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„Hledáme cestu, jak po skončení nouzového stavu dál ochránit občany před epidemií. Po poradě ústavních právníků, ministerstev zdravotnictví, vnitra a vlády jsme začali psát speciální zákon pro boj s koronavirem.“
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Pomoc i eseróčkům
Malé společnosti s ručením omezeným postižené
šířením koronaviru budou mít nárok na jednorázový příspěvek 500 korun denně. Jde tak o obdobnou podporu, kterou nedávno získaly osoby samostatně výdělečně činné. Návrh zákona
ve stavu legislativní nouze schválila sněmovna.
Nyní ho dostane k projednání Senát. Příspěvek
je určen pro společnosti s. r. o. s nejvýše dvěma
společníky, kde o podporu mohou požádat oba,
pokud je jich více, musí být v přímém příbuzenském vztahu.
Bude hůř než při minulé krizi?
České hospodářství kvůli omezením spojeným
s šířením koronaviru zaznamená letos propad o 6,2 %, což je více než za finanční krize
v roce 2009. Počítá s tím jarní makroekonomický odhad, který zveřejnila Evropská komise.
Podle ní se ani v příštím roce česká ekonomika nedostane na loňskou úroveň, růst komise
odhaduje na 5 %. Exportně zaměřené české
hospodářství doplatí podle analytiků komise
kromě poklesu výroby také na menší poptávku v jiných zemích. Ekonomika EU na tom ale
bude ještě hůře, komise očekává propad o rekordních 7,4 %.
Koronavirus pozdržel bankroty
V dubnu bylo v Česku vyhlášeno 44 bankrotů
obchodních společností, o 18 méně než v březnu. Rovněž bylo vyhlášeno 601 bankrotů podnikatelů, o 54 méně než v předchozím měsíci.
Obě čísla jsou nejnižší od června 2019, tedy od
začátku účinnosti novely insolvenčního zákona.
Za normálních okolností by pokles byl pozitivní
zprávou o stavu ekonomiky, jeho pravým důvodem je ale omezené fungování soudů během
nouzového stavu. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
Elon Musk se napakuje
Tržní hodnota americké automobilky Tesla v úterý dosáhla hranice potřebné k tomu, aby šéf
podniku Elon Musk získal první část své mimořádně vysoké odměny. Ta v první fázi činí více

Příklady státní „koronavirové“ pomoci vybraným aerolinkám
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než 700 mil. USD, uvedla agentura Bloomberg.
Podmínkou odměny bylo, že průměrná tržní kapitalizace firmy za posledních šest měsíců musí
překonat 100 miliard USD.
Do konce roku bez EET
Sněmovna ve stavu legislativní nouze schválila vládní návrh na odložení EET pro všechna
odvětví až do konce roku. Důvodem je snaha
nezatěžovat podnikatele po dobu epidemie koronaviru. Žádný podnikatel tak už nyní nemusí
evidovat své tržby a úřady povinnost ani nekontrolují. Zákon tak odložil i spuštění poslední
fáze EET, která měla nastat 1. května. Evidence se
měla rozšířit na všechna zbývající odvětví, hlavně
na řemeslníky, ale třeba i na lékaře nebo advokáty. Zákon nyní dostane k projednání Senát.

5G nutnost: šance pro Huawei v USA?
Ministerstvo obchodu USA připravuje nová pravidla, která americkým podnikům umožní spolupracovat s čínskou firmou Huawei Technologies
na stanovování norem pro mobilní sítě páté
generace (5G). USA si zřejmě uvědomují, že se
dostávají do nevýhodné pozice při stanovování
norem, které mají zajistit, aby zařízení různých
podniků byla navzájem kompatibilní.
„Kuřácká“ akcie
Tabáková společnost Philip Morris ČR navrhuje
vyplatit dividendu za rok 2019 ve výši 1 560 Kč
na akcii. Firma tak vyplatí celý zisk za loňský rok
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1,1 mld. eur

4 mld.

