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Kalousek promíjí zaplaveným daně. Platby odpouští i ČEZ
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České obrněnce míří do Libye
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Zeman není sjednotitel, jak sliboval. Dál dělí společnost
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Průlom: na resortech státní tajemníci
zz
Rozvádím se, oznámil premiér Nečas

ekonomika
Daňové úlevy postiženým povodní, které oznámil ministr Miroslav Kalousek na
konci minulého týdne, vstoupí v platnost
nejpozději ve čtvrtek. Živnostníkům a firmám
promine stát daň z příjmů za rok 2013 ve výši škody na majetku používaném k podnikání. Škodu
budou muset doložit posudkem pojišťovny nebo
znaleckým posudkem. [HN/5] • ČEZ odpustí 3 zálohové platby těm zákazníkům, kteří byli povodní
zatopeni do více než 0,5 m. Do 0,5 m bude zdarma měsíc, shodli se gen. řed. firmy Daniel Beneš
a premiér Petr Nečas. Pomoc se týká především
zákazníků v Ústeckém a Středočeském kraji. V jižních Čechách a v Praze vlastní distribuční síť jiné
firmy. Nečas k úlevě vyzval i tyto firmy. [MFD/A1,8]
zz
Dluh ČR je větší, než se obvykle tvrdí. Spočítal to ČSÚ, který do čísel zahrnul i dluhy skryté. Dluh tak vyskočil z deklarovaných 41,8 % HDP
v roce 2011 na 65,8 %. V běžných výpočtech se
mimo statistiku totiž vynechávají účty korporací, v nichž mají vládní instituce rozhodující podíl.
V ČR je to například Česká pošta, České dráhy,
DPP, Lesy ČR či Budějovický Budvar. EU chce,
aby od roku 2014 bylo započítání povinné. [HN/4]
zz
Vláda chce nakopnout skomírající ekonomiku.
Plánuje posílit podporu menších podnikatelů formou úvěrů a záruk namísto dotací. Dostane se na
více zájemců. Novela jde dnes do vlády. • Bisnode:
Každý 13. Čech podniká prostřednictvím společnosti s ručením omezeným. Ty jsou čím dál častěji vlastněny výhradně 1 fyzickou osobou. Prostřednictvím spol. s.r.o. podniká více než 346 tis.
Čechů a téměř 137 tis. cizinců. [HN/15,16] • Žádné
pojištění nemá zhruba 60 % drobných podnikatelů. Důvodem je hlavně úspora nákladů. [LN/13]
zz
Několik českých firem dojednalo miliardovou
smlouvu na dodávku a modernizaci stovek obrněných vozů pro libyjskou armádu. Na smlouvě by
nejvíc vydělaly podniky Excalibur Army, Tatra,
VOP CZ, a při dodávkách munice i STV Group a Zeveta Bojkovice. MZV ale zatím vývoz munice odmítá, protože se obává, že by se mohla dostat do
špatných rukou. Podle firem by to mohlo obchod
zhatit, například ve prospěch Bulharska. [E15/1,7]
zz
LMC: Vývoj na pracovním trhu zachraňují tuzemské firmy. V květnu bylo na portálu Jobs.cz
vystaveno 21 tis. pracovních míst, nejvíc od počátku roku a o 2 % více než v dubnu. Zatímco firmy se zahraniční účastí nadále tlumí nabírání lidí,
v českých společnostech dochází k oživení. [HN/5]
zz
MPSV radí bývalý úředník MV Jaroslav Mráz vyhozený z MV v roce 1999 kvůli podezřelé zakázce
na nákup vysílaček za 250 mil. Kč. MPSV si vybralo znalecký ústav Cetag, ve kterém má Mráz podíl,
aby navrhl, jak dál ve zmanipulované zakázce na
výplatu dávek, kterou nyní zajišťuje spol. Fujitsu. • MPSV slibuje od roku 2015 nového dodavatele, tentokrát vybraného ve veřejné soutěži. [HN/4]
zz
Exmanažer ČEZ Pavel Janík (39) bude řídit americko-japonskou spol. Westinghouse v Česku. Povede veškeré aktivity Westinghouse a v nově vytvořené pozici bude zároveň prezidentem spol.
Westinghouse CR. Bude se podílet na obchodních
jednáních včetně tendru na dostavbu JETE. [HN/15]

politika
zz
EGAP pojistila za letošních prvních 5 měs.
export již za 37,6 mld. Kč. Tedy o 4 mld. Kč více
než ve stejném období loni, ve kterém nakonec
pojistila vývoz za rekordních 72 mld. Kč. [HN/13]

