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Většina podnikatelů eviduje tržby v systému EET, i když v době koronaviru nemusí, sdělují
Hospodářské noviny. Lidové noviny se věnují dotovaným poukazům pro hosty v tuzemských
hotelech, které by měly oživit český cestovní ruch. Tuzemští prodejci letenek musí klientům vracet
stovky milionů eur za zrušení letů kvůli koronaviru, informuje E15. Právo přináší rozhovor
s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o postupném rozvolňování preventivních opatření
spojených s nemocí covid-19. Přehnané používání desinfekce během koronavirové pandemie může
být zdraví škodlivé, varuje Mladá fronta DNES.

Zprávy
Mf DNES: Pětistovka denně pro OSVČ může být až do srpna. Příspěvek 500 Kč denně pro živnostníky
a OSVČ bude stát vyplácet i po 30. dubnu, schválila Poslanecká sněmovna. Poslanci zároveň odmítli návrh
Senátu, který chtěl příspěvek za květen zvýšit na 700 Kč denně a za červen na 900 Kč denně. Tzv. druhé
bonusové období by mělo trvat od 1. května do 8. června. V případě třetí vlny až do konce srpna.
E15: Rozvojová banka podpořila firmy 15 miliardami. Podnikatelé od začátku roku do 3. května získali
od Českomoravské záruční a rozvojové banky celkem 15 mld. Kč, což je více než dvojnásobek oproti
loňskému roku. ČMZBR firmám profinancovala přes 2 600 investičních a provozních projektů. Nárůst
vyplacených podpor a záruk je mj. důsledkem koronavirové pandemie a spuštění programů COVID.
LN: Za svůj podíl ve Smartwings chce CITIC jen korunu. Čínský fond CITIC je připraven prodat českému
státu svůj bezmála poloviční podíl v letecké společnosti Smartwings za jednu korunu, uvedl generální ředitel
a spolumajitel dopravce Roman Vik. Čínská strana je tak podle něj ochotná učinit, pokud by tím odblokovala
jednání o poskytnutí státních záruk za komerční úvěr v hodnotě 2,5 mld. Kč na záchranu firmy po koronaviru.
Mf DNES: Podmínky aukce pro sítě 5G nejsou fér, tvrdí operátoři. Navržené nové podmínky aukce
kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G jsou podle mobilních operátorů diskriminační zejména v oblasti národního
roamingu a porušují pravidla EU o státní podpoře. Aukce kmitočtů by podle ČTÚ měla začít v polovině roku.
Kromě stávajících operátorů se o kmitočty chce ucházet také společnost Nordic Telecom nebo skupina ČEZ.
E15: Odbyt Bohemia Sektu vyrovnal předloňský rekord. Bohemia Sekt, největší výrobce šumivých vín
v ČR, loni prodal na českém trhu skoro 18 mil. lahví sektu – tedy podobně jako v předloňském roce. Firma si
tak udržela svůj 70% podíl na tuzemském trhu s perlivými víny. Největší podíl odbytu Bohemia Sektu tvoří
maloobchody.
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HN: Monetě klesl čtvrtletní zisk o čtvrtinu. Monetě Money Bank klesl v letošním prvním čtvrtletí
konsolidovaný čistý zisk meziročně o 25,7 % na 731 mil. Kč. Ekonomický výsledek Monety negativně ovlivnila
opatření spojená s pandemií koronaviru. Banka zároveň zhoršila svůj hospodářský výhled pro celý letošní
rok.
Mf DNES: Poptávka po energii se rekordně propadne. Celosvětová poptávka po energii se v tomto roce
kvůli dopadům pandemie koronaviru meziročně sníží o 6 %, odhaduje Mezinárodní energetická organizace.
Znamenalo by to největší pokles spotřeby energie za posledních 70 let.
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