0,68 mld. eur
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statistiky a data z průzkumů naznačují, že doba
koronavirová rozhodně nekončí. Situace se ale
každopádně začíná uvolňovat. Jedna z dalších
věcí, které se v rámci možností vracejí do normálu, jsou i školy. Klobouk dolů před těmi, kdo
jsou v první linii, ale za mě osobně jsou hrdiny
i učitelé. S distanční výukou pomocí internetu se
sice ne každý popasoval, ale přesto výuka nějak
běží. Pakliže jste se svými ratolestmi strávili byť jen
pár hodin týdně (třeba i jako pasivní dozorce)
u jejich výuky, víte, o čem mluvím. A přestože letošní vysvědčení nebude úplnou „výkladní skříní“
našich dětí, je dobře, že se ještě před koncem
školního roku děti do školy vrátí. Těm z vás, jejichž
potomky čeká maturita či příjímací zkoušky, přeji
pevné nervy a držím palce.

Dočkají se Smartwings pomoci od státu?
Jedním z těžce zasažených sektorů průmyslu se stala letecká doprava. Aerolinky po celém světě musely odstavit svá letadla a kvůli
poklesu odbytu se potýkají s výraznými problémy v hospodaření. Asociace IATA odhaduje, že meziroční propad osobní letecké
přepravy bude až 55 % a přepravcům poklesnou tržby o více než 310 miliard dolarů. Není divu, že se řada z nich obrací na stát
s žádostí o pomoc, ať už přímou, či alespoň v podobě záruky za úvěry. Některé z nich se již „injekce“ dočkaly, například American
Airlines přispěla vláda deset miliard dolarů, Air France – KLM zase 11 miliard eur. Státní garance na úvěr v rozsahu 1,5 až 2,5 by uvítaly
i tuzemské aerolinky Smartwings, které vlastní národního dopravce ČSA. Jisté je, že na trhu aerolinek dojde ke konsolidacím a změnám.
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a část nerozděleného zisku z minulých let. Hrubý dividendový výnos dosahuje 11 %. Posledním
dnem nároku na dividendu bude 14. květen, výplata bude probíhat od 22. července. Zároveň firma oznámila, že řádná valná hromada se uskuteční distančním způsobem (takzvaně per rollam).

Doporučujeme z Peak.cz
PODCAST – Aleš Gill (mBank):
V prostředí internetu jsme jako uživatelé
méně obezřetní
Celý náš život se přesouvá na internet, což je
de facto svět sám pro sebe. Nakolik je pro nás
bezpečný? Kde všude se skrývají rizika? Jak se
bránit zneužití údajů či rozlišovat fake news? Na
to jsme se zeptali Aleše Gilla, specialisty bezpečnosti mBank CZ a SK. VÍCE ZDE
Spravedlnost, nebo další brzda pro trh
s bydlením? Vláda ruší daňové odpočty
hypoték
Součástí daňových úprav z dílny Ministerstva
financí je zrušení čtyřprocentní daně z nabytí
nemovitých věcí a také konec pro daňové odpočty ze zaplacených úroků u nově uzavřených
hypoték. Cílem je podle ministerstva podpora
trhu s nemovitostmi a z dlouhodobého hlediska
zlepšení dostupnosti vlastního bydlení. Nicméně
právě záměr rušit podporu hypoték je odbornou
veřejností vnímán spíše negativně. VÍCE ZDE
Willi Song (Huawei): Rok 2020 bude pro
zavádění sítí páté generace klíčový
Co nejvíce ovlivňuje trh telekomunikační infrastruktury a mobilních telefonů? O tom i o budování sítí 5G jsme si povídali s šéfem společnosti
Huawei v ČR, SR a Rakousku Willim Songem.
„Zatím jsme podepsali 91 komerčních smluv
na technologie 5G a více než polovina z nich
je v Evropě,“ říká v rozhovoru pro Peak.cz.
VÍCE ZDE
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