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Stát umožní firmám kvůli dopadům koronaviru odklad sociálních odvodů, sdělují Hospodářské
noviny. Právo přináší rozhovor s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou o chytré
karanténě. Rostoucí počet volných bytů v Praze tlačí ceny nájmů výrazně dolů, upozorňuje E15. Podle
Lidových novin pošle stát českým nemocnicím 6,5 mld. Kč na pokrytí jejich finančních ztrát
způsobených koronavirem. Senioři mají odlišné příznaky nemoci covid-19 než mladší ročníky,
informuje Mladá fronta DNES.

Zprávy
Právo: Daně z domova opět ve hře. Vláda schválila novou podobu novely daňového řádu, která by měla
umožnit lidem a firmám správu daňových záležitostí online z domova nebo kanceláře. V novém návrhu
ministerstvo financí vyslyšelo výtky Hospodářské komory a zachovalo stávající lhůtu pro vrácení nadměrných
odpočtů DPH na 30 dnech. Další informace ZDE
Mf DNES: Odklad odvodů na sociální pojištění pro firmy je blíže. Odklad odvodů na sociální pojištění se
po včerejším jednání vlády přiblížil. Firmy by si podle ministerstva práce a sociálních věcí mohly odložit platby
pojistného od května do července, uhradit by je pak musely do 20. září. Snížilo by se i penále za opožděnou
platbu, a to ze současných 4,5 % na 1 % dlužné částky. Vláda by měla návrh schválit na pondělním jednání.
Mf DNES: Program Antivirus poběží až do konce května. Vláda rozhodla o prodloužení kurzarbeitového
programu Antivirus s příspěvky na náhrady mezd do konce května. Prodloužení Antiviru prosazovali zástupci
odborů i zaměstnavatelů, podle kterých by ukončení programu k 30. dubnu výrazně poškodilo některé firmy
i zaměstnance.
Mf DNES: Babiš: Hospody vyřešíme v květnu. O otevření restaurací rozhodne vláda na svém jednání
7. května, sdělil premiér Andrej Babiš. Současný harmonogram počítá s tím, že hospodští a restauratéři
budou moci své služby poskytovat od 11. května na zahrádkách, plný provoz restaurací pak bude možný od
25. května. Rychlejší uvolňování preventivních opatření prosazuje i Hospodářská komora. Více ZDE
E15: MF: Schodek přesáhne pět procent HDP. Veřejné finance se letos kvůli pandemii koronaviru
propadnou do schodku na úrovni 5,1 % HDP z loňských 0,3 % HDP. Celkový veřejný dluh ČR by měl letos
stoupnout na 37 % HDP z loňských 30,8 %. Vyplývá to z informací ministerstva financí.
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Mf DNES: Škodovka se rozjela, ale zatím jen na půl plynu. Po pětitýdenní odstávce způsobené
koronavirem zahájila automobilka Škoda Auto svoji výrobu, v nejbližších dvou týdnech chce postupně
navyšovat svoji produkci. Zatím výroba ve Škodovce probíhá ve dvou směnách, zhruba za 14 dní by měly
být zavedeny i noční služby.
LN: Česko ubere peníze solárníkům. Vláda kývla na návrh zákona, který snižuje podporu tzv. zelené
energie ze solárních elektráren. Opatření má podle vicepremiéra Karla Havlíčka ročně uspořit sedm až deset
mld. Kč státní kase i domácnostem, které ročně zejména za fotovoltaiku platí zhruba 1 200 Kč. Podle Solární
asociace je krok vlády nekoncepční a poškodí řadu firem.
LN: Dukovany čekají na EU. Vláda včera schválila podobu rámcové smlouvy se skupinou ČEZ, která
umožňuje výstavbu nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Dokument nyní míří k posouzení
orgánům Evropské unie, zda se ze strany českého státu nejedná o nepřípustnou podporu. ČEZ předpokládá,
že by dodavatel dukovanského bloku za 160 mld. Kč měl být znám do konce roku 2022.
HN: Praha zřídí developerskou společnost. Hlavní město zřídí novou městskou příspěvkovou organizaci
Pražská developerská společnost, do níž vloží neinvestiční příspěvek 13 mil. Kč. Developerská firma vznikne
k 1. červnu a bude se zabývat zejména využitím městských pozemků, jejich rozvojem a bytovou výstavbou.
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