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USA hrozí několika evropským zemím včetně ČR odvetnými cly kvůli plánům na zavedení digitální
daně, sdělují Lidové noviny. E15 vypočítává ztráty pivovarů kvůli zavření hospod a restaurací
v souvislosti s koronavirem, výrobci museli zlikvidovat desítky tisíc hektolitrů piva. Cestovní
kanceláře očekávají nápor klientů díky uvolnění pravidel pro cesty do zahraničí, informuje Právo.
Hospodářské noviny se věnují odchodu místopředsedy hnutí ANO Petra Vokřála z vedení strany.
Mladá fronta DNES upozorňuje na nekalý byznys lichvářů, kteří veřejně inzerují nevýhodné půjčky.

Zprávy
Mf DNES: Komu pomůže odložení poslední fáze EET? Pozastavení EET má podle vlády pomoci firmám
při záchraně jejich podnikání kvůli dopadům preventivních opatření proti koronaviru. Ministerstvo financí
zároveň nepředpokládá, že by podnikatelé začali ve velkém zatajovat tržby, když nepodléhají kontrolám.
Podle Hospodářské komory znamená pro firmy odklad EET zejména vítanou administrativní a časovou úlevu.
LN: Ekonomika přibrzdila míň, než se čekalo. Česká ekonomika klesla podle zpřesněného odhadu ČSÚ
v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 2 %, mezičtvrtletně pak o 3,3 %. Navzdory lepšímu výsledku, než
který v květnu statistici očekávali, se jedná o nejhlubší hospodářský pokles ČR od roku 2010. Výsledky
ovlivnila zejména pandemie koronaviru a s ní spojená preventivní opatření proti šíření nemoci.
LN: Peníze pro firmy mají zpoždění. Každá 12. firma, která žádala o příspěvky na náhrady mezd
z kurzarbeitového programu Antivirus a poslala úřadu práce vyúčtování, peníze za březen nedostala. Za
duben pak prostředky nedostala desetina žádajících podniků. Vyplývá to z údajů ministerstva práce
a sociálních věcí, podle něhož stát firmám na kurzarbeit k 1. červnu vyplatil 9,28 mld. Kč.
Mf DNES: Pokus nařídit obchodům 85 % českých potravin narazil. Snaha 23 poslanců napříč stranami
zákonem nařídit, aby bylo v obchodech od roku 2027 povinně 85 % českých potravin, narazila. Poslanci
vládních stran ANO a ČSSD včera uvedli, že o zákonu o potravinách hlasovat nebudou a vrátí ho
k projednání do sněmovních výborů. Hospodářská komora návrh označila za nepřípustný zásah do
podnikání, který navíc odporuje evropským pravidlům. Více ZDE
HN: Lidé pracovali o sedm hodin týdně méně. Zaměstnanci v ČR v dubnu kvůli koronakrizi odpracovali
o sedm hodin týdně méně než před rokem, prací průměrně strávili 28,4 hodiny týdne. U podnikatelů se počet
odpracovaných hodin snížil ještě výrazněji – v průměru o 12 hodin týdně, uvedl ČSÚ.
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LN: USA tlačí na Česko kvůli Googlu a spol. Naplňuje se scénář, před kterým Hospodářská komora
dlouhodobě varuje vládu. USA kvůli záměru zdanit 7% sazbou tuzemské příjmy velkých amerických firem
jako Google, Facebook nebo Amazon zahájily pro ČR a dalším evropským zemím vyšetřování. To by mohlo
podle ekonomů skončit v krajním případě odvetnými cly na dovážené zboží. Americké vyšetřování kromě ČR
míří i proti Itálii, Rakousku nebo Španělsku. Na digitální daň můžou doplatit čeští exportéři. Více ZDE
E15: Výrobce lokomotiv utržil 2,4 miliardy. Společnost CZ Loko, český výrobce lokomotiv, zvýšil
v uplynulém hospodářském roce meziročně tržby o více než 231 mil. Kč na 2,4 mld. Kč. Zisk společnosti se
pak meziročně zvýšil o 3 mil. Kč na 75 mil. Kč. Zhruba třetina příjmů CZ Loko pochází z exportu, podnik
získal významné zakázky v Itálii, Turecku nebo na Slovensku.
LN: Tykač pokračuje v nakupování amerických těžařů. Energetická skupina Sev.en Energy finančníka
Pavla Tykače převzala americkou těžební společnost Blackhawk Mining, která je významným dodavatelem
metalurgického uhlí na americký i mezinárodní trh. Cenu transakce společnost neuvedla. Už v květnu Sev.en
získala podíl 17,1 % v dalším americkém producentovi uhlí – firmě Corsa Coal Corp.
HN: Francie odhaduje pokles HDP na minus 11 procent. Francouzská vláda snížila odhad letošního
vývoje HDP kvůli koronavirové krizi na minus 11 % z dříve uváděných minus 8 %, oznámil tamní ministr
financí Bruno Le Maire. Analytici oslovení agenturou Bloomberg jsou zatím optimističtější, když očekávají
hospodářský pokles Francie o 9 %.
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