 mil. krabiček, tedy v celkové hodnotě zhruba 4,5 až 5,4 mld. Kč.
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