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Vozy jezdící po českých silnicích jsou v průměru o polovinu starší než v Německu, sdělují
Hospodářské noviny. E15 se věnuje klesající poptávce po pražských kancelářských prostorech.
Billboardy od českých silnic nemizí. Naopak stále častěji přibývají nové, upozorňuje Právo. Lidové
noviny píší o rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého je zákon o střetu zájmů v souladu
s ústavním pořádkem ČR. Počet úmrtí na nemoci srdce se za posledních 30 let snížil o 75 %, informuje
Mladá fronta DNES.

Zprávy
E15: V Česku loni přibylo 20 tisíc podnikatelů. Počet podnikatelů, kteří si samostatnou výdělečnou
činností skutečně vydělávají, v roce 2019 stoupl o 20. tis. na 1,031 mil. V samotném posledním čtvrtletí pak
počet podnikatelů klesl o 5 tis., uvedla Česká správa sociálního zabezpečení. Nejvíce podnikatelů evidují
úřady v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji.
Mf DNES: Finanční úřady loni vymohly více nedoplatků. Finanční úřady loni získaly 14,2 mld. Kč
z celkových 25,8 mld. Kč, které vymáhaly na daňových nedoplatcích – meziročně o 1,3 mld. Kč více. Podle
Generálního finančního ředitelství tak úspěšnost vymáhání nedoplatků berními úřady stoupla na 55 %
ze 41,7 % v roce 2018.
HN: Havlíček chce snížit počet kontrol. Stát chce podnikatelům snížit počet kontrol, v některých oblastech
se např. chystá sloučit kontrolní činnost živnostenských úřadů a ČOI. Podle Hospodářské komory není
jediným problémem četnost kontrol, ale i nejednoznačný výklad zákonů, kvůli němuž podnikatelé čelí libovůli
inspektorů a zbytečným pokutám.
Mf DNES: Letiště Praha koupí pozemky za 1,6 miliardy korun. Pozemky přímo u ruzyňského letiště
o rozloze 42,5 hektaru odkoupí za 1,59 mld. Kč Letiště Václava Havla od státního podniku Správa Letiště
Praha, informoval server zdopravy.cz. Nákup pozemků, které chce pražské letiště využít pro budoucí
rozšíření své přepravní kapacity, musí ještě schválit vláda.
Právo: Trolejbusy pro Prešov. Plzeňská společnost Škoda Electric dodá do slovenského Prešova deset
nových trolejbusů za bezmála 130 mil. Kč, vozy si tamní dopravní podnik převezme v letošním roce. Na
Slovensko Škoda Electric v posledních letech dodala trolejbusy i do dalších měst, např. do Bratislavy, Žiliny
nebo Banské Bystrice.
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HN: Fruko-Schulz hlásí růst tržeb i vývozu. Jindřichohradecká likérka Fruko-Schulz loni vyrobila
3,83 mil. litrů alkoholických nápojů, meziročně o 740 tis. litrů více. Rekordní nárůst zájmu o její výrobky firma
zaznamenala u tuzemáku, jehož export se meziročně zvýšil o 20,6 % na 792 tis. litrů. Díky tomu likérce rostly
také tržby, a to meziročně o 15 % na 242 mil. Kč.
E15: Prahu a Bělehrad propojí více letů. Letecká společnost Air Serbia od června navýší počet spojů mezi
Prahou a Bělehradem, nově tak nabídne cestujícím deset přímých spojů týdně. Z pražského letiště se jedná
o jedinou linku spojující ČR se Srbskem, z Prahy se ze zemí bývalé Jugoslávie létá ještě do Chorvatska.
HN: Peking osvobodí od cel další americké zboží. Čína od 2. března osvobozuje od cel dalších
696 výrobků dovážených z USA. Patří mezi ně mj. vepřové a hovězí maso, sója nebo ropa a zemní plyn.
Jedná se o třetí a dosud nejrozsáhlejší vlnu celních úlev, které Peking nabídl. Snížení cel přichází měsíc po
podpisu první fáze americko-čínské obchodní dohody.
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