Odbor vnější komunikace
čtvrtek, 9. dubna 2020
Titulní strany hlavních deníků
Šíření koronaviru je v ČR podle ministerstva zdravotnictví pod kontrolou, informují Lidové noviny
a Mladá fronta DNES. Sněmovna schválila rozšíření pravomocí ČNB v době epidemie koronaviru, píší
Hospodářské noviny. Podle deníku E15 klesne základní úroková sazba centrální banky k nule. Právo
přináší rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou o kurzarbeitu a ošetřovném.

Zprávy
Mf DNES: Schillerová prosadila vyšší schodek i větší pravomoci ČNB. Ministryně financí Alena
Schillerová ve sněmovně prosadila návrh, podle něhož vláda může pro příští rok předložit rozpočet se
schodkem ve výši až 4 % HDP. Poslanci odsouhlasili i zvýšení pravomocí ČNB, která bude moci nakupovat
cenné papíry s delší splatností a od většího počtu subjektů. A to do konce roku 2021.
LN: Výrobní linky ve Škodovce budou stát dál. Automobilka Škoda Auto již potřetí prodloužila odstávku
výroby ve všech svých tuzemských závodech kvůli pandemii koronaviru o další týden do 27. dubna.
Škodovka své zaměstnance o prodloužení výrobní výluky informovala prostřednictvím SMS zprávy. Výroba
v největší české automobilce stojí od 18. března.
LN: Krizový bonus pro podnikatele vyjde až na 17,5 miliardy. Výdaje státního rozpočtu na vyplacení
jednorázového příspěvku 25 tis. Kč osobám samostatně výdělečně činným jako kompenzace dopadů
koronavirové krize by mohly dosáhnout až 17,5 mld. Kč. Odhaduje to ministerstvo financní, podle kterého by
o příspěvek mohlo požádat až 700 tis. OSVČ.
HN: Nezaměstnanost v březnu zůstala na třech procentech. Nezaměstnanost v ČR zůstala v březnu na
únorových 3 %. Počet lidí bez práce meziměsíčně klesl téměř o 1 700 lidí na 225 678, co je nejnižší březnová
hodnota od roku 1997. O více než 9 000 ale ubylo také volných pracovních míst, Úřad práce jich evidoval
342 287. V dubnu ekonomové očekávají výrazný nárůst nezaměstnanosti kvůli koronaviru.
HN: Do března se v ČR prodalo pětkrát více elektroaut. V ČR se v prvním čtvrtletí prodalo 1 320 osobních
elektromobilů a hybridů do zásuvky, meziročně pětkrát více. Celkový počet registrovaných aut s elektrickým
nebo hybridním pohonem se tak v ČR přiblížil 10 tis., uvedlo Centrum dopravního výzkumu.
E15: Návrat k nule. Základní úroková sazba ČNB nejpozději do konce roku klesne k nule, shodují se
ekonomové i bankéři oslovení E15. Sazby v ČR by se tak vlivem koronavirové krize vrátily na úroveň
července roku 2017. Možnost snížení úroků na nulovou hodnotu připouští i člen bankovní rady ČNB Vojtěch
Benda.
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HN: O 998 milionů vzrostl výběr mýta, postupně ale klesá. Koronavirová krize se promítá i do provozu
na dálnicích a výběrech mýtného. Dopravci v březnu na mýtu v ČR zaplatili 998 mil. Kč. To je sice meziročně
o 3,6 % více, k meziročnímu růstu nicméně přispělo zejména lednové rozšíření mýta o 900 km silnic I. třídy.
Na původně zpoplatněné síti naopak objem mýtných plateb meziročně klesl.
HN: Maďarsko vydá na boj s virem 20 procent HDP. Maďarsko investuje do boje proti koronaviru 20 %
svého HDP, uvedl pro agenturu MTI tamní ministr financí Mihály Varga. Maďarsko v současnosti hlásí 895
potvrzených případů nemoci COVID-19.
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