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0,6 procenta

Meziměsíčně se v České
republice tržby v maloobchodě
kromě motorových vozidel
(CZ-NACE 47) po očištění o
sezónní vlivy zvýšily v dubnu
reálně o 0,6 %.

V loňském roce podle MF
objem peněz na finančním
trhu stoupl na 6,13 bil. Kč

Zvýšení úroků by mohl
uspíšit růst mezd a slabá
koruna, tvrdí ČNB

V České republice loni celkový
objem peněz umístěných na
finančním trhu stoupl o 9,7 procenta
na 6,13 bilionu korun. Jde tak o
nejvyšší nárůst od roku 2012.
Vklady v bankách a záložnách tvoří
asi 68 procent, ty loni stouply o 11
procent na 4,2 bilionu korun.
Nejvíce loni vzrostly finanční
prostředky v investičních fondech, a
to o 15,5 procenta na 615,2 miliardy
korun.

K dalšímu zvýšení úrokových sazeb
by mohla Česká národní banka
přikročit dříve, než se předpokládalo.
Guvernér ČNB Jiří Rusnok uvedl, že
prostor pro dřívější zvýšení úroků
vytváří rychlejší růst mezd v
kombinaci s nečekaně slabým
kurzem koruny. ČNB naposledy
zvýšila úrokové sazby na počátku
února. Základní úroková sazba
stoupla o 0,25% bodu. V březnu
sazby ČNB nechala beze změny.

Maloobchod v ČR rostl

Praha jedním obvodem

MZe: Podnět k ÚOHS kvůli
mléku za korunu

Meziroční růst tržby v maloobchodě
bez motorových vozidel v dubnu
zrychlily, a to na hodnotu 5,6
procenta.

V říjnových komunálních volbách
bude celá Praha jedním volebním
obvodem. Odsouhlasili to pražští
radní, jejich rozhodnutí musí ještě
potvrdit zastupitelstvo.

Ministerstvo zemědělství chce
poprvé podat podnět Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS) kvůli slevovým akcím v
obchodních řetězcích.

Odborný seminář

Praha

Odpovědné obchodní jednání ve
finančním sektoru

15. června 2018

Na 32 procent klesla míra
softwarového pirátství v ČR
Komerční hodnota nelicencovaného
softwaru se pohybuje kolem 3,2 mld.
korun. Nejčastěji se pirátsky využívají
kancelářské programy, operační
systémy, grafický nebo antivirový
software. Podíl pirátského softwaru u
českých uživatelů letos klesl proti
roku 2016 o jeden procentní bod na
32%, což je nejméně v historii.
Užívání nelegálních programů klesá
hlavně ve firmách, v domácnostech
mírně roste.

Zakázky v dnešním přehledu:
info

Veřejné zakázky

A
vybíráme pro Vás to nejzajímavější B

Vyhlášené zakázky

227 325 381 Kč
Zadané zakázky

276 988 727 Kč

Zajímavost dne

Vyhlášená zakázka

Zadaná zakázka

Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ)
má nového ředitele. Ministr průmyslu a
obchodu Tomáš Hüner jmenoval s
účinností od 1. června 2018 do funkce
Zdeňka Vališe, který dosud v ústavu
působil jako obchodní náměstek. EZÚ
poskytuje služby zkoušení a certifikace
výrobků převážně elektrotechnického
charakteru, ale také z oblasti
zdravotnických prostředků,
automotive, stavebních, strojírenských
a dalších produktů, např. certifikaci
podle eIDAS.

Univerzita Karlova poptává v rámci
výběrového řízení pořízení
technologického vybavení pro potřeby
Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy dle technických
specifikací požadovaných
zadavatelem. Odhadovaná cena
zakázky je předběžně stanovena na
18 mil. korun. Nabídky lze zasílat do
9.7.2018.

Společnost MARBES CONSULTING,
s.r.o. získala zakázku Hlavního města
Prahy na poskytování služeb a
zajištění rozvoje systému PROXIO v
oblasti implementace integrovaného
IS pro potřeby MHMP, MČ, MP HMP,
SS HMP a MO, a to na období 48
měsíců (4 roky). Konečná cena 48 mil.
korun odpovídá původnímu
předpokladu.

GovDaily vydává enovation s.r.o Na Příkopě 583/15 110 00 Praha IČ 27909751 ISSN 1805-8167

www.enovation.cz

www.govdaily.cz

