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Americká automobilka 
z impéria miliardáře Elona 
Muska založila v České 
republice pobočku. Otevřela si 
tím dveře pro oficiální působení 
na tuzemském trhu. Jsou 
dvě možnosti. Buď zde bude 
prodávat vozy, nebo postaví 
továrnu. BYZNYS / str. 4

Nejdražší senátní 
kampaň mělo ANO
Strany zveřejnily zprávy 
o financování kampaní před 
loňskými senátními volba-
mi. Nejvíce peněz utratilo 
vládní hnutí ANO, které 
však získalo křeslo jen pro 
jednoho senátora. str. 2

Praha hodlá přepsat 
smlouvu s Pekingem
Radní odmítají politiku jed-
né Číny, důležitější jsou dle 
nich lidská práva. str. 3

Zisk IKEA se blíží 
miliardě korun
Výroba nábytku v Česku 
za loňský rok překročí  
podle odhadu rekordních  
44,8 miliardy korun. Přispějí 
k tomu i domácí výsledky 
společnosti IKEA. str. 6

Finanční trhy loni spíše 
padaly. Zazářila Jamajka
Světové burzy zažily loni 
nejhorší rok od finanční 
krize v roce 2008. Solidně 
se dalo vydělat jen na in-
vesticích do akcií z exotic-
kých zemí. str. 8
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Krajní řešení
Pokud z pohledávek vůči  
Oleo Chemical nic 
nedostaneme, jsem  
odhodlaný podat žalobu  
na stát, říká spoluzakladatel 
firmy Ravak Jiří Kreysa.
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ŠTĚPÁN BRUNER:

Na nehodě letadla TS v Moskvě 
je asi nejzajímavější to, že v něm 
cestovalo 40 lidí. V letadle s více 
než 200 sedačkami. A náhradní 
letadlo nebylo nutné, všichni se 
vešli do následujícího letu. Tahle 
linka je asi terno.

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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Ceny realit jen vzhůru
Guvernér ČNB Jiří Rusnok se ostře opřel do vlád-
ního kabinetu. „Vláda jenom planě mluví, ale 
reálně se pro lepší dostupnost bydlení nedělá nic,“ 
prohlásil v týdeníku Ekonom. Opomněl dodat, 
že vláda je za problém na trhu s nemovitostmi 
zodpovědná jen částečně. Drtivý díl zodpovědnos-
ti padá na centrální banku, která do ekonomiky 
napustila během devizových intervencí přes dva 
biliony korun, které nestáhla. Banky se i kvůli 
tomu zaměřily na poskytování hypoték, což způ-
sobilo enormní růst poptávky po realitách. A to 
nejen u těch, co si kupují nemovitost poprvé, ale 
i ze strany investorů. Loňskou regulací hypoték se 
ČNB jen pokouší hasit požár, který sama způso-
bila.

Nálada na realitním trhu je stejná jako před 
krizí v roce 2008. Svědčí o tom slovník realitních 
expertů v duchu: „ceny nemovitostí mohou jít jen 
nahoru“. A jako bonbonek se přidává přirovnání 
Prahy k Berlínu či Londýnu. Už na začátku roku 
2008 – tedy po splasknutí hypoteční bubliny v USA 
– ekonomové upozornili na problém amerického 
trhu: cena realit neodpovídala kupní síle obyva-
telstva, což je pro dlouhodobý zdravý vývoj trhu 
nezbytné. Stejná situace panuje nyní v ČR.

Vedení Deutsche Bank se sešlo se zástupci 
německého ministra financí. Důvodem byly obavy, 
že velkobanka se nebude schopna vlastními 
silami dostat z vleklé krize. Daňový poplatník by 
se měl začít bát.

n Strany zveřejnily zprávy 
o financování kampaní 
před loňskými senátními 
volbami. Nejvíce peněz 
utratilo vládní hnutí ANO, 
které však nakonec získa-
lo křeslo jen pro jediného 
senátora.

Nguyen Thuong Ly

Politické strany investovaly 
do svých senátních kampaní mili-
ony a nižší desítky milionů korun. 
Vyplývá to z finančních zpráv, 
které museli jednotliví kandidáti, 
politické strany a koalice do pon-
dělní noci odevzdat. 

Vládní koalice ANO a ČSSD 
například daly do svých kampaní 
před senátními volbami dohro-
mady takřka třicet milionů korun, 
každá strana přitom získala jen 
po jednom senátorovi. Značně 
prodělali také komunisté s kam-
paní za 6,9 milionů a SPD s kam-
paní za 12,7 milionů, nezískali 
totiž ani jednoho senátora.

Lépe se dařilo opozici. Vítězní 
občanští demokraté například 

za necelých 13 milionů získali 
do svého senátorského klubu 
jedenáct členů.

Na volby se loni poprvé vztaho-
vala nová zákonná pravidla, podle 
kterých nesměly výdaje za kan-
didáta přesáhnout dva miliony 
korun. Dalšího půl milionu směli 
utratit kandidáti ve druhém kole 
volby.

Bývalý prezidentský kandidát 
Jiří Drahoš například utratil ko-

lem milionu a podobně si počínal 
i rektor Masarykovy univerzity 
Mikuláš Bek. Další bývalý prezi-
dentský kandidát Marek Hilšer 
utratil jen půl milionu.

Na post senátora se pokusil 
kandidovat i šéf lidovců Pavel 

Bělobrádek, jeho neúspěšná mise 
vyšla na 1,5 milionu.

Financování voleb zkontroluje 
Úřad pro dohled nad hospo-
dařením stran, který je však 
ve značném skluzu. Teprve nyní 
se zabývá předloňskými sněmov-
ními volbami a na jaře by mělo 
dojít na prezidentské volby, které 
se konaly před rokem. „Myslím si, 
že senátní volby přijdou na řadu 
až v druhé polovině roku,“ míní 
člen úřadu Jan Outlý.

Poměr výdajů k získaným man-
dátům podle odborníka na poli-
tický marketing Karla Komínka 
nevypovídá o kvalitě kampaně. 
„Obecně platí, že strany, které se 
právě vyskytují ve vládní koalici, 
dopadají ve volbách druhého 
řádu spíše hůře,“ řekl Komínek, 
podle kterého jde také o charakter 
vládního ANO, jehož šéf a premiér 
Andrej Babiš má ve společnosti 
polarizační charakter.

Ačkoli u loňských komunálních 
voleb se odborníci shodovali, že 
nejlepší kampaň mělo ANO, u se-
nátních to tak jednoznačné není. 
Podle Komínka totiž při senátních 
volbách cílí kandidáti na voliče 
svých obvodů a kampaně jsou tak 
velmi specifické.

Nejdražší senátní 
kampaň mělo ANO

Protagonisté dne

Andrej BABIŠ

PŘEDSEDA HNUTÍ ANO

Marek FETL

ŠÉF FIRMY IKEA V ČESKU

Mike POMPEO

MINISTR ZAHRANIČÍ USA

ANO utratilo nejvíce peněz za 
kampaň k senátním volbám. Uspělo 
jen jednou. Náklady na jeden nový 
post tak mělo nejvyšší ze stran, které 
ve volbách uspěly.                     str. 2

Švédskému nábytkářskému řetězci 
se ve fiskálním roce 2017/2018 
v Česku dařilo. Jeho tržby stouply 
o 3,5 procenta na deset miliard 
korun.                                       str. 6

Na cestě po Blízkém východu musí 
přesvědčit Turecko, aby po odchodu 
USA ze Sýrie neútočilo na Amerikou 
podporované syrské Kurdy, které 
Turecko považuje za teroristy.  str. 9

Lépe se dařilo opozici. 
Vítězní občanští 
demokraté například 
za necelých 13 milionů 
získali do svého 
senátorského klubu 
jedenáct nových členů.

Zápisník  
Vladana Gallistla

  Kolik zaplatily strany a hnutí za kampaň k loňským senátním volbám

1 9+2* 1 2 3+5* 1** 1**

Výdaje  
(v milionech korun)

18,2 12,9 11,5 8,3 6,4 6,3 3,5

Počet nově zvolených senátorů, kteří vstoupili do klubu strany

Kolik stranu stál jeden senátor (v milionech korun)

18,2
1,1 4,1 6,3

0,8 3,5
11,5

* V případě ODS a STAN znamená první číslo počet nových senátorů-straníků, druhé počet nových členů jejich klubů kandidujících s podporou více stran
** Piráti a TOP 09 nemají vlastní klub. Nový senátor Pirátů Lukáš Wagenknecht vstoupil do Klubu pro liberální demokracii – Senátor 21, nový člen horní komory za TOP O9 Herbert Pavera do klubu STAN.
Pozn. KSČM a SPD nezískaly ani jednoho nového senátora Pramen zprávy stran o financování kampaně, čsú
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Pokud by město 
Peking úpravy 
dohody odmítlo, 
ve hře je i úplné 
vypovězení smlouvy 
s čínskou metropolí.

n Radní odmítají 
politiku jedné Číny, 
důležitější jsou podle 
nich lidská práva. Vlá-
da nebude do jednání 
mezi městy zasaho-
vat.

Pavel Otto

Koalice Pirátů, Prahy Sobě 
a Spojených sil pro Prahu 
kritizuje smlouvu o spolu-
práci s Pekingem uzavře-
nou před více než dvěma 
lety. Hodlá změnit její třetí 
článek deklarující, že hlavní 
město v souladu s českou 
vládou uznává politiku jed-
né Číny – tedy to, že Tchaj-
-wan je nedílnou součástí 
čínského území.

 „Chci apolitické rovno-
cenné partnerství mezi 
Prahou a Pekingem zalo-
žené na kulturní výměně,“ 
řekl primátor Zděnek Hřib 
(Piráti) s tím, že po schvále-
ní záměru pražskou radou 
začne jednat o úpravě do-
hody. Pokud by protistrana 

odmítla, ve hře je i její úplné 
vypovězení, které by muselo 
odsouhlasit zastupitelstvo.

