
Cena elektřiny
padá  
k historickému 
minimu
Cena elektřiny na burze  
na příští rok se usadila pod 30 eury  
za megawatthodinu, v následujících 
dvou letech propadne pravděpodobně 
pod hranici 

                        28 eur

Jen na tržbách   
to znamená roční ztrátu kolem 

          7 miliard korun

ČEZ tak bude prodávat elektřinu levněji 
než před 

                       15 lety
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elektrárenský gigant ČeZ už nyní pociťuje na svém hospodaření i akciích 
důsledky poklesu ceny elektřiny. A bude ještě hůře, protože propad má 
v příštích letech pokračovat. Za nepříznivý vývoj mohou především snižující 
se ceny černého uhlí na světových trzích, které jsou pro elektrárenský 
byznys ve střední Evropě rozhodující. Od roku 2008 černé uhlí zlevnilo o dvě 
třetiny.  trhy & světová ekonomika / str. 12

Půjčky na nákup půdy 
rostou, její cena také

GE Money Bank, největší 
banka financující farmáře, 
odhaduje, že letos poprvé 
poskytne úvěry na nákup 
zemědělské půdy přes 
miliardu korun. str. 4

Češi ztrácejí zájem  
o kreditní karty
Placení kreditní kartou 
českým bankovním klien-
tům nikdy k srdci nepři-
rostlo, finanční ústavy 
proto pomalu přestávají 
kreditky nabízet. str. 6

Vratislav Kulhánek: 
Kauza VW rychle vyšumí
Volkswagen se z nynější-
ho skandálu vzpamatuje 
rychle a Škodu Auto v žád-
ném případě neprodá, 
říká bývalý šéf Škody Auto 
Vratislav Kulhánek. str. 7

Česká 3D V360 spouští 
revoluci v nakupování
Domácí vývojáři vymysleli 
technologii vytvářející 
trojrozměrné fotografie li-
bovolných předmětů. str. 8

Jednou větou
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Jsem ješitný chlap 
a chci něco dokázat
S danem Ťokem nejen o tom, 
jak vidí deset měsíců svého 
úřadování na ministerstvu 
dopravy

roZhovor

str. 16–17
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DaviD_CamERon :

rád bych oznámil, že zdvoj-
násobíme svou flotilu dronů  
a zvýšíme rozpočet pro 
speciální jednotky, abychom 
porazili teroristickou hrozbu. 

twiter.com/e15news

tento týden:
roZhovor

okd nepřežije druhý 
kvartál příštího roku. 
Mám o kus zájem, říká 
miliardář petr otava 
mladší



Babiš a Kalousek 
se hádali v televizi 

Včerejší polední debata 
ministra financí Andreje Ba-
biše (ANO) a místopředsedy 
TOP 09 Miroslava Kalouska 
v ČT byla hodinovým kolo-
točem vzájemného překři-
kování, slovního napadání, 
hádek, vysmívání a skákání 
do řeči. Řečníci se navzájem 
nazývali lháři, podvodníky 
a korupčníky a obviňovali 
jeden druhého ze lží. /čtk, vag/  
Více E15.cz názory str. 18

  

Pelikán čeká žaloby  
kvůli migrantům
Ministr spravedlnosti Robert 
Pelikán (za ANO) očekává 
žaloby kvůli zadržování 
migrantů. Počet žalob však 
podle něj nebude pro český 
soudní systém problém, 
uvedl v ČT.  /čtk/

praha. centrum chodov. metropole zlicín. nový smíchov. 
J E N N I F E R  S T A P L E - C L A R K 

Z A K L A D A T E L K A 
N A D A C E  U N I T E  F O R  S I G H T

OBLEČENÁ V IKONICKÉ  KOŠIL I  GANT
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Čas změn
Lidé, věci, trendy i události mají různé cykly změn. 
Političtí reprezentanti stejně jako vrcholoví manažeři 
se volí na čtyři až šest let, byť jejich skutečné angažmá 
může trvat mnohem kratší dobu, ale také mnohem déle.  
Někde se cykly silně mění  v čase – například móda v his-
torii opanovávala uměleckou scénu i několik staletí, nyní 
se zvládne protočit několikrát za rok. Pračku nebo lednič-
ku lidé mívali doma třeba dvacet let, nyní je dva roky starý 
mobil prostě starý. Nedávno prožitá ekonomická krize 
odkázala na biblických sedm hladových let. Až letos, osmý 
rok, se ekonomika trochu nadechuje. Některé změny jsou 
k horšímu, některé k lepšímu – a často je to těžké zpočátku 
posoudit, neboť špatný začátek neznamená nutně špatný 
konec. A opačně. 

U nás v E15 nyní – těsně před osmými narozeninami 
titulu – také nastal čas na změnu. Náš deník dnes vychází 
v kompletně obměněné grafické podobě. Cílem je přinést 
vám čtenářům nejmodernější deník na trhu. Následujeme 
nejnovější grafické trendy, vizuální pojetí zpráv jsme  
zatraktivnili a odlehčili, celková skladba je pestřejší. No-
vým zlomem stran také vycházíme vstříc většímu uživa-
telskému komfortu těch z vás, kteří nás čtou na tabletech 
a smartphonech. Změny grafické podoby se ujal zkušený 
grafik Jiří Bušek. Z průzkumu mezi čtenáři nám vyplynulo, 
že lidé na deníku E15 oceňují stručné a kvalitní byzny-
sové a politické zpravodajství. To samozřejmě budeme 
přinášet dál.   

Změny ovšem bývají ošemetnou záležitostí, lidé se jim 
instinktivně spíše vyhýbají. Přitom právě změny jsou 
jedinou jistotou v našem světě. Tak ať jsou vždy hlavně 
pozitivní. 

n Pražský dopravní 
podnik musí fungovat 
efektivněji, jeho náro-
ky na městský rozpo-
čet jsou příliš vysoké. 

Pavel Otto

Vedení největší městské firmy 
v Česku má příští rok změnit 
organizační strukturu, snížit 
cenu na vozokilometr, začít 
se zbavovat přebytečného 
majetku a předložit návrh 
podoby vozového parku 
do budoucna.

Dozorčí rada společnosti 
zaměstnávající na deset tisíc 
lidí však pochybuje, zda její 
generální ředitel Jaroslav 
Ďuriš tyto úkoly zvládne. 
„Osobně to mám padesát 
na padesát. I když s ním 
odborně ani lidsky nemám 
problém, není typ opravdu 
ostrého manažera,“ řekl 
deníku E15 náměstek pražské 
primátorky pro dopravu Petr 
Dolínek (ČSSD).

Bez hlubší transformace by 
podle Dolínka podnik za ně-

kolik let každoročně spolkl 
až polovinu celého pražského 
rozpočtu. Dnes je to více než 
čtvrtina.

Radní Ďurišovi neupírají, 
že v posledních dvou letech 
firmu stabilizoval. Otázka je, 
zda by se odhodlal k hlubším 
řezům. Před odchodem 
do českobudějovic-
kého dopravního 
podniku, který 
rovněž posta-
vil na nohy, 
v tom 
pražském 
pracoval tři 
desetiletí. 
Má podpo-
ru odborů, 
osobně zná 
většinu zaměst-
nanců, což právě 
pro stabilizační období 
představuje výhody. Jenže 
v okamžiku, kdy je třeba udě-
lat krok dopředu a posunout 
tak velkého dopravce do 21. 
století, to může být brzda.

O budoucnosti Ďuriše 
se jedná už delší dobu. Před 
týdnem situaci vyhrotila 
primátorka Adriana Krnáčo-

vá (ANO), když žádal navíc 
1,3 miliardy korun. Krnáčová 
toho se šéfem vládního hnutí 
Andrejem Babišem využili 
a začali volat po Ďurišově 
výměně. Jejich razance je mo-
tivovaná spíše politicky. Má 
Pražany přesvědčit, že ANO 

udělá pořádek ve firmě, 
která je jedním 

ze symbolů 
pochybného 

hospodaření.
Ďuriš by 

odešel i bez 
zásahu 
Krnáčové 
s Babišem, 

už je pro něj 
vytipováno 

několik míst. 
Vystřídá ho ma-

nažer, který vzejde 
z otevřeného výběrového 

řízení, v němž chce magistrát 
oslovit i zahraniční odbor-
níky na veřejnou dopravu. 
Otázkou je, zda Ďuriš bude 
podnik řídit až do příchodu 
nového vedení, nebo skončí 
v nejbližších týdnech – tedy 
ještě před schvalováním roz-
počtu na příští rok.

Politici odstřelí 
šéfa DPP Ďuriše. 
Řeší se, kdy

n Horníci, kteří pra-
cují v lomech Bílina 
a ČSA, plynule ode-
jdou do důchodu, 
takže nerozšíří řady 
nezaměstnaných.

To platí pro všechny navr-
hované varianty dalšího 
nakládání s těžebními 
limity včetně neprolomení, či 
naopak úplného prolomení. 
Tvrdí to analýza Úřadu vlády 
ČR ze srpna letošního roku. 
O budoucnosti obou lomů 
se mluví právě v souvislosti 
s případným prolomením 
těžebních limitů. Dokument 
počítá s tím, že firmy, které 
lomy provozují, si ponechají 
výraznou část současných 
zaměstnanců pro následnou 
rekultivaci.

Propouštění několika 
stovek lidí by podle materiálu 
nastalo pouze v extrémních 
případech, které ale blíže 
nespecifikuje. Studie také při-

Horníci z Bíliny a ČSA nezvýší nezaměstnanostZápisník  
Terezy Zavadilové

Protagonisté dne

Jaroslav ĎUrIŠ

generální ředitel dPP

Julius MEInL V.

šÉF Meinl BAnK

nenad LALoVIC

Prezident United World Wrestling

Podařilo se mu ustát pokus o odvolání z čela 
Dopravního podniku Praha, ze které se ho snaží 
odstranit primátorka Adriana Krnáčová. Jeho 
odchod nicméně zůstává jen otázkou času.  
str. 2

Banka po třech letech zavírá pražskou pobočku 
v okamžiku, kdy se kolem ústavu v domovském 
Rakousku rozhořel skandál. Dva vysocí manažeři 
čelí podezření z falšování účetnictví.   

str. 5

Udržel na programu olympijských her řecko-
-římský zápas, starý sport ohrožený nízkou 
sledovaností. Musel ovšem slíbit zásadní změny, 
jež k zápasu přitáhnou televize i diváky. 

str. 10
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Michael RoMancov:

Politický systém, který 
by Babišovi vyhovoval, je 
džamahíríje. Vždy by byla tím, 
na co by Andrej pomyslel. Ani 
by nemusel vyslovovat přání.

twiter.com/e15news

A151009656� inzerce

Jaroslav Ďuriš  
žádal

1,3
miliardy korun navíc  
pro dopravní podnik.  

Toho využili Krnáčová 
s Babišem a začali volat  

po jeho odvolání

V oHrožEní. Radní Ďurišovi neupírají, že v posledních dvou letech firmu stabilizoval. nejsou si však 
jisti, zda by se odhodlal k hlubším řezům. 
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pouští, že odhadovat jakékoli 
hodnoty za horizont 25 a ví-
ce let je téměř nemožné.

Vláda rozhodla o limitech 
těžby uhlí svým usnesením 
v roce 1991. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu navrhu-
je ještě letos prolomit limity 
v dole Bílina, kde těží Seve-
ročeské doly. Ministr prů-
myslu a obchodu Jan Mládek 
(ČSSD) to odůvodňuje potře-

bami českého teplárenství. 
Uhlí z lomu ČSA, kde těží Se-
verní energetická finančníků 
Pavla Tykače, Jana Dienstla 
a Tomáše Fohlera, nebude 
podle dřívějších vyjádření 

Mládka potřeba, pokud bude 
pokračovat rozvoj jaderné 
energetiky. Otázku prolome-
ní v dole ČSA proto rezort 
navrhuje znovu otevřít  
až v roce 2020.  /čtk/

Krátce



n Po necelých třech 
letech zavírá českou 
filiálku rakouská 
privátní banka Meinl 
Bank. 

Jaroslav Bukovský

Banka vstoupila na český trh 
v zimě 2013 s ambicí nabíd-
nout své služby bohatým Če-
chům, Rusům a Ukrajincům. 
Pražskou pobočku zavírá 
v okamžiku, kdy se v do-
movském Rakousku kolem 
ústavu rozhořel skandál. 

Dva vysocí manažeři včet-
ně šéfa banky Petera Wein-

zierla totiž čelí podezření 
z falšování účetnictví. 

„Pobočka rakouské banky 
nám oznámila, že končí svoji 
činnost v České republice,“ 
uvedla mluvčí České národní 
banky Kateřina Bartůšková. 

„S cílem dále zvýšit svou 
ziskovost rozhodl mana-
gement banky o některých 
organizačních změnách, 
mimo jiné i o uzavření 
pražské pobočky. Klientům 
banky zůstává k dispozici 
vídeňská centrála. V růs-
tové strategii banky však 
Praha perspektivně hraje 
stále důležitou roli,“ ko-
mentoval důvody odcho-

du pro deník E15 mluvčí 
banky Thomas Huemer. 
Z obchodního rejstříku 
byla pobočka vymazána 
v poslední zářijový den.

Weinzierla a dalšího člena 
představenstva Meinl Bank 
Günthera Weisse obvinila 
rakouská prokuratura po-
čátkem letošního září z toho, 
že zmanipulovali účetní 
závěrku za loňský rok. 

Na nesrovnalosti tehdy 
podle rakouského deníku 
Kurier upozornil jeden z in-
vestorů, banka prý nevytvá-
řela dostatečné rezervy pro 
vypořádání investorských 
pohledávek. Nicméně banky 

se dotýká více skandálů. 
Koncem července nařídil 
rakouský regulátor bance 
pod hrozbou ztráty licen-
ce vyměnit do tří měsíců 
vedení, v němž doposud 
seděli jen Weinzierl a Weiss. 
Úřad tehdy bance vyčítal 

hrubé porušování pravidel 
při sestavování finančních 
výkazů.

Z podvodů na investo-
rech byl nicméně tehdejší 
předseda dozorčí rady banky 
Julius Meinl obviněn už 
v roce 2009, aféra souvisela 
s utajovaným zpětným odku-
pem akcií dceřiné realitní fir-
my Meinl Land v roce 2007. 
Meinl Land přitom do této 
kauzy patřil mezi významné 
hráče i na českém realitním 
trhu. Banka v loňském roce 
vykázala zisk kolem tří mili-
onů eur, o rok dříve hospoda-
řila s takřka šestimilionovou 
ztrátou.  

Delikatesky
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„To je tak dobrý,“ ozývá se od stolu u naší mámy už nějaké to desetiletí.  
Ano, stále se olizujeme až za ušima, když přijde na domácí dobroty.  

Recepty jsou výsledkem dlouholeté zkušenosti a jsou vyladěné  
do nejmenších detailů inspirované nejen domácí kuchyní.

www.delikatesky.cz
facebook/delikatesky

mama@delikatesky.cz 
#delikatesky

CATERING TROCHU JINAK

∙ FIREMNÍ MEETINGY,  
AKCE A VEČÍRKY

∙ SOUKROMÉ SVATBY  
NEBO OSLAVY

∙ TRVANLIVÉ  DOBROTY 
DO  VAŠICH OBCHODŮ,  

KAVÁREN A RESTAURACÍ

Největší banka fi-
nancující farmáře GE 
Money Bank (dříve 
Agrobanka) odha-
duje, že letos poprvé 
poskytne úvěry na ná-
kup zemědělské půdy 
v částce přesahující 
miliardu korun. 

