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 CZK/EUR  • 25,565 /  +0,005 Kč       CZK/USD  • 22,446 /  –0,064 Kč       PX • 1019,00 /  +1,49 %       BITCOIN  • 3608,42 $ / +0,88 %       ZLATO  • 1294,45 $ / +0,36 %

Trh se obává zpomalení 
ekonomiky celé EU
Varianta odchodu Velké 
Británie z EU bez dohody 
by mohla nejvíce pozname-
nat automobilový průmysl 
a obecně snížit výrobu 
na ostrovech i v unii. str. 3

V Exim Tours mají odbory

Zaměstnanci cestovky Exim 
Tours založili odborovou 
organizaci. Oznámil to šéf 
ČMKOS Josef Středula. str. 6

Do vedení Plzeňské 
teplárenské zasedl Čalfa
Expremiér federální vlády 
Marián Čalfa se stal členem 
představenstva Plzeňské 
teplárenské, kterou mana-
žersky řídí EPH. str. 7

Ukrajinci obnoví  
výrobu letounu An-124
Antonov bude muset v rám-
ci restartu produkce nahra-
dit ruské komponenty, které 
jsou pro ukrajinský podnik 
nyní nedostupné. str. 8
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Konec dumpingu
Cena stavebních prací se musí 
zvýšit na přijatelnou úroveň, 
říká nový prezident Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví  
Jiří Nouza. 
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MARKÉTA ADAMOVÁ:

A na počátku bylo slovo. 
Slovo Davida Camerona, 
který za cenu záchrany své 
politické kariéry svolil k refe-
rendu postavenému na lžích 
a ovlivněnému dezinforma-
cemi. A pak se po něm slehla 
zem. Stejně jako by se slehla 
zem po všech, co „odchod po 
anglicku“ slibují u nás.

twitter.com/e15news

Právě v prodeji

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

Letenky jdou  
na dračku
Souběžně s rekordním 
počtem cestujících 
odbavených na pražském 
letišti roste byznys 
tuzemských prodejců 
letenek. Loni jim odbyt 
stoupl meziročně 
o desítky procent.   
 
BYZNYS / str. 6
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Češi v bentley
Horníci ze Severočeských dolů vstoupili kvůli 
dosavadnímu neúspěšnému jednání o zvýšení 
mezd do stávkové pohotovosti. Stejný krok udělali 
i zaměstnanci výrobce topných těles Backer Elek-
tro CZ z Hlinska. Vzhledem ke krotkým českým 
odborům by však bylo s podivem, kdyby podobné 
dění přerostlo do ostré stávky. Žluté vesty nosí 
v Česku jen metaři. A do jisté doby stavbaři na D1.

Ze stavebnictví zaznívají po dlouhých letech 
slova plná optimismu. Obor roste, stát investuje, 
ve výstavbě budov si stavbaři mohou dovolit 
odmítat zakázky. Navíc ve veřejných zakázkách 
se ceny, s nimiž vyhrávají tendry, už víceméně 
překrývají s cenami odhadovanými projektan-
ty. Tak hlavně kéž mají stavební firmy pevné 
nervy tam, kde stavějí ještě za dumpingové ceny, 
s nimiž vyhrávali před lety, a ať nedopadnou jako 
stavbaři u Humpolce. Žlutou vestu tam už nosí 
jen ministr.

V Česku je dvakrát více vozů Bentley než 
konkurenční značky Rolls-Royce, vyplývá z údajů 
Svazu dovozců automobilů. Inu, máme to plebej-
ství v krvi.

Rozmohl se nám tu takový zajímavý jev. 
Z majitelů zadlužených firem se často stávají 
chovatelé. V řadě případů se totiž v podniku ještě 
před vyhlášením insolvence zjeví bílý kůň. Pěkné 
zvíře. Jen věřitelé jsou z toho, kdo ví proč, trochu 
na nervy.

n Drtivá prohra britské 
vlády při pokusu o pro-
sazení výstupové dohody 
s EU prohloubila nejistotu 
u vlád unijních zemí, kte-
ré se chystají na variantu 
tvrdého brexitu.
 
Nguyen Thuong Ly

Vlády zemí Evropské unie urych-
leně připravují legislativu pro 
případ, že by Velká Británie ode-
šla ke konci března bez výstupové 
dohody. Scénář, který všechny 
strany považují za nejhorší mož-
ný, se přiblížil s fiaskem, který 
v úterý utrpěla premiérka There-
sa Mayová při pokusu o prosazení 
dohody s EU. Německo, Francie 
či Nizozemsko mají zákony pro 
případ tvrdého brexitu připrave-
né, Česko na nich pracuje.

Sami Britové přitom přístup 
Česka a také Polska velice oceňují. 
„Plán ČR vypadá ze všech člen-
ských zemí jako zatím nejvstříc-
nější k Britům žijícím v EU,“ uvedl 
britský velvyslanec v Česku Nick 
Archer.

Návrh zákona, který připra-
vil ministr vnitra Jan Hamáček 
(ČSSD), například počítá v pří-
padě tvrdého brexitu s delším 
přechodným obdobím než jiné 
země. Britové v Česku by měli 
mít stejná práva jako dosud až 
do konce roku 2020.

Zákon dále obsahuje řadu 
dalších opatření týkajících se 
obchodních vztahů. Zákon by ale 
platil jen v případě, že Londýn 

přijme stejné záruky vůči desít-
kám tisíc Čechů v Británii. „Česká 
republika je připravena na všech-
ny alternativy včetně tvrdého 
brexitu,“ uvedl Hamáček.

Pokud ovšem nastane brexit 
už na konci března, budou muset 
poslanci schválit zákon příští tý-
den už v prvním čtení a poslat ho 
hned do Senátu. Část opozice již 
přislíbila vládě své hlasy. „Vše- 
obecně se k tomu stavíme vstříc-
ně, je třeba minimalizovat škody 
spojené s brexitem,“ řekl pirátský 
poslanec Mikuláš Peksa. Naopak 
komunisté nebo zástupci SPD si 
chtějí počkat na dnešní schůzku 
sněmovních stran s Hamáčkem, 
než se definitivně rozhodnou.

Mayová má čas do pondělí 
na to, aby předložila plán dalšího 
postupu. Politici napříč Evropou 
apelují na britské poslance, aby 
se urychleně dohodli na způsobu, 
jakým chtějí z unie vystoupit. 
„Doufám, že britští politici budou 
odpovědní a dopadne to dobře. 
Divoký brexit znamená chaos,“ 
uvedl premiér Andrej Babiš.

Ozývají se také hlasy, že by 
Británie měla od brexitu zcela 
ustoupit, což Mayová odmítá. 
„Kdyby měla politickou odvahu, 
tak by to v tuto chvíli udělala,“ 
míní europoslanec Pavel Poc 
(ČSSD).                        PROFIL str. 4–5

 Sledujte E15.cz, NÁZORY str. 12

Česko se chystá na 
nejhorší variantu

Zápisník  
Daniela Nováka

Protagonisté dne

Theresa MAYOVÁ

BRITSKÁ PREMIÉRKA

Oliver DLOUHÝ

ZAKLADATEL KIWI.COM

Oleksandr KRYVOKON

ŠÉF FIRMY ANTONOV

Po odmítnutí jí vyjednané smlouvy 
o vystoupení Británie z EU britskými 
poslanci nyní politici i byznysmeni 
s napětím čekají, s jakým řešením 
přijde.                                  str. 2–3

Vyhledávač letenek loni zvýšil 
globální prodeje o 47 procent. 
Cesty do Španělska, Itálie a Velké 
Británie dosáhly růstu o desítky 
procent.                                    str. 6

Ukrajinský státní podnik chce 
obnovit montáž obřích nákladních 
letadel Ruslan. Musí ale nahradit 
nyní nedostupné ruské díly.

                                                  str. 8

„Plán ČR vypadá ze 
všech členských zemí 
jako zatím nejvstřícnější 
k Britům žijícím 
v EU,“ uvedl britský 
velvyslanec v Česku 
Nick Archer.

  Scénáře vývoje kolem Británie

Tvrdý brexit
Odchod Velké Británie z Evropské unie bez 
jakékoli dohody k 29. březnu. Všechny stra-
ny jej považují za nejhorší možný scénář. 
Neřízený brexit může způsobit velké ekono-
mické problémy a narušit volný pohyb zboží. 
Ohrožen by také byl pobyt a práce unijních 
obyvatel v Británii a Britů v zemích EU.

Odložení odchodu
Britská vláda může požádat EU o odložení 
březnového brexitu. Brusel vyjádřil vstřícnost 
k takovému kroku, odchod by mohl být 
odložen až do července. Britská vláda se 
mezitím může snažit prosadit stávající doho-
du ve svém parlamentu nebo zkusit  
vyjednat s EU novou.

Předčasné volby
Po fiasku při hlasování o dohodě s EU, kterou 
vyjednala Mayová, může její vláda nebo ona 
sama padnout. Buď by došlo k rekonstrukci 
kabinetu, nebo by se nejdříve za 25 pracov-
ních dní mohly konat předčasné volby.

Druhé britské referendum
Konzervativní Mayová takový scénář 
opakovaně odmítla, šéf opozičních labouristů 
Jeremy Corbyn je také spíše zdrženlivý. 
Takovému scénáři by muselo předcházet 
odložení brexitu a zřejmě i výměna vládního 
kabinetu.

Žádný brexit
Soud EU ke konci minulého roku potvrdil, 
že Británie může záměr odejít z unie 
jednostranně stáhnout. Premiérka Mayová 
tuto variantu nepodporuje. Takovému kroku 
by zřejmě musela předcházet výměna vlády, 
případně nové referendum.

https://www.e15.cz/zahranicni/online-britska-snemovna-jedna-o-neduvere-vlade-1355432
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„Výsledek 
hlasování britského 
parlamentu jsme 
přijali s lítostí,“ 
uvedl koncern 
Volkswagen.

PO CELÉM ČESKU se včera konaly vzpomínkové akce na 
studenta Jana Palacha, který se před padesáti lety 16. ledna 
1969 zapálil na pražském Václavském náměstí na protest pro-
ti okupaci Československa armádami socialistické Varšavské 
smlouvy a slabém odporu obyvatel země proti ní. Jeho čin, 
na jehož následky o tři dny později zemřel, se stal symbolem 
odporu proti přítomnosti cizích vojsk i totalitnímu režimu.