„Cílem je odmítnout po-
litiku, která není v souladu 
s dlouhodobým zahraničně-
-politickým směřováním 
Česka, které bylo založeno 
především na úctě k lid-
ským právům,“ míní šéfka 

zastupitelů Pirátů Michaela 
Krausová. Na postoj Česka 
vůči Číně upozorňovala už 
přede dvěma lety během 
státní návštěvy prezidenta 
Si Ťin-pchinga.

„Schválení článku tři před 
třemi lety bylo nestandard-
ní, protože do smlouvy 

o spolupráci mezi hlavními 
městy politická deklarace 
nepatří,“ uvedla pražská 
radní Hana Kordová Marva-
nová (za STAN). Podle svých 
slov je proti tomu, aby Praha 
podporovala autoritářský 
režim, který v Číně panuje.

Smlouvu odhlasovala 
v minulém volebním období 
většina zastupitelů ANO, 
ČSSD, ODS a komunistů. 
Minulé vedení města v čele 
s primátorkou Adrianou Kr-
náčovou (ANO), která úmlu-
vu v roce 2016 podepsala, 
tvrdilo, že Peking článkem 
tři podmiňoval zapůjčení 
pandy velké do pražské zoo. 
K tomu však zatím nedošlo.

Ministerstvo zahraničí 
uvedlo, že od případné 
změny smlouvy, anebo jejího 
vypovězení se bude vláda 
distancovat.

Černínský palác argu-
mentuje tím, že politiku 
jedné Číny zastává Česko už 
od roku 1990 v souladu s ofi-
ciální politikou EU a USA. 
Do smlouvy mezi městy 
však vláda zasahovat ne- 
může.                       Více E15.cz

EU začala v Česku zkoumat 
údajný Babišův střet zájmů
Na Státní zemědělský inter-
venční fond dorazili auditoři 
Evropské komise. Auditní 
mise zkoumá dokumenty fon-
du, aby zjistila, zda je možný 
střet zájmů premiéra Andreje 
Babiše (ANO) a firmy Agrofert, 
kterou předloni v únoru 
předseda vlády vložil do svě-
řenských fondů. Audit by měl 
trvat do pátku, výsledky se 
pak očekávají v řádu měsíců. 
Kontroly na ministerstvech 
pro místní rozvoj a práce a so-
ciálních věcí začaly již minulý 
týden.                            Více E15.cz

Oběti pádu Trojské lávky 
dostanou miliony
Čtyři lidé zranění předloni 
v prosinci při zřícení praž-
ské Trojské lávky, z toho 
dva vážně, by měli dostat 
odškodnění do konce ledna. 

Stát by se tak mělo přesto, že 
dosud neskončilo policejní 
vyšetřování. Pražští radní 
rozhodli, že hlavní město 
podepíše dohodu s pojišťov-
nou Kooperativa o spolupráci 
na odškodnění. Záměr musejí 
ještě schválit zastupitelé. Po-
kud se tak stane, poškozeným 
by pojišťovna měla vyplatit 
milionové částky.

Stát a Praha se dohodly na 
výkupu pozemků pro okruh
Ministr dopravy Dan Ťok (za 
ANO) a zástupci hlavního 

města se shodli na zahájení 
výkupu pozemků pro úsek 511 
Pražského okruhu. Ministr 
uvedl, že stát bude vyku-
povat větší podíl pozemků 
pro ochranná pásma kolem 
budoucí komunikace. Územní 
rozhodnutí pro stavbu chce 
získat letos. Úsek 511 má pro-
pojit dálnice D1 a D11.  
                                          Více E15.cz

Zeman odmítl jmenovat 
dva vědce profesory
Prezident Miloš Zeman se 
opět rozhodl nejmenovat 
docenty Ivana Ošťádala 
a Jiřího Fajta z Univerzity 
Karlovy profesory. Učinil tak 
poté, co mu soud věc vrátil 
k dalšímu řízení. Škola znovu 
zvažuje podání správních 
žalob. Zeman odmítl podepsat 
jmenovací dekrety Ošťádala 
a Fajta už na jaře 2015, zdů-
vodnil to prohřešky kandidátů 
z minulosti. /čtk/

Krátce

STAVEBNÍ ÚŘAD Prahy 2 povolil demolici souboru budov 
Transgas na Vinohradské třídě v Praze. Proti rozhodnutí 
se mohou účastníci řízení do 15 dnů odvolat k magistrátu 
hlavního města. Majitel komplexu HB Reavis chce na místě 
vybudovat několik nových staveb. Záměr odstranit stavby, 
jejichž památkovou ochranu stát odmítl, vyvolal kritiku části 
odborníků.                                                                         Více E15.cz

PŮJDE K ZEMI
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Pražská koalice hodlá 
upravit vztah s Pekingem

299167/20 inzerce

https://www.e15.cz/domaci/praha-chce-upravit-smlouvu-o-partnerstvi-s-pekingem-hrozi-i-jeji-vypovezeni-1355351
https://www.e15.cz/domaci/auditori-evropske-komise-dorazili-na-zemedelsky-fond-proveruji-babisuv-mozny-stret-zajmu-1355344
https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/rsd-a-praha-zacnou-vykupovat-pozemky-pro-dostavbu-prazskeho-okruhu-1355335
https://www.e15.cz/domaci/budovy-transgas-na-vinohradech-zrejme-pujdou-k-zemi-urad-povolil-demolici-1355361
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n Filiálka americké-
ho výrobce elektro-
aut v Praze má jako 
formální mateřskou 
společnost evropskou 
centrálu Tesly v Nizo-
zemsku. 

Jaroslav Bukovský 

Automobilka Tesla z impé-
ria miliardáře Elona Muska 
v Česku založila v závěru 
loňského roku svou 
pobočku. Z doku-
mentů zveřejně-
ných ve sbírce 
listin vyplývá, 
že firma 
s dvouset- 
tisícovým 
základním 
jměním sídlí 
v Praze a její for-
mální mateřskou 
společností je pobočka 
zámořské Tesly v evropské 
centrále v Nizozemsku. 

Souběžně s tuzemskou 
pobočkou automobilka 
počátkem roku otevřela také 
filiálku v Polsku.

Podle odborníků může být 
založení pobočky předzvěs-
tí výrobních ambic Tesly 
v Česku. Tesla na opakované 
dotazy deníku E15 nereago-
vala. Už dříve se ale na trhu 
spekulovalo, že automobilka 
v Česku otevře oficiální za-
stoupení či servisní podporu 
pro svá elektroauta. 

„Spíše než prodejní zastou-
pení mi dává smysl speku-
lace o výrobní ambici Tesly 
v Česku, ať už jde o auta nebo 

baterie. Více než relativně 
levná práce by mohla 

být pro automo-
bilku klíčová 

technologická 
vyspělost 
zdejších lidí,“ 
domnívá 
se expert 

poradenské 
společnosti 

PwC na auto-
mobilový průmysl 

Radek Dráb. Česko 
je podle něho také ideálním 
geografickým východiskem 
pro distribuci do Evropy. 

„Výrobní aktivity Tesly 
v Česku připadají v úvahu. 
Celá léta jsme se divili, že tu 

Tesla má pobočku v Česku,
zatím se neví k čemu

Na českých  
silnicích jezdí podle  
odhadů odborníků  

několik set až  

2000
elektroaut Tesla.

  Americká automobilka Tesla 
vyrábí své elektrovozy výhradně 
v kalifornském Fremontu 
a akumulátory ve spolupráci s ja-
ponskou společností Panasonic 
v továrně Gigafactory 1 ve státě 
Nevada.
  V Gigafactory 2 ve státě New 

York spolupracuje Tesla s Japon-
ci na výrobě solárních produktů. 
Roční produkce má celkový 
výkon jeden gigawatt. 
  Další obří továrna Tesly Gigafac-

tory 3 připravovaná v Šanghaji 

má v budoucnu vyrábět solární 
články a 250 tisíc elektromobilů 
ročně. 
  V Evropě Tesla jednala v Ně-

mecku a Nizozemsku o výstavbě 
lokální továrny, která by přímo 
vyráběla elektromobily i baterie. 
Hlavní centrála Tesly pro 
evropský trh sídlí v Nizozemsku. 
Prodejní a servisní střediska 
provozuje automobilka prakticky 
ve všech „starých“ evropských 
zemích. Čeští zákazníci mají 
nejblíže tu v Rakousku. 

Kalifornie zásobuje  
svět automobily Tesla
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GENEZE. Elektromobil Tesla Model 3 je výsledkem strategie začít nejprve vyrábět drahá luxusní auta a postupně rozšířit nabídku 
o dostupnější vozy, jejichž vývoj se zaplatí prodejem drahých aut. Model 3 vychází z Modelu S, ale je o pětinu kratší a místo hliníkové má 
ocelovou karoserii.  
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automobilka ještě nemá ofi-
ciální zastoupení. Takže je to 
logický krok,“ soudí předseda 
Asociace prodejců použitých 
automobilů Petr Přikryl.

Česká Tesla bude fungovat 
se třemi americkými jednate-
li, jedním z nich je například 
finanční ředitel firmy pro 
Evropu Stephan Werkman. 

Automobilka v současnosti 
nemá v Česku oficiální prodej-
ní zastoupení a majitelé neofi-
ciálně dovezených aut musejí 
využívat servis v Rakousku, 

kde je nejbližší autorizovaná 
dílna Tesly. Na českých silni-
cích podle odhadů odborníků 
jezdí několik set až dva tisíce 
elektroaut Tesla. Oficiální 
statistiky neexistují, jelikož se 
auta dovážejí individuálně. 

Tesla vstupuje do Česka 
v okamžiku, kdy v Evropě za-
číná prodávat Model 3, který 
je klíčový pro její budoucí 
byznys. Objednávky nových 
aut zahájila prozatím v Belgii, 
Francii, Itálii, Lucembursku 
a v Německu.

