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Tuzemské peněžní ústavy mají u ČNB uloženo rekordních téměř dva a půl 
bilionu korun. Na úrocích tak budou moci letos od centrální banky získat  
přes 43 miliard korun, takřka dvakrát více než loni. BYZNYS / str. 4

Firmy bojkotují  
registr vlastníků
Evidence skutečných 
majitelů zeje prázdnotou. 
V požadované lhůtě se do ní 
registrovala jen osmina 
tuzemských firem. Za 
nesplnění povinnosti totiž 
nehrozí sankce. Vláda hodlá 
podmínky zpřísnit. str. 2

Hanák chce zůstat  
v čele Svazu průmyslu
Současný prezident Svazu 
průmyslu a dopravy Jaroslav 
Hanák bude obhajovat 
svoji pozici v čele svazu. 
Zároveň hodlá podpořit co 
nejrychlejší zvolení prvního 
viceprezidenta. str. 3

Cimex miliardáře Lukeše 
úspěšně prodal kanceláře
Administrativní budovu 
v pražských Stodůlkách 
koupila za téměř dvě mi- 
liardy korun Patria inves-
tiční společnost. str. 4

Fio banka zaplatí 
miliony na pokutě
Centrální banka potrestala 
finanční dům za nedostat-
ky v systému odměňování 
zaměstnanců a porušení 
povinnosti uchovávat ko-
munikaci s klienty. str. 7

Krátce
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Kam s nimi?
Peněz pro aplikovaný 
výzkum je dost. Chybějí 
ale projekty, říká šéf 
Technologické agentury ČR 
Petr Konvalinka. 

ROZHOVOR

str. 12–13
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MICHAL TOMEŠ:

Škoda že poslední roky života 
musel Jiří Brady prožít s myš-
lenkami na Zemana...

twitter.com/e15news

Právě v prodeji

Nej bohatší 
Češi 
a Slováci: 
kdo pro ně 
pracuje  
a jací jsou 
šéfové?
Děti 
miliar dářů 
propadly 
parkuru.

http://www.e15.cz/magaziny
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Když se chce, tak to jde
Prezident Miloš Zeman, jeho expertní tým 
na zdravotnictví a ministr zdravotnictví Adam 
Vojtěch (ANO) se sešli v Lánech. V diskuzi se shod-
li, že nedostatek zdravotních sester je největším 
současným problémem českého zdravotnictví. 
Páni, kdo by to řekl. 

Předseda vlády Andrej Babiš slibuje, že do dvou 
let bude průměrná penze činit patnáct tisíc korun. 
Tak hlavně aby si téměř tři miliony důchod- 
ců – a jejich počet bude narůstat – zapamatovaly, 
kdo na ně myslí, až do doby, než půjdou v příštím 
parlamentním plebiscitu k volebním urnám.

Hradní kancléř Vratislav Mynář chodí na schůz-
ky se soudci a minimálně na jedné z nich – 
s ústavním soudcem Šimíčkem – naznačil, jaké 
rozhodnutí by se líbilo prezidentu republiky. Kon-
krétně ve věci služebního zákona. Mynář odmítá, 
že by se snažil soudce ovlivnit, opoziční politická 
reprezentace soudí, že by měl ve funkci kancléře 
skončit. TOP 09 chce celou záležitost projednat 
ve sněmovně. Nebylo by jednodušší všem soud-
cům s okamžitou platností uložit domácí vězení?

Piráti mají recept na to, jak se bránit případ-
nému zneužití čínských technologií. Podle první 
místopředsedkyně strany Olgy Richterové musíme 
mít kontrolu nad tím, z jakých komponent se kri-
tická infrastruktura skládá, musí to být vyráběné 
v důvěryhodných továrnách a musí být kompletní 
dokumentace o tom, co jaké prvky dělají. Je to 
úplně jednoduché.

n Evidence skutečných 
majitelů zeje prázdnotou. 
V požadované lhůtě se 
do ní registrovala jen os-
mina tuzemských společ-
ností, neboť za nesplnění 
povinnosti nehrozí žádné 
tresty. Vláda se chystá 
sankce zpřísnit.

Nguyen Thuong Ly, Jan Pavec

Od spuštění evidence skutečných 
majitelů uplynul rok a většina 
společností, které se do ní měly 
do začátku letošního roku zapsat, 
ji ignoruje. Možnost dohledat 
skutečné vlastníky firem přitom 
po Česku požaduje Evropská 
unie, která rejstřík pokládá za je-
den z prostředků pro boj s korup-
cí, daňovými úniky a s praním 
špinavých peněz.

Povinnost oznámit státní sprá-
vě jméno svého skutečného ma-
jitele splnila v Česku jen osmina 
firem. Do prvního ledna tohoto 
roku se do nové databáze měly 
zapsat všechny osoby zapsané 
do obchodního rejstříku, tedy 
více než půl milionu subjektů.

K termínu svou povinnost 
splnilo podle údajů ministerstva 
spravedlnosti, které má eviden-
ci na starosti, 65 395 subjektů. 
Ministerstvo připouští, že nemá 

firmy k zapsání jak motivovat. 
Společnostem, které se do eviden-
ce skutečných majitelů nezapí-
šou, totiž podle zákona nehrozí 
žádná sankce.

„Za těchto okolností nezbývá 
než apelovat na splnění povin-
nosti prostřednictvím dostup-
ných komunikačních prostřed-
ků,“ řekl Martin Bačkovský 
z tiskového oddělení rezortu 
spravedlnosti.

Ministerstvo proto pracuje spo-
lu s rezortem financí a Finančním 
analytickým úřadem na novele 
příslušného zákona. Vláda tím 

také reaguje na poslední novelu 
směrnice z loňského června, 
která ukládá členským státům 
do ledna 2020 zpřísnit podmínky 
v souvislosti s registrem.

„Zásadní změnou by měla být 
veřejnost některých údajů v evi-
denci a také zavedení mechanis-
mů směřujících k posílení kvality 
a spolehlivosti údajů vedených 

v evidenci včetně příslušných 
sankčních mechanismů,“ řekl 
Bačkovský. O formě sankcí zatím 
není jasno.

Vláda chce novelu předložit 
v dubnu a změny by měly podle 
návrhu platit od začátku příštího 
roku. Občané by poté u jednot-
livých firem našli jména koneč-
ných majitelů i jejich přesné 
podíly. Registr by navíc měl být 
propojen s ostatními státy Evrop-
ské unie.

Opoziční Piráti, kteří na zve-
řejnění informací z registru 
dlouhodobě tlačí, nicméně nejsou 
přesvědčeni, že vláda novelu 
do roka stihne přijmout. Už loni 
na podzim proto předložili vlast-
ní návrh. „Ministerstvu  to trvá 
strašně dlouho, směrnici mohli 
implementovat daleko dřív,“ po-
pisuje důvody podání vlastního 
návrhu šéf poslaneckého klubu 
Pirátů Jakub Michálek.

Zároveň by Piráti chtěli do roz-
počtových pravidel prosadit, aby 
stát musel znát konečné majitele 
firem, kterým přiděluje státní 
dotace. „To zvýší naplněnost re-
gistru,“ je přesvědčen Michálek.

Za největší nedostatek považují 
pirátští poslanci fakt, že k české 
verzi evidence má v současnosti 
přístup jen velmi omezený okruh 
lidí. Nahlédnout do ní mohou jen 
zadavatelé zakázek, poskytovate-
lé dotací, orgány činné v trestním 
řízení, banky nebo pojišťovny.

Firmy bojkotují registr 
skutečných vlastníků

Zápisník  
Jany Havligerové

Protagonisté dne

Petr LUKEŠ

REALITNÍ MAGNÁT

Jan SOCHOR

ŠÉF FIO BANKY

Alexis TSIPRAS

ŘECKÝ PREMIÉR

Fond Edulios z jeho skupiny Cimex 
prodal kancelářskou budovu City 
West B1 v pražských Stodůlkách za 
zhruba 1,8 miliardy korun.

                                                  str. 4

Finanční dům dostal od ČNB 
třímilionovou pokutu za různá 
pochybení, která však podle Fio 
banky nijak nepoškodila klienty.

                                                  str. 7

Rozpadla se mu vláda, neboť 
ji opustil jeho koaliční partner 
Nezávislí Řekové, kterému se nelíbí 
dohoda se sousední Makedonií 
o jejím názvu.                         str. 9

Piráti chtějí do 
rozpočtových pravidel 
prosadit, aby stát 
musel znát konečné 
majitele firem, kterým 
přiděluje státní dotace.

EXMINISTR VNITRA Milan Chovanec se vzdá poslaneckého mandátu. Ze sněmovny chce odejít do konce 
března po volebním sjezdu ČSSD. Oznámil to v Plzni na regionálním sněmu strany, na kterém byl zvolen staro-
novým krajským předsedou. Nesouhlasí s účastí strany v menšinové vládě s hnutím ANO.                  Více E15.cz
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https://www.e15.cz/domaci/exministr-chovanec-se-vzda-poslaneckeho-mandatu-1355326
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Petříček má nominaci 
do vedení ČSSD
Pražská sociální demokracie 
na krajské konferenci zvolila 
jako kandidáta na místo-
předsedu strany ministra 
zahraničí Tomáše Petříčka. 
Hlasovala pro něho drtivá 
většina delegátů. Předsedou 
své krajské organizace znovu 
zvolili Petra Pavlíka.