zz
Spol. PPF Petra Kellnera v loňském roce vydělala 20,3 mld. Kč, zisk meziročně více než ztrojnásobila. Plné ⅔ zisku jsou ze skupiny Home Credit
v Rusku. Ta v roce 2012 vydělala 12 mld. Kč, meziročně téměř 2krát více. Rusko se postaralo o zhruba 75 % zisků. Úspěšné byly i investice v ČR, hlavně prostřednictvím EPH a Sazky. [HN/1,2-3]
zz
MF: Stavební spořitelny v 1. čtvrtletí zaznamenaly pokles počtu nově uzavřených smluv meziročně o zhruba 23 tis. na necelých 93 tis. smluv.
U nových smluv stoupla průměrná cílová částka
o téměř 61 tis. na necelých 355 tis. Kč. [HN/15]
zz
Češi ukládají na spořicí účty stále více peněz.
Na konci dubna v bankách leželo 1,96 bil. Kč, před
rokem to bylo o 250 mld. Kč méně. Ve většině případů ale lidé o peníze vlivem úroků přicházejí.
Inflace bere 15 haléřů z uložené koruny. [LN/14]
zz
Zhruba 75 tis. klientů penzijní spol. Generali, která transformací v rámci penzijní reformy
vznikla z původního penzijního fondu, zažije
v následujících týdnech administrativní změnu.
Penzijní spol. České pojišťovny se sesterským fondem zfúzuje a on zanikne. [E15/6]
zz
Mobilní operátor Vodafone pustil do své sítě
3. virtuálního operátora. Spol. Quadruple, kterou
založilo několik kabelových firem, spustí služby během 3 týdnů. Chystá balíčky služeb. [HN/15] • Vodafone chce po ČTÚ, aby buď zastavil vyhlášení aukce
kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE, nebo přípravu opatření k regulaci mobilního trhu. [LN/14]
zz
Unipetrol chce dle nové strategie v letech 2013
až 2017 vykázat kumulovaný provozní zisk EBITDA 25 mld. Kč. V tomto období hodlá investovat
19 mld. Kč a zvýšit podíl v maloobchodě. [LN/16]
zz
Dalkia ČR včera v areálu své Teplárny Frýdek-Místek ve Sviadnově zahájila provoz nové bioelektrárny na spalování biomasy. Teplárna díky
ní sníží emise a uspoří ročně 18 tis. t černého uhlí.
Vybudování stálo 400 mil. Kč. [HN/15]
zz
Přeměna smetí na energii nevyšla. První bioplynová stanice na městský odpad v Přibyšicích
u Benešova je v konkurzu. [LN/15]
zz
Parní turbíny od brněnského závodu Siemensu
se vrací po 12 letech na izraelský trh. Firma dodá
turbínu za více než 120 mil. Kč pro izraelskou cementárnu Nesher Cement Ramla Plant firmy
Mashav Initiating and Development. [HN/15]
zz
EK plánuje v rámci škrtání výdajů zkrátit letošní přímé platby zemědělcům v zemích EU. O nejvíce peněz, asi 4,5 % z celkových dotací, což se
rovná 300 mil. Kč, by měli přijít čeští. Částka,
o kterou by čeští farmáři mohli přijít, je však podle AK ČR daleko vyšší – až 900 mil. Kč. [LN/13]

Miloš Zeman sliboval, že bude prezident
sjednotitel. Po 100 dnech na Hradě průzkumy ukazují, že se mu to nepovedlo.
Dle STEM mu důvěřuje 51 % veřejnosti. To je stejně
jako v lednových prezidentských volbách. [MFD/A1,2]
zz
Ministryni kultury Alenu Hanákovou, kterou
do vlády nominovala TOP 09, by mohl dle několika zdrojů vystřídat během 14 dnů bývalý děkan
Hudební a taneční fakulty AMU Jiří Hlaváč. Náhradník se hledal již od podzimu. [MFD/A1,2]
zz
Návrh zákona o státních úřednících počítá se
vznikem pozice státního tajemníka, který by měl
být hranicí mezi politickou a úřednickou částí úřadu. Např. personální pravomoci na ministerstvech
by již neměly být v rukou politiků, řekla místopředsedkyně vlády Karolína Peake. Finální podobu normy dnes projedná vláda. Úprava je průlomem, dosud na ní nebyla v koalici shoda. [P1,2/5]
zz
Podpora náměstka pražského primátora Tomáše Hudečka (TOP 09), v současnosti pověřeného řízením hlavního města, jako primátora Prahy
roste. Na jeho stranu se otevřeně přiklonil předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. [HN/4]
zz
Detailní kontrola soukromé pošty, profilů na sociálních sítích či vůbec dění online se nevyhýbá
ani ČR. Každý měsíc se na žádost policie odemykají desítky e-mailových schránek. Experti na IT
připouštějí, že tajné služby se v ČR nad rámec zákona „šťourají“ v citlivých údajích. [LN/1,2,6]

společnost
Prezident Miloš Zeman včera jmenoval
65 profesorů. Dekret převzalo 58 akademiků, 7 jich do Karolina nepřišlo. Literárního historika Martina C. Putnu, k jehož jmenování měl prezident výhrady, jmenuje profesorem
později. Dekret mu poté předá ministr školství.
Prezidentův krok vyvolal nevoli v akademické
obci, někteří z kandidátů na profesuru ale na ceremoniál nepřijeli zřejmě i z jiných důvodů. [HN/5]
zz
Premiér Petr Nečas oznámil, že se po 25 letech
rozvádí s manželkou Radkou. Oba uvedli, že situaci chtějí řešit s respektem zejména vůči svým
dětem. Mají spolu 2 dospělé syny a 2 dcery mladší
než 18 let, které zůstanou v péči matky. [MFD/A2]
zz
Ve věku 60 let zemřel včera herec Jan Kašpar,
dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana. [Tn.cz]
zz
Generální ředitel fotbalové Slavie Praha Zbyněk Kusý končí. Střídá ho Jaromír Šeterle, poražený ve volbě místopředsedy svazu. [MFD/B9]

narozeniny
Vladimír Tomšík (39), viceguvernér a člen bankovní rady České národní banky
zz
Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro ČR a SR
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