Energie na burze zdražily 
o desítky procent
Cena silové elektřiny 
na Českomoravské 
komoditní burze Kladno 
vzrostla meziročně o více 
než čtyřicet procent a ply-
nu téměř o třicet procent. 
Důvodem je růst cen 
na velkoobchodních tr-
zích. Kladenská burza loni 
prodala energie za více 
než šest miliard korun, 
meziročně o 57 procent 
více. 

Teplárny vložily do  
ekologie miliardu korun
Tuzemské teplárenské 
společnosti loni investova-
ly do snížení emisí zhruba 
miliardu korun. Předloni 
teplárny investovaly 
do snížení emisí 1,7 miliar-
dy korun. 

Accolade koupila haly  
na Plzeňsku a Tachovsku
Česká investiční skupina 
Accolade investovala 
jednu miliardu korun 
do dvou nových výrob-
ních hal v industriálních 
zónách na Plzeňsku 
a Tachovsku, a to i s jejich 
nadnárodními nájemci. 
Celková plocha hal činí  
48 tisíc metrů čtverečních

Dálnice dostanou chytré 
dopravní systémy
Na dalších třech úsecích 
dálnic vzniknou inteli-
gentní dopravní systémy, 
které zvýší informovanost 
řidičů o aktuální situaci 
v provozu. Ředitelství sil-
nic a dálnic chce systémy 
vybudovat na D1 v okolí 
Brna mezi 180. a 211. kilo-
metrem, dále na dálnici 
D5 mezi sedmým a 150. ki- 
lometrem a na D11 od nul-
tého do devadesátého 
kilometru.

Obchodní středisko 
Šestka vylepší obchody
Modernizace pražského 
OC Šestka vyjde na sto 
milionů korun. Rekon-
strukce, jež začala už loni, 
se dotkne restaurační 
části a designu obchodů. 
Na řadu přijde také oprava 
pláště budovy včetně opra-
vy roky uzavřené hlavní 
nájezdové rampy. /čtk/

Krátce
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Novoroční cena rozšířeného předplatného
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n Výroba nábytku 
v Česku za loňský rok 
překročí podle odha-
du rekordních  
44,8 miliardy korun. 
Přispějí k tomu i do-
mácí výsledky společ-
nosti IKEA. 

Švédskému nábytkářskému 
řetězci se ve fiskálním roce  
2017/2018 v Česku dařilo. 
Utržil deset miliard korun, 
meziročně o 3,5 procenta 
více. Zisk dosáhl 885 milionů 
korun. V předchozím účet-
ním období, které ale trvalo 
jen sedm měsíců, dosáhl zisk 
380 milionů korun.

Vývoj tržeb odráží vyšší 
návštěvnost obchodů a také 
příznivou ekonomickou 
situaci. Ve finančním roce 

2017/2018 navštívilo obchod-
ní domy IKEA 10,2 milionu 
návštěvníků, z nichž 5,6 mi- 
lionu nakoupilo zboží. Pro- 
dej nábytku stoupl o 3,4 pro- 
centa, průměrná útrata 
dosáhla 1680 korun. Inter-
netový prodej se podílel 
na celkovém obratu ze 
šesti procent. 

Opačně než 
u švédského ře-
tezce dopadlo 
hospodaření 
prodejce Asko 
nábytek v Čes-
ku. Jeho tržby 
v roce 2017 
klesly o dvanáct 
procent na 1,7 mi- 
liardy korun. Zisk 
společnosti se snížil téměř 
pětkrát na patnáct milionů 
korun. 

K největším prodejcům 
nábytku v Česku náleží kro-

Zisk IKEA se blíží 
miliardě korun

Export nábytku  
z Česka by měl podle 
odhadu za loňský rok 

přesáhnout

28,4
miliardy korun.


 in
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mě IKEA a Asko společnosti 
Kika, Jysk a Möbelix CZ. 

Výroba nábytku v Čes-
ku za loňský rok překročí 
rekordních 44,8 miliardy ko-
run, což je o 140 milionů ko-
run více v předchozím roce. 
Očekává to Asociace českých 

nábytkářů. Export 
by měl přesáh-

nout hodnoty 
28,4 miliardy 

korun.
Výrobcům 

nábytku 
se podle 
asociace daří 

i přes nedo-
statek pracov-

níků ve výrobě. 
Důležitým faktorem 

ukazujícím poměr kvality 
exportovaného a impor-
tovaného nábytku je jeho 
průměrná cena za kilogram. 
Loni už třetím rokem v řadě 
klesala cena dováženého 
nábytku na kilogram.

„Očekáváme, že průměr-
ná hodnota dováženého 
nábytku se bude pohybovat 
okolo 65,7 koruny za ki-
logram, zatímco hodnota 
exportovaného nábytku 
bude překračovat 81 korun 
za kilogram. I to potvrzuje 
úroveň kvalitního techno-
logického vybavení výrobců 
nábytku,“ uvedl tajemník 
Asociace českých nábytkářů 
Tomáš Lukeš. /čtk, bo/

SPOLEČNOST KARLÍN GROUP postaví v pražských Holešo-
vicích nový studentský kampus s 539 pokoji. Stát bude mezi 
ulicemi Na Zátorách a Partyzánská nedaleko stanice metra 
C Nádraží Holešovice. Pokoje si budou studenti pronajímat. 
Výši nájmu developer ještě nestanovil. Kampus by měl začít 
fungovat od začátku akademického roku 2020/2021. 

STUDENTSKÝ KAMPUS
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Barbora Pánková
 

Německý brambůrkářský gi-
gant Intersnack se rozrůstá 
na Balkán. Loni pohltil chor-
vatskou brambůrkářskou 
firmu Adria Snack Company 
v transakci, 
která podle 
tamních 
médií vyšla 
na dvanáct 
milionů 
eur, zhruba 
307 milionů 
korun. Chor-
vatská firma, 
která vyváží 
do Bosny 
a Hercego-
viny, Kosova 
a Černé Hory, teď byla zařa-
zena do regionu zemí střední 
a východní Evropy řízeného 
z české pobočky Intersnacku. 

 Prodejem tak do sítě 
Intersnacku ve střední 
a východní Evropě, kam pa-
tří dvě české továrny, jedna 
maďarská a jedna rumunská, 
přibyla ještě chorvatská 

výroba v Hercegovaci. Násle-
dovat proto bude optimali-
zace výroby, která se může 
dotknout i továren v Choust-
níku a Hradci Králové, 
uvedl šéf tuzemské pobočky 
Intersnacku a zároveň re- 

gionu střední 
a východní 
Evropy Inter-
snacku Pavel 
Šercl. 

„Znamená 
to, že bychom 
v továrnách 
v Česku 
do budouc-
na vyráběli 
něco pro trhy 
v Chorvatsku 
a dalších zemí 

EU. V Chorvatsku nebudeme 
pro český ani slovenský trh 
nic vyrábět,“ dodal. Na chor-
vatském trhu pak chce 
Intersnack posílit přede-
vším značku Chio. Naopak 
chorvatské značky slaných 
pochutin spadající pod Adria 
Snack Company jako Čipi 
Čips rozšířit neplánuje. 

Češi povedou 
brambůrkářskou 
expanzi na Balkáně

Chorvatská firma 
Adria Snack 
Company teď 
přešla pod správu 
české pobočky 
německého 
Intersnacku.

INOVACE. Ře-
tězec IKEA loni 
v září otevřel 
v centru Prahy 
svůj první men-
ší obchod, tak-
zvané pop-up 
studio, o ploše 
osm set metrů 
čtverečních.Fo
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Výroba a prodej nábytku  
(v miliardách korun) 

*odhad Pramen AČN a Apicon Consulting
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PRÁVĚ
V PRODEJI

Žijte digitálním světem
 www.zive.cz

902 11

KUPUJTE
I PŘES SMS!

Cena každé přijaté SMS je 89 Kč vč. DPH (zahrnuje poštovné i balné). Provozuje CZECH NEWS CENTER, a. s., infolinka 296 363 199 ve všednídny 8–16 hod., mobil@cncenter.cz,www.platmobilem.cz.

POŠLETE SMS
VE TVARU:

NA ČÍSLO

Příklad: COMPUTER 1901 Jan Novak Prubezna 233 Olomouc 77900

COMPUTER 1901 MEZERA JMÉNO MEZERA PŘÍJMENÍ MEZERA ULICE ČPMEZERA MĚSTO MEZERA PSČ
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n Solidně se v minulém 
roce dalo vydělat jen 
na investicích do akcií 
z exotických zemí.

Vladan Gallistl

Světové burzy zažily v roce 
2018 nejhorší rok od finanční 
krize v roce 2008. Největší 
burza v New Yorku ztra-
tila podle indexu S&P 500 
za uplynulý rok přes šest pro-
cent, trh s technologickými 
akciemi Nasdaq přišel o čtyři 
procenta, japonské akcie se 
propadly o dvanáct procent 
a výrazně poklesly rovněž 
akcie evropských společností.
Podle indexu FTSE All-World, 
který sleduje ceny tisíců akcií 
napříč světem, přišly burzy 
o 12 procent. Je to nejhorší 
výsledek od roku 2008, který 
ostře koresponduje se čtvrti-
novým růstem v roce 2017.

Vývoj za devět měsíců roku 
přitom nenasvědčoval, že se 
z burz vypaří biliony dolarů. 
„Prosinec je důvod, proč se 
americké trhy za celý rok 
propadly,“ tvrdí analytik J&T 
Banky Milan Vaníček. V závě-
ru roku zažily americké burzy 
skutečně ošklivé chvíle, když 
se hodnota amerických kor-

porací snížila o 9,2 procenta. 
Šlo o největší prosincový 
propad od krize v roce 1931.

VE VLEKU USA
Vývoj na amerických burzách 
stáhl dolů celý svět, když se 
třeba japonské akcie dostaly 
až do medvědího trhu neboli 
ztratily 20 procent ze svých 
loňských maxim. Za pokle-
sem stály podle Vaníčka oba-
vy z obchodní války mezi USA 
a Čínou a z brexitu. Stále není 
jasné, jak bude nakonec vypa-
dat brexit. Kromě toho měli 
investoři obavy z přísnější 

měnové politiky americké 
centrální banky Fed. 

