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Titulní strany hlavních deníků
Český bankovní sektor výrazně doplácí na dopady koronaviru, upozorňuje E15. Hospodářské noviny
se věnují sporům ve vedení koncernu Volkswagen kvůli koronakrizi i aféře dieselgate. Právo přináší
rozhovor s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, podle níž by od července nemělo být povinné
nošení roušek. Lidé dostanou až čtyři tisíce korun jako příspěvek na tuzemskou dovolenou, sděluje
Mladá fronta DNES. Lidové noviny informují o možném nasazení speciálně vycvičených psů při
odhalování nákazy koronavirem.

Zprávy
LN: Propouštět se bude víc než nabírat. Čeští zaměstnavatelé plánují ve třetím čtvrtletí letošního roku
nabírat nové zaměstnance, ještě větší počet z nich se ale chystá propouštět. Celkově jsou podle průzkumu
společnosti Manpower tuzemské podniky pesimističtější než na začátku krize roku 2009. Nábor zaměstnanců
plánuje 10 % zaměstnavatelů, propouštět hodlá 14 % firem. Zbytek podniků personální změny nechystá.
LN: Vystrčil otevírá vlnu cest na Tchaj-wan. Předseda Senátu Miloš Vystrčil oznámil, že na přelomu srpna
a září navštíví s podnikateli Tchaj-wan. Šéf horní komory se tak rozhodl přesto, že s tímto krokem nesouhlasí
ostatní ústavní činitelé z důvodu zachování dobrých vztahů s Čínou. Podle prezidenta Hospodářské komory
Vladimíra Dlouhého mohou mít firmy působící v pevninské Číně z cesty na Tchaj-wan obavy. Zároveň
očekává, že některé členské firmy Hospodářské komory se cesty individuálně zúčastní.
E15: Bankovní byznys propadl. Finanční aktivita firem i domácností se v dubnu vlivem preventivních
opatření proti šíření koronaviru téměř zastavila, což negativně ovlivnilo hospodaření tuzemských bank. Ty ve
čtvrtém měsíci roku vydělaly meziročně o 42 % méně – 4,1 mld. Kč. Je to nejhorší výsledek českého
bankovního sektoru od krize roku 2008.
Mf DNES: Obce mohou žádat o dotace. Obce od 3 do 10 tis. obyvatel mohou žádat o státní dotace na
rekonstrukce a výstavbu sportovišť a multifunkčních hal. Ministerstvo pro místní rozvoj na projekty obcí
a měst připravilo 150 mil. Kč, maximální výše dotace pro jeden projekt bude 30 mil. Kč a pokryje až 60 %
celkové investice. Obce mohou žádosti podávat do 28. srpna.
Mf DNES: Letišti Praha klesl zisk o 400 milionů. Letiště Praha loni vykázalo čistý zisk zhruba 3 mld. Kč,
což znamená meziroční pokles o 400 mil. Kč. Tržby letiště naopak v porovnání s předchozím rokem stouply
o 500 mil. Kč na 8,9 mld. Kč. I přes prudký pokles provozu v letošním roce kvůli koronaviru vedení letiště
i nadále počítá s projekty na rozšíření svých kapacit včetně výstavby paralelní dráhy.
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HN: Nové byty v Praze zdražily o osm procent. Průměrná nabídková cena nových bytů v hlavním městě
ke konci dubna meziročně stoupla o 8 % na 115 700 Kč za metr čtvereční, uvedla společnost Deloitte.
Meziroční tempo růstu bylo v posledních sedmi měsících stejné. Počet volných bytů v nabídkách developerů
se ke konci dubna v Praze meziročně snížil o 6,6 % na 5 392.
HN: Český Dr. Oetker loni utržil skoro 1,2 miliardy. Česká pobočka potravinářské firmy Dr. Oetker
v loňském roce utržila 1,184 mld. Kč. Kladenský závod vyrobil celkem 5 112 tun polotovarů
a 168 mil. výrobků, uvedla firma ve výroční zprávě. Zisk společnosti pak meziročně stoupl o 8,2 %
na 117,3 mil. Kč.
HN: Vývoz z Německa v dubnu rekordně klesl. Vývoz z Německa se v dubnu propadl meziročně téměř
o třetinu, tedy nejvíce od roku 1950. Důvodem byla podle ekonomů zejména koronavirová pandemie, která
výrazně snížila poptávku po německém zboží. Přebytek bilance zahraničního obchodu Německa pak
v dubnu klesl na 3,5 mld. eur z loňských 17,8 mld. eur a byl nejnižší od roku 2000.
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