Zemřel Jiří Brady

V Torontu v noci na sobotu 
zemřel pamětník holokaus-
tu a podnikatel českého 
původu Jiří Brady. Bylo mu 
90 let. V roce 2016 vzbudi-
la pozornost kontroverze 
kolem státního vyzname-
nání od prezidenta Miloše 
Zemana pro Bradyho. Podle 
Daniela Hermana, který byl 
v té době ministrem kultury 

a je Bradyho příbuzným, 
bylo vyznamenání původně 
schváleno, ale po Hermanově 
setkání s tibetským duchov-
ním vůdcem dalajlamou 
zrušeno.                     Více E15.cz

Státu stouply příjmy z daní

Finanční úřady vybraly loni 
na DPH 413,3 miliardy korun, 
tedy meziročně o 8,3 pro-
centa více. Na dani z příjmu 
právnických osob stát získal 
174 miliard, výběr stoupl me-
ziročně o dvě procenta. /čtk/

Krátce

Současný prezident Svazu 
průmyslu a dopravy Jaroslav 
Hanák bude obhajovat svoji 
pozici v čele této profesní 
instituce. Hanák to řekl 
v rozhovoru pro server E15.
cz. Zároveň uvedl, že bude 
podporovat co nejrychlejší 
zvolení prvního viceprezi-
denta.

Kdo je favoritem na tuto 
pozici, ale neprozradil. 
„Ostatní kandidáty jak 
do čela svazu, tak do širšího 
vedení, zveřejníme v únoru,“ 
sdělil. Do představenstva by 

měl pravděpodobně kandido-
vat například Martin Wich-
terle, jehož praděda svaz 
před sto lety spoluzakládal.

Hanák v čele svazu působí 
od roku 2011 a v roce 2015 
svůj post obhájil. Od roku 
2013 je také poradcem prezi-
denta Miloše Zemana pro ob-
last průmyslu, dopravy a sta-
vebnictví. Před Hanákem 
instituci vedl Jaroslav Míl, 
který se nedávno stal porad-
cem premiéra Andreje Babiše 
pro jadernou energetiku. /oso/        
Celý rozhovor na E15.cz

Hanák chce nadále 
vést svaz průmyslu

n Peníze se nahroma-
dily kvůli roztříštěnos-
ti dotací pro podporu 
aplikovaného výzkumu 
mezi několik minis-
terstev a nedostatku 
kvalitních projektů 
firem.

Pavel Otto

Rozpočet určený na podporu 
spolupráce univerzit a vý-
zkumných ústavů s firmami 
má výrazný přebytek. Z mi-
nulých let se Technologické 
agentuře ČR nahromadily dvě 
miliardy korun. To je značná 
suma, neboť hospodaří se 
třemi až čtyřmi miliardami 
ročně.    

„Peníze budou použity 
na financování programů 
ministerstev dopravy a život-
ního prostředí a na doplnění 
prostředků pro program 
Trend ministerstva průmyslu 
a obchodu,“ řekl deníku E15 
šéf agentury Petr Konvalinka, 
který ji vede od loňského září.

Podle Konvalinky zapříčini-
ly přebytek dva faktory. Byl to 
souběh dvou velmi podob-
ně zaměřených programů 
agentury a rezortu průmyslu.  
„Ministerstvo mělo výhod-
nější podmínky pro firmy než 
my, a proto se u něj sešlo více 
projektů. Tím došlo k výpad-
ku financování,“ dodal Kon-
valinka. Podnikatelský sektor 
navíc podle něj nepodal do ve-
řejných soutěží vypisovaných 

Technologické agentuře 
zbyly dvě miliardy
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S jakou částkou agentura hospodaří  
(v miliardách korun)

 Pramen technologická agentura čr

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2,2
2,6

3,0 3,0

3,5 4,3 4,1

2,9

agenturou dostatek kvalitních 
projektů.  

„Takzvané nespotřebované 
nároky se hromadí dlouho-
době, zejména však poslední 
čtyři roky. Využijí se na nové 
programy, které už schválila 
vládní Rada pro výzkum, vý-

voj a inovace,“ sdělil současný 
náměstek ministra průmyslu 
Petr Očko, který stál v čele 
agentury od roku 2016.

Bývalý vicepremiér pro 
výzkum, vývoj a inovace 
Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) 
uvedl, že agentura v minulosti 

expandovala do oblasti prů-
myslu, což podle něj nebyla 
úplně její role. „Ministerstva 
podporující aplikovaný 
výzkum pak dostávala méně 
peněz. My jsme proto zavedli 
Národní inovační platformu, 
aby se začaly vypisovat pro-
gramy na základě poptávky 
jednotlivých sektorů, a nikoliv 
od zeleného stolu,“ podotkl.

Konvalinka vidí problém 
v roztříštěnosti státní podpo-
ry. Vedle rezortů průmyslu, 
dopravy a životního prostředí 
ji poskytují i obrana, školství, 
vnitro, zahraničí, zemědělství 
a zdravotnictví. „Je stále řada 
ministerstev, která dotují růz-
né programy, a firmy se v tom 
hůře orientují. Není to úplně 
přehledné, a hlavně se obtížně 
korigují překryvy a možné 
duplicity v programech,“ 
podotkl.

Proto se vládní Rada pro 
výzkum, vývoj a inovace do-
hodla na centralizaci systému. 
Část programů rezortů bude 
nyní administrovat agen- 
tura.        ROZHOVOR str. 12–13

„Agentura v minulosti 
expandovala 
do oblasti průmyslu, 
což nebyla úplně 
její role,“ míní Pavel 
Bělobrádek (KDU- 
-ČSL).

https://www.e15.cz/zahranicni/pametnik-holokaustu-jiri-brady-zemrel-bylo-mu-90-let-1355313
https://www.e15.cz/rozhovory/za-pet-let-muzeme-byt-ve-svetove-spicce-rika-hanak-chce-znovu-kandidovat-do-cela-svazu-prumyslu-1355324%0D


n Patria investiční 
společnost koupi-
la administrativní 
budovu ve Stodůlkách 
za téměř dvě miliardy 
korun. 

Daniel Novák

Slušného zisku dosáhl fond 
Edulios ze skupiny Cimex 
realitního magnáta Petra Lu-
keše při prodeji kancelářské 
budovy City West B1 v Praze 
ve Stodůlkách. Za 69 mi- 
lionů eur, zhruba 1,8 mi- 
liardy korun, ji koupil fond 
spravovaný Patria investiční 
společností. „Pro akcionáře 

fondu Edulios jsme dosáhli 
zajímavého výnosu,“ uvedl 
ředitel skupiny Cimex Mi-
roslav Kosnar. Smlouvu obě 
strany podepsaly na sklonku 
loňského roku.

V prodaném kancelář-
ském centru sídlí řada 
velkých firem. Mimo jiné 
německý chemický gigant 
Bayer, automobilka Hyundai 
nebo poradenská společ-
nost Bisnode. V budově je 
23 tisíc metrů čtverečních 
kanceláří. „K akvizici nás 
vedla zajímavá investiční 
příležitost ve smyslu lokality, 
kvality i ceny a samozřejmě 
diverzifikace nemovitostní-
ho portfolia klientů,“ sdělil 
předseda představenstva 

Patria investiční společnosti 
Pavel Tichý.

Obchod odráží silné po-
stavení domácích investorů 
na trhu komerčních nemo-
vitostí. „Jedním ze specifik 
českého investičního trhu je 
aktivita místních investorů. 
Všichni investoři a fondy 
momentálně vydělávají 
na zvýšené likviditě trhu,“ 
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n Přes čtyřicet mi- 
liard korun může 
letos Česká národní 
banka vyplatit finanč-
ním domům na úro-
cích z jejich vkladů.

Jaroslav Bukovský

Tuzemské banky letos čeká vy-
datná zisková prémie. Podstat-
ně vyšší sazby centrální banky 
jim totiž dají výrazně více 
vydělat na úrocích z peněz, 
které mají uložené v trezorech 
ČNB. Banky by tak letos mohly 
ze svých vkladů zinkasovat 
přes 43 miliard korun, takřka 
dvakrát více než loni a nejvíce 
peněz v historii země. Bankéři 
mají totiž u ČNB uloženo 
bezmála 2,5 bilionu korun, 
tedy největší balík v historii. 
„Obrovský objem vkladů bank 
je důsledkem intervencí a stále 
otevřených pozic investorů 

sázejících na posílení koruny. 
Část úrokového výnosu bank 
z ČNB se tak rozlije i do odměn 
těmto spekulantům,“ říká 
hlavní ekonom poradenské 
společnosti Deloitte David 
Marek.

Takzvaná repo 
sazba, kterou jsou 
bankovní úložky 
úročeny, je pro 
ČNB hlavním 
nástrojem 
udržení cenové 
stability. Sazba 
byla do čer-
vence roku 2017 
na nule, poté ji 
však začala cent-
rální banka postupně 
zvedat až na současných  
1,75 procenta, aby ochladila 
růst cen v zemi. Na rostoucích 
sazbách ale přímo profitují 
domácí banky. Největší vklady 
u ČNB měla koncem loňského 
roku ČSOB, a to přes 600 mi- 
liard korun. Přes tři stovky 

miliard ale u centrální banky 
drží také Komerční banka 
nebo Česká spořitelna. 

