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Kvůli vyšším úrokovým sazbám se ČR výrazně prodražuje státní dluh, sděluje E15. Lidové noviny
upozorňují na rostoucí počet osobních bankrotů v ČR. Rok 2020 přinese dostupnější špičkovou léčbu
i lepší dohled nad medikamenty, píše Mladá fronta DNES. Deník N a Hospodářské noviny se věnují
odvetným opatřením, která spustil Írán po zabití generála Solejmáního americkou armádou.
Ministerstvo obrany plánuje vyslání 60 vojáků na pomoc v boji s teroristy v Africe, informuje Právo.

Zprávy
Mf DNES: U většiny daní stát loni vybral více. Celkové daňové příjmy českého státu bez započítání
pojistného na sociální zabezpečení loni meziročně stouply o 5,4 % na 1 074,9 mld. Kč, celkové daňové
inkaso bylo oproti plánu nicméně zhruba o 12 mld. Kč nižší. Stát vybral meziročně více na DPH a dani
z příjmu právnických osob, naopak výběr klesl u spotřebních daní. Data zveřejnilo ministerstvo financí.
Právo: Budějovický Budvar měl loni rekordní tržby. Národní podnik Budějovický Budvar vykáže za loňský
rok rekordní tržby, uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman. Přesnou výši tržeb šéf resortu neuvedl, částka
by ale měla překonat hodnotu z roku 2018, kdy Budvar utržil 2,63 mld. Kč. Za dobré výsledky vděčí národní
podnik zejména odbytu v zahraničí, kam loni směřovalo skoro 70 % jeho produkce.
HN: Firmě Pars nova vzrostly tržby na 1,027 miliardy. Šumperská společnost Pars nova, která se
specializuje na opravy a modernizaci kolejových vozidel, v roce 2018 meziročně zvýšila svůj zisk o 53 % na
71,2 mil. Kč. Tržby firmě, která je součástí skupiny Škoda Transportation, pak v porovnání s předchozím
rokem vzrostly o 187 mil. Kč na 1,027 mld. Kč.
E15: Výrobce minerální vody Mattoni zdvojnásobil zisk. Společnosti Karlovarské minerální vody ze
skupiny Mattoni 1873 předloni vzrostl zisk meziročně o 110 % na 442 mil. Kč. Tržby firmy pak dosáhly více
než 4 mld. Kč, což znamená meziroční zvýšení o 14 %. Za dobrými čísly stojí podle vedení společnosti
zejména růst tuzemského trhu i velmi dobré výsledky na Slovensku.
LN: E-shopů v Česku setrvale přibývá. Počet internetových obchodů v ČR loni stoupl o 3 100 na celkových
46 600, o dvě pětiny pak vzrostlo množství e-shopů nabízejících osobní odběr. Vyplývá to z údajů
srovnávače cen Heureka.cz. Podle Asociace pro elektronickou komerci v loňském roce Češi utratili na
internetu 155 mld. Kč, meziročně o 15 % více.
E15: Za jaderný odpad dá stát 1,7 miliardy. Příprava hlubinného úložiště jaderného odpadu v ČR bude od
letoška do roku 2022 stát 1,7 mld. Kč. Částka zahrnuje průzkumné práce, výzkum a příspěvky obcím
v dotčených lokalitách. Vyplývá to z plánu činnosti Správy úložišť radioaktivního odpadu na příští tři roky.
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HN: Leo Express bude jezdit k běloruské hranici. Český železniční dopravce Leo Express dostal od
polského drážního úřadu povolení provozovat spojení mezi česko-polskou hranicí a hranicí Polska
s Běloruskem. Vlaky Leo Expressu by měly jezdit přes Katovice, Sosnovec, Varšavu až do Terespolu na
polsko-běloruském pomezí.
Mf DNES: Na jaře začne stavba podchodu na Žižkov. Správa železniční dopravní cesty vypisuje tendr na
dostavbu podchodu pod pražským hlavním nádražím. Součástí projektu, který by měl být hotový v roce 2021,
je také vybudování eskalátoru a navazujícího chodníku. Stavba by měla podle investora výrazně usnadnit
průchod mezi Žižkovem a centrem metropole. Zároveň cestujícím zlepší přístup k vlakovým nástupištím.
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