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nu ofenzívu smerom k vytvoreniu jednotného digitálneho
trhu ohlásila komisia v máji
2015 zverejnením svojich
16 iniciatív. Tie majú zmobilizovať sily v samotnej komisii
a urýchliť predkladanie novej
legislatívy.
EK takisto navrhla, aby do
roku 2025 mali inštitúcie, ako
sú školy, univerzity, nemocnice, výskumné strediská, ale aj

dopravné uzly, poskytovatelia
verejných služieb a správne
orgány prístup k veľmi rýchlemu internetovému pripojeniu. Okrem toho všetky mestské oblasti a takisto hlavné
cesty a železnice by mali mať
neprerušované pokrytie technológiami 5G.
Podľa EÚ by obyvatelia únie
mohli nakupovaním na internete ročne ušetriť takmer

ple žiada napríklad doplatenie
13 miliárd eur za neoprávnené
daňové výhody získané zriadením európskeho sídla v Írsku.
Práve Kroesová uloženie pokuty tvrdo kritizovala a otvorene atakovala Európsku komisiu. „Členské štáty Európskej
únie majú zvrchované právo
stanoviť vlastné zákony. Štátna pomoc nemôže byť použitá na prepísanie týchto pravidiel,“ povedala pre britský
denník The Guardian. Kroesová aktuálne prijala pozíciu poradkyne pre Bank of America
a Uber. Uber je obviňovaný, že
jeho taxikári fungujú bez licencie a porušujú tak zákon.
V takzvanej kauze Bahama
leaks je spomínaná aj britská
ministerka vnútra Amber Ruddová. Tá zas v rozmedzí rokov

1998 až 2000 bola riaditeľkou
v daňovom raji pôsobiacich
fondov Advanced Asset Allocation Fund a Advanced Asset
Allocation Management. Verejnosti zatiaľ nevysvetlila, či zo
spomínaných fondov boli zaplatené dane vo Veľkej Británii,
alebo prišlo k legálnej daňovej
optimalizácii prostredníctvom
daňového raja.
Tvrdá kritika bývalých euroúradníkov prišla aj zo strany
súčasného šéfa Európskej komisie Jeana–Clauda Junckera.
On sám však počas svojho vymenovania čelil kritike, že ako
luxemburský premiér umožnil
uzatvorením tajných dohôd optimalizovať dane veľkým nadnárodným koncernom ako Apple,
Amazon, Ikea či Pepsi. Celkovo
malo ísť až o 343 firiem.

12 miliárd eur. Napriek tomu
túto možnosť využíva len 44
percent ľudí. Takisto je pravda,
že digitálny trh v Európe ovládajú americké spoločnosti. Až
54 percent trhu tvoria on–line
služby firiem z USA, zvyšok pokrývajú jednotlivé členské krajiny, no len málo firiem pôsobí
celoeurópsky. Je za tým viacero faktorov. Pre malé a stredné podniky je v súčasnosti príliš drahé predávať produkty
v celej Európe. Pri predaji digitálneho obsahu, napríklad
televízneho, zase firmy obmedzuje geoblokovanie. Preto nie je možné na Slovensku
cez internet sledovať napríklad belgickú televíziu a v Belgicku zase slovenskú. Ľudia sa
takisto stránia používať internet v cudzine pre vysoké roamingové poplatky. Tie by mali
byť zrušené k 15. júnu budúceho roku.
Všetky tieto opatrenia by
mali z Európy opäť spraviť lídra
v telekomunikáciách a digitálnej ekonomike. A doháňať je
čo. Kým napríklad v USA využíva rýchle 4G siete 75 percent
občanov, v únii je to len 28 percent. Môžu za to aj stále relatívne vysoké ceny za dátové balíky. „Za tie isté peniaze si vo
Fínsku môžete kúpiť 100–krát
väčší dátový balík ako v Maďarsku,“ uviedol Ansip ako
príklad. Aj preto vládam odporúča, aby licencie na 5G
siete dali telekomunikačným
operátorom zadarmo. Tak by
im ostalo viac prostriedkov na
budovanie rýchlejších sietí či
podporu začínajúcich technologických firiem, ktoré by pre
nové siete vyvíjali aplikácie.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Najviac rozruchu vyvolali nezávislí novinári zverejnením zoznamu Panama Papers.
V snahe platiť nižšie dane využili služby panamskej právnej
kancelárie Mossack Fonseca
vplyvní politici ako ukrajinský
premiér Petro Porošenko, dnes
už bývalý premiér Islandu Sigmundur Davíd Gunnlaugsson
a stopy viedli aj k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi či do španielskej kráľovskej
rodiny. V zozname sa objavilo aj meno slávneho futbalistu
Lionela Messiho či kung–fu hrdinu akčných filmov Jackieho
Chana, ako aj mená 115 slovenských klientov. Na Slovensku
využívali služby firiem z daňových rajov podnikatelia z oblasti IT, energetiky či obchodu so
zbraňami. © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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SpoloŁnos J&T Global Finance VI., s. r. o., so sdlom DvołÆkovo nÆbreie 8, 811 02 Bratislava, I¨O: 50 195 131, zapsanÆ v Obchodnom registri
OkresnØho sœdu Bratislava I,
Odd.: Sro, vloka Ł.: 109360/B
oznamuje, e regulovanØ informÆcie v podobe PolroŁnej finanŁnej sprÆvy emitenta za rok
2016 sœ k dispozcii na strÆnke
www.jtglobalfinancevi.com.
l