„Vklady u ČNB jsou 
klíčovým nástrojem řízení 
bankovní bilance a zvyšování 
úrokových sazeb ze strany 

centrální banky naše 
hospodaření po-

chopitelně pozi-
tivně ovlivnilo,“ 
uvádí mluvčí 
České spořitel-
ny Filip Hrubý. 
„Je to bezpeč-

ný, bezrizikový 
způsob investo-

vání vysoce lik-
vidních prostředků 

banky. Výnosy jsou 
nicméně stále výrazně nižší, 

než pokud by prostředky byly 
použity k úvěrování domác-
ností nebo firem,“ připomíná 
finanční ředitelka Equa Bank 
Monika Kristková. V bankov-
ním sektoru je ale teď podle 
ekonomů tolik peněz, že roz-

Bankám spadnou 
do klína miliardy navíc

Tuzemští  
bankéři mají u ČNB  

uloženo bezmála

2,5
bilionu korun, nejvíce 

v historii.

Kdo jsou nejbohatší lidé Česka 
a Slovenska? Exkluzivní žebříček 
Top 100 miliardářů.
Magazín je právě v prodeji 
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Zisky obchodních bank na úrocích od ČNB 
(v miliardách korun) 

 Pramen ČNB, výpočty deníku E15 
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43,0
* hypotetický zisk, pokud by se REPO sazba celý rok držela 
alespoň na současné úrovni a nezměnily se vklady 

půjčovat je tradičními cestami 
není reálné. 

„Pro banky je to příležitost 
trvající tak dlouho, jak dlouho 
budou zahraniční investoři 
považovat za výhodné držet 
investice v české koruně,“ 
uvádí hlavní ekonom UniCredi-
tu Pavel Sobíšek. Sama ČNB 
ve vyplácených miliardách 
nevidí problém. „Z finančního 
hlediska jsou vyplácené úroky 

pro ČNB nákladem za provádě-
ní měnové politiky. V hospo-
daření ČNB jsou tyto náklady 
kompenzovány výnosy na stra-
ně aktiv, především z devizo-
vých rezerv,“ říká mluvčí ČNB 
Petra Vodstrčilová s tím, že 
ani letošní výplata přesahující 
čtyřicet miliard korun nepřed-
stavuje pro centrální banku 
žádné riziko. 

Zisky bank mohou být ještě 
vyšší, podle převládajícího mí-
nění ekonomů i podle posled-
ních hlasů z centrální banky 
mají jít radní ČNB se sazbami 
ještě dále vzhůru. „Růst úroko-
vých sazeb o jeden procentní 
bod přitom znamená dodateč-
né úrokové náklady ČNB ve výši 
bezmála třicet miliard korun,“ 
říká hlavní ekonom ING Jakub 
Seidler. NÁZORY str. 10

Cimex miliardáře 
Lukeše vydělal  
na prodeji kanceláří

uvedl Andrew Thompson, 
specialista na realitní investi-
ce z poradenské firmy Colliers 
International. 

Cimex vlastnil nemovitost 
od roku 2013. Tehdy ji pořídil 
od developerského holdingu 
Finep. Tuto část administra-
tivního komplexu v Pra- 
ze 13 developer postavil v roce 
2010. Kancelářský areál City 
West sousedí s bytovým 
projektem Finepu Britská 
čtvrť. Další část komplexu 
City West vlastní například 
skupina CPI. V její budově 

je tuzemské sídlo koncernu 
Siemens.

Patria investiční společ-
nost patří do skupiny ČSOB. 
Spravuje fondy kvalifikova-
ných investorů pro bohaté 
klienty Private Banking 
a Wealth Office ČSOB. Zamě-
řuje se na nákupy prvotříd-
ních nemovitostí v dobrých 
lokalitách. Patria investiční 
společnost spravuje dva fon-
dy, jeden zaměřený na kance-
lářské reality, druhý na byty. 
Celková hodnota obou fondů 
činí 2,5 miliardy korun. 

KOMPLEX. Administrativní budova City West B1 v Praze ve Sto-
důlkách nabízí 23 tisíc metrů čtverečních kanceláří.
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Malá překladatelská agentura, truhlář-
ská dílna, kadeřnictví, designérské 

studio nebo menší instalatérská firma, ti 
všichni dnes k podnikání potřebují připo-
jení k internetu. Nejen proto, aby mohli 
včasně reagovat na dotazy a požadavky 
svých zákazníků, ale také proto, aby mohli 
kdykoli a kdekoli upravovat potřebné do-
kumenty a sdílet je v reálném čase se svými 
spolupracovníky nebo plnit požadavky 
spojené s elektronickou evidencí tržeb. Mo-
derní technologie jsou zkrátka základem 
plnohodnotné komunikace ve všech obo-
rech a dokáží ušetřit čas i peníze. 

„Vlastním malou dílnu a zaměstnávám tři 
šikovné řemeslníky,“ říká pan Jiří z Českých 
Budějovic. „Jelikož se na dílně různě 
střídáme, všichni ke komunikaci mezi sebou 
nebo se zákazníky využíváme jak volání, tak 
mobilní data. Bez e-mailu a chatu v mobilu 
si už fungování vůbec nedokážu představit. 

Zároveň mám kancelář, ve které potřebuji 
stabilní a neomezené připojení k internetu. 
Zajišťujeme odtud veškerou komunikaci 
se zákazníky, spravujeme webové stránky 
firmy a účty na sociálních sítích, účetnictví 
a také zálohujeme veškerou dokumentaci,“ 
doplňuje.

Tarify Red+ Office nově 
s neomezeným internetem 
a virtuální linkou zdarma

Zajímavé řešení pro malé firmy, které 
potřebují pro své zaměstnance zajistit 
dostatek mobilních dat a zároveň vyřešit 
pevné připojení pro svoji kancelář nebo 
dílnu, nabízí společnost Vodafone. 
Nabídka Red+ Office obsahuje kromě 
výhodného tarifu s neomezeným voláním 
a dostatečným balíčkem mobilních dat 
až pro 6 SIM karet nově také neomezený 
pevný internet a virtuální pevnou linku 
zdarma. 

„Máme již léta zavedené telefonní číslo 
na pevnou linku. Je uvedené na všech ma-
teriálech a zákazníci ho mají většinou už 
i uložené ve svém telefonu. Potíž je ale v tom, 
že dnes již naši účetní dělají často z domo-
va a ani já nesedím v kanceláři stále,“ říká 
Petra V. majitelka účetní firmy z Kolína.  
„Vodafone mi k mému tarifu zdarma nabídl 
praktické řešení v podobě virtuální linky. Ta 
pevné číslo jednoduše přesměruje na můj 
mobil a já tak mohu přijímat hovory z pevné 
linky kdykoliv a odkudkoliv.“ 

Výhodná nabídka pro malé firmy a živ-
nostníky komplexně pokryje jejich poža-
davky na mobilní data a hlasové volání pro 
zaměstnance nebo spolupracovníky a zá-
roveň přinese úsporu za kvalitní a rychlé 
připojení kanceláře k pevnému internetu 
odkudkoli. Zjednoduší se i fakturace, neboť 
vyúčtování za veškeré telekomunikační 
služby přijde na jedné faktuře.

Jeden partner pro mobilní data, 
volání i pevný internet

vodafon_1_2_19.indd   1 09.01.2019   10:27:09



n Odchody zkuše-
ných pracovníků 
a tlak na růst mezd 
ve společnosti. Takové 
důsledky může ve fir-
mách vyvolat příchod 
„nováčků“, které 
k sobě přetáhnou 
za vyšší plat.

Vladan Gallistl

Ani získání nových za-
městnanců na současném 
napjatém trhu práce nemusí 
být pro společnost výhrou. 
Vyšší platy nováčků mohou 
totiž ve firmě způsobit napětí 
a odchody stávajících pra-
covníků. 

„Setkali jsme se již se 
situací, kdy se v několika 
společnostech kvůli vyšším 
nástupním mzdám nových 
zaměstnanců rozhodlo více 
stávajících pracovníků odejít. 

Byli to lidé s roční až dvou-
letou praxí v dané firmě,” 
zdůrazňuje Ladislav Kučera, 
ředitel personálněporaden-
ské společnosti Hays pro ČR 
a Rumunsko. 

V současnosti, kdy se 
nezaměstna-
nost pohybuje 
na rekordně 
nízkých úrov-
ních, se totiž 
firmy snaží 
získat pracov-
níky i za cenu 
výrazného 
zvýšení mzdy 
a přetahování 
zaměstnanců. 
Pokud však 
informace 
o příjmech 
nových posil, které jsou 
vyšší, než je ve firmě zvykem, 
prosáknou mezi dosavadní 
pracovníky, vyvolá to napětí. 
„Dozvěděli jsme se platy 
nových zaměstnanců, které 
byly výrazně vyšší než naše. 

Začali jsme to řešit s vede-
ním,“ říká pracovník velkého 
penzionu, který si nepřál být 
jmenován. 

Kromě odchodů se také 
může zvýšit tlak zaměstnan-
ců na růst mezd. „V praxi to 

vypadá tak, 
že si stávající 
zaměstnan-
ci rozešlou 
životopisy, 
projdou 
výběrovým 
řízením a pak 
s konkrétní 
nabídkou jiné 
firmy přijdou 
za zaměstna-
vatelem, kde 
si na jejím 
základě 

nechají mzdu dorovnat nebo 
odejdou,“ popisuje mana-
žerka personální agentury 
Advantage Consulting Denisa 
Janatová.  

Vedení společností se 
proto snaží těmto situacím 
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Náborová turistika 
vypadá tak, že 
lidé zůstanou tři 
měsíce u firmy, 
dají si vyplatit 
náborový bonus 
a odejdou.

Přetahování lidí 
způsobuje firmám 
nečekané potíže

předejít, protože odchody 
zkušených zaměstnanců 
představují ztrátu znalostí 
a zkušeností. „Mnoho firem si 
pro uplynulý rok dávalo za cíl 
dorovnání mezd stávají-
cích zaměstnanců,“ dodává 
Kučera. 

