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Český průmysl se v dubnu propadl o více než 33 %, upozorňují Hospodářské noviny. E15 píše
o ztrátách českých lázní kvůli nucenému uzavření během koronavirové pandemie. Lidové noviny se
věnují bleskovým povodním, které zasáhly východ republiky. Evropská unie opět chystá povinné
kvóty pro přijímání běženců, sděluje Právo. Podle Mladé fronty DNES koronavirová krize způsobila
značné finanční problémy matkám samoživitelkám.

Zprávy
HN: Český průmysl hlásí rekordní pád. Preventivní opatření proti šíření koronaviru výrazně snížila výkon
českého průmyslu, který se v dubnu meziročně podle dat ČSÚ propadl o rekordních 33,7 %. Statistici
poukazují na to, že podnikům chybí zakázky a začínají se množit případy hromadného propouštění.
Hospodářská komora upozorňuje, že stát musí co nejdříve představit jasnou vizi, jak firmy v problémech
podpořit.
Právo: Pandemie paralyzovala obchod. Pandemie koronaviru a s ní spojená preventivní opatření výrazně
omezily zahraniční obchod ČR. Obchodní bilance v dubnu vykázala schodek 26,9 mld. Kč, což byl meziročně
o 42,9 mld. Kč horší výsledek. Objem vývozu zboží z ČR se podle ČSÚ meziročně snížil o 40 %, dovoz do
ČR pak o 27 %. Obchodní výměna ČR se zahraničím tak byla nejnižší od roku 2004.
Mf DNES: Vláda schválila schodek 500 miliard Kč. Vláda schválila kvůli dopadům koronaviru
a preventivním opatřením proti šíření nemoci zvýšení schodku státního rozpočtu v letošním roce na
500 mld. Kč. Kabinet tak bude žádat sněmovnu o navýšení deficitu letos už potřetí. Dosud nejvyšší
rozpočtový schodek zaznamenala ČR v roce 2009 během světové finanční krize – přes 192 mld. Kč.
LN: Daňové přiznání se odkládá do 18. srpna. Daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok bude možné
bez sankce podat až do 18. srpna. Ministerstvo financí prodlouží v souvislosti s dopady koronaviru původní
lhůtu, která byla do 1. července.
Mf DNES: COVID Praha byl v souladu se zákonem. Pražský program úvěrových záruk pro malé a střední
podnikatele COVID Praha nebyl v rozporu se zákonem. Primátor Zdeněk Hřib uvedl, že ministerstvo vnitra
změnilo původní názor, podle kterého měl program porušovat zákon o hlavním městě. Praha celkem do
fondu vložila 600 mil. Kč z Operačního programu Praha – pól růstu.
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E15: Lázeňství čelí krizi. Až o polovinu tržeb letos mohou přijít provozovatelé tuzemských lázní. Zotavení
po nuceném uzavření provozů navíc nebude podle Svazu léčebných lázní rychlé, protože jim chybí hosté
z ČR a zejména ze zahraničí. Jen měsíční výpadek tržeb může podle předběžných odhadů provozovatelů
lázní dosáhnout až 1 mld. Kč.
Právo: Česko si půjčí od CEB. ČR bude moci čerpat půjčku od Rozvojové banky Rady Evropy za zhruba
8 mld. Kč, schválila vláda. Úvěr bude možné využít i na uskutečněné nákupy zdravotnického materiálu. ČR
podle schváleného materiálu přijme půjčku pouze v případě, že náklady s ní spojené budou výhodnější než
např. prodej státních dluhopisů. Podle vlády CEB zatím počítá s nulovým úrokem a splatností až devět let.
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