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Odbor vnější komunikace 

čtvrtek, 7. května 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Úřady začaly ve velkém kontrolovat firmy využívající program Antivirus, upozorňují Hospodářské 

noviny. E15 informuje o problémech, které mohou přinést zákony přijímané ve stavu legislativní 

nouze. Vláda i přes dílčí chyby zvládla koronavirovou krizi dobře, sděluje v rozhovoru pro deník Právo 

ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Lidové noviny se věnují návratu žáků a studentů  

do školních lavic, chystají se mj. na přijímací nebo maturitní zkoušky. Podle ministerstva 

zdravotnictví se s nemocí covid-19 v ČR setkalo jen velmi malé procento populace, informuje Mladá 

fronta DNES.  

Zprávy 

LN: EET se odloží až do konce roku, schválili poslanci. Sněmovna ve stavu legislativní nouze schválila 

vládní návrh na odložení EET pro všechna odvětví až do konce letošního roku. Žádný podnikatel tak nebude 

muset online evidovat své tržby a úřady tuto povinnost nebudou kontrolovat a sankcionovat. Zákon odloží  

i spuštění poslední fáze EET, kterou chtěl stát zavést od května např. pro řemeslníky, advokáty nebo lékaře. 

HN: OSVČ bude vyplácen příspěvek i po 30. dubnu. Jednorázový příspěvek 500 Kč denně živnostníkům 

a OSVČ, které poškodila vládní opatření proti šíření epidemie koronaviru, bude stát vyplácet i po 30. dubnu. 

Zákon podepsal prezident republiky Miloš Zeman. Vláda navrhla zavedení tzv. druhého bonusového období, 

které potrvá od 1. května do 8. června. Případné třetí období počítá s vyplácením náhrad až do konce srpna. 

HN: S pomocí okamžitě přichází kontrola. Podnikatelé oslovení deníkem a využívající program Antivirus 

potvrzují rychlé vyřízení svých žádostí o finanční náhrady. Na druhé straně se ale potýkají s kontrolami  

ze strany Úřadu práce. Pro firmy to znamená vyplnění 11stránkového dokumentu za každého zaměstnance. 

Kontroly podle firem navíc zpravidla chodí do firem na základě udání, což potvrzuje i ministerstvo práce  

a sociálních věcí.  

HN: Tržby obchodníků v březnu klesly o 8,9 procenta. Tržby obchodníků bez započítání prodejců 

motorových vozidel v březnu meziročně klesly o 8,9 %, hlavním důvodem jsou podle ekonomů vládní 

opatření proti koronaviru. Prodeje rostly jen v obchodech s potravinami, zdravotnickým zbožím  

a v e-shopech. Data zveřejnil ČSÚ. 

Mf DNES: Na 40 procent Čechů pocítilo dopad epidemie. Dopad pandemie koronaviru na své příjmy 

pocítilo téměř 40 % Čechů a o zaměstnání přišlo v době krize 7 % dotázaných. Vyplývá to z dubnového 

průzkumu společnosti NMS Market Research pro Raiffeisenbank. Studie také ukázala, že 42 % domácností 

má finanční rezervy maximálně na jeden měsíc. 
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Mf DNES: Prodej nových aut se propadl, většina vozů podražila. Prodej nových osobních aut se v dubnu 

kvůli opatřením proti koronaviru meziročně propadl o 53 % na 10 679 vozů, uvedl Svaz dovozců automobilů. 

Za první čtyři měsíce roku se pak odbyt nových aut meziročně snížil o 26,3 % na 60 893 vozů. I přes pokles 

poptávky nicméně ceny nových osobních aut v prvním čtvrtletí rostly, a to v průměru o 3,9 %. 

LN: Brusel věští pokles o 6,2 %. Česká ekonomika se má letos podle pravidelné jarní prognózy Evropské 

komise propadnout o 6,2 %, zejména kvůli dopadům koronavirové pandemie. V příštím roce by pak měl 

tuzemský HDP opět růst, a to 5% tempem. Podle ekonomů českému hospodářství pomůže přetrvávající 

nízká nezaměstnanost, která by neměla překonat 5% hranici.  

HN: Unipetrol za čtvrtletí prodělal 2,2 miliardy. Petrochemický holding Unipetrol v prvním čtvrtletí 

letošního roku meziročně navýšil svoji ztrátu na 2,2 mld. Kč z loňských 65 mil. Kč. Tržby společnosti se 

meziročně snížily o 17 % na 24 mld. Kč. Hospodářské výsledky jsou podle Unipetrolu negativně ovlivněny 

zejména situací okolo koronaviru a celosvětově slabé poptávce po petrochemických výrobcích. 

 

 


