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Titulní strany hlavních deníků
Stát kvůli koronaviru umožní podnikatelům podat daňové přiznání s tříměsíčním odkladem, sdělují
Lidové a Hospodářské noviny. Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření viru COVID-19
celosvětovou pandemii, píše Mladá fronta DNES a Právo. E15 se věnuje uměleckému žebříčku Art
Index, kde se stále více prosazují čeští výtvarníci.

Zprávy
Mf DNES: Stát se chystá odložit daně o tři měsíce. Ministryně financí Alena Schillerová se chystá
posunout termín pro odevzdání daňového přiznání u daně z příjmu o tři měsíce, stát tak odsune úhradu daně
mj. pro drobné podnikatele. Resort financí tím chce pomoci firmám v období šíření koronaviru. Posun daňové
povinnosti prosazuje také Hospodářská komora, stejně jako další kompenzace podnikatelům. Více ZDE
Mf DNES: Škoda Auto se obává problémů s dodávkami dílů. Firma Škoda Auto se kvůli koronaviru obává
problémů se zásobováním automobilovými díly z Číny. V souvislosti s šířením viru COVID-19 zůstává řada
čínských továren zavřených, což by podle Škody mohlo ovlivnit výrobu osobních aut v ČR.
HN: Celkový dluh obyvatel ČR vzrostl na 2,45 bilionu. Dluh obyvatel ČR dosáhl ke konci roku 2019 celkem
2,45 bil. Kč a meziročně stoupl o 5,8 %, vyplývá z údajů Bankovního a nebankovního registru klientských
informací. Růst celkového zadlužení obyvatel ČR byl loni nejpomalejší od roku 2015, zejména vlivem
slabšího zájmu lidí o úvěry na bydlení.
Právo: Na silnicích I. tříd se na mýtném vybralo sto milionů. Mýtné vybrané na českých dálnicích
a silnicích I. třídy v únoru vyneslo 974 mil. Kč, meziročně o 11 % více. Uvedla to společnost CzechToll.
K vyššímu výběru mýtných poplatků přispělo mj. rozšíření systému na další úseky silnic I. třídy. Jen na
„jedničkách“ v únoru dopravci zaplatili 99,7 mil. Kč.
LN: Tykač zmodernizuje elektrárnu Počerady. Energetická skupina Sev.en Energy finančníka Pavla
Tykače chce zmodernizovat hnědouhelnou elektrárnu Počerady, aby mohla být v provozu po roce 2028, kdy
začnou platit přísnější emisní limity EU. Do modernizace elektrárny chce Sev.en investovat řádově miliardy
korun. Elektrárna přejde do vlastnictví Tykačovy skupiny v roce 2024, kdy ji oficiálně získá od firmy ČEZ.
HN: ČSÚ: Zemědělci loni vydělali 17,5 miliardy. Zisk českého zemědělství loni po dvou letech poklesu
meziročně vzrostl o 11,9 % na 17,5 mld. Kč, předběžný odhad zveřejnil ČSÚ. Celková hodnota produkce
odvětví podle statistiků stoupla na rekordních 140,3 mld. Kč.
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HN: Start linky z Ostravy do Varšavy se odkládá. Kvůli šířící se nákaze koronavirem se odkládá spuštění
leteckého spojení mezi Ostravou a Varšavou. Původně měla polská společnost LOT začít mezi oběma městy
létat od 1. března, nový termín spuštění linky je 1. září. Letadla mezi Ostravou a Varšavou by měla létat
desetkrát týdně.
Mf DNES: Ropná válka. Saúdové zvyšují těžbu. Společnost Saudi Aramco, která kontroluje těžbu ropy
v Saúdské Arábii, rozhodla o zvýšení produkce suroviny na 13 mil. barelů denně. Rijád tím podle ekonomů
vyostří spor s Ruskem, s nímž se Saúdové nedohodli na koordinovaném omezení těžby ropy s cílem zajistit
její vyšší cenu. Ropa v posledních dnech prudce zlevnila kvůli slabé poptávce vlivem koronaviru.
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