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Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha - Vláda se nejspíš postaví neutrálně k poslaneckému návrhu na zrušení povinné maturity z matematiky, kterou by měli středoškoláci skládat nejpozději od jara 2022. Proti se z oslovených
úřadů postavilo jen ministerstvo obrany. Novelu podpořily Unie zaměstnavatelských svazů a vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Vyplývá to z předkládací zprávy k novele školského zákona
na vládním webu. Kabinet se má novelou zabývat v pondělí.

Neutrálně se k novele, podle níž by si maturanti mohli nadále vybrat mezi cizím jazykem a matematikou, postavila ministerstva vnitra, práce a sociálních věcí i školství. To by ale dalo přednost
vlastní předloze, která je připravována "s ohledem na nutnost zvyšování matematické úrovně a celkově matematické gramotnosti". V ministerské novele se navrhuje pouze roční odklad povinné
maturity z matematiky na jaro 2022. Podle současných pravidel by od jara 2021 měli maturitu z matematiky skládat povinně gymnazisté a studenti lyceí, od roku 2022 většina oborů.

Ministerstvo obecně podpořilo i další navrhovanou změnu, která by neúspěšným maturantům umožnila získat doklad o dosažené střední úrovni vzdělání, pokud by střední školu dokončili. Mohli by
se lépe uplatnit na pracovním trhu, ale nemohli by vykonávat profese, kde je maturita podmínkou, nebo by nemohli studovat vysokou školu. Ministerstvo návrhu vytklo, že nepamatuje na
konzervatoře nebo učební obory.

Bez výhrad se ministerstvo školství postavilo za třetí změnu, podle níž by se ústní a písemná část zkoušek přesunula na školy. Stejný záměr má i ministerská novela s platností od přespříštího
školního roku.

Podle Pirátů, kteří novelu předložili spolu s poslanci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, jsou ministerské změny jen kosmetické a problém neřeší. Ze zhruba 60.000 žáků, kteří by maturitu skládali, by
podle pirátského odhadu mohlo kvůli matematice neúspěšně skončit kolem 20.000 žáků.

Matematiku si letos na jaře zvolila zhruba pětina maturantů a uspělo 84,5 procenta z nich. Bylo to o 6,3 procentního bodu více než loni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak
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stoupala. Loni na jaře celková neúspěšnost činila 25,3 procenta těch, kteří ke zkoušce přišli poprvé.

Státní písemné a ústní zkoušky opakovaně kritizovala například Společnost učitelů českého jazyka a literatury, která proto už dříve uvítala navrhované úpravy ministerstva. Naopak Asociace
metodiků cizího jazyka AMATE se postavila proti změnám.

Státní maturita funguje od roku 2011. V současnosti se skládá ze dvou předmětů. Povinná je čeština a druhý předmět si žáci mohou vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. Většina dává
přednost cizímu jazyku, ze kterého jich nepropadá tolik jako z matematiky. Z té se dělá didaktický test, z jazyků navíc písemná a ústní zkouška.

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  unie (1x), zaměstnavatelských (1x), svazů (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor
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Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Poslanci v čele s Lukášem Bartoněm (Piráti) žádají proměnu středních škol. Podle nich matematika kosí maturanty a posílá je i po čtyřletém studiu do světa pouze se základním vzděláním, což
jim výrazně znepříjemní start do života a přispívá k negativní ekonomice. Vládě tak přednesli návrh zákona, který by měl matematiku u „zkoušky z dospělosti“ hodit přes palubu. Navrhovatelé
dále požadují, aby i neúspěšnému maturantovi bylo uznáno střední vzdělání, aby tak po několikaletém studiu neodcházel zcela s prázdnou. Vláda má k návrhu neutrální stanovisko, ministr
školství pronesl, že čeká na tvrdá data a až poté se rozhodne, jak s matematikou naloží. Stejně tak čeká na navrhovatele k širší debatě.

Nové pojetí maturitních zkoušek, to slibuje připravovaný návrh novely školského zákona. Mezi hlavními body programu tak bylo v pondělí ve Strakově akademii rušení povinné maturitní zkoušky z
matematiky a také zavádění tzv. dokladu o dosažení středního vzdělání.

Doklad v podobě závěrečného vysvědčení získaného v posledním ročníku by byl podle předkladatelů na úrovni úspěšně dokončeného dvouletého vzdělávacího kurzu.

Propadlíky žene systém do krize, míní poslanci

Důvodem, proč předkladatelé návrhu zákona koketují s myšlenkou zavádění dokladu, je podle nich fakt, že neúspěšní maturanti přicházejí do dospělého života s výrazným škraloupem. „ Pouhá
základní úroveň dosaženého vzdělání představuje z pohledu kvalifikace významnou bariéru z hlediska přechodu ze školy do zaměstnání, úspěšného uplatnění na trhu práce a
perspektivy kariérního rozvoje. Zároveň zvyšuje riziko dlouhodobé opakované nezaměstnanosti,“ píše se v důvodové zprávě předložené parlamentu ČR .

Někteří odborníci se ale s myšlenkou dokladu neztotožňují. „Je nutné se o tomhle bavit opravdu na odborné úrovni a ne to hnedka poslat jako návrh zákona. Otázkou je, jestli by
vůbec zaměstnavatelé měli o tyto studenty zájem. K čemu to vůbec bude. Je třeba úprava i dalších předpisů, které se týkají živností nebo zákoníku práce. Nic z toho v důvodové zprávě
podle mě rozvedeno není,“ vyjádřil se pro Blesk víceprezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Zajíček.

