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Jiří Novotný
Ceny zájezdů zřejmě v příš-

tím roce notně podraží. Důvo-
dem je nová směrnice Evropské
unie o cestovních službách, kte-
rou musí členské země včlenit do
své legislativy. Podle této směr-
nice má být i v ČR zřízen ga-
ranční fond, do nějž budou ces-
tovní kanceláře povinně
přispívat.

Garanční fond se má stát dalším
nástrojem k ochraně spotřebitelů
v případě krachu cestovky. Asoci-

ace cestovních kanceláří ČR
(ACK) ovšem takovou instituci
považuje za nadbytečnou.

„V Česku již pro cestovní kan-
celáře platí zákonná povinnost se
pro případ úpadku pojistit. Pokud
k němu skutečně dojde, vrátí ce-
stovka klientům veškeré peníze,
jež za zájezd zaplatili. V žádném
jiném podnikatelském odvětví ne-
ní klient tolik chráněn jako právě
v cestovním ruchu,“ zdůraznila
včera ACK v tiskovém prohlášení.

Podle návrhu zákona mají ces-
tovní kanceláře do garančního fon-
du přispívat částkou až 0,25 pro-
centa svého ročního obratu.
A pokud by bylo nutné vyšší čer-
pání z fondu pro insolvenci někte-

ré cestovky, zavést se má mimo-
řádný příspěvek na doplnění fon-
du ve výši půl procenta z obratu. 

Do rozpočtu ročně 
přes sto miliard

„Snaha o prosazení garanční-
ho fondu do zákona vyvolává do-
jem, že stát nevěří podnikatelům

v cestovním ruchu, že dodrží své
zákonné povinnosti. Přitom ces-
tovní kancelář již nyní musí mě-
síčně zasílat pojišťovně podrob-
né hlášení, z nějž lze zjistit
a okamžitě zvýšit aktuální část-
ku pojistného rizika. Nehrozí te-
dy, že by se nějaký subjekt proti
úpadku pojistil nedostatečně,“

argumentuje předseda ACK Vla-
dimír 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 pro-
centy na celkové zaměstnanosti.

„Existence garančního fondu

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

činnost průběžně kontrolovat,“
uvedl Dolejš.

Podle informací Student Agen-
cy zájem Čechů o dovolenou
v zahraničí letos výrazně vzrostl,
u některých destinací ve srovná-
ní s loňskem až o 45 procent.

Některé destinace 
jsou dražší už teď

„Pozorujeme mírný nárůst cen
zájezdů do Španělska. Už loni
byla po této destinaci enormní
poptávka. Naopak pokles cen je
patrný u zájezdů do Turecka
a Tuniska,“ sdělila ředitelka por-
tálu dovolena.cz od Student
Agency Eva Sedlmajerová. 

Například za týdenní dovole-
nou s all inclusive v Řecku, Bul-
harsku nebo Španělsku zaplatí
zájemci v této letní sezóně okolo
šestnácti tisíc korun na osobu.
A až patnáctiprocentní nárůst cen
je u zájezdů do Chorvatska. „Če-
ši totiž čím dál častěji míří
v Chorvatsku do hotelů místo
apartmánů a vyšší nároky než
dříve mají i na stravování,“ vy-
světluje Sedlmajerová.

Meziročně se zvedla také prů-
měrná cena first minute dovole-
ných, zájezdů koupených v první
chvíli, jež lze u tuzemských ces-
tovek pořizovat do konce března.
Zatímco loni činila 12 478 korun
na osobu, letos se cena prodané-
ho zájezdu v režimu first minute
vyšplhala na 13 239 korun. 

„Výjimkou jsou však zájezdy
do Egypta, které meziročně na-
opak zlevnily,“ informoval Mi-
chal Tůma z cestovní kanceláře
Invia. 

Asociace: Garanční fond zdraží zájezdy
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Naším cílem 
je zřízení tohoto
nadbytečného 
fondu zabránit

Vladimír Dolejš,
předseda ACK

Nově jmenovaná viceguvernér-
ka britské centrální banky Char-
lotte Hoggová rezignovala. Ne-
zveřejnila totiž informace, že její
bratr má vysokou pozici v bance
Barclays, čímž se dostala do po-
dezření ze střetu zájmů. 