PIETA ZA PALACHA
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Česko chce kvůli podvodům 
využívat reverse charge

Česká republika v souvis-
losti s bojem proti daňovým 
únikům požádala Evropskou 
komisi o možnost zavést 
systém přenesení daňové 
povinnosti u daně z přidané 
hodnoty, známý jako plošný 
reverse charge. Zmíněnému 
režimu podléhají veškerá 
zdanitelná plnění u zboží 
a služeb u jednotlivých 
transakcí nad 17 a půl tisíce 
eur, tedy zhruba 450 tisíc ko-
run. Česko usiluje o možnost 
využívat ho kvůli takzvaným 
karuselovým podvodům 
na DPH. 

Rezort zemědělství připraví 
novelu k pozemkům
Úpravy, které zadrží vodu 
v krajině, by měla přinést 
novela o pozemkových 

úpravách a pozemkových 
úřadech, jež chystá minister-
stvo zemědělství. Prioritou 
budou nově oblasti zasaže-
né suchem. Díky novele by 
měl Státní pozemkový úřad 
možnost vykupovat pozem-
ky pro úpravy za tržní ceny, 
nikoliv jen za úřední, jak je 
tomu nyní.

Vznikne strategie 
pro umělou inteligenci 
Vláda by měla do poloviny 
roku zpracovat národní 
strategii pro umělou inteli-
genci. Podílet se na ní bude 
akademický sektor i ko-
merční sféra. Memorandum 
o spolupráci v oblasti umělé 
inteligence včera podepsali 
zástupci vlády a Platformy 
pro umělou inteligenci. 
O vzniku strategie bude 
kabinet jednat na konci 
ledna. /čtk/

Krátce

n Varianta odchodu 
Velké Británie z EU 
bez dohody by mohla 
nejvíce poznamenat 
automobilový průmysl 
a obecně snížit výrobu 
na ostrovech i v unii.

Martin Štorkán

České podniky, které expor-
tují do Velké Británie, počítají 
stejně jako tuzemští politici 
s několika variantami brexitu 
včetně nejtvrdší varianty bez 
dohody i s jeho odkladem. 
V případě vystoupení bez 
dohody by nejvíce utrpěl 
automobilový průmysl, míní 
zástupci tuzemského byz-
nysu, pro který jsou ostrovy 
aktuálně pátým nejvýznam-
nějším exportním partnerem.

 „Neumím odhadnout, zda 
by brexit bez dohody způso-
bil půlprocentní pokles růstu 
HDP. Tvrdý by byl ale hlavně 
nepřímý dopad, kdy by došlo 

ke zpomalení dalších evrop-
ských ekonomik, například 
německé,“ míní předseda 
Hospodářské komory ČR 
Vladimír Dlouhý.

České podniky se podle 
něj na další vývoj důsled-
ně připravují. Zároveň ale 
Dlouhý upozorňuje, že není 

příliš možné připravit se 
na nepřímé efekty vystoupení 
Británie bez dohody. „Každý 
nepřímý efekt je těžké oddělit 
od toho, co už víme – že 
v Evropě po období silného 
hospodářského růstu jednou 
dojde ke zpomalení z titulu 

hospodářského cyklu, i kdyby 
brexit nenastal,“ říká.

V případě tvrdého brexitu 
by podle Dlouhého nejsilnější 
zásah utrpěly automobilky. 
„Výsledek hlasování britské-
ho parlamentu jsme přijali 
s lítostí,“ uvedl například 
koncert Volkswagen, jehož 
součástí je i Škoda Auto.

„Doufáme, že výsledná 
vzájemná dohoda bude 
obsahovat v co nejširší míře 
i zachování současných svo-
bod pohybu zboží, pracovní-
ků i kapitálu a také vzájemné 
uznávání homologačních 
předpisů u nových vozidel,“ 
uvedl mluvčí Škody Auto 
Zdeněk Štěpánek.

Vystoupení Británie z EU 
bez dohody se naopak ne- 
obává například výrobce prů-
myslových a kancelářských 
světel Modus. „Již v minulosti 
jsme získali vysoký stupeň 
certifikace AEO, která nám 
umožňuje zjednodušené celní 
postupy,“ uvedl manažer 
firmy Jan Kavka.

Trh se obává zpomalení 
ekonomiky celé unie

Otto 
DANĚK
ASOCIACE 
EXPORTÉRŮ

Včerejší 
odmítnutí 
dohody 
o brexitu 

znamená pro český export strašný 
zmatek. Pokud nastane divoký 
brexit, přinese to problémy úplně 
pro všechny. Hlavním problémem 
je v současnosti nepřehlednost 
situace. Nevíme, zda budou fronty 
na hranicích, zda se bude platit 
clo a tak dále. Pro české firmy 
je problém na situaci reagovat, 
protože v současné době zažívají 
hlavně nejistotu. Do té doby, než 
se něco dozvědí, kvůli brexitu 
pravděpodobně nebudou podnikat 
kroky jako například na britském 
trhu zdražovat. Pokud ano, tak to 
pravděpodobně bude především 
kvůli tomu, že zdražují energie 
a lidská práce tady v Česku. 
Já ale stále doufám, že zvítězí 
zdravý rozum a Velká Británie se 
na vystoupení z Evropské unie 
dohodne.

Pawel 
SZCZESNIAK
ŠÉF ORKLA 
ČR A SR

Co se týká 
našich 
klíčových 
součástí 

Hamé a Vitany, přímý dopad 
by neměl být velký. Pro nás je 
Británie spíše menším exportním 
trhem a vyvážíme tam minoritní 
část našich výrobků, například 
paštiky nebo hotová jídla. I kdyby 
došlo na nejhorší a tento trh nám 
teoreticky zcela vypadl, tak si s tím 
poradíme. Pokud by opravdu došlo 
na černý scénář a byl spuštěn 
tvrdý brexit, ze střednědobého 
pohledu může být nepřímo 
zasažena ekonomika v celé 
Evropě, což by mělo přímé dopady 
i na spotřebitelský trh v Česku, 
a tedy i na naše firmy. Problémem 
je i devalvace britské libry, 
ke které po rozhodnutí o brexitu 
došlo, čili naše zboží je na tomto 
trhu dražší než dříve. I tak se 
účastníme tendrů do tamních 
velkých obchodních řetězců.

Radek
JAKUBSKÝ
JEDNATEL 
PROMA REHA

S blížícím 
se brexitem 
urychlujeme 
některé 

nasmlouvané zakázky, abychom 
je stihli dodat ještě před ním. 
Zákazníky jsme upozornili, že další 
dodávky mohou mít z logistických, 
legislativních a celních důvodů 
zpoždění. Vzhledem k problémům 
ohledně brexitu se zříkáme 
i odpovědnosti za některá 
ustanovení v obchodních 
smlouvách. Brexit bez dohody 
by způsobil problémy především 
při clení zboží. Na druhou stranu 
velká část firem obchoduje se 
zeměmi mimo Evropskou unii již 
nyní a všechny tyto záležitosti řeší 
na denní bázi. Naše zboží v Británii 
pravděpodobně zdražíme. Každá 
služba i čas něco stojí. Zvlášť 
v prvních týdnech až měsících 
to bude i nápor psychický, což 
prodraží náklady i pro koncového 
zákazníka. /mst/

Anketa: Jak ovlivní dění kolem Británie český byznys?
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Viliam  
Buchert

Připravil

Z Theresy 
Mayové je 
opuštěná 
tygřice
n Britská premiérka  
Theresa Mayová prohrála 
v úterý v parlamentu 
hlasování o dohodě, 
kterou její vláda vyjednala 
s Bruselem a která má upravit 
podmínky odchodu země 
z Evropské unie. Porážka to 
byla zdrcující a na Mayovou 
se snesla obrovská kritika. 
Jenže ona dělala pouze to, 
co mohla, a co považovala 
za správné. Ostatně jako 
vždy ve svém životě.

Kresba Břetislav Kovařík

Z Theresy 
Mayové je 
opuštěná 
tygřice



Je potřeba zvláštního druhu 
schopností, abyste proti sobě 
dokázali sjednotit tolik lidí, 
napsal k výsledku úterního 
večerního hlasování o doho-
dě o brexitu v britské Dolní 
sněmovně list The Daily 
Telegraph. A dodal, že se jed-
nalo o „naprosté ponížení“ 
Theresy Mayové. Média tak 
reagovala na hlasování, které 
vyznělo jednoznačně. Pouze 
202 britských zákonodárců 
brexitovou dohodu podpo-
řilo, proti bylo 432 poslanců 
a poslankyň. Premiérku 
potopilo i 118 poslanců její 
Konzervativní strany i všech 
deset zástupců severoirské 
Demokratické unionistické 
strany, která menšinový 
kabinet podporuje.

Ještě s větší naléhavostí 
se proto opět rozebírají dva 
okruhy otázek, které se ko-
lem brexitu objevují už přes 
dva roky: 1. Co bude dál?  
2. Jaký bude osud Theresy 
Mayové? Premiérka sice při-
pomněla, že „úterní hlasová-
ní nám neříká nic o tom, co si 
tato sněmovna přeje“, ale její 
odpůrci tvrdí, že za problémy 
si může především sama.

Mayová, která byla po ce-
lou svoji politickou kari-
éru silným a spolehlivým 
hráčem, je totiž současně 
i zvláštní osobností, která 
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Vystudovala 
geografii 
na Oxfordské 
univerzitě. 
V letech 1977 
až 1983 pracova-
la v Bank of England. Do Dolní 
sněmovny úspěšně kandido-
vala v roce 1997 za volební 
obvod Maidenhead. Poslanec-
ký mandát obhájila poté v le-
tech 2001, 2005, 2010 i 2015. 
Po zformování Cameronovy 
koaliční vlády v roce 2010 se 
stala ministryní vnitra. Post 
zastávala i po volbách 2015. 
Po Cameronově rezignaci byla 
13. července 2016 jmenována 
premiérkou Velké Británie. 
Od roku 1980 je provdaná 
za Philipa Maye. Jejich man-
želství zůstalo bezdětné.

Theresa Mary  
Mayová (62)

Ovšem to, co je její výhodou, bývá současně 
označováno za nevýhodu, protože Mayová 
kolem sebe nevytváří skupiny, které působí 
v zákulisí.

v Eastbourne, pak prožívala 
život, který jako kdyby ně-
kdo nalinkoval. Na její cestě 
bylo sice mnoho překážek, 
ale ona udělala všechno, 
aby vše zdolala. Na rozdíl 
od jiných politiků se přitom 
v souvislosti s její osobou 
dodnes neobjevily žádné 
větší skandály. Její profes-
ní i osobní život vypadá 
neposkvrněně. Je to tak kvůli 
jejím povahovým vlastnos-
tem, jako jsou spolehlivost, 
loajalita, preciznost, pracovi-
tost, zarputilost, ale i určitá 
izolovanost od světa lobbistů 
a všemožných falešných 
rádců, kteří svět politiky 
obklopují. Ovšem to, co je 
její výhodou, bývá současně 

označováno za nevýhodu, 
protože Mayová kolem sebe 
nevytváří skupiny, které pů-
sobí v zákulisí. Je to tygřice, 
ale loví často v politických 
vodách sama.