Zajíček dodává, že člověk, jenž nesloží maturitní zkoušku, by možná v maturitním oboru vůbec být neměl.

Maturantům šla letos matematika lépe, gymnázia ohlašovala jen 4% neúspěšnost. Střední odborné školy ale hlásí i 60 % neúspěšných maturantů  | Profimedia.cz

„Možnost absolvování středoškolského studia i v případě neúspěchu u maturity je dobrá. Mnoho neúspěšných studentů nemá po čtyřech letech studia nic, nebo znovu začínají jiný obor střední
školy. To je plýtvání talenty i penězi. Takto mohou jít do praxe, samozřejmě s nižší, ale středoškolskou kvalifikací,“  brání novelu prostřednictvím Blesku Petr Fiala (ODS).

Mluvili jsme i s navrhovatelem Lukášem Bartoněm (Piráti), ten si myslí, že si student nezaslouží po létech studia jen základní vzdělání a spolu s dalšími si toto přejí odstranit.

„Máme hodně pozitivních reakcí. Vítají to zaměstnavatelé a organizace, které se tím zabývají. Pokud může vykazovat střední vzdělání bez maturity a bez výučního listu, tak toto
o něm má nějakou vypovídající hodnotu. Může se ucházet o vyšší pozici v zaměstnání, třeba že prokáže, že v jedné části maturity třeba uspěl,“ prozradil své stanovisku Blesku.

Robert Plaga (ANO) uvedl, že v pozici ministra školství mu jde hlavně o tvrdá data o která se opře. Tudíž se bude v otázce toho, zdali povinnou matiku zrušit, zabývat až poté, co mu z CERMAT
poskytnou údaje. | Blesk - Nikola Forejtová

Návrh zákona přednesli navrhovatelé vládě, která jej s neutrálním stanoviskem posílá do Poslanecké sněmovny. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (ANO) uznal, že se jedná o
zajímavé téma, o kterém se má smysl bavit. Pohoršil se ale nad jednáním Pirátů, kteří podle něj o novele málo diskutovali a ta nyní obsahuje legislativní chyby.

„Musíme najít balanc v tom návrhu, který přesně řekne, co to znamená úspěšně dokončit čtyři roky na škole. To znamená, že student musí opravdu ty čtyři roky plnit školní
povinnosti, ne tam jenom chodit,“ uvedl ministr na dotaz Blesk Zpráv, zdali se neobává manipulace se vzděláním a demotivace studentů. „Pokud najdeme přesný mechanismus, tak se
neobávám manipulací. Ty jsou ale následně odpovědností České školní inspekce, aby takové školy našla a smázla,“ dodal.

Hodí matematiku Piráti přes palubu?

Samotný „pes“ je pak podle navrhovatelů hlavně v samotné maturitě, a to přímo v zavádění povinné maturitiní zkoušky z matematiky, která by měla být povinná od školního roku 2021/22. Bartoň
nám řekl, že si ji přejí zrušit, a ponechat tak dětem možnost výběru mezi zkouškou z matematiky nebo z cizího jazyka.

„Povinná maturita z matematiky nemá v Česku žádnou tradici. Byla tu jen chvíli, takže já bych byl pro to, aby si studenti mohli vybrat,“  svěřil své stanovisko Blesk Zprávám také
prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.

Sárközi míní, že student za své neúspěchy v maturitě kolikrát ani nemůže, jelikož stát nedokáže zařídit kvalitní učitele matematiky a v různých vzdělávacích institucích je kvalita výuky diametrálně
odlišná. Za pravdu mu mohou dávat statistiky z loňského roku, kdy 60 % studentů z nástavby matematiku nezvládlo, zatímco na gymnáziích byla neúspěšnost z matematiky jen
4 %. Prezident komory ale dodává, že letos propadlo více žáků u Němčiny a většina maturantů uspěje u zkoušky na třetí pokus.

O statistiky se chce opřít i ministr Plaga. „Bylo by velmi laciné říci, že to vrátíme zpátky. Já musím pátrat po příčinách, proč maturita z matiky nevychází. Oslovil jsem CERMAT, aby
udělali průzkum. Chci se rozhodovat na základě tvrdých dat: chci data a pak povedeme debatu o povinné maturitě,“ uvedl ministr.

Maturantům šla letos matematika lépe, gymnázia ohlašovala jen 4% neúspěšnost. Střední odborné školy ale hlásí i 60 % neúspěšných maturantů  | Shutterstock

„Jsem sice příznivcem povinné maturity z matematiky, ale vzdělávací systém na to není dost připraven, výuka matematiky neprošla potřebnou změnou. A je tu i otázka, zda
povinná matematika má být skutečně pro všechny typy škol,“ zmínil pak Fiala při rozhovoru pro Blesk. Dodává, že je navíc podoba maturity vzdálena od toho, jak by si ji někteří lidé nejspíš
představovali.