Bank of England uvedla, že re-
zignace Hoggové byla dobrovol-
ná. Guvernér banky Mark Carney
dodal, že rozhodnutí respektuje,
avšak lituje, že Hoggová odstou-
pila.

Hoggová začala pracovat v cen-
trální bance v roce 2013 jako pro-
vozní ředitelka. Tento měsíc se
stala viceguvernérkou pro trhy
a bankovnictví. Tato funkce s se-
bou nese i zodpovědnost za dozor
nad bankami, tedy i nad Barclays. 

Minulý týden Hoggová přizna-
la, že při nástupu do centrální
banky neinformovala o práci své-
ho bratra a nezmínila se o ní ani
v žádosti o jmenování do funkce
viceguvernérky. (ČTK)

Viceguvernérka Bank 
of England kvůli střetu

zájmů rezignovala

n Toyota zváží 
výrobu automobilů
v Saúdské Arábii

Japonská automobilka Toyota
Motor podepsala se saúdskoarab-
skou vládní agenturou předběž-
nou dohodu o vypracování studie
možnosti výroby automobilů
a součástek v Saúdské Arábii.
Memorandum je součástí dohod,
které japonské a saúdskoarabské
společnosti a státní agentury uza-
vřely v rámci návštěvy saúdské-
ho krále Salmána v Tokiu. Pokud
Toyota a Rijád včerejší memo-
randum 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
přes manžetu rukávu. Bunda
z denimu by se měla začít prodá-
vat letos na podzim za 350 dola-
rů (8900 Kč), uvedl list Daily
Mail. Bunda má manžety rukávu
z vodivé textilie, která se může
spojit s chytrým telefonem a ro-
zeznává hlazení nebo doteky. Při
spojení přes bluetooth lze hlavní
funkce telefonu ovládat přes
manžety. Například dvojité klep-
nutí dvěma prsty může spustit
nebo zastavit přehrávání hudby.
Přes bundu je možné i telefono-
vat či posílat vzkazy. (ČTK)

Kurzy akcií na burze
Název 14. 3. Změna (%)

CETV 76,80 -0,45
ČEZ 434,00 -0,96
Erste Bank 819,90 -1,38
Fortuna 105,00 +0,96
Kofola ČS 406,90 +0,17
Komerční banka 944,50 +1,62
Moneta Money Bank 85,50 +0,83
O2 C. R. 278,70 -0,11
Pegas 823,70 -0,48
Philip Morris 13 454,00 +0,69
Stock 55,25 +1,38
TMR 675,00 -1,46
Unipetrol 223,00 0,00
VIG 633,00 +1,26
Index PX 978,59 +0,07

Kurzy ČNB od 14. 3.

Země Množství Kód Kurz

Austrálie 1 AUD 19,200
Čína 1 CNY 3,677
Dánsko 1 DKK 3,635
EMU 1 EUR 27,020
Chorvatsko 1 HRK 3,638
Japonsko 100 JPY 22,126
Kanada 1 CAD 18,841
Maďarsko 100 HUF 8,679
Polsko 1 PLN 6,252
Rusko 100 RUB 42,791
Švýcarsko 1 CHF 25,197
Turecko 1 TRY 6,793
USA 1 USD 25,415
V. Británie 1 GBP 30,855

Šárka Mrázová
Chytrý autopilot pro řízení leh-

kého letounu, nová technika pro
rozpoznávání řeči v digitálních ap-
likacích nebo prototyp optického
přepínače, který umožní tisíckrát
rychlejší přenos dat. 

To jsou příklady z 1600 projek-
tů aplikovaného výzkumu za více
než 30 miliard korun, které za po-
sledních osm let prošly Technolo-
gickou 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 roz-
počtu. Je to nárůst, který kompen-
zuje výpadek financování Techno-
logické agentury v minulých
letech,“ řekl Právu předseda TA
ČR Petr Očko na bilanční tiskové
konferenci k jeho ročnímu půso-
bení ve funkci. 