Dušan Kütner 

Za posledních pět let se 
suma, kterou GE Money 
Bank poskytla na nákup 
polí a luk, zvýšila pětkrát. 
Důvodem je nejen rostoucí 
zájem zemědělců, kterým 
se daří, ale i stále rostoucí 
cena zemědělské půdy.

„Podobný růst očekáváme 
i nadále. Další investice při-
nese i nové kolo dotačního 
Programu rozvoje venko-
va,“ uvedl ředitel sektoru 
zemědělství GE Money Bank 
Mojmír Severin. Z programu 
rozvoje venkova by zeměděl-
ci měli v novém programo-
vém období EU do roku 2020 
dostat celkem až 5,4 miliardy 
korun. S vyšší poptávkou po 
půdě stoupá i zájem farmářů 
o financování nákupu tech-
niky. „Zemědělci si půjčují 

častěji a s větší intenzitou, 
pokud jsou pro daný druh 
investice dostupné dotační 
tituly. Případ nákupu země-
dělské půdy není výjimkou,“ 
doplnil mluvčí Komerční 
banky Michal Teubner. Jako 
příklad uvedl rok 2012, kdy 
pro nákup půdy nebyla 
dostupná žádná podpora. 
V průběhu roku 2013 ale 
začal Podpůrný a garanční 
rolnický a lesnický fond 
poskytovat dotace na úroky 
z úvěrů na nákup zeměděl-
ské půdy a zájem o její nákup 
u banky podle něj výrazně 
vzrostl. „V roce 2014 jsme 
pak financovali nákup půdy 
s využitím právě úrokové 
dotace fondu ve více než 
dvojnásobné výši oproti 
roku 2013,“ uvedl.

S nárůstem úvěrů ale 
souvisí i neustále rostoucí 
cena zemědělské půdy, které 
začíná být nedostatek. Na 
tom se podle hlasů z trhu 
podílí i to, že kromě země-
dělců a investorů začaly 
nakupovat pozemky i církve 
s cílem scelit polnosti získa-
né v restitucích. 

„Je možné očekávat, že 
rozsah obchodované půdy  
bude v příštích letech 
stagnovat, případně mírně 
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Vysocí manažeři 
včetně šéfa 
mateřské banky čelí 
podezření z falšování 
účetnictví.

zemědělská půda výrazně 
zdražuje, začíná jí být málo

A151010211� inzerce

n Skupina CEFC pro-
vádí ve společnosti 
Travel Service hloub-
kový audit. Podle jeho 
výsledku dál navýší 
kapitál.

Jan Šindelář

Letecká společnost Travel 
Service a čínská skupina 
CEFC začaly naplňovat 
dohodu ze začátku září, 
podle které Číňané získa-
jí těsný menšinový podíl 
v české firmě. CEFC v po-
sledních dnech převzala 
deset procent akcií a zároveň 

zahájila hloubko-
vou prověrku 
Travel Servisu, 
takzvanou due 
diligence. Po-
kud vše dobře 
dopadne, 
navýší Číňané 
svůj podíl na 
49,92 procen-
ta. Finanční 
objem transakce 
zveřejněn nebyl, Travel 
Service by měl ale výrazně 
posílit základní kapitál. 
„CEFC vnímáme jako silného 
partnera, který přispěje 
k dalšímu rychlému růstu 
společnosti,“ uvedl v září 

předseda předsta-
venstva a spolu-

majitel Travel 
Servisu Jiří 
Šimáně. Podle 
něj toto spoje-
nectví umožní 
letecké firmě 

průnik na 
čínský trh. 

Číňané se přitom 
zprostředkovaně 

vlámali i do Českých ae-
rolinií, kde má Travel Service 
třetinový podíl. Obě aerolin-
ky si i po transakci zachovají 
status evropského dopravce, 
což znamená volný pohyb  
po evropském nebi. 

Číňané již mají v dopravci 
Travel service deset procent

Německý prodejce oděvů 
KiK Textil letos očekává 
v Česku zhruba pětinový 
růst tržeb. „V letošním 
roce otevřeme pět nových 
prodejen – Praha, Bruntál, 
Vrchlabí, Jaroměř a Brno. 
V roce 2016 otevřeme dal-
ších deset,“ uvedl jednatel 
společnosti František 
Wagner s tím, že i stávají 
obchody postupně projdou 
významnou renovací.

Příští rok tak bude kom-
pletně přebudováno dalších 
až dvacet prodejen. Do roku 
2017 by mělo být inovováno 
všech 186 dosud otevřených 
filiálek. Kamenné obchody 

s textilem KiK loni zvýšily 
tržby o pětinu na 2,2 miliar-
dy korun. Letos firma čeká 
podobný nárůst. 

O klasickém e-shopu KiK 
proto zatím neuvažuje, nic-
méně jeho spuštění v České 
republice nevylučuje. 
Například v Německu firma 
on-line prodává. Nyní jsou 
pro KiK v České republice 
zatím dominantní kamenné 
prodejny. 

Německý diskont na 
tuzemský trh vstoupil na 
začátku roku 2007. Celkem 
v Česku má 186 obchodů. 
V Evropě provozuje 3200 
prodejních míst. /čtk/

Letní vedra a s tím souvi-
sející sucho v budoucnu 
pravděpodobně zvýší cenu 
vánočních stromků. Na 
plantážích totiž v červenci 
a srpnu uschla velká část 
letošní výsadby. Pěstitelé 
odhadují ztráty na padesát 
procent. 

Tyto dřeviny půjdou 
na trh za šest či sedm let. 
„Jejich cena bude vinou 
nedostatečné nabídky o de-
sítky procent vyšší,“ říká 
Martin Mati ze společnosti 
Ostravské lesy.

Letošní ceny mají zůstat 
přibližně na úrovni loň-
ských Vánoc. „Zdražovat 
zatím nebudeme. Navíc 
máme informace od dalších 

dodavatelů a prodejců, že 
se k tomu také nechystají,“ 
řekl Mati. 

U Ostravských lesů tak 
zájemci nakoupí stromky 
už od 250 korun. Tolik za-
platí za smrk ztepilý. Smrk 
stříbrný bude o sto korun 
dražší. Za jedličku pak lidé 
zaplatí 550 korun. Borovi-
ce firma do prodeje dávat 
nebude, protože je nemá 
k dispozici. 

„Před lety o ně ustoupil 
zájem. Přestaly se pěstovat 
ve větším množství. Nyní 
se ukazuje, že jsou opět 
populární. Zájem je vyšší 
než dříve. Problém je, že 
ve školkách nejsou,“ řekl 
Mati. /čtk/

Ceny vánočních stromků 
kvůli suchu vzrostou

Diskont KiK Textil otevře 
deset nových prodejen

Privátní banka Meinl odchází z Česka

Číňané chtějí 
získat ve společnosti 

Travel Service 
akciový podíl

49,92 
procenta

Obraz Jana Zrzavého se 
vydražil za osm milionů

Dílo Neděle v Camaret se na 
aukci prodal za 7,8 milionu. 
Jde tak o třetí nejdráž pro- 
daný obraz Jana Zrzavého na 
českých aukcích.

Zoner vydělal  
na programu Photo studio
Technologická společnost 
Zoner software z Brna zvýši-
la tržby na rekordní výši  
138 milionů korun. Za 
růstem jsou mimo jiné větší 
tržby divize Zoner Photo 
Studio, nejznámějšího pro-
duktu firmy.

Poděbradským lázním 
rostou tržby
Lázně Poděbrady letos čekají 
růst tržeb, když loni utržily 
235 milionů korun. Díky spe-
ciálním službám ročně lázně 
navštíví 16 tisíc hostů. /čtk/ 

Krátce

klesat,“ uvedlo ministerstvo 
zemědělství v zatím poslední 
dostupné výroční zprávě 
o oboru za loňský rok. „Od-
had se opírá o pozorovaný 
trend, který souvisí zejména 
s postupným ukončová-
ním převádění státní půdy 
privátním subjektům,“ 
dodal úřad. Podle propočtů 
realitního serveru Farmy.

cz cena za hektar zeměděl-
ské půdy roste bez velkých 
výkyvů. Loni dosáhla 
v průměru téměř 140 tisíc 
korun za hektar, což je více 
než dvojnásobek částky 
z roku 2004 v době vstupu 
ČR do EU. Podle odhadů ser-
veru přitom sice zemědělci 
tvoří nejpočetnější skupinu 
zájemců o nákup půdy, podle 

výše realizovaných obchodů 
v korunách jsou největší 
skupinou dlouhodobí neze-
mědělští investoři.

 „Investice do zemědělské 
půdy je aktuálně vnímána 
jako atraktivní alternativní 
investice a bezpečné dlou-
hodobé uložení prostředků,“ 
uvedli již dříve zástupci 
společnosti.
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Úvěry poskytnuté GE Money Bank 
na nákup zemědělské půdy /mil. Kč/

Vývoj tržních cen zemědělské půdy 
/tis. Kč za hektar/

* předpoklad Zdroj: GE Money Bank

Zdroj: GE Money Bank, Farmy.cz

2005 2007 2009 2011 2013 2015*

2004 2014

137 160
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n Automobilka 
Volkswagen se vzpa-
matuje rychle a Škodu 
v žádném případě ne-
prodá. říká bývalý šéf 
Škody Auto Vratislav 
Kulhánek.

Jaroslav Matějka

 Ministr průmyslu Mlá-
dek překvapivě zauvažoval 
nad možností prodeje Ško-
dy, kdyby byl Volkswagen 
opravdu v úzkých. Co si 
o jeho slovech myslíte?   
Nerozumím jim. Proč by 
to Volkswagen dělal? Proč 
by se zbavoval své po Audi 
druhé nejefektivnější znač-
ky? Vždyť by prodával jen 
hardware, ne software. To 

by vůbec nedávalo smysl. 
Ty značky jsou v rámci 
koncernu VW zaměnitelné. 
Mají společné platformy, na 
kterých vozy koncernu stojí, 
společné motory. Co by s tím 
jiná automobilka dělala? To 
by se tady začala vyrábět 
úplně jiná auta?  

 Také dodal, že má vážné 
obavy o české výrobce dílů, 
kteří dodávají německým 
značkám…
Velkých českých dodavatelů 
součástek moc není. Jsou 
vlastně jen dva Brano Group 
a Brisk. Zbytek jsou dodava-
telé zahraniční. Těch větších 
se to v žádném případě 
nedotkne, přinejhorším jen 
nějakým drobným výkyvem. 
Dodavatelský průmysl totiž 
u nás není vázaný jen na 

Vratislav Kulhánek: skandál kolem 
Volkswagenu se uklidní za dva tři měsíce

n Nezájem. Tak se 
dá vyjádřit přístup 
Čechů a Moravanů ke 
kreditním kartám. 
Některé finanční 
domy je přestávají 
nabízet.

Zdeněk Pečený

Placení kreditní kartou 
za nákupy tuzemským 
bankovním klientům nikdy 
k srdci nepřirostlo. Fi-
nanční ústavy tak pomalu 
rezignují na snahy kreditky 
nabízet.

Počet těchto karet 
v peněženkách českých 
spotřebitelů letos dokonce 
meziročně poklesl  
o 72 tisíc na dva 
miliony. Vyplývá 
to z nejnověj-
ších statistik 
Sdružení pro 
bankovní 
karty. Debet-
ních karet 
je přitom 
meziročně 
o 550 tisíc 
více. Téměř de-
vět milionů. Ně-
které banky kreditní 
karty klientům ani nikdy 
nabízet nezačaly. Jednou 
z nich je Air Bank. „Tím, že 
klientovi dáváte bezúročné 
období, vlastně čekáte na 
to, až zapomene zaplatit,“ 
řekl nedávno deníku E15 
Michal Strcula, ředitel Air 
Bank s tím, že mu to nepři-
jde fér.

Čeští bankéři se nemo-
hou shodnout na tom, proč 
si klienti kreditky nikdy 
neoblíbili. „V posledních 
dvou letech sice došlo 
k drobnému úbytku počtu 

karet, zbylé karty jsou 
však aktivnější v platbách 
u obchodníků,“ podotýká 
Miroslav Lukeš, šéf tuzem-
ského MasterCardu.

Například Česká spořitel-
na říká, že kreditních karet 
má 280 tisíc, celkově její 
klienti mají ale 3,1 milio-
nu karet. Není to tedy ani 
deset procent. „Klientům 
kreditní karty nenabízí-
me za každou cenu, ale 
snažíme se, aby je skutečně 
využívali,“ potvrzuje Klára 
Pačesová z České spoři-
telny trend, kdy se banky 
odklánějí od agresivního 
prodeje kreditek. 

Tuzemský trh byl v po-
sledních letech značně 
deformován různými na-
bídkami. Jako byly tisícové 

poukázky na nákup jen 
za zřízení karty. Tu 

přitom nebylo 
nutné dlouho-

době aktivně 
využívat. 
Oblíbené se 
také staly 
takzvané 

cashbacky, 
tedy vrácení 

nejčastěji dvou 
procent z částky 

utracené kreditními 
kartami. 

S odměnami bude podle 
vyjádření bank brzo konec. 
„Na trhu  lze očekávat sníže-
ní poskytovaných benefitů 
na kreditních kartách v ná-
vaznosti na nové regulace,“ 
uvedl mluvčí UniCreditu 
Petr Plocek, který naráží 
na blížící se zastropování 
mezibankovních poplatků 
u kreditních karet na  
0,3 procenta. Dnes se pohy-
buje mezi jedním a 1,5 pro-
centa a tvoří hlavní příjem 
bank z kreditních karet. 

Češi 
ztrácejí 
zájem  
o kreditky

A151005707� inzerce

Škodu nebo na Volkswagen. 
Ten je tu pro mnoho dalších 
automobilek. Potíž by mohla 
nastat v případě, že by se 
vozy koncernu přestaly pro-
dávat úplně. To však nekrozí.

 Podle analytiků Bank  
of America budou skan-

dálem v příštích měsících 
nejvíce zasaženy v oblasti 
střední a východní Evropy 
Maďarsko a Česká republi-
ka. Souhlasíte s tím? 
Určitě s tím nesouhlasím. 
Jistě analytici tu jsou, aby 
přicházeli s nějakými názo-
ry. Ale tenhle je v případě 
Česka zcela mimo. Už jen 
proto, že ve Škodě se dělají 
pouze benzinové motory. 
V Maďarsku a Polsku by při 
výpadcích prodejů mohli 
mít problém, protože tam se 
dieselové motory vyrábějí.

 Na to by ale asi 
Volkswagen zareagoval. 
Přesunul by tam jinou 
výrobu… 
To není tak snadné, změ-
na by mohla proběhnout 
nejdříve za dva roky. Ale 

koncern Volkswagen by je ve 
štychu rozhodně nenechal.  

 Jak dlouho si myslíte, 
že rozruch kolem podvodů 
s emisemi ještě potrvá? 
Tak ono se to v Evropě uklid-
ní ve chvíli, kdy proběhnou 
úplné testy. To vidím tak 
na dva tři měsíce. Musíme 
si totiž uvědomit, že je řeč 
o autech z let 2009–2013. Ty 
měly splňovat normu Euro 5 
a tu v Evropě splňovaly. Nyní 
se již vyrábějí jen vozy, které 
splňují přísnější normu Euro 
6. Ty už se vejdou i do nároč-
né americké normy. V USA 
ale bude skandál žít o něco 
delší dobu. Tam se totiž bude 
zřejmě kdekdo soudit. Stačí 
vzpomenout na nedávnou 
kauzu Toyoty. 
Autor je spolupracovníkem redakce

Daniel Novák

V branži realitních pora-
denských firem vzniká nová 
investiční platforma, která 
hodlá výrazně zamíchat 
kartami při transakcích 
s kancelářskými budovami, 
obchodními centry či prů-
myslovými areály. Dosa-
vadní šéf prodejů a akvizic 
v české části globálního 
obra CBRE Jan Hospodář ze 
společnosti po letech odešel 
a spolu s majitelem agentury 
108 Agency Jakubem Holcem 
zakládá podnik 108 Invest-
ment Advisory. Pro příští 
rok plánují se svým týmem 
zprostředkování obchodů 
pro privátní klienty zhruba 
za padesát milionů eur. 