Pokud by prošel návrh zákona celým schvalovacím kolečkem, byl by přijat podle současného návrhu v září 2020. Důvodem, proč by ale podle námitek neměl být zákon přijat od září,
jsou stále probíhající zkoušky z maturity. Maturanti, kteří tak svoji zkoušku nezvládli v prvních termínech, by tak měli v září jet ještě podle starého systému.

Ulevit si mohou i tací, kterým bylo po středoškolském studiu uděleno pouze závěrečné vysvědčení od školního roku 2010/11. Zpětně by tyto „kusy papíru“byly povážovány právě za již zmíněný
doklad o dosažení středního vzdělání.
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Írán již obohacuje uran na více než 3,67 procenta, což byl limit stanovený mezinárodní smlouvou z roku 2015. Je možné, že to ještě zvýší, uvedl mluvčí íránské organizace pro jadernou energii a
potvrdila to Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Teherán tak pokračuje v reakcích na rozhodnutí USA od jaderné dohody odstoupit a na neochotu ostatních signatářů smlouvy ochránit Írán
před sankcemi, které Washington uvalil na islámskou republiku.

Vývoj průmyslu v Česku zůstal v květnu pozitivní, dařilo se i zahraničnímu obchodu. Za dobrými výsledky stojí automobilový průmysl. Naproti tomu stavebnictví téměř stagnovalo. Data zveřejnil
Český statistický úřad. Průmyslová výroba zpomalila meziroční růst na 3,2 procenta z dubnových 3,3 procenta a stavebnictví na 0,2 procenta z 8,9 procenta v dubnu. Přebytek zahraničního
obchodu v květnu meziročně stoupl o 17,2 miliardy na 24,4 miliardy korun.

Evropská unie poskytne Ukrajině dalších 109 milionů eur (2,8 miliardy korun) na reformy, především boj proti korupci, decentralizaci, výkonnou vládu a posílení občanské společnosti. Příslušné
dokumenty se svými ukrajinskými protějšky během summitu EU−Ukrajina v Kyjevě podepsal komisař pro rozšíření a sousedskou politiku Johannes Hahn. Summit byl první od květnového zvolení
Volodymyra Zelenského ukrajinským prezidentem.

Armádní vrtulníky Mi-171Š pro speciální operace čeká další modernizace. Zlepšit se má například balistická ochrana nákladní kabiny nebo v nich bude zabudován systém pro rychloupínání
nákladu podle standardů Severoatlantické aliance. Informace o zakázce za 31 milionů korun vládě představil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Zakázku zadá státní podnik LOM Praha.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle ministra Karla Havlíčka (za ANO) nemůže zastavit posuzování žádostí o proplacení dotací pro holding Agrofert. Riskoval by tím soudní spory. Havlíček
uvedl, že případné neoprávněně proplacené peníze by resort požadoval vrátit. Server iRozhlas.cz uvedl, že ministerstvo nepřistoupilo k plošnému pozastavení proplácení investičních dotací
firmám z Agrofertu, ačkoliv na ně Brusel peníze od loňského prosince neposílá.

Předseda ODS Petr Fiala chce, aby se Česko vrátilo k parlamentní volbě prezidenta. Současná hlava státu má dojem, že díky přímé volbě má silnější mandát, a může proto porušovat ústavu,
napsal Fiala v komentáři na serveru Forum 24. O změně volby chce Fiala diskutovat s ostatními demokratickými stranami. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil ale návrh na změnu ústavy, kterou by
změna volby vyžadovala, odmítá.

Několik desítek ekologických aktivistů v Curychu a Basileji na několik hodin zablokovalo přístup k sídlům bank UBS a Credit Suisse, které patří k největším švýcarským finančním domům.
Demonstranti z uskupení Collective Climate Justice (Společná klimatická odpovědnost) podle agentury DPA kritizují, že obě banky financují těžbu ropy, uhlí a plynu, a patří proto k těm, kdo nesou
hlavní odpovědnost za globální klimatické změny.

Poslanecký návrh, podle kterého by každoročně 21. srpna významný den připomínal oběti invaze a následnou okupaci Československa vojsky bývalé Varšavské smlouvy, podpořila vláda.
Předlohu podepsalo devět desítek poslanců ze všech klubů kromě KSČM, rozhodnou o ní zákonodárci. Noc na 21. srpna 1968, kdy do tehdejší ČSSR vtrhla vojska, patří podle předkladatelů k
nejtragičtějším datům české moderní historie.

Michelle Bacheletová

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva a bývalá chilská prezidentka po návštěvě detenčních zařízení pro migranty a uprchlíky na jihu Spojených států u hranic s Mexikem.

Česká asociace festivalů (ČAF) kritizuje návrh snížit rozpočet ministerstva kultury na příští rok téměř o 424 milionů korun. Vláda tím podle sdružení porušuje své programové prohlášení, ve kterém
se zavázala rozpočet naopak navýšit. Návrh krácení rozpočtu ministerstva kultury před časem odmítla Českomoravská konfederace odborových svazů a Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Česko chce klást podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD) větší důraz na propojení obchodních aktivit s rozvojovou pomocí, kterou poskytuje Palestině. Palestinský ministr zahraničí
Rijád Málikí se setkal s Petříčkem v Praze. Česko má s Palestinou dlouhodobě dobré diplomatické vztahy, přestože Praha patří mezi hlavní politické stoupence Izraele v Evropské unii.

