
Deník | Pátek 18. 1. 2019   |  číslo 2766   |   volný prodej 10 Kč    |   řízená distribuce   |    www.e15.cz  |     

Právě v prodeji

Nej bohatší 
Češi 
a Slováci: 
kdo pro ně 
pracuje  
a jací jsou 
šéfové?
Děti 
miliar dářů 
propadly 
parkuru.
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Jihoamerický byznys
Latinoameričané pracují více 
než my, ale také jinak vnímají 
čas, tvrdí o specifikách byznysu 
s Brazílií či Mexikem podnikatel 
Pavel Šembera.
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 CZK/EUR  • 25,535 /  +0,030 Kč       CZK/USD  • 22,407 /  +0,039 Kč       PX  • 1014,88 /  –0,40 %       BITCOIN  • 3611,00 $ / +0,01 %       ZLATO  • 1291,80 $ /  –0,03 %

Ministerstva hospodaří 
s miliardovými přebytky
Hospodaření silových re-
zortů, které mají podobnou 
organizační a výdajovou 
strukturu, loni skončilo 
téměř stejným přebyt-
kem. Ministerstvu vnitra 
zůstalo 3,6 miliardy korun, 
obraně o sto milionů méně. 
Úřad ministra vnitra Jana 
Hamáčka (ČSSD) měl však 
o 13 miliard vyšší rozpočet 
než rezort Lubomíra Metna-
ra (ANO).  str. 2

Akviziční byznys  
v Česku loni zažil rekord
Česká republika loni zažila 
rekordní rok, pokud se týká 
fúzí a akvizic. Celkem se 
uskutečnilo 135 transakcí, 
což bylo o polovinu více než 
v předchozím roce.  str. 4

Zoot má potíže s dluhy

Internetový obchod 
s módou Zoot se dostal 
do finančních problémů, 
když přestal splácet své 
závazky. Ty od Raiffeisen-
bank odkoupila společnost 
Natland, s níž teď firma 
vyjednává o dalším řešení 
své situace.  str. 5

ČEZ opět nakupoval  
v cizině
Tuzemský energetic-
ký gigant ČEZ znovu 
nakupoval v zahraničí. 
Firma pořídila balík osmi 
větrných farem ve Francii 
od německé developerské 
firmy ABO Wind.  str. 7

Krátce

Jihoamerický byznys
Latinoameričané pracují více 
než my, ale také jinak vnímají 
čas, tvrdí o specifikách byznysu 
s Brazílií či Mexikem podnikatel 
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Bramborová 
horečka

Průměrná cena 
za kilogram 
brambor se 
v českých 
obchodech 
za poslední 
rok zvýšila 
o 65 procent 
a poprvé za více 
než pět let 
přesáhla dvacet 
korun. Zdražili 
už první výrobci 
brambůrků 
a hranolků, další 
potravináři se 
k tomu chystají.

BYZNYS / str. 5
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Brexit, rozvod, vražda
Británie byla loni pro Českou republiku pátou 
nejdůležitější exportní zemí. Roční vývoz do os-
trovního království představuje dvě stovky mi- 
liard, a pokud by se po tvrdém brexitu propadl, 
tak by to tuzemští exportéři výrazně pocítili. 
První unijní rozvod by tak nastartoval mnohem 
vážnější krizi, než se očekává.

Po čtvrtstoletí spěje k rozchodu i manžel-
ství Jeffa a MacKenzie Bezosových a zřejmě 
dojde k největšímu dělení majetku v novodobé 
historii. Čistý majetek majitele Amazonu a nej-
bohatšího muže světa totiž činí těžko předsta-
vitelných tři a půl bilionu korun. Manželé se 
již navíc nechali slyšet, že půjde o přátelský 
rozchod. Bezos tak bude muset kvůli své nové 
lásce, moderátorce Lauren Sánchezové, sáh-
nout hluboko do kapsy. A MacKenzie, která se 
na zrodu impéria podílela, se po rozvodu rázem 
stane nejbohatší ženou světa.

Rozvody jsou ve světě běžné, ale vraždy ne. 
K jedné, naprosto nepochopitelné, došlo loni 
v prosinci na benzince ve středočeských Mi-
řejovicích. Dvojice pachatelů tam bez zaváhání 
popravila pokladní a odnesla si deset tisíc ko-
run a několik kartonů cigaret. Lupiči na vraždě 
příliš nezbohatli, ale u čerpacích stanic v okolí 
se šířil strach. Ten odstranila až policejní akce, 
která vyvrcholila zatčením obou podezřelých. 
Detektivové se vyznamenali, místní si mohou 
oddechnout, ale smutek z vraždy zůstává.

n Dvěma silovým minis-
terstvům zbylo z loňska 
zhruba stejně. Vnitro 
však hospodařilo s výraz-
ně více penězi. Obraně 
se dlouhodobě nedaří 
uzavírat velké strategické 
zakázky. 