Její otec Hubert byl du-
chovním anglikánské  
církve a sloužil jako vikář 
ve Wheatley, nedaleko 
slavného Oxfordu. Z mládí 
proto pramení její konzer-
vativní hodnoty, kterými 
se pořád řídí, ale současně 
má na pravičáka i solidní 
sociální cítění. „Doma jsem 
často s rodiči diskutova-
la o tom, jak se dá lidem 
pomáhat a můj otec to dělal 
celý život,“ řekla Mayová 
v jednom rozhovoru. O svém 
soukromí přitom velmi 
nerada hovoří, považuje to 
za zcela intimní záležitost. 
Není proto ani moc jasné, jak 
velké trauma musela ustát, 
když její otec, kterého velmi 
milovala, zahynul v roce 
1981 při autonehodě. Její 
matka Zaidee, která trpěla 
roztroušenou sklerózou, 
zemřela pak o rok později. 
Tehdy už byla Theresa vdaná 
za Philipa Maye. Bezdětné 
manželství trvá dodnes. I to 
jsou věci, které mohou mít 
vliv na její jednání.

Vystudovala geologii 
na univerzitě v Oxfordu 
a pak nastoupila do Bank 
of England, kde působila 
v letech 1977 až 1983. Poté 
se stala vedoucí oddělení 
pro evropské záležitosti 
a hlavní poradkyní ve věcech 

mezinárodních záležitostí 
v organizaci APACS, která 
spravovala platební systémy 
bank a dalších finančních 
institucí. Tam vydržela až 
do roku 1997. Poté byla zvo-
lena poslankyní Konzerva-
tivní strany v Dolní sněmov-
ně za obvod Maidenhead. 
Svůj mandát několikrát 
obhájila a drží ho dodnes. 
Navíc jako ministryně vnitra 
– 2010 až 2016 – vydržela 
ve funkci daleko déle než 
většina ministrů za posled-
ních sto let.

KLIDNÁ PANÍ ŘEDITELKA
Theresa Mayová na veřejnos-
ti působí poměrně chladně 
a odtažitě. Podle jejích 

spolužáků ze studií i jejích 
známých to není žádná 
maska, prostě je taková. 
V soukromí prý dokáže být 
vtipná, ale skoro nikdo od ní 
neslyšel žádnou zábavnou 
historku, kterou by popi-
sovala sama sebe. „Nejsem 
nijak nadšená tím, když mě 
žádají, abych popisovala svůj 
životní příběh. Důležitější je 
to, co děláte v práci, na tom 
můžete ukázat, jací jste,“ 
tvrdila například před lety 
v rozhovoru pro časopis To-
tal Politics. Někteří připisují 
takové jednání její vrozené 
ostýchavosti a opatrnosti. 

Bývá ale někdy i hod-
ně rázná. Někteří mužští 
kolegové z Konzervativní 
strany se proto o ní často 
vyjadřují jen s podmínkou, 
že jejich jména zůstanou 
v anonymitě. Podle všech je 
Mayová sice velmi přímá, ale 
když se potřebuje „zbavit“ 
konkurentů, tak tím pověří 
svůj tým. V tom trochu při-
pomíná německou kancléřku 
Angelu Merkelovou. Ta také 
někdy působí jako dobro-
myslná teta, ale dokáže si 
umně pohrát jak s médii, tak 
s oponenty. Jenže vždy to 
dělá na veřejnosti slušným 
způsobem. Podobně jako 
Mayová. V britské Konzer-
vativní straně, která je plná 
nejrůznějších exhibicionis-
tických mužských postav, to 
pak někdy působí, že klidná 
paní ředitelka Mayová má 
na starosti plnou třídu vzru-
šených školních chlapců. 

Snoubí se v ní také tradič-
ní britský konzervativismus 
s moderním pohledem 
na svět. Proto Mayová pod-
poruje umírněné feministky, 
souhlasí s manželstvími 
homosexuálů, podporovala 
poněkud liberálnější přístup 
k potratům. 

PREMIÉRSKÉ STŘEVÍČKY 
A NESPLNITELNÝ ÚKOL
Theresa Mayová, milovnice 
vaření – má kolem stovky 
vlastních receptů, procházek 
v horách a kriketu, má podle 
všeho jen jednu výraznější 
„úchylku“ – miluje extrava-
gantní a drahé boty. Když se 
jí jednou ptali, co by si vzala 
na pustý ostrov, tak prohlási-
la, že by tam chtěla celoživot-
ní předplatné časopisu Vogue, 
který se věnuje právě módě. 

Proč ale člověk, který je 
inteligentní, silný, přímý 
a důvěryhodný, utrpěl tak 
velkou porážku v hlasování 
o brexitu? Někteří lidé si 
myslí, že právě proto. There-
sa Mayová totiž nechce být 
v žádné stranické frakci, což 
je v Británii obvyklé. Odmít-
la hrát tradiční politické hry. 
Na to je příliš svá. 

Její inteligence a pra-
covitost ji sice dostaly až 
na politický vrchol, jenže ani 
to v této práci někdy nestačí. 
Brexit, který rozkousko-
val britskou společnost, je 
jednou z takových věcí. Ať 
Theresa Mayová udělala co-
koli, nestačilo to. Proto tento 
zajímavý úkaz ze světového 
politického nebe za čas zmizí. 

Autor je spolupracovník redakce

nechce být členem žádné 
zákulisní frakce a je poněkud 
osamělá. Podívejme se proto, 
co se může stát teď a proč 
britská premiérka postupuje 
tak, jak postupuje.

JAKÉ JSOU VARIANTY?
O tom, jak se situace ve Velké 
Británii vyvine, se rozhoduje 
i v těchto hodinách a věci 
se mohou měnit. Mayová 
ale v každém případě musí 
představit do pondělí 21. led-
na takzvaný „Plán B“, který 
by měl nastínit další postup. 
Zda může takový plán uspět, 
je ve hvězdách. Něco jiného 
chce vláda, něco jiného část 
Konzervativní strany, něco 
jiného opoziční labouristé. 
Již dávno ale bylo stanoveno, 
že 29. března 2019 má Velká 
Británie opustit Evropskou 
unii. 

Zda to bude na základě 
nějaké smlouvy, nebo se 
uskuteční takzvaný divo-
ký brexit, teprve uvidíme. 
Objevují se i názory, že celá 
věc by mohla být odložena 
a Britové zatím EU neopustí, 
jenže to by museli schválit 
představitelé členských 
států unie. Theresa Mayová 
pak může vlivem brexito-
vých turbulencí padnout. 
Nutně to nemusí znamenat, 
že by byly nové volby, ale 
vyloučit nelze ani to. Hovoří 
se také o možnosti druhého 
referenda o vystoupení z EU, 
ovšem ani v tomto případě 
není jasné, jak by plebiscit 
dopadl. Třeba úplně stejně 
jako 23. června 2016, kdy pro 
brexit hlasovalo 51,9 procen-
ta voličů.

To vše se týká i osudu sa-
motné Theresy Mayové. Celý 
její život i politická kariéra 
jsou výjimečné v tom, že už 
minulost naznačovala, že 
ona bude vždy spolehlivě 
dělat především to, co od ní 
její voliči požadují. V tomto 
případě vyjednat smlou-
vu s Bruselem a dodržet 
přání obyvatel, že na základě 
výsledku referenda Britá-
nie opustí unii. I když ona 
sama byla přesvědčena, že 
to správné není. Její výchova 
i smýšlení jí ale nedovolují 
hazardovat s tím, že by po-
rušila své celoživotní zásady. 
Jaké jsou?

SPOLEHLIVÁ AŽ ZA HROB
Už když bylo Therese Mary 
Brasierové pouhých 12 let, 
řekla svým známým, že 
se chce věnovat politice. 
Dokonce si vysnila přímo 
pozici premiérky. Theresa, 
která se narodila 1. října 1956 
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n Vyhledávači letenek 
Kiwi.com stoupají 
prodeje nejrychleji 
u evropských desti-
nací, Student Agency 
naopak u spojů mimo 
starý kontinent. 

Jiří Liebreich

Rekordní masa sedmnácti 
milionů osob, kterou loni 
odbavilo pražské Letiště 
Václava Havla, výrazně pod-
pořila byznys českých lídrů 
trhu s letenkami. Dařilo 
se jak vyhledávači letenek 
Kiwi.com, který zvýšil glo-
bální prodeje o 47 pro- 
cent, tak konkurenční 
Student Agency. Té narostl 
internetový prodej o pat-
náct procent. 

Množství prodaných letenek 
obě společnosti na rozdíl 
od portálu Letuška neuvedly. 
Letuška patřící společnosti 
Asiana meziročně téměř 
zdvojnásobila prodej letenek 
na necelých sedm set 
tisíc, jejich hodnota 
dosáhla 6,3 mili-
ardy korun. 

„Nejvíce se 
nakupovaly le-
tenky do Pra-
hy, Londýna, 
Barcelony, 
Říma a na Ma-
llorku, podobné 
je to s letenkami 
objednanými s od-
letem z Česka,“ uvedla 
Nina Černá zastupující 
vyhledávač letenek Kiwi. Ten 
zprostředkoval nejvíce cest 
do Španělska, Itálie a Velké 
Británie – tyto destinace za-

znamenaly strmý meziroční 
růst o 90, 85 a 70 procent.

Skladba prodaných letenek 
se však loni u Kiwi změnila. 
Zatímco v roce 2017 tvořily ty 
jednosměrné téměř sedm-

desát procent prodejů 
a letenky zahrnující 

více destinací 
třicet pro-

cent, loni se 
poměr snížil 
na šedesát ku 
čtyřiceti.

Zatímco 
v případě Kiwi 

rostly prodeje 
nejrychleji u ev-

ropských destinací, 
u Student Agency se 

to týkalo spojů mimo starý 
kontinent. „Nejrychleji přibý-
valy lety do Šardžá ve Spoje-
ných arabských emirátech, 
Reykjavíku a na Mauricius. 

Prodejcům letenek stoupl 
odbyt o desítky procent

Vyhledávač  
letenek Kiwi loni  

zvýšil globální prodeje o

47
procent.

