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Předplatné je možné kdykoli zrušit
a vrátíme vám peníze.

nikam nemusíte

Vláda projedná rozšíření
parametrů a oblastí, ve
kterých bude firmám kvůli
propadu odbytu a výroby
kompenzovat část
mzdových nákladů. Nově
si pomohou i výrobci aut
a jejich dodavatelé.

MIROSLAV PETR

PRAHA Státem chystaná kompen-
zace mezd, takzvaný kurzarbeit,
se zřejmě rozšíří i na další podni-
ky. Možná na všechny, kterým od-
byt vlivem koronaviru klesl úplně
na nulu. Vláda bude v tomto
smyslu projednávat nové návrhy
ministerstev práce a průmyslu.

Už teď je jasné, že jde hlavně
o podporu automobilek, které
v Česku zatím na 14 dnů kvůli
ochraně zdraví zaměstnanců poza-
stavily výrobu – se sníženými pla-
ty (většinou 60 až 70 procent pů-
vodní mzdy) zůstaly doma desít-
ky tisíc jejich lidí. Plus také další
zaměstnanci jejich dodavatel-
ských firem. Stát by mohl firmám
v tomto případě kompenzovat po-
lovinu z vyplácených snížených
mezd.

Všem, jimž odbyt spadl na nulu
V pondělí oznámená pravidla kurz-
arbeitu se týkají celkem pěti oblas-
tí postižení firem. V té páté, posled-
ní bylo možné kompenzovat mzdy
státem jen zaměstnavatelům, kte-
rým odbyt a práce pro lidi klesly
jen částečně. „Dotkne se to nyní
ale všech, tedy i těch, již spadli na
nulu. A tím pádem i těchto vel-
kých firem. Zjednodušeně řečeno,
chceme podpořit automobilový
průmysl. Ale není to jen o něm. Cí-
lem je motivovat zaměstnavatele,
aby nepropouštěli. Jsou to v do-
bách krizových ti dříči, kterých si
moc vážíme,“ uvedl pro LN místo-
předseda vlády a šéf resortů prů-
myslu a dopravy Karel Havlíček.

Rozšíření parametru kurzarbei-
tu i pro firmy, které ne vlastní vi-
nou a ani z moci úřední (jako
třeba restaurace) spadly až na
nulu příjmů, vláda teprve projed-
ná. Havlíček s premiérem Babi-
šem o tom už prý jednali jak s au-
tomobilkami, tak i se Svazem prů-
myslu a dopravy.

Pro automobilky se jedná o po-
moc v řádu milionů korun. Celko-
vé očekávané ztráty z dočasného
zastavení výroby ale zatím neko-

mentují. „Prosíme o pochopení,
ale v současné chvíli je ještě příliš
brzy jakýmkoliv způsobem odha-
dovat vývoj situace. Nejpřednější
je v tuto chvíli zdraví našich za-
městnanců,“ reagovala Kamila
Biddle z tiskového oddělení mla-
doboleslavské Škody Auto, která
je se zhruba 34 tisíci zaměstnanci
největším výrobcem aut v zemi –
následuje nošovický Hyundai (na
3,3 tisíce zaměstnanců) a kolín-
ská společnost TPCA s 2,5 tisíce
zaměstnanců.

Ztráty ve všech oborech české
ekonomiky dosáhnou na tržbách
vlivem opatření proti koronaviru
desítek miliard korun, není vy-
loučeno, že několika set miliard.
Zabránit masivnímu propouště-
ní, velkému nárůstu nezaměstna-
nosti a s tím související další zátě-
ži pro státní rozpočet je podle
ekonomů i profesních svazů zá-
sadní.

„Kurzarbeit musí existovat
a měli bychom ho mít připraven
v krizové legislativě tak, aby-

chom ho vždy jen vytáhli, lehce
modifikovali na aktuální podmín-
ky a jeli podle něj i s vazbou na zá-
koník práce. Jde o čas,“ říká Eva
Svobodová, generální ředitelka
Asociace malých a středních pod-
niků a živnostníků ČR.

Kompenzace ano, ale s mírou
U návrhu kurzarbeitu jí však chy-
bí zastropování shora i pokrytí
spodní hranice. Jak garantované-
ho podílu původní mzdy pracovní-
ka, pro kterého není práce, tak
výše dotace pro zaměstnavatele.

„Není třeba platit 60 procent
těm, kdo mají mzdy 200 tisíc, ale
také 60 procent pro nízkopříjmo-
vé dělníky není pro uživení rodi-
ny. Navrhujeme nekomplikovaný
model kurzarbeitu tak, že stát po-
kryje každé firmě minimálně po-
lovinu mediánové mzdy včetně
odvodů, tedy 21 tisíc celkem.
Úkolem kurzarbeitu je pomoci
slušně přežít, nikoli zachovat
komfort,“ uvedla Svobodová.

Dosud vláda schválila kompen-

zace mezd v pěti případech. Pro
firmy, které mají zaměstnance na
nemocenské v karanténě, pro ty,
jež musely na základě nařízení
vlády zavřít, a v případě, že firma
stojí vlivem aspoň třetinového po-

klesu zaměstnanců. Dále také v si-
tuaci, že firma nemůže vyrábět
kvůli chybějícím dodávkám mate-
riálu, a zatím poslední případ se
vztahuje na firmy, které přijdou
vlivem nynější situace o odbyt.

