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Odbor vnější komunikace 

středa, 27. května 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Vláda zvažuje pokrýt část výdajů spojených s kurzarbeitem půjčkou od Evropské komise, sděluje 

E15. Mladá fronta DNES informuje o podmínkách vycestování z ČR do zahraničí. Lidové noviny 

upozorňují na rizika spojená s užíváním látky hydroxychlorochin proti nemoci covid-19. Do žlutých 

kontejnerů na plasty bude možné vyhazovat i kovové obaly, plánuje podle deníku Právo ministerstvo 

životního prostředí. Hospodářské noviny se věnují dopisu ministra zahraničních věcí Tomáše 

Petříčka, který kritizoval Izrael za plány na anexi osad na Západním břehu Jordánu. 

Zprávy 

Mf DNES: EET bude přerušena jen do konce roku. Elektronická evidence tržeb bude přerušena jen do 

konce letošního roku, návrh Senátu na odklad EET pro všechna odvětví mimo stravovací, ubytovací služby 

a obchodu do konce června 2023 odmítli poslanci. Žádný podnikatel v ČR nyní nemusí do konce roku 

evidovat tržby online a úřady tuto povinnost nebudou kontrolovat a sankcionovat. 

HN: Smlouvy ke Covid III podepíší banky v pátek. Do výzvy Českomoravské záruční a rozvojové banky 

k záručnímu programu Covid III se přihlásilo 20 komerčních bank nebo spořitelních družstev. Konkrétní 

smlouvy o spolupráci mezi ČMZRB a bankami by se měly podepisovat v pátek. Na webináři Hospodářské 

komory ke Covid III to sdělil ředitel komunikace ČMZRB Michal Pluta.  

E15: Vláda zvažuje unijní půjčku na kurzarbeit. Ministerstvo financí zvažuje, že si na pokrytí výdajů 

spojených s programem Antivirus půjčí u Evropské komise, která k tomuto účelu vydává dluhopisy. Na 

společné podpoře zaměstnanosti se členské státy EU dohodly minulý týden. Brusel by měl zemím 

postiženým preventivními opatřeními proti koronaviru poskytnout dluhopisy v hodnotě 100 mld. eur. 

HN: Správa dostala 723 tisíc žádostí o příspěvek OSVČ. Finanční správa do pondělka přijala  

722 987 žádostí o vyplacení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným, celkem na kompenzacích 

OSVČ vyplatila 16,4 mld. Kč. Za období od 12. března do 30. dubna mohou živnostníci žádat o příspěvek ve 

výši 500 Kč denně, tedy celkem max. 25 tis. Kč. Ministerstvo financí výzvu prodloužilo až do 8. června. 

LN: Stavební zákon dostane sněmovna v září. Návrh stavebního zákona, který míří na legislativní radu 

vlády, by měla sněmovna projednat v září. Nová stavební legislativa by měla začít platit v průběhu roku 2021, 

uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Předkládaná podoba nového stavebního zákona ale 

podle Hospodářské komory neplní zásadní princip 1 razítka, 1 úřadu a 1 povolení a je nezbytné normu 

přepracovat. Více ZDE  

 

https://www.komora.cz/press_release/vladimir-dlouhy-novy-stavebni-zakon-je-nezbytny-soucasny-urednicky-navrh-ale-prohlubuje-paralyzu-neustale-popirani-teto-skutecnosti-kyzeny-efekt-neprinese/
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Mf DNES: Na Jadran od června i letecky se Smartwings. Společnost Smartwings začne obnovovat 

provoz, od 10. června plánuje spuštění letů do chorvatského Splitu. Další dopravci, kteří obnoví spojení 

s českou metropolí, jsou Air Serbia s lety do Bělehradu nebo Brussels Airlines s pravidelnou linkou do 

Bruselu.  

HN: Státem ovládané Mero dosáhlo rekordního zisku. Státem vlastněný provozovatel ropovodů Mero loni 

meziročně zvýšil čistý zisk o 5,1 % na rekordních 597,4 mil. Kč. Tržby firmy pak v porovnání s předchozím 

rokem stouply o 4,2 % na 1,98 mld. Kč.  

HN: Tripartita podporuje konání veletrhů v Brně. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně by se měl letos 

v říjnu uskutečnit, po jednání tripartity to oznámil vicepremiér Karel Havlíček. Podle dosavadního plánu by 

se měl veletrh konat od 5. do 9. října.  

Mf DNES: Šest z deseti občanů EU má problémy. Kvůli finanční krizi způsobené pandemií koronaviru 

přiznává 60 % občanů EU ekonomické problémy. Téměř třetina dotázaných pak v průzkumu Evropského 

parlamentu hlásí výpadky příjmů. 23 % lidí uvedlo, že jsou postiženi nuceným zkrácením pracovní doby nebo 

ztrátou zaměstnání. Šetření se zúčastnilo na 21 tis. obyvatel v 21 zemích EU.   

 


