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budú rovné 2 %. Vzhľadom na súčasné úrovne kapitálu v bankách by
bankový sektor nemal mať zásadný problém s plnením novej úrovne
kapitálovej požiadavky po ďalšom zvýšení vankúša. (Zdroj: SME)

ČSOB vzrástol polročný zisk o takmer 43 %
Československej obchodnej banke (ČSOB) sa v prvom polroku darilo. Jej
čistý šesťmesačný zisk v medziročnom porovnaní stúpol o 42,6 %
na 38,1 mil. €. Čisté úrokové výnosy, ktoré tvoria najväčšiu časť ziskov
bánk, mierne ČSOB poklesli na necelých 81 mil. €, avšak čisté výnosy z
poplatkov a provízií na druhej strane vzrástli na takmer 32 mil. €. Banka
zároveň mala vyššie výnosy z dividend, medziročne vzrástli z úrovne
467 tis. € na 21,4 mil. €. (Zdroj: Webnoviny)

ÚVO pozastavil tender na opravu ciest za 167 mil. €

Podnikatelia pomenovali bariéry v podnikaní
Slovenskí podnikatelia mali v prvom polroku tohto roka negatívny pohľad
na stav podnikateľského prostredia. Index podnikateľského prostredia od
Podnikateľskej aliancie Slovenska sa za uplynulý polrok znížil o 2,24 % a
dosiahol úroveň 42,69 bodu. Oproti predchádzajúcemu polroku tak klesol
o 0,98 bodu. Podnikatelia za bariéru v podnikaní za prvý polrok označili
vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva, byrokraciu, kvalitu a
dostupnosť výrobných vstupov a pracovnej sily. (Zdroj: Webnoviny)

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) preveruje verejnú súťaž Slovenskej
správy ciest na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy po celom Slovensku
za predpokladanú cenu 166,56 mil. € bez DPH. Tender je tak pozastavený
až do rozhodnutia úradu. Dôvodom skúmania sú podľa úradu námietky
proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie
ponuky. (Zdroj: SME)

EÚ zvažuje zavedenie jednotného výpočtu minimálnej mzdy

Investícia za 35 mil. € prinesie 920 pracovných miest

ZAHRANIČIE

V katastri obce Kostolné Kračany pri Dunajskej Strede majú pribudnúť
ďalšie tri logisticko-výrobné haly. Doplnia tak rozsiahlu priemyselnú zónu.
Projekt navrhuje firma IPK 1, za ktorou stojí rakúsky developer Go Asset.
Podľa investora by park mal priniesť do regiónu 920 pracovných miest,
pričom 750 z nich je plánovaných do výroby a 170 ľudí by malo byť v
administratíve. (Zdroj: Trend)

Zamestnávateľ I.C.A. dlhuje bývalým zamestnancom 200 tis. €
Svidnícka odevná spoločnosť I.C.A. nevyplatila svojim bývalým
zamestnancom časť mzdy a odstupné. Týka sa to približne 130 ľudí. Firma
v prvej polovici tohto roka prepustila väčšinu zamestnancov a výrobu
presunula do Srbska, tvrdí však, že peniaze ľudia dostanú.
(Zdroj: TASR)

SPP má záujem o kúpu aktív E.ON a RWE
Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a. s. pozorne sleduje
posudzovanie transakcie výmeny majetku medzi energetickými
spoločnosťami E.ON a RWE, ktorú v súčasnosti posudzuje Európska
komisia. V prípade, ak by výsledkom transakcie bol predaj aktív týchto
spoločností na Slovensku, v Českej republike alebo Maďarsku, SPP má
záujem vstúpiť do rokovaní o ich nadobudnutí. (Zdroj: TASR)

Výstavba rafinérie sa nezrealizuje, firma Oil One čelí konkurzu
Olejárske firmy bývalého prokurátora z Trenčína, Miroslava Baláža,
zápasia s problémami a škrtajú svoje expanzné plány. Súd začal
konkurzné konanie voči firme Oil One (predtým Petronius Oil). Daňový
nedoplatok na DPH vo výške 137 tisíc € uplatňuje v konkurznom návrhu
daňový úrad. V súvislosti s nezdarom Oil One zároveň padli i plány jej
sesterskej spoločnosti Petronius Refinery na výstavbu rafinérie vo
Vrútkach. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Lodenice Harland & Wolff ohlásili insolventnosť
Lodenice Harland & Wolff v severoírskom Belfaste, ktoré na začiatku
minulého storočia postavili Titanic, ohlásili insolventnosť. Lodenice
uverejnili poslednú výročnú správu o hospodárení v roku 2016. Ich výnosy
za predaj vlastnej produkcie dosiahli 8 mil. £ a rok uzavreli so stratou
5 mil. £. Poslednú loď postavili v roku 2003. (Zdroj: TASR)

