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Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Mladou frontu DNES varuje před populistickým rozdáváním
peněz v souvislosti s koronavirem. Společnost Facebook chce využít rostoucí zájem lidí o online
nákupy a zakládá nákupní platformu přímo na sociálních sítích Facebook a Instagram, sdělují
Hospodářské noviny. Lidové noviny informují o stoupající poptávce Čechů po chalupách v ČR vlivem
omezení cest do zahraničí kvůli koronaviru. Jediné evropské burzy, které v současné koronakrizi
rostou, jsou v pobaltských zemích, píše E15. Právo rozebírá scénář postupného návratu žáků
a studentů do škol po odeznění epidemie covid-19.

Zprávy
LN: Firmy mohou platby odložit na říjen. Firmy budou moci odložit na říjen platby sociálních odvodů za
květen až červenec. Z dluhu pak zaplatí pětinu obvyklého penále za podmínky, že odvedou pojistné hrazené
zaměstnanci. Vládní návrh odsouhlasili senátoři. Penalizaci odložených plateb kritizuje Hospodářská
komora, podle níž by měl stát dočasně odvody firmám odpustit. Více ZDE
Právo: Maláčová chce tříměsíční odpuštění odvodů pro menší firmy. Ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová předloží na pondělní jednání vlády návrh na prodloužení kurzarbeitu pro firmy zasažené
preventivními opatřeními proti koronaviru do konce srpna. Pro firmy do 50 zaměstnanců zároveň navrhne
tříměsíční odpuštění sociálního pojištění za zaměstnance v rámci nového programu Antivirus C.
Mf DNES: Finanční správa natahovala kontroly. Nejvyšší správní soud rozhodl, že Finanční správa
nelegálně překračovala délku daňových kontrol ztrátových firem, která by neměla přesáhnout tříletou lhůtu.
V praxi nicméně podle soudu nebylo výjimkou, kdy berní úředníci prověřovali i více než deset let staré daňové
povinnosti podnikatelů.
Mf DNES: Tržby klesly o 20 miliard korun. Výpadek v tržbách gastronomického odvětví dosáhne kvůli
preventivním opatřením proti šíření koronaviru 20 mld. Kč, odhaduje provozovatel stravenek Edenred. Podle
údajů o transakcích na stravenkových kartách klesly během osmitýdenního uzavření restauracím tržby
o 80 %.
HN: Pivovary loni uvařily rekordní množství piva. České pivovary loni meziročně zvýšily výrobu
o 1,6 % na rekordních 21,6 mil. hektolitrů, informoval Český svaz pivovarů a sladoven. V letošním roce svaz
předpokládá, že výstav piva kvůli koronavirové krizi a zavřeným restauracím poklesne. Na loňském růstu se
podepsal zejména export, české pivovary vyvezly do zahraničí celkem 5,4 mil. hektolitrů nápoje.
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HN: Jasno o veletrzích má být do konce května. Kdy a za jakých okolností se budou moci znovu konat
veletrhy, by mělo být jasné do konce května. Vyplynulo to z konference mezi epidemiology, zástupci
ministerstev zdravotnictví, průmyslu a obchodu a Veletrhů Brno. Podle mluvčího Veletrhů Brno Jaroslava
Bílka jde o nejzazší termín pro přípravu říjnového Mezinárodního strojírenského veletrhu.
HN: Dopravní podniky měst žádají o podporu EU. Sdružení dopravních podniků ČR se připojilo k žádosti
88 dopravců evropských měst o finanční podporu z EU. Vyzývají evropské instituce, aby zahrnuly sektor
městské veřejné dopravy do unijního plánu na řešení dopadů koronaviru. Pokles počtu cestujících v městské
hromadné dopravě v některých zemích dosáhl až 90 %.
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