Pavel Otto

Hospodaření silových rezortů, 
které mají podobnou organizační 
a výdajovou strukturu, loni skon-
čilo téměř stejným přebytkem. 
Ministerstvu vnitra zůstalo 
3,6 miliardy korun, obraně o sto 
milionů méně. Vnitro však mělo 
o 13 miliard vyšší rozpočet než 
rezort obrany. 

Podle ministra obrany Lu-
bomíra Metnara (ANO) se ale 
využívání peněz zlepšuje. „Poučili 
jsme se z předchozích let a přijali 
opatření, jejichž první výsledky se 
už projevily. Důraz na zrychlení 
akvizic zůstává jednou z mých 
hlavních priorit,“ řekl Metnar.

Neutracených 3,5 miliardy 
kopíruje cenu osmi souprav 
izraelských 3D radarů, jejichž 

nákup schválila vláda už přede 
dvěma roky. Uzavření transakce 
se očekává v řádu měsíců. Podle 
ministerstva způsobili zpoždění 
většiny plánovaných investic 
dodavatelé.

Obrana podle aktuálního 
odhadu měla loňský rozpočet 
spotřebovat z 94,5 procenta. Vy- 
užila tedy o sedm miliard více než 
předloni. Metnarovu předchůdci 
Martinu Stropnickému (ANO) 
zbývalo každoročně okolo čtyř 

miliard. Například na podzim 
2016 se mu nakumulovalo jede-
náct miliard, zatímco vnitru pět.

Loni neutracené miliardy re-
zortu vnitra představují necelých 
šest procent celkového rozpočtu. 

„Téměř všechny prostředky byly 
vázány na projekty spolufinan-
cované EU a neuskutečněné 
investice,“ sdělila Hana Malá 
z tiskového oddělení ministerstva 
vnitra. Dodala, že peníze budou 
plně využity letos.

To však u obrany není jisté 
i proto, že tento rok bude mít 
oproti letošku k dispozici o šest 
miliard víc. „Na jednu stranu 
slyšíme z úst představitelů minis-
terstva i armády, že není dostatek 
peněz na modernizační projekty. 
Na stranu druhou se stále nedaří 
realizovat akvizice podle plánů 
a představ,“ míní předsedkyně 
výboru pro obranu sněmovny 
Jana Černochová (ODS). 

Zpoždění má i zakázka na dvě 
stě nových pásových obrněných 
transportérů. Jejich cena přesáh-
ne 50 miliard a bude se splácet ně-
kolik let. Metnar plánuje podepsat 
smlouvu s dodavatelem v srpnu. 
„Nejsem si jistá, že se to v tomto 
termínu podaří uzavřít,“ podotkla 
k tomu Černochová. Doufá, že se 
dotáhne alespoň kontrakt na 3D 
radiolokátory a také obrněnce 
Titus. Posunout by se podle ní 
mohla i modernizace dělostřelec-
tva nebo nákup nových vrtulníků.

Obraně i vnitru zůstaly 
z loňska miliardy

Zápisník  
Michala Noska

Protagonisté dne

Michal ŠMÍDA

ŠÉF START-UPU TWISTO

Ladislav TRPÁK

ŠÉF OBCHODU ZOOT.CZ

Daniel BENEŠ

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI ČEZ

Firmě nabízející platební aplikaci 
loni rojnásobně vzrostl byznys se 
zprostředkovanými platbami. Kvůli 
nákladům na expanzi do zahraničí 
je však stále ve ztrátě.            str. 4

E-shopu s módou nevyšly 
jarní prodeje a dostal se do 
finančních potíží. Se společností 
Natland Finance teď pracuje na 
záchranném plánu.                 str. 5

Polostátní energetický gigant 
rozšíří své aktivity ve Francii. Ke 
svým dosavadním devíti větrným 
elektrárnám přikoupil projekty 
dalších osmi.                            str. 7

Neutracené tři a půl 
miliardy rezortu obrany 
kopírují cenu osmi 
souprav izraelských 3D 
radarů, jejichž nákup 
schválila vláda už přede 
dvěma roky.

