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Pro expanzi do zahraničí chce on-line obchod s potravinami Rohlík.cz získat kapitál 100 až 150 mil.
eur, sdělují Hospodářské noviny. Mladá fronta DNES se věnuje vracení peněz za zrušené zájezdy kvůli
koronaviru. Navrhované odklady nájemného kvůli nemoci COVID-19 se nelíbí vlastníkům nemovitostí,
upozorňují Lidové noviny. Premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček se podle deníku Právo
neshodnou na termínu zmírnění restrikcí v souvislosti s koronavirem. Podle zjištění deníku E15
finanční ztráty způsobené koronavirovou krizí vykryje drtivá většina stavebníků finančními rezervami.

Zprávy
LN: Firmy již mohou žádat o příspěvek. Program Antivirus, v němž mohou firmy žádat stát o příspěvky na
mzdy, spouští ministerstvo práce a sociálních věcí dnes v poledne. Příspěvky mají zabránit propouštění
v podnicích, kterým vlivem koronaviru klesla poptávka, nebo mají část zaměstnanců v karanténě. Podle
Hospodářské komory se v dubnu může s finančními problémy potýkat až 37 % firem. Více ZDE
Mf DNES: Bez práce jsou jen tři procenta lidí. Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí zůstala
nezaměstnanost v březnu na únorových 3 %, v Otázkách Václava Moravce ČT to uvedla šéfka resortu Jana
Maláčová. Zároveň sdělila, že ekonomické dopady koronaviru se na počtu lidí bez práce pravděpodobně
projeví až v průběhu dubna.
HN: Firmy si dočasně půjčují zaměstnance. Snaží se tak zabránit propouštění. Firmy začaly hojně
využívat projekt Zachraň práci!, který minulý týden spustila Hospodářská komora. Vše funguje tak, že firmy,
které omezily nebo úplně zastavily výrobu, mohou své pracovníky na určitou dobu půjčit jinému
zaměstnavateli, kterému aktuálně naopak lidé chybí. Minulý týden se do projektu zapojilo 254 podniků.
LN: Podnikatelé zažádali o bezúročné půjčky za celkem 19 mld. Českomoravská záruční a rozvojová
banka v prvním kole programu COVID II přijala od podnikatelů postižených koronavirem 5 900 žádostí
o bezúročné úvěry v objemu 19 mld. Kč. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka bude spuštěn program COVID
pro pražské firmy a chystá také COVID III, který by měl firmám nabídnout úvěry za 40 mld. Kč.
Mf DNES: Vláda zmírní opatření. Vláda by mohla od čtvrtka povolit otevření obchodů s pracovními oděvy,
dětským textilem, kočárky a autosedačkami, papírnictví, prodejny a opravny obuvi, hobbymarkety
a železářství. Uvedl to premiér Andrej Babiš, podle kterého by mohly výjimku dostat také sběrny surovin
a kompostárny.
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HN: Filip tlačí na Babiše, aby velké obchody v neděli zavřely. KSČM se snaží předsedu vlády přimět
k tomu, aby zvedl ruku pro uzavření supermarketů a hypermarketů o nedělích, a to minimálně do konce
nouzového stavu. Zavření obchodů předseda komunistů Vojtěch Filip prosazuje proto, aby si mohly přetížené
prodavačky, které mu píšou dopisy, odpočinout. K návrhu se přidali i ČSSD, opoziční starostové a lidovci.
HN: Vláda hodlá vstoupit do významných soukromých firem. Místopředseda vlády a ministr průmyslu
a obchodu Karel Havlíček potvrdil, že vláda uvažuje o kapitálovém vstupu do několika podniků důležitých pro
chod státu, jako jsou například velcí dopravci. Jako příklad takové firmy uvedl leteckou společnost
Smartwings, pod kterou spadají značky Smartwings a České aerolinie.
HN: Babiš: Nemocnice by měly dostat 10 miliard navíc. Zdravotní pojišťovny by letos měly kvůli epidemii
koronaviru vylepšit financování nemocnic zatím o 10 mld. Kč. Ve videu na serveru YouTube to uvedl premiér
Andrej Babiš. Vzrůst by měl objem plateb za státní pojištěnce. Vláda tak vyhoví požadavku Sekce
zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory.
HN: Prodej aut v březnu klesl o rekordních 36 procent. Prodej nových osobních aut v ČR se v březnu
propadl o 36,3 % na 13 685 vozů, což je dosud největší měsíční pokles. Za čtvrtletí trh klesl
o 15,8 % na 50 194 prodaných aut, oznámil Svaz dovozců automobilů. Trh zásadně ovlivnilo uzavření
prodejen aut v polovině března.
Právo: ČEZ: Zálohy chtělo odložit 2 500 lidí. Přes 2 500 zákazníků požádalo společnost ČEZ Prodej
o odklad plateb záloh za energie kvůli koronaviru. Společnost zákazníků umožňuje snížit zálohy na nulu až
na tři měsíce. Podobný přístup klientům slíbily i další dodavatelé energií.
E15: Hledači léků BioXcel vstoupili do Česka. Americká farmaceutická firma BioXcel, která za pomoci
umělé inteligence hledá vhodná léčiva v imunoonkologii a neurologii, otevřela svou první pobočku v Evropě,
pro svou expanzi si vybrala Prahu. Firma používá strojové učení a pokročilé algoritmy ke skenování
a průzkumu v současnosti více než 2,5 mil. dostupných vědeckých a výzkumných publikací.
HN: Sklárna v Květné přerušila výrobu. Sklárna v Květné na Uherskohradišťsku v pátek dočasně přerušila
výrobu. Kvůli pandemii koronaviru a omezením na hranicích nemůže vyvážet své výrobky do zahraničí.
Export tvoří drtivou většinu tržeb podniku. Přerušení výroby by mělo trvat minimálně dva měsíce, uvedl ředitel
sklárny Marek Mikláš. Celkem 78 zaměstnanců sklárny zůstane doma, dostanou část mzdy.
HN: Miliony Američanů přišly kvůli viru o práci, ještě jich přibude. Ve druhé polovině března o práci
přišlo 10 mil. lidí v USA. Firmy rozdávají výpovědi, protože jim kvůli karanténním opatřením dochází peníze
a potřebují snižovat náklady. Testy na koronavirus koncem minulého týdne ukazovaly, že v USA je více než
315 tis. nakažených lidí. Kolem devíti tisíc jich na nemoc zemřelo. Nakažení přibývají po desetitisících denně.
HN: Vláda začala pracovat na ústupu od zákazů. Itálie připravuje plán na postupné rušení omezení
přijatých v souvislosti s epidemií koronaviru. Deníku La Repubblica to řekl ministr zdravotnictví Roberto
Speranza s tím, že by zatím bylo nezodpovědné slibovat datum, kdy se země vrátí do normálu. Šíření nákazy
v Itálii, která je se včerejšími 15 362 oběťmi nejhůře zasaženou zemí na světě, se pravděpodobně zpomaluje.
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