Přestože se většině finanč-
ních trhů nedařilo, najdou se 
světlé výjimky. Nejvýnosnější 
na světě jsou však menší ka-
pitálové trhy, které tuzemští 
investoři spíše opomíjejí. 

V RYTMU REGGAE
Rekordní výnos přinesly 
jamajské akcie, které zhod-
notily investici v přepočtu 
na koruny více než o šesta-
třicet procent. Jamajským 
akciím se přitom daří růst 
už několik posledních let. 

Rekordní výnosy totiž zažili 
investoři již v roce 2014, kdy 
šlo dokonce o téměř devade-
sát procent. Kdo nakoupil ak-
cie na Jamajce na konci roku 
2013, sledoval, jak se index 
zvýšil o 330 procent.

Za růstem akcií stojí pří-
chod zahraničních investo- 
rů zejména z Číny. „Shrnuto: 
,značka Jamajka‘ se stává stá-
le populárnější, což přitahuje 
zahraniční investory,“ ko-
mentoval vývoj pro jamajský 
list The Gleaner šéf místní 
makléřské firmy Stocks 
& Securities Mark Closkery.

Německá letiště zruší stovky letů, mezi nimi i do ČR
Kvůli stávkám bezpečnostního personálu dnes ruší němec-
ká letiště nejméně stovky letů. Jen na nejfrekventovanějším 
německém letišti ve Frankfurtu nad Mohanem odpadne 
na 470 odletů a příletů včetně některých do Česka. Výstraž-
ná stávka se uskuteční na osmi letištích.

Euronext chce převzít norský akciový trh

Panevropská burzovní skupina Euronext spustila nabídku 
na převzetí provozovatele norského akciového trhu Oslo 
Bors za 6,24 miliardy norských korun (asi 16 miliard čes-
kých). S nabídkou už vyjádřili souhlas akcionáři Euronextu, 
kteří mají pod kontrolou přes 50 procent akcií Oslo Bors.

Žlutým vestám Macronův dopis nestačí

Zástupci protestního hnutí žlutých vest i opoziční politici 
kritizují „dopis Francouzům“, který zveřejnil francouzský 
prezident Emmanuel Macron. Ten v dokumentu vyzval, aby 
se lidé dnes zapojili do celonárodní debaty o společenských 
a ekonomických otázkách. Podle kritiků dopis není dosta-
tečnou reakcí na sociální pnutí posledních měsíců. /čtk/

Krátce
Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,030

Čína 1 3,295

Dánsko 1 3,424

EMU 1 25,560

Chorvatsko 1 3,439

Japonsko 100 20,627

Kanada 1 16,790

Maďarsko 100 7,955

Norsko 1 2,612

Polsko 1 5,954

Rusko 100 33,177

Švédsko 1 2,494

Švýcarsko 1 22,706

Turecko 1 4,042

USA 1 22,290

Velká Británie 1 28,635

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 14. 1. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  [%]

AVAST 84,00    -1,75  

CETV 72,20    0,42  

ČEZ 542,00    -0,64  

Erste Bank 753,20    -2,56  

Kofola 290,00    -0,68  

KB 859,50    0,06  

Moneta 71,50    -0,97  

O2 CR 241,50    -1,43  

Pegas 812,00    0,25  

Philip Mor. ČR 145 00,00    0,00  

TMR 750,00 0,00

VIG 534,50    -1,20  

Celkový objem (v tisících korun) 379 200

Akcie na pražské burze 14. 1. 2019

Pro zajímavé investice ale 
nemusel tuzemský investor 
mířit až na kraj světa. Mezi 
nejrychleji rostoucí loni 
patřila i burza v Kyjevě. Hod-
nota tamních akcií vzrostla 
o čtvrtinu.

ANI ZLATO NETÁHLO
Naopak nad výdělkem splaka-
li investoři do argentinských 
a tureckých akcií, které přišly 
o více než čtyřicet procent. 
Kromě poklesu cen akcií při-
spěly ke ztrátám rovněž pro-
pady místních měn. Investoři 
totiž v minulém roce prchali 
z rozvíjejících se trhů, což 
srazilo burzy i měny těchto 
ekonomik prudce dolů. 

Nedařilo se ani čínským 
akciím, jejichž hodnota se 
snížila zhruba o čtvrtinu. 
„Způsobily to zejména 
nejistota ohledně globálních 
obchodních válek a obavy 
z klesající dynamiky růstu 
čínské ekonomiky,“ míní 
portfolio manažer společnos-
ti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Příliš radosti ale nepřines-
la investorům ani investice 
do zlata. V korunovém vyjá-
dření přineslo výnos zhruba 
jednoho procenta. Ztrátové 
byly rovněž investice do ropy 
a cukrové třtiny, které se 
propadly o zhruba 18 procent. 
Naopak vysoké zisky přinesla 
sázka na kakaové boby a pal-
-ladium, jehož cena v součas-
nosti dohání zlato. Šlo však 
spíše o výjimku, komodity 
jako celek se na konci roku 
2018 propadly podle agentury 
Bloomberg na osmnáctimě-
síční minimum.

Jamajka 36,23

Katar 28,15

Ukrajina 25,24

Abú Zabí 17,41

Saúdská Arábie 14,53

-----

Pákistán –22,94

Řecko –22,98

Čína –24,47

Turecko –40,08

Argentina –47,25

Pramen: J&T Banka, Bloomberg

Burzovní vítězové a poražení 
(korunový výnos, v procentech)

Kakaové boby 31,6

Palladium 23,7

-----

Cukrová třtina –18,5

Zinek –23,6

Pramen: Cyrrus

Jak se dařilo komoditám 
(korunový výnos, v procentech)
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Finanční trhy loni spíše 
padaly, hitem byla Jamajka 



n Americký šéf diplo-
macie vysvětluje v Ri-
jádu blízkovýchodní 
politiku Bílého domu.

Spojené státy stále trvají 
na svém požadavku, aby 
Turecko neútočilo na syrské 
Kurdy. V hlavním městě Sa-
údské Arábie Rijádu to řekl 
americký ministr zahraničí 
Mike Pompeo. Dodal, že USA 
vyjednávají o bezpečnosti 
turecko-syrské hranice.

Pompeo se vydal minulý 
týden na Blízký východ 
s cílem vysvětlit spojencům 
USA Trumpovo rozhodnutí 
o stažení amerických sil ze 
Sýrie. Právě to může ohrozit 
Kurdy v Sýrii a vystavit je 
případnému útoku ze strany 
Turecka. USA kurdské milice 
považují za své spojence, 
Ankara za teroristy.

K možnosti vytvořit bez-
pečnostní pásmo mezi tu-
reckými a kurdskými silami, 

Pompeo řekl, že se o ní stále 
jedná. „Chceme zajistit bez-
pečnost lidem, kteří bojovali 
po našem boku, aby svrhli 
chalífát Islámského státu, 
stejně jako chceme zabránit 
tomu, aby teroristé ze Sýrie 
útočili na Turecko. To jsou 
naše dva zájmy,“ upřesnil.

Pompeo v Rijádu hovořil 
také o vraždě saúdskoarab-
ského novináře Džamála 
Chášukdžího a řekl, že tamní 
vůdci chápou, že je potřeba, 

aby lidé spojení s vraždou 
nesli odpovědnost. Chášuk- 
dží byl zabit loni na saúd-
skoarabském konzulátu 
v Istanbulu a panují dohady, 
že vraždu tohoto kritika 
Rijádu nařídil saúdský 
korunní princ Muhammad 
bin Salmán. Saúdská Arábie 
je ale také spojencem USA 
a podle Trumpa to tak zůsta-
ne, i kdyby se princova účast 
prokázala. Pompeo se včera 
s princem sešel. /čtk/

Pompeo: USA politiku vůči 
syrským Kurdům nemění
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Turecko bude hospodářsky zničeno, zaútočí-li na kurdské jednotky 
v severní Sýrii. Ankaru takto v neděli večer na Twitteru varoval 
americký prezident Donald Trump. Zároveň ale Kurdové nemají 
Turecko provokovat. „Začali jsme se stahovat ze Sýrie, což bylo už 
dávno potřeba. Tvrdě zasahujeme malé zbytky územního chalífátu 
Islámského státu, a to z mnoha směrů. Zničíme Turecko hospodářsky, 
pokud udeří na Kurdy,“ uvedl šéf Bílého domu. „USA vyhrožováním 
ničeho nedosáhnou,“ reagoval včera turecký ministr zahraničí Mevlüt 
Çavuşoglu s tím, že strategičtí partneři, jako jsou Turecko a USA, by 
spolu neměli komunikovat přes veřejné sociální sítě.

Trumpovy pohrůžky
Turky neděsí

n Starostovi Gdaňsku 
nezachránila život ani 
pětihodinová operace, 
ani občanská krevní 
sbírka.

Starosta severopolského 
přístavního města Gdaňsku 
Pawel Adamowicz ( na sním-
ku) včera podlehl následkům 
napadení, při kterém politik 
utrpěl velmi vážná poranění 
srdce. „Ten boj jsme nemohli 
vyhrát,“ prohlásil ministr 
zdravotnictví Lukasz Szu-
mowski.

Starosta byl hned po útoku 
převezen do gdaňské univer-
zitní nemocnice, kde byl pět 
hodin operován, zachránit 
mu život se přesto nepoda-
řilo. Nepomohlo ani to, že 
občané Gdaňsku na pomoc 
zraněnému uspořádali krev-
ní sbírku.

Na třiapadesátiletého 
starostu v neděli zaútočil 
během charitativní akce 
nožem mladý muž. Sedma-
dvacetiletý Stefan W. podle 
polských médií bezprostřed-
ně po útoku svůj čin spojoval 
s politikou nyní opoziční 
strany Občanská platforma, 
jíž byl Adamowicz dříve 
členem. Pachatele čeká 
kromě obvinění z vraždy 
též psychiatrické vyšetření. 
Podle vyšetřovatelů se zatím 
zdá, že jednal sám.

