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Lidí bez práce bylo v dubnu kvůli dopadům koronaviru o 20 % meziročně více, upozorňuje Mladá
fronta DNES. E15 se věnuje soudním sporům o náhradu škod, které podle podnikatelských svazů
čekají stát v souvislosti s omezením podnikání během koronaviru. Evropská unie podle
Hospodářských novin zvažuje kvůli dopadům pandemie covid-19 zavedení celoevropského
nepodmíněného příjmu. Dětské tábory by mohly probíhat od července bez omezení, informují Lidové
noviny. Právo píše o nevyužitých kapacitách českých laboratoří, stát chce proto začít ve větším
měřítku testovat seniory na nejrůznější nemoci.

Zprávy
E15: Stát čekají tisíce žalob o náhradu škod. Až stovkami tisíc sporů se začnou zabývat v příštích měsících
soudy kvůli škodám vzniklým kvůli uzavření provozoven při koronaviru, odhadují zástupci podnikatelů.
Hospodářská komora vládu kritizuje za úhybné manévry. Kabinet by měl přijít s férovou nabídkou např.
mimosoudního vyrovnání a firmám nabídnout náhradu alespoň poloviny prokazatelných škod.
LN: Ekonomika letos klesne o 7,6 procenta. Česká ekonomika v letošním roce kvůli dopadům koronaviru
klesne o 7,6 %, příští rok by pak měl tuzemský HDP vzrůst o 5,8 %. Vyplývá to z pravidelného průzkumu
ministerstva financí na základě prognózy 13 českých odborných institucí. V letech 2022 a 2023 by se měl
růst českého hospodářství pohybovat okolo 2,5 %.
Mf DNES: Je tady první vlna nezaměstnanosti. Úřady práce ke konci dubna registrovaly
o 20 % nezaměstnaných více než loni touto dobou, vyplývá z analýzy CERGE-EI. Dvouměsíční uzavření
republiky pociťují zejména gastronomické provozy nebo cestovní ruch. Už v březnu podle šetření
Hospodářské komory navíc 14 % firem uvedlo, že se chystají snížit mzdy.
HN: Senát bude chtít delší odklad rozšíření EET. Rozšíření elektronické evidence tržeb by se podle
senátního hospodářského výboru mělo odložit do konce června 2023, horní komora bude o odkladu EET
rozhodovat dnes. Vláda ve sněmovně prosadila odložení EET do konce letošního roku v souvislosti
s epidemií koronaviru. Opoziční snahu o delší odklad nebo zrušení EET poslanci zamítli.
HN: Čistý zisk ČEZ překonal odhady zhruba o třetinu. Čistý zisk energetické společnosti ČEZ v prvním
čtvrtletí dosáhl 14,2 mld. Kč, znamená to meziroční nárůst o 43 %. Výsledek tak překonal původní odhady
analytiků zhruba o třetinu. Firmě podle ekonomů pomohly zejména vyšší ceny elektřiny na světových trzích.
ČEZu stoupl také provozní zisk, který meziročně narostl o 22 % na bezmála 26 mld. Kč.

1

HN: Výběr mýta v dubnu kvůli pandemii klesl. Stát vybral v dubnu na mýtných poplatcích podle správce
systému CzechToll 746,4 mil. Kč, což je meziročně o 19 % méně. Na vině je podle CzechTollu pandemie
covid-19 a nižší intenzita dopravy na tuzemských silnicích.
Mf DNES: Na kurzarbeitu je v Evropské unii 50 milionů lidí. V zemích EU a ve Švýcarsku firmy požádaly
o tzv. kurzarbeit už pro zhruba 50 mil. lidí, uvádí to studie německé nadace Hanse Böcklera. O příspěvky
státu na mzdy kvůli dopadům koronaviru nejčastěji žádaly firmy ve Francii, kde se kurzarbeit týká 11,3 mil.
pracovníků. Více než 10 mil. zaměstnanců přispívá na mzdy také německý stát.
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