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Vláda schválila seznam tzv. bezpečných zemí, do nichž bude možné po 15. červnu vycestovat bez
omezení, sdělují Lidové a Hospodářské noviny. E15 informuje o návrhu ministerstva práce
a sociálních věcí navýšit podporu v nezaměstnanosti o 500 Kč měsíčně těm, kteří si aktivně hledají
novou práci. Ministryně financí Alena Schillerová návrh odmítá. Vlivem karanténních opatření proti
šíření koronaviru se výrazně snížila dětská nemocnost, tvrdí v rozhovoru pro deník Právo pediatrička
Hana Cabrnochová. Mladá fronta DNES se věnuje policejnímu vyšetřování úmrtí čtyřměsíčního
kojence na Mělnicku.

Zprávy
Mf DNES: Kamionové firmy očekávají potíže. Chtějí státní pomoc. Kamionová doprava v ČR stále není
po koronakrizi z nejhoršího venku, tvrdí sdružení Česmad Bohemia. Po až 40% poklesu zakázek očekávají
dopravci v příštích měsících dopady druhotné platební neschopnosti. Česmad proto požaduje, aby
dopravcům pomohl stát. Např. finančními kompenzacemi nebo snížením daní.
Mf DNES: Schodek roste. Ke konci května už byl 157 miliard. ČR hospodařila ke konci května se
schodkem rozpočtu ve výši 157,4 mld. Kč, od dubna se deficit prohloubil o více než 60 mld. Kč. Podle
ministerstva financí se na výsledku rozpočtu podepsaly výdaje na záchranné programy kvůli dopadům
preventivních opatření proti koronaviru. Pro celý letošní rok vláda počítá se schodkem 300 mld. Kč.
Mf DNES: Vláda zrušila zmrazení nájemného bytů. Vláda zrušila zmrazení nájemného u bytů, které
zavedla kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru 23. dubna. Ministryně financí Alena Schillerová
uvedla, že po ukončení nouzového stavu skončilo i omezení pohybu a situace na trhu s byty se vrací do
normálu.
HN: Středočeský kraj si bere úvěr na pomoc živnostníkům. Středočeský kraj si vezme úvěr 2,75 mld. Kč
na pomoc živnostníkům postiženým koronavirovou krizí. Podnikatelé budou mít možnost žádat o bezúročné
půjčky do výše 50 tis. Kč. Úvěr může kraj začít splácet až za rok a nemusí vyčerpat celou částku. Čerpání
úvěru schválili krajští zastupitelé.
Mf DNES: Splátky si odložila asi desetina klientů bank. Banky obdržely od klientů postižených opatřeními
proti koronaviru zhruba 345 tis. žádostí o odklad hypotečních splátek. Banky tak lidem tímto způsobem
ponechaly likviditu ve výší 10 mld. Kč, vyplývá z průzkumu České bankovní asociace. Finanční instituce
odhadují, že o odklad splátek požádalo nebo požádá zhruba desetina jejich klientů.
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HN: V Nexenu u Žatce už jedou naplno. Výrobce pneumatik Nexen Tire v pondělí plně obnovil provoz ve
svém závodě u Žatce na Lounsku. Produkci firma, v níž pracuje 860 zaměstnanců, omezila kvůli
nedostatečnému odbytu vlivem koronavirové krize na konci března.
HN: Řízení letového provozu dostane dotaci. Podnik Řízení letového provozu dostane od státu dotaci až
500 mil. Kč na pokrytí ztrát způsobených koronavirovou krizí. Za nižší příjmy ŘLP může zejména obří pokles
leteckého provozu kvůli omezení během pandemie. V dubnu se letecký provoz nad ČR meziročně snížil
o více než 83 %.
E15: Praha dá za nocleh poukaz na kulturu. Praha schválila poukazy na podporu cestovního ruchu. Každý
turista, který přespí v hotelu více než jednu noc, dostane od města poukázku na návštěvu kulturních zařízení.
Na kampaň pojmenovanou „V Praze jako doma“ půjde z městského rozpočtu 121 mil. Kč.
LN: RegioJet: Přímý vlak z Prahy do Rijeky. Soukromý dopravce RegioJet chystá od 30. června nejméně
třikrát týdně přímé vlakové spojení z Prahy do chorvatské Rijeky. Linka má být v provozu do poloviny září
a z Rijeky by na vlaky měla navazovat autobusová spojení do jednotlivých letovisek na pobřeží Jadranu.
E15: Nejčastějšími vlastníky českých firem jsou Slováci. Slovenští podnikatelé rozšiřují svůj byznys
v ČR, uvedla poradenská společnost Bisnode. Od loňského května do svých portfolií zařadili dalších
458 tuzemských firem a poprvé se tak stali jejich nejčastějšími zahraničními vlastníky. Na druhou příčku tak
odsunuli podnikatele z Ruska, kteří naopak český trh opouštějí.
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