Z pohledu prodeje hodnotíme 
loňský rok jako další úspěš-
ný,“ uvedla Věra Janičinová, 
obchodní ředitelka letenko-
vého oddělení Student Agen-
cy. Průměrná cena prodané 
letenky činila necelých devět 
a půl tisíce korun. Nově si 
chce podnik dopomoci prode-
jem cest za zážitkem, nabízí 

například exkurze do nej-
vyšší budovy světa, dubajské 
Burdž Chalífa.

K růstu prodejů Asiany 
loni přispěly především zvý-
šený zájem o dálkové desti-
nace a firemní cestování. „Již 
nevyhrává jen nejnižší cena, 
ale i nabídka služeb či typ 
letadla. Podíl vyšších cestov-
ních tříd stoupá především 
u dálkových letů, meziročně 
o 23 procent na 5,2 procenta 
ze všech prodaných letenek,“ 
uvedl ředitel portálu Josef 
Trejbal. Z dálkových desti-
nací vedl New York, za ním 
se umístily Bangkok, Dubaj 
a Kolombo.

Hana Filipová

Český finanční ústav Credi-
tas s kapitálem byznysmena 
a miliardáře 
Pavla Hubáč-
ka dál roste. 
Za loňský rok 
přepokládá 
zisk bezmála 
200 milionů 
korun a kvůli 
dalšímu růstu 
majoritní ak- 
cionář Hubá-
ček zvyšuje 
bance kapitál. 

„Ke zvýšení 
dojde přibližně do měsíce 
na základě příslušných sta-
tutárních lhůt a úkonů, a to 
celkem o částku 750 milionů 
korun,“ sdělil deníku E15 
předseda představenstva 
Creditasu Vladimír Hořej-
ší. Po tomto navýšení by 
pak vlastní jmění banky 
přesáhlo hodnotu čtyř mili-
ard korun. „Je to v souladu 
s prorůstovými a rozvojo-
vými plány banky,“ dodal 
Vladimír Hořejší. 

Banka Creditas  
opět zvyšuje kapitál

Exim Tours 
bude mít 
odbory
Zaměstnanci cestovní 
kanceláře Exim Tours zalo-
žili odborovou organizaci. 
Na Twitteru o tom informo-
val šéf Českomoravské 
konfederace odborových 
svazů Josef Středula.

Důvody, které ke vzniku 
odborů vedly, jsou podle 
Středuly velmi vážné. 
„Jakou bude mít odborová 
organizace podporu, je věcí 
zaměstnanců, ale faktem je, 
že je potřeba, aby do pro-
cesu současný vlastník 
vstoupil a problematické 
věci korigoval, protože 
ve firmě není vše v nejlep-
ším pořádku,“ uvedl pro 
deník E15 Středula. Mluvčí 
Exim Tours vznik odborů 
nekomentoval.

Exim Holding patří 
od roku 2012 pod německou 
DER Touristik Köln, která 
je divizí REWE Group. 
Společnost působí v Polsku, 
na Slovensku a v Maďarsku. 
Spolu s Čedokem a CK Fis-
cher patří k trojici největ-
ších cestovních kanceláří 
v Česku. /mšt/

MALOOBCHODNÍ SÍTI Hruška v roce 2017 stouply tržby o dvě 
procenta na 7,5 miliardy korun. Zisk vzrostl o osmnáct procent 
na 163 milionů korun. Hruška patří v Česku k největším pro-
dejním sítím, v roce 2017 provozovala 465 vlastních prodejen 
hlavně na Moravě a ve východních Čechách.

PĚTINA ZISKU NAVÍC

Fo
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Nejčastější cílové destinace z Letiště  
Václava Havla v roce 2018

počet  
cestujících  
(v milionech)

meziroční 
srovnání  
(v procentech)

Velká Británie 2,1 +13,1

Itálie 1,3 –0,8

Španělsko 1,2 +23,3

Rusko 1,2 –0,1

Německo 1,2 –7,7

Pramen Letiště Václava Havla

Počet  
leteckých pohybů

155,5
tisíce

(+5 %)

Počet  
cestujících

16,8
milionu
(+9 %)

Svou kapitálovou pozici 
banka Creditas posiluje 
průběžně, od začátku loň-
ského roku vzrostl kapitál 

o více než 
miliardu ko-
run na částku 
přesahující 
tři miliardy 
korun. K po-
slednímu zvý-
šení kapitálu 
došlo loni 
v říjnu, a to 
o 220 milionů 
korun. Rov-
něž v těchto 
případech se 

na zvýšení hlavní měrou 
podílel většinový vlastník 
Hubáček. 

Kdo jsou nejbohatší lidé 
Česka a Slovenska? Exkluzivní 
žebříček Top 100 miliardářů.
Magazín je právě v prodeji

Za loňský rok 
banka Creditas 
očekává zisk 
téměř 200 milionů 
korun. Kvůli 
dalšímu růstu 
zvyšuje kapitál.
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n Expremiér federální 
vlády Marián Čalfa 
se stal členem před-
stavenstva Plzeňské 
teplárenské, kterou 
manažersky řídí EPH.

Vladan Gallistl

Po spojení společností 
Plzeňská teplárenská (PT) 
a Plzeňská energetika 
nastaly koncem roku změny 
ve vedení nové firmy, kterou 
spoluvlastní město Plzeň 
a Energetický a průmyslový 
holding. 

Do představenstva „nové“ 
PT byli v půli prosince zvole-
ni čtyři členové: Marián Čalfa, 
Petr Fišer, Roman Jurečko 
a Marek Ženíšek. Dalšími 
členy jsou manažeři EPH mi-
liardáře Daniela Křetínského, 
který je i spolumajitelem 
vydavatele deníku E15: David 
Onderek, Václav Pašek a Petr 
Sekanina. „Personální ob-
sazení je výsledkem dohody 
obou akcionářů,“ uvádí mluv-
čí EPH Daniel Častvaj s tím, 
že holding má v představen-
stvu většinu. EPH v Plzeňské 

Do vedení Plzeňské teplárenské zasedl Čalfa

NAŠI BANKÉŘI  
ROZUMÍ POTŘEBÁM 
VAŠEHO PODNIKÁNÍ

Nová Firemní centra KB vám nabízí tým 
odborníků na řešení finančních potřeb 
a kvalitní servis v příjemném prostředí.

FIREMNÍ CENTRA KB

kb.cz 800 521 521
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teplárenské drží sice jen 
35procentní podíl, ale získal 
manažerskou kontrolu. 

Představenstvo plzeňské 
společnosti má sedm členů. 
Za EPH tak bude kopat kromě 
tří zmíněných manažerů hol-
dingu i Čalfa, polistopadový 
expremiér a pak i vlivný advo-
kát. Předsedou federální vlá-

Hypoteční sazba rostla 
nejrychleji za deset let 
Průměrná úroková sazba 
hypoték v prosinci stoupla 
na 2,91 procenta z listo-
padových 2,78 procenta. 
Vyplývá to z údajů Fincentra 
Hypoindexu. Hypotéky tak 
zdražily nejrychleji za po-
sledních deset let. Sazba byla 
nejnižší v prosinci 2016, kdy 
činila 1,77 procenta. Zájem 
o hypotéky v prosinci opadl. 
 NÁZORY str. 12

Accolade chystá  
stavbu hi-tech areálu
Developerská společnost 
Accolade připravuje v Oto-
vicích u Karlových Varů 
výstavbu výrobního areálu 
pro hi-tech firmy za stovky 
milionů korun. Vzniknout by 
tam mělo až 350 nových pra-
covních míst. Areál o rozloze 
18,5 tisíce metrů čtverečních 
má být připraven na pře-
lomu let 2020 a 2021. /čtk/ 
 Více E15.cz

Krátce

dy byl v letech 1989 až 1992. 
Působení v Plzeňské tepláren-
ské není první Čalfovou zku-
šeností s energetikou. Od roku 
2011 zasedá v představenstvu 
Pražské energetiky, nyní je 
jejím místopředsedou.  

Tři zástupce vyslalo 
do představenstva teplárenské 
firmy město Plzeň, které re-

prezentují zástupci plzeňské 
koalice. Z představenstva PT 
vypadl její předseda Tomáš 
Drápela, jehož nahradil vlivný 
plzeňský politik Roman Ju-
rečka (ODS), který v minulosti 
také šéfoval představenstvu 
teplárny. Toho v představen-
stvu doplnili Fišer (ANO) 
a Ženíšek (TOP 09). Bývalý premiér Marián Čalfa.
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n Antonov bude mu-
set v rámci restartu 
produkce nahradit 
ruské komponenty, 
které jsou pro ukrajin-
ský podnik v součas-
nosti nedostupné.

Štěpán Bruner

Společnost Antonov vlast-
něná státním zbrojním 
podnikem Ukroboronprom  
předpokládá, že obnoví 
montáž svých legendárních 
obřích dopravního letounů, 

a to už ke konci roku 2019. 
„Spolupracujeme s několika 
mezinárodními společ-
nostmi. Jsme ve finální fázi 
elektronických komponentů 
tohoto dopravního letounu,“ 

oznámil zástupce generální-
ho ředitele Antonovu Serhij 
Omelčenko. Firma neupřes-
nila, kolik letadel ročně 
hodná vyrábět ani zda už 
má zájemce o nové stroje.

Výroba letadel v Antonovu 
prakticky skončila poté, 
co Rusko anektovalo Krym 
a ruští dodavatelé ukončili 
s firmou spolupráci. Loni 
v létě Antonov podepsal 
dohodu o dodávkách 
komponentů se společností 
Aviall, dceřinou firmou 
amerického Boeingu. 
Spolupráce se podle 
původního oznámení 

měla týkat výhradně 
menších letadel An-178. 
Zda se bude Boeing podílet 
i na dodávkách komponentů 
pro obří An-124, však vedení 
Antonovu neuvedlo.

Antonov se o obnovení 
výroby svého velkého ná-
kladního letounu nepokouší 
poprvé. V roce 2008, čtyři 
roky po ukončení produkce 
původního modelu, oznámil 
Antonov spolu s ruským 
partnerem United Aircraft 
Corporation plány na spo-
lečný vývoj modernizované 
verze. UAC z projektu záhy 
vycouval, aby přípravy výro-
by později opět obnovil, po-
dle ruských médií na přímý 
příkaz tehdejšího prezidenta 
Dmitrije Medveděva. Defi-
nitivní tečku za společnými 
plány učinila ruská invaze 
na Krym a východní Ukraji-
nu v roce 2014.