Koupm ve vojenskØ z obdob socialismu, SNP, partizÆnskØho odboje, 1. republiky,
I. a II. svtovØ vÆlky, legi.
Odznaky, vyznamenÆn, medaile, avle, bodÆky, płilby,
Łepice, opasky, boty, hodinky, mapy, vojenskØ knky, leteckØ kukly, pouzdra na pistole, fotografie i celÆ alba, kroniky, vyhlÆky, vojenskØ obrazy, plakÆty a upomnkovØ
płedmty. Uniformy i pokozenØ, zejmØna generÆlskØ, letectva, dunajskØ pohraniŁn
strÆe, vsadkÆłskØ, SNB,
LM a jinØ. T: 0908 171
033.
XR160089

l

Hodinky HEUER, International WATCH Co SCHAFFHAUSEN, PATEK PHILIPPE, LONGINES, OMEGA, ZENITH, GUB,
PRIM, GLASHUTTE. Tel.: 0944
137 683.
XR160380

l

VEREJN` SA
VerejnØ prstavy, a.s., PrstavnÆ 10, 821 09 Bratislava
ako vyhlasovate verejnch obchodnch sœa na prenÆjom
pozemkov a prstavnch polh
vo vymedzenom œzem verejnch prstavov Bratislava, KomÆrno a tœrovo ich priebene
zverej uje na web strÆnke spoloŁnosti www.vpas.sk. XR160142
l

OZNAM
SpoloŁnos J&T Global Finance III, s. r. o., so sdlom DvołÆkovo nÆbreie 8, 811 02 Bratislava, I¨O: 47 101 181, zapsanÆ v Obchodnom registri
OkresnØho sœdu Bratislava I,
Odd.: Sro, vloka Ł.: 88778/B
oznamuje, e regulovanØ informÆcie v podobe PolroŁnej finanŁnej sprÆvy emitenta za rok
2016 sœ k dispozcii na strÆnke
www.jtglobalfinanceiii.com.

l

XR160366

SpoloŁnos J&T Global Finance V., s. r. o., so sdlom DvołÆkovo nÆbreie 8, 811 02 Bratislava, I¨O: 47 916 036, zapsanÆ v Obchodnom registri
OkresnØho sœdu Bratislava I,
Odd.: Sro, vloka Ł.: 100771/B
oznamuje, e regulovanØ informÆcie v podobe PolroŁnej finanŁnej sprÆvy emitenta za rok
2016 sœ k dispozcii na strÆnke
www.jtglobalfinancev.com.

l

XR160369

Emitent Best Hotel Properties
a.s., Hodovo nÆm. 2, 811 06
Bratislava, I¨O: 35 740 701, zÆpis: Obchodn register OkresnØho sœdu Bratislava I, odd.: Sa,
vloka Ł.: 1650/B, oznamuje,
e regulovanØ informÆcie v podobe PolroŁnej finanŁnej sprÆvy
emitenta za prv polrok 2016
budœ k dispozcii na strÆnke
www.besthotelproperties.sk najnesk r da 30. 9. 2016. XR160391
l

SpoloŁnos EPH Financing
SK, a.s., so sdlom LamaŁskÆ
cesta 3/A, 841 04 Bratislava,
SlovenskÆ
republika,
I¨O:
48048003, zapsanÆ oddelenm ObchodnØho registra vedenØho Okresnm sœdom Bratislava I, Odd.: Sa, vloka Ł.:
6099/B oznamuje zverejnenie
regulovanch informÆci ÐPredbenØ vyhlÆsenie emitenta za
1. polrok 2016 , ktorØ sœ spracovanØ poda zÆkona Ł. 429/
2002 Z. z. o burze cennch papierov (§ 35) a ktorØ sœ dostupnØ na internetovej strÆnke
spoloŁnosti http://www.epholding.cz/investori/eph-financingsk/.
XR160400
l

Emitent JOJ Media House,
a.s., BreŁtanovÆ 1, 831 01 Bratislava, I¨O: 45 920 206, v sœlade s ustanoveniami ZÆkona Ł.
429/2002 Z. z. o burze cennch
papierov v znen neskorch
predpisov oznamuje, e zverejuje regulovanØ informÆcie,
ktorch predmetom je PolroŁnÆ
finanŁnÆ sprÆva k 30. 6. 2016.
UvedenÆ sprÆva bude zverejnenÆ na internetovej strÆnke
emitenta www.jojmediahouse.sk
da 30. 9. 2016.
XR160402
l

XR160367

JUDr. Ivan Nestor - sœdny exekœtor oznamuje, e da 4. 10.
2016 v Łase od 9.00 h sa bude
kona draba nehnutenost, nachÆdzajœcich sa v kat. œz. Bratislava  Devnska NovÆ Ves.
Bliie informÆcie budœ poskytnutØ prostrednctvom mailu: office@exekutor-nestor.sk XR160401
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