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politika

Majitelem těžební spol. OKD je od vče-

z Počet nabízených ojetin na tuzemském trhu vzrostl

rejška znovu stát. Akcie OKD, kterou

v březnu proti předchozímu měsíci o 12 % na 110 tis.

včera večer dohodli na kompromisní va-

v minulosti vlastnil miliardář Zdeněk Ba-

vozů. Jejich cena byla nejčastěji 139 tis. Kč. [HN/13]

riantě zrušení karenční doby i na před-

Vládní vyjednavači hnutí ANO a ČSSD se

kala, převzali zástupci státního podniku Prisko,

běžné podobě daní. Nemají tak už zásadní progra-

stát za ně zaplatil téměř 80 mil. Kč. Firma má nové

mové rozpory. O obsazení ministerských křesel

představenstvo, jeho předsedou a výkonným ředi-

v případné společné menšinové vládě s podporou

telem se stal Boleslav Kowalczyk, který byl dosud

KSČM budou dál jednat ve dnes večer. Vyjedna-

v OKD ředitelem činných důlních závodů. V do-

vači ČSSD, šéf strany Jan Hamáček a místopřed-

lech na Karvinsku pracuje i se zaměstnanci doda-

seda Jiří Zimola, včera odpoledne řekli, že pokud

vatelských firem okolo 9,5 tis. lidí. [HN/3]

zz
MF navrhuje sloučení poplatku z ubytovacích ka-

ANO neustoupí ze svých postojů, sobotní sjezd

z Provozovatel elektronického mýtného systé-

pacit a rekreačního a lázeňského poplatku do jed-

sociálních demokratů může rozhodovat i o ne-

mu Kapsch poslal ministrovi dopravy Danu Ťoko-

noho. Tomu by tak podléhal krátkodobý pobyt bez

schválení účasti strany ve vládě. ČSSD trvá na 5ti

vi (ANO) předžalobní výzvu s požadavkem, aby se

ohledu na místo a účel. Cílem je, aby nebyly zvýhod-

křeslech, ANO nabízí 4. [LN/2]

zdržel dalšího poškozování dobrého jména spo-

ňovány osoby podnikající například přes Airbnb.

z Ruský velvyslanec Alexander Zmejevskij včera

lečnosti. Firma označila výroky ministra z po-

Maximální sazbu navrhuje MF od nabytí účinnosti

uvedl, že Rusko nikdy neobviňovalo a neobviňu-

slední doby směrem k ní za manipulativní a lživé

novely v lednu 2020 na 21 Kč za den, od roku 2021 by

je ČR z podílu na otrávení bývalého dvojího agen-

a žádá omluvu. Reagovala tak mimo jiné na vý-

měl poplatek stoupnout na 50 Kč za den. [P/18]

ta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v anglickém

zvu, aby ihned snížila náklady na provoz stávají-

z Portál Seznam.cz po 14 letech v září ukončí pro-

Salisbury nervově paralytickou látkou, pouze

cího systému. Ťok to považuje za součást snahy

voz služby Spolužáci.cz. Důvodem je zavedení no-

konstatovalo, že Česko je schopno pracovat na

Kapsche docílit zrušení mýtného tendru na pro-

vého nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.

výzkumu otravných látek. Česká diplomacie v re-

voz mýtného systému po roce 2019. [P/18]

Od 24. května bude web fungovat v omezeném re-

akci vyjádřila politování, že Rusko opakovaně

z Odbory v automobilce Škoda Auto přitvrdily ve vy-

žimu, kdy nebude možné zakládat nové skupiny

a manipulativně spojuje ČR s tímto případem. Vy-

jednávání o růstu mezd a vypověděly dohodu o smě-

nebo registrovat nové členy. Službu používalo na

jádření označila za neakceptovatelná, hrozí podle

nách z pátku na sobotu. Vedení firmy zatím dalo

začátku letošního roku přes 20 tis. lidí denně, po-

ní dalším zhoršením vztahů. [P/3,9]

nabídku na růst tarifní části mzdy zhruba o 10 %

čet nových uživatelů se rok od roku snižoval. [HN/13]

a k tomu navýšilo variabilní bonus na 60 tis. Kč. [P/18]

z Byznysmen Ondřej Fryc otevírá druhý fond

z Kraje dostanou peníze z vyčleněné dotace

pod značnou své investiční spol. Reflex Capital.