An-124 je jedním z nejtěž-
ších transportních letadel 
na světě. Kromě ruské armá-
dy jej provozují například 
ruský nákladní dopravce 
Volga-Dnepr nebo tovární 
aerolinky Antonov Airlines.

Antonov Airlines se nedáv-
no dohodly na tříletém pro-
dloužení smlouvy se Severo-
atlantickou aliancí, v rámci 
které poskytují armádám 
členských států NATO dva 
letouny An-124 na přepravu 
těžkých a rozměrných nákla-
dů. Jejich kapacity pravidelně 
využívá i Armáda ČR.

Společnost Antonov v roce 
2017 dosáhla zisku 180 mi-
lionů hřiven (144 milionů 
korun) při tržbách 5,9 miliar-
dy hřiven. Údaje za rok 2018 
ještě nejsou k dispozici.

Ukrajinci obnoví 
výrobu An-124

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

225x80_LaZ_1_2019.indd   1 15.01.2019   11:07:00

296712/16 inzerce

V ZIMBABWE se od pondělí protestuje proti ohlášenému 
prudkému zvýšení cen pohonných hmot. Odbory vyhlásily tří-
denní stávku. Policie v hlavním městě Harare včera dokonce 
slzným plynem rozháněla lidi ve frontě na chleba. Za údajné 
podněcování k násilí policie také zatkla prominentního kritika 
vlády pastora Evana Mawarireho. 

NEKLID
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NÁKLADNÍ OBR. Ukrajinský Antonov „Ruslan“ slouží v barvách 
řady světových aerolinek. 
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Německo 
uteklo recesi 
z lopaty
Podle předběžných údajů se 
Německo jen o vlásek vyhnulo 
takzvané technické recesi, 
tedy dvou po sobě jdoucích 
čtvrtletí, kdy ekonomika 
vykáže pokles. Zatímco ve tře-
tím čtvrtletí loňského roku 
výkon německé ekonomiky 
poklesl o 0,2 procenta, ve čtvr-
tém kvartále ekonomika 
nakonec zřejmě mírně rostla. 

Alespoň to vyplývá z dat 
za celý loňský rok, podle kte-
rých ekonomický růst dosáhl 
1,5 procenta. Z toho, co zatím 
víme, ale můžeme říci, že 
v závěrečném čtvrtletí loňské-
ho roku pokračoval silný růst 
investic do strojního zařízení. 
Nejvíce pak do nových techno-
logií investoval automobilový 
průmysl. Snížily se i stavy 
zásob, dobře dopadl i výsle-
dek zahraničního obchodu. 

Naopak spotřeba svými 
výsledky nikterak neoslnila. 
To je trochu překvapivé, vez-
meme-li v potaz mimořádně 
dobrou situaci na trhu práce 
i vysokou důvěru spotřebitelů. 

Domácí poptávka by tak 
v letošním roce měla být tím, 
co německé ekonomice po-
může udržet solidní růstovou 
dynamiku. Riziko naopak 
představuje zpomalení 
v Číně a tím i pokles poptávky 
po německém zboží, poma-
lejší zotavování průmyslu ze 
zavedení přísnějších emisních 
podmínek či geopolitické šoky 
typu brexit bez dohody či pro-
testy ve Francii. 

Pokud by Německu opravdu 
hrozila krize, má současná 
vláda v rukávu ještě jeden 
trumf. Tím je fiskální politika. 
Státní rozpočet totiž dosáhl 
v loňském roce přebytku 
1,7 procenta HDP, nejvíce 
od roku 1993. Obzvláště v kom-
binaci s očekávanými volbami 
do europarlamentu by pak vlá-
da mohla být ochotna pustit 
nějaký ten chlup, aby domácí 
ekonomiku podpořila. Za celý 
letošní rok tak očekáváme její 
růst o 1,2 procenta.

Autorka je ekonomkou  
Komerční banky

Akcie, měny & názory

Jana Steckerová

N A L A D Í T E  J I  N A  K L A S I C K O U  P O Z E M N Í  A N T É N U  V  C E L É  Č R ,  T A K Y  U  S K Y L I N K U ,  U P C ,  O 2  A  D A L Š Í C H .
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Záchranáři v akci 
PONDĚLÍ • STŘEDA • PÁTEK | 16:50

NOVÝ SERIÁL INSPIROVANÝ SKUTEČNÝMI PŘÍPADY A ZÁSAHY

299123/35 inzerce

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,105

Čína 1 3,320

Dánsko 1 3,425

EMU 1 25,565

Chorvatsko 1 3,442

Japonsko 100 20,633

Kanada 1 16,926

Maďarsko 100 7,950

Norsko 1 2,626

Polsko 1 5,961

Rusko 100 33,680

Švédsko 1 2,495

Švýcarsko 1 22,687

USA 1 22,446

Velká Británie 1 28,868

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 16. 1. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 84,50   -1,17 % 

CETV 73,50   0,41 % 

ČEZ 535,00   -0,93 % 

Erste Bank 773,00   2,82 % 

Kofola 290,00   -0,34 % 

KB 896,00   4,07 % 

Moneta 74,30   3,19 % 

O2 CR 241,50   -1,02 % 

Pegas 822,00   0,24 % 

Philip Mor. ČR 14 500,00   0,00 % 

VIG 543,00   1,40 % 

Celkový objem (v tisících korun) 1 039 770

Akcie na pražské burze 16. 1. 2019

Goldman Sachs se vymanila ze ztrát

Americká banka Goldman Sachs ve čtvrtém čtvrtletí hospo-
dařila se ziskem 2,32 miliardy dolarů po ztrátě 2,14 miliardy 
dolarů před rokem. Tehdy hospodaření ovlivnily náklady 
souvisejícími s daňovou reformou, oznámila dnes banka. 

Bank of America na konci roku ztrojnásobila zisk

Největší americká banka Bank of America ve čtvrtém čtvrtletí 
více než ztrojnásobila čistý zisk na 7,04 miliardy dolarů z 2,08 
miliardy dolarů před rokem. K nárůstu přispěla skutečnost, 
že banka o rok dříve zaúčtovala mimořádné náklady 2,9 mili-
ardy dolarů, které souvisely s daňovou reformou v USA.

Lavrov: Amerického špiona jsme chytili při činu

Američan Paul Whelan, zadržený v prosinci v Rusku kvůli 
podezření ze špionáže, byl přistižen při činu, když se v mos-
kevském hotelu dopouštěl nezákonné činnosti. Prohlásil to 
ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Whelanovo zadržení 
prý není nijak spojeno se záměrem Moskvy vyměnit Ameri-
čana za Rusy vězněné v cizině.

Austrálii sužuje vlna veder

Austrálii v posledních dnech zasáhla další vlna veder. 
Ve městě Port Augusta ve státě Jižní Austrálie v úterý namě-
řili 48,5 stupně Celsia, což je nejvíce od zahájení pravidel-
ného měření v roce 1962. V jihoaustralském městě Tarcoola 
teplota dosáhla dokonce 49 stupňů /čtk/

Krátce



Daniel Novák

 Jak se bývalý politik 
ocitne v čele Svazu podni-
katelů ve stavebnictví?
Odchod mého předchůdce 
Václava Matyáše byl signa-
lizovaný. Řada členů svazů 
mě oslovila s tím, zda by 
mně tato práce byla blíz-
ká. Bylo to v době po mém 
odchodu z politické strany 
TOP 09 loni v dubnu. S lidmi 
ve stavebnictví jsem se znal. 
Už od doby mého působení 
na ministerstvu dopravy, 
kam jsem nastoupil v roce 
2002, jsem měl s tímto 
oborem stále něco společ-
ného. Mezitím jsem však byl 
osloven v rámci komunální 
volební kampaně ještě jiným 
subjektem. Takže vše závi-
selo na tom, jak dopadnou 
volby. Jako nezávislý kan-
didát hnutí Pro Prahu jsem 
neuspěl, takže se mi otevřela 
cesta do svazu. 

 Znamená váš příchod 
do svazu definitivní roz-
chod s politikou?
Ano. Na druhou stranu je 
funkce prezidenta svazu 
podle mého soudu navýsost 
politická. Musíte vést dialog 
s odborovými svazy, protože 
Svaz podnikatelů ve staveb-
nictví je nositelem kolektivní 
smlouvy vyššího řádu. Tou 
se řídí podnik, který nemá 
vlastní kolektivní smlouvu.  

 Sehrál roli ve vašem 
odchodu z politiky volební 
neúspěch nebo tam byly 
ještě další faktory?
Přestože jsem v určité fázi 
podporoval volební projekt 
TOP 09, Starostů a nezávis-
lých nazvaný Spojené síly 
pro Prahu, tak jsem při deba-

tách se starosty poznal, že se 
úplně nepotkáváme na vě-
cech, které pro mě byly klí-
čové. Šlo například o pražský 
okruh, založení městského 
holdingu nebo výkup části 
akcií Veolie, což by zname-
nalo návrat správy vody pod 
křídla města. Vyhodnotil 
jsem to tak, že ve svém věku 
nejsem ochoten a schopen 
tyto věci měnit. Uvidíme, jak 
se to bude vyvíjet v rámci 
fungování nové pražské 
koalice. Nicméně mosty 
jsem úplně nespálil. S lidmi 
v politice se znám a dál spolu 
mluvíme. Jsem ze své nové 
pozice připravený s Prahou 
dál spolupracovat. 

 Co říkáte na start nové 
pražské koalice?
Stejně jako bych si pro sebe 
v čele svazu rád vymínil sto 
dní hájení, má na ně právo 
i nová pražská koalice. Jejich 
kroky sleduji, mám na ně 
názor, ale potřebují čas na to, 
aby ukázali, co reálně doká-
žou. Jedna věc je něco říkat 
do médií a jiná věc pak tyto 
kroky uskutečnit. 

 Jak jste stavební lobby 
vnímal během vašeho půso-
bení v politice?
O stavebnictví neuvažuji 
v termínech stavební nebo 
betonové lobby. V mém 
posledním angažmá jakožto 
náměstka primátora jsem 
věděl, že je potřeba hlavní 
město Prahu někam posu-
nout. Bylo potřeba vyřešit 
řadu věcí v dopravní infra-
struktuře. Mezitím se k tomu 
přidala bytová krize kvůli 
vysokým cenám nemovitos-
tí. To vše bytostně souvisí 
se stavebnictvím. Pokud by 
na výstavbě město nespo-
lupracovalo, tak by situace 
byla neudržitelná. A ona 
skoro neudržitelná je.  

