Odbor vnější komunikace
čtvrtek, 14. května 2020
Titulní strany hlavních deníků
Počet nabídek na tuzemském pracovním trhu se kvůli koronaviru snížil až na polovinu, sděluje E15.
Hospodářské noviny se věnují kritice krajů směrem k vládě. Hejtmanům a starostům se nelíbí, že chce
stát kvůli pomoci podnikatelům při koronaviru krátit příjmy krajů a obcí. Mladá fronta DNES
zmapovala, jak pandemie covid-19 zahýbe s cenami v tuzemských obchodech. Premiér Andrej Babiš
přislíbil navýšení výdajů na modernizaci armády v příštím roce na 85 mld. Kč, informuje Právo. Vláda
chce podle Lidových novin regulovat ceny testů na covid-19.

Zprávy
HN: Ošetřovné pokračuje, pouhé odložení pojistného ale vadí. Firmy si zřejmě budou moci odložit na
říjen úhradu sociálních odvodů za květen až červenec. Z dlužné částky by pak platily pětinu obvyklého
penále. Předpokládá to návrh zákona, který schválili poslanci. Podle šetření Hospodářské komory odklad
odvodů firmám problémy nevyřeší, podnikatelům by nejvíce pomohlo dočasné zrušení odvodů. Více ZDE
HN: Senátoři požadují odložit rozšíření EET do roku 2023. Elektronická evidence tržeb by se podle
Senátu měla rozšířit na další odvětví koncem června 2023. Horní komora tak na doporučení svého
hospodářského výboru doplnila vládní předlohu, podle níž se mělo rozšíření EET posunout na konec
letošního roku. O delším odkladu EET pro řemeslníky nebo např. lékaře tak opět rozhodnou poslanci.
Mf DNES: Ošetřovné do konce června, i když školy otevřou. Rodiče s dětmi do třinácti let věku budou
mít nárok na ošetřovné až do 30. června. A to i v případě, kdy své děti nepošlou do školy, která bude
otevřená. Na včerejším jednání o tom rozhodla Poslanecká sněmovna. Koaliční návrh má zajistit, aby
o 80 % denního vyměřovacího základu nepřišli rodiče, u kterých stále přetrvávají obavy z koronaviru.
LN: Růst cen zpomaluje. Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zpomalil na 3,2 % z březnových
3,4 %, uvedl ČSÚ. Důvodem bylo podle ekonomů zejména zlevňování pohonných hmot v souvislosti
s nízkými cenami ropy kvůli koronaviru. Naopak pokračovalo výrazné zdražování potravin, především ovoce
a zeleniny. V následujících měsících analytici očekávají další zpomalování inflace na hodnoty okolo 2 %.
Mf DNES: Továrna TPCA zůstane zavřená o týden déle. Kolínská automobilka TPCA prodloužila odstávku
výroby kvůli koronaviru, výrobní linky v závodě by se tak měly znovu rozjet v pondělí 25. května a obnovení
produkce bude spojeno s desítkami hygienických opatření. Výroba v TPCA stojí od 18. března. O prodloužení
odstávky rozhodl podnik kvůli stále zavřeným hranicím a dealerstvím na hlavních odbytových trzích.
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HN: Škoda Electric dodá trolejbusy do Bulharska. Plzeňská firma Škoda Electric dodá do bulharské
metropole Sofie 30 trolejbusů v hodnotě 500 mil. Kč. Nové vozy budou moci díky bateriím jezdit i mimo
trolejová vedení, uvedla firma. Plzeňské trolejbusy v současnosti jezdí i v dalších bulharských městech, např.
v Burgasu, Varně nebo Plevenu.
HN: Křetínského EPH se chce zbavit polského dolu. Energetický a průmyslový holding podnikatele
Daniela Křetínského zvažuje, že přenechá své akcie v polské důlní firmě PG Silesia polské vládě nebo
menšinovým akcionářům. Největší soukromý černouhelný důl v zemi se 1 700 zaměstnanci má problémy s
financováním podniku.
HN: Neprůstřelné vesty dodá armádě česká STV Group. Ministerstvo obrany podepsalo rámcovou
smlouvu s českou firmou STV Group na pořízení téměř 47 tis. neprůstřelných vest, stát za ně zaplatí
1,67 mld. Kč. Kontrakt počítá s tím, že STV Group bude českým vojákům vesty dodávat do roku 2025.
LN: Německé podniky dostanou od vlády přes 19 miliard eur. Německá státní rozvojová banka KfW
poskytne firmám formou úvěrů na pomoc proti dopadům koronaviru 19,3 mld. eur, v přepočtu 531 mld. Kč.
Státní pomoc má tamním podnikům zajistit dostatečnou likviditu pro překonání hospodářských problémů.
Celkem vláda spolkové kancléřky Angely Merkelové připravila pro firmy záchranné balíčky za 750 mld. eur.
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