„Mám za sebou patnáct let 
zkušeností z korporátních 
společností, hodně jsem 
se naučil a získal zajímavé 
kontakty. Přišlo mi, že je 
čas pokusit se zkušenosti 
zúročit ve vlastní společnos-
ti,“ řekl Hospodář. Podobnou 
cestou si v minulosti prošel 
také jeho partner Holec. 
Uznávaný profesionál z trhu 

průmyslových realit se ještě 
na vrcholu krize rozhodl pro 
odchod z jiné velké agentury 
King Sturge a založil vlastní 
108 Agency. Firma na sebe 
postupně nabaluje další 
odborníky z branže. Napo-
sledy minulý týden oznámila 
příchod Michala Barthella, 
dosavadního šéfa industriál-
ního týmu u dalších velkých 
světových konzultantů DTZ. 

Lokálních vyzývatelů pro 
globální poradenské hráče se 
v podnikatelských realitách 
objevilo v poslední době více. 
Hodně je například vidět 
agentury Svoboda  
& Williams nebo Professio-
nals, tedy firmy, které původ-
ně fungovaly hlavně na trhu 
s byty. Místní konzultanti  
JK Advisory se zase blýskli 
při prodeji Slovanského 
domu v centru Prahy. 
Všechny tyto společnosti po-
dobně jako 108 Investment 
a její sesterská 108 Agency 
nasávají zkušené poradce 
z řad realitní „velké čtyřky“, 
společností CBRE, Colliers, 
Cushman & Wakefield/DTZ 
a JLL.

Poradci chystají 
realitní byznys

Počet  
kreditních karet,  

kterými disponují klienti 
bank v České republice, 

letos klesl o zhruba

72 000
n Propad ruského 
trhu byl pro Crystalex 
velkou ranou. Výpa-
dek se snaží kompen-
zovat v jiných zemích.

Tržby sklářské společnosti 
Crystalex v Novém Boru na 
Českolipsku dál rostou, v le-
tošním roce skončí zřejmě 
těsně pod hranicí miliardy 
korun. Původní plány byly 
o něco vyšší, nestabilita trhů 
a oslabení měn zejména v ze-
mích bývalého Sovětského 
svazu však firmu přinutily 
cíle přehodnotit. Během 

Mezinárodního sklářského 
sympozia IGS 2015 to řekl 
ředitel sklárny Martin Kubát.

„Pro nás nejsložitější 
situací je obrovský propad 
ruských a postsovětských 
trhů, ten propad byl na 
polovinu,“ doplnil ředitel. 
Výpadek na těchto trzích 
musí podle něj firma na-
hradit zvýšenými obchody 
v jiných teritoriích, což se ale 
daří. „Tahle situace, kdyby 
nastala třeba čtyři roky 
zpátky, s takovým propadem 
ruského trhu, výpadkem 
Ukrajiny a ostatních států, 
tak by to Crystalex nepřežil,“ 
poznamenal ředitel.

 I přes problémy by letos 
měly být tržby vyšší než 
loni, kdy sklářská společ-
nost uskutečnila zakázky za 
bezmála 964 milionů korun 
a její hospodaření skončilo 
ziskem téměř 107 milionů. 

Novoborská sklárna 
patří k největším světovým 
producentům užitkového 
skla. Vznikla na troskách 
někdejšího gigantu Crysta-
lex, který na podzim 2008 
zkrachoval a na počátku 
roku 2009 zastavil výrobu. 
O rok později se ji podařilo 
obnovit s novým vlastníkem, 
který areál koupil za 363 mi-
lionů korun. /čtk/

novoborští skláři se letos  
v tržbách přiblíží miliardě

ŠiroKý sortiment, moderní design a letitá tradice. To jsou faktory, které umožnily novoborským 
sklářům přežít v obtížných letech

Fo
to

 č
tk

Fo
to

 e
ur

o 
M

ar
tin

 P
in

ka
s



www.divadlokomedie.eurepríza 7. 10. 2015

GORAN 
STEFANOVSKI 

„NIKDO UŽ NIKOHO NEMÁ RÁD.
MILUJOU SE JENOM PSI A CIKÁNI.
OSTATNÍ POČÍTAJÍ PROCENTA.“

REŽIE, SCÉNA → Jan Novotný 
ASISTENT REŽIE → Marie Novotná

PŘEKLAD → Marie Maříková 
DRAMATURGIE → Markéta Bidlasová  

KOSTÝMY → Kateřina Bláhová 
FILMOVÉ DOTÁČKY → Klára Belicová

FILMOVÝ ZVUK → František Šec
———

HRAJÍ → Rudolf Stärz, Eva Vrbková, 
Jan Hofman, Jan Zadražil, Jaromír Nosek,  

Jiří Racek, Karolína Vágnerová, Vilém Udatný,  
Kristýna Leichtová, Jakub Chromeček

jících měsících se chystáme 
do Evropy,“ dodává. Do konce 
roku chce 3D V360 své fotky 
dostat do desítky evropských 
internetových obchodů.

Raketový staRt
Začátky byznysu byly pře-
kotné. „Můj táta pracuje ve 
firmě vyrábějící plastové díly 
pro automobilový průmysl. 
Před třemi lety přišel s ná-
padem vytvořit technickou 
dokumentaci k jednotlivým 
výrobkům, aby usnadnil mi-
strům nastavování strojů na 
výrobu jednotlivých dílů,“ 
popisuje spoluzakladatel 
Bubeníček, jak přede dvěma 
lety vznikla první 
série vertikálních 
360° fotografií.

S kamarády 
pak začal ve 
volném čase 
vyvíjet stroj 
a software, 
který by 
proces 
výroby 360° 
fotek urychlil 
a usnadnil. Fotili 
například trojroz-
měrné snímky jídla pro 
jednu pražskou restauraci.

Věci se daly do pohybu až 
poté, co se autoři loni v říjnu 
spojili s brněnským akce-
lerátorem start-upů Opifer. 
„Líbil se nám tým, jejich 
schopnosti, věděli jsme ale, 
že je potřeba najít skutečný 
produkt namísto focení jídla 
– tedy co je dnes 3Doid. Spo-
lečně jsme vytvořili obchodní 
model pro prodej 3D fotogra-
fií aktuálních produktů pro 

celý evropský trh. Tak vznikl 
obchodní model 3Doid, 
který je jediný na světě,“ 
uvádí partner Opiferu Lukáš 
Foral. Následovalo stěhování 
z garáže rodinného domku 
v Litomyšli do prvních sku-
tečných kanceláří v Brně.

přesnost a automatizace
„Akcelerátor po nás začal 
dupat. To na jednu stranu 
není moc příjemné, celý pro-
jekt se ale zato začal rozjíž-
dět,“ říká Bubeníček. „Letos 
v lednu jsme začali stavět 
první stroj. Od března fotíme 
a v květnu jsme se stěhovali 
sem do Ostravy,“ popisuje 

překotný vývoj. „Čas-
to fotíme i přes 

noc,“ dodává 
Bubeníček. 

Jeho kolega 
Ondřej Kučí-
rek mezi-
tím na stůl 
přede mnou 

odkládá jeden 
SSD disk vedle 

druhého a hned 
bílými rukavička-

mi bere další a vklá-
dá ho do menšího z obou 
přístrojů. Na monitoru před 
námi vyskakuje záplava 
snímků, z nichž počítač složí 
další 3Doid. Právě automa-
tizace zpracování snímků je 
klíčovou součástí zrychlení 
procesu výroby 3Doidu. 
Předmět také musí být 
dokonale nasvícený, aby na 
pozadí nic nerušilo, a důleži-
tá je i úplná čistota. Proto ty 
rukavice. Na odstranění pra-
chu slouží stlačený vzduch. 

Máte stejný 
předmět 
zájmu?
Hlasujte v Ceně veřejnosti 
na www.neziskovkaroku.cz

Vyhlašuje: Partneři:

| 8 | byznys story www.e15.cz | 9 |

Pro zajištění 
pohledu v rozsahu  

360° je třeba pořídit 

324
snímků výrobku, 
z nichž se skládá 
výsledný 3Doid

A151007978� inzerce

Česká 3D V360 
spouští revoluci 
v nakupování
n Domácí vývojáři vymysleli technolo-
gii vytvářející trojrozměrné fotografie 
libovolných předmětů. Jejich detailní 
vertikální 360° fotky, kterým lidé z fir-
my 3D V360 říkají 3Doidy, slibují změ-
nit způsob, jakým si vybíráme zboží na 
internetu. Už nyní je používá několik 
velkých hráčů na trhu.

Štěpán Bruner

Stojím na okraji rozsáhlé-
ho průmyslového areálu 
v ostravské čtvrti Marián-
ské Hory a cítím se trochu 
ztraceně. „Musíte jít pořád 
dozadu a u stavebnin za- 
hnout doleva,“ navádí mě 
po telefonu Petr Bubeníček, 
spoluzakladatel firmy 
3D V360. Nakonec je nachá-
zím v kancelářích u roz-

lehlého skladového areálu. 
Trochu nezvyklé místo pro 
technologický start-up – 
člověk očekává výstavnou, 
bohatě prosklenou budovu 
a někde vzadu kopu hučí-
cích serverů. 

Další překvapení násle-
duje po vstupu do studia. 
Jeho dobrou čtvrtinu zabírá 
mohutný stroj skrytý za 
černými závěsy. Kvůli němu 
tu vlastně jsem.

obroVské 
možnosti. 
Technologie 
firmy 3D V360 
zvládá nafotit 
černou spotřeb-
ní elektroniku. 
V plánu je stav-
ba větších stro-
jů, které budou 
umět zpracovat 
lednici, a do 
budoucna půjde 
nafotit třeba 
ferrariFo

to
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Stroj pořídí 324 fotek 
každého výrobku, z nichž se 
pak skládá 3Doid. To vše při 
tempu až padesát výrobků 
denně. „Foťák to vydrží dva 
až tři týdny, pak musí do ser-
visu,“ upozorňuje Votroubek.

3D Databáze elektRoniky
3Doidy najdou uplatnění 
především v internetových 
obchodech. Průzkumy totiž 
ukazují, že čím lépe si může 

zákazník zboží prohlédnout, 
tím spíš si ho koupí a nebude 
ho muset vracet. E-shopy tak 
ušetří náklady spojené s vra-
cením nechtěného výrobku 
a spokojenější jsou i zákazní-
ci, vysvětlují lidé z 3D V360.

Navíc e-shopy se musí 
postarat pouze o umístění 
snímků na svůj web. Výrobu 
360° fotek si nemusí u niko-
ho zadávat, společnost 
3D V360 fotí veškerou elek-

troniku, co přichází na trh. 
Už teď je ve firemní databázi 
společnosti přes 2300 polo-
žek a každý týden přibývá 
dalších 200. „Jsme první 
fotobanka s černou elektro-
nikou na světě,“ sděluje part-
ner firmy a generální ředitel 
Tomáš Rejzek.

Téměř všechny 3Doi-
dy v katalogu lze otáčet 
i vertikálně, Výjimkou je jen 
určité specifické zboží. „Kdo 

by také potřeboval vidět 
monitor nebo sluchátka 
shora?“ pokládají řečnickou 
otázku konstruktéři. Větší 
z obou strojů zvládá nafotit 
veškerou běžnou domácí 
elektroniku. 

Český tRh nestaČí
V plánu je stavba dalších 
strojů, které zvládnou nafo-
tit třeba i lednici. Možnosti 
jsou ale ještě větší. „Tech-

nicky lze nafotit předmět 
jakýchkoli rozměrů, třeba 
ferrari,“ podotýká Rejzek.

3Doidy právě nyní na-
sazují velcí hráči českého 
trhu – internetové obchody 
CZC.cz a Datart.cz a srovná-
vač cen Heuréka.cz. Autoři 
projektu ale přiznávají, že 
jejich ambice sahají dál než 
jen na tuzemský trh. „Česká 
republika není náš cílový 
trh,“ říká Rejzek. „V následu-

výRobní tajemství
Za závěs sice nahlédnout 
smím, ale fotit rozhod-
ně nemohu. Celý přístroj 
skládající se z několika 
světel, pohyblivého rámu 
a fotoaparátu je totiž životně 
důležitým tajemstvím firmy. 
„Je tady pár věcí, které si 
chceme nechat patentovat,“ 
vysvětluje důvod svého taj-
nůstkářství Bubeníček.

Samotný stroj umí jako je-
diný (přinejmenším v Evro-
pě) nafotit předmět v devíti 
hladinách, takže lze fotomo-
del otáčet i vertikálně. „Něco 
podobného dělá jeden Ame-
ričan,“ říká technolog firmy 
Marek Votroubek s tím, že na 
rozdíl od české 3D V360 fotí 
jen na zakázku a za mnohem 
větší peníze. „Fotí v deseti 
hladinách za cenu od 
240 dolarů, což je v porovná-
ní s našimi devítihladinový-
mi 3Doidy za čtyři eura dost 
velký rozdíl,“ dodává. 

A151010670� inzerce



První Business-lifestyle festival u nás
Office night  je výjimečná akce pro čtenáře E15, Euro, ZEN, ForMen, 

Moje psychologie a dalších našich titulů.

Office night  přivítá skvělé zpěváky – vystoupí  
vOjtěch Dyk & B-siDe BanD, bandleader josef Buchta,  

dále Xavier BaumaXa a DeBBi.

Nákupní galerie zná i v Česku 
snad už každý. Ale office galerie? 
Tak ta je jenom jedna: ArtGen. 
V pražských Holešovicích, čtvrti 
s historií i moderním duchem, se 
trendovým domovem mladých 
firem stává budova se špičkovým 
designem i vybavením. ArtGen 
nabízí áčkové kanceláře 

i prostorné obchodní plochy. 
ArtGen je také věrný svému 
názvu: lidé z kanceláří si mohou 
užít estetiku několika teras, 
umělecké galerie pod širým 
nebem i výstavy předních 
designérů a umělců. Kancelářský 
relax s kávou a obrazy? To jde jen 
v ArtGenu.

ArtGen
KANcElářE jAKo uMěNí

15. 10. 2015 • artgen Office gallery 
• ParkOviŠtě hOleŠOvickÉ trŽnice

vstuP ZDarma  • Zaregistrujte se na: www.officenight.cz

ArtGen

PŘijĎte na jeDineČnOu akci!| 10 | sportovní byznys

n Dotace hlavního 
závodu zůstala stej-
ná, v kvalifikacích se 
prémie zvýšily.

Už tuto neděli se na dostiho-
vém závodišti v Pardubicích 
uskuteční tradiční Velká 
pardubická, jeden z nejslav-
nějších dostihů na evrop-
ském kontinentu. Dotace 
dostihu zůstává pro tento 
rok neměnná. Poběží se 
celkem o pět milionů korun. 
Slavný závod se koná už 
po 125. Ale teprve v posled-
ních 24 letech finanční 

 odměny pro účastníky zá-
vodu výrazně stouply. Ještě 
v roce 1991 se závodilo  
o 500 tisíc korun. Částka 
pět milionů korun zůstává 
stejná třetí rok po sobě. 
Finanční prémie jsou ale 
určeny jen sedmi nejrychlej-
ším. Vítěz získá dva miliony 
korun, sedmý v pořadí  
150 tisíc korun.