Zmíněná praxe ale není 
jediným problémem, který 
vytváří rozžhavený pracovní 
trh. „V některých regionech 
už můžeme hovořit o turis-
tice za náborovým příspěv-
kem. Lidé zůstanou po dobu 
tří měsíců, dají si vyplatit 
náborový bonus a odejdou,“ 
upozorňuje Jitka Součková, 
marketingová manažerka 
Grafton Recruitment. Nábo-
rový příspěvek za nastoupení 
do práce nabízejí společ-
nosti, aby přilákaly nové 
uchazeče. 

Firmy bojují o zaměst-
nance, protože loni klesla 
nezaměstnanost na nejnižší 
úroveň od poloviny devade-
sátých let. Počet volných míst 
i v prosinci přesahoval 324 ti-
síc, zatímco uchazečů o práci 
bylo zhruba 231,5 tisíce.

Oproti minulosti se tak 
situace výrazně změnila. 
„Přímé oslovení se používa- 
lo výhradně na posty top 
managementu, kde se 
jedná o strategické pozice. 
V posledním roce a půl se 
potýkáme s nedostatkem 
pracovních sil napříč obory 
a manažerskými úrovněmi,“ 
uvádí k přetahování Marek 
Strieborný, obchodní ředitel 
Axial Personnel Agency.

n Po politické epizodě 
v čele rezortu země-
dělství se Jiří Milek 
vrátil do vedení firmy 
Úsovsko, která vyrábí 
křupky Bersi nebo 
müsli tyčinky Fit. 

Barbora Pánková 
 

Jiří Milek chtěl šéfovat rezor-
tu zemědělství, a tak koncem 
roku 2017 musel odstoupit 
z vedení představenstva 
zemědělsko-potravinářského 
koncernu Úsovsko. Zároveň 
snížil svůj podíl ve firmě. Na-
řizoval mu to zákon o střetu 

zájmů, podle kterého ministři 
musejí do měsíce od vstupu 
do vlády omezit své podni-
kání.

Pokud dotyčný ve firmě 
vlastní alespoň čtvrtinový 
podíl, nemůže se podnik 
zúčastňovat zadávání veřej-
ných zakázek a má omezený 
přístup k dotacím. To byl 
i případ Úsovska čerpající-
ho především zemědělské 
dotace, které přesahovaly sto 
milionů korun ročně.

Po politické pauze, kdy 
funkci ministra vykonával 
jako nestraník za hnutí ANO 
od prosince 2017 do června 
2018, se do Úsovska vrací. 
Avizoval to už v minulosti 

v rozhovoru pro deník E15. 
„Pokud bych skončil tady, 
vrátím se zpět do firmy. Nic 
bych nevylučoval, ale myslím, 
že ne,“ odpověděl v rozhovoru 
na dotaz týkající se možného 
dalšího působení v politice. 

Milek se od ledna podle ob-
chodního rejstříku znovu stal 
předsedou představenstva 
koncernu, kde tak nahradil 
Martina Nováka. Ten se vrátil 
do funkce místopředsedy, kte-
rou zastával před Milkovým 
angažmá na ministerstvu 
zemědělství.

Zda Milek zvýší také svůj 
akciový podíl v Úsovsku 
na původních 25,14 procenta, 
koncern nesdělil. 

Exministr Milek se vrátil 
do firmy na křupky 

NOŽÍŘSKÁ FIRMA MIKOV z Mikulášovic na Děčínsku se 
spojila s výrobcem ručního nářadí Narex Bystřice. Nový 
podnik má utržit přes 300 milionů korun ročně. Mikov se už 
předloni sloučil s Conmetronem, největším českým výrobcem 
drobné kancelářské techniky. 

DRUHÁ FÚZE  
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Většina firem využívá 
kurzovu pojistku
Z českých vývozců se v le-
tošním roce 56 procent za-
jistilo nebo se hodlá zajistit 
proti kurzovému riziku. 
Přirozeného zajištění, tedy 
příjmů a výdajů ve stejné 
měně, využívá devatenáct 
procent exportérů. Jen osm 
procent se nezajistí. Ukázal 
to průzkum Asociace 
exportérů a Raiffeisen-
bank.  Více E15.cz

Veolia koupila firmu 
řešící úspory energie
Tuzemská pobočka fran-
couzské Veolie získala 
v české firmě LG Systems 
sedmdesátiprocentní 
podíl. Umožní jí to nabízet 
chytrá řešení úspory 
energií v domácnosti. 
 Více E15.cz

Oprava Fantovy 
kavárny se blíží
Správa železniční doprav-
ní cesty zahájila výběrové 
řízení na zhotovitele, kte-
rý opraví fasádu a střechu 
secesní Fantovy budovy 
hlavního nádraží v Praze. 
Rekonstrukce, jež vyjde na 
zhruba 172 milionů korun, 
začne v první polovině 
roku. Opravy potrvají nej-
méně 2,5 roku. /pab, čtk/

Krátce

https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/zajem-firem-o-zajisteni-proti-kurzovemu-riziku-slabne-1355321
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/ceska-veolia-ovladla-firmu-specializujici-se-na-energeticke-uspory-1355292


n Centrální banka po-
trestala finanční dům 
za nedostatky v sys-
tému odměňování za-
městnanců a porušení 
povinnosti uchovávat 
komunikaci s klienty.

Jaroslav Bukovský

Druhá nejvyšší pokuta pro 
bankovní sektor přinejmen-
ším za uplynulé desetiletí 
padla v samotném závě-
ru loňského roku. Česká 
národní banka potrestala 
třímilionovou pokutou 
domácí Fio banku, a to 
hned za několik pochybení, 
kterými měl finanční dům 
porušit legislativu týkající 
se bankovního byznysu i ob-
chodování na kapitálových 
trzích. Fio banka uvedla, že 
už zjednala nápravu.

ČNB Fio bance vyčetla 
přešlapy v systému odměňo-
vání vybraných zaměstnan-
ců, které neodráželo jejich 
výkonnost. „Od listopadu 
2013 do vydání rozhodnutí 
nezohlednila Fio banka 
v systému odměňo-
vání poskytnutí 
úvěrů vybraným 
pracovníkům, 
které byly co 
do výše a úro-
kové sazby 
netypické 
pro úvěry 
poskytované 
fyzickým oso-
bám na bankov-
ním trhu a které tyto 
osoby použily k nákupu 
státních dluhopisů, z nichž 
jim plynul a do současné 
doby plyne pravidelný 
výnos,“ uvádí ve svém ver-
diktu centrální banka. 

Regulátor v rozhodnutí 
rovněž zmínil nedostatky 

Fio banky v oblasti obcho-
dování s cennými papíry 
pro klienty, které se týkaly 
záznamů komunikace 
s klienty či opožděného 
vyřizování reklamací. „ČNB 
nezjistila žádné pochybení, 

které by našim klien-
tům způsobilo  

reálnou škodu 
či je nějak 
jinak poško-
dilo. V závě-
rech z kont-
roly je vidět, 
že na některé 

naše procesy 
má regulátor 

jiný názor, proto 
uložil sankci, a to 

ve výši obvykle ukládané 
bankám působícím na kapi-
tálovém trhu,“ uvádí mluvčí 
Fio banky Jakub Heřmánek. 

Pokuta je jen okrajovou 
částí zisků banky, z posled-
ní účetní uzávěrky za rok 
2017 vyplývá, že finanční 

Fio banka zaplatí miliony na pokutě

Pokuta  
je okrajovou částí  

zisků Fio banky. V roce  
2017 vydělala

408
milionů korun.

dům vydělal 408 milionů 
korun, zhruba třikrát tolik 
než v předchozím roce. 

Primát v bankovních 
pokutách drží alespoň 
za poslední desetiletí J&T 
Banka, kterou ČNB v roce 
2016 postihla pětimiliono-
vou sankcí za přešlapy při 
řízení úvěrových rizik. 

Vůbec nejvyšší tresty pad-
ly při obchodování s cenný-
mi papíry. V roce 2010 tak 
za fiktivní obchody s nimi 
dostal dvacetimilionovou 
pokutu dnes již neexistující 
obchodník Capital Partners. 
Za celý loňský rok vybrala 
ČNB na pokutách kolem  
23 milionů korun. 

OBHAJOBA. 
Fio banka 
zdůrazňuje, 
že pochybe-
ní zjištěná 
regulátorem 
nezpůsobila 
klientům 
jakoukoli 
škodu.Fo

to
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Nestíháte jít do trafiky? Kupte si jednoduše Lidé a země e-magazín online na www.ikiosek.cz

WWW.LIDEAZEME.CZ

SNÍH NEBO PALMY?
Tipy na skvělou dovolenou v zimě.

PRÁVĚV PRODEJI

299480/20 inzerce
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| 8 | TRHY & ZAHRANIČÍ

n Zhoršené výsledky 
i výhled do budouc-
na oznámily velké 
automobilky i výrob-
ci luxusního zboží. 
Důvodem je mimo 
jiné nižší tempo růstu 
v Číně.

Jiří Liebreich

Obchodní války, zpomalení 
čínské ekonomiky, blížící 
se brexit nebo kolísavá 
výkonnost akciových trhů. 
Souhra především těchto 
pro byznys škodlivých 
událostí se stihla negativně 
podepsat na obchodním vý-
hledu mnoha významných 
společností, které často 
patří ke klíčovým hráčům 
na svých trzích.  

