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Česká pošta se stane vydavatelem stravenek, informují Hospodářské noviny. E15 píší o výstavbě
startovacích bytů pro mladé rodiny v českých městech. Povinné ručení v letošním roce opět zdraží,
upozorňuje Mladá fronta DNES. Lidové noviny představují nové rozdělení českých nemocnic, které
se budou dělit na tři základní typy. Právo se věnuje koronaviru, kvůli kterému ČR od neděle přeruší
přímé letecké spojení s Čínou.

Zprávy
LN: Sporná digidaň může být i nižší. Sněmovní rozpočtový výbor včera přerušil projednávání návrhu na
zavedení digitální daně, vrátit by se k němu měl 18. března. Někteří poslanci i zástupci firem se obávají
případných odvetných celních opatření ze strany USA. Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že je
ochotná jednat o případném snížení původně zamýšlené 7% sazby digitální daně.
Právo: Prodejcům se loni dařilo. Tržby v maloobchodě bez započítání prodejů a oprav aut se loni v ČR
meziročně zvýšily o 4,8 %, informoval ČSÚ. Podle ekonomů za dobrým výsledkem stojí stále silná spotřeba
tuzemských domácností, lidé podle statistik navíc stále více utrácejí za služby a zbytné zboží.
Mf DNES: Havlíček: ČEZ chce postavit na severu továrnu na baterie. Energetická společnost ČEZ hodlá
podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka v příštích letech postavit v severních Čechách novou
továrnu na lithiové baterie. ČEZ podle jeho slov teprve jedná s potenciálními investory z automobilového
průmyslu o spolupráci. K výrobě baterií by se mělo používat lithium těžené na Cínovci v Krušných horách.
HN: Stravenky nabídne firmám i pošta. K osmi firmám, které v ČR nabízejí firmám stravenky, se přidá
Česká pošta. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová, chce tak zvýšit konkurenci mezi poskytovateli
stravenek. Pošta plánuje poukázky s 2,5% provizí od obchodníků, pro zaměstnavatele by pak byl benefit bez
poplatků. Ministerstvo financí plánuje od příštího roku také zavedení alternativního stravenkového paušálu.
E15: Hostinští budou muset rozlišovat různé DPH u piva. Provozovatele restaurací čekají od května
podstatné změny v počítání daně z přidané hodnoty. Při účtování DPH budou muset rozlišovat mezi točeným
a netočeným pivem, zároveň dojde ke snížení DPH na stravovací služby z 15 % na 10 %. Točené pivo se
pak přesouvá z 21% sazby do sazby 10%. Změny se pak dotknou i stánkového prodeje.
LN: Koruna posiluje jako před sedmi lety. Česká měna se včera vrátila na nejsilnější úroveň k euru za
posledních sedm let. Koruna zpevnila vůči evropské měně na 25,07 Kč za euro. K dolaru naopak tuzemská
měna během včerejšího obchodování mírně oslabila na 22,79 Kč za dolar.
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E15: Města plánují byty pro mladé. Města v ČR se v letošním roce zaměří na výstavbu startovacích bytů
pro mladé rodiny, chtějí tak řešit nedostatek dostupného bydlení. Podle informací E15 chtějí obce do výstavby
bydlení investovat stovky milionů korun a postavit řádově stovky startovacích bytů. Jejich výstavbu plánuje
např. Brno, Hradec Králové nebo Kroměříž.
E15: Globus spustí e-shop a zavede nový koncept. Maloobchodní řetězec Globus plánuje v letošním roce
zprovoznit internetový obchod s možností dodávky zboží do domu. V první fázi by se měla služba týkat
Prahy, rozšíření do dalších českých měst by mělo přijít v dalších letech. Globus zároveň přichází s novým
konceptem prodejen Globus Fresh, který kombinuje klasický obchod, kavárnu, pekárnu nebo cukrárnu.
Mf DNES: Koronavirus pomohl bitcoinu k růstu. Obavy z koronaviru se přenášejí i na finanční trhy,
z čehož kromě drahých kovů těží i kryptoměna bitcoin. Jeho cena se včera pohybovala okolo 9,5 tis. dolarů
a zaznamenala tak nejlepší začátek nového roku za posledních osm let. Od konce roku virtuální měna
zdražila o 30 %. Podle ekonomů obliba kryptoměn stoupá v dobách globální ekonomické nejistoty.
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