Adamowicz byl starostou 
Gdaňsku od roku 1998, pošes-
té byl do této funkce zvolen 
loni v listopadu. V osmdesá-
tých letech byl součástí pro-
tikomunistického odboro-
vého svazu Solidarita, který 
v přístavním městě vznikl. 
Byl považován za liberála, 
podporoval například boj 
za práva sexuálních men-

šin a loni se zastal i místní 
židovské komunity poté, 
co na gdaňskou synagogu 
zaútočili vandalové. Za Ada-
mowiczova vedení byla 
v jižní části města v roce 2011 
přejmenována jedna z ulic 
po někdejším českosloven-
ském a českém prezidentovi 
na třídu Václava Havla. /čtk/

Adamowicz podlehl 
zraněním po útoku

S PŘEDSTIHEM. Britští občané se shromažďovali před Dolní 
sněmovnou v Londýně už včera.
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n Do posledních chvil 
před dnešním hlaso-
váním ve Westmins-
teru bojovala britská 
premiérka za svou 
dohodu s představite-
li Evropské unie.

Britská premiérka Theresa 
Mayová vyzvala poslance 
Dolní sněmovny, aby při 
dnešním 
hlasování 
podpořili její 
brexitovou 
dohodu. Jinak 
podle ní hrozí 
odchod země 
z Evropské 
unie bez 
dohody, ale 
i „mnohem 
větší ne-
bezpečí, že 
neodejdeme 
vůbec“. Předsedkyně vlády 
v projevu v severoanglic-
kém městě Stoke-on-Trent 
zároveň zdůraznila, že se 
jí podařilo v jednáních s Bru-
selem dosáhnout nových 
hodnotných záruk ohledně 
takzvané irské pojistky.

„Ve Westminsteru jsou 
někteří lidé, kteří si přejí 
odložit, či dokonce zasta-
vit brexit a kteří využijí 
jakéhokoli nástroje, aby toho 
dosáhli,“ uvedla Mayová 

s odkazem na sídlo britské-
ho parlamentu ve Westmin-
sterském paláci. Zabloko-
vání odchodu Británie z EU 
je podle ní nyní mnohem 
pravděpodobnější než neří-
zený brexit bez dohody.

Premiérka také řekla, že 
se jí podařilo získat od EU 
„hodnotné záruky“, jež by 
mohly upokojit poslance, 
kterým vadí v brexitové 
dohodě takzvaná irská 

pojistka. Ta 
má zajistit, 
aby na hranici 
mezi britským 
Severním Ir-
skem a Irskou 
republikou, 
která zůstává 
součástí EU, 
nevznikl 
po brexitu 
přísný hranič-
ní režim. Mno-
ho poslanců 

v ní ale vidí riziko dlouho-
dobého připoutání Británie 
ke strukturám EU.

Vrcholní představitelé 
unie premiérce napsali, že si 
nepřejí uplatnění severoir-
ské pojistky, která je nej-
větším kamenem úrazu při 
schvalování stávající dohody 
o brexitu. Pokud by přece jen 
byla aplikována, je prý EU 
odhodlána co nejrychleji ji 
nahradit nově dohodnutým 
řešením. /čtk/  Sledujte E15.cz

Britští poslanci 
rozhodnou, jak 
proběhne brexit
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Zablokování od- 
chodu Británie 
z EU je nyní podle 
Mayové mnohem 
pravděpodobnější 
než neřízený 
brexit bez dohody.
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Od nějakých hochštaplerů 
se nenechám okrást
n Přední výrobce koupelnového 
vybavení Ravak zažívá rušné časy. 
Ve firmě se bude řešit nástupnictví 
po nedávno zesnulém spolumajiteli 
Jindřichu Vařekovi starším. 
Současně se podnik vzpamatovává 
z loňského požáru výrobní haly 
v Příbrami. Akcionáři Ravaku navíc 
pokračují v bitvě o stovky milionů 
korun, které utopili ve zkrachovalém 
producentovi biopaliv Oleo 
Chemical. „Pokud z pohledávek 
nic nedostaneme, jsem odhodlaný 
podat žalobu na stát, “ říká jeden ze 
zakladatelů Ravaku Jiří Kreysa.

Daniel Novák

 Jak úmrtí pana Jindři-
cha Vařeky staršího ovlivní 
Ravak? Bude se měnit sklad-
ba akcionářů?
V běžném provozu a rozvoji 
firmy jeho odchod firmu 
Ravak neovlivní, neboť pan 
Vařeka se v posledních letech 
již nepodílel na denním řízení 
firmy. Budou nám však velmi 
chybět jeho zkušenosti, nad-
hled, elán a ohromná erudice. 
My nyní budeme pokračovat 
v práci, kterou jsme téměř 
před třiceti lety s panem 
Vařekou zahájili. A vím, že tak 
by si to přál i on sám.

 Řešíte v podniku střídání 
generací?
Stále si připadám výkonnější 
než většina čtyřicátníků. 
Přestože jsem měl plán jít 
do důchodu v pětačtyřiceti, 
stále to není aktuální. Můj 
syn Patrik má přitom již nyní 
na starosti veškerý obchod 
Ravaku. Pan Vařeka ještě 
před svým skonem delegoval 
do firmy svého vnuka Filipa 
Vařeku, který ve společnosti 
působí již přes rok. Moje dcera 
se podílela na naší expanzi 

do Dubaje, takže má rovněž 
zkušenosti, a díky tomu také 
připadá v úvahu její větší 
angažmá v podniku. Záleží 
tedy na dětech, jestli se chopí 
příležitosti. 

 Objevují se zájemci o kou-
pi Ravaku? 
Objevují se průběžně již mno-
ho let. Ale pro nás není prodej 
aktuální.

 Bude mít odchod pana 
Vařeky vliv na vaše angažmá 
a další kroky v kauze Oleo 
Chemical?
Nebude. Spor vede společnost 
Ravak. A ta se domáhá, a já 
pevně věřím, že také domůže, 
svých práv.

 Jak kauza petrochemic-
ké firmy Oleo Chemical 
ovlivnila vaše podnikání 
nejen z hlediska peněz, ale 
například i vašeho času? 
Od roku 2012 se domáháme 
vrácení alespoň části majetku 
prostřednictvím insolvence. 
Kvůli tomu byly doby, kdy 
jsem se Oleu věnoval z deva-
desáti procent. Tehdy jsem 
téměř vypadl z role výrobního 
ředitele Ravaku. Měli jsme 

však štěstí, že mí podřízení 
dělali práci možná ještě lépe 
než já. Rozhodovací proces 
byl ovšem ztížený, protože 
jsem si řadu pravomocí po-
nechal. Dodnes mé nasazení 
v Ravaku není ve srovnání 
s dřívější dobou ani poloviční. 

 Kolik peněz vám případ 
Oleo Chemical bere? 
Náklady na advokáty, po-
sudky a poradce se šplhají 
do mnoha desítek milionů 
korun. Ale představa, že se 
od nějakých hochštaplerů 
nechám beztrestně okrást, je 
pro mě nepřijatelná. 

 Protistrana v této kauze 
tvrdí, že vaším cílem bylo 
Oleo převzít, a to dokonce 
svého času ve spolupráci 
s Andrejem Babišem.
V roce 2012 jsme už věděli, 
že chceme vrátit peníze, 
protože celý investiční záměr 
se rozplynul jako pára nad 
hrncem. Takže v Oleu museli 
hledat nového investora. 
Tehdejší majitelé Olea Kamil 
Jirounek a Michal Urbánek 
tvrdili, že na tom spolupracují 
s bankami, ale žádná banka 
jim nepůjčila, protože už 

tehdy byla firma předlužená. 
Jirounek s Urbánkem tedy 
po marném jednání s banka-
mi přišli s nápadem oslovit 
Andreje Babiše a pokusit se 
mu podnik prodat. 

Jirounek s Urbánkem tehdy 
vyrazili do Babišova Preolu. 
Vrátili se s kupou otázek, 
které bylo nutné vyřešit pro 
hloubkový audit. Ten se však 
nikdy neuskutečnil, a tím 
jednání skončila v podstatě 
dříve, než začala. A to byl 
ten důvod, proč se tvrdilo, že 
Babiš chce koupit Oleo Che-
mical. Ve skutečnosti v tom 
Babiš neudělal ani půl kroku, 
iniciátorem celé věci byli 

právě Jirounek s Urbánkem, 
nikoli někdo z Ravaku. 

Pohádka o zlém Babišovi, 
který chtěl zničit Oleo, je jen 
Jirounkova a Urbánkova sna-
ha odvést pozornost od faktu, 
že si napůjčovali stovky milio-
nů korun a nevrátili je. Tak se 
vymlouvají na Babiše.

 Spekulacím o vašem pro-
pojení s Andrejem Babišem 
nahrává i fakt, že spoluma-
jitel Ravaku Jindřich Vařeka 
mladší je za ANO již druhé 
funkční období starostou 
Příbrami. Máte k tomu 
komentář? 
Babiš přibližně ve stejné 
době, kdy začala insolvence 
s Oleo Chemical, začal hledat 
lidi do svého politického 
ansámblu. Jindřich Vařeka 
mladší se již v té době etablo-
val jako člověk, který dokáže 
předestřít vizi a umí ji pro-
dat. Přesně taková osobnost 
se tehdy Andreji Babišovi 
hodila. Dohodli se a výsled-
kem bylo, že Jindřich Vařeka 
mladší obecní volby v Pří-
brami vyhrál. Ale v té době 
už v Ravaku nebyl. Spojení 
Vařeky mladšího s Babišem 
je tedy mimo Ravak.
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 Pohádka o zlém 
Babišovi, který chtěl 
zničit Oleo, je jen  
Jirounkova a Urbán-
kova snaha odvést 
pozornost od faktu,  
že si napůjčovali 
stovky milionů korun 
a nevrátili je.
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Do byznysu 
s koupelnovým 
vybavením se 
s Jindřichem 
Vařekou starším 
pustil v roce 1991. 
Z Ravaku se postupně stala 
v branži tuzemská jednička 
expandující na zahraniční trhy. 
Roční tržby firmy jsou kolem 
dvou miliard korun.