   Jak rezorty hospodařily v loňském roce
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Rozpočet na rok 2018 (v miliardách korun)

Přebytek (v miliardách korun)

Co způsobilo přebytky

58,893 71,888

3,5 3,6
 Odložení nákupu 3D radarů  

od izraelské vlády

 Zpoždění dodávky letounů  
dvojího řízení L159T

 Nedočerpání projektů 
spolufinancovaných EU

 Zpoždění dodávek vybavení  
pro policii a hasiče

Ministerstvo 
obrany

Ministerstvo 
vnitra
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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

299583/55 inzerce

n Vedení pražského 
magistrátu prodloužilo 
termín, dokdy se mají 
stánkaři v holešovic-
ké tržnici vystěhovat. 
Na její rozvoj má také 
dohlížet nový kurátor.

Nguyen Thuong Ly

Pražští radní se pouštějí 
do revitalizace Pražské tržnice 
v Holešovicích, jejíž plný 
rozvoj dosud brzdí soudní 
spory. Náměstek pro rozpočet 
Pavel Vyhnánek (Praha sobě) 
chce v první řadě tržnici zba-
vit stankářů, kteří jsou nyní 
na hlavních třídách.

Magistrát již rozeslal 
stánkařům výpovědi a dal jim 
termín do konce ledna pro 
vyklizení stánků. „Stánkaři se 
na nás obrátili s argumentem, 
že je pro ně termín nesplnitel-
ný. Po jednání jsme se rozhod-
li prodloužit termín do konce 
února,“ řekl Vyhnánek.

Hlavní město chce pro-
dejcům nabídnout jeden 
z prázdných pavilonů, kde 
by mohli v prodeji svého 
zboží pokračovat. „Konkrétně 
jednáme o hale 13. Nechceme, 
aby stánky a jejich sorti-
ment úplně zmizely, protože 

mají klienty, kteří jsou na ně 
zvyklí,“ dodal náměstek s tím, 
že stánky v současné podobě 
hyzdí celý areál.

Vedení města zatím ne-
chystá hromadné výpovědi 
využívaných pavilonů. Zeleni-
nový trh nebo obchod Alza by 
měly v příštích letech zůstat 
na místě.

„Podpoříme setrvání 
stávajících kulturních insti-
tucí, jako jsou Jatka 78 nebo 
TrafoGallery, které úspěšně 
fungují a vyhledávají je Praža-
né i turisté,“ uvedla radní pro 
kulturu Hana Třeštíková (Pra-
ha sobě). Rekonstruovat se 
budou zatím jen prázdné haly 

a hlavně veřejné prostranství 
tržnice.

Nevěstinec, kterého se měs-
to snaží zbavit už několik let, 
se s městem o výpovědi soudí. 
„Věříme, že se ten spor podaří 
v letošním roce uzavřít,“ řekl 
Vyhnánek s tím, že případ 
dostal nový soudce, který by 
s tím podle něj mohl pohnout.

Magistrát také k tržnici zří-
dil pracovní skupinu. „Chceme 
také, aby začal fungovat jakýsi 
kurátor tržnice, který se tomu 
bude věnovat systematicky, 
jak je tomu například u nápla-
vek,“ řekl Vyhnánek s tím, že 
rada zatím nemá jasno, o koho 
půjde a jaký bude mít úvazek.

Stánky v holešovické 
tržnici zmizí až v únoru

VADA NA KRÁSE. Hlavní město chce odstranit stánky na hlavních tří-
dách tržnice i proto, že podle něj v současné podobě hyzdí celý areál.
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Žádná ze sněmovních stran 
se nechystá vetovat zrychle-
né projednání zákona, který 
by upravil práva Britů v Čes-
ku po případném odchodu 
Británie z Evropské unie bez 
dohody. Jejich představitelé 
to řekli po schůzce s minist-
rem vnitra a vicepremiérem 
Janem Hamáčkem (ČSSD).

Hamáček předpokládá, 
že by sněmovna mohla 
o návrhu hlasovat už příští 
týden. „Od žádné politické 
strany nezaznělo to, že by 
se chystaly uplatnit veto. To 
znamená, že bychom měli 

být schopni tento zákon pro-
jednat a schválit ve sněmov-
ně již v prvním čtení,“ řekl 
Hamáček.

Schůzky se účastnili 
zástupci všech sněmovních 
uskupení s výjimkou hnutí 
ANO, vicepremiér ale neoče-
kává, že by se větší z vlád-
ních stran postavila proti 
vládnímu návrhu zákona.