 Co jako bývalý politik 
můžete stavbařům přinést?
To je spíš otázka na členy 
svazu, kteří mě zvolili. 
Za sebe jsem nabídl tah 
na branku a schopnost po-
souvat věci žádoucím smě-
rem. Obor se musí připravit 

| 10 | ROZHOVOR S PREZIDENTEM SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ JIŘÍM NOUZOU

Cena stavebních prací 
se musí zvýšit

n Starosti stavbařů jsou aktuálně zcela jiného druhu než 
před několika lety. Místo krvežíznivého boje o zakázky 
pomocí dumpingových cen si mohou dovolit odmítat 
práci nebo licitovat o vyšších odměnách. „Pokud vyrábíte 
cihly a nemáte je na skladě, tak si za ně v případě vysoké 
poptávky řeknete více,“ říká Jiří Nouza, nový prezident 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
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 S lidmi v politice 
se znám a dál spolu 
mluvíme. Jsem ze 
své nové pozice 
připravený s Prahou 
dál spolupracovat.
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Vystudoval 
VŠE v Praze. 
Od roku 1991 
podnikal. 
Následně 
začal působit 
na ministerstvu financí, 
později se přesunul 
na ministerstvo dopravy. 
Od roku 2010 byl za TOP 09 
zastupitelem hlavního města 
Prahy. V letech 2013 a 2014 
byl náměstkem primátora. 
Z TOP 09 vystoupil v červnu 
2018. Od začátku roku 
2019 je prezidentem Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví.  

Jiří
Nouza  (55)

na změny v ekonomice. To, 
že je stavebnictví na vlně 
ekonomické konjunktury je 
bezvadná věc, ale je potřeba 
se připravit i na horší časy. 
Čeká nás rovněž spousta 
úkolů v legislativě. Jde 
především o rekodifikace 
stavebního práva. Je sou-
částí programu vlády, což 
považuji za správné. Situace 
v přípravě staveb totiž není 
dobrá.  

 Máte díky kontaktům 
na politiky lepší výchozí 
pozici při ovlivňování legis-
lativy?
Je to určitá přidaná hodnota 
ve smyslu toho, že vím, jak 
probíhají politické procesy 
a co se musí stát, než nějaký 
předpis začne platit. 

 Jako náměstek primá-
tora jste měl na starosti 
dostavbu tunelového 
komplexu Blanka. Proč 
od té doby Prahy nezačala 
žádnou další větší stavební 
investici?
V letech 2010 až 2014, kdy 
jsem byl zodpovědný nejen 
za Blanku, ale například 
i za výstavbu Trojského 
mostu, jsme stáli před 
složitým úkolem. V té době 
Praha dlužila dodavateli 
přes 2,5 miliardy korun 
za tunel a přes miliardu 
za Trojský most. Došlo 
k tomu, že dodavatel stavbu 
zastavil. Považoval jsem 
to za obrovské neštěstí pro 
Prahu i pro celý projekt. 
Mým úkolem bylo to vyřešit. 
Zcela neskromně říkám, že 
se to podařilo. 

Když tedy následné poli-
tické reprezentace říkají, že 
jsme nedělali nic, tak s tím 
zásadně nesouhlasím. Bez 
vyřešení zmíněných finanč-
ních a právních problémů by 
tunel Blanka dodnes nebyl 
otevřený.

 Minulé vedení magis-
trátu plánovalo společný 
podnik se skupinou Penta, 
který měl urychlit výkupy 
pozemků pro trasu metra D. 
Jak vnímáte krach tohoto 
projektu?
To je zrovna projekt, 
na němž lze sledovat 
úspěšnost nebo neúspěšnost 
nové koalice. I v opozičních 
lavicích jsem měl názor, že 
cokoliv urychlí výstavbu 
trasy metra D, je pozitivní. 
Jak to uchopilo minulé 
vedení Prahy, možná nebylo 
šťastné. Každopádně 
prezentace celé věci, že 
Penta bude stavět metro, 

byla úplně pomýlená. 
Bez ohledu na to, jestli 
ve společném podniku pro 
výkup pozemků měla mít 
Praha 49 procent nebo  
51 procent, mi připadá, že se 
v tomto případě s vaničkou 
vylilo i dítě. 

Jsem toho názoru, že 
veřejná správa bude hledat 
dohodu s majiteli pozemků 
jen velmi složitě. Zákon 
o urychlení infrastrukturní 
výstavby tomu bohužel asi 
nepomůže. Realita bude 
horší. 

 Jaké největší problémy 
aktuálně stavebnictví řeší?

Je to stav legislativy kolem 
povolování staveb. Proto 
vláda přišla s návrhem 
na rekodifikaci stavebního 
práva. Je to široká oblast, 
zasáhne asi osmdesát 
zákonů. Pokud stavbu 
připravujete osm až třináct 
let, tak je to neudržitelný 
stav. To v civilizované 
společnosti nemá místo. Je 
třeba hledat kompromisy. 
Přístup typu chci dálnici, ale 
nechci, aby vedla za mým 
domem, není možný.   

 Obraz stavebnictví 
není příliš lichotivý. 
Stavební firmy jsou 
zapojené do korupčních 
kauz, antimonopolní úřad 
řešil stavbařské kartely, 
objevují se případy jako je 
současné dění na dálnici 
D1 u Humpolce. Proč to 
tak je?
Za jeden ze svých hlavních 
úkolů považuji zlepšit 
obrázek stavebnictví 
u veřejnosti. Sídlíme 
v Praze na Národní 
třídě hned vedle nového 
administrativního centra 
Drn. Je to velmi povedená 
stavba a stavebnictví by se 

takovými budovami mělo 
chlubit. Čeští architekti 
a inženýři jsou schopni 
postavit stavby, které mají 
místo i na světových fórech.

 Jenže pak jedete po opra-
vované dálnici D1 a u Hum-
polce uvíznete v koloně 
tam, kde se mělo kutat, ale 
stavební firma staveniště 
opustila.   
Je to možná výjimečný 
případ. Na druhou stranu 
je to dopad cenové války, 
která se odehrávala před 
lety, když ještě doznívala 
minulá krize. Firmy tehdy 
bojovaly o zakázky na život 
a na smrt a ceny letěly 
dolů. Ve zmíněném případu 
D1 si myslím, že to byla 
dokonce cena dumpingová. 
Jenže věci mají setrvačnost 
a v současné době již 
ceny, se kterými stavební 
firmy vyhrávaly před lety, 
neodpovídají realitě. Musejí 
se zvýšit na přijatelnou 
úroveň. 

 Jak by se situace, která 
vznikla na dálnici D1, měla 
řešit?
Je to daň za nejnižší cenu. 
Současně došlo k podcenění 
stavby ze strany zhotovite-
le. Dnešní doba už je však 
příznivější. Je potřeba, aby 
veřejní zadavatelé nevyhla-
šovali zakázky s kritériem 
nejnižší ceny. Jiné hodnotící 
metodiky existují, jen musí 
být odvaha je používat. 
Možná to bude složitější, ale 
stále platí rčení, že nejsme 
tak bohatí, abychom si mohli 
dovolit levné věci.   

 Když ale jednou firma 
vyhraje tendr s nízkou 
cenou, nemá splnit závazky 
a neutíkat ze staveniště?
Nepochybně. Ze strany doda-
vatele to považuji za selhání. 
Musím však podotknout, že 
ani jeden ze členů zmíněné-
ho konsorcia z dálnice D1 
u Humpolce není členem 
Svazu podnikatelů ve sta-
vebnictví. Je to také možná 
o ekonomické síle dodava-
tele.

 Ve zmíněném konsorciu 
na D1 byly rovněž firmy 
z Itálie a Kazachstánu. 
V posledních letech se 
zahraniční hráči objevují 
v českých tendrech čím dál 
častěji a dávají agresivní 
cenové nabídky. Co o tom 
soudíte?
Není třeba opakovat chyby 
druhých. Polsko je nám 
dáváno všeobecně za příklad. 
Ale podívejme se, co se tam 
dělo kolem roku 2010 v době 
evropského šampionátu 
ve fotbale. Tehdy byla 
v Polsku silná stavební 
aktivita a nahrnula se tam 
řada firem i ze vzdálené 
ciziny. Výsledkem bylo, že 
řadu staveb nedodělaly 
a odešly. V okamžiku, kdy 
ceny vědomě podseknete, 
tak vás to dožene. Takto 
postavíte jednu dvě stavby 
a u třetí vám zůstanou jen 
oči pro pláč. 

 Již jste zmínil současnou 
bytovou krizi způsobenou 
vysokými cenami realit. 
Developeři tvrdí, že kromě 
povolovacích řízení mohou 
za drahé byty stavební 
firmy a výrobci stavebnin. 
Je to pravda?
Pokud vyrábíte cihly a nemá-
te je na skladě, tak si za ně 
v případě vysoké poptávky 
řeknete více. To je ekono-
mický zákon, kterým se řídí 
každý. Dodavatelé sice mají 
určitý podíl na zvyšování cen 

bydlení, ale nemyslím si, že 
by byl tak významný. Příčiny 
jsou v čase. Pokud projekt 
startujete v roce 2010 a ještě 
v roce 2018 nevíte, jestli 
budete mít povolení nebo ne, 
tak je velmi komplikované 
plánovat financování. To je 
mnohem zásadnější faktor 
než zvyšování cen staveb-
ních prací a materiálů. 

Samostatnou kapitolou je 
vlastnické bydlení. Na západ 
od našich hranic vůbec není 
obvyklé, že každý má byt 
v osobním vlastnictví. Proto 
se ve spolupráci s developery 
a samosprávami budu snažit 
o pozvednutí významu ná-
jemního bydlení.   

 Měly by se stavební 
firmy připravovat na další 
recesi?
Pokud stát dodrží nastíněný 
plán investic do dopravní 
infrastruktury, tak pokles 
nehrozí. Nicméně není ob-
vyklé, aby ekonomika rostla 
tempem minulých let.     

 Je v pořádku, že je sektor 
tak moc závislý na veřej-
ných zakázkách?
To vychází z povahy věci. 
Stát a municipality jsou nej-
větším investorem. Proto je 
stavebnictví závislé na veřej-
ném investování. Nemyslím 
si však, že je to špatně. 

 Jenže nezpůsobuje velká 
styčná plocha se státem 
současně náchylnost ke ko-
rupci?
Minulá doba určitě nebyla 
šťastná. Myslím však, že 
dnes se situace výrazně 
posunula. Přijala se celá 
řada opatření, která tendry 
zprůhlednila. Osobně jsem 
optimista.