Nárůst dotace v minulých 
letech souvisel s generálním 
sponzorem akce, kterým je 
od roku 1995 Česká pojiš-
ťovna. Ta za posledních 
20 let investovala do tohoto 
dostihu přes sto milionů 
korun. Finanční odměny se 

zvýšily alespoň v kvalifika-
cích na Velkou pardubickou, 
a to o sto tisíc korun. Letos 
se tak v každé ze čtyř kva-
lifikací závodilo o 400 tisíc 
korun.

Cena vstupenek na Velkou 
pardubickou se rovněž 
neměnila. Nejlevnější 
místa k stání jsou k mání za 
190 korun, místa na tribuně 
stojí od 200 do 3600 korun. 
Očekává se opět návštěva 
kolem 20 tisíc diváků. Již 
v polovině září byla všech-
na místa k sezení téměř 
vyprodaná, k dispozici je 
stále dostatek vstupenek na 
místa k stání.

Závod je svátkem i pro 
sázkaře, i když na dostih 
nelze vsadit v „běžných“ 
sázkových kancelářích. Ty 
mají jen licenci ministerstva 
financí, pro dostihové sázky 
je třeba licence ministerstva 
zemědělství. V Česku se na 
dostihy zaměřuje jen sáz-
ková kancelář Betino. Loni 
přijala na Velkou pardubic-
kou rekordní objem sázek 
ve výši 6,745 milionu korun, 
což je asi čtvrtina celkového 
ročního objemu dostiho-
vých sázek.

velká pardubická  
rozdělí pět 
milionů korun
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Dotace Velké pardubické /v korunách/
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Jen ti neJlepší. Finanční prémie jsou určeny jen pro sedm prvních v cíli
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Řecko-římský zápas patří 
mezi nejstarší sporty. Přesto 
mu hrozilo vyřazení z pro-
gramu olympijských her 
kvůli nízké atraktivitě a sle-
dovanosti. Zápas nakonec 
v programu zůstal, i tak ale 
prezident světové federace 
Nenad Lalovic slíbil změny, 
které k zápasu přitáhnou 
televize i diváky. A jeho plán 
se zatím plní. Světový šampi-
onát, který se konal minulý 
měsíc v Las Vegas, se stal 
nejsledovanější mimoolym-
pijskou událostí v historii 
tohoto sportu.

Lalovic změnil vše, co se 
dalo. Pravidla i disciplíny. 
Dokonce si najal odborní-
ky, kteří světové federaci 

pomohli změnit vizuál arén, 
v nichž se zápasilo. Dosavad-
ní vzhled byl prý pro televiz-
ní přenos neatraktivní. Lalo-
vic vyjednával s televizními 
stanicemi. Zjišťoval od nich, 
co udělat jinak, aby byl sport 
pro ně, a tedy i pro diváky, 
přitažlivější. Výsledek se 
dostavil za necelé dva roky. 
Zářijový světový šampionát 
měl rekordní sledovanost. 
Podle Lalovice byla denní 
návštěvnost webových 
stránek v době šestidenního 
mistrovství tři miliony, což 
je stejné číslo jako během 
celého loňského šampioná-
tu. Vstupenky na všechny 
dny byly vyprodané a výnos 
z nich přesáhl milion dolarů. 

Řecko-římský zápas 
přežil klinickou smrt

Martina  
Peřinková

Stranu připravila

Prezident Mezinárodní 
fotbalové federace FIFA Sepp 
Blatter oznámil, že setrvá ve 
své funkci do únorových vo-
leb, z nichž vzejde nový šéf, 
ačkoli je terčem vyšetřování. 
Jedním z kandidátů na uvol-
něný post je dosavadní šéf 
evropského fotbalu Michel 
Platini, který se však také 
ocitl v hledáčku vyšetřovate-
lů kvůli tomu, že v roce 2011 
od FIFA obdržel dva miliony 
švýcarských franků.

Podle Platiniho se jednalo 
o odměnu za práci pro FIFA. 
Podle vyšetřovatelů je Plati-
ni nyní „něco mezi svědkem 
a obviněným“. Bližší infor-

mace zatím nezveřejnili, ale 
prezident UEFA uvedl, že 
o jeho bezúhonnosti není po-
chyb, a hodlá dál kandidovat 
na post prezidenta FIFA.  

Podporu Platinimu vyjá-
dřila navzdory nejnovějším 
skutečnostem například 
anglická Fotbalová asociace. 
„Je skvělým prezidentem 
UEFA a věříme tomu, že stej-
né kvality přinese i do FIFA,“ 
uvedla FA v prohlášení.

platini dál usiluje  
o křeslo šéfa FiFA

pod tlAkem. 
Šéfa FIFA 
Seppa Blattera 
(vlevo) vyzývají 
k okamžitému 
odchodu už 
i největší spon-
zoři Coca-Cola 
a McDonald’s. 
Michel Platini, 
který se sám 
ocitl na sezna-
mu vyšetřova-
telů, nadále 
věří, že Švýcara 
brzy vystřídá  Fo
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n Americký trh práce 
se zadrhává. Pomalu 
se tak rozplývá nadě-
je, že Fed zvýší úroko-
vé sazby ještě letos.

Zdeněk Pečený

Největší ekonomika světa 
vytvořila v září 142 tisíc 
nových pracovních míst. 
Růžová očekávání analytiků 
přitom v průměru očekávala 
přes 200 tisíc. Aby toho ne-
bylo málo, srpnový přírůs-
tek byl negativně revidován 
o 37 tisíc míst. 

„Výsledky naznačily, že 
zpomalování ekonomické 
aktivity není jenom věcí 
Číny a dalších rozvíjejících 
se trhů, ale může se přelévat 
i do Spojených států,“ míní 
analytik J&T Banky Milan 
Lávička. 

Čísla z amerického trhu 
práce víceméně rozprášila 
očekávání, že by Fed začal 
po více než devíti letech 
zvyšovat úrokové sazby. 
„Nízký přírůstek pracov-
ních míst a nulový 
růst mezd sice 
výrazně snižují 
pravděpodob-
nost zvýšení 
sazeb Fedem 
v prosinci, 
zároveň ale 
také snižují 
důvěru inves-
torů v eko-
nomiku a tím 
i v zisky firem,“ 
podotýká Lávička. 
„Říjen je nyní naprosto 
mimo hru a velký otazník 
visí i nad možností zvýšení 
sazeb na prosincovém zase-
dání,“ uvedl pro Financial 
Times Michael Feroli, analy-
tik banky JP Morgan. 

Analytici nyní vyhlížejí 
jako nejbližší pravděpodob-
ný termín růstu úrokových 
sazeb březen 2016. Sazby 
od roku 2009 leží na nule. 
Březen je prvním měsícem, 

kdy pravděpodobnost 
vyšších sazeb pře-

konává 50 pro-
cent. Vyplývá 

to z propočtů  
agentury 
Bloomberg, 
které vychá-
zejí z ceny 

kontraktů 
futures. 
Míra neza-

městnanosti, která 
se vypočítává jinou 

metodikou než počet nově 
vytvořených pracovních 
míst, zůstala v září beze 
změny na 5,1 procenta. Od 
svého vrcholu, jehož dosáh-
la přesně před šesti lety, tak 
klesla na polovinu. 
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Název Kurz [Kč] Změna  [%]

Cetin 169,40 -0,44

CETV 50,65 -2,41

ČEZ 488,00 -1,01

Erste Bank 690,10 -2,69

Fortuna 68,05 -0,22

KB 5359,00 0,83

NWR 0,18 0,00

O2 CR 212,00 0,00

Pegas 874,00 0,70

Philip Mor. ČR 11 570,00 0,17

PLG 205,00 0,89

TMR 620,00 0,00

Unipetrol 153,00 -1,00

VIG 725,00 1,97

Celkový objem (v tis. korun) 545 632,74

Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,110

Čína 1 3,829

Dánsko 1 3,641

EMU 1 27,160

Chorvatsko 1 3,555

Japonsko 100 20,232

Kanada 1 18,382

Maďarsko 100 8,678

Polsko 1 6,395

Rusko 100 36,660

Švédsko 1 2,907

Švýcarsko 1 24,861

Turecko 1 8,043

USA 1 24,334

Velká Británie 1 36,903

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 2. 10. 2015 Akcie na Pražské burze 2. 10. 2015 

Merkelová: Skandál VW naši pověst nepoškodil

Emisní skandál kolem německého automobilového 
koncernu Volkswagen je „dramatický“, škoda ale není tak 
rozsáhlá, aby Německo nemohlo být dále považováno za 
dobré místo pro podnikání. Rozhlasové stanici Deutsch-
landfunk to řekla kancléřka Angela Merkelová.  
 

MMF snížil vyhlídky ukrajinské ekonomiky

Mezinárodní měnový fond zhoršil hospodářské vyhlídky 
Ukrajiny. Letos počítá s propadem hrubého domácího 
produktu o 11 procent. Příští rok by se ekonomika mohla 
vrátit k dvouprocentnímu růstu. V květnu fond počítal 
s letošním poklesem o devět procent. 

Jednání o TPP se zadrhlo

Rozhovory o obchodní dohodě USA se zeměmi Asie 
a Tichomoří (TPP) uvázly na otázce spojené s léčivy nové 
generace. Japonsko vyzvalo USA, ať najdou řešení. /čtk/

Krátce

n ČEZ může už za dva 
roky prodávat elektři-
nu za méně než 30 eur 
za megawatthodinu.

Jan Stuchlík

Elektrárenská skupina ČEZ 
se musí připravit na krušné 
časy. Cena elektřiny na burze 
na příští rok se usadila pod 
30 eury za megawatthodi-
nu. Na roky 2017 a 2018 teď 
firma prodává proud už za 
28,20 eura za megawatthodi-
nu a pád pod hranici  
28 eur je poměrně reálný. 

Po očištění o inflaci tak ČEZ 
bude prodávat elektřinu lev-
něji než před patnácti lety. 
Letos přitom elektrárenský 
gigant předprodává v bu-
doucnu vyrobenou elektřinu 
pomaleji než loni. Dopad 
klesajících cen elektřiny do 
hospodaření firmy tak bude 
výraznější, což vede analyti-
ky ke snižování cílových cen 
akcií firmy. 

Příští rok by mohl ČEZ 
prodávat elektřinu v průmě-
ru za 34,20 eura za me-
gawatthodinu, což je o deset 
eur méně než loni. V roce 
2017 už průměrná cena může 

elektřina padá na dno, 
ČeZ čekají krušné časy

Americká  
ekonomika  

vytvořilav září 

142
tisíc nových pracovních 

míst, výrazně méně  
než očekával  

trh
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Ropa dostává 
šanci
Ropná hádanka nekončí 
a černé zlato letos předvádí 
jízdu na horské dráze. Přes-
tože v posledních týdnech se 
investoři přílišných pohybů 
nedočkali, z letošních maxim 
ropa odepsala přes 28 procent. 
O to zajímavější je sledovat 
analýzy, které se v predikcích 
vývoje strategické suroviny 
značně rozcházejí. Z krátko-
dobého hlediska by se mohlo 
zdát, že mnoho faktorů může 
pomoci ropě vzhůru. Americká 
ropná produkce v září klesla 
na desetiměsíční minima 
a objemem 9,1 milionu barelů 
denně se vyrovnala listopa-
du 2014. Stejným směrem se 
vydala i produkce OPEC, což 

Z parketu

Martin Novotný

A151010019� inzerce

uhlí o deset procent srazí 
cenu elektřiny v Německu 
o sedm procent. Od roku 
2008 černé uhlí zlevnilo  
o 65 procent. 

Velkou pomoc nemůže 
ČEZ čekat od trhu s emis-
ními povolenkami, které 
naopak zvyšují náklady 
elektráren, podle nichž se 
tvoří cena elektřiny. „Pro rok 
2016 počítáme s růstem cen 
povolenek z osmi na  
10,10 eura. O rok později by 
měly být za 11,50 a v roce 
2018 za 13 eur,“ odhaduje 
Anatolij Stolbov, analytik 
obchodníka s emisními 
povolenkami Virtuse Energy. 
Jenže stačí, aby uhlí zlevni-
lo o dalších deset procent, 
a efekt dražších povolenek 
z ceny elektřiny zmizí.

trh práce ve spojených 
státech zchladil očekávání krátkodobě odrážel i komo-

ditní index agentury Bloom-
berg. A přestože poslední 
data z Číny indikovala mírné 
zpomalení průmyslového 
sektoru, konsenzy analyti-
ků na poli PMI překonala 
o jednu desetinu bodu. Pokles 
aktivních vrtů v USA nevy-
padá jako krátkodobý výkyv, 
jelikož k němu dochází již od 
poloviny srpna. Ropa tak má 
příležitost se hodnotě 50 dola-
rů za barel alespoň přiblížit. 
Nebude to ale jednoduché. 
Největším ropným medvě-
dem se v minulém týdnu 
stala banka Goldman Sachs. 
Nostradamovský výhled ropy 
u hranice 20 dolarů za barel 
banka umocnila odhadem, že 
tak levná ropa bude až 15 let. 
To by pomohlo průmyslové 
produkci, ale těžební sektor by 
prošel očistou. Tento scénář by 
zřejmě pomohl snížit zadluže-
ní rozvinutých zemí, ale ropní 
exportéři by zaplakali. Jak by 
tato cena zacvičila s inflací, je 
už jiná pohádka.
 Autor je specialista Patria Forexu

ročně snížit stálé provozní 
náklady o více než miliardu 
korun,“ říká mluvčí ČEZ 
Barbora Půlpánová. Jestli se 
kvůli padajícím cenám elek-
třiny firma chystá v pokra-
čujících úsporách přitvrdit, 
neupřesnila. 

„Vzhledem k situaci 
v energetice je pro evropské 
energetické firmy hledání 
úspor nepřetržitým proce-
sem,“ říká analytik Patrie 
Tomáš Sýkora. ČEZ by mohla 
pomoci větší výroba v jader-
ných elektrárnách s nižšími 
výrobními náklady, uvádí 
Petr Hlinomaz z BH Securi-
ties. Do karet hraje ČEZ také 
fakt, že za posledních devět 
let snížil spotřebu emisních 
povolenek na výrobu elektři-
ny o více než pětinu.

K úsporám nutí ČEZ pře-
devším propad cen černého 
uhlí. Ty se minulý týden 
dostaly poprvé pod 50 dola-
rů za tunu a pokračují kvůli 
klesající spotřebě v USA 
a Číně a nadměrným těžeb-
ním kapacitám ve světě dál 
ve volném pádu. Cenu elek-
třiny ve střední Evropě při-
tom určují výrobní náklady 
německých černouhelných 
elektráren. Podle propočtů 
Mezinárodní agentury pro 
energii v poslední době 
platí, že pokles cen černého 

spadnout ke 30 eurům 
a o rok později pod tuto 
hranici. Jen na tržbách při 
konstantním kurzu koruny 
k euru to znamená ztrátu 
sedmi miliard korun. Fi-
nanční ředitel firmy Martin 
Novák už v září připustil, že 
v příštím roce a půl obrat 
v cenách nečeká. „Program 
úspor zahájený v loňském 
roce už přinesl první výsled-
ky. Podařilo se nám mezi-

Vývoj akcií ČEZ

Zdroj reuters
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víra v obrat. Světlé zítřky 
vyhlížejí i obchodnice na lipské 
energetické burze
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Koordinace ruských 
aktivit s činností 
koalice proti IS v čele 
s USA, k níž vyzývají 
například iráčtí 
Kurdové, není příliš 
pravděpodobná.

n Rozšiřující se ruské 
angažmá v Sýrii vyvo-
lává rozporuplné re-
akce. Zatímco některé 
země v regionu jako 
Írán a Egypt zapojení 
Moskvy vítají, Západ 
vesměs vyjadřuje zne-
pokojení. 