Jiří
Kreysa  (71)

 Není ale dostatečně 
silným napojením na Ravak 
fakt, že je Jindřich Vařeka 
mladší stále spolumajitelem 
firmy? 
To sice ano, ale bez jakékoli 
funkce. Objeví se maximál-
ně na valných hromadách. 
Jednou jedinkrát se stalo, že 
se Babiš po nějakém poli-
tickém mítinku v Příbrami 
na náměstí setkal s otcem 
i synem Vařekovými a s nimi 
potom ještě navštívil Ravak. 
Z toho všeho pak vyplynula 
legenda, že Ravak je Babišův 
bílý kůň v boji o Oleo. Ale 
není to pravda. Existuje však 
sorta novinářů, kteří si vytkli 
za úkol dehonestovat Babiše, 
a jim se hodí cokoli. Stejně 
jako je úplná pitomost to, co 
se psalo o Jindřichu Vařekovi 
starším a případu společnosti 
Kajgr – prodej pneu.

 Jeden ze svědků v přípa-
du Oleo Chemical vypověděl, 
že jste se kvůli údajné snaze 
ovládnout firmu spojili i se 
zločineckou skupinou Jindři-
cha Cipry a Jana Krumlov-
ského. Jak to bylo? 
Pan Krumlovský se veli-
ce dlouho snažil dostat 
do Ravaku. Nakonec se mu to 
podařilo díky advokátu Jiřímu 
Kokešovi. Ten přišel s tím, že 
Cipru a Krumlovského zná. 
Že jsou sice nebezpeční, ale 
současně je možné se od nich 
něco dozvědět. Cipra totiž 
v té době mluvil o tom, že má 
záznam, na němž je uvedeno, 
že si Kamil Jirounek z Oleo 
Chemical objednal vraždu Va-
řeky staršího. A Vařeka chtěl 
samozřejmě vědět, jestli to je 
či není pravda. Než však Cipra 
přišel do Ravaku, věděli jsme, 
že musíme mít nějaké zázna-
my. Takže jsme instalovali 
například kamery. Vše, o čem 
se tehdy mluvilo, je uložené 
u soudu. S výjimkou setkání 
v Ravaku a u soudu jsem se 
s Ciprou nikdy nesetkal ani 
nemluvil.

 Říkáte, že Oleo Chemical 
jste převzít nechtěli, ale 
přitom jste nakonec nabídku 
na koupi firmy v rámci 
insolvence podali. Jak to jde 
dohromady? 
A jak se můžeme dostat 
ke svým penězům? V rámci 
insolvenčního řízení s Oleo 
Chemical se vyskytuje spous-
ta pohledávek, které ve sku-
tečnosti žádnými pohledáv-
kami nejsou. Když jsme v roce 
2012 přistoupili do tohoto 
insolvenčního řízení, Michal 
Urbánek z Olea si vymyslel, že 
mu dlužíme 830 milionů ko-

run. Kamil Jirounek stejně tak 
tvrdil, že mu dlužíme zhruba 
500 milionů. Žádná z těch po-
hledávek není ničím doložená. 
Jsou to jen výmysly.

 Reorganizační plán Oleo 
Chemical počítá s tím, že 
byznys firmy převezme 
společnost Temperatior 
Grzegorze Hóty. Vůči němu 
se silně vymezujete. Proč? 
Grzegorz Hóta od roku 2013 
vyvádí z Oleo Chemical sys-
tematicky veškerý majetek. 
Dnes firma již nemá žádnou 
obchodní činnost, neprodává 
ani nenakupuje. 

Ke schválení takzvané 
předbalené reorganizace 
pomohly na schůzi věřitelů 
zmíněné fiktivní pohledávky 
Urbánka a Jirounka, které me-
zitím přešly na různé firmy. 
Pohledávky Ravaku naopak 
neuznali. Soudkyně Margita 
Víšková pak rychle rozhodla 
o reorganizaci. 

Snažíme se dokázat, že to 
celé je v kauze jen další pod-
vod. Výtěžek z prodeje Olea se 
pak pochopitelně bude rozdě-
lovat podle toho, kdo má kolik 
uznaných pohledávek. Pokud 
je bude uznávat stávající in-
solvenční správce Jiří Hanák, 
na Ravak nezbude nic.

 Pokusili jste se s Hótou 
dohodnout? 
V roce 2015 přišel do Ravaku 
exministr Miroslav Kalousek 

s písemnou žádostí pana 
Hóty, aby s ním Jindřich 
Vařeka začal jednat. Za pohle-
dávky Ravaku tehdy nabízel 
asi 200 milionů korun, přes-
nou cifru si již nepamatuji. 
Na to jsme však nepřistoupili. 
Od roku 2016 pak začal při-
pravovat reorganizační řešení 
bankrotu Olea.

 Soudkyně městského 
soudu v Praze Margita 
Víšková, která kvůli svému 
postupu v kauze čelí kárné-
mu řízení, nedávno již potře-
tí rozhodla o řešení úpadku 
Oleo Chemical reorganizací 
ve prospěch Hótova Tem-
peratioru. Jaké budou vaše 
další kroky? 
Posíláme novou stížnost 
k Ústavnímu soudu. Soudkyni 
Víškové se od roku 2011, od-
kdy insolvenci řeší, podařilo 
vytvořit asi šest zmetků, jež 
musejí napravovat nadřízené 
soudy. Soudkyně Víšková 
a správce podniku Ubr jmeno-
vaný soudním exekutorem 
Vedralem měli dohlédnout 
na to, aby se během insolven-
ce nezmenšil majetek Olea. 
Ale to se nestalo.

 Pokud nastane varianta, 
že z pohledávek vůči firmě 
Oleo Chemical nedosta-
nete nic, jak to dopadne 
na Ravak? 
Ravak je silná a dobře fungu-
jící firma s působností téměř 

na celém světě. A přestože 
vě řím, že se nám podaří 
získat peníze zpět, ani opačný 
scénář firmu nijak nezasáhne. 
Jestliže však nic nedostane-
me, jsem odhodlaný podat 
žalobu na stát.

 Loni v létě jednu z výrob-
ních hal Ravaku v Příbrami 
zachvátil požár. Už znáte 
příčinu? Může souviset 
s kauzou Oleo Chemical? 
Na žádné stopy úmyslného 
zavinění jsme nepřišli. Podle 
zpráv od hasičů se pravděpo-
dobně jednalo o technickou 
závadu. Rozšíření požáru 
údajně nejvíce pomohl 
výbuch plynové bomby 
na vysokozdvižném vozíku. 
Následně se oheň dostal 
do skladu pryskyřice, což byl 
největší problém. Policie však 
celou věc stále ještě vyšetřuje. 
Což nám komplikuje život, 
protože stále nemůžeme s po-
jišťovnou uzavřít pojistnou 
událost.

 Nakolik požár ovlivní 
loňské výsledky Ravaku? 
Podle hrubých odhadů se 
nám tržby v sortimentu van 
sníží přibližně o dvě procen-
ta.

 Jak tvrdé je ve vaší branži 
konkurenční prostředí? 
Cenou nekonkurujeme. Ani 
to není naše ambice. Ještě než 
jsme se do výroby pustili my, 

byla v Česku řada jiných vý-
robců koupelnového vybave-
ní. Ti mezi sebou vedli cenový 
boj. Kvůli tomu nebyli schop-
ni investovat a šidili výrobky. 
Dělali všechno pro to, aby 
byli levnější než konkurence. 
Pak přišel Ravak a zvedl nad 
ně cenu o čtvrtinu. Cílem 
bylo vyrábět kvalitně, mít 
zaměstnance spokojené se 
mzdami a současně vytvářet 
zisk na další investice.

 Jakou roli hraje v koupel-
nářství Čína? 
Byla doba, kdy bylo možné 
v Číně koupit vanu za padesát 
dolarů. V Česku jste ve stejné 
době za stejnou sumu ne-

koupil ani materiál. Jenže při 
bližším pohledu jste zjistil, že 
ta čínská vana je ze špatného 
materiálu, není tam dobrá 
pryskyřice a podobně.

 Přitom má ale Ravak 
v Číně pobočku. Jakou má 
roli? 
Zčásti vyrábí zboží pro tamní 
trh. Dodáváme například pro 
obrovské stavební projekty 
kolem Šanghaje. Avšak hlavní 
poslání naší čínské firmy 
je vyhledávat konkurenční 
výrobky a zajišťovat materiá-
ly, jejichž dovoz z Číny vyjde 
levněji. Výhody dovozu z Číny 
jsou ale čím dál menší. Ně-
které produkty typu kování 
nebo baterií už proto raději 
dovážíme například z Itálie.

 Kde jste v zahraničí 
nejsilnější? 
Velmi silné trhy jsou Rusko 
a Ukrajina, přestože v po-
slední době stagnují. V Rusku 
je to hlavně kvůli oslabení 
rublu. Na Ukrajině hraje roli 
rovněž měnový vývoj, ale 
mají i jiné starosti. Do popře-
dí ze zahraničních trhů se 
začíná hodně drát Maďarsko. 
Na tamním trhu jsme jednič-
ka. Máme tam stejnou pozici 
jako v České republice, možná 
i lepší. Zhruba do pěti let 
bychom se v Maďarsku chtěli 
dostat na půlmiliardový ob-
rat. Máme tam rovněž projekt 
na velké skladové centrum. 
Tam bychom měli i sídlo fir-
my, showroom a prodejnu.

 Jak vypadá strategie dal-
šího rozvoje Ravaku? 
Sázíme na kompletnost. Že 
budeme mít nejen sprchové 
kouty a vany, ale i baterie, 
nábytek a keramiku. Součas-
ně chceme být dál co nejvíce 
výrobní závod.

 Budete růst jen přiroze-
ně, nebo se chystáte nakupo-
vat jiné firmy? 
Mohou přijít i akvizice. Něco 
řešíme, ale zatím o tom ne-
mohu mluvit.

