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Evropské unii chybí jasný plán rozvolňování opatření proti koronaviru, říká v rozhovoru pro Lidové
noviny ministr vnitra Jan Hamáček. Hospodářské noviny představují podnikatele Igora Fajta, jehož
byznysem je odkup a záchrana ztrátových podniků. Mladá fronta DNES informuje o rychlém šíření
koronaviru na Karvinsku. Právo přináší rozhovor s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci
Vladimírem Dzurillou o chytré karanténě. Obchodní řetězce možná budou mít povinnost v budoucnu
nabízet až 80 % zboží od českých výrobců, sděluje E15.

Zprávy
E15: Petříček chce znovu vyrazit s podnikateli do zahraničí. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček
hodlá na podzim obnovit zahraniční cesty s podnikatelskými delegacemi Hospodářské komory a podpořit tak
tuzemský export. Pokud to dovolí situace kolem pandemie covid-19, chce šéf diplomacie uskutečnit původně
plánované cesty do Afriky, Latinské Ameriky či na Blízký východ.
LN: Podniky mohou uhradit sociální odvody až v říjnu. Firmy budou moci odložit úhradu sociálních
odvodů za květen až červenec, a to až do října. Za odložené platby firmy zaplatí pětinu obvyklého penále,
návrh zákona včera podepsal prezident Miloš Zeman. Hospodářská komora prosazuje, aby stát
podnikatelům zasaženým omezeními kvůli koronaviru dočasně platby sociálního pojištění odpustil. Více ZDE
HN: Výrobci chtějí mírnější emisní limity. Výrobci aut zemí visegrádské čtyřky vyzvali EU, aby letos
v souvislosti s dopady koronaviru odložila některé regulace a platnost přísných emisních limitů. To se týká
např. limitů emisí oxidu dusíku nebo oxidu uhličitého. Výrobci poukazují na prudký propad prodejů a tvrdí, že
případné pokuty od EU za neplnění ekologických norem by jejich hospodaření ještě více poškodilo.
Mf DNES: Škoda Auto pozastavila dodávky Octavie. Automobilka Škoda Auto zastavila dodávky nových
modelů Octavie kvůli problémům se softwarem asistenčního systému tísňového volání eCall. Firma nyní
bude problém řešit. Kdy budou dodávky Octavií obnoveny a zda bude nutné svolávat vozy s vadným
softwarem, zatím není jasné.
LN: Začíná tendr na prodej dálničních známek. Stát chce pro prodej elektronických dálničních známek
zřídit v ČR přes 300 prodejních míst, Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil zakázku na jejich
provozovatele. Celkové náklady by se měly odvíjet podle provize požadované vítězem tendru. Ta bude max.
3,3 % z ceny známky. Elektronické viněty nahradí papírové kupony od příštího roku.
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Mf DNES: Levné tankování končí, benzin a nafta podražují. Průměrná cena Naturalu 95 od minulého
týdne v průměru zdražila o 20 haléřů a dostala se přes 26 Kč za litr. Těsně pod hranici 26 Kč zdražila také
motorová nafta. Palivo v ČR v posledních měsících výrazně zlevňovalo kvůli koronaviru a propadu cen ropy
na trzích. V důsledku polevování pandemie v posledních dnech surovina postupně zdražuje.
LN: Návaly v e-shopech zvolna opadají. Zákazníci se vracejí do kamenných obchodů a méně nakupují
přes internet. Ve srovnání s rekordním dubnem se tržby českých e-shopů snížily o čtvrtinu, přesto jsou stále
o polovinu vyšší než před vyhlášením nouzového stavu kvůli koronaviru. Vyplývá to z dat společnosti Global
Payments.
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