@VaclavLaska

Senátor Václav Láska (SEN21) k situaci, kdy prezident Miloš Zeman odmítá odvolat ministra kultury.

V roce 2017 zemřelo v důsledku domácího násilí na celém světě zhruba 87 tisíc žen. Uvádí to studie, kterou zveřejnil Úřad Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu (UNODC).
Přibližně 50 tisíc žen přitom usmrtil jejich partner. Pachateli jsou často příbuzní ženských obětí násilí. Důležitou roli tu hrají motivy žárlivosti a strachu z rozchodu. Podle studie počet obětí násilí
mírně roste.

Rusko plánuje vyrobit dalších nejméně 200 letadel Suchoj Superjet 100 navzdory květnové vážné nehodě, která vyvolala otázky ohledně budoucnosti prvního nového dopravního letounu země od
dob Sovětského svazu. Stroj Suchoj Superjet 100, provozovaný leteckou společností Aeroflot, který odstartoval 5. května z letiště Šeremeťjevo, se po půl hodině vrátil a pokusil se o nouzové
přistání. Letadlo na ranveji vzplálo, zahynulo 41 lidí.

S přáním trvale se usadit v Severní Koreji dorazil do Pchjongjangu syn bývalého jihokorejského ministra zahraničí Čche In-kuk, který v minulosti společně s manželkou rovněž uprchl do KLDR.
Útěky obyvatel svobodné, prosperující Jižní Koreje do izolované, chudé KLDR vedené diktátorem Kim Čong-unem jsou velmi neobvyklé, většina lidí prchá opačným směrem. Jakým způsobem se
Čche In-kuk do Severní Koreje dostal, zatím není zřejmé.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhl svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi sejít se v běloruské metropoli Minsku, a to i za účasti nejvyšších představitelů USA, Británie,
Německa a Francie. Putinův mluvčí uvedl, že Moskva návrh zváží, ale odpověď ještě nemá.

Včera vstoupil v platnost zákaz létat do Gruzie, který nařídil ruský prezident Vladimir Putin ruským aerolinkám v reakci na protiruské demonstrace v Tbilisi vyvolané návštěvou ruských poslanců.
Zákaz se podle ruského ministerstva vztahuje i na gruzínské přepravce. Putinův výnos také doporučil cestovním kancelářím, aby se po dobu zákazu zdržely pořádání svých zájezdů. Prezident
nařídil vládě, aby pomohla ruským občanům v Gruzii s návratem do vlasti.

Amnesty International ve své zprávě uvedla, že násilnosti páchané v souvislosti s protidrogovou kampaní filipínského prezidenta Rodriga Duterteho dosáhly takové míry, že by se mohlo jednat o
zločiny proti lidskosti. Při protidrogovém tažení bylo za poslední tři roky na Filipínách zabito nejméně 6600 lidí, převážně z řad drobných překupníků a narkomanů. Duterte nedávno pohrozil, že v
druhé polovině jeho šestiletého volebního období bude kampaň ještě tvrdší.

Na trvající diskriminaci a potíže romské menšiny v zemích Evropské unie upozornila včerejší demonstrace několika desítek Romů z Česka, Slovenska i dalších zemí v centru Bruselu. Přímo před
budovou Evropského parlamentu se Romové podle Štefana Ponga, jednoho z organizátorů, sešli proto, že vlády unijních zemí romský hlas neslyší. Podle údajů EK je občany některé z členských
zemí unie asi šest milionů lidí hlásících se k romské národnosti.

Zástupci venezuelské opozice se na karibském ostrově Barbados setkají s představiteli vlády prezidenta Nicoláse Madura, budou spolu podle prohlášení opozičního vůdce Juana Guaidóa jednat o
řešení politické krize v zemi. Kdy by se měla schůzka uskutečnit, zatím není jasné. Guaidó ve svém prohlášení zdůraznil, že jakékoliv rozhovory musí vést k trvalému řešení krize a nemohou být
jen využity vládnoucí socialistickou stranu k tomu, aby "tak získala čas".

Škoda Auto začala ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi vyrábět kompaktní městské SUV Kamiq. Každý den jich vyrobí 400. Z linky bude sjíždět spolu s modelem Scala, z něhož vychází, a

3. Krátké zprávy z domova, ze světa a z byznysu   
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také s dalšími modely Fabia, Octavia a Karoq. K zákazníkům se první vozy dostanou v září. Do výroby modelu Kamiq investovala automobilka v Mladé Boleslavi přibližně 100 milionů eur, tedy přes
2,5 miliardy Kč.

Ceny zemědělské půdy letos v prvním pololetí zůstaly zhruba na 24 korunách za metr čtvereční, obdobný vývoj lze očekávat i ve druhém pololetí. Včera to v tiskové zprávě uvedla realitní a
poradenská společnost Farmy.cz, která se specializuje na prodej farem a zemědělských nemovitostí. V prvních dvou letošních čtvrtletích došlo podle firmy v cenách půdy pouze k nevýznamným
změnám do procenta hodnoty.

Počet prodaných nových automobilů značky Bentley se letos v pololetí v tuzemsku zvýšil o 83 procent na 33 vozů. Dovoz ojetých aut této značky ve stejném období stoupl o 61 procent na 29 vozů.
Bentley slaví tento týden 100 let od svého založení. Britská luxusní značka je v Česku oblíbenější než konkurenční Rolls-Royce. Na českých silnicích loni jezdilo 473 vozů Bentley, což je téměř
dvojnásobek proti autům Rolls-Royce (265).