Karolína Flaszová

Rusko dalo během víkendu 
najevo, že plánuje zinten-
zivnit letecké útoky v zemi, 
kterou od roku 2011 zmítá 
občanská válka. Kreml tvrdí, 
že většina z desítek dosud 
podniknutých náletů byla 
zacílena na IS. Jeho kritici 
však oponují, že terčem je 
často umírněná opozice 
včetně skupin podporova-
ných USA. 

Britský ministr obrany 
Michael Fallon v sobotu 
uvedl, že jen jediný z dva-
ceti ruských úderů mířil na 
islamisty. „Shazují nenavá-
děnou munici v civilních 
oblastech, zabíjejí civilisty 
a používají ji proti Svobodné 
syrské armádě, která bojuje 
proti (prezidentovi Bašáru) 
Asadovi,“ řekl.

Západ tak Moskvu pode-
zírá, že skutečným cílem 
intervence je udržet Asada 
u moci za každou cenu. Proti 

rusko v Sýrii bojuje 
hlavně za asada

jejímu počínání se už v pátek 
ohradil americký prezident 
Barack Obama, podle něhož 
pouze posílí džihádisty.

Kriticky se v sobotu vyjá-
dřil i britský premiér David 
Cameron. „Rusko nerozlišuje 
mezi IS a legitimními syrský-

mi opozičními skupinami, 
výsledkem pak je podpora 
řezníka Asada,“ prohlásil. 

Mnohem opatrněji se k zá-
ležitosti vyslovila německá 
kancléřka Angela Merkelová. 
Rusko podle ní patří mezi 
země, které by v Sýrii měly 

hrát důležitou roli. Dodala, 
že k dosažení politického 
řešení bude třeba zapojit do 
dialogu i režim v Damašku. 

Egypt míní, že intervence 
Moskvy omezí šíření tero-
rismu v regionu. Šéf kurdské 
autonomie v Iráku Masúd 

Barzání podotkl, že by ve 
válce proti IS bylo dosaže-
no lepších výsledků, kdyby 
Rusko a mezinárodní koalice 
koordinovaly svůj postup.  

Obama v principu koope-
raci na mírovém plánu pro 
Sýrii nevylučuje, avšak za 
jiných podmínek. „Nebude-
me spolupracovat s Ruskem 
na tažení s cílem zničit 
každého, kdo je znechucený 
Asadem,“ vzkázal. Prezident 
je přitom doma pod velkým 
tlakem, aby ozřejmil svou 
další strategii v zemi. Podle 
republikánů poskytl prostor 
Rusům svou nečinností. 
„Prezident roky prohla-
šoval, že Asad musí jít. 
Neudělal ale nic, co by nás 
přiblížilo k dosažení tohoto 
cíle,“ prohlásil senátor John 
McCain. 

Na Západě panuje pře-
svědčení, že s Ruskem ko-
ordinuje své kroky Teherán. 
Libanonské zdroje uvádějí, 
že do země už přijely stovky 
íránských vojáků s výzbrojí, 
aby se zúčastnily pozemní 
operace na podporu Asada. 
Podle některých expertů 
v Sýrii působí už sedm tisíc 
gardistů a dobrovolníků. 
Damašek může navíc počítat 
s pomocí Hizballáhu. 
Autorka je spolupracovnicí redakce 
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Guatemala: Sesuvy půdy 
pohřbily nejméně 73 lidí 
Sesuvy půdy v guatemal-
ské v obci Santa Catarina 
Pinula poblíž hlavního 
města si už vyžádaly nej-
méně 73 mrtvých. Desítky 
dalších lidí utrpěly zranění 
a záchranáři stále pohřešují 
kolem 350 osob. Naděje 
najít někoho živého je 
podle nich už velmi malá. 
Podle mluvčího úřadu pro 
katastrofy Davida de Leona 
se do pátrání po přeživších 
zapojilo na 1800 vojáků 

a hasičů. Některé domy prý 
leží pod závalem dosahují-
cím až patnáct metrů. 

Cameron na referendum 
k členství v EU nespěchá 
Britský premiér David 
Cameron sdělil, že se sta-
novením termínu slíbe-
ného referenda o členství 
Británie v EU nebude 
spěchat. Určitě to nebude 
na jaře 2016, jak se někteří 
domnívali, řekl včera před 
zahájením sjezdu své Kon-
zervativní strany. /čtk/

Krátce

syrská armáda
Islámský stát
Fronta an-Nusrá
syrští rebelové
IS, an-Nusrá a rebelové
kurdské síly

letecká základna
koalice vedené USA

známé ruské pozice

Kdo je kde a co ovládá

Zdroj: Reuters
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n Německá kancléř-
ka Angela Merkelová 
nevyslyší kritiky a na 
svém řešení běženec-
ké krize trvá.

Azylové řízení v Německu 
musí být zrychleno a se 
všemi, včetně odmítnutých 
žadatelů, musí být jednáno 
jako s lidskými bytostmi. 
Řekla to kancléřka Angela 
Merkelová pro Deutschland-
funk. Současně však odmítá 
ve své zemi právo běženců 
na azyl jakkoli omezovat. 

Kancléřka tak reagovala 
na hlasy zejména z bavorské 
Křesťansko-sociální unie 
(CSU), které volají po limi-
tech pro příchod migrantů. 
Například bavorský ministr 
financí Markus Söder ne-
dávno vyzval k masivnímu 

Merkelová: nebudeme 
upírat právo na azyl

omezení přistěhovalectví. 
Řekl také, že se brzy bude 
diskutovat i o samé podstatě 
právu na azyl. Se Söderový-
mi názory nesouhlasí nejen 
Merkelová, ale i bavorský 
zemský premiér a šéf CSU 
Horst Seehofer. 

Merkelová rovněž hovo-
řila na téma lepší ochrany 
vnějších hranic Evropské 
unie a řešení příčin migrační 
vlny přímo v krizové oblasti, 

odkud uprchlíci přicházejí, 
na což se chce Evropská unie 
soustředit. 

Merkelová se dotkla 
i tématu kvót pro rozdělení 
běženců v rámci unijních 
zemí. Podle ní není možné, 
aby celou zátěž migrační 
krize nesly na svých bedrech 
tři nebo čtyři státy evrop-
ského bloku. Německo, které 
je jedním z hlavních cílů 
uprchlíků, letos očekává až 
800 tisíc žádostí o azyl, ně-
kteří politici dokonce hovoří 
až o milionu.

Téma běženců je v Němec- 
ku všudypřítomné. Prezi-
dent Joachim Gauck v so-
botním projevu k 25. výročí 
sjednocení země řekl, že 
uprchlíci jsou pro Německo 
podobnou výzvou jako zno-
vusjednocení. Je to úkol pro 
celé generace. /čtk/

BavorSko Se Bouří. Německé spolkové země přijímají méně 
běženců, než jim stanovují spolkové kvóty, obzvláště patrné je to 
u Dolního Saska, prohlásil bavorský ministr vnitra Joachim Herr-
mann. Dodal, že Bavorsko v září ubytovalo přes 58 tisíc žadatelů 
o azyl, což je o 16 tisíc více, než stanovují spolkové kvóty. 
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Německo je 
jedním z hlavních cílů 

uprchlíků. Někteří tamní 
politici jich letos očekávají

milion

n Pobřežní oblast 
jihovýchodní Fran-
cie, která zahrnuje 
turistická města Nice 
a Cannes, zasáhly 
v sobotu večer silné 
bouře.

Nejméně 16 mrtvých si 
v noci na neděli vyžádaly 
lijáky a bleskové povodně, 
které postihly Azurové po-
břeží v jihovýchodní Francii. 
Číslo však není konečné, 
protože další lidé jsou po-
hřešováni. Premiér Manuel 
Valls prohlásil, že tragédie 
jím hluboce otřásla. Rozsah 
materiálních škod zatím 
vyčíslen nebyl. Neobjevily 
se zprávy o tom, že by mezi 
oběťmi byli čeští občané. 

Lidé většinou utonuli v ná-
hlých přívalech vody. V měs-
tě Mandelieu-la Napoule si 
živel vyžádal životy pěti lidí, 
kteří zřejmě zahynuli při 
pokusu dostat svá auta do 
bezpečí. V letovisku Vallauris 

Golfe-Juan nalezli záchranáři 
v jednom voze tři mrtvé. Uto-
pili se, když se snažili projet 
zaplaveným tunelem. Další 
tři lidé se utopili v domě pro 
seniory v Biotu. Příčiny smrti 
některých dalších obětí 
nejsou zatím známy. 

Mohutné záplavy zasáh-
ly i turistická centra Nice 
a Cannes, kromě jiného 
zablokovaly silnice a desítky 

vlakových souprav se stov-
kami cestujících. Uzavřen 
musel být i hlavní pobřežní 
dálniční tah. Bez elektřiny 
zůstalo asi 27 tisíc domác-
ností. Mnozí obyvatelé kem-
pů utekli před vodou na stře-
chy svých karavanů. V Nice 
se pod vodou ocitla mimo 
jiné slavná pobřežní prome-
náda. /čtk/    Sledujte e15.cz

Povodně na jihu Francie 
zabily přinejmenším 16 lidí 

DíLo okaMŽiku. Blesková povodeň změnila během několika 
minut poklidné lázeňské ulice Cannes v rumiště
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Izraelská policie včera ome-
zila palestinským mužům 
vstup do jeruzalémského 
Starého Města. Stalo se tak 
po dvou útocích na Izraelce, 
které mají na svědomí Pa-
lestinci a které si vyžádaly 
dva lidské životy. 

Do jeruzalémského 
Starého Města nyní mohou 
vcházet jen ti Palestin-
ci, kteří tam mají trvalé 
bydliště, firmu nebo v něm 
studují. Žen se omezení 
netýká. K modlitbám do 
mešity al-Aksá, která patří 
mezi nejposvátnější místa 
islámu, mohou chodit jen 
muži starší 50 let, kteří jsou 
obyvateli Starého Města, 
nebo Izraelci palestinského 
původu. 

V noci na neděli jistý Pa-
lestinec na ulici v západním 
Jeruzalému pobodal nožem 
izraelského chodce. Když 
z místa utíkal, zastřelili 
ho policisté. V sobotu ve 
Starém Městě palestinský 
útočník vyzbrojený nožem 
a střelnou zbraní zabil dva 
Izraelce a další dva zranil 
včetně jednoho dítěte. I to-

hoto prchajícího útočníka 
policie vzápětí zastřelila. 
Palestinská extremistická 
skupina Islámský džihád, 
která působí na palestin-
ském území, oznámila, že 
pachatel ze soboty byl jejím 
členem. K islamistům podle 
místních komentářů patřil 
i druhý útočník. 

Útoky se odehrály v době 
zvýšeného napětí mezi Iz-
raelci a Palestinci a krátce 
po násilné smrti izraelské-
ho osadnického páru, který 
před očima jeho čtyř dětí 
zabili palestinští ozbrojenci 
v Předjordánsku. /čtk/

Palestinci mají omezený 
vstup do Starého Města 

K modlitbám do 
mešity al-Aksá 
mohou chodit jen 
muži starší 50 let, 
kteří jsou obyvateli 
Starého Města, 
nebo Izraelci pales-
tinského původu.

n Bombardování 
nemocnice v afghán-
ském Kunduzu, jež 
mělo nejméně 19 obě- 
tí, spustily podle vše-
ho omylem vojenské 
síly vedené USA. 

Mezinárodní humanitární 
organizace Lékaři bez hranic 
(MSF) včera popřela zprávu, 
že bojovníci radikální-
ho islamistického hnutí 

Tálibán stříleli z její nemoc-
nice v Kunduzu na severu 
Afghánistánu na jednotky 
NATO a afghánské armády. 
Takové spekulace se objevily 
po bombardování, kterému 
byla nemocnice v sobotu vy-
stavena. Při náletu zahynulo 
nejméně 19 lidí — zdravotní-
ků i pacientů. Podle MSF vše 
nasvědčuje tomu, že za tímto 
útokem stojí zahraniční 
koalice vedená Američany; 
oficiální vyšetřování však 
zatím neskončilo. 

    Afghánští představitelé 
tvrdí, že bojové vrtulníky 
afghánské armády opětovaly 
palbu povstalců z radikál-
ního hnutí Tálibán, kteří se 
skrývali v nemocnici. 
    „Brány areálu byly celou 
noc zavřené, takže nikdo, 
kdo tam nepracuje, neléčí se 
nebo o někoho nepečuje, tam 
v době bombardování ne-
byl,“ tvrdí organizace. Objekt 
po útoku zachvátil požár, 
někteří pacienti tak podle 
svědků uhořeli zaživa. /čtk/

uSa útočily na nemocnici



Jsem ješitný 
chlap a chci 
něco dokázat
n Dan Ťok má ambici stát se nejdéle úřadujícím 
ministrem dopravy od roku 2006. Má za sebou deset  
měsíců a už patří k těm s větší výdrží. „Největším 
problémem rezortu byly časté změny ministrů. Úředníci 
často sklouzávali k fatalismu, že se to nějak vyřeší,“ říká. 
Podle něho se daří rezort postupně rozhýbat, například se 
znovu rozjela výstavba.

Jan Šindelář

 Je to jen můj pocit, nebo 
se poslední dobou váš 
program hodně kryje s pro-
gramem předsedy vlády, 
pokud jde o výlety do krajů 
a poklepávání základních 
kamenů u dálnic? 
Dospěl jsem k zajímavému 
poznání, že tady vznikla 
jakási nová kvazifunkce 
stínového ministra dopravy. 
A tím se stal pan premiér. 
Protože já jedu do Zlín-
ského kraje a on tam jede 
týden přede mnou. Já jedu 
do Hamburku, on tam jede 
také. Já jedu do Hradeckého 
kraje, on náhle jede řešit 
dopravu tamtéž.

 Vy program a agendy 
nijak nekoordinujete?
Ne, s panem premiérem ne. 
O tom se vůbec nedebatuje. 
Mám pocit, že tady dochá-
zí k jakémusi přetahování 
o témata, což mi připadá 
absurdní. Dopravní témata 
patří ministerstvu dopravy 
a mám je řešit já. Na druhé 
straně těmito kroky pan pre-
miér ukazuje, že se nám daří. 
Kdyby se nám nedařilo, nemá 
potřebu ty věci prodávat. 

 Máte za sebou deset 
měsíců ve funkci...
Řekl bych, že jsem překonal 
průměrnou životnost minis-
tra dopravy, která je asi osm 
měsíců. 
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 Cítil jste nějaké lobbis-
tické tlaky?
Ano, mám-li být upřímný. 
Byly tam i jiné než ryze 
profesionální pohledy na 
věc. V jistém okamžiku to 
vyznívalo tak, že když mi 
neprojde koncept mýta, jsem 
na odvolání. Já jsem to tak 
nikdy necítil.

 
 A neřekl jste na setkání 

s novináři, že za svůj kon-
cept dáte hlavu na špalek?
Na otázku, zda jsem ocho-
ten dát hlavu na špalek, 
jsem odpověděl ano. Pro-
tože ten koncept je dobrý. 
Pak jsem se dozvěděl, že 
to někdo vnímá jako vý-
hrůžku. Ale tak to nebylo 
míněno. Myslel jsem to tak, 
že nesu řešení, o kterém 

stávajícího (mikrovlnného – 
pozn. aut.) systému alespoň 
na tři roky.