 Do popředí ze za hra-
ničních trhů se začíná 
drát Maďarsko. Na tam-
ním trhu jsme jednička. 
Máme tam stejnou 
pozici jako v České re-
publice, možná i lepší.



Premiéra 
čeká těžký 
návrat
Premiér Babiš navazuje ob-
chodní kontakty v Asii. Jeho 
cesta do Singapuru, Thajska 
a Indie bude sice zaplněna 
jednáními, ale proti tomu, co 
ho čeká po návratu do Česka, 
to bude selanka. Na jeho 
hlavu po ukončení zahranič-
ní mise spadne hned několik 
vážných problémů. Čínská 
diplomacie vyzývá k ukon-
čení „výmyslů“ kolem čínské 
telekomunikační společnosti 
Huawei a jejího možného 
zneužití ke špionáži. 

Klidu předsedovi vlády 
nedodá ani mise Evropské 
komise. Bruselští kontroloři 
se nyní dostávají k jádru své-
ho poslání, dorazili na Státní 
zemědělský intervenční 
fond, kde si vyžádali seznam 
a doklady k evropským dota-
cím poskytnutým podnikům 
ze skupiny Agrofert. A příští 
týden navrch začne i lednová 
schůze Poslanecké sněmov-
ny, na níž bude muset hnutí 
ANO bez vytáček dostát 
slibům, které dalo vládním 
spojencům, tedy sociálním 
demokratům a komunistům.

Se socialisty si už anois- 
té stihli leccos vyříkat 
na koaličním jednání před 
Babišovým odjezdem, a tak 
by se snad přehlasování 
Senátu, který se postavil 
proti placení prvních tří dnů 
nemocenské, mělo obejít bez 
zádrhelů. Takové ujištění 
ze strany ANO už padlo. 
Bezpodmínečnou vstřícnost 
ovšem bude muset premiér 
projevit i komunistům. Těm 
ani zdaleka nestačí zvyšo-
vání důchodů či sociálních 

dávek. Hlavním symbolem 
spojenectví je pro ně zda-
nění církevních restitucí. 
Rozpočtový výbor sněmov-
ny přitom podpořil návrh 
poslance ODS Marka Bendy 
na odložení zdanění náhrad 
o dva roky. Kvůli tomu, aby 
se k záměru mohl vyjádřit 
Ústavní soud. 

Pravice předpokládá, že 
úprava, o níž dolní komora 
momentálně jedná, přes 
ústavní soudce neprojde. 
Nejspíš si to nemyslí jen 
pravice. Pro odklad účinnos-
ti zákona zvedli v rozpoč-
tovém výboru ruku i ně-
kteří poslanci ANO a ČSSD. 

Z řad anoistů se vzápětí 
ozvaly hlasy, že šlo o omyl 
způsobený souhlasným 
stanoviskem ministerstev 
financí a kultury. Ale to ještě 
nemusí znamenat definitivní 
konec diskuzí – komunisté 
si to chtějí vyříkat přímo 
s Babišem. Navíc jsou také 
rozhodnuti aktivně ovlivňo-
vat i aktuální kauzy kolem 
společnosti Huawei. Svoji 
cenu za podmínečné „drže-
ní“ Babišova kabinetu zjevně 
budou do budoucna jenom 
zvyšovat.

Výsledek zkoumání veš-
kerých dotací, které v uply-
nulých šesti letech, když byl 
šéf ANO ministrem financí 
i premiérem, získal z Bruselu 
holding Agrofert, hned tak 
známý nebude. Konečný 
verdikt nelze předvídat. 
Jen samotné šetření zřej-
mě potrvá několik měsíců. 
Ke klidu ve vládní koalici, 
zvláště když má ČSSD před 
volebním sjezdem, to ovšem 
jistě nepřispěje. Babišovo 
opakované tvrzení, že kvůli 
evropským dotacím pro fir-
my z Agrofertu není ve stře-
tu zájmů, protože Agrofert 
vložil do svěřenského fondu, 
možná spojencům časem 
nebude stačit. Sociálním 
demokratům účast ve vládě 
příliš bodů zatím nepřinesla, 
fakticky stále bojují o politic-
ké přežití. Trvalou podporu 
ČSSD Babiš zaručenou 
nemá. Totéž, z prakticky 
totožných důvodů, platí 
i o KSČM.

Komentář

Jana Havligerová
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Trvalou podporu 
ČSSD Andrej Babiš 
zdaleka jistou nemá 
a totéž platí  
o komunistech.

Tvář dne 

 V parlamentu jsou lidé, kteří si 
přejí odložit, či dokonce zastavit 
brexit a kteří využijí jakéhokoli 
nástroje, aby toho dosáhli,

řekla britská premiérka 
Theresa Mayová
str. 9
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n Cena elektřiny 
i zemního plynu v po-
sledním roce výrazně 
roste. Lidé se mohou 
dohodnout na pevné 
ceně na několik dal-
ších let, nebo nakou-
pit na burze, což ale 
obnáší i jistá rizika.

Jana Poncarová

Pokaždé když elektři-
na zdražuje, dodavatelé 
zákazníky vybízejí, aby si 
cenu fixovali. Na dva nebo 
na tři roky pak přijdou 
o svobodu vybrat si jinou 
společnost. Také ceny, které 
vzejdou z elektronických 
aukcí a kopírují aktuální 
vývoj na trhu, platí větši-
nou na rok nebo na dva. 
Jakou strategii kvůli úspoře 
zvolit?

Malí i velcí dodavatelé 
nakupují elektřinu, kterou 
poté posílají do zásuvek, 
na energetických burzách. 
Na nich šly ceny komodit 
v předchozích letech naho-
ru. Elektřina obchodovaná 
na pražské burze pro 
rok 2019 se před 
Vánoci prodáva-
la za 
58 eur za 
megawattho-
dinu, což je 
v přepočtu 
kolem pat-
nácti set ko-
run. Meziroční 
nárůst je tak více 
než poloviční. 

ZDRAŽUJE ELEKTŘINA 
I ZEMNÍ PLYN
„Cena elektřiny s dodávkou 
na rok 2019 kontinuálně 
rostla od poloviny února loň-
ského roku a v říjnu dosáhla 
svého letošního maxima. 
Od té doby je cena velmi po-
hyblivá a pohybuje se mezi 53 
až 57 eury za megawatthodi-
nu,“ uvedla mluvčí společ-
nosti Bohemia Energy Hana 
Novotná. Podobný trend 
podle ní vykazuje také spoto-
vá cena elektrického proudu, 
tedy cena, která se obchoduje 
den před jejím dodáním.

Zároveň zdražoval zemní 
plyn – i ten je možné 
pořídit v aukcích nebo si 
cenu fixovat na určité 
období. Plyn se prodá-
val za 24 eur za mega-
watthodinu (asi 618 
korun).

„Velkoobchodní ceny 
elektřiny i plynu v celé 
Evropě během posled-
ního roku výrazně 
vzrostly o desítky pro-
cent. Důvodem je silná 
poptávka a u proudu 
navíc i rostoucí cena 
paliva a emisních 
povolenek,“ konstatuje 
analytik konzultační 
společnosti ENA a vý-
konný ředitel Asociace 
nezávislých dodavate-
lů energií Jiří Gavor.

„To je fakt, který 
nemohou ovlivnit ani 
čeští dodavatelé, ani 
vláda, jak se někdy 
někteří spotřebitelé 
chybně domnívají,“ 
dodal.

MOHOU ENERGIE ZLEVNIT?
Ceny energií žene 
nahoru obecně také 

vysoký zájem 
o komodity. 

Zároveň 
roste cena 

emisních po-
volenek, které 
platí uhelné 
elektrárny 
nebo průmys-

lové podniky.
V září se 

prodávaly za 
25 eur (zhruba 650 

korun) za tunu oxidu 
uhličitého, což bylo desetile-
té maximum. Před osmi lety 
stála tuna CO

2
 208 korun. 

Novotná neočekává, že by 
se ceny povolenek v nejbliž-
ších letech vrátily na nízkou 
úroveň, byť ke krátkodobé 
korekci dojít může. „Hlavně 
proto, jak se budou pře-
krývat evropské i národní 
klimatické politiky s trhem 
povolenek, které by mohly 
mít za následek jejich menší 
spotřebu,“ dodává Hana 
Novotná. 

V krátkodobém až 
střednědobém horizontu by 

mohlo růst ceny elektřiny 
omezit případné zlevňování 
zemního plynu, ale ten je 
nyní rovněž na svých maxi-
mech. 

Výroba elektřiny ze 
zemního plynu totiž 
znamená snížení nákladů 
na emisní povolenky, 
jež musejí platit uhelné 
elektrárny. Proud by mohl 
zlevnit i výrazný pokles 
ceny uhlí, například pokud 
by se obnovila produkce 
v čínských dolech. 

ROZHODUJÍCÍ JE 
SILOVÁ ELEKTŘINA
Je třeba dodat, že spotřebi-
telé platí nejen za elektřinu 
jako takovou označovanou 
jako silová. Do faktury 
se promítají i regulované 

složky, například platby 
za distribuci, které každo-
ročně vyhlašuje Energetic-
ký regulační úřad. Ty činí 
v případě proudu více než 
polovinu ceny. Liší se regi-
onálně a změna dodavatele 
na ně nemá vliv. 

„U elektřiny regulovaná 
složka pro domácnosti 
vzrostla v průměru o necelá 
tři procenta, u plynu mírně 
klesla, do výše jednoho pro-
centa,“ připomíná Gavor. 

Tuto složku ceny nemo-
hou obchodníci ovlivňo-
vat, je pevně daná na celý 
kalendářní rok. „Předmě-
tem konkurenční soutěže 
je ale zbývající část ceny, to 
je vlastní komodita, kterou 
nakupují obchodníci na bur-
zách,“ dodává.