Švédský nábytkářský řetězec Ikea bude v Německu od 15. července odkupovat své použité zboží. Firma uvedla, že tak hodlá přispět k větší udržitelnosti planety. Program se ale týká jen asi tisíce
nejžádanějších položek. Majitelé výrobků v zachovalém stavu si na internetu zjistí nezávaznou cenovou nabídku, smontovaný nábytek dovezou do prodejny a získají za něj nákupní voucher. Ikea
není v tomto úsilí sama, o totéž se snaží i jiné firmy.

Miroslav Rottner

Ředitel odboru sporných řízení Energetického regulačního úřadu nabádá zákazníky, aby se nebáli sporů s dodavateli energií.

Rádia Impuls a RockZone, patřící společnosti Londa ze skupiny Agrofert, loni zvýšila zisk o 16 procent na 67 milionů korun. Tržby stouply o tři procenta na 155,4 milionu korun. Naprostou většinu
tvořily výnosy z prodané rozhlasové reklamy. Impuls je nejposlouchanější stanicí v Česku. Loni ve druhém pololetí měl 1,051 milionu posluchačů denně.

Po dalším poklesu je index důvěry investorů v ekonomiku eurozóny nejníže od listopadu 2014. Nad pozitivními signály z akciových trhů převažují obavy z budoucnosti. Index společnosti Sentix se
za červenec snížil na minus 5,8 bodu z červnových minus 3,3 bodu. Výrazně se propadl index Německa, Sentix mu předpovídá recesi.

Zisk prodejce bonbonů Haribo CZ loni meziročně stoupl o 38,6 procenta na 34 milionů korun. Tržby naopak klesly o 3,7 procenta na 273,7 milionu korun. Úspěšná byla firma ve své nejsilnější
kategorii, s gumovými medvídky Haribo Goldbären, hůře se prodávaly značky Maoam a Chamallows.

V polovině roku v Česku podnikalo 18 242 subjektů, které nespolehlivě odvádějí daň z přidané hodnoty. Meziročně se jejich počet zvýšil o 28 procent. Šlo o 6965 firemních plátců a 11 277 osob.
Nespolehlivých přibývá vysokým tempem, nejvíce je společností s ručením omezeným.

Stefan Sommer

Člen představenstva Volkswagenu k rozhodnutí financovat výrobu baterií ve společných podnicích.

Ceny ropy šly na začátku týdne nahoru. Hlavním důvodem je napětí kolem íránského jaderného programu. Brzdí je jen obavy ze zpomalení tempa růstu globální ekonomiky. Včera odpoledne cena
severomořské ropy Brent vykazovala růst o 0,5 procenta na 64,57 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI přidávala 0,8 procenta na 57,95 dolaru za barel.

Řecká akciová burza dočasně pozastavila obchodování akciemi sázkové firmy OPAP, neboť v příštích dnech od ní očekává významné oznámení. Čtvrtou největší sázkovou firmu v Evropě podle
výše příjmů spoluvlastní investiční skupina KKCG Karla Komárka a společnost EMMA Capital dalšího českého investora Jiřího Šmejce.

@JonErlichman

Stálý přispěvatel Bloombergu a protagonista show Sidelines kanálu CTV Jon Erlichman upozorňuje na svůj poslední počin − porovnání vývoje tradičního a progresivního výrobce automobilů.

Břeclavskému výrobci výtahů a eskalátorů Otis v loňském roce mírně rostly tržby o 2,8 procenta na 2,58 miliardy korun. O rok dříve dosáhly 2,5 miliardy. Provozní zisk o deset procent klesl, na 193
milionů korun, v roce 2017 to bylo 216 milionů. Důvodem je zejména pokles prodejů divize Escalators v zahraničí.

SEKCE: Zpravodajství
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Česká asociace festivalů (ČAF) kritizuje návrh snížit rozpočet ministerstva kultury na příští rok o téměř 424 milionů korun. Vláda tím podle sdružení porušuje své programové prohlášení, ve kterém
se zavázala rozpočet naopak navýšit. Zástupci ČAF, které sdružuje 13 významných festivalů živého umění napříč uměleckými žánry, to uvedli v otevřeném dopise adresovaném vládě a
Sněmovně. Návrh krácení rozpočtu ministerstva kultury před časem odmítla Českomoravská konfederace odborových svazů a Unie zaměstnavatelských svazů. Vláda v programovém
prohlášení vedle navýšení rozpočtu ministerstva kultury slibovala i zjednodušení agendy, elektronické zpracování a vyhodnocování žádostí s co nejnižší administrativní zátěží pro žadatele nebo
přípravu dlouhodobého programu investiční podpory, který by umožnil výstavbu kulturních zařízení pro poskytování veřejných kulturních služeb v Česku. Zástupci ČAF se v otevřeném dopise v této
souvislosti ptají, jak chce vláda při snižování rozpočtu tyto body programového prohlášení dodržet.

Výdaje ministerstva kultury by podle návrhu státního rozpočtu měly po několika letech růstu v příštím roce klesnout. Zatím plánovaný rozpočet je o 424 milionů korun nižší než letošní a výdaje
resortu by měly činit 14,36 miliardy proti letošním 14,78 miliardy korun.

