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v cestovním ruchu, že dodrží své
zákonné povinnosti. Přitom cestovní kancelář již nyní musí měsíčně zasílat pojišťovně podrobné hlášení, z nějž lze zjistit
a okamžitě zvýšit aktuální částku pojistného rizika. Nehrozí tedy, že by se nějaký subjekt proti
úpadku pojistil nedostatečně,“

argumentuje předseda ACK Vladimír Dolejš.
Cestovní ruch přináší ročně
v ČR do státního rozpočtu více
než 100 miliard korun. Podílí se
zhruba třemi procenty na hrubém
domácím produktu a pěti procenty na celkové zaměstnanosti.
„Existence garančního fondu

by však negativně ovlivnila nejen
podnikání cestovních kanceláří,
ale logicky také vedla ke skokovému zvýšení cen zájezdů pro
zákazníky. Cílem naší asociace je
proto jeho zřízení zabránit. Nebo
alespoň docílit, aby podnikatelé,
kteří do něj mají odvádět finanční příspěvky, měli možnost jeho

byla po této destinaci enormní
poptávka. Naopak pokles cen je
patrný u zájezdů do Turecka
a Tuniska,“ sdělila ředitelka portálu dovolena.cz od Student
Agency Eva Sedlmajerová.
Například za týdenní dovolenou s all inclusive v Řecku, Bulharsku nebo Španělsku zaplatí
zájemci v této letní sezóně okolo
šestnácti tisíc korun na osobu.
A až patnáctiprocentní nárůst cen
je u zájezdů do Chorvatska. „Češi totiž čím dál častěji míří
v Chorvatsku do hotelů místo
apartmánů a vyšší nároky než
dříve mají i na stravování,“ vysvětluje Sedlmajerová.
Meziročně se zvedla také průměrná cena first minute dovolených, zájezdů koupených v první
chvíli, jež lze u tuzemských cestovek pořizovat do konce března.
Zatímco loni činila 12 478 korun
na osobu, letos se cena prodaného zájezdu v režimu first minute
vyšplhala na 13 239 korun.
„Výjimkou jsou však zájezdy
do Egypta, které meziročně naopak zlevnily,“ informoval Michal Tůma z cestovní kanceláře
Invia.

Inovace za více než 30 miliard korun
Šárka Mrázová
Chytrý autopilot pro řízení lehkého letounu, nová technika pro
rozpoznávání řeči v digitálních aplikacích nebo prototyp optického
přepínače, který umožní tisíckrát
rychlejší přenos dat.
To jsou příklady z 1600 projektů aplikovaného výzkumu za více
než 30 miliard korun, které za posledních osm let prošly Technologickou agenturou ČR (TA ČR).
Deset miliard vydaly podniky,
dvacet miliard přidal stát.
Pro příští rok chce TA ČR od
státu získat o dalších zhruba půl
miliardy víc než letos. „V roce

2018 se pohybuje naše představa
kolem čtyř miliard ze státního rozpočtu. Je to nárůst, který kompenzuje výpadek financování Technologické agentury v minulých
letech,“ řekl Právu předseda TA
ČR Petr Očko na bilanční tiskové
konferenci k jeho ročnímu působení ve funkci.
Většina projektů agentury pochází ze společného výzkumu
vědců a firem. Vicepremiér pro výzkum Pavel Bělobrádek (KDUČSL) uvedl, že je rád, že aplikovaný výzkum plní svůj cíl – aby se
orientoval na sektorové potřeby
podniků a vyšší podporu inovací
v nich.

Celkové výdaje na projekty TA
ČR rok od roku rostou. Rozpočet
agentury v roce 2011 činil zhruba
miliardu, letos vzrostl díky příspěvku státu na 3,6 miliardy korun. Peníze míří na ty projekty,
které mají přinést konkrétní výsledek – prototyp, funkční vzorek nebo patent.
„Není cílem financovat firemní
výzkum, cílem TA ČR je podněcovat soukromé výdaje do výzkumu. Aby firmy vkládaly více peněz do výzkumu. A to se daří,“
tvrdí Očko. Loni vláda schválila tři
nové programy agentury – na podporu mladých výzkumníků, aby se
naučili spolupracovat s aplikační

sférou, na podporu společenskovědního výzkumu a první svého
druhu na podporu aplikovaného
výzkumu v energetice.
Letos bude TA ČR vypisovat rekordní počet veřejných soutěží.
„Aktuálně jsme vyhlásili výzvu
v programu Delta na spolupráci
s Německem v oblasti Průmyslu
4.0,“ uvedl Očko. Právě podpora
digitálních technologií může průmysl změnit. Po roce 2020 se také
mají snižovat peníze z evropských
fondů, proto TA ČR chce s Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou podepsat memorandum
k podpoře malých a středních podniků s inovačním potenciálem.

Boeing začne stavět továrnu v Číně

n Toyota zváží
výrobu automobilů
Boeing smlouvu o výstavbě
Jak informovala agentura NoAmerický výrobce letecké
v Saúdské Arábii
techniky Boeing začne už tento vá Čína, Boeing bude při výstav- závodu podepsal ještě před preměsíc stavět svou první továrnu
v Číně. Závod, na kterém se firma dohodla už v roce 2015, bude
kompletovat vnitřní zařízení modelu 737, ročně ho má opustit
100 těchto strojů.

bě spolupracovat s čínským výrobcem letadel Commercial
Aircraft Corporation of China.
Závod bude stát v provincii Čoušan a bude to první továrna tohoto druhu mimo území USA.

zidentskými volbami v USA,
v nichž loni v listopadu zvítězil
Donald Trump. Továrna vznikne
navzdory Trumpově požadavku,
aby americké firmy vytvářely
pracovní místa v USA. (ČTK)

Japonská automobilka Toyota
Motor podepsala se saúdskoarabskou vládní agenturou předběžnou dohodu o vypracování studie
možnosti výroby automobilů
a součástek v Saúdské Arábii.
Memorandum je součástí dohod,
které japonské a saúdskoarabské
společnosti a státní agentury uzavřely v rámci návštěvy saúdského krále Salmána v Tokiu. Pokud
Toyota a Rijád včerejší memorandum dotáhnou k definitivní
dohodě, bude to významný krok
pro saúdskoarabskou ekonomiku,
jejíž vláda se snaží diverzifikovat
hospodářství a zbavit jej přílišné
závislosti na ropě.

n Google a Levi’s
představily
„chytrou“ bundu
Společnosti Google a Levi’s
představily „chytrou“ bundu,
která umožní kontrolovat telefon

