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Titulní strany hlavních deníků
Na spor ministryň Jany Maláčové a Aleny Schillerové doplatí živnostníci, upozorňuje deník E15. Šéfka
resortu práce totiž odmítla zavedení paušální daně. Podle Hospodářských novin mnoha čínským
soukromým firmám došly peníze na výplaty a na běžný provoz kvůli koronaviru. Komunistická vláda
v Pekingu proto nyní chce hospodářství pomoci vydatnými finančními injekcemi státním
i soukromým podnikům. Také v Itálii přibývá nakažených koronavirem, varují Lidové noviny. Ústavní
soud odmítl stížnost Nadace knížete z Lichtenštejna na určení vlastnictví 600 ha pozemků u Říčan.
Mladá fronta DNES připomíná včerejší policejní razii na ministerstvu práce a sociálních věcí.

Zprávy
E15: Paušál pro OSVČ se vládě hroutí. Proti novému daňovému paušálu, který navrhla zavést v ČR
Hospodářská komora jako úlevu pro živnostníky od administrativy a byrokracie a kterou se rozhodlo hnutí
ANO uzákonit, se postavila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Podle ní by živnostníci měli
platit vyšší odvody než dnes.
E15: Průmyslníci skokově zdražili. Ceny v průmyslu stouply v lednu meziročně o 2,4 %, meziměsíčně ale
průmyslové ceny stouply o 1,3 %, což bylo nejrychlejší tempo růstu cen od ledna 2011. Zvýšení cen se
projevilo v cenách energií, uvedl Český statistický úřad.
Právo: Nová data. Výrobní ceny v zemědělství se v lednu proti prosinci zvýšily o 2,3 %, v průmyslu o 1,3 %
a stavebních prací o 0,4 %. Oznámil to včera Český statistický úřad.
E15: Hromadné žaloby posoudí sněmovna, výhrady trvají. Vláda schválila možnost podávat hromadné
žaloby. Hospodářská komora proti novince protestovala, obává se totiž byznysu založeného na účelovém
skupování pohledávek i možným vyhrožováním takovými spory.
LN: Potravináři v byrokratické pasti. Potravinářské podniky se postavily proti povinnosti zaknihovat své
akcie. Tvrdí, že své vlastníky mohou spolehlivě odhalit i jiným způsobem. „V registru skutečných majitelů si
může každý zadavatel tyto údaje ověřit jedním kliknutím. Tím ztratilo zaknihování akcií význam,“ řekl Miroslav
Koberna z Potravinářské komory ČR.
Právo: Státní agentury se přestěhují. Plánované sloučení státních agentur CzechTrade a CzechTourism
kritizuje Hospodářská komora. Podle ní pouhé sestěhování agentur bez zásadních změn a důkladného
auditu jejich fungování není velkou pomocí pro podnikatele. Vládní materiál podle Komory například neřeší
roztříštěné řízení podpory zahraničního obchodu tuzemských firem v zahraničí.
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Právo: Elektroodpadu přibývá, sebere se ho polovina. Množství elektrozařízení v ČR mezi lety 2009
a 2018 vzrostlo o 8,3 %. Zpětně odebírat se ale daří jen přes polovinu z nich. Cíl EU pro rok 2018 tak byl
splněn, ale pro naplnění cílů pro 2021 (65 %) bude muset ČR ještě přidat. Vyplývá to z poslední výroční
Zprávy o stavu životního prostředí.
E15: Firma vyrobí obří rypadlo za miliardu. Ostravská společnost Hutní montáže získala kontrakt na
dodávku kolesového rypadla s označením KK1600, které bude pracovat na těžbě skrývky dolu Bílina na
Mostecku. Půjde o jedno z největších velkorypadel v Evropě. Hodnota zakázky přesahuje miliardu korun.
Odběratelem dodávky je Prodeco, dceřiná společnost Severočeských dolů, které jsou součástí skupiny ČEZ.
E15: Berňák zaklekl na řidiče alternativních taxíků. Šest a půl milionu korun dodatečně vyměřila Finanční
správa na daních řidičům alternativních taxi. Berní úřad zaměřil své kontroly na daňová přiznání subjektů
podnikajících u Boltu, Liftaga a Uberu. Soustřeďoval se především na daň z příjmu, daň z přidané hodnoty
a na silniční daň.
LN: Piráti varují před prodejem Novy. Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht a poslanec této strany Jan
Lipavský požádali členy amerického Kongresu a akcionáře skupiny CME o prošetření plánovaného prodeje
CME společnosti PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Piráti se obávají šíření čínské propagandy v ČR
i v dalších státech kvůli tomu, že PPF podniká v Číně.
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