Také horní komora by 
měla návrh hladce schválit. 
Uvedli to po schůzce senátoři 
Václav Hampl (za KDU-ČSL) 
a Miloš Vystrčil (ODS). /čtk/
                            NÁZORY str. 10

Zrychlení zákona 
o brexitu podporují 
všechny strany

Babiš už nežaluje muže, 
který jej spojoval s StB
Český premiér Andrej Babiš 
stáhl žalobu na bývalého 
příslušníka československé 
Státní bezpečnosti Jána 
Sarkocyho, který v minu-
losti veřejně tvrdil, že Babiš 
donášel komunistické tajné 
službě a bral za to peníze. 
Uvedl to slovenský list Den-
ník N s tím, že mu Babiš ne-
odpověděl na otázky, proč 
stáhl žalobu na Sarkocyho 

a také na list, který Sarko-
cyho tvrzení zveřejnil.

Nelegální pobyt v Česku 
mělo loni pět tisíc lidí
Cizinecká policie loni 
v České republice odhalila 
nelegální pobyt 4992 lidí, 
což bylo o 254 více než 
v roce 2017. Nejčastěji to 
byli Ukrajinci, Moldavané 
a Vietnamci, kteří překroči-
li povolenou dobu pobytu, 
uvedla policie. /čtk/

Krátce
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n Obchodníci loni 
uzavřeli 135 transakcí, 
nejvíce v historii. Ten-
to počet byl nejvyšší 
i mezi zeměmi střední 
a východní Evropy.

Jaroslav Bukovský

Česká republika loni zažila 
rekordní rok, pokud se týká 
fúzí a akvizic. Celkem se 
uskutečnilo 135 transakcí, 
což bylo o polovinu více než 
v předchozím roce. Česko se 
zároveň stalo zemí s nejvyšší 
transakční aktivitou ze zemí 
střední a východní Evro-
py. Vyplývá to ze statistik 
poradenské společnosti PwC, 
jež zveřejnila na konferenci 
Fórum českých investorů, 
kterou spolupořádaly domácí 
investiční společnosti Emun 
a BH Securities. Firmy se mají 
dobře prodávat i letos, nový 
rekord ale patrně nepadne. 

„Mezi nejatraktivnější sek-
tory z pohledu fúzí a akvizic 
patřil průmysl a chemie, 
spotřební zboží a e-commer-
ce. Největší nárůst obchodů 
byl naopak zaznamenán u fi-
nančních služeb a zeměděl-
ství,“ uvádí akviziční expert 
PwC Jan Hadrava. Výrazným 
transakčním impulzem ve vý-
robním sektoru je generační 
obměna. Láká také maloob-
chod. „V posledních letech 
prožívá nadprůměrné výsled-

ky, a zejména pro zahraniční 
zájemce je český trh v tomto 
segmentu nejzajímavější,“ 
míní Petr Kymlička z pora-
denské společnosti BDO. 

Celkový objem transakcí 
nelze přesně určit, jelikož 
cena je podle PwC známa jen 
zhruba ve třetině případů. 
Majitelé českých firem se však 
i přes velký zájem investorů 
obvykle nedomohli nejlepších 
cen. Podle poradců se ocenění 
firem v Evropě pohybují zhru-

V Česku padl akviziční rekord

O vůbec  
největší transakci se 

postaraly fondy Advent, 
které koupily Zentivu za 

1,9
miliardy eur.

ba od desetinásobku ročního 
provozního zisku v případě 
průmyslu až po osmnáctiná-
sobek, pokud jde o akvizice 
zdravotnických a biotechno-
logických firem. „Majitelé čes-
kých firem se musejí spokojit 
s oceněním zhruba o pětinu 
až o třicet procent nižším,“ 
dodává Hadrava. 

Tři z pěti akvizičních kup-
ců byli loni domácí 
investoři, zbytek 
připadal na ev-
ropské zájemce 
především 
z Německa 
a Polska. Mezi 
nejaktivnější 
české investo-
ry patřily fondy 
soukromého ka-
pitálu jako Credo 
Ventures, Pale Fire 
či Miton. O vůbec největší 
transakci se postaraly fondy 
Advent, které za 1,9 miliardy 
eur koupily  farmaceutickou 
společnost Zentiva. Devět 

obchodů přesáhlo hranici 
padesáti milionů eur, tedy 
přes jednu a čtvrt miliardy 
korun. 

„Co se týká letos očekáva-
ných investic, jsem optimis-
tou zejména vzhledem k ros-
toucím aktivitám českých 
fondů,“ soudí Dušan Ševc, 
partner poradenské společ-
nosti Deloitte. Rizikem může 

být rostoucí opatr-
nost investorů, 

kteří se začínají 
obávat poklesu 
ekonomiky.

