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Otevírání domácí ekonomiky se v tomto týdnu výrazně zrychlilo
Ministerstvo financí ČR představilo opatření na podporu domácí ekonomiky a je nutné zmínit,
že podpora by mohla být významnější především ve smyslu struktury pomoci a rychlosti

Téměř po celý duben byla domácí ekonomika
paralyzována vládními opatřeními na potlačení
pandemie Covid-19, avšak konec dubna přináší
v tomto směru uvolnění. Na druhé straně
nouzový stav byl prodloužen do 25. května.
Každopádně je jasné, že domácí ekonomika
dostala tvrdý úder, ze kterého se bude
vzpamatovávat minimálně po zbytek letošního
roku. Ministerstvo financí ČR (MF) v tomto
týdnu představilo opatření na podporu
ekonomiky v souvislosti s dopady šíření
koronaviru v celkové výši 1,19 bilionu korun,
přičemž 216 miliard je přímá podpora a zbytek
jsou záruky. Schodek státního rozpočtu by tak
měl letos nově činit 300 miliard korun.

Výsledkem by samozřejmě byl ještě vyšší
schodek státního rozpočtu pro letošní rok, než
aktuálních 300 mld. korun. Na druhou stranu je
i tak poměrně pravděpodobné, že schodek
rozpočtu bude v nadcházejících měsících ještě
opět navýšen.
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Podpora domácích ekonomických subjektů by
mohla být výraznější než to, co MF
představilo. Výraznější ani ne tak ve smyslu
objemu, ale struktury, rychlosti a efektivity.
Částka na přímou podporu by měla být vyšší, a
to především na příjmové straně v podobě
daňových úprav tak, aby firmy měly dostatek
likvidity a nedocházelo předčasně k jejich
druhotné platební neschopnosti. Pro firmy se
nabízejí úpravy u daně z přidané hodnoty –
např. odložení plateb této daně do konce roku,
zrychlení procesu vrácení nadměrných
odpočtů, alternativně alespoň dočasné
zavedení hotovostního principu odvádění
daně, tj. firma zaplatí daň až potom, co jí bude
uhrazena faktura. Možností je i například
dočasný přesun vybraných plátců daně z
přidané hodnoty do nižší sazby. Řadu
podobných parametrických úprav a odkladů by
šlo dočasně aplikovat u odvodů na sociální
pojištění. Úzkým hrdlem jsou i nedostatečné
kapacity Českomoravské záruční a rozvojové
banky u úvěrových programů a záruk.
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