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Odbor vnější komunikace 

pátek, 21. února 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Tuzemská banka Expobank shání kupce, sděluje E15. Právo informuje o změnách v systému 

sociálních dávek, které navrhuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Podle kritiků by 

ale tento krok mohl desetitisíce lidí připravit o bydlení. Hospodářské noviny přináší rozhovor 

s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o spotřebě alkoholu v ČR. Při střelbě v německém 

městě Hanau zemřelo 11 lidí, píší Lidové noviny. Záškoláctví je podle ředitelů škol čím dál větším 

problémem, upozorňuje Mladá fronta DNES.  

Zprávy 

Právo: Oznamovací formulář k EET je jednodušší. Ministerstvo financí po kritice opozice výrazně 

zjednodušilo oznamovací formulář pro malé podnikatele, kteří budou od května evidovat tržby bez připojení 

k internetu pomocí papírových účtenek. Z původních více než 500 kolonek ve formuláři zbyly jen čtyři. Tzv. 

off-line režim mohou využít podnikatelé s ročním obratem do 600 tis. Kč, kteří nejsou plátci DPH. 

Mf DNES: Odbory se obávají přesunu výroby Škody Kamiq. Odbory mladoboleslavské automobilky 

Škoda Auto se obávají přesunu části výroby modelu Kamiq do zahraničí. Část jeho produkce by se podle 

nich mohla přemístit do Bratislavy. Takový krok už dříve nepřímo potvrdilo vedení automobilky, podle odborů 

je to ale hazard s budoucností podniku a jeho zaměstnanců. 

Mf DNES: Internetová reklama vzrostla na 34,37 miliardy. Objem internetové inzerce loni vzrostl o pětinu 

na rekordních 34,37 mld. Kč, na nárůstu peněz vynaložených na reklamu se nejvíce podílela reklama 

v internetových vyhledávačích. Data zveřejnila společnost Median, podle níž tvoří online reklama 27,5 % 

českého trhu. Je tak na druhém místě hned za televizními spoty. 

E15: Mladou frontu chtějí financovat miliardáři Vítek a Strnad. Vydavatelství Mladá fronta, které je od 

poloviny února v úpadku, obdrželo dvě nabídky na úvěrové financování. Finanční pomoc Mladé frontě nabízí 

skupina Czechoslovak Group Michala Strnada a společnost CPI Property Group Radovana Vítka. Konkrétní 

detaily podaných nabídek vydavatelství nekomentovalo. 

E15: Expobank je na prodej. Česká pobočka banky Expobank podle zdrojů E15 hledá nového majitele.  

O finanční dům ruského podnikatele Igora Kima projevila zájem skupina PPF podnikatele Petra Kellnera. 

Analytici cenu banky odhadují na 1,5 až 2,2 mld. Kč, důvodem prodeje banky je podle nich podprůměrná 

výnosnost banky v posledních letech.  
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E15: Zkrotit Airbnb se Praze nedaří. Teď to zkusí stát. Pracovní skupina ministerstva pro místní rozvoj  

a pražského magistrátu chce vyřešit problémy s Airbnb novelou živnostenského zákona. Ta by měla majitele 

bytů přimět sdílet údaje o pronájmech s městskými živnostenskými odbory. Vedení Prahy dlouhodobě 

kritizuje, že majitelé bytů z pronájmů přes Airbnb neodvádí poplatky a daně, což by měl nový předpis změnit.  

E15: Lidé berou útokem tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla jako zdroj vytápění rodinných domů jsou mezi 

Čechy stále oblíbenější. Zejména díky dotacím na pořízení čerpadla loni poptávka po těchto zařízeních 

meziročně stoupla o polovinu. Počet dotačních žádostí v programu Nová zelená úsporám v roce 2019 dosáhl 

1 380. Od roku 2014 stát lidem na tepelná čerpadla přispěl celkem 382 mil. Kč. 

 


