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Tuzemské úvěrové pojišťovny se obávají, že na ně z byznysu kvůli opatřením vlády proti šíření
koronaviru dopadne vlna insolvencí a platebních neschopností. Po vládě proto požadují státní
garance v hodnotě 115 miliard korun, sděluje E15. Covid-19 ukázal, že ČR potřebuje nové jaderné
bloky, říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny generální ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš. Podle
deníku Právo by měla v tuzemsku brzy skončit povinnost nošení roušek venku. Mladá fronta DNES
přináší rozhovor s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou. Podle jeho slov již
nedojde k opětovnému uzavření restaurací a hospod. Potraviny v českých obchodech kvůli suchu
výrazně zdražují, upozorňují Lidové noviny.

Zprávy
HN: Vláda schválila možnost odkladu sociálních odvodů. Firmy by si mohly odložit platby sociálních
odvodů za květen až červenec, návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila vláda. Za odklad plateb
by měli podnikatelé platit pětinu obvyklého penále, tedy zhruba 1 % dlužné částky. Prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý považuje za absurdní, aby byli podnikatelé za odklad pojistných plateb v době krize
jakkoliv penalizováni. Více ZDE
Právo: Obchod v březnu dopadl nejhůř od roku 2008. Český zahraniční obchod skončil v březnu
s přebytkem 3,1 mld. Kč, což je o 12,6 mld. Kč horší výsledek než před rokem. Vyplývá to z posledních dat
ČSÚ. Export z ČR do zahraničí pak kvůli koronaviru v březnu meziročně klesl o 13,3 %, podle statistiků se
také skoro o 13 mld. Kč zhoršila obchodní bilance ČR v oboru motorových vozidel.
Mf DNES: Vláda bude jednat o sundání roušek. Vláda na dnešním jednání nepožádá o prodloužení
nouzového stavu, ten by tak měl skončit 17. května. TV Prima to včera sdělil premiér Andrej Babiš. Kabinet
podle vicepremiéra Jana Hamáčka také zvažuje, že by nošení roušek bylo povinné jen ve vnitřních
prostorách.
E15: Import ojetin se snížil. Dovoz ojetých osobních aut klesl od ledna do konce dubna meziročně
o 23 % na 44 299 vozů. V samotném dubnu byl dovoz kvůli opatřením proti koronaviru nižší o 53 %, když
bylo registrováno 7 254 aut.
LN: Tuzemští železniční a autobusoví dopravci mohou ode dneška obnovit své linky do zahraničí.
Zákaz v ČR platil kvůli koronaviru od 14. března. Jako první začne do ciziny opět jezdit RegioJet, který už
ve středu vypraví autobusy do Německa. Obnovení cest do zahraničí plánují také České dráhy nebo Leo
Express, pro který jsou klíčové trhy na Slovensku a v Polsku.
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HN: ČSA obnoví za týden provoz na čtyřech linkách. České aerolinie od 18. května obnoví provoz na
čtyřech linkách z Prahy, a to do Frankfurtu, Paříže, Stockholmu a Amsterdamu. ČSA v březnu kvůli
koronavirové krizi pozastavily všechny pravidelné lety z ČR a zpět. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka by
stát mohl finančně podpořit společnost Smartwings, pod níž ČSA patří.
E15: Strojírně Fritzmeier stouply tržby, zisk klesl. Vyškovské strojírně Fritzmeier se v hospodářském roce
končícím loni v červnu zvýšily tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně o 5,7 % na 1,7 mld. Kč. Provozní
zisk firmy ale klesl o 45 %, čistý zisk se snížil dokonce o 71 % na 12,4 mil. korun.
E15: EPH končí s uhlím v Británii, postaví tam nový plynový zdroj. Energetický a průmyslový holding
podnikatele Daniela Křetínského odstaví uhelný blok své severoirské elektrárny Kilroot a postaví místo něj
nízkoemisní plynovou jednotku.
E15: Míra nezaměstnanosti v USA vystoupala na poválečné maximum. Ve Spojených státech
amerických v dubnu zaniklo rekordních 20,5 mil. pracovních míst. Míra nezaměstnanosti vzrostla na 14,7 %
z březnových 4,4 % a dostala se tak na nejvyšší úroveň od velké hospodářské krize ve 30. letech minulého
století.
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