 
 Jak byste si představoval 

mýtný systém za pět deset 
let?
V současné době bych rozsah 
zpoplatnění nezvětšoval. 
Ano, jsou místa, která se ob-
jíždějí. Ale dají se tam podle 
novely zákona instalovat 
zákazové značky. Objíždění 
mýta nejlépe vyřeší techno-
logie značka & policista.  

 Nechystáte ani zvýšení 
mýtných sazeb?
To je něco jiného. Protože 
chci převést náklad ze silnice 
na železnici. Máme velmi 
zpoplatněnou železnici a re-
lativně málo silnici. Když se 
podívám do okolních zemí, 
Maďarsko má vyšší mýto, 
Slovensko má vyšší mýto, 
Rakousko také. Není to ale 
otázka příštího roku, je třeba 
o tom vést delší debatu.

 Říkáte, že jste přišel 
rezortu pomoci. Daří se to? 
Zvenčí se zdá, že je zde stále 
jeden průšvih za druhým. 
Mýto jsme probrali, ale jsou 
i další...
Já myslím, že i v mýtu se 
daří. Ví se, jak bude mýto 
pokračovat po roce 2016, 
což se poslední dva roky 
nevědělo. Řeknu to trochu 
šířeji. Největším problémem 
rezortu byly časté změny 
ministrů. 

Ano, tento rezort má 
spoustu neřešených věcí. 
A úředníci často sklouzávali 
k fatalismu, že se to nějak 
vyřeší a koneckonců máme 
možnost zadání zakázky bez 
soutěže. To, že tady zůstanu 
dlouho, nejlépe do konce 
volebního období, pomůže 
tomu, že rezort začne pravi-
delně a normálně fungovat. 
Mám pocit, že se věci daří 
řešit.

 
 Co se daří?

Nepochybně se začalo znovu 
stavět a začaly se připravo-
vat stavby. 

 Není to ale tím, že se 
stavby v minulých letech 
kvůli nejrůznějším průta-
hům nahromadily a nyní 
se shodou okolností ve vaší 
éře uvolňují z úředních 
spárů k realizaci?
Částečně to tak být může. 
Ale i moji předchůdci to 
klidně mohli spustit. Byli 
ve stejné situaci jako já. 
U některých projektů ale 
řekli, že se nebudou dělat. 

Například byla nachystaná 
modernizace D1, kterou 
pan Prachař znovu revido-
val a zastavil. Zadruhé pan 
Prachař laboroval s obsa-
zením vedení Ředitelství 
silnic a dálnic. Já jsem tam 
okamžitě dal člověka a ten je 
tam stále. A dal jsem pokyn 
nastartovat přípravy staveb. 
Myslím si, že to je vidět. Já 
jsem rozhodl o rekordní výši 
peněz, které šly do krajů na 
dvojky a trojky. 

 Stavební firmy ale 
například kritizují ne-
předvídatelnost rozpočtu 
fondu dopravy. Letos je tam 

94 miliard, příští rok 66 mi-
liard. V podstatě nikdy 
se nenaplnily rozpočtové 
výhledy.
Proto ten rozpočet nyní 
sestavujeme trochu jinak. 
Chceme tam mít peníze, 
které jsme schopni utratit. 
Už při sestavování letošní-
ho rozpočtu bylo jasné, že 
tam je těch peněz tolik, že 
je nelze utratit. Myslím, že 
pro příští rok je tam peněz 
akorát na to, abychom je byli 
schopní utratit. Prostředí 
stavebních firem znám, čas-
to si stěžují, že nevědí, zda 
bude práce a stabilita a tak 
dále. Mně to ale připadá 

jako laciné kopání. Prokázal 
jsem jim, že mají práce dost 
a bude to tak i do budouc-
na. Já jsem sem také přišel, 

abych zlepšil pověst celého 
dopravního stavitelství a ce-
lého rezortu. A žádal jsem 
firmy, kterým se dnes vyčítá 
spousta věcí, aby mi v tom 
pomohly. 

Říkal jsem jim: vydejte se 
na tu D1 a pracujte tam. Lidi, 
kteří tudy jezdí a stojí v kolo-
nách, nejvíce irituje, že jedou 
kolem stavby a tam ve čtyři 
hodiny už nikdo není. Dejte 
tam více lidí a předveďte, co 
umíte. To je přece ten nejlep-
ší marketing, a nikoli nějaká 
zaplacená reklama.

 
 Padla vaše slova na 

úrodnou půdu?

 V současné 
době bych rozsah 
zpoplatnění 
nezvětšoval.  
Objíždění mýta 
nejlépe vyřeší 
technologie  
značka & policista.  

Vystudoval 
VUT v Brně, 
Fakultu 
strojního 
inženýrství. 
Absolvoval 
několik manažerských 
kurzů v zahraničí. Kariéru 
začal v roce 1983 v První 
brněnské strojírně, kde 
vystoupal na post divizního 
ředitele. V roce 1996 se stal 
generálním ředitelem firmy 
ABB Energetické systémy, 
o tři roky později začal 
šéfovat společnosti Alstom 
Power a fungoval i jako 
oblastní manažer Alstomu 
pro Česko a Slovensko. 
V roce 2003 přišel jako 
předseda představenstva do 
Jihomoravské plynárenské, 
o tři roky později se stal 
ředitelem KKCG Industry. Od 
roku 2008 šéfoval tuzemské 
společnosti Skanska. 
Ministrem dopravy je od 
loňského prosince. Rád 
hraje golf a tenis, zajímá se 
o literaturu a divadlo. 

Dan Ťok /56/

Víte, co mi řekli? Že tam ne-
mají koho dát, že jsou vypro-
daní a nemají lidi. Stavební 
firmy dnes nemají volnou 
kapacitu na to, aby braly 
zakázky. Na SŽDC už máme 
dokonce několik zakázek, 
o které se nikdo nehlásí.

 
 Nerostou tím ceny?

To si myslím, že je zdravé. 
Ceny by měly jít trochu 
nahoru, protože jsou velmi 
nízké. Stavebnictví by se 
mělo trochu nadechnout. 
Prosím ale, abych byl správ-
ně pochopen. Neříkám, že 
by se ceny měly zvednout na 
úroveň roku 2008, to v žád-
ném případě. Ale slušelo by 
se dostat na nějakou vyšší 
úroveň, aby potom firmy 
neměly tendenci to dohánět 
jinde a na stavbě objevovat 
věci, se kterými nepočítaly. 
Chci, aby svou práci udělaly 
kvalitně a nešidily něco kvůli 
podražené ceně. Dnes k po-
drážení cen nuceny nejsou.

 
  Jakou pro ně máte práci 

na příští rok?
Pro letošek jsme ohlásili za-
hájení sta kilometrů dálnic 
a silnic první třídy, příští rok 
bychom to chtěli zdvojnáso-
bit. Garantuji, že na každou 
stavbu, která bude nachystá-
na, najdu prostředky.
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jsem přesvědčen, že je 
nejvhodnější. 

 Na svém křesle ale 
nelpíte?
Ne, nelpím. Někdy mám po-
cit, že bych mohl vést mno-
hem klidnější život. Ale aby 
to nebylo špatně pochopeno, 
nebudu utíkat bez boje. Jsem 
ješitný chlap a chci něco 
dokázat.

 Když zmiňujete lob-
bing, přicházel ze strany 
poskytovatelů satelitních 
technologií?
Já se na celý problém dívám 
jinak. Místo abychom se 
bavili o podstatě věci, tedy 
že je potřeba vybrat mýto, 
zvrhla se debata na to, jakou 
technologii máme mít. 
Koupili jsme mýtný sys-
tém, nainstalovali jsme ho 
a vybíráme mýto. K tomu se 
vážou historky o tom, že to 
tehdy před lety bylo špatně, 
s velkou korupcí a Kapsch 
je málem synonymem špat-
ného netransparentního 
byznysu. 

Možná abychom se z toho-
to pocitu osvobodili, říkáme: 
zahoďme tu technologii  
a udělejme to čistší. Systém, 
který funguje, tedy zahodí-
me a pořídíme si rychle nový. 
Ale chybí debata nad tím, 
že máme něco, co funguje 
a je to jako nové. Tak proč 
bychom to nevyužili až do 
konce. A kladu si otázku: 
budeme schopni to udělat 
čistěji a bude nový tendr 
vrcholem hospodárnosti? 

 Přispíváte jako ministr 
dopravy k tomu, aby ta de-
bata byla věcná a nešlo jen 
o pocity viny za skutečné či 
domnělé minulé hříchy?
Doufám, že ano. Příkladem 
toho je, že se zvolil racionál-
ní přístup, tedy že se v prv-
ním kroku vysoutěží  provoz 

 Před rokem jsem 
zde zpovídal Antonína 
Prachaře a on si byl velmi 
jistý, že přežije ve funkci 
Silvestra. Nepřežil. Co vy 
a Silvestr? Jednu chvíli 
v létě se zdála vaše pozice 
dost vratká.
Přišel jsem, abych rezortu 
pomohl. Protože jsem měl 
pocit, že doprava dostává 
jednu ránu za druhou. A ani 
si moc neuvědomuji, že by se 
pode mnou kývala židle. To 
byl spíše jen mediální obraz, 
možná to tak někdo chtěl 
vidět.

 
 Kritika ze strany koalič-

ních partnerů ale byla zřej-
má, šlo především o mýtné.
Názor na mýto se nějakým 
způsobem cizeloval.

 Stavební firmy 
dnes nemají volnou 
kapacitu na to, aby 
braly zakázky.  
Už máme dokonce 
několik zakázek  
na SŽDC, o které  
se nikdo nehlásí.



Migrační 
krize 
probouzí  
duchy z Lán

Velmi zajímavý začíná být 
způsob, jímž na migrační 
krizi získává politický ka-
pitál ministr vnitra a druhý 
muž ČSSD Milan Chovanec. 
Stojí za to připomenout, 
že jde o chlapíka, který 
se v roce 2013 po volbách 
účastnil slavné schůzky v Lá-
nech u prezidenta Miloše 
Zemana, z níž vzešlo volání 
po odchodu Bohuslava So-
botky z čela ČSSD, nakonec 
neúspěšné. Chovanec jako 
jediný z aktérů schůzky 
včas zavětřil, k návštěvě Lán 
se přiznal, čímž podrazil 
ostatní pučisty, a vysloužil 
si za to od Sobotky nejen 
pardon, ale dokonce kariérní 
postup.

Dobrý čich pro politické kli-
ma uplatňuje Chovanec i nyní. 
Místo aby podléhal defétismu 
kvůli schválení migračních 
kvót, přednesl koncem mi-
nulého týdne ve sněmovně bo-
jovný projev chudý obsahem, 
leč pozoruhodný formou. 

Školometsky vysvětloval, 
že to, co „evropští partneři“ 
schválili, nebude fungovat. 
A neopomněl zmínit, že „jsme 
sebevědomý a hrdý národ“, 
že „já tuhle zemi mám rád 
a nechci z ní nikam odcházet“ 
a že „nebudeme slepě kývat“. 
Podle stenografa za to sklidil 
„potlesk napříč sálem“. 

Chovanec si uvědomuje, 
jakým darem z nebes pro 
něj migrační krize může 
být. Soustředí se na témata 
ochrany hranic, obhajobu 
plotů, rád se ukáže na společ-
ném cvičení policie a ar-
mády na rakousko-českých 

hranicích. Jinými slovy, pro 
Chovance je migrační vlna 
především bezpečnostní 
hrozbou. Samozřejmě – kdo 
by také ministru vnitra mohl 
vytknout, že jej zajímají 
aspekty důležité pro vnitřní 
bezpečnost země? Nikdo. 
Právě v tom je Chovanco-
va pozice jedinečná. Jeho 
jednorozměrná interpretace 
uprchlické krize totiž odpoví-
dá jeho politické funkci, záro-
veň ovšem příhodně rezonuje 
s postojem, který k uprchlí-
kům zaujímá podstatná část 

veřejnosti – také pro ni jde 
v první řadě o bezpečnostní 
hrozbu, zatímco ostatní as-
pekty současné situace jsou 
nepodstatné. Takže Chovan-
covo bratření s kolegou Kali-
ňákem na bedlivě hlídaných 
slovenských hranicích stejně 
jako armádní exhibice na jihu 
republiky, jako by za hradba-
mi stál přinejmenším Čingis-
chán, bude fungovat. 

Premiér nebo ministr pro 
lidská práva, kteří by stranic-
kému postoji k uprchlíkům 
mohli dodat i jiné rozměry, 
buď tápou, nebo mlčí. Dost 
možná záměrně: vždyť body 
pro Chovance znamenají 
body pro ČSSD, tak proč ten-
to přínos ředit zbytečným 
„sluníčkařením“, které může 
zajímat snad pár změkčilých 
městských liberálů. To však 
může být krátkozraké.

Není pochyb o tom, že mi-
nistr Chovanec na migrační 
krizi ještě dokáže politicky 
vyrůst. Hlasem většiny, již 
Chovanec oslovuje, už nějaký 
čas mluví i prezident Zeman. 
Jihomoravský hejtman 
Hašek už také párkrát vylezl 
ze stínu a k protiimigrační-
mu chóru se ochotně přidal. 
Zkrátka se zdá, že migrační 
krize probouzí lánskou kliku 
Sobotkových odpůrců z po-
raženecké letargie. Premiér 
by si měl rychle odpovědět 
na otázku, kolik je ochoten 
vsadit na loajalitu Milana 
Chovance, která už se jednou 
ukázala být přinejmenším 
dost pružná.

n Generálové Vladimi-
ra Putina zvolili v syr-
ském konfliktu zcela 
opačný a výrazně 
jednodušší postup než 
Západ. Bolí to, ale také 
to zřejmě funguje.

Tereza Spencerová

Válka v Sýrii trvá čtvrtým 
rokem. Obamova válka „pro-
ti Islámskému státu“ právě 
rok. Putinova válka „proti te-
roru“ pár dní. Už během nich 
se ale jasně ukazují drama-
tické rozdíly v přístupech.

Západ v čele s USA až do-
sud razil princip dělení syr-
ských rebelů na „radikální“ 
a „umírněné“, přičemž proti 
těm prvním je třeba bojovat, 
zatímco ty druhé podporo-
vat. Podle nedávno odtajně-
ných dokumentů Pentagonu 
Američané ještě před třemi 
lety sázeli na Islámský stát 
jako na „umírněné“, neboť 
v tomto hnutí viděli „strate-
gický nástroj“. Když ale You-
Tube zahltily spektakulární 
popravy, spojenectví se stalo 
neúnosným. 

Těžký výběr spojenců
Volba CIA pak padla na Ah-
rár al Šám, méně známou 
skupinu, která pravidelně 
ostřeluje Damašek z graná-
tometů a raketometů, při-
čemž nezřídka trefuje školy, 
nemocnice nebo náměstí 
plná obyčejných lidí. A za-
bíjí je, samozřejmě. Vůdce 
těchto „umírněných“ Zahrán 
Allúš ale v roce 2013 spolu-
práci s USA odmítl, protože 
by mu u kolegů teroristů ka-
zila image. Nepovedl se ani 
pokus s americkým výcvi-
kem „umírněných“ rebelů, 
protože ti se po vypuštění 
do Sýrie okamžitě vzdávali 
a předávali své americké 
zbraně tu al-Káidě, ondy 
rovnou Islámskému státu. 
Nyní má Západ očividnou 
obavu o osud syrské franšízy 
al-Káidy, která vystupuje pod 
hlavičkou Fronty an- 
-Nusrá. Je pravda, že sekají 
častěji ruce než hlavy, což lze 
při troše dobré vůle opravdu 

považovat za „umírněnost“. 
Jako by 11. září už bylo zcela 
zapomenuto.