ZVYŠOVÁNÍ CEN BUDE POSTUPNÉ
Pro domácnosti nebo firmy 
je rozhodující, o kolik si 
připlatí. Protože dodavatelé 
nakupují elektřinu a zemní 
plyn s předstihem, tak se 
i zdražení bude promítat po-
stupně. „U proudu bude ná-
růst celkové ceny nad deset 
procent, u plynu kolem pěti 
procent,“ odhaduje Gavor.

Podle něho se letos 
situace na burzách zřejmě 

uklidní, nicméně žádný 
pokles koncových cen 
pro spotřebitele nečeká. 
„Rozhodně nevidíme 
prostor pro výrazný 
a dlouhodobý pokles cen 
elektřiny zpět na úrovně 
cen z roku 2016 a 2017,“ 
souhlasí Novotná. 

AUKCE MOHOU BÝT RIZIKOVÉ
„V této situaci je fixace 
cen cenově výhodná, 
i když vám to omezuje 
svobodu volby dodavate-
le a obecně proto fixaci 
nedoporučuji,“ míní 
Gavor. S elektronickými 
aukcemi a zprostředko-
vateli se často pojí rizika 
pro zákazníky. „Platí, že 
aktivní zákazník si může 
nejlepší cenu najít pomo-
cí srovnávačů a přímých 
nabídek dodavatelů,“ 
podotýká Gavor.

K hlavním rizikům 
elektronických aukcí 
patří netransparentní 
obchodní podmínky. 
Ještě v přihlášce, která 
se často tváří nevinně, se 
domácnost může zavázat 
k tomu, že s vítězným 

dodavatelem podepíše 
smlouvu, jinak zaplatí po-

kutu. Pokud má ale se svým 
dodavatelem uzavřenou 
smlouvu na dobu určitou, 
může i ten požadovat fi-
nanční kompenzaci. 

Před elektronickými 
aukcemi už dříve varoval 
i Energetický regulační 
úřad. „Odběratel nezná vítě-
ze předem, nezná ani ceník, 
ani obchodní podmínky, ani 
personální nebo technické 
zázemí dodavatele, přestože 
je zavázán k podpisu smlou-
vy,“ uvedl nedávno úřad 
ve svém prohlášení.

Na druhou stranu pokud 
společnost, která aukci 
pořádá, přizve do soutěže 
solidní dodavatele a záro-
veň dobře ošetří smluvní 
podmínky, může být cena 
pro spotřebitele zajímavá. 
Zvláště ve chvíli, kdy ceny 
energií na burzách klesají, 
jako tomu bylo ještě před 
několika lety.
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Dvě cesty k energiím: 
Aukce, nebo fixování ceny

Cena
elektřiny

na pražské burze 
před Vánoci činila

58
eur za megawatthodinu,
což je meziroční nárůst

o více než
polovinu.

DALŠÍ RŮST. Zástupci trhu předpokládají, že zvyšování cen 
energií bude postupně pokračovat.
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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
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n Novelou občanského 
zákoníku bylo začát-
kem loňského roku 
u nemovitostí znovu 
zavedeno předkupní 
právo u spoluvlast-
níků. Ti pak mají při 
prodeji přednost před 
jinými potenciálními 
kupci, což zpomaluje 
samotný proces.

Kamila Ondráčková

Záměrem předkupního práva 
byl ze strany předkladatelů 
obecný zájem, aby nedochá-
zelo ke štěpení vlastnictví 
nemovitostí do většího 
množství spoluvlastnických 
podílů. Uplynulý rok 
na tuzemském 
realitním trhu 
však ukázal, 
že jedním 
z kamenů 
úrazu jsou 
průtahy pro-
dejů, u nichž 
je nutné před-
kupní právo 
řešit.

„Zákonná úpra-
va požaduje, aby si po-
dílový spoluvlastník nejprve 
našel potenciálního kupce, 
uzavřel a podepsal s ním kup-
ní smlouvu a takto uzavřenou 
smlouvu předložil ostatním 

spoluvlastníkům k vyjádře-
ní, zda nemají o podíl zájem 
oni,“ upozorňuje Lukáš Štrajt 
z právního oddělení společ-
nosti M&M Reality.

Ostatní spoluvlastníci 
mají na vyjádření, respektive 
uhrazení kupní ceny lhůtu 
tří měsíců a právě kvůli ní 
dochází k průtahům. Podle 
makléřů společnosti  M&M 
Reality se tyto průtahy týkají 
až 40 procent prodejů.

POTÍŽE S GARÁŽEMI A CESTAMI
Největší problém současné 
podoby zákona nastává u spo-
luvlastnických podílů na pří-
jezdové cestě k nemovitosti 
a dále u bytů a spoluvlastnic-
kých podílů na garážových 
stáních.

Záleží totiž na tom, jak jsou 
garáž či případně sklep 

zapsány na katastru 
nemovitostí. Po-

kud je vyčleněna 
samostatná 
jednotka, pak 
není důvod 
k obavám. 
Jenže v praxi je 

podle zkušenos-
tí společnosti 

RE/MAX většina 
nových developer-

ských projektů prodávána 
tak, že se parkovací místo či 
sklep určí podílem na společ-
ných prostorách domu.

„Ve větších domech a de-
veloperských projektech 

může jít o desítky až stovky 
majitelů,“ říká realitní makléř 
RE/MAX Jan Zachystal.

Existuje ovšem riziko, že si 
soused spočítá, že se mu vy-
platí ke svému parkovacímu 
stání přikoupit ještě jedno. 
Pokud některý ze sousedů 
předkupní právo uplatní, 
logicky tím klesne cena pro-
dávaného bytu, a to dokonce 
v řádu desítek až stovek tisíc 
korun.

MINISTERSTVO SLIBUJE ZMĚNU
V případě garážových stání 
se snad blýská na lepší časy. 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj aktuálně připravilo 
ve spolupráci s ministerstvem 
spravedlnosti novelu občan-
ského zákoníku.

„Jednou ze změn je výjimka 
ze zákonného předkupní-
ho práva na situace, kdy je 
spolu s jednotkou převáděn 
spoluvlastnický podíl na jiné 

jednotce, ve které byla vyme-
zena garážová stání, tak aby 
bylo možné současně prodat 
jednotku a garážové stání,“ 
říká k tomu mluvčí minister-
stva pro místní rozvoj Vilém 
Frček. 

Podle něj byl v prosinci 
2018 projednán návrh novely 
zákona Legislativní radou 
vlády. Ta jej doporučila vládě 
přijmout a postoupit do další-
ho legislativního procesu.

Předkupní právo ztěžuje prodeje bytů

VLIV NA CENU. Pokud některý ze sousedů předkupní právo na garážové stání uplatní, logicky tím 
klesne cena prodávaného bytu, a to v řádu desítek až stovek tisíc korun, míní makléři.

Minimálně

10
procent kupujících loni 

v důsledku uplatnění 
předkupního práva

od nákupu
odstoupilo.
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NÁCVIK
FORMACE. 
Velitel indické 
železniční stráže 
udílí povely během 
příprav na slavnostní 
přehlídku, která se 
uskuteční 26. ledna 
na bulváru Rajpath 
v centru Nového Dillí 
u příležitosti oslav 
Dne republiky.

n Není asi mnoho tu-
ristů, kteří by navští-
vili Londýn a nebyli 
v Britském muzeu. 
Vstup do něj je totiž 
zdarma. Bylo tomu 
tak vždy od jeho zalo-
žení. Návštěvníkům se 
otevřelo před 260 lety, 
15. ledna 1759.

Prvním jádrem sbírek 
Britského muzea byla 
pozůstalost lékaře a vědce 
sira Hanse Sloana, který své 
mohutné sbírky čítající přes 

70 tisíc položek odkázal brit-
ské koruně. Pro své dědice si 
vymínil refundaci  
20 tisíc liber. Když 
král Jiří II. vyslo-
vil s transakcí 
souhlas, parla-
ment odhlaso-
val vznik Brit-
ského muzea. 
Od svého 
založení řešila 
instituce jeden 
velký problém: 
jak získat vhodné 
výstavní prostory. Mu- 
zeum pro tento účel odkou-
pilo dům knížete z Montagu, 
ve kterém přivítalo první 

návštěvníky, kterých tehdy 
bylo ročně kolem pěti tisíc. 

Sloanova sbírka obsa-
hovala především 

knihy a rukopisy, 
ale i mnoho 

starožitností 
z Egypta, Řec-
ka, Ameriky 
nebo Dálného 
východu. Brit-

ské muzeum 
se stalo první 

institucí svého 
druhu – sbíralo 

prakticky cokoli společ-
ného s historií či kulturou 
a nepatřilo žádné osobě ani 
spolku. 

O britské říši se v 19. stole-
tí tradovalo, že nad ní slunce 
nezapadá. Nikoli snad kvůli 
domýšlivosti, ale jednoduše 
kvůli celosvětovému rozpro-
stření. O zajímavé přírůstky 
z celého světa tak muzeum 
nemělo nouzi a nastala kri-
tická situace jejich skladová-
ní a umístění. Řešením byla 
demolice původní budovy 
a výstavba nového sídla, 
které lze v Londýně navštívit 
dosud. 

Neoklasicistní stavba 
architekta Roberta Smirka 
otevřená v roce 1851 byla 
ve své době největším stave-
ništěm v Evropě a proslavila 

ji zejména čítárna s impo-
zantní modro-zlatou kopulí 
uprostřed velké dvorany. Ta 
sama se po svém zastřešení 
ze studia architekta Norma-
na Fostera v roce 2010 stala 
dalším architektonickým 
bonbonkem. 

Primárními však zůstávají 
vystavované sbírky. Ty dnes 
pokrývají dva miliony let 
světové historie a kultury 
a rozšířily se na osm milionů 
položek. Pochopitelně ne 
všechny jsou vystaveny, ale 
návštěvníci si rozhodně při-
jdou na své. Tomu odpovídá 
i jejich počet – téměř šest 
milionů každý rok. /mec/

V současnosti  
navštíví Britské muzeum 

ročně téměř 

6
 milionů lidí.

Britské muzeum – první a nejstarší
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