Minulý týden tak s pesimi-
stickými zprávami přišly jak 
automobilky Jaguar Land 
Rover či Ford, tak i luxusní 
módní značky či finanční 
korporace.

Jaguar Land Rover ozná-
mil, že zruší asi 4500 pra-
covních míst, a to převážně 

v Británii, kde zaměstnává 
zhruba 40 tisíc pracovníků. 
K propuštění nemalého 
množství zaměstnanců 
firmu donutil mimo jiné 
pokles prodejů v Číně.

S podobně špatnými 
zprávami pro svůj personál 
už přispěchala i americká 
automobilka Ford, která 
hodlá zrušit tisíce 
pracovních míst 
v Evropě, 
připomněla 
agentura 
Bloomberg.

Ford chce 
odejít ze 
segmentu 
velkoprosto-
rových vozů, 
v srpnu zastavit 
výrobu automa-
tických převodovek 
v Bordeaux a zrevidovat 
činnost v Rusku.

Škrty v ambiciózních 
plánech firem se ale zdaleka 
neomezují jen na autoprů-
mysl. Zpomalení čínské 
ekonomiky postihlo i luxus-
ní segment, například jeho 
zástupce Tiffany nebo vlast-
níka značky Louis Vuitton, 
skupinu LVMH. Tiffany 

ve svém komuniké sdělila, 
že její prodeje nedosáhly 
předpokládaných hodnot. 
Důvodem je prý i větší spo-
řivost čínských spotřebitelů.

Znepokojení panuje 
i ve vedení významných 
amerických obchodních 
řetězců Macy’s a Kohl’s.

První značka zhoršila 
svůj výhled na rok 

2019, druhá do-
sáhla horších 

prodejů oproti 
původním 
plánům. Obě-
ma společ-
nostem navíc 
mohou uško-

dit skromnější 
výdaje spotře-

bitelů v důsled-
ku zvyšujících se 

úrokových sazeb v USA, 
uvádí též Bloomberg.

Důležitost čínského 
trhu dokumentuje i odhad 
letošních tržeb americké-
ho gigantu Applu. Firma 
poprvé po téměř dvanácti 
letech odhad snížila, důvo-
dem je slabý prodej iPhonů 
v nejlidnatější zemi světa. 
Oznámil to již dříve šéf 
podniku Tim Cook.

Další světové firmy  
snižují optimismus

Europoslanci vyzvali Brity, aby zůstali v EU
Sto třicet evropských poslanců napříč politickým spek-
trem se podepsala pod dopis adresovaný všem britským 
občanům. V emotivně laděném vzkazu je vyzývají, aby si 
své rozhodnutí opustit EU ještě rozmysleli a vyhnuli se 
tak hrozící katastrofě spojené s brexitem.

Obamův exministr chce být americkým prezidentem

Někdejší ministr bytové výstavby ve vládě Baracka Obamy 
Julian Castro oficiálně oznámil kandidaturu na prezidenta 
Spojených států. Texaský demokrat a syn mexických při-
stěhovalců je prvním Hispáncem, který usiluje o nominaci 
pro volby, do nichž zbývá ještě 22 měsíců.

Vláda USA je bez peněz rekordně dlouhou dobu

Současná rozpočtová nouze americké vlády vstoupila 
v sobotu do svého dvaadvacátého dne. Překonala tak rekord 
z přelomu let 1995–1996, kdy byl kabinet Billa Clintona bez 
peněz 21 dnů. Nynější krizi vyvolal spor o stavbu hraniční 
zdi či plotu na jihu USA za 5,7 miliardy dolarů, které Kon-
gres odmítá prezidentu Donaldu Trumpovi dát. /čtk/

Krátce

Blamáž 
Macy’s
Santa Claus nebyl loni příliš 
štědrý, co se týká amerických 
retailových společností. Ty 
totiž doplácejí na nevalné 
výsledky během Vánoc. 
Konkrétně obchodní řetězec 
Macy’s zažil minulý týden 
ošklivý propad na newyor-
ské burze, když akcie firmy 
ve čtvrtek ztratily rekordních 
téměř osmnáct procent.

Došlo k tomu poté, co 
společnost zveřejnila horší 
tržby během vánoční sezony 
oproti očekáváním a rovněž 
nepříznivý výhled na letošní 
rok. Volný pád akcií obchod-
ního řetězce stáhl s sebou dolů 
i akcie dalších maloobchod-
ních firem.

Za nezdarem Macy’s během 
nejsilnější nákupní sezony 
roku je několik faktorů. Kla-
sické obchodníky stále víc drtí 
internetový kolos Amazon.com 
a další e-shopy. Kromě toho 
ale američtí spotřebitelé na-
kupují oblečení nebo vybavení 
domácnosti stále častěji přímo 
ve značkových obchodech ne-
boli pro boty Nike si jdou pří-
mo do obchodu Nike. A Macy’s 
pak nezbývá než vyprodávat 
zboží ve slevových akcích.

V neposlední řadě Macy’s 
řádně nepřipravila své ob-
chody na utrácení Američanů 
před svátky. Šéfovi poraden-
ské společnosti GlobalData Re-
tail Neilu Saundersovi chyběla 
v obchodech „vánoční nálada“ 
a byly plné „nudného zboží“. 
Když ale firma nezvládla 
pořádně vydělat během 
nejsilnějšího období v roce, tak 
je otázkou, jak se jí bude dařit 
během nastávajících dvanácti 
měsíců. Vánoční neúspěch ob-
chodního řetězce tak vrhá stín 
na dosud úspěšnou ozdravnou 
strategii firmy.

Akcie, měny & názory

Vladan Gallistl

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,032

Čína 1 3,287

Dánsko 1 3,430

EMU 1 25,605

Chorvatsko 1 3,445

Japonsko 100 20,498

Kanada 1 16,792

Maďarsko 100 7,962

Norsko 1 2,624

Polsko 1 5,958

Rusko 100 33,088

Švédsko 1 2,502

Švýcarsko 1 22,602

Turecko 1 4,061

USA 1 22,199

Velká Británie 1 28,444

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 11. 1. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  [%]

AVAST 85,50    0,59 

CETV 71,50 -0,28 

ČEZ 545,50    0,18 

Erste Bank 773,00    -1,78 

Kofola 292,00    0,69 

KB 859,00    -0,87 

Moneta 72,20    -0,41 

O2 CR 245,00    0,62 

Pegas 810,00    -0,49 

Philip Mor. ČR 14 500,00    0,00 

TMR 750,00 0,00

VIG 541,00    -0,55 

Celkový objem (v tisících korun) 407 090

Akcie na pražské burze 11. 1. 2019

Jaguar 
Land Rover 

oznámil, že zruší asi 

4500
pracovních míst, 

a to převážně 
v Británii.

Vývoj akcií Macy’s (v USD)

 Pramen www.nasdaq.com
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n Lídr Nezávislých 
Řeků Kammenos se 
nikdy nesmířil s červ-
novou dohodou se 
sousední Makedonií. 
Strana ale v záležitos-
ti není jednotná.

Karolína Flaszová

Řeckou Syrizu opustil 
koaliční partner poté, co 
v neděli oznámil rezigna-
ci ministr obrany Panos 
Kammenos. Šéfovi menšího 
uskupení Nezávislí Řekové 
(ANEL) se nelíbí dohoda se 
sousední Makedonií o jejím 
názvu. Vyloučeny tak nejsou 
předčasné volby, v nichž by 
zřejmě byla hlavní řecká 
vládní strana Syriza pora-
žena konzervativní Novou 
demokracií.

„Odvolávám svou podpo-
ru vládě. Nezávislí Řekové 
opouštějí kabinet,“ oznámil 
Kammenos. Připustil však, 
že někteří členové partaje 
jeho výzvu zřejmě neupo-
slechnou a budou proto 
z ANEL vyloučeni.

Předseda vlády Alexis Tsi-
pras Kammenosovi poděko-
val za spolupráci a oznámil, 
že se pokusí pro svou okleš-

těnou vládu v parlamentu 
získat důvěru.

Makedonský parlament 
v pátek schválil změnu 
ústavy, která zavádí nový 
název země Republika 
Severní Makedonie. Tomuto 
kroku předcházela červnová 
dohoda s Řeckem, jež má 
ukončit letitý spor. Atény se 
obávají, že název Makedonie 

demonstruje územní nárok 
na stejnojmennou řeckou 
provincii, a brzdí proto cestu 
Skopje do Evropské unie 
i NATO. Někteří Řekové ale 
nejsou spokojeni ani s do-
hodnutým kompromisem.

Řecký parlament by měl 
o dohodě hlasovat tento 
měsíc. Dosavadní koalice 
měla v třísetčlenném orgánu 
těsnou většinu 153 křesel, 
levicové Syrize jich připadá 

145. Opoziční Nová demo-
kracie uvedla, že se pokusí 
úmluvu zablokovat. Syriza 
se ji však zřejmě pokusí 
prosadit za pomocí poslanců 
levého středu a nezávislých.

Úplná spokojenost s ujed-
náním přitom nepanuje ani 
na druhé straně. Makedon-
ský prezident Ďorge Ivanov 
koncem minulého roku 
apeloval na poslance, aby 
je odmítli. Páteční jednání 
parlamentu provázely menší 
protesty. Obyvatelé země 
měli možnost se k názvu 
vyjádřit v zářijovém referen-
du. Pro dohodu se vyjádřilo 
přes 90 procent příchozích, 
hlasování však nebylo platné 
kvůli nízké účasti.

Řecko čekají na podzim 
řádné volby. Už delší dobu 
se ale spekuluje o tom, že 
by se mohly konat současně 
s květnovým hlasováním 
o složení Evropského parla-
mentu.