Putinovi generálové napro-
ti tomu velmi komplikovanou 
hru na „radikály“ a „umírně-
né“ odmítají a pohlížejí na si-
tuaci z opačného extrému: 
za teroristu mají jednoduše 
každého, kdo nějak bojuje 
proti režimu Bašára Asada 
v Damašku. A podle toho také 
míří své nálety, nejspíš s cy-
nickým předpokladem, že Al-
láh už si všechny „tam dole“ 
nějak přebere. Je očividné, 
že při takto pojaté strategii 
útoků musejí nezbytně umí-
rat i civilisté. Ale otázkou je, 
co se s tím dá dělat? Nevinné 
civilisty pravidelně zabíjejí 
také americké letouny v mno-

ha zemích, izraelské v pásmu 
Gazy, saúdské v Jemenu… 
A nezdá se, že by to někomu 
až tak vadilo.

kdo válčí vážně
Bez ohledu na příval slov-
ních námitek ze Západu, 
který stále hůř zastírá, že mu 
Putin bere oblíbenou hračku, 
sílí aktivní podpora Rusku 
přímo v regionu. Libanon, 
který je uprchlickou krizí po-
stižen citelně víc než Evropa, 
má za to, že USA svou válku 
proti Islámskému státu bez-
tak nikdy „nemyslely vážně“ 
a jen ji prodlužovaly. Proto 
se Bejrút připojil k vojenské 
koordinaci, kterou už Rusové 
zahájili se Sýrií, Irákem, 
Íránem a Hizballáhem. Také 
„americký“ Irák je zklama-

ný západním přístupem 
a v těchto chvílích už možná 
„pozval“ Rusko k náletům 
proti džihádu i na své území. 
Ruské bombardování přiví-
tali i syrští Kurdové, které 
měli Američané až dosud 
za nejspolehlivější partne-
ry v boji proti Islámskému 
státu – nyní ale žádají 
Moskvu o vzdušnou podporu 
a zbraně. 

opušTěný Západ
K tomu všemu se Rusko opírá 
o souhlas Egypta, Turecko sice 
není nadšené ruskými nálety, 
ale už nevylučuje, že by Bašár 
Asad mohl zůstat v čele Sýrie, 
a třeba Jordánsko už také není 
tak nadšeným vazalem USA; 
mlčí a čeká, čí síla nakonec 

převáží. Jinými slovy, zdá se, 
že Rusko má přes nevybíra-
vost svých útoků (nebo možná 
právě kvůli ní) značnou část 
regionu na své straně. A právě 
to, nikoli kritické titulky 
v západním mediálním main-
streamu, může být pro další 
vývoj rozhodující. Západu tak 
mimochodem po boku zbyla 
jen usoužená lidskoprávní 
hororová show, čili Saúdská 
Arábie, a Katar. Přímo se vnu-
cuje okřídlené „pověz mi, 
s kým se přátelíš, a já ti řeknu, 
kdo jsi“.  

Karty jsou rozdány. Jak 
se ale bude válka v Sýrii 
odvíjet dál, je pořád otázka 
za milion.

Autorka je komentátorkou  
Literárních novin

Komentář

Martin Čaban

Armádní exhibice, 
jako by za hradbami 
stál přinejmenším 
Čingischán,  
bude fungovat.
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Tvář dne 

 Je třeba jasně vzkázat,  
že své možnosti přijímat uprchlíky 
jsme vyčerpali,

řekl bavorský premiér  
Horst Seehofer 
str. 15
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Glosa

Stát jsem já
Tradiční nedělní diskuzní pořad České televize se oprav-
du povedl. Tedy alespoň část, v níž se střetl Andrej Babiš 
s Miroslavem Kalouskem. Širých lánů, které dal moderátor 
vicepremiérovi k dispozici, šéf ANO využil. Nikoli však 
k vysvětlení vládní politiky anebo k diskuzi s exministrem 
financí o fiskální politice. 

Zásadní poselství vyslal Babiš dvě. Zaprvé Kalousek je nej-
větší korupčník všech dob a Babiš nechápe, proč je takový 
člověk vůbec zván do televizního studia. Zadruhé Babiš 
řídí stát jako firmu a ta firma je úspěšná. Ještě úspěšnější 
by byla, kdyby ANO nemuselo vládnout v koalici, pro-
tože „ČSSD je nastavena na utrácení peněz“. Nejčastěji 
znějícím slovem byla „lež“. Jako reakce na cokoli, co řekl 
Babišův protivník. Nedivte se, hnutí ANO padají volební 
preference. To ale není omluva pro Českou televizi. Au-
torka tohoto textu jakožto koncesionářka žádá o vrácení 
poplatku za měsíc říjen. 
 Jana Havligerová

Nejenže budeme 
v útocích pokračovat, 
ale výrazně zvýšíme 
jejich intenzitu,

Přestupky v novém
Petr Kolman

Od prvního října 2015 novela přestupkového zákona zvy-
šuje horní sazby pro uložení pokut ve zkráceném řízení. 
V případě blokového řízení z původního tisíce korun na 
pět tisíc. V případě příkazního řízení ze čtyř tisíc na deset 
tisíc korun. U mladistvých přestupníků se horní hrani-
ce pokuty nadále snižuje na polovinu. Navýšení těchto 
horních hranic vítám. Již před více než deseti lety jsem 
v odborném tisku poukazoval na nedostatečnost těchto 
hranic u mladistvých. 

Uvědomme si, že jen značkové džíny či mikina mladist-
vého delikventa mnohdy stojí o dost více než zmíněné dva 
tisíce. Buduje pak taková pokuta respekt k právu? Jsem 
si samozřejmě vědom toho, že pokuty nejsou všelékem. 
Nicméně i výše pokut pro mladistvé musí reagovat na 
změněnou společenskou realitu. Výše pokut za přestupky 
se v Česku neměnila více než 20 let, takže jejich reálná 
výše, tudíž i citelnost pro pachatele přestupku, za tu dobu 
výrazně klesla. 

Za významné pokládám také připomenout, že v novele 
přestupkového zákona se od prvního října rovněž zavádí 
institut „přerušení běhu doby“, jinými slovy roční preklu-
zivní lhůta se nově přerušuje zahájením řízení o přestupku, 
vydáním rozhodnutí o vině a také doručením příkazu o 
uložení pokuty. Přestupek však musí být projednán maxi-
málně do dvou let od jeho spáchání. Časté zneužívání prek-
luzivní lhůty vedlo k široké neúctě k přestupkovému právu, 
zdaleka nejen u řidičů. Ve dvouleté lhůtě správní orgán 
musí přestupek projednat, i kdyby byl sebezapeklitější a 
pachatelé sebemazanější. Dvouletou lhůtu považuji za při-
měřenou. Pamatuji i návrhy na prodloužení na tři roky, což 
už z teoreticko-právního hlediska považuji za naddimenzo-
vané. Taková lhůta už odpovídá projednání trestného činu, 
nikoli společensky méně závažného přestupku. 

Autor je právník

Jak to vidí

Pište nám

Duel

Podporují řezníka 
Asada, což je 
strašnou chybou. Celý 
region to ještě více 
destabilizuje,

řekl o ruských náletech 
v Sýrii britský premiér 
David Cameron

řekl ruský generál  
Andrej Kartapolov

ruská strategie:  
alláh si je přebere

Vážení čtenáři, zajímá nás, co si myslíte. 
 
Své názory a polemiky zasílejte na nazory@e15.cz. 
Nebo s námi diskutujte na našem webu (www.e15.cz),  
na Facebooku (www.facebook.com/denike15)  
či na twitteru (@E15news).

kdo není s damaškem, je proti nám. Je jasné, že při takto 
pojaté strategii útoků musejí nezbytně umírat i civilisté
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Bohužel jsem neudělal test z gramatiky.  
Použil jsem špatného smajlíka na konci tweetu.



3. výroční konference pro oblast 
podnikových služeb (SSC/BPO)  
v České republice: 

Setkejte se s nejvyššími představiteli sektoru podnikových 
služeb, vlády, se zahraničními investory a odborníky na  
nejnovější technologie a lidské zdroje. 

20.-21. října 2015   
NH Hotel, Mozartova 1, Praha 5 

Registrace:  http://www.absl.cz/
conferences/conference-2015

Bohatí přemýšlí. 
       Bohatí  
           nás čtou!

PRÁVĚ 
V PRODEJI

| 20 |   finexpert
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n Česká republika 
se v posledních několi-
ka letech stává oblí-
benou destinací pro 
zahraniční investory. 
Velmi dobře se tu daří 
především oboru sdí-
lených podnikových 
služeb, které dávají 
práci již více než 60 ti- 
sícům zaměstnanců. 
Proč tomu tak je, při-
bližuje Ota Kulhánek, 
prezident asociace 
ABSL, která sdružuje 
firmy působící právě 
v tomto segmentu.

Pavel Joska

 Můžete přiblížit, jaká 
je role ABSL a kdo jsou její 
členové?
ABSL je asociace sdružující 
firmy působící v segmentu 
centralizovaných podniko-
vých služeb, tedy společnosti, 
které poskytují služby v ob-
lastech podnikových procesů, 
jako jsou finance, persona-
listika, IT, komunikace, mar-
keting, podpora zákazníků, 
vývoj a výzkum a další. 

Členové naší asociace jsou 
většinou velké nadnárodní 
společnosti, které podnikají 
v různých průmyslových 
sektorech a v Česku mají 
situované centrum služeb. 
Cílem asociace je jednak 
vytvořit platformu pro lepší 
spolupráci a sdílení zkuše-
ností mezi členy sdružení, 
jednak hájit jejich zájmy 

a vytvářet lepší podnikatel-
ské prostředí. V neposlední 
řadě chceme pomáhat růstu 
firem, které na našem trhu 
již působí, a podporovat nově 
přicházející investory.

 Jak velký je segment 
sdílených služeb v ČR?
Dle našich údajů je v součas-
né době v České republice 
okolo 200 firem (center), kte-
ré zaměstnávají přes 60 tisíc 
lidí. Segment podnikových 
služeb ovšem dynamicky 
roste, a tak se dá předpoklá-
dat, že ještě do konce roku 
počet zaměstnanců stoupne 
o deset procent. 

 Proč mají investoři 
zájem jít právě do Česka? Je 
to jen kvůli nákladům, nebo 
vítězí i jiné aspekty?
Náklady jsou určitě důleži-
tým aspektem, ale už zdale-
ka nejsou jediným ukazate-
lem. Pokud investor hledá 
čistě úsporu na nákladech 
a nepotřebuje dobře eduko-
vané a jazykově vybavené 
zaměstnance, tak většinou 
jde do mnohem lacinějších 
asijských destinací. Česko je 
atraktivní, protože může na-
bídnout nejen vysoce kvali-
fikované pracovníky s velmi 
dobrou znalostí jazyků, ale 
i výbornou infrastrukturu, 
konkurenceschopné náklady 
a ekonomickou a politickou 
stabilitu či členství v EU. 

Dalším velmi důležitým 
aspektem je naše kulturní 
blízkost ostatním evrop-
ským zemím, kde sídlí 
většina našich zákazníků. In-
vestoři často říkají, že do ČR 
přišli kvůli úspoře nákladů 

a zůstávají hlavně kvůli kva-
litě, kterou tady dostávají. 

 Jaká je poptávka po služ-
bách, které vaši členové na-
bízejí? Jaký předpokládáte 
vývoj v nejbližších letech? 
V posledních 15 letech 
se struktura služeb velmi 
změnila, což je dáno pře-
devším rychlým vývojem 
samotného segmentu a dy-
namickým rozvojem tech-
nologií. Zatímco dříve byla 
hlavním úkolem centralizace 
jednotlivých podnikových 
služeb, dnes jsou středis-
ka centrem inovací, jejich 
úkolem je přinášet zlepšení 
a optimalizaci procesů. 

S vývojem nových IT 
technologií vidíme například 
široké uplatňování automa-
tizace a robotizace v mnoha 
oblastech našeho působení. 
Zaměstnanci center se tedy 
již nemusí věnovat rutinním 
činnostem, ale řešit úkoly 
s větší přidanou hodnotou. 
Právě v této oblasti vidím 
velký potenciál a cestu pro 
rozvoj i v budoucích letech.

 Nezaměstnanost v po-
slední době klesá. V někte-
rých oblastech, třeba v IT, už 

hlásí nedostatek pracovní-
ků. Jak jsou na tom společ-
nosti sdružené v ABSL? 
Nedostatek pracovníků sa-
mozřejmě také pociťujeme. 
Důvodem jsou jednak velké 
nároky na jazykovou vyba-
venost uchazečů, jednak 
dynamický růst. Struktura 
nabízených pracovních 
pozic je velmi široká a po-
krývá většinu podnikových 
procesů, jako jsou finance, 
personalistika, právo, IT. 

Velkou roli mají i progra-
mátoři či různí vývojoví 

pracovníci. Expertní znalosti 
kandidátů bývají obvykle 
velmi dobré, celkově ovšem 
pociťujeme nedostatek 
jazykové výuky na všech 
úrovních škol. 

Z tohoto důvodu často 
centra dají přednost dobře 
jazykově vybavenému kan-
didátovi před kandidátem 
s perfektní expertní znalostí. 
Některé odborné znalosti 
se totiž dají poměrně rychle 
doškolit, ale znalost jazyků 
je absolutně nezbytná od za-
čátku.

Podnikovým službám se v Česku daří

 Některé odborné 
znalosti se dají 
poměrně rychle 
doškolit, ale znalost 
jazyků je absolutně 
nezbytná od začátku.
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Anketa Český slavík Mattoni se bude letos 
konat už po padesáté. Navíc uplyne dvacet 
let od jejího znovuobnovení po čtyřleté pauze 
v devadesátých letech. A pokud vyhraje kate-
gorii zpěváků Karel Gott, bude to po čtyřicáté. 

Právě v těchto dnech začíná hlasování v oblí
bené anketě o nejpopulárnějšího zpěváka, zpě
vačku a skupinu Český slavík Mattoni. Na inter
netových stránkách www.ceskyslavikmattoni.cz 
mohou příznivci české populární hudby dát hlas 
svým favoritům až do 22. listopadu. Slavnostní 
vyhlášení vítězů proběhne o týden později, 
28. listopadu tradičně ve Státní opeře, jedné 
ze scén Národního divadla, v přímém přenosu 
TV Nova. 

Velký rozvoj Slavíka nastal poté, co se jeho 
generálním partnerem stala minerální voda 
Mattoni, která má stejný zájem jako Český sla
vík – podporovat českou hudbu a nové talenty. 
Anketa získala na důstojnosti. Hlasování plně 
přešlo na mobily a na internet, objevily se nové 
kategorie. 

Jednou z velmi důležitých kategorií je Nej
oblíbenější písnička posluchačů Rádia Impuls. 
Vyhlašuje ji od roku 2008 v rámci Českého 
slavíka Mattoni nejposlouchanější české rádio 
– Rádio Impuls – známé svou dlouholetou in
tenzivní podporou domácí hudby. Loni zvítězilo 
„Zakázané uvolnění“ od Michala Hrůzy.