 Je potřeba, aby 
veřejní zadavatelé 
nevyhlašovali 
zakázky s kritériem 
nejnižší ceny. Jiné 
hodnotící metodiky 
existují, jen musí být 
odvaha je používat.



Jednou nohou 
navždy v unii
Největší porážka vládního 
návrhu za sto let. Britové 
znali výsledek hlasování 
o brexitové dohodě pře-
dem a jen si užívali vyspělé 
parlamentní divadlo, v němž 
se poslanci neurážejí, ale 
jen „nesměle projevují“ svůj 
„poněkud znepokojující 
pocit, že ctihodný gentleman 
z protější strany nemusí být 
zcela ve své nejlepší formě“. 

Do 29. března se toho ještě 
může udát hodně. Jak bude 
vypadat vztah Británie k EU 
za deset let, víme. Nyní se 
hraje o to, po které ze dvou 
cest se tam dostaneme. 
Britové budou vždy jednou 
nohou v EU. Nikdy nechtěli 
odejít z Evropy. Jen díky své 
historické otevřenosti ne 
zcela chápou, proč by měli 
preferovat lidi a zboží ze 
seznamu 27 zemí na úkor 
těch ostatních 168. K unii 
však budou mít vždy blíže 
než kdokoli jiný.

Proti premiérce Mayové 
stály dvě skupiny poslanců. 
V první skupině byli ti, kteří 
navzdory referendu chtějí 
udržet Británii v unii oběma 
nohama. Někteří z nich chtě-

jí „deaktivovat“ článek 50, 
jiní vyvolat nové referendum 
– ve slavné unijní tradici 
plebiscitů opakovaných tak 
dlouho, dokud nevyjdou 
proevropsky. A labourista 
Corbyn chce nové volby. Že 
opozice hlasuje proti vládě, 
nikoho nepřekvapí. Klíč 
k pochopení dění kolem 
brexitu je uvnitř rozpolce-
ných konzervativců.

Druhou skupinou proti 
Mayové bylo právě 118 kon- 
zervativních poslanců, 
kteří nevěří, že nynější plán 
do stavu jednou nohou v EU 
vůbec dospěje. Podle dohody 
mělo po březnu zůstat vše 

při starém, pouze by začalo 
přechodné období, v němž 
se upřesní, co bude která 
noha dělat. Ďábel byl skryt 
v detailu – obě strany by 
v budoucnu musely odsou-
hlasit ukončení přechodné-
ho období. To mohlo klidně 
trvat na věčné časy.

Tato skupina konzerva-
tivců považuje za jistější 
druhou cestu – vyskočit 
z unie oběma nohama a poté 
si vyjednat bez rizika neko-
nečného očistce konkrétní 

podmínky blízkého vztahu. 
Čas hraje pro ně. Pokud 
rychle nepřijde nová dohoda 
a pokud poslanci nedonutí 
Mayovou stáhnout „odhláš-
ku“ z unie, Británie opustí 
EU a přejde na obchodní 
režim dle WTO. Podle záku-
lisních informací chtějí tito 
poslanci pojistit svůj postup 
tím, že přinejhorším s Corby-
nem zkoordinují rozpuštění 
parlamentu tak, aby 29. bře- 
zen, den brexitu, vyšel 
na mezidobí bez parlamentu. 
O „divokém brexitu“ kolují 
velké nesmysly.

Podle médií ustane veške-
rý obchod a Británie vymře 
na nedostatek dovezeného 
ovoce a léků. Stejně zavádě-
jící je pláč nad cly ze strany 
EU. Podle WTO se ovšem cla 
pohybují převážně v jed-
notkách procent, přitom 
jen od referenda si britští 
exportéři polepšili zhruba 
o 15 procent díky pohybu 
libry. V mezinárodním ob-
chodě se dnes nehraje o cla, 
ale o regulace, certifikace 
a ostatní netarifní překážky. 
Proto se jednání tak táhnou 
a výsledné dokumenty svou 
rozsáhlostí uspokojí jen 
právníky. Tyto regulace však 
Británie musí splňovat již 
dnes, a proto reálný efekt 
vystoupení bez dohody bude 
mizivý. Ani čeští exportéři se 
bát nemusejí. Británie chce 
nechat svůj trh otevřený.

Autor je ekonomem skupiny Natland, 
působí na VŠ CEVRO

Komentář

Petr Bartoň
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Jak bude vztah Britů 
k EU vypadat za deset 
let, víme. Hraje se  
o to, po které cestě se 
tam dostaneme.

Tvář dne 

 Skotsko hlasovalo pro setrvání 
v EU a nenecháme se z unie 
vytrhnout proti vlastní vůli,

řekla skotská premiérka  
Nicola Sturgeonová 
str. 2
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Prolog hypodramatu
České banky už vzdaly boj o přeskupení podílů na hypo-
tečním trhu. Přestaly si totiž brát servítky s nastavením 
úroků a během prosince zdražily půjčky na bydlení nejvíce 
od krize před deseti lety. Dobře totiž vědí, že zlatá éra 
byznysu postavená na nekonečných frontách před hypo-
teční přepážkou skončila spolu se zavedením příjmového 
stropu dlužníků Českou národní bankou. A také vědí, že 
nová éra nebude o tom dělat byznys na mase chudých, 
jako tomu bylo doposud, ale pustit žilou vyšší střední 
třídě, která na hypotéky ještě dosáhne.

Ani tak není obrázek hypotečního trhu tak nehumánní, 
jak se může zdát. O dekádu nazpět byli totiž Češi ochotní 
platit namísto současných 2,91 procenta v průměru i bez-
mála šest procent ročního úroku, a to z podstatně nižší 
mzdy. Byty vzhledem k příjmům byly přitom tehdy ještě 
hůře dostupné než dnes. O drama tedy zatím nejde. Je to 
jen jeho prolog.
 Jaroslav Bukovský
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KOMIKS

Martin Nekola, Jakub Dušek: 
Do švestek jsme doma
(Vydal: Euromedia/Knižní klub)
Historik Martin Nekola a kreslíř Jakub Dušek se 
pustili do nelehkého úkolu převést tragické pováleč-
né a poúnorové události v Československu včetně 
následné emigrace desítek tisíc Čechů do komiksové 
podoby. Příběhy tří masarykovsky založených rodin 
ilustrují osudy mnohých skutečných obyvatel. Jedna 
rodina získá po útěku status politického uprchlíka 
a skončí v Austrálii a posléze v USA, druhá nikoli, 
ale úspěšně se usadí ve Venezuele. Třetí familii se 
pokus překročit nelegálně 
hranice nepovede a hlava 
rodiny stráví léta ve vězení. 
Příběhy nenásilně doplňu- jí 
textové pasáže obecně 
o emigraci či tvrdých 
podmínkách v imigrant-
ských táborech v západním 
Německu i jinde. Povedený 
pokus o přiblížení temných 
kapitol dějin i někomu jiné-
mu než čtenářům klasické 
beletrie a literatury faktu.

Dušan Kütner

KNIHA

Michel Honaker: Noc 
ve znamení tygra
(Vydal: Vyšehrad)
Angličan Derek Ardo 
je bývalý voják, jenž 
ve snaze uniknout svým 
temným vzpomínkám 
z války odchází do in-
dické vesnice Aramši, 
aby zde vedl kulturní 
centrum a předčítal 
místním dětem z knih 
klasiků. Budova je posta-
vena na okraji džungle, 
jíž vládne lidožravý tygr, 
který ohrožuje vesničany. Kniha odhaluje pocity 
člověka, který chápe útoky zvířete a jeho důvody 
ke smrtícím eskapádám a v personifikované po-
době přibližuje i pocity ohroženého tygra, jemuž 
lidé ukrajují stále více z jeho přirozeného terito-
ria. Jejich střet se blíží. Drobná kniha s atraktivní-
mi ilustracemi Sabiny Chalupové působí úsporně, 
ale hluboce a s porozuměním vystihuje život 
v současné Indii i filozofii jejích obyvatel v návaz-
nosti na duchovní a náboženskou tradici.

Zuzana Dorogiová

FILM

Cena za štěstí

(Režie: Olga Dabrowská)
Kdo platí za naše chyby? ptá se první nový český 
film roku 2019. A odpovídá, že děti – a proto nepře-
hledné vyprávění o dvou majetkově zajištěných, 
ale citově zmatených rodinách člení do kapitol 
podle jmen potomků. Místo varování, že děti 
psychicky nezralých rodičů se sklonem k alkoho-
lismu skončí v drogové komuně Davida Černého, 
se ale dobře obsazené rodinné melodrama s prvky 
nezáměrné komedie snaží o smíření a happy end. 
Ten však zůstává stejně nepravděpodobný jako 
celý tento divoký svět, v němž zkorumpovaná 
soudkyně přijede odebrat dceru matce do lesa, 
čtyřicátnice si až po dlouhých letech lesbického 
soužití ujasní 
svou heterose- 
xuální orienta-
ci a malé děti 
se v ústavu 
učí od doktora 
pochopit lásku 
a od chápa-
vých sígrů 
kouřit. 

Iva Přivřelová

Minirecenze
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Kursk

(drama, Francie/Belgie/ 
/Lucembursko, 117 minut)
Režie: Thomas Vinterberg
Hrají: Matthias Schoenaerts, Léa 
Seydouxová, Colin Firth, Max von 
Sydow, Peter Simonischek
Hodnocení: 60 %

n Katastrofa ruské 
ponorky Kursk se 
vrací v melancholic-
kém filmu Thomase 
Vinterberga obstojně 
naplňujícím zrezavělý 
hollywoodský žánr.

Iva Přivřelová

Ruská jaderná ponorka 
Kursk a její námořníci zůstali 

v létě 2000 uvězněni na dně 
Barentsova moře. Několik ner-
vózních dnů čekání na jejich 
záchranu část světa prožívala 
jako příběh o tragédii mladých 
mužů a jejich rodin a obžalo-
by malého zájmu a velkého 
tajnůstkářství bývalé velmoci, 
vedené tehdy novým prezi-
dentem Vladimirem Putinem. 
Jeho jméno ve filmu nepadne, 
jinak ale příběh kopíruje teh-
dejší mediální obraz události 
jako katastrofy obyčejných 

lidí opuštěných mocnými 
a Ruska jako chudého státu se 
sovětskou mentalitou.

Američan Robert Rodat 
vyšel z knihy Čas umírání 
amerického televizního 
reportéra Roberta Moorea 
a příběh napsal jako lineární 
melodrama o hrdinství, lásce 
a o přátelství obklopených 
arogancí.

