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8,6 procenta
Počet lidí ve státní správě
posoudí vláda

Návrh rozpočtu: Více peněz
bude pro učitele a důchodce

Vláda se v blízké době chystá
posoudit a případně přehodnotit
počet pracovníků státní správy.
Debatovat by poté měla také o tom,
komu ve státní správě přidá.
Informaci včera podal premiér v
demisi Andrej Babiš. Odbory přitom
požadují zvýšení výdělků všem
zaměstnancům veřejného sektoru.
Podle premiéra jsou už nyní v
některých resortech platy "velice
nadstandardní" a plošné přidávání
by nebylo spravedlivé.

Návrh státního rozpočtu na rok 2019
počítá s více penězi na platy učitelů
či důchody, a naopak méně penězi
na dávky. Rozpočet na následující
rok by měl mít podobně jako letos
schodek zhruba 50 miliard korun.
Výdaje porostou většině úřadů a
ministerstev. Výjimku tvoří
ministerstvo zdravotnictví, u něhož
se ale počítá s vyšším výběrem
peněz ze zdravotního pojištění.

Mzda rostla
Průměrná mzda vzrostla v prvním
čtvrtletí meziročně na 30.265 Kč,
růst je nejrychlejší od 2003.

Odborný seminář

Dotace zemědělcům
Většinu z evropských dotací na
rozvoj zemědělství rozdává velkým
firmám. Podpora malých a středních
podniků, kterým měl program
pomoci, naproti tomu vázne.

Praha

Vytvořte si přesvědčivé propagační
13.6.2018
materiály

V 1. čtvrtletí 2018 vzrostla
průměrná hrubá měsíční
nominální mzda na přepočtené
počty zaměstnanců v národním
hospodářství proti stejnému
období předchozího roku o 8,6 %,
reálně se zvýšila o 6,6 %.

O 5,1 procent by mělo vzrůst
stavebnictví, odhadují to
stavební firmy
V letošním roce meziročně vzroste
české stavebnictví o 5,1 procenta, v
příštím roce sektor posílí o 3,7
procenta. Tyto údaje vyplývají z
průzkumu analytické firmy CEEC
Research, jehož výsledky včera
zveřejnila na Setkání lídrů českého
stavebnictví. Tržby stavebních firem
by letos měly vzrůst o 6,5 procenta.
Firmy mají zakázky v průměru na
devět měsíců dopředu.

Důvěra v eurozónu
Důvěra investorů v ekonomiku
eurozóny se v červnu pátý měsíc za
sebou zhoršila a dostala se na
nejslabší úroveň od října 2016.

Zakázky v dnešním přehledu:
info

Veřejné zakázky

A
vybíráme pro Vás to nejzajímavější B

Vyhlášené zakázky

4 970 340 769 Kč
Zadané zakázky

466 038 506 Kč

Zajímavost dne

Vyhlášená zakázka

Zadaná zakázka

Transparency International (TI)
dlouhodobě upozorňuje na
problematiku tzv. state capture
(privatizace veřejného zájmu), která v
České republice v posledních letech
probíhá a nedaří se ji omezovat. Tomu
odpovídá i současná systemizace
státní správy. Počet vyměněných
vysokých státních úředníků je vyšší,
než uvádí vláda. Změna systemizace
klíčových pozic zasáhla téměř dvakrát
tolik vedoucích pozic ve státní správě,
než kolik bylo původně deklarováno.

Biskupství brněnské poptává v rámci
výběrového řízení nastavení a
instalace školní síťové infrastruktury,
zajištění konektivity školy k veřejnému
internetu (WAN), vnitřní konektivita
školy (LAN). Odhadovaná cena
zakázky je předběžně stanovena na
3,9 mil. korun. Nabídky lze zasílat do
9.7.2018.

Firma O2 IT Services s.r.o. vyhrála
výběrové řízení na zakázku, kterou
vyhlásil Státní zemědělský intervenční
fond, a to na zajištění obnovy
infrastrukturního prostředí
nezbytného pro provoz IS SZIF na
aplikační platformě SAP, zajištění
migrace aplikační i datové vrstvy ze
stávajícího prostředí a zajištění
provozu kompletní infrastruktury IS
SZIF. Konečná cena této zakázky je
270 mil. korun.
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