„Kdo naku-
poval někdy 
před pěti 
lety, očekával 

o poznání delší 
období konjunk-

tury než v součas-
né době. Fondy si tak 

dávají větší pozor na cenu, 
která by se mohla při poklesu 
ekonomiky zpětně ukázat 
jako příliš vysoká,“ dodává 
Hadrava.

Společnost Fidurock Nemovi-
tosti získala od České národní 
banky povolení k emisi dlu-
hopisů ve výši 300 milionů 
korun s možností zvýšení až 
na 450 milionů korun. Kapitál 
firma použije pro další expan-
zi na realitním trhu. 

„V Česku 
a na Sloven-
sku patříme 
mezi nejrych-
leji rostoucí 
hráče v oblasti 
provozovatelů 
retail parků 
a v následují-
cích pěti letech 
hodláme svou 
pozici na trhu 
významně 
posílit,“ uvedl 
David Hauerland, člen před-
stavenstva firmy.

Manažerem a administ-
rátorem emise je J&T Banka. 
Její klienti dostanou možnost 
nakoupit dluhopisy přednost-
ně. Pětileté obligace budou 
mít roční výnos 5,6 procenta. 
Na přípravě dluhopisů se po-
dílela advokátní kancelář Rut-
land & partners, konzultační 

společnost KPMG a finanční 
skupina Starteepo.

„Retail parky ležely his-
toricky spíše stranou zájmu 
investorů. I proto tento 
segment nabízel a stále nabízí 
relativně atraktivnější výnosy 
než jiné typy nemovitostí. Pro 

nás tak nákup-
ní parky před-
stavují ideální 
poměr výnosu 
a rizika,“ dodal 
Hauerland 
z Fidurocku.  

Česko-
-nizozemská 
společnost 
má v portfoliu 
reality za dvě 
miliardy 
korun. Mimo 

jiné to jsou nákupní parky 
v Liberci, Táboře nebo ve slo-
venské Senici. Obchodní dům 
má rovněž v Bratislavě. Ze 
současných sedmi retailových 
parků se firma během pěti 
let plánuje dostat výstavbou 
a akvizicemi na dvacet až 
třicet podobných areálů. Hod-
nota portfolia má převýšit pět 
miliard korun. /dnv/

Fidurock Nemovitosti 
vydá dluhopisy 

Česko-nizozemská 
společnost má 
v portfoliu reality 
za dvě miliardy 
korun, například 
nákupní parky 
v Liberci či Táboře.

SOUKROMÝ DOPRAVCE Leo Expres prodělal v roce 2017 cel-
kem 28 milionů korun při tržbách 326 milionů korun. Ztrátu se 
mu podařilo meziročně snížit o 47 milionů korun. Celkové zadlu-
žení firmy však vzrostlo o téměř 134 milionů na 891 milionů. /lie/
 Více E15.cz

LEO EXPRESS PRODĚLAL
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Twisto za rok  
trojnásobně 
vzrostlo
Posílení off-line služeb 
a expanze na polský trh 
zajistily loni české platební 
aplikaci Twisto další 
vzestup. Její výnos přesáhl 
miliardu korun, přičemž 
nejvíce rostly zprostřed-
kované platby. Těch klienti 
uskutečnili 1,34 milionu 
v hodnotě 952 milionů 
korun. Meziročně stoupla 
trojnásobně.

Start-up, který své půso-
bení založil na zprostřed-
kování odložených plateb 
v e-shopech, se v následu-
jících letech hodlá zaměřit 
hlavně na každodenní 
platby. Vlastní kartu a pla-
tební náramek chce Twisto 
na začátku letošního roku 
doplnit o novou službu 
Apple Pay. Ještě během 
letošního roku přijde 
na řadu také Google Pay. 

I přes pokračující růst 
zůstává start-up v červe-
ných číslech, což vysvětlu-
je tím, že prioritou pro ná-
sledující měsíce je expanze 
na další trhy. Těmi má být 
Slovensko a Rumunsko.  
/mit/  Více E15.cz

https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/leo-express-predloni-snizil-ztratu-navzdory-nehode-v-prerove-1355473
https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/start-up-twisto-vyrostl-za-rok-trojnasobne-zprostredkoval-platby-za-temer-miliardu-1355455


na trhu patrně snaží získat 
i další pohledávky za ob-
chodem. „Podle dostupných 
informací Natland Finance 
jedná s dalšími významný-
mi věřiteli Zoot o převzetí 
jejich pohledávek, zejména 
se Citibank Europe,“ uvádí 
firma.