Švajčiarska divízia HSBC Holdings zaplatí pokutu 300 mil. €
Švajčiarska divízia súkromného bankovníctva spoločnosti HSBC Holdings
sa dohodla s prokuratúrou v Bruseli na vyplatení takmer 300 mil. € za
urovnanie sporu o praní špinavých peňazí a daňových podvodov v
Belgicku. Belgická prokuratúra v roku 2014 obvinila banku, že umožnila
predajcom diamantov a iným bohatým klientom skryť hotovosť a vyhýbať
sa daniam. (Zdroj: TASR)

Začala sa „menová vojna“
Čína oslabila domácu menu jüan na najnižšiu hodnotu za viac ako desať
rokov a požiadala štátne spoločnosti, aby pozastavili dovoz
poľnohospodárskych produktov z USA. Má to byť reakcia na nové
americké clá, ktoré by sa mali dotknúť takmer všetkého jej vývozu do
Spojených štátov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

EÚ odmieta meniť dohodu o usporiadaní vzťahov
EÚ vyhlásila, že je otvorená diskusii o odchode Británie z bloku, ale trvá na
tom, že o dohode o usporiadaní vzťahov po brexite nie je možné opätovne
rokovať. Britský premiér sa vyjadril, že Británia 31. októbra z EÚ odíde s
dohodou alebo bez nej, čo vyvoláva obavy z tvrdého brexitu.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

V Rakúsku hľadajú 220 tisíc technikov a IT odborníkov

Za 1. polrok pribudlo na Slovensku 11 tisíc nových firiem
Za prvých šesť mesiacov tohto roka založili na Slovensku podnikatelia
11 401 spoločností, čo je najviac za posledné štyri roky. Z celkového počtu
bolo až 11 298 spoločností s ručením obmedzeným a 103 akciových
spoločností. (Zdroj: TASR)

Ceny bytov sa v 2. štvrťroku zvýšili
Priemerná cena bytov na Slovensku sa v 2. štvrťroku 2019 zvýšila o 20 € za
m2 na 1849 €/m2. Medzi štvrťrokmi vzrástla o 1,1 % a na medziročnej báze
o 7,6 %. Informuje o tom Národná banka Slovenska v komentári k
realitnému trhu. (Zdroj: TASR)

NBS: Proticyklický vankúš stúpne na 2 %
Národná banka Slovenska (NBS) rozhodla, že banky musia na Slovensku
držať viac kapitálu. Postupne sa tak zvyšuje miera tzv. proticyklického
kapitálového vankúša. Doteraz bola miera vankúša na úrovni 1,25 %, od
augusta tohto roka sa zvýšila na 1,5 % a od augusta budúceho roka to
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Platové rozdiely v jednotlivých štátoch únie sú enormné. Brusel preto
zvažuje nastavenie jednotného pravidla pre výpočet minimálnej mzdy.
Európski socialisti navrhujú minimálnu mzdu stanoviť ako 60 %
mediánovej mzdy. V tomto prípade by minimálna mzda u nás bola 563 €,
čo je o 45 € menej ako v prípade minimálnej mzdy stanovenej na základe
výšky priemernej mzdy. (Zdroj: Pravda)

V Rakúsku chýba 220-tisíc vyškolených pracovníkov. Veľmi hľadaní sú
najmä odborníci s technickým a IT vzdelaním. Ročný príjem technikov a
IT odborníkov sa pohybuje priemerne okolo 45 tisíc €. (Zdroj: SME)

Dlh nemeckej vlády vzrástol o 11 mld. €
Dlh nemeckej spolkovej vlády zaznamenal za prvý polrok tohto roka prvý
rast od roku 2014. Ministerstvo financií uviedlo, že dlh sa za šesť mesiacov
tohto roka zvýšil o 11 mld. €. Celkovo tak k 30. júnu dosiahol 1,081 bil. €.
(Zdroj: SME)

Najbohatší ľudia na svete prišli o 117 mld. $
Eskalácia obchodnej vojny medzi USA a Čínou zasiahla aj najbohatších
ľudí sveta. Oslabenie čínskeho jüanu malo za následok prepad na
amerických akciových trhoch. Problémy mali aj svetoví miliardári.
Hodnota majetku 500 najbohatších ľudí sveta klesla o viac ako 2 %, čo
predstavuje stratu 117 mld. $. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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