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Hospodářské noviny se věnují dnešnímu otevírání větších obchodů po koronavirové krizi. Polovina
Čechů má v současné době strach o své zaměstnání, uvádí Mlada fronta DNES. O obnově ekonomiky
a hospodářských cílech ČR hovoří v rozhovoru pro Lidové noviny premiér Andrej Babiš. E15
informuje o vysokém zadlužení států, které musí řešit ekonomické dopady koronaviru.
I nejpostiženější země včetně Itálie eviduje výrazný pokles nových případů onemocnění covid-19,
sděluje Právo.

Zprávy
LN: Babiš: Kurzarbeit by mohl být i v květnu. Kurzarbeitový program Antivirus a příspěvky státu firmám
na náhrady mezd by se mohl prodloužit nejméně o měsíc do konce května, uvedl premiér Andrej Babiš. Na
program Antivirus by pak podle předsedy vlády mohl navázat odklad sociálních odvodů pro firmy.
HN: Stovky korejských inženýrů mohou přijet do Nošovic. Korejští pracovníci automobilky Hyundai
budou moci přijet do závodu v Nošovicích, v květnu by jich mělo do ČR přicestovat 446 a další budou
následovat. Celkem bude v Nošovicích pracovat 750 inženýrů, kteří budou vyvíjet nové vozidlo. Podle vlády
je stát připraven dát podobné povolení i dalším tuzemských podnikům.
LN: Mora: Česko má výhodu, že není v eurozóně. ČR má v současné hospodářské situaci výhodu, že
není součástí eurozóny. V rozhovoru pro německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung to řekl viceguvernér
ČNB Marek Mora. Krize, kterou způsobilo šíření koronaviru, podle něj bude mít dopad na soudržnost zemí
platících eurem.
Mf DNES: Co Čech, to investor. Vedle penzijního spoření a životního pojištění chce stát rozšířit daňové
úlevy také na další formy spoření a investic. Slibuje si od toho, že se lidé budou zodpovědněji finančně
připravovat na penzi. Pokud návrh ministerstva financí projde, vznikne účet dlouhodobých investic, díky
němuž by si mohli střadatelé snížit daňový základ také investicemi např. do dluhopisů nebo akcií.
LN: Počet bytů k pronájmu v Praze stoupl o 72 procent. Počet dostupných bytů pro dlouhodobé nájemní
bydlení v Praze na konci prvního čtvrtletí meziročně stoupl o 71,8 % na 12 371, tedy nejvíce za poslední čtyři
roky. Průměrná cena nájemného pak meziročně klesla téměř o 1 %, uvedla developerská společnost
Trigema.
E15: Češi dodají stovky armatur do emirátů. Firma Armatury Group získala významnou zakázku v oblasti
těžby a distribuce ropy. Největší ropné společnosti Spojených arabských emirátů Abu Dhabi National Oil
Company v letošním roce dodá 1 600 armatur pro těžební zařízení za více než 100 mil. Kč.
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Právo: Spotřeba elektřiny klesla do půlky dubna o 15 %. Spotřeba elektrické energie v ČR kvůli dopadům
šíření koronaviru klesla. Na konci března byla spotřeba elektřiny v pracovních dnech v porovnání se stejným
obdobím loni zhruba o 7 % nižší, v polovině dubna pak o 15 %. Informovala o tom distribuční společnost
ČEPS. O pětinu pak v polovině dubna klesla i výroba elektrické energie v tuzemsku.
HN: Leo Express hledá strategického investora. Soukromý železniční dopravce Leo Express zahájil
jednání o možném prodeji s Českými drahami, potvrdil ministr dopravy Karel Havlíček. Ani jeden z dopravců
zatím nechtěl případnou transakci blíže komentovat. Podle dopravních expertů by byl Leo Express s 2,4 mil.
cestujících, které ročně přepraví, zajímavou investicí a zároveň vstupenkou na atraktivní tuzemské tratě.

2