Za příčinu problémů 
označil Zoot výpadek 
prodeje jarního zboží, což 

způsobilo 
propad tržeb. 
Počasí ale 
není jedinou 
příčinou po-
tíží. Už před 
rokem před 
dluhopisy 
Zootu varoval 
v deníku 
E15 analytik 
Finlord Boris 
Tomčiak. 

Zootu se 
navíc loni nepodařilo získat 
peníze od akcionářů či in-
vestorů. Proto musí jednat 
s dodavateli o restruktura-
lizaci dluhů neboli o tom, 
za jakých podmínek by 
firmě část závazků odpus-
tili. Restrukturalizace se 
tak dotkne rovněž majitelů 
dluhopisů, které Zoot vydal 
v objemu 230 milionů korun.

Zoot spolupracuje s Nat- 
land Finance na záchran-
ném plánu.  Více E15.cz
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n Hranici dvaceti 
korun za kilogram 
překročila koncem 
loňského roku prů-
měrná cena brambor. 
Tentokrát ji nebylo 
možné snížit levným 
dovozem.

Barbora Pánková

Sucho a nižší úroda zvedají 
cenu brambor, která se vy-
šplhala až na prosincových 
20,23 koruny za kilogram. 
Nad dvaceti korunami byla 
naposledy v červenci 2013. 

„Důvodem je loňské suché 
počasí v celé Evropě, které 
zapříčinilo slabou úrodu,“ 
uvedl hlavní ekonom Czech 
Fund Lukáš Kovanda. Potvr-
zuje to říjnový odhad Čes-
kého statistického úřadu, 
podle kterého loňská úroda 
brambor klesla meziročně 
o pětinu na 557 tisíc tun. 

Česko si tentokrát ne-
mohlo pomoci ani dovozem 
levných přebytků úrody 
ze západní Evropy, které 
obvykle pokrývají dvacet 

až třicet procent tuzemské 
spotřeby. „Přebytky se do-
vážejí za velmi nízké ceny, 
kterým se nedá konkurovat. 
To odrazuje naše zemědělce, 
aby pěstovali brambory,“ 
uvedl předseda Českého 
bramborářského svazu Mi-
loslav Chlan. Letos se totiž 
neurodilo ani v zemích, ze 
kterých se brambory už 
tradičně dovážejí, tedy 
ve Francii, Němec-
ku a Nizozem-
sku. „Brambory 
z dovozu jsou 
tak dražší než 
české,“ dodal 
Chlan. 

Rostoucí 
ceny brambor 
už přiměly 
ke zdražení 
některé zpracova-
tele. Koncem loňského 
roku oznámila zvýšení cen 
o pět až sedm procent česká 
dcera německého gigantu 
Intersnack, která prodává 
slané pochutiny značek 
Bohemia, Chio nebo Pom-
-Bär. „Zdražíme kvůli růstu 
cen primárních surovin 
a vstupních zdrojů,“ řekl šéf 

českého Intersnacku Pavel 
Šercl. Jako další důvod uvedl 
rostoucí cenu práce.

Zdražil také výrobce mra-
žených hranolků a kroket 
Friall. „Zvýšení cen vstupní 
suroviny se promítá do vý-
robních nákladů. Proto 
jsme koncem loňského roku 
přistoupili ke zvýšení cen,“ 
uvedl ředitel Friallu Josef 

Hlavinka. „Pokud 
budou brambory 

dál zdražovat, 
bude nutné 

ceny ještě jed-
nou zvýšit,“ 
doplnil.

Prodra-
žení výroby 

potvrzuje 
také přední 

tuzemský potra-
vinář Hamé, který 

brambory dává do hoto-
vých pokrmů nebo dětských 
jídel. „Nemohu vyloučit, že 
budeme nuceni upravit ceny 
některých výrobků, aby-
chom se nedostali do ztrá-
ty,“ uvedl Petr Kopáček, 
mluvčí Orkla Foods Česko 
a Slovensko zahrnující 
Hamé a Vitanu. 

Brambory jsou 
nejdražší za pět let 

Loňská úroda  
brambor klesla  

meziročně o pětinu na

557
tisíc tun.

Vladan Gallistl

Internetový obchod s mó-
dou Zoot se dostal do fi-
nančních problémů, když 
přestal splácet své závazky. 
Firma to uvedla v oznámení 
pro Českou národní banku. 

Informuje v něm, že 
nejprve nedokázala uhradit 
úvěr 35 milionů korun 
od Raiffeisenbank. Banka 
pak půjčku 
prodala 
společnosti 
Natland 
Finance in-
vestiční fond. 
„Nemůžeme 
informovat 
o našich 
klientech,“ 
uvedla 
k tomu mluv-
čí Raiffeisen-
bank Petra 
Kopecká. 