Je možné, že odchod nacio-
nalistů v toto řešení vyústí. 
Předpokládá se přitom, že 
v klání uspějí konzervativci, 
kteří mají v průzkumech 
v průměru kolem 35 procent. 
Syriza se umísťuje druhá se 
zhruba 25 procenty. ANEL se 
pohybuje pod třemi pro- 
centy.

Kvůli Makedonii se 
rozpadla řecká vláda

www.E15.cz | 9 |

„Někteří členové 
výzvu zřejmě 
neuposlechnou 
a budou proto ze 
strany vyloučeni,“ 
připustil šéf ANEL 
Panos Kammenos.

Nejoblíbenější prodejna
 může být ta vaše

Cena veřejnosti Diamantové ligy kvality je nová kategorie soutěže,
která umožňuje i vám zvolit nejlepší prodejnu v České republice. 

Hlasujte a vyhrajte na E15.cz/dlk

299481/27 inzerce

ZHRUBA 84 TISÍC příznivců francouzského hnutí žlutých 
vest vyrazilo o víkendu k demonstracím v řadě měst. Během 
již deváté soboty od listopadového počátku protestního hnutí 
policie zadržela 244 lidí, více než dvě desítky lidí byly při 
střetech demonstrantů s policisty zraněny. Úřady na sobotu 
zmobilizovaly 80 tisíc policistů a četníků, kteří měli zabránit 
násilí. Proti demonstrantům, kteří mnohdy házeli lahve nebo 
jiné předměty, použili strážci pořádku na několika místech 
slzný plyn či vodní děla.

PODEVÁTÉ
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| 10 | NÁZORY A KOMENTÁŘE

Vláda nadále žije, 
jako by nemělo být 
žádné zítra, natož 
nějaké horší zítra, 
nebo jako by každý 
rok měly být nové 
volby. Probuzení 
v nejbližší recesi 
nebude hezké.

Tvář dne 

 Otázka Makedonie mi nedovolí 
nevzdat se svého postu,

řekl řecký ministr obrany Panos 
Kammenos ke své rezignaci a odchodu 
strany ANEL z vládní koalice 
str. 9
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Glosa

Česko (bez)banánové
V Česku existuje jenom jediná entita, která může vykázat 
čtvrtbilionovou roční ztrátu a je to každému v zásadě šumák. 
A ne, navzdory přesvědčení některých reprezentantů státu 
to není ministerstvo financí. Je to Česká národní banka. Té 
se taková sekera – až na drobné – povedla předloni. Loni 
naopak prožila banka cosi jako osvícení. Své knihy uzavřela 
se ztrátou pouhých čtyř miliard. Celé počítání podle ČNB rádo 
působí jen jako pokročilá virtuální realita, protože ztrátu cen-
trální banky žádný daňový poplatník nikdy platit nebude.

Za loňskou kosmetickou ztrátu vděčí ČNB paradoxně tomu, 
co sama příliš nechtěla – relativně slabé koruně. Nakonec je 
to ale pro centrální banku možná štěstí. Některé současné 
zkratkovité politiky by mohla v případě dalších obřích ztrát 
napadnout otázka: Nebude lépe, když na takto ztrátový 
podnik raději dohlédnou „zodpovědní lidé“? Základy mnoha 
banánových republik byly položeny právě takto. 

 Jaroslav Bukovský

To je kancelář koronera? Rád bych si objednal pitvu, která 
objasní, kdo zabil mé ambice, nadšení a naději v lepší zítřky.

Vláda tančí, 
do podpalubí 
teče
Rozpočet byl v roce 2018 
v hotovostním přebytku, 
chlubí se halasně minister-
stvo financí. A zdatně mu 
sekundují i někteří ekonomo-
vé a analytici. Třeba Lukáš 
Kovanda tvrdí, že výsledek 
rozpočtu je nejenom dobrá 
zpráva z hlediska trhů, ale 
jde také o politický úspěch. 
Jako jednoho z fiskálních 
premiantů vidí Česko také 
Petr Zahradník. I když ten 
už zároveň kriticky dodává, 
že jednou z příčin rozpočto-
vého úspěchu může být také 
to, že vláda neplní veřejnou 
službu, málo investuje, a tím 
zvyšuje skrytý dluh v podobě 
zanedbané infrastruktury, 
nevyřešeného důchodového 
systému a podobně. Je skuteč-
ně na místě kabinet Andreje 
Babiše pochválit, jakkoli 
s určitými výhradami?

Podle mého názoru to 
na místě není. Zaprvé – 
po očištění o příjmy z EU 
a také na ně navázané výdaje 
skončil loňský rozpočet v de-
ficitu. V mírném, kolem dvou 
miliard, ale pořád v deficitu. 

Zadruhé – a to je mnohem 
důležitější – stalo se to v roce, 
který byl z hlediska fiskální 
politiky mimořádně příznivý: 
svižný ekonomický růst po-
kračoval, plná zaměstnanost 
tlačila nahoru mzdy, firmám 
rostly zisky a tak dále. To 
všechno se projevilo v silném 
růstu daňových příjmů: ty 
do státní kasy přinesly doda-
tečných 83,3 miliardy korun 

zejména díky dani z příjmů 
zaměstnanců, jejíž výběr 
meziročně vzrostl o 18 mi- 
liard, a pojistnému na sociál-
ní zabezpečení – plus 47 mi-
liard. Naopak příjem z DPH 
i přes všechno deklarované 
zefektivňování výběru, které 
místy, zejména v případě 
zajišťovacích příkazů, hrani-
čilo s nezákonností, vzrostl 
jen o 4,9 procenta – třináct 
miliard, což v roce, kdy nomi-
nální spotřeba domácností 
v prvních třech čtvrtletích 

vzrostla o 6,3 procenta, není 
nic světoborného.

Zvláštní, až bizarní je 
ovšem fakt, že běžné výdaje 
vlády vzrostly o 83,3 miliar- 
dy korun, navlas stejnou 
částku, o niž vzrostly daňové 
příjmy. Vláda prostě utratila 
na běžný provoz přesně tolik, 
kolik od šlapající ekonomiky 
dostala. Přidala totiž v pod-
statě každému, kdo dýchá 
– dodatečných 26,6 miliardy 
korun šlo na sociální dávky, 
13,4 miliardy dala vláda 
navíc svým zaměstnancům, 
dalších 19 miliard pak nižším 
administrativním celkům 
na vyšší platy jejich zaměst-
nanců, hlavně učitelů. Vše 
mandatorní, tudíž do bu-
doucna de facto nezvratné 
výdaje. 

To pak těžko někoho pře-
kvapí, že si vláda nevytvořila 
třeba 50miliardový polštář 
na horší časy, což klidně 
mohla. Přitom horší časy se 
kvapem blíží. Německá eko-
nomika se potácí na hraně 
recese, český průmysl se kon-
cem minulého roku dle před-
stihových indikátorů také 
dostal do kontrakce. Důvěra 
se v celé ekonomice, kromě 
stavebnictví, zhoršuje. Vláda 
však nadále žije, jako by ne-
mělo být žádné zítra, natož 
nějaké horší zítra, nebo jako 
by každý rok měly být nové 
volby. Probuzení v nejbližší 
recesi nebude hezké.

Autor je hlavním analytikem  
společnosti Conseq

Komentář

Martin Lobotka
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PRÁVĚ V PRODEJI

JAK OVLADAT AUTO´
NA DÁLKU MOBILEM

WWW.E15PREMIUM.CZ 

Novoroční cena rozšířeného předplatného
za 1 999 Kč

E15 Premium

Roční přístup do placené 
sekce E15Premium.cz

a roční předplatné
magazínů E15 Premium.

Cena platí do 3. 2. 2019.Ušetříte
485 Kč
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 Vláda má 
ambiciózní záměr 
navyšovat prostředky 
na vývoj, výzkum 
a inovace tak, 
aby do roku 2030 
dosáhly asi 65 až  
70 miliard ročně.

| 12 | ROZHOVOR SE ŠÉFEM TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR PETREM KONVALINKOU

Peněz pro výzkum je dost. 
Chybějí ale projekty

n Technologická agentura ČR, která propojuje výzkum 
státních a veřejných institucí s firmami, letos hospodaří 
se zatím nejvyšším rozpočtem přes čtyři miliardy korun. 
Drtivá většina peněz půjde na podporu inovací, které 
mají nalézt uplatnění v progresivním průmyslu. Nově bude 
také administrovat programy tří ministerstev za téměř 
deset miliard. „Systém spolupráce státu a firem je hodně 
roztříštěný. Je třeba ho centralizovat,“ říká šéf agentury 
Petr Konvalinka.

Pavel Otto,  
Marek Schwarzmann

 Jste spokojen s výdaji 
na aplikovaný výzkum? 
Se současnými výdaji jsem 
spokojen. Zdá se, že v kombi-
naci s operačními programy 
EU je absorpční kapacita té-
měř naplněna. Po roce 2020 
bych ale očekával nárůst 
prostředků na aplikovaný 
výzkum. 

 I když se výdaje na vědu 
a inovace v roce 2019 zvýší 
na 37 miliard, v dalších 
dvou letech mají stagnovat. 
Dotkne se to i programů 
Technologické agentury? 
Dotkne se to i agentury. Náš 
rozpočet bude jen mírně 
narůstat. Je to ale způsobeno 
určitým nasycením výzkum-
ných institucí a současně 
omezenými možnostmi 
průmyslu více investovat 

do spoluúčastí na projektech. 
Těch kvalitních není tolik, 
abychom mohli spotřebovat 
všechny peníze, které dosta-
neme. Firmy mají navíc znač-
nou část prostředků vázánu 
na spolufinancování evrop-
ských projektů v programech 
ministerstev a už nemají 
dostatek volných zdrojů. 