S jeho šablonovitostí, úhled-
ností a sentimentem si zcela 
neporadil ani režisér Thomas 

Vinterberg, u kterého scénář 
nakonec skončil. 

Dánský filmař, jehož ka- 
riéra se od průlomového filmu 
Rodinná oslava nevyzpytatel-
ně pohupuje, tu přitom ten-
tokrát odvedl slušnou práci. 
Variuje motivy vody, využívá 
syrovou ruční kameru pod 
vedením zkušeného Antho-
nyho Dod Mantlea, roztáhne 
obraz, jakmile ponorka opustí 
přístav a nechá se pohltit 
mořem, scény, v nichž námoř-

 HOLD HRDINŮM. Fiktivní manželé v podání Matthiase Schoenaertse a Léy Seydouxové reprezentují lidskou tvář tragédie Kursku.

níci musejí vydržet s jedním 
nádechem, točí na jeden záběr. 
Sehnal snímku také velmi 
dobré evropské obsazení na-
příč generacemi a státy, které 
rozumně nechal mluvit svým 
vlastním přízvukem.

Fakt, že všechny ruské 
postavy se baví anglicky, 
a většina děje se soustředí 
na emoce manželského páru 
v podání už i v Americe zná-
mých Matthiase Schoenaertse 
a Léy Seydouxové, nicméně 
prozrazuje, že Kursk zůstal 
mainstreamovým dílem pro 
západní publikum s cílem ho 
dojmout, případně i rozhořčit. 
Nejlépe takové, které o osudu 
ponorky a skupiny námořní-
ků, která přežila výbuch na její 
palubě, nic moc neví. 

Přes všechna evropská 
jména v titulcích a efektivní 
melancholickou atmosféru 
Kursk poměrně důstojně, 
avšak s většinou očekávaných 
klišé reprezentuje hollywood-
ský žánr katastrofického 
filmu, v této podobě zastaralý 
podobně jako ruské ponorky.

Autorka je spolupracovníkem redakce
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Vzpomínky na ruskou tragédii
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n Na dvě vystoupení 
se v polovině února 
do Česka vrací loutni-
sta Jozef van Wissem. 
Proslavil se jako jeden 
z hudebníků, jimž se 
podařilo nástroj vrátit 
do širšího povědomí, 
i dlouhodobou spolu-
prací s legendárním 
americkým režisérem 
Jimem Jarmuschem.

Petr Frinta

 Studoval jste klasickou 
hudbu v rodném Ho-
landsku, později tamtéž 
provozoval hudební klub 
s kavárnou. Zkraje deva-
desátých let jste se ze dne 
na den rozhodl přestěhovat 
do Ameriky, abyste za mi-
nulostí udělal tlustou čáru. 
Jak obtížný to byl krok? 
Kupodivu ani příliš ne. Motal 
jsem se dlouho v kruhu, 
chtěl jsem z něj vystoupit 
a začít nanovo. V Holand-
sku mě toho moc nedrželo, 
třeba skládání hudby jsem 
se nevěnoval vůbec. Pro-
to pro mě odletět do New 
Yorku a věnovat se studiu 
loutny byla změna víc než 
žádaná. Znovu nalézat sám 
sebe v novém prostředí pro 
mě dokonce bylo snadnější. 
Hlučná prostranství velkých 
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měst vás vedou k hlubšímu 
ponoru do sebe a to je přesně 
to, co se mi v ten pravý oka-
mžik přihodilo.

 New York má pověst 
světové metropole avant-
gardního umění. Kdykoli 
se odtud vracejí evropští 
muzikanti, hovoří o diame-
trálně odlišném přemýšlení 
o hudbě. Co jej činí tak 
výjimečným?
Zčásti je to pravda. Můj 
učitel loutny byl v mnoha 
ohledech daleko otevřenější 
než jeho evropští kolegové, 

s nimiž jsem měl tu čest. 
Což mi plně vyhovovalo. Ale 
neřekl bych, že v tom přístu-
pu hranice a rámce chybějí 
úplně: improvizace je přece 
také rámec. A roli hraje i to, 
že avantgardní hudebníci 
nemají paměť. 

 Jste neúnavným propa-
gátorem tohoto nástroje. 
Máte nějaké následovníky, 
žáky?
Určitě. Účastnil jsem se festi-
valů po celém světě a s po-
dobně naladěnými muzikan-
ty projektu Nová hudba pro 

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

299583/46 inzerce

staré nástroje. A vcelku pra-
videlně dostávám od jiných 
loutnistů žádosti o partitury 
mých skladeb. Myslím, že 
vnímání středověké tvorby 
se o poznání zlepšilo, bývalo 
daleko konzervativnější. Ani 
by mi nebylo nijak příjem-
né hrát a učit na exotický 
nástroj s nepříliš lichotivou 
reputací. Když jsem začí-
nal, loutna přesně takovou 
pověst „hudební mrtvoly“ 
měla. Dnes jsem rád, že se mi 
ji podařilo změnit. 

 Nedílnou součást vaší 
diskografie tvoří hudba 
k filmům. Do jaké míry je 
v jejich případě skládání 
odlišné oproti vlastním 
deskám? 
Běžné skladby mají vlastní 
příběh a koncept, jehož 
jsem pánem. U filmu je to 
tak, že je to moje spolupráce 
s filmařem, který odpovídá 
producentům a ti rozho-
dují především s ohledem 
na peníze. Pány jsou v tom 
případě oni. 

 Část z této filmové 
tvorby jsou vaše spolupráce 
s legendárním režisérem 
Jimem Jarmuschem. His-
torka, jak jste se seznámili, 
připomíná zápletky z jeho 
filmů.
Ale je pravdivá. Opravdu 
jsem ho potkal v Soho 
a opravdu náhodou. Šel mým 

směrem a já se ho zeptal, 
nejen jestli je ten slavný fil-
mař, ale rovnou i jestli se mu 
líbí loutna a dal mu svoje CD 
Objects in Mirror are Closer 
than they Appear. Od té doby 
spolu tvoříme pravidelně 
a příští rok by mělo vyjít 
naše další společné album 
An Attempt to Draw Aside 
The Veil.

 Před několika týdny vy-
šlo vaše zatím poslední CD. 
Jaký je příběh za ním?  
We Adore You, You Have No 
Name je o uctívání beze-
jmenného univerzálního 
Boha pro všechny, předlohou 
mu byla knížka The Secret 
of Secrets. Na desce je hned 
několik tradicionálů. You 
Know That I Love You je 
původně madrigal od rene-
sančního francouzsko-vlám-
ského skladatele Jacquesa 
Arcadelta. Jeho partituru 
naleznete na Caravaggiově 
plátnu Loutnista. Měl jsem 
tu čest jej před rokem a půl 
hrát živě v petrohradské 
Ermitáži u příležitosti 
dokončení restaurátorských 
prací na obrazu. Na desce je 
ale třeba i tradiční pijácká 
skladba Bow Down, která 
opisuje středověký zvyk, že 
pít alkohol je někdy bezpeč-
nější než pít vodu.

Celý rozhovor na E15.cz

Autor je spolupracovníkem redakce 

Loutna už není hudební mrtvolou

https://www.e15.cz/magazin/kultura/kytara-me-omrzela-rika-loutnista-jozef-van-wissem-1355428
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n Reklama společnos-
ti Gillette nastolila 
sporné téma. Ukazuje, 
jací by podle představ 
jejích tvůrců měli být 
noví muži.
  
Aneta Ščotková

Značka Gillette, jež svůj 
obchodní model z velké části 
založila na mužské klientele, 
přišla s reklamním spotem, 
kterým se v zásadě připojila 
k celosvětovému hnutí MeToo. 
Výrobce holicích strojků se 
v něm vyhrazuje proti takzva-

né toxické maskulinitě. Tou se 
míní sociálně-kulturní kon-
strukt pravého muže, který 
zdůrazňuje sílu 
a dominanci 
na úkor emocí 
a vnímavosti. 
Podle někte-
rých odborní-
ků tento model 
soustavně 
ovlivňuje děti, 
a tak vycho-
vává další ge-
neraci toxicky 
maskulinních 
mužů. Reklam-
ní spot přirozeně pobouřil 
část mužů i žen. 

Na začátku spotu zaznívají 
výrazy jako šikana, hnutí 
MeToo proti sexuálnímu ha-

rašení, toxická 
maskulinita, 
načež se hlas 
na videu ptá: 
„Je tohle pro 
muže to nejlep-
ší?“ se zjevnou 
narážkou 
na dlouho-
letý slogan 
značky Gillette 
„Pro muže to 
nejlepší“. Hlas 
současně před-

stavuje přepracovanou verzi: 
„To nejlepší, čím muži mohou 

být.“ Krátký film znázorňující 
šikanu v dětském kolektivu, 
peroucí se kluky nebo třeba 
muže pokřikujícího na pohled-
nou kolemjdoucí stačil během 
tří dnů nasbíral jedenáct 
milionů zhlédnutí na YouTube 
a v komentářích i veřejném 
prostoru rozpoutal kulturní 
válku. Jedna strana Gillette 
chválí za boj za lepší svět pro 
všechny, druhá si stěžuje, 
že na mužské pokolení vrhá 
neprávem špatné světlo. 

Firma P&G, pod kterou 
Gillette spadá, se navíc dala 
slyšet, že reklama je součástí 
iniciativy společnosti za pro-
sazování „pozitivní a zdravé 

verze toho, co to znamená být 
mužem“. Podle ní je nutné vy-
chovávat chlapce k tomu, aby 
se z nich staly pozitivní vzory 
mužství pro další generace. 

Posun ve vnímání masku-
linity v západních zemích je 
ostatně už poměrně zjevný. 
Podle mnoha agentur odhadu-
jících budoucí trendy společ-
nost zvolna směřuje k tomu, 
že se rozdíly mezi pohlavími 
včetně kulturních budou 
rozplývat, což prospěje i mu-
žům. Nikdo jim prý už nebude 
určovat hranice toho, jak se 
musejí chovat, aby mohli být 
považováni za muže. Budou 
však vědět, jak se chovat? 

Rodí se prý problém – toxické mužství
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SLET. Na turnaji 
Australian Open 
2019, který je 
úvodním grand-
slamem sezony, se 
tvrdý umělý povrch 
Plexicushion zalíbil 
partě racků. Hraje se 
v Melbourne Parku 
na sedmnácti sou-
těžních dvorcích. 

Jedni Gillette chválí 
za boj za lepší svět, 
druzí si stěžují, 
že na mužské 
pokolení vrhá 
neprávem špatné 
světlo.