IVANA PEČINKOVÁ

WASHINGTON/PRAHA Americká
vláda a opozice konečně nalezly
shodu na balíčku rozpočtových
opatření, který má pomoci americ-
ké ekonomice sužované pandemií
koronaviru. Jeho hodnota by se
měla pohybovat kolem dvou bilio-
nů dolarů (asi 51 bilionů korun).

„Balíček cílí zejména na malé
a střední podniky. Jedním z klíčo-
vých bodů programu bude i po-
skytnutí přímých plateb americ-
kým domácnostem,“ řekl LN port-
folio manažer společnosti Cyrrus
Tomáš Pfeiler. „Na přesné para-
metry programu se zatím čeká.
Platby pro domácnosti by měly
dosáhnout 1200 dolarů pro dospě-
lého a 500 dolarů na dítě. U lidí
s ročním příjmem přes 75 tisíc do-
larů nebo páru s příjmem přes
150 tisíc budou dávky kráceny.
Platby se netýkají lidí s ročními
příjmy nad 99 tisíc,“ upřesnil.

Přímá finanční podpora má po-
moci zabránit ochromení soukro-
mé spotřeby. Ta je ve Spojených
státech dlouhodobě hlavním ta-
hounem hospodářského růstu.

Hlavní ekonom společnosti
Czech Fund Lukáš Kovanda do-
dal, že pomoc je adresována
i městům a jednotlivým státům.
Odsouhlasení opatření oběma ko-
morami amerického Kongresu by
podle něj mělo být formalitou.

Trhy šly nahoru
Zpráva o blížící se shodě, která ješ-
tě před dokončením jednání minis-
tra financí Steva Mnuchina a lídra
demokratických senátorů Chucka
Schumera unikla do kuloárů, zved-
la v úterý náladu trhům po celém
světě. Americký burzovní index
Dow Jones vzrostl o 11,37 procen-
ta, což je podle agentur největší
jednodenní růst od roku 1933, kdy
skončila takzvaná velká deprese.
Hlavní index japonské burzy
Nikkei 225 zpevnil o osm procent,
nejvíce od roku 2008.

Včerejší obchodování uzavřely
akcie v USA smíšeně. Indexy
Dow Jones a S&P 500 vzrostly,
Nasdaq Composite mírně klesl.
Dow Jones stoupl o 2,39 procenta
na 21 200,55 bodu.

Akcie vytáhlo nahoru i ponděl-
ní oznámení dalších opatření ame-

rické centrální banky. Ta po opa-
kovaném snižování úrokových sa-
zeb představila program neomeze-
ného odkupu cenných papírů,
včetně firemních dluhopisů. To-
máš Pfeiler upozornil také na to,
že se kvůli obavám prezidenta Do-
nalda Trumpa ze zhoubných dopa-
dů na ekonomiku začíná v někte-
rých státech stále častěji skloňo-
vat takzvaný korejský scénář, což
znamená plošné testování a ná-
slednou izolaci nemocných.

„Výhodou ovšem je, že zbytek
populace funguje v de facto běž-
ném režimu, a nedochází tak k cel-
kové paralýze hospodářství,“ řekl
Pfeiler. Mluví se i o tom, že by
mladší lidé mohli zpátky do pra-
covního procesu dříve. Počet naka-
žených v USA včera překročil
60 tisíc, 827 jich doposud zemřelo.

Podle průzkumu společnosti
IHS Markit klesla podnikatelská
nálada v USA na rekordní mini-
mum. „Průzkum ukazuje, že Spo-
jené státy už pravděpodobně jsou
v recesi, která se nevyhnutelně dál
prohloubí,“ řekl agentuře Reuters
hlavní ekonom zmíněné společnos-
ti Chris Williamson.

BRUSEL Evropská unie dokáže
v koronavirové krizi tradičními
dodavatelskými kanály pokrýt
jen asi deset procent poptávky
po ochranných zdravotnických
pomůckách a po zařízeních
typu ventilátorů. Vyplývá to z
interního dokumentu Evropské
komise (EK). „Dostupnost a do-
dávky osobních ochranných
prostředků a jiných zdravotnic-
kých potřeb, zejména ventiláto-
rů, napříč Evropou budí oba-
vy,“ uvádí Komise. Většina stá-
tů EU má podle jejího zjištění
omezené zásoby a omezenou
kapacitu pro zvýšení produkce.
Na výrobu roušek a ochranného
oblečení se tak operativně pře-
orientovávají výrobci jiných
druhů zboží.

Kritický nedostatek ochran-
ných prostředků podle doku-
mentu Komise dále zhoršují
omezení, která některé státy EU
zavádějí na vývoz tohoto zboží
do jiných unijních zemí, a rov-
něž uzavírání hranic, jež způso-
buje dlouhé odbavovací lhůty.
Na některých hranicích – zvláš-
tě na těch mezi východními člen-
skými státy – převyšuje podle
dokumentu čekací doba i 24 ho-
din a postihuje právě i dodávky
zdravotnických potřeb a léků.

Omezení vývozu zdravotnic-
kých potřeb zatím zrušilo jen
Německo a Francie. S ostatní-
mi zeměmi včetně Česka o tom
Brusel jedná. Unie také navrhla
zavést takzvané zelené pruhy
pro zrychlení odbavení kritické-
ho druhu zboží, tento plán se
ale do praxe zavádí jen pozvol-
na. čtk

„Chceme podpořit autoprůmysl.“ Nošovický Hyundai v sobotu zastavil výrobu. Jeho zaměstnanci jsou doma se 70 procenty mzdy. FOTO ČTK

Evropa
nemá dost
ventilátorů

Kurzarbeit i pro automobilky

Americké rodiny dostanou
finanční pomoc od státu