Jedním z partnerů Českého slavíka Mattoni je oblí
bený hudební portál MusicJet (www.musicjet.cz) 
– hudební aplikace, knihovna a přehrávač v jed
nom. MusicJet umožňuje poslech hudby na PC 
a též na mobilním telefonu. Skladby můžete po
slouchat jak s připojením na internet (v online 
režimu), tak bez internetu (v offline režimu).

Slavík je dnes pravděpodobně nejpopulárnější 
anketou svého typu ve střední Evropě. Jen loni 
poslali posluchači téměř 131 tisíc hlasů a televizní 
přenos ze slavnostního vyhlášení sledovalo přes 
jeden a půl milionu diváků. Vítězi v hlavních ka
tegoriích se stali Karel Gott, Lucie Bílá a Kabát. 
Objevem roku se stala mladá severomoravská 
zpěvačka Elis.  

SLAVÍK LETOS SLAVÍ JUBILEUM
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n V divadle a ve filmu 
ztvárnil Lubomír Lip-
ský stovky rolí.

Po letošním úmrtí Miroslava 
Ondříčka česká kinema-
tografie přišla o dalšího 
velikána. Ve věku 92 let ze-
mřel v pátek oblíbený herec 
Lubomír Lipský. Ztvárnil 
stovky rolí v divadle, filmu 
i televizi. Do povědomí divá-
ků se zapsal řadou filmových 
komedií, které režíroval jeho 
bratr Oldřich, například Šest 
medvědů s Cibulkou nebo 
Čtyři vraždy stačí, drahouš-
ku. Populární byl i díky roli 
dědy Potůčka v seriálu Tři 
chlapi v chalupě.

„Velmi mě ta zpráva za-
rmoutila. Byli jsme přátelé ve 
společném angažmá v Měst-
ských divadlech pražských, 
tak i díky tomuto projektu,“ 
řekl Ladislav Trojan, který 

vedle Lipského spolu s Janem 
Skopečkem vytvořil populár-
ní trojici v seriálu Tři chlapi 
v chalubě. „Právě při natáčení 
této série vzniklo naše přátel-
ství, které se pak rozvíjelo i ve 
společném angažmá. Přitom 

on mi tehdy hrál dědečka – já 
byl jen o devět let mladší,“ 
uvedl Trojan.

Pelhřimovský rodák Lipský 
měl k herectví blízko od dět-
ství. Jeho otec byl nadšeným 
ochotníkem a k divadlu vedl 

i své syny. Nebylo proto pře-
kvapivé, když Lubomír spolu 
se svým bratrem Oldřichem 
založili po válce Divadlo sati-
ry. Na počátku padesátých let 
vstoupil Lipský do angaž-
má v Městských divadlech 

pražských, zůstal jim věrný 
a nastudoval tu  
116 rolí. Významná byla i jeho 
umělecká činnost v jiných 
divadlech, která čítá dal-
ších osm desítek titulů. Na 
televizní obrazovce Lipské-
ho proslavila v estrádních 
scénkách role přitroublého 
návštěvníka u vrátnice jmé-
nem Hlustvisihák.

„V divadle to bylo určitě 
přes dvě stě rolí, ve filmu 
více než stovka a v televi-
zi – to si vůbec neodvážím 
spočítat,“ prohlásil Lipský, 
když v Divadle ABC osla-
vil předloni devadesátiny. 
Naposled se na jevišti objevil 
koncem sezony v inscenaci 
Pan Kaplan má třídu rád, ve 
které uplatnil i své muzi-
kantské schopnosti a s kape-
lou svých hereckých kolegů 
hrál na pozoun. Poslední 
filmovou příležitost  
Lipský dostal ve snímku 
Kameňák 4. /čtk/

Odešla legenda české komediePři premiéře everestu  
v Benátkách jsem brečel

Tipy

festival

Struny podzimu

zahajovací koncert letos 
jubilejícího festivalu Struny 
podzimu se uskuteční dnes 
ve Státní opeře. návštěvníci 
se mohou těšit na mallorskou 
zpěvačku Buiku.

A151007928� inzerce

n Herectví je řemeslo, 
u něhož se naučíte 
techniku a stále doko-
la ji zkoušíte. Fyzické 
tělo je jedna jeho část, 
říká v rozhovoru pro 
deník E15 holly- 
woodská hvězda dob-
rodružného snímku 
Everest Jake Gyllen-
haal.

Iva Přivřelová

 Lákalo by vás vylézt na 
Everest?
Myslím, že idea bývá přitaž-
livější než realita, jen vzácně 
je to naopak. Nedávno jsem 
slyšel Johna Krakauera, 
který na Everest vylezl jako 
člen oné nešťastné expedice 
Roba Halla, jak přesvědčuje 
jedenáctiletého budoucího 
horolezce, aby radši zkusil 
jiné vrcholy v Himálaji. 
Nejen Krakauer se po svém 
zážitku na Everestu vy-
rovnával s určitou formou 
posttraumatického stresu, 
tak moc to tam bylo děsivé. 
Realitu dobytí nejvyšší hory 
světa nesmíte brát na lehkou 
váhu. 

 Našel jste díky Everestu 
něco nového vy?
Když jsem film viděl poprvé 
na premiéře na festivalu 
v Benátkách a na jeho konci 
uviděl fotografie skutečných 
lidí, brečel jsem. A uvědomil 
jsem si, že film se reality 
nikdy nedotkne. Že se jí 
nemůže vyrovnat. 

 Musel jste se během na-
táčení potýkat i s nějakými 
problémy?
Pracovat s ostatními herci 
byl problém. Ne, žertuji. 
Potýkal jsem se hlavně se 
zimou. Často mi mrzlo ucho, 
až k omrzlinám, a já tomu 
nevěnoval pozornost. Rozho-
dl jsem se, že v jedné scéně 
nebudu mít nic na hlavě, tak-
že jsem lezl a lezl a nakonec 
jsem měl s tím uchem velké 
problémy. A ta scéna se ani 
nedostala do filmu. 

 Fyzicky náročné výkony 
jste nedávno předvedl i ve 
filmech Bojovník a Slídil. 
Začal jste je vyhledávat?
Spíš jsem se rozhodl věnovat 
hodně času přípravě. Před 
pár lety jsem na chvíli ztratil 
směr, přemýšlel, čemu se 
vlastně věnuji, a rozhodl se 
dozvědět a naučit co nejvíc 
aspektů hereckého řemesla. 
Fyzické tělo je jedna jeho 
část, další jsou mysl a mo-
zek, což jsou pro mne dvě 
různé věci. 

Snažím se tedy přijít na to, 
jak vystihnout svou postavu 
i fyzicky, najít v jejím těle její 
rysy. U Slídila mi připadalo, 
že někdo takový (bezskru-
pulózní novinář vydělávající 
na neštěstích – pozn. red.) by 
nemohl být svalnatý a silný. 
U Bojovníka, kde hraji boxe-
ra, šlo o to naučit se boxovat. 
Což jsem i chtěl, dokud na to 
mám. 

 Pořád boxujete?
Ano. Frustruje mě, že to, co 
jsem se naučil, nemohu vyu-
žít v každém filmu. Boxoval 
jsem celý minulý rok. Je to 
skvělý sport, pro herce, pro 
děti i ženy, pěstuje sebevědo-
mí a instinkt. Horolezectví 
se chci věnovat také. 

 Vaše snímky jsou často 
temné, zvláště ty poslední. 
Nemučí vás to vnitřně?
Myslím, že víc mučivé je 
nemít žádnou možnost vy-
jádření. Tohle je moje forma, 
filmové příběhy mi dovolují 
vyjádřit se na relativně bez-
pečném prostoru. Ano, to, co 
člověk dělá, může rozhodit 
jeho příčetnost. Proto je 
herectví řemeslo, u něhož 
se naučíte techniku a stále 
dokola ji zkoušíte. Proto je 
příprava zásadní, nemůžete 

Be2Can uvede filmy z prestižních festivalů

V Česku a na Slovensku zároveň se od 7. do 14. října 
uskuteční druhý ročník přehlídky filmů z mezinárodních 
filmových festivalů s názvem Be2Can. Filmovým fanouš-
kům promítne snímky uvedené v Berlíně, Benátkách 
a Cannes.
 

Palác Akropolis představil hru Vladimir Macbetin

V Paláci Akropolis v Praze se v premiéře ukázala první 
část chystané trilogie, jejíž hlavní témata vyjdou ze tří 
Shakesperových příběhů. Inscenace nese název Vladi-
mir Macbetin. Tento „pravdivý příběh o naší současné 
budoucnosti“ hraje soubor Spitfire Company.

Další Thor našel režiséra

Třetí pokračování komiksové adaptace Thor nejspíš 
natočí novozélandský režisér Taika Waititi. Ten se do 
povědomí diváků dostal především loňským festivalovým 
hitem Co děláme v temnotách. Třetí Thor bude v kinech 
v listopadu roku 2017. /čtk,sul/
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jen tak přijít na plac. Věřím 
ale, že temnota uvnitř lidí se 
vyrovná jejich kráse a svět-
lým stránkám. I postava, 
která vám připadá temná, mi 
může o mně samém něco říct. 
Při sledování Everestu mě 
hodně dojala scéna, v níž Rob 
umírá. V hlasu Jasona Clarka 
je cítit bolest, únava a stejně 
Rob jako svá poslední slova 
řekne své ženě, že ji miluje.

 Jak se vám s Jasonem 
Clarkem spolupracovalo? 
Ve filmu oba hrajete horské 
vůdce.
Jason byl takový náš vedoucí. 
Jeho znalost příběhu té 
tragédie, všech jeho aspektů 
a detailů byla ohromují-
cí. Pro mne jako herce ve 
vedlejší roli bylo skvělé, že 
představitel hlavní postavy 
toho tolik věděl a ještě byl 
tak talentovaný, inteligent-
ní a připravený. Říkal jsem 
si, že když to má on tak 
pokryté, já nemusím tolik 
pracovat.

 Dozvěděl jste se při 
natáčení něco nového o ho-
rolezectví?
Když jsem pozoroval Jasona, 
jak předvádí, co se stalo Robu 
Hallovi, došlo mi, že Rob byl 
tisíce stop nad hranicí bez-
pečí. Přirozeně vás napadne: 
proč prostě dolů nesklouzl? 
Jenže pravda je, že tam na-
hoře se dostanete do pozice, 
kdy to nemůžete udělat. Čím 
jdete výš, tím se snižuje vaše 
schopnost dostat se dolů, 
tím pečlivější práci sestup 
vyžaduje. Matka příroda vám 
k tomu říká akorát: tohle fakt 
chcete zvládnout? Tak to 
hodně štěstí. 

 Díky Everestu jste hodně 
horolezců potkal. Jací jsou? 
Meditativní lidé s tichým 
životem. Horolezectví je izo-
lovaný sport. Takže je docela 
ironické, když o lidech, kteří 
chtějí být daleko od ostat-
ních, vznikne hollywoodský 
film a oni se pak ocitnou ve 
středu pozornosti.
Autorka je spolupracovnicí redakce
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 U Bojovníka, kde 
hraju boxera, šlo o to 
naučit se boxovat. 
Což jsem i chtěl, 
dokud na to mám

STáLiCe. 
Lubomír 
Lipský  
se na plátně 
naposledy 
objevil  
v roce 2013
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Babiš jedná v Paříži 
se zástupci OECD

Ministr financí Andrej Babiš 
se na českém velvyslanectví 
v Paříži setká se zástupci Or-
ganizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj. Schůzky 
se zúčastní i ředitel daňové 
politiky a správy OECD Pas-
cal Saint-Amans. Následně 
se Babiš setká s významný-
mi francouzskými investory. 
Babiš francouzštinu označu-
je za svůj první jazyk.

útErý

Do dražby jde originál 
Dylanovy písně

V londýnské aukční síni 
Sotheby’s jde do dražby text 
písně A Hard Rain’s A-Gonna 
Fall od Boba Dylana. Strojo-
pis s rukopisnými úpravami 
by se mohl mohl prodat 
až za 200 tisíc liber, zhruba 
7,4 milionu korun. Americký 
písničkář napsal skladbu 
v létě roce 1962 a poprvé ji 
nahrál u společnosti Colum-
bia Records.

střEdA

České úřady nacvičí 
obranu proti kyberútoku

Koná se briefing k prvnímu 
národnímu kybernetickému 
cvičení Cyber Czech 2015, 
na kterém si účastníci 
z řad pracovníků klíčových 
ministerstev, dalších úřadů 
i průmyslových společností 
na vlastní kůži vyzkouší 
obranu simulované sítě elek-
trárny před kybernetickými 
útoky. Cvičení organizuje 
Národní bezpečnostní úřad. 

čtvrtEK

Evropští poslanci schválí 
regule platebních služeb

V Bruselu zasedají ministři 
obrany NATO. Zasedání 
měnového výboru britské 
centrální banky v Londýně, 
rozhodne o úrokových saz-
bách. Končí plenární zasedá-
ní Evropského parlamentu 
– poslanci by měli schválit 
nová pravidla o platebních 
službách. V Lucemburku 
se koná zasedání ministrů 
spravedlnosti a vnitra EU.

pátEK

Začíná výlov obřího  
rybníka Rožmberk

Začíná slavnostní výlov Ro-
žmberka, největšího  rybníka 
v České republice o rozloze 
647 hektarů. Loni tříden-
ní akci u „českého moře“ 
navštívilo téměř šedesát tisíc 
lidí. Hlavní program, kterým 
je prezentace rybářského 
řemesla v praxi při vlast-
ním výlovu, je doplněn také 
širokou nabídkou gastrono-
mických specialit. /bo/

Fo
to

 re
ut

er
s

výrOčí.  
Slovo Freiheit, tedy 
svoboda, se při 
sobotní oslavě  
25. výročí sjednoce-
ní Německa promítá 
na průčelí berlín-
ského Reichstagu. 
Centrem oslav byl 
ovšem Frankfurt nad 
Mohanem, kam do-
razili přední němečtí 
politici v čele s prezi-
dentem Joachimem 
Gauckem a kanc-
léřkou Angelou 
Merkelovou. 

E15, deník pro ekonomiku a byznys | Vydává Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 Internet www.e15.cz | Ředitel divize Euro E15 Tomáš Skřivánek | Šéfredaktorka Tereza Zavadilová 

Zástupci šéfredaktorky Martin Čaban a Stanislav Šulc | Šéfkomentátorka Jana Havligerová | Vedoucí vydání Kateřina Baumgartnerová,  Jiří Kubec a Michal Nosek | Šéfredaktor E15.cz Jiří Holuša | 

Redakce Zuzana Faltová, sekretariát | redakce@mf.cz, tel.: 225 276 461 | Generální ředitel vydavatelství David Hurta | Inzerce Lenka Benetková, obchodní ředitelka | benetkova@mf.cz, | Distribuce a výroba Soňa Štarhová, ředitelka I starhova@mf.cz,  

Marketing Hana Holková, ředitelka | holkova@mf.cz, | Kontakt na zaměstnance prijmeni@mf.cz | Číslo registrace deníku E15 – MK ČR E 17948, ISSN 1803-4543 | deník E15 vychází od listopadu 2007 každý pracovní den | Přetisk a jakékoli šíření  

povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí | Tisk EuRoPRINT a. s. | Předplatné Postservis, predplatne.mf@cpost.cz, 800 300 302 | Tištěný a prodaný náklad ověřuje ABC, člen IF ABC


	01_E15_0510
	02_03_E15_0510
	04_05_E15_0510
	06_07_E15_0510
	08_09_E15_0510
	10_11_E15_0510
	12_13_E15_0510
	14_15_E15_0510
	16_17_E15_0510
	18_19_E15_0510
	20_21_E15_0510
	22_23_E15_0510
	24_E15_0510