Skupina Natland podle 
svého šéfa Tomáše Rašky 
kupovala všechny pohledáv-
ky, jež Raiffeisenbank vůči 
Zootu měla. Šlo tedy celkem 
o více, než byl zmíněný 
35milionový úvěr. Pohledáv-
ky Natland podle něj vyku-
poval i od dodavatelů, kteří 
jsou pro provoz e-shopu 
důležití. Celkem jde o částku 
kolem 150 milionů korun. 
Natland Finance se však 

E-shop Zoot řeší 
s věřiteli své dluhy

Pramen čsú, foto profimedia.cz

Cena brambor v prosinci (v korunách za kilogram)...
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Zoot teď musí 
jednat s dodavateli 
o restrukturalizaci 
dluhů, tedy 
o podmínkách, 
za nichž by mu část 
závazků odpustili.

Stavební firmy dostaly  
práci za 192 miliard
Objem zakázek, jež veřejní 
investoři zadali stavebním 
firmám, loni v Česku mezi-
ročně vzrostl o 43,7 procenta 
na 191,8 miliardy korun. 
Od roku 2009 je to rekordní 
výše. Počet zakázek se zvýšil 
zhruba o čtvrtinu na téměř 
5,5 tisíce. Hodnota nově 
vypsaných zakázek vzrostla 
více než o třetinu. Vyplývá 
to z údajů společnosti IS. 

Kiwi.com znásobil tržby

Český prodejce letenek 
Kiwi.com v roce 2017 více 
než zdvojnásobil tržby 
na 18,2 miliardy korun, 
zisk klesl o čtrnáct procent 
na 78 milionů korun. Prodej 

letenek se u Kiwi loni zvýšil 
o polovinu, jak už deník E15 
informoval. Za rok 2017 se 
Kiwi.com stal podle žeb-
říčku Deloitte Technology 
Fast 50 nejrychleji rostoucí 
technologickou firmou 
ve střední Evropě.

Logo hodinek Prim  
patří společnosti Elton
Výrobce náramkových 
hodinek Elton hodinářská 
z Nového Města nad Metují 
vyhrál u Krajského soudu 
v Hradci Králové spor o au-
torství loga hodinek Prim. 
Soud zamítl žalobu dědiců 
výtvarníka Jiřího Rathous-
kého. Domáhali se uznání 
toho, že autorem loga Prim 
i loga Elton je Rathouský, 
a ne Josef Žid z Eltonu. /čtk/

Krátce

https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/zoot-prestal-splacet-jeho-dluhy-skupuje-natland-1355471
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n Řada členských 
států se již připravuje 
na možnost tvrdého 
brexitu. Evropská ko-
mise nabídla, že tyto 
aktivity bude koordi-
novat.

Britská premiérka Theresa 
Mayová a její ministři včera 
zahájili sérii jednání s před-
staviteli opozice i poslanci 
vlastní strany ve snaze na-
lézt řešení brexitového patu. 
Po úterním odmítnutí do-
hody vyjednané s Bruselem 
předloží premiérka v pondělí 
poslancům takzvaný plán B, 
tedy alternativu dalšího po-
stupu. V úterý 29. ledna o ní 
pak budou poslanci hlasovat. 
Pozvání k jednání s premiér-
kou odmítl lídr parlamentní 
opozice Jeremy Corbyn. 
Setkat se s ní chce, jen pokud 
vyloučí brexit bez dohody 
jako možnost dalšího vývoje. 
Na neřízený brexit se zbylé 
země EU přitom připravují 
se stále větší intenzitou.

Premiérka Mayová vyzvala 
k jednání o dalším vývo-
ji kolem brexitu politiky 
všech stran s tím, že by 
měli odložit vlastní zájmy 
stranou. Brexitová doho-
da, kterou poslanci v úterý 
odmítli, je podle opozičníka 
Corbyna mrtvá a měly by 
se konat předčasné volby. 
Pokud však volby nebudou, 
nechávají labouristé podle 
svého předsedy na stole 
stále všechny možnosti, a to 

včetně druhého referenda 
o brexitu. Podle průzkumu 
agentury YouGov by v něm 
nyní zvítězili poměrem 56 ku 
44 procentům hlasů zastánci 
setrvání Británie v EU.