 Zřejmě se to týká i letoš-
ního roku.

Svoji významnou roli sehrá-
vá také čerpání operačních 
programů. Už v loňském 
roce nebylo možné využít 
celý rozpočet Technolo-
gické agentury. Výzkumné 
instituce jsou současné době 
v podstatě saturovány. Pe-
níze půjdou na financování 
dotačních programů minis-
terstev dopravy a životního 
prostředí a také budou 
přidány k dotačnímu progra-

mu ministerstva průmyslu 
a obchodu.

 Bude se spolupráce 
státu a firem více koncent-
rovat?
Systém podpory spoluprá-
ce státu a firem je hodně 
roztříštěný. Je stále řada 
ministerstev, která dotují 
různé programy a firmy se 
v tom hůře orientují. Proto 
se vládní Rada pro výzkum, 
vývoj a inovace dohodla 
na centralizaci a koncentra-
ci systému a na větší infor-
movanosti navenek. Když 
jsem nastoupil jako předse-
da Technologické agentury, 
dostal jsem za úkol zajistit 
administraci programů tří 
rezortů. Jsou to ty, o nichž 
jsem se zmínil. 

 Převezmete i programy 
dalších úřadů? Stane se 
z Technologické agentury 
jakési ministerstvo pro 
výzkum?
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 Celá řada 
institucí už je 
zapojena do mnoha 
výzkumných projektů 
v mezinárodních 
konsorciích. Doufám, 
že se jejich počet 
výrazně rozšíří tak, 
aby byl výpadek 
evropských dotací 
po roce 2020 
eliminován.
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Vystudoval 
v roce 1984 
Stavební 
fakultu 
pražského 
ČVUT, je 
autorizovaný statik, 
materiálový inženýr 
a vysokoškolský pedagog. 
V roce 2008 byl jmenován 
profesorem v oboru teorie 
stavebních konstrukcí 
a materiálů. Je autorem nebo 
spoluautorem mnoha publikací 
a také pěti skript ČVUT, 
jehož byl v letech 2014 až 
2018 rektorem. Od loňského 
září vede Technologickou 
agenturu ČR. Je spoluautorem 
patentů a užitných vzorů. 
Autorsky se podílel na několika 
vybudovaných konstrukcích 
jak v Česku, tak v zahraničí. 
Jsou to například rozhledna 
u obce Kadlín, lávka pro pěší 
v Berouně nebo tři mosty 
na britské dálnici spojující 
Gatwick s Londýnem.

Petr
Konvalinka  (58)

Ministerstvo určitě ne. 
Ale centrální institucí pro 
přidělování prostředků 
na aplikovaný výzkum by 
měla Technologická agentu-
ra v budoucnu být. Do pro-
gramů pro dopravu a pro 
životní prostředí se vkládá 
po 350 milionech korun, prv-
ní veřejné soutěže vyhlásíme 
letos. Převzali jsme i admi-
nistraci programu minister-
stva průmyslu a obchodu, 
který se nově nazývá Trend. 
Pro pětileté období je v něm 
devět miliard. To je jeden 
z našich nosných programů.

 Kolik soutěží letos 
vypíšete?
Oproti loňským deseti jich 
letos vypíšeme třináct. Jsou 
ale mezi nimi rozdíly. Napří-
klad v programu Théta je vý-
razně více peněz, protože je 
zaměřený na energetiku, kde 
je větší absorpční schopnost 
institucí a firem. Naopak ob-
jemově menší program Zéta 
je určený pro mladé vědecké 
pracovníky do 35 let. 

 Co programy dalších 
ministerstev?
Bylo by jednodušší, kdyby se 
uchazeči o projekty obraceli 
jen na jednoho poskytova-
tele. Současně by bylo dobré 
více podporovat programy 
rozvíjející transfer technolo-
gií a komercializaci výsledků 
výzkumu. 

Přesto v současnosti 
poskytují podporu aplika-
cím i ministerstva obrany, 
školství, vnitra, zahraničí, 
zemědělství a zdravotnictví. 
Není to úplně přehledné, 
a hlavně se obtížně korigují 
překryvy a možné duplicity 
v programech. S výjimkou 
rezortu obrany, který si 
bude chtít i nadále obhos-
podařovat obranný průmy-
sl, bychom chtěli ostatní 
programy převzít. Například 
ministerstvo vnitra už nyní 
využívá náš informační 
systém pro podávání žádostí. 
Uchazeči o finanční podporu 
tedy podstoupí úplně stej-
nou proceduru, jako kdyby 
žádali přímo Technologickou 
agenturu.   

 Říkal jste, že firmy v na-
bídce programů tápají. Jak 
z toho kromě větší centrali-
zace ven?
Pořádáme semináře, kde 
vysvětlujeme, jakým způso-
bem žádat o dotace ve spo-
lupráci s univerzitami nebo 
výzkumnými ústavy. Máme 
workshopy, konzultační dny. 
Jezdíme za firmami do re-

gionů a také vyhledáváme 
aktivní výzkumné instituce.

 Podílejí se na tom i další 
státní agentury?
Už nějakou dobu funguje Tým 
Česko. Kromě Technologické 
agentury je v něm Czech- 
Invest, CzechTrade, Česká ex-
portní banka, Českomoravská 
záruční a rozvojová banka, 
EGAP a nově i CzechTourism. 
Cílem týmu je podporovat 
aplikovaný výzkum od získá-
ní podpory projektu přes jeho 
řešení a transfer technologií 
do průmyslu až po úplnou 
komercionalizaci včetně 
ochrany duševního vlast-
nictví. Navzájem si předá-
váme informace o tom, kdo 
potřebuje dotaci nebo úvěr 
na uplatnění daného výrobku 
na trhu, ať už doma, nebo 
v cizině. V uvozovkách si pře-
dáváme klienty, samozřejmě 
s jejich souhlasem, abychom 
jim pomohli vytvořit řetězec 
kroků od vývoje a výzkumu 
až po výrobu a prodej. 

 Zjednoduší se administ-
race programů a projektů?
Je to jeden z mých hlavních 
cílů. Pokud můžeme jako 
agentura nějakou informaci 
o žadateli zjistit z veřejných 
zdrojů, tak si ji najdeme 
sami. Od ledna si budeme 
zjišťovat také informace 
o vlastnické struktuře. I když 
jde o neveřejný registr, 

máme do něj přístup. Jde 
o to, aby řešitelé nemuseli 
předkládat takové množ-
ství dokumentů. Výrazně 
jednodušší je schvalovací 
řízení i kontrola už reali-
zovaných projektů. Když 
řešitelé postupují podle 
plánu, nežádáme každoroční 
průběžné zprávy. Na druhé 
straně program spravovaný 
ministerstvem průmyslu 
a obchodu je velmi čitelný, 
tam změny nechystáme.

 České firmy dlouhodobě 
investují do výzkumu více 
než stát. Je to v pořádku?
V současnosti je to ze strany 
průmyslových podniků  

58 miliard korun ročně a ze 
strany státu asi 37 miliard. 
Firmy musejí neustále 
investovat do experimentál-
ního vývoje a inovací, bez 
toho se neobejdou. Jinak ne-
budou dlouhodobě úspěšné, 
konkurenceschopné. Vláda 
má ambiciózní záměr navy-
šovat prostředky na vývoj, 
výzkum a inovace tak, aby 
do roku 2030 dosáhly asi  
65 až 70 miliard ročně.

 Změnil se postoj stát-
ních a veřejných institucí 
vůči soukromému sektoru?
Změnil se výrazně. Ještě 
před pěti lety to fungovalo 
tak, že žádaly od podniků 
peníze, aniž by garantovaly, 
jak výzkum dopadne. Už ale 
pochopily, že pokud nepřed-
loží nějaké konkrétní a pro 
praxi využitelné výsledky, 
spolupráce není možná.

 Blíží se konec současné-
ho rozsahu finanční pod-
pory české vědy a výzkumu 
z Evropské unie. Čekáte 
problémy?
Problémy to může způsobit 
velké. Jsem ale optimista 
v tom, že celá řada institucí 
už je zapojena do mnoha 
výzkumných projektů v me-
zinárodních konsorciích. 
Doufám, že se jejich počet 
výrazně rozšíří tak, aby byl 
výpadek evropských dotací 
po roce 2020 eliminován.

 Už několik let se hovoří 
o udržitelnosti výzkum-
ných center vybudovaných 
s podporou právě EU. Jak 
vidíte jejich budoucnost? 
Je zřejmé, že ne všechna 
budou zcela soběstačná. 
Otázkou je, zda bude ochota 
tato centra dále podporovat 
z veřejných prostředků, 
nebo jejich činnost ukončit. 
Většina z nich si je vědoma 
obtížnosti situace, ve které se 
ocitla, a zapojila se do pro-
gramů Technologické agen-
tury a dalších poskytovatelů 
dotací. Náš program Národní 
centra kompetence využila 
k posílení svého dlouhodobé-
ho financování řada z center. 