4 mld. Kč na opravy silnic nižších tříd, podmínkou

Kapitálová hranice bude nastavena na 80 mil. €.

Knihou roku 2018 je publikace šéfredak-

je odstraňovat nelegální billboardy ze svých pozem-

Fryc by ideálně chtěl zafinancovat až 25 startupů,

tora Respektu Erika Taberyho Opuštěná

ků. Uvedlo to včera MD. Nejvíce peněz z mimořád-

fond s ním bude dohromady spravovat 7 zatím

né státní dotace mají dostat Středočeský kraj (678

neznámých podnikatelů. [E15/5]

tězila ve výročních knižních cenách Magnesia Li-

mil. Kč), Jihočeský kraj (428 mil. Kč) a Plzeňský

z Pokrytí celého pražského metra včetně tunelů

tera, porotci ji vybrali jako nejlepší napříč kate-

kraj (362 mil. Kč). Předsedkyně Asociace krajů ČR

mobilním signálem bude v provozu do roku 2022.

goriemi. Pořadatelé včera v Národním divadle

a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzo-

Dozorčí rada DPP včera schválila smlouvu s konsor-

vyhlásili i vítěze osmi kategorií soutěže, jež má

vá (ANO) považuje takovou podmínku za nepřija-

ciem operátorů. Uzavřena bude na 20 let a za prv-

propagovat kvalitní četbu. V té nejsledovanější,

telnou. Návrh budou ještě schvalovat vláda a výbor

ních 10 let operátoři vyplatí DPP 120 mil. Kč. [LN/13]

v kategorii prózy, zvítězil Josef Pánek s románem

Státního fondu dopravní infrastruktury. [P/4]

z Německý autobusový dopravce FlixBus chce

Láska v době globálních klimatických změn. [LN/8]

zz
ČSÚ: Veřejné finance skončily loni v přebytku

během letošního roku nabídnout přes 100 tis.

1,59 % HDP. Přebytek činil 80,6 mld. Kč. Předloni

nových spojů, a zvýšit tak jejich počet o zhru-

byly veřejné finance v přebytku poprvé, a to 0,73 %

ba 40 %. Velkou expanzi FlixBus chystá zejména

HDP. V předchozích letech byly v deficitu. [ln/13]

v USA, v Česku se chce postupně stát jedničkou

Ondřej Filip (41), výkonný ředitel CZ.

z Celkový zisk ČR z cestovního ruchu v roce 2016

na trhu. Firma nyní působí v 27 zemích, kde nabí-

NIC, předseda předst. NIX.CZ

stoupl o 9 % na 272 mld. Kč, což nejvíce od roku

zí 250 tis. spojů mezi 1600 destinacemi. [P/18]

2003, kdy se ukazatel začal sledovat. Zahraniční tu-

z Čína chce uvalit 25 % clo na 106 amerických vý-

a předseda předst. Elcom

risté se na tom podíleli z 58 %, utratili 157 mld. Kč.

robků, mimo jiné na auta, letadla či sójové boby,

Karel Nováček (46), předseda předst. Factoring

Zbývající zisky pocházejí od domácích turistů. [HN/12]

informovalo včera čínské ministerstvo obchodu.

České spořitelny

z Prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech na

Peking tím reaguje na obdobný seznam, který USA

Marek Rosenbaum (47), partner, fúze a akvizice

konci loňského roku vzrostly meziročně v průmě-

zveřejnily v úterý. Ten pro změnu obsahuje 1300

RSM Tacoma

ru o 10,4 % na 53 tis. Kč za 1 m2. Nejdražší byla Praha

čínských výrobků, na něž chtějí aplikovat 25 % clo

(70 800 Kč), nejlevnější Ústí nad Labem (13 800 Kč),

Spojené státy. V obou případech jde o zboží, jehož

kde ovšem byty meziročně zdražily téměř o 20 %.

dovoz do Číny respektive do Spojených států do-

Nejméně se ceny zvýšily v Plzni, o 3,3 %. [E15/5]

sahuje hodnoty téměř 50 mld. $ ročně. [MFD/9]

společnost

společnost z nakladatelství Paseka. Zví-

narozeniny

Jiří Holoubek (63), výkonný ředitel
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