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  unie (1x), zaměstnavatelských (1x), svazů (1x)
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iRozhlas: MPO navzdory doporučení dál proplácí dotace Agrofertu

Ministerstvo průmyslu a obchodu navzdory doporučení dál proplácí investiční dotace firmám z holdingu Agrofert. Informuje o tom zpravodajský server iRozhlas.cz. Evropská unie přitom loni v
prosinci dotace pro Agrofert pozastavila. Stejné doporučení vydal Brusel i pro české úřady. Agrofert se zatím k případu nevyjádřil, dlouhodobě ale jakékoliv úmyslné pochybení v pobírání dotací
odmítá. Proplácení preventivně zastavil třeba Státní zemědělský a intervenční fond po tom, co Česko na konci jara dostalo předběžné auditní zprávy Evropské komise. Podle jedné z nich má
bývalý vlastník Agrofertu - premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, stále na holding vliv. Babiš to odmítá.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podle ministra Karla Havlíčka (za ANO) nemůže zastavit posuzování žádostí o proplacení dotací pro holding Agrofert. Riskoval by tím soudní spory, ať už
by tak postupoval u jakékoliv firmy. Havlíček při příchodu na pondělní jednání vlády řekl, že případně neoprávněně proplacené peníze by resort požadoval vrátit. Uvedl, že není možné
nevyhodnocovat žádosti, které dorazí. "Ale v těch posledních několika týdnech nedošlo k žádnému proplacení (firmám Agrofertu). My jsme v situaci, že pokud ten dotyčný splní předpoklady, ať je
to kdokoliv, nemůžeme reagovat jinak, než že se to proplácí," řekl. Pozastavením proplácení dotací by podle něj Česko riskovalo, že se dotčený subjekt bude soudit.

Systém čerpání evropských dotací je založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu. Evropská komise peníze proplácí až po splnění určitých podmínek. Projekty holdingu, jež nyní
ministerstvo k proplacení do Bruselu neposlalo, tedy byly uhrazeny ze státního rozpočtu.

Vláda schválila novelu vodního zákona pro boj se suchem

O opatřeních v době extrémního sucha by do budoucna měly rozhodovat speciální komise. Podobně, jako je tomu u povodní. Počítá s tím novela vodního zákona, kterou v pondělí schválila vláda.
V době sucha budou moct komise zakázat odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Vyhlašoval by se nově také stav sucha, následně vážnější stav
nedostatku vody a pak krizový stav. Komise by měly být na úrovni krajů a státu, v připomínkovém řízení vypadla možnost zřizování komise u obcí s rozšířenou působností. Předsedou krajské
komise bude hejtman daného regionu. Dalšími členy budou zástupci krajského úřadu, správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, policie, hasičů, hygieniků, pokud by na území kraje
byla významně dopravně využívaná vodní cesta, pak bude v komisi i zástupce ministerstva dopravy.

Podle aktuálních údajů portálu InterSucho je extrémním suchem zasažena polovina území České republiky, celé Čechy a severovýchodní Morava. Extrémním a výjimečným suchem je dohromady
postiženo 63 procent území. Podle předpovědi odborníků dostoupí extrémní sucho vrcholu v pátek, kdy už bude rozšířené téměř po celém území republiky. Výjimkou by měly být jen části Šumavy,
Vysočiny, Olomouckého kraje a jižní Moravy.

Průmyslu a obchodu se v květnu dál dařilo, stavebnictví zpomalilo

Vývoj průmyslu v Česku zůstal v květnu pozitivní, dál se dařilo i zahraničnímu obchodu. V obou případech stojí za dobrými výsledky automobilový průmysl. Naproti tomu stavební produkce ale
téměř stagnovala, a to hlavně kvůli vysoké srovnávací základně z loňského května. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Průmyslová výroba zpomalila meziroční růst na 3,2
procenta z dubnových 3,3 procenta a stavebnictví na 0,2 procenta z 8,9 procenta v dubnu. Přebytek zahraničního obchodu v květnu meziročně stoupl o 17,2 miliardy na 24,4 miliardy korun. V
květnu průmyslová výroba vzrostla především zásluhou automobilového průmyslu, který si připsal téměř sedmiprocentní zvýšení produkce. Oproti loňsku rostlo i energetické odvětví. Výroba plastů
pak vzrostla o víc než třináct procent. Naopak pokles zaznamenala výroba strojů a taky těžební průmysl. Obchodování s auty stojí také za meziročně lepším výsledkem květnového zahraničního
obchodu.

Počet zahájených staveb bytů v ČR do června vzrostl o tři pětiny

Stavební firmy v Česku zahájily letos do konce května stavbu 5467 bytů v bytových domech, meziročně o 60 procent více. Tempo růstu proti konci dubna přesto kleslo zhruba na polovinu. Nejvíce
jich bylo v Praze, kde počet zahájených staveb stoupl asi o dvě třetiny. Počet zahájených staveb rodinných domů v Česku meziročně vzrostl o 3,5 procenta. Vyplývá to z údajů Českého
statistického úřadu. Největší podíl zahájených staveb bytových domů připadal na Prahu s necelou třetinou. Následovaly Jihomoravský (14,5 procenta), Liberecký (osm procent), Olomoucký (7,9
procenta) a Středočeský kraj (7,6 procenta). Ani jeden byt se nezačal stavět v Ústeckém kraji. V Praze vzrostl počet zahájených staveb bytů meziročně o 68 procent na 1784. Na konci dubna to
bylo o 460 procent. Zatímco loni v květnu získalo v hlavním městě stavební povolení 801 bytů, letos pouze 305. V porovnání s rekordním rokem 2008 byl počet zahájených staveb bytů do konce
května o více než třetinu nižší.

