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O ekonomických dopadech preventivních opatření proti šíření koronaviru hovoří v rozhovoru pro E15
bývalý prezident ČR Václav Klaus. Právo se věnuje sporu mezi společností Respilon a univerzitou
VUT v Brně kvůli autorským právům k nanorouškám proti koronaviru. Mladá fronta DNES mapuje, jak
české školy zvládaly v době pandemie covidu-19 online výuku. Podle informací Lidových novin se
neuskutečnil plánovaný telefonický hovor mezi ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem
s jeho izraelských protějškem Gabi Aškenazim. Údajným důvodem je nedávný výrok českého
ministra k plánované anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu. Hospodářské noviny
otiskly rozhovor s Michalem Kadlíčkem, profesionálním hráčem počítačových her.

Zprávy
E15: Prezident podepsal sadu zákonů. Elektronická evidence tržeb bude pro všechna ekonomická odvětví
přerušena do konce letošního roku, aby nezatěžovala podnikatele v době koronaviru. Zákon podepsal
prezident Miloš Zeman. Hlava státu podpisem stvrdila také normu umožňující společníkům malých s.r.o.
s nejvýše dvěma společníky, které zasáhla opatření proto koronaviru, čerpat státní podporu 500 Kč denně.
HN: Poslankyně napravuje chybu. Od září měli podnikatelé přijetí nebo propuštění zaměstnanců nahlásit
České správě sociálního zabezpečení už do druhého pracovního dnes, dnes na to přitom mají osm
kalendářních dnů. Autorka návrhu, poslankyně Hana Aulická Jírovcová, nicméně po kritice podnikatelských
svazů vč. Hospodářské komory na dnešním jednání sněmovny poslancům navrhne vrácení původní lhůty.
Právo: Česko má dostat od EU přes 500 miliard. Téměř 20 mld. eur, v přepočtu více než 500 mld. Kč, má
dostat ČR z balíku peněz na obnovu ekonomiky zemí EU. Plán představený Evropskou komisí počítá jak
s přímými platbami, tak výhodnými úvěry. Částku by měla ČR získat mj. zvýšením příspěvků ve fondech
kohezní politiky či rozvoje venkova.
Mf DNES: Čtvrtina firem už kvůli pandemii propouštěla. Zhruba čtvrtina českých firem už přistoupila
v souvislosti s dopady preventivních opatření proti šíření covidu-19 k propouštění svých zaměstnanců.
Pětina zaměstnavatelů pak snížila pracovníkům finanční bonusy, 10 % podniků i mzdový základ. Žádné
mzdové nebo benefitové škrty neprovedla čtvrtina podniků, uvedla v průzkumu poradenská firma Randstad.
E15: Nový blok Dukovan: stát dá 70 procent, zbytek zaplatí ČEZ. Na výstavbě nového jaderného bloku
v Dukovanech by se měl ze 70 % podílet stát, zbylých 30 % pak zaplatí společnost ČEZ. Očekávaná cena
projektu v současných cenách dosáhne 162 mld. Kč. Po jednání vládního výboru pro jadernou energetiku to
sdělil generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Dodavatele dukovanského bloku by měl stát vybrat do roku 2022.
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LN: Češi začali po rozvolnění znovu utrácet. Češi po uvolnění karanténních opatření kvůli koronaviru
znovu začínají utrácet. Objemy karetních transakcí a výběrů peněz z bankomatů byly v polovině května
meziročně o 9 % vyšší, uvedla ve své analýze Česká spořitelna. Lidé podle ekonomů začínají opět nakupovat
elektroniku, nábytek nebo vybavení domácnosti.
HN: Autoprůmysl tlačí na masivní podporu. Evropské automobilky a jejich dodavatelé varují, že je vlivem
karanténních opatření proti koronaviru a nucenému zavírání závodů čeká hlubší propad než v případě
finanční krize před deseti lety. V dubnu se v celé EU prodalo zhruba 250 tis. vozů, meziročně o 80 % méně.
Výrobci proto Brusel vyzývají, aby autoprůmysl, který zaměstnává v Evropě 13,8 mil. lidí, finančně podpořil.
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