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Titulní strany hlavních deníků
Hospodářské noviny se věnují navýšení limitu pro uplatnění výdajových paušálů pro živnostníky, které schválila
sněmovna. Lidové noviny upozorňují na prozatímní zákaz provozu letadel Boeing 737 MAX nad Evropou kvůli
haváriím tohoto stroje v Etiopii a Indonésii. Právo přináší podrobnosti v případu údajného ovlivňování mýtného
tendru ze strany předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Skupina Generali kupuje od
developerské společnosti Sebre Šporkovský palác v centru Prahy, píše E15. Mladá fronta DNES varuje před
havarijním stavem českých mostů. V kritickém stavu je 1 646 z nich. Deník N otiskl rozhovor s psychologem
Peterem Pöthem, který hovoří o zneužívání dětí a komentuje případ Michaela Jacksona.

Zprávy
HN: Jednodušší daně pro více živnostníků. Statisícům menších podnikatelů se už brzy zjednoduší výpočet daně.
Poslanci v rámci daňového balíčku schválili opětovné navýšení limitu pro uplatnění výdajového paušálu na dva miliony
korun ročně. Podle Hospodářské komory, která návrat limitu dlouhodobě prosazovala, jsou právě výdajové paušály pro
drobné živnostníky nejjednodušším způsobem, jak plnit daňové povinnosti a nebýt zahlcen zbytečnou administrativou.
HN: Veřejných zakázek je méně. Roste ale jejich objem. Objem zakázek, které veřejní investoři zadali v České
republice stavebním firmám, letos do konce února meziročně vzrostl o 43,7 procenta na 32,5 miliardy korun. Podle
údajů společnosti IS naopak klesl počet zakázek, a to o desetinu na 634. Největším zadavatelem pro stavební firmy bylo
Ředitelství silnic a dálnic s objemem zakázek 15,1 mld. Kč.
Mf DNES: Škodě klesl provozní zisk o 15 procent. Provozní zisk automobilky Škoda Auto se loni meziročně snížil o
14,6 procenta na 1,4 miliardy eur, v přepočtu 35,9 miliardy korun. Pokles byl podle firmy způsoben zejména
nepříznivým vývojem měnových kurzů, růstem mzdových nákladů a negativními vlivy nových emisních pravidel. Tržby
automobilky v roce 2018 naopak meziročně vzrostly o 4,4 % na 444 mld. Kč.
HN: Stát prodal další dluhopisy v eurech. Ministerstvo financí opět vydalo státní dluhopisy v eurech, objem emise
činil 250 milionů eur s průměrným ročním výnosem -0,05 %. Eurové dluhopisy se záporným výnosem za 100 mil. eur
resort financí vydal již v únoru. Ministerstvo financí začalo letos vydávat cenné papíry v eurech poprvé po sedmi letech.
LN: Podezřelé Boeingy uzemnila i Evropa. Letečtí dopravci v Evropě zakázaly provoz strojů Boeing 737 MAX, právě
tento typ letadla v neděli havaroval v Etiopii. Při nehodě zahynulo 157 lidí, podobná havárie se 189 oběťmi se v říjnu
stala v Indonésii. Odborníci chtějí zjistit, zda se u Boeingu 737 MAX nejedná o výrobní vadu, všech svých sedm letounů
tohoto typu prozatím odstavil z provozu také český dopravce SmartWings.
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LN: EU se neshoduje na podobě digitálních odvodů. Ministrům financí zemí Evropské unie se ani po včerejším
jednání nepodařilo najít shodu na podobě daně z digitálních služeb, a to i přes kompromisní návrh Rumunska zúžit její
rozsah pouze na digitální reklamní služby. Ministři se shodli jen na tom, že Unie jasnou formu takového zdanění nutně
potřebuje. EU chce nyní vyčkat na výsledek jednání OECD k tomuto tématu.
Právo: Brexitová smlouva utržila ránu kladivem. Britský parlament znovu odmítl smlouvu o brexitu a zasadil tak
podle politologů další těžkou ránu premiérce Therese Mayové a jejím snahám o řízený odchod Spojeného království
z EU. Navzdory snažení předsedkyně vlády hlasovalo proti dohodě 391 poslanců, návrh podpořilo pouze 242
zákonodárců. Mayová nyní požaduje, aby parlament sdělil svoji představu brexitu, jehož termín je již za 16 dní.
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