 V souvislosti s odcho-
dem Velké Británie z EU se 
hovoří o rozdělení evropské 
vědy a výzkumu. Dotknou 
se Česka brexitové potíže?
Věda se podle mého ná-
zoru nedá rozdělit, měla 
by překonávat politické 
bariéry. Myslím, že zapojení 
britských univerzit do stě-
žejního programu EU pro 
výzkum a inovace Horizon 
Europe bude podobné jako 
před brexitem. Nedovedu si 
představit, že by se nejlepší 
světové univerzity Oxford 
a Cambridge izolovaly od vě-
deckých institucí Evropy 
a evropské instituce od nich.
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Lubor Jarkovský,  
spolupracovník redakce

Připravil

n Veletrh CES, jehož tři písmena v názvu znamenají Consumer Electronics Show neboli veletrh 
spotřební elektroniky, je největší a nejdůležitější akcí svého druhu na světě. Věhlasné firmy i téměř 
neznámí inovátoři z celého světa představují v Las Vegas žhavé novinky, zlepšováky a pomocníky pro 
naše domácnosti. Na letošním ročníku zaujaly nejvíce ohebné displeje u televizorů a mobilů, jichž se 
dočkáme ještě letos. Nervozitu může u leckoho vyvolávat postupující míra propojení zařízení, kdy 
Google Asistenta nebo Amazon Alexu najdete už i v plyšových hračkách či zrcadlech v koupelně.

Ohebný smartphone jako téma veletrhu

Největší rozruch vyvolala na trhu chytrých telefonů už v listopadu do té doby 
prakticky neznámá čínská firma Royole – jako první ukázala tolik očekávaný 
smartphone s ohebným displejem a prvenství vyfoukla všem velkým značkám typu 
Samsung či Huawei. Na veletrhu CES měla poměrně velký prostor hned u vchodu 
do jedné z hal. Její v Číně již prodávaný telefon FlexPai byl ale v praxi jen těžko 
použitelný. Padající aplikace, zpožděné reakce i přílišná robustnost zařízení 
ukázaly, že Royole jakožto výrobce komponent u svého primárního byznysu 
nejspíš nadále zůstane. Mobil FlexPai získal firmě nebývalou publicitu a o tu ji 
zřejmě uvedením produktu na trh šlo. Ohebné telefony každopádně letos dorazí – 
očekává se, že je uvedou minimálně Huawei a Samsung.

Schovejte svůj televizor

Davy lidí tísnící se u vchodu 
do expozice značky LG naznačovaly, 

že je zde k vidění něco opravdu 
převratného. Působivá prezentace 

obsahovala první srolovatelný televizor 
na světě – LG OLED TV R z vlajkové 

řady Signature. Televizor je skryt 
přímo ve stolku, z něhož ho lze nechat 

částečně nebo zcela vysunout ven 
pro různé režimy použití. Jedná se 

o plnohodnotný OLED displej se 4K 
rozlišením, přičemž funkce srolování 

nepřináší žádné snížení obrazové 
kvality. Cena prvního 65palcového 

modelu nebyla zatím oznámena, 
nicméně je jisté, že se začne prodávat 

ještě letos. Kromě tohoto modelu se lze 
těšit také na klasické OLED televizory 

s ještě vyšším 8K rozlišením včetně 
88palcového modelu.

První elektrická motorka Harley-Davidson

Málokdo při vstupu do expozice Panasoniku čekal, že uvidí motorku, navíc od legendárního amerického 
výrobce, ale právě tato novinka patřila mezi největší hity japonské značky. Její divize Panasonic Automotive 
dodala pro tento unikátní stroj baterii. Motocykl nazvaný LiveWire je v podstatě neslyšný a necílí na tradiční 
zákazníky Harleye, spíš se snaží oslovit zcela novou skupinu lidí. A to i díky smart funkcím a zabudované 
konektivitě. Dojezd na jedno nabití je necelých 180 kilometrů. V Americe se novinka prodává za 29 799 dolarů.
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Autonomní taxíky přímo ve Vegas
Bohužel se nám nepoštěstilo, aby 
nám byl během pobytu takový vůz 

přidělen, ale aktuálně jezdí v ulicích 
Las Vegas rovných 30 autonomních 

vozů služby Lyft, která je v USA 
největším konkurentem společnosti 

Uber. Samozřejmě sedí v každém 
voze i řidič, který může v případě 

potřeby zasáhnout, protože jde nadále 
o testování schopností a systémů těchto 

vozů. Ve výstavních halách veletrhu se 
to různými koncepty autonomních aut 

jen hemžilo. Velký důraz byl kladen 
na prostředky veřejné dopravy, zejména 

na takzvané shuttly pro letiště apod. 
Na snímku vize společnosti Bosch, která 

se vývoji systémů pro autonomní řízení 
věnuje již několik let.

5G sítě

Rok 2019 je takovou předehrou před příchodem mobilních 
sítí páté generace (5G), které mají díky obrovským 
přenosovým rychlostem a bleskurychlé odezvě změnit náš 
přístup k obsahu – rozdíl mezi lokálně uloženým a on-line 
se bude postupně stírat. Připravenost deklarovala spousta 
firem – hlavně pokud jde o prvky pro infrastrukturu 
a komponenty pro mobilní telefony.

Chytrý záchod

Nebývale okázale nasvícené bílé porcelánové „mísy“ 
dávaly tušit, že před sebou nemáme obyčejný záchod. 
Takový by na veletrh CES ani nikdo nevezl. Potvrdila to 
i cena úctyhodných 13 tisíc dolarů. Model Neorest NX2 
od společnosti TOTO používá speciální ultra hladký 
povrch, který minimalizuje ulpívání i těch nejmenších 
částic, ultrafialové záření, fotokatalýzu i nový cyklonový 
typ splachování. Samozřejmostí je automatické čištění, 
automatické otevření víka při detekci přítomnosti člověka či 
vyhřívání sedáku. Záchod je dodáván s dálkovým ovladačem. 

Další smart novinkou do koupelny je například zrcadlo 
od Capstone Connected Home s integrovaným displejem, 
internetovým připojením a funkcemi Google Asistenta. 
V podstatě jde o takový tablet, na němž lze vyřídit během 
ranní hygieny nejdůležitější e-maily či zhlédnout předpověď 
počasí.

Trouba, která pozná jídlo

Na funkci automatického rozpoznávání jídla 
pracují prakticky všechny velké značky. Whirlpool 
na veletrhu CES odhalil a přímo na místě prodával 
troubu, kterou vyvinula jeho inovátorská sekce  
W Labs. Nejde o mikrovlnku, nýbrž o pečicí 
troubu vhodnou k umístění na kuchyňskou linku – 
v Americe velmi populární věc pro ranní rozpékání 
pečiva. Trouba obsahuje kameru a systém, díky 
kterým rozpozná vložené jídlo. Uživatel jen 
určí, zda jsou potraviny mražené, nebo čerstvé. 
O veškeré nastavení a přípravu se už postará 
trouba. Vyrobeno bylo pouze dva tisíce kusů, 
cena je 799 dolarů. Hned vedle této novinky 
se pak nacházel koncept trouby s takzvanou 
rozšířenou realitou – na jinak průhledném 
skle dvířek se zobrazovaly informace, recepty 
a rady, kam umístit pekáč, jak dosáhnout lepších 
výsledků atd.

Virtuální realitě zase o krok blíž

Pokud jde o virtuální realitu, čteme o ní již několik let, ale 
součástí běžného života rozhodně není. U počítačových 
her se výrobci potýkají s obrovskými nároky na výkon, 
jednotlivá řešení s mnoha tělovými senzory působí 
nemotorně. Jsme zkrátka na začátku. Určitý posun by 
mohla přinést například nová technologie HTC Vive Pro 
Eye, která sleduje, kam se právě dotyčný dívá – počítač 
může následně data využít pro zpracování obrazu 
a vykreslovat v plné kvalitě jen tu část, kam míří uživatelův 
zrak. Další firmy ukázaly i spoustu doplňkových zařízení pro 
virtuální realitu – na snímku (kromě jiného) senzor pohybu 
nohou pro posun ve hře, aniž by hráč vstal z křesla.

Nástup robotů

Bez ohledu na to, v jaké sekci 
se návštěvník výstavy nacházel, 

pronikli robotičtí společníci letos 
všude. Někteří na sebe vzali podobu 

plyšových hraček, jiní pojízdných 
usměvavých postaviček jako 

vystřižených z kreslených filmů 
a nechyběli ani ti humanoidního 

vzezření. Mohou pomáhat v muzeích, 
při nákupech či na letištích, ale většina 

je určena pro zábavu či vzdělávání. 
I v robotice pro domácnosti jsme však 

stále na úplném začátku cesty, protože 
největší podíl robotů má zatím jako 
hlavní úkol přitahovat návštěvníky 
k daným expozicím na veletrzích. 

Při prozkoumání zařízení zblízka lze 
zjistit, že jde o neohrabané hračky, 

jejichž čipy a procesory se skrývají pod 
laciným plastovým hávem. Není tomu 

tak u všech, většina taková bohužel je.
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ZIMA UHODILA. Sníh a mráz koncem týd-
ne přiměly Čechy k nejrůznějším aktivitám. 
Víkendové zimní táboření pod Vlčí horou 
uspořádal Klub českých turistů v Krásné 
Lípě (1). S bílým nadělením se potýká Boží 
Dar na Karlovarsku, v krušnohorském 
lyžařském středisku platí kalamitní stav 
(2). Pod vrcholem Tanečnice na beskyd-
ských Pustevnách se v tomto týdnu otevře 
nadzemní panoramatická Stezka Valaška 
dlouhá 610 metrů (3). Lesní úsek po 22me-
trovou věž měří 390 metrů, zbytek tvoří 
chodník k věži. Součástí je zřejmě nejdelší 
skleněná vyhlídková plošina v Evropě.