Přebytek zahraničního obchodu ČR stoupl o víc než 17 miliard

Přebytek zahraničního obchodu v Česku meziročně stoupl o 17,2 miliardy korun. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Jedním z hlavních důvodu je větší obchodování s
auty. Meziroční vývoz stoupl o jedenáct a půl miliardy korun. Saldo ostatních dopravních prostředků se zlepšilo o tři a půl miliardy korun. Podle statistik se zároveň zmenšil deficit v dovozu paliv
jako je ropa nebo zemní plyn. Vývoz meziročně vzrostl o 8,1 procenta na 332,5 miliardy Kč a dovoz o 2,5 procenta na 308,2 miliardy.

ČR hrozí nedostatek pediatrů. Třetina plánuje do pěti let zavřít ordinace

Skoro třetina dětských lékařů plánuje do pěti let ukončit svoji praxi a odejít do důchodu. Vyplývá to z průzkumu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Právě dětští praktici patří průměrně k
nejstarším skupinám lékařů. Dětští praktici chybí v celé republice. Nejhorší je situace ve venkovských oblastech Karlovarského, Libereckého nebo Královéhradeckého kraje nebo Vysočiny. Města
a pojišťovny se snaží nové lékaře nalákat na různé pobídky. Jejich nástup ale komplikuje třeba zrušení studijního oboru dětský praktický lékař. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana
Prymuly resort změnu ve vzdělávání nechystá.

Předseda ODS Fiala chce návrat k parlamentní volbě prezidenta

Předseda ODS Petr Fiala chce, aby se Česko vrátilo k parlamentní volbě prezidenta. Současná hlava státu má dojem, že díky přímé volbě má silnější mandát, a může proto porušovat ústavu,
napsal Fiala v komentáři na serveru Forum 24. "Musíme obnovit pevné kořeny parlamentního systému vlády, neboť to, co se děje v posledních letech, rozvrací náš ústavní systém v samých
základech," uvedl Fiala. Prezident Miloš Zeman v současnosti odmítá vyhovět návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO), na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), přestože podle ústavy
návrhu předsedy vlády vyhovět musí. O změně volby chce Fiala diskutovat s ostatními demokratickými stranami. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil ale návrh na změnu ústavy, kterou by změna volby
vyžadovala, odmítá. Fialův návrh kritizoval Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. "ODS otevřeně vzkazuje občanům: Demokracii omezíme, jste hlupáci, protože špatně volíte," uvedl na sociální síti.

Asociace festivalů kritizuje návrh snížení rozpočtu ministerstva kultury

Česká asociace festivalů (ČAF) kritizuje návrh snížit rozpočet ministerstva kultury na příští rok o téměř 424 milionů korun. Vláda tím podle sdružení porušuje své programové prohlášení, ve kterém
se zavázala rozpočet naopak navýšit. Zástupci ČAF, které sdružuje 13 významných festivalů živého umění napříč uměleckými žánry, to uvedli v otevřeném dopise adresovaném vládě a
Sněmovně. Návrh krácení rozpočtu ministerstva kultury před časem odmítla Českomoravská konfederace odborových svazů a Unie zaměstnavatelských svazů. Vláda v programovém
prohlášení vedle navýšení rozpočtu ministerstva kultury slibovala i zjednodušení agendy, elektronické zpracování a vyhodnocování žádostí s co nejnižší administrativní zátěží pro žadatele nebo
přípravu dlouhodobého programu investiční podpory, který by umožnil výstavbu kulturních zařízení pro poskytování veřejných kulturních služeb v Česku. Zástupci ČAF se v otevřeném dopise v této
souvislosti ptají, jak chce vláda při snižování rozpočtu tyto body programového prohlášení dodržet.

Výdaje ministerstva kultury by podle návrhu státního rozpočtu měly po několika letech růstu v příštím roce klesnout. Zatím plánovaný rozpočet je o 424 milionů korun nižší než letošní a výdaje
resortu by měly činit 14,36 miliardy proti letošním 14,78 miliardy korun.

Romové z ČR a dalších zemí v Bruselu upozorňovali na trvající diskriminaci

Na trvající diskriminaci a potíže romské menšiny v zemích Evropské unie upozornila v pondělí demonstrace několika desítek Romů z Česka, Slovenska i dalších zemí v centru Bruselu. Přímo před
budovu Evropského parlamentu se Romové podle Štefana Ponga, jednoho z organizátorů, sešli proto, že vlády unijních zemí romský hlas neslyší. "V našich zemích - v Čechách, na Slovensku, ve
Španělsku, v Portugalsku, Polsku, v Rumunsku, v Bulharsku - nás vlády nechtějí poslouchat. A protože jsme také občané EU, rozhodli jsme se demonstrovat za naše práva zde. V Evropě žijeme
přes 900 let a jsme její součástí," připomněl Pongo. Romové jsou podle něj stejně jako dříve dál odsouváni na okraj společnosti, mají horší přístup ke vzdělání, ale také k práci. Pomoc, třeba z
evropských peněz, podle něj často končí u lidí, kteří ji ve skutečnosti nepotřebují.

