Odbor vnější komunikace
pátek, 15. května 2020
Titulní strany hlavních deníků
Města a obce kvůli dopadům vládních preventivních kroků proti šíření koronaviru předpokládají až
pětinový pokles svých příjmů, sděluje E15. Lidové noviny se věnují dětským táborům, které by mohly
probíhat od 27. června. Lék remdesivir vyléčil další dva Čechy nakažené covidem-19, informuje Právo.
Hospodářské noviny přináší rozhovor s bioklimatologem Miroslavem Trnkou, který rozebírá extrémní
sucho v ČR. Zdravotní pojišťovny by měly nově proplácet moderní léčbu migrény nebo
onkologických onemocnění, píše Mladá fronta DNES.

Zprávy
LN: Pomoc malým s.r.o. vázne, Senát návrh vrátil. Senátoři vrátili do sněmovny zákon, který rozšiřuje
500korunový denního příspěvek na společníky s.r.o. Horní komora nesouhlasila ze zdrojem peněz pro
výplatu příspěvku mírnícího dopady vládních opatření proti koronaviru. Požaduje, aby ho stát vyplácel ze
státního rozpočtu, a ne z vybrané daně z příjmu od zaměstnanců. Podporu malým s.r.o. iniciovala spolu
s partnerskými svazy Hospodářská komora. Více ZDE
Právo: Zpožděný COVID III snad po neděli. Státní program Covid III nabízející ručení za úvěry
podnikatelům a firmám, které zasáhla vládní opatření kvůli koronaviru, by mohl být podle ředitele
Českomoravské záruční a rozvojové banky Jiřího Jiráska vyhlášen po pondělním jednání vlády. Původně
měl COVID III, kde bude stát firmám do 500 zaměstnanců ručit za úvěry u komerčních bank ve výši
500 mld. Kč, fungovat už od května.
E15: Firmy se začínají hádat o peníze. Nedostatek peněz začíná vyvolávat pnutí mezi firmami. Pro
zaměstnavatele je nyní prioritou vyplácení mezd svým zaměstnancům i za cenu, že dočasně nezaplatí svým
dodavatelům. Na druhou stranu ale řada podniků potřebuje peníze co nejrychleji, aby závazky vůči
pracovníkům vyrovnala. Vyplývá to z šetření Hospodářské komory. Více ZDE
E15: Záchrana OSVČ připraví obce o miliardy. Samosprávy letos očekávají kvůli koronaviru
a preventivním opatřením státu pokles svých příjmů o pětinu. Města a obce proto zrušily nebo odložily desítky
tisíc investičních projektů za téměř 40 mld. Kč. Podle Svazu měst a obcí ČR se nemohou obce miliardovými
částkami ze svých příjmů podílet na dotování vládních záchranných programů kvůli dopadům covid-19.
LN: Čtveřici největších bank se propadly zisky o 4,9 miliardy. Čtyři největší tuzemské banky letos
v prvním čtvrtletí vydělaly 9 mld. Kč, meziročně o 4,9 mld. Kč méně. Za horšími hospodářskými výsledky
České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a UniCredit Bank stojí podle ekonomů nouzová opatření kvůli
koronaviru i nižší úroky ČNB.
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LN: Schillerová plánuje snížit digitální daň na 5 %. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne snížení
připravované daně z digitálních služeb ze sedmi na pět procent, snížení sazby projedná koaliční rada. Resort
financí chce zároveň posunout účinnost digitální daně na počátek roku 2021. Hospodářská komora už dříve
varovala vládu před odvetnými opatřeními ze strany americké administrativy. Úpravu daně proto připustil už
po jednání Hospodářské komory s exportéry premiér Andrej Babiš.
LN: Za návštěvu Prahy dostanou turisti body. Městská firma Prague City Tourism do prázdnin spustí
kampaň „Buďte v Praze jako doma“ zaměřenou na tuzemské turisty, po otevření hranic chce projekt
zpřístupnit také těm zahraničním. Např. hotely, které se do kampaně zapojí, dají hostům za ubytování body.
Ty pak turisté budou moci využít při nákupu vstupenek nebo jiných služeb. PCT do projektu vloží 25 mil. Kč.
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