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Lidé budou moci podle rozhodnutí vlády cestovat za rodinou nebo na služební cesty do zahraničí,
píší Hospodářské noviny. Právo přináší rozhovor se zástupcem firmy Gilead Sciences pro ČR a SR
Pavlem Březinou, který plánuje do konce května dodat do ČR celkem 140 tis. dávek léku remdesivir
pro boj s koronavirem. Hospodářská recese spojená s koronavirem ohrozí investiční dluhopisový trh,
sděluje E15. Mladá fronta DNES informuje o možnostech postupného uvolňování pravidel pro boj
s koronavirem. Lidové noviny píší o neshodách v krizovém štábu ČR ohledně zvažovaného cíleného
promoření české populace nemocí COVID-19.

Zprávy
Právo: Třetina firem je už bez peněz. Zatímco koncem března jen 8 % podnikatelů uvedlo, že nejsou
schopni splácet své závazky vůči zaměstnancům a dodavatelům, v dubnu už to může být až 37 % živnostníků
a firem. Vyplynulo to ze šetření Hospodářské komory. K propouštění už podle Komory přistoupilo 7 %
zaměstnavatelů a snižovat stavy pracovníků zvažuje více než čtvrtina oslovených podniků.
HN: Hranice se už brzy otevřou. Vláda včera schválila návrh na zrušení plošného zákazu vycestovat, který
kvůli boji s koronavirem platí od poloviny března. Lidé ale budou moci hranice překročit jen na vybraných
přechodech a za stanovených podmínek. Vycestovat tak budou Češi smět např. za rodinou nebo v rámci
služební cesty. Uvolnění pravidel se zatím netýká tzv. pendlerů.
LN: Česko letos recesi neunikne. Hrubý domácí produkt v letošním roce kvůli dopadům epidemie
koronaviru klesne meziročně o 5,6 %, uvedlo ve svém odhadu ministerstvo financí. Resort počítá také
s nárůstem nezaměstnanosti a slabší spotřebou domácností. Česká ekonomika by se nicméně měla k růstu
vrátit už v příštím roce, předpokládá ministerstvo.
Mf DNES: Praha se zaručí u bank. Radní hlavního města na včerejším jednání schválili záchranný program
COVID Praha. Magistrát tímto opatřením reaguje na to, že pražské firmy nemají nárok na podporu v rámci
státního projektu COVID II. Praha bude podnikatelům ručit za půjčky až do výše 80 %, COVID Praha se
vztahuje na malé a střední podniky do 250 zaměstnanců s ročním obratem do 1,3 mld. Kč.
HN: Pivovarníci žádají přímé náhrady škody. Pivovary navrhují vládě kompenzovat přímé škody pro
výrobce piva i restaurace a odpuštění spotřební daně z čepovaného piva, které budou muset producenti kvůli
vládním opatřením vylít. Podle Českého svazu pivovarů a sladoven klesly tržby pivovarů kvůli současné krizi
o 40 %, u minipivovarů dokonce o 80 %.
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E15: Bez vývozů skončíme, varují zbrojovky. Uzavření hranic citelně dopadá na výrobce zbraní
a vojenského materiálu. Zástupci zbrojního průmyslu proto žádají vládu, aby umožnila alespoň obchodním
zástupcům cestovat za zákazníky do zahraničí. Výzvu vládě zveřejnila Asociace obranného
a bezpečnostního průmyslu.
E15: Automobilky počítají ztráty. Evropští a američtí výrobci aut by mohli na tržbách přijít až o 100 mld.
dolarů, pokud zůstanou továrny na obou stranách Atlantiku zavřené kvůli koronaviru do konce dubna. Odhad
zveřejnil list Financial Times. Do konce dubna by mohl výpadek odbytu nových aut v Evropě a USA klesnout
o 4,6 mil. vozů.
HN: Veřejné finance se letos propadnou do schodku. Ve včera zveřejněné makroekonomické prognóze
ministerstvo financí odhaduje, že veřejné finance letos skončí ve schodku 4,1 % HDP, celkový veřejný dluh
by pak měl stoupnout na 35,2 % HDP. Důvodem je podle ministerstva očekávaný propad daňových příjmů
a nárůst rozpočtových výdajů v souvislosti s epidemií koronaviru.
Mf DNES: Vrací se sportování venku, otevřou se hobbymarkety. Vláda rozhodla o otevření
hobbymarketů, železářství nebo prodejen jízdních kol, informoval vicepremiér Karel Havlíček. Zavřené
naopak zatím zůstanou papírnictví nebo prodejny obuvi. Všechny znovuotevřené prodejny musí podle vlády
zajistit desinfekce, rukavice a dodržovat další hygienická pravidla.
Mf DNES: Cestovní kanceláře mohou odložit vracení peněz. Tuzemské cestovní kanceláře budou moci
odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru do 31. srpna. Místo finanční kompenzace mohou
cestovky klientům vydávat zájezdové poukazy v odpovídající hodnotě. Pokud zákazníci poukázku nevyužijí
do konce prázdnin, budou mít podle rozhodnutí vlády nárok na vrácení uhrazených záloh.
Mf DNES: Ekonomiku má pomoci vzkřísit obnovený NERV. Národní ekonomická rada vlády
pravděpodobně po sedmi letech obnoví svoji činnost. Návrh ministerstva průmyslu a obchodu by měla vláda
schvalovat ve středu. Hlavním úkolem rady by mělo být řešení problémů ekonomiky v době koronavirové
krize. Jedním z členů NERVu by se měl stát také prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
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