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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 3. února 2020 

Titulní strany hlavních deníků 

Nákupní centra v ČR stále častěji vznikají na okrajích menších měst, sděluje E15. Hospodářské 

noviny se věnují trestu pro firmu Metrostav, která se podle výroku soudu kvůli kauze Davida Ratha 

nebude tři roky moci ucházet o veřejné zakázky. Lidové noviny a Právo informují o návratu českých 

občanů z čínského Wu-chanu, kde byli izolováni kvůli koronaviru. Poplatky za psy v tuzemsku 

výrazně zdražují, upozorňuje Mladá fronta DNES.  

Zprávy 

LN: Podnikatelé mohou žádat o offline režim. Podnikatelé mohou v souvislosti s květnovým spuštěním 

třetí a čtvrté vlny EET zažádat o zařazení do offline režimu evidence tržeb. Systém mohou využít v případě, 

že nejsou plátci DPH, nemají více než dva zaměstnance a jejich příjmy nepřesáhnou 600 tis. Kč ročně. Tito 

podnikatelé nebudou muset mít připojení k internetu, tržby budou evidovat pomocí papírových účtenek.  

E15: Větrníky ČEZ uspěly v Polsku. Společnost ČEZ vstoupí prostřednictvím své dceřiné firmy Baltic Green 

na polský trh obnovitelných zdrojů energie, v prosincové aukci uspěla v tendru na vybudování větrného 

projektu Krašin. ČEZ vybuduje celkem 16 větrných elektráren o výkonu 35,2 megawattů, cenu projektu firma 

nezveřejnila.  

HN: Škoda založila v Indii DigiLab pro inovace. Škoda Auto DigiLab založila svou čtvrtou pobočku 

v indickém městě Pune, kde se bude automobilka věnovat vývoji digitálních a mobilních technologií. Nové 

technologie bude Škoda vyvíjet ve spolupráci s indickými high-tech firmami, podobná zařízení Škodovka 

otevřela v Praze, Tel Avivu a Pekingu. 

Mf DNES: EU chce ubrat peníze chudším státům. Lídři 12 zemí z jižní a střední Evropy na summitu skupiny 

Přátel koheze odmítli krácení peněz na politiku soudržnosti. Vedení EU počítá s tím, že na politiku 

soudržnosti pošle v letech 2021 až 2027 oproti současnému programovacímu období o 10 % méně peněz. 

Nutnost efektivního financování méně rozvinutých regionů EU na summitu zdůraznil i premiér Andrej Babiš.  

Mf DNES: Nájemné v Praze kleslo na 335 Kč za metr čtvereční. Průměrné bytové nájemné bez započítání 

poplatků v Praze loni meziročně kleslo o 1,5 % na 335 Kč za metr čtvereční. V mimopražských regionech 

naopak nájemní bydlení zdražovalo v průměru o 2,6 % na 197 Kč za metr čtvereční, uvedla developerská 

společnost Trigema. 

HN: Sazka Group vydává další dluhopisy. Česká loterijní společnost Sazka Group upíše dluhopisy za 300 

mil. eur, v přepočtu 7,5 mld. Kč. Prostředky získané touto emisí chce firma využít na splacení dluhů a na 

úhradu dalších poplatků a výdajů. Sedmileté dluhopisy budou mít roční výnos 3,875 %. 
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Mf DNES: Primátor Hřib: Jeden pronajatý pokoj a dost. Pražský primátor Zdeněk Hřib chce, aby si turisté 

v hlavním městě mohli přes platformu Airbnb pronajmout jen jeden pokoj v bytě či domě, kde bydlí majitel 

nemovitosti. Naopak vlastníci bytů a domů by měli zákaz pronajímat celé byty s výjimkou případů, kdy byt na 

přechodnou dobu opustí. Primátor to sdělil britskému listu The Observer. 

HN: Slovensko připravuje nový mýtný tendr. Slovenské ministerstvo dopravy neprodlouží platnost 

smlouvy s provozovatelem mýtného systému SkyToll, letos v květnu chce vypsat tendr na nového dodavatele 

systému. Úřad stávající smlouvu označil za nevýhodnou. Společnost SkyToll s firmou CzechToll vybírá od 

loňského prosince mýtné v ČR. 

 

 