Mezi romské demonstranty přišel český lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. Europarlament, mezi jehož 751 členy je po eurovolbách sedm zástupců Romů, v této věci podle něj může
tlačit na Evropskou komisi, aby se zasadila při řešení tří klíčových problémů menšiny. "Je to boj s chudobou, obrovská nezaměstnanost a popřípadě v některých zemích i lidská práva tak, aby i
přístup členských států se změnil," řekl ČTK.

Školní podnik ve Křtinách chce lesy zachraňovat balkánskými duby

Školní lesní podnik (ŠLP) Křtiny, který spravuje lesy Medelovy univerzity v Brně, bude proti klimatické změně bojovat vysazováním listnatých stromů místo borovic a smrků, snížením počtu stromů
na jednom hektaru i experimentováním s balkánskými druhy dubů. Univerzita to uvedla v tiskové zprávě. "Školní lesní podnik je významný tím, že je spojený s univerzitou a akademiky. Je tu tedy
od toho, abychom dovedli co nejrychleji aplikovat nové poznatky výzkumu a studentům a jiným subjektům to následně ukazovali. Co nejrychleji reagovat v lesnictví ale znamená, že výsledky
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uvidíme za mnoho let," uvedl Tomáš Vrška, který ŠLP vede od dubna. Výhodou univerzitních lesů podle něj je, že už nyní v nich listnaté stromy tvoří 65 procent, zatímco u jiných vlastníků lesů je
poměr opačný. Takový porost je ale náchylnější k suchu a následně jej ničí kůrovec. Klima v lesích kolem Brna se podle Vršky mění spíše na balkánské. Proto chce Vrška zavést do pěstebních
systémů experimenty se zavedením balkánských druhů dubů.

Strýcová a Muchová jsou ve čtvrtfinále Wimbledonu, Kvitová a Plíšková vypadly

Tenistka Karolína Muchová je překvapivou čtvrtfinalistkou Wimbledonu. Dvaadvacetiletá česká hráčka v osmifinále na trávě v All England Clubu nečekaně vyřadila krajanku a turnajovou trojku
Karolínu Plíškovou 4:6, 7:5 a 13:11 a poprvé v kariéře je na grandslamu mezi nejlepší osmičkou. Tam se probojovala také Barbora Strýcová, když otočila duel 4. kola s 21. nasazenou Elise
Mertensovouu z Belgie a zvítězila 4:6, 7:5 a 6:2. Naopak dvojnásobná šampionka Petra Kvitová podlehla ve 4. kole Wimbledonu 6:4, 2:6, 4:6 Britce Johanně Kontaové, která bude příští soupeřkou
Barbory Strýcové. Muchová bude hrát o semifinále s nasazenou osmičkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.

Počasí - úterý

Převážně oblačno, ráno místy polojasno. Ojediněle přeháňky. Večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 21 °C, na jihovýchodě až 23 a na horách kolem 12 stupňů Celsia.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 2

KLÍČOVÁ SLOVA:  unie (1x), zaměstnavatelských (1x), svazů (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

11.07.2019 (23:30:00) TV Prezident UZS ČT1 - Události Události

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátor:
"Sněmovní sociální výbor se obává omezení sociálních služeb a propouštění pracovníků. Jeho členové proto vyzvali ministryni práce Janu Maláčovou, aby vyjednala přidání peněz. Šéfka resortu
tvrdí, že vláda už požadované finance našla a nyní je odpovědnost na krajích."

Jana Maláčová /ČSSD/ ministryně práce a sociálních věcí, místopředsedkyně strany:
"Za tu situaci v kraji je zodpovědný každý kraj zvlášť. My jsme jim ty finanční prostředky, o které my jsme byli požádáni, tak jsme poslali, ať už je to ten výpadek mezd a platů, anebo výpadek
individuálních projektů."

Moderátor:
"Kraje už dřív vyčíslily chybějící sumu na dvě miliardy korun. Polovinu dostanou od Ministerstev práce a financí. Zbytek můžou čerpat z Evropských fondů. Podle prezidenta Asociace poskytovatelů
sociálních služeb z nich do konce roku získají maximálně 100 milionů korun."

Jiří Horecký /prezident/ Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
"Některé kraje už připravují krizové scénáře, protože opravdu listopad, prosinec, pokud tam nedojdou další peníze, budou krizové. To, co se děje v rámci té přípravy je, že se třeba nová pracovní
místa, když někdo odchází do starobního důchodu nebo někdo odejde, nenahrazují."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Michal Kubal

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (1x), horecký (1x), prezident (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

12.07.2019 (08:21:44) Sociální sítě Prezident UZS Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Tématu chybějící miliardy se věnoval i Český rozhlas, který se ptal prezidenta APSS Jiřího Horeckého na krizový scénář.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  prezidenta (1x), jiřího (1x), horeckého (1x)
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6. Poslanci jednali o financování sociálních služeb   
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7. Tématu chybějící miliardy se věnoval i Český…   
seznam | nahoru
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