Většina projektů agentury po-
chází ze společného výzkumu
vědců a firem. Vicepremiér pro vý-
zkum Pavel Bělobrádek (KDU-
ČSL) uvedl, že je rád, že aplikova-
ný 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 pří-
spěvku státu na 3,6 miliardy ko-
run. Peníze míří na ty projekty,
které mají přinést konkrétní výsle-
dek – prototyp, funkční vzorek ne-
bo patent. 

„Není cílem financovat firemní
výzkum, cílem TA ČR je podně-
covat soukromé výdaje do výzku-
mu. Aby firmy vkládaly více pe-
něz do výzkumu. A to se daří,“
tvrdí Očko. Loni vláda schválila tři
nové programy agentury – na pod-
poru mladých výzkumníků, aby se
naučili spolupracovat s aplikační

sférou, na podporu společensko-
vědního výzkumu a první svého
druhu na podporu aplikovaného
výzkumu v energetice. 

Letos bude TA ČR vypisovat re-
kordní 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 prů-
mysl změnit. Po roce 2020 se také
mají snižovat peníze z evropských
fondů, proto TA ČR chce s Česko-
moravskou záruční a rozvojovou
bankou podepsat memorandum
k podpoře malých a středních pod-
niků s inovačním potenciálem.

Inovace za více než 30 miliard korun

Americký výrobce letecké
techniky Boeing začne už tento
měsíc stavět svou první továrnu
v Číně. Závod, na kterém se fir-
ma dohodla už v roce 2015, bude
kompletovat vnitřní zařízení mo-
delu 737, ročně ho má opustit
100 těchto strojů. 

Jak informovala agentura No-
vá Čína, Boeing bude při výstav-
bě spolupracovat s čínským vý-
robcem letadel Commercial
Aircraft Corporation of China.
Závod bude stát v provincii Čou-
šan a bude to první továrna toho-
to druhu mimo území USA. 

Boeing smlouvu o výstavbě
závodu podepsal ještě před pre-
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)

Boeing začne stavět továrnu v Číně
Radek Plavecký

Kvůli možné závadě na převo-
dovce by mělo zajet do servisu
přes 192 tisíc vozů značky Ško-
da. Servisní akce se týká aut vy-
robených v letech 2013 až 2015,
která mají sedmistupňovou pře-
vodovku DSG.

Automobilka Škoda Auto v úte-
rý upřesnila informace zveřejněné
ruskou agenturou TASS. Ta v pon-
dělí vydala zprávu, že v Rusku se
svolává do servisu přes čtyřicet ti-
síc vozů Škoda. Ukázalo se, že se
to netýká jen ruského trhu, ale
i dalších zemí včetně České repu-
bliky. „Provádíme servisní akci tý-
kající se aktualizace softwaru sed-
mistupňové převodovky DSG
v modelech Fabia, Rapid, Room-
ster, Octavia, Superb a Yeti vyro-
bených od ledna 2013 do srpna
2015. Důvodem servisní akce je

potenciální nesprávná funkce soft-
waru, která může vést k překroče-
ní únosného tlaku v hydraulickém
systému převodovky,“ uvedl
mluvčí Škoda Auto Vítězslav Pelc.
„V České republice se tato servis-
ní akce dotýká 3260 vozů,“ dodal
mluvčí Pelc.

Vlastníkům všech 192 tisíc vo-
zů se zmíněnou převodovkou
automobilka doporučuje návště-
vu servisu za účelem instalace
aktualizovaného softwaru. Pro-
cedura by neměla podle odhadů
trvat déle než hodinu a je pro
všechny zákazníky zcela zdarma.
„Chybná funkce softwaru ne-
představuje nebezpečí pro řidiče
ani pasažéry a také nemůže vést
k nouzovým situacím vozu. Se-
rvisní opatření může být prove-
deno i v rámci pravidelné náv-
štěvy servisu,“ doplnil mluvčí
automobilky.

Do servisu by mělo zajet 
téměř 200 tisíc škodovek