Vzhledem k situaci 
v Británii se země evropské 
sedmadvacítky začínají 
stále intenzivněji připravovat 
na to, že Spojené království 
29. března Evropskou unii 
opustí bez jakékoli dohody. 
Jednotlivé státy chystají nové 
zákony a přijímají nové za-
městnance, zejména do celní 
správy. 

Například Francie včera 
spustila pohotovostní plán. 
Podle premiéra Édouarda 
Philippa, který označil brexit 
bez dohody za stále pravdě-
podobnější, vláda investuje 
50 milionů eur do francouz-
ských přístavů a letišť.

Členským zemím nabídla 
pomoc s přípravami na brexit 
bez dohody i Evropská 
komise. Její zástupci jsou 
připraveni navštívit hlavní 
města 27 zemí bloku, aby 
tam domluvili podrobnosti 
a koordinaci příprav. 

Britský tisk v reakci na od-
mítnutí dohody a následné 
hlasování o důvěře vládě 
označil situaci jako brexito-
vý pat, paralýzu a uvíznutí 
na mrtvém bodu. 

Ministři zahraničí Česka 
a Rakouska Tomáš Petříček 
a Karin Kneisslová se včera 
shodli, že s dalšími návrhy 
postupu při řešení nastalé 
situace musí přijít Londýn.  
/čtk/  Více E15.cz

Mayová zveřejní 
plán B v pondělí

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,065

Čína 1 3,309

Dánsko 1 3,420

EMU 1 25,535

Chorvatsko 1 3,438

Japonsko 100 20,601

Kanada 1 16,851

Maďarsko 100 7,979

Norsko 1 2,617

Polsko 1 5,961

Rusko 100 33,643

Švédsko 1 2,482

Švýcarsko 1 22,574

Turecko 1 4,171

USA 1 22,407

Velká Británie 1 28,932

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 17. 1. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 83,50   -2,34 % 

CETV 73,30   -0,27 % 

ČEZ 535,50   0,09 % 

Erste Bank 767,20   -0,75 % 

Kofola 290,00   0,00 % 

KB 896,00   0,00 % 

Moneta 73,35   -1,28 % 

O2 CR 244,50   1,24 % 

Pegas 830,00   0,97 % 

Philip Mor. ČR 14 400,00   -0,69 % 

TMR 765,00 0,00 %

VIG 544,50   0,28 % 

Celkový objem (v tisících korun) 391 980

Akcie na pražské burze 17. 1. 2019

Jídlo pro tělo i duši 
právě v prodeji

Sledujtenás
NESTÍHÁTE JÍT DO TRAFIKY?
KUPTE SI E-MAGAZÍN JEDNODUŠE
NA WWW.IKIOSEK.CZ

299707/19 inzerce

JAPONSKÁ SPOLEČNOST Hitachi zmrazila projekt výstavby jaderných reaktorů ve Walesu 
a zastavila i práce na dalším projektu v Oldbury-on-Severn v Anglii za tři biliony jenů (628 miliard 
korun). Podle firmy je to ekonomicky motivované rozhodnutí. Podle zdrojů agentury Reuters je 
na vině kromě rostoucích stavebních nákladů i chaos kolem brexitu, který britské vládě zabránil 
projektu účinně pomoci. 
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n Akvizice několika 
větrných projektů 
je v zemi galského 
kohouta za poslední 
roky již několikátá.

Jaroslav Bukovský

Tuzemský energetický gi-
gant ČEZ znovu nakupoval 
v zahraničí. Firma pořídila 
balík osmi větrných farem 
ve Francii od německé deve-
loperské firmy ABO Wind. 
ČEZ už první várku devíti 
farem nakoupil od stejného 
dodavatele přede dvěma 
lety. Nově nakoupené 
farmy mají celkový výkon 
převyšující 116 megawattů 
a jsou prozatím ve výstavbě. 
„Jedná se o projekty on-
-shore větrných elektráren. 
Osm projektů rozmístěných 

po celé zemi se nachází 
ve fázi pokročilého de-
velopmentu a disponuje 
provozní podporou ve formě 
garantované výkupní 
ceny na 15 let,“ 
uvádí mluvčí 
ČEZ Martin 
Schreier. Cenu 
transakce 
firma odmítla 
uvést.

„Jedná se 
spíše o další 
střípek sou-
časné strategie 
společnosti, která 
hledá příležitosti k in-
vesticím do obnovitelných 
zdrojů v zemích západní 
Evropy. Samotný projekt 
nebude mít výrazný dopad 
do celkových hospodář-
ských výsledků, potažmo 
do vývoje ceny akcií,“ odha-

dl akciový analytik Komerč-
ní banky Miroslav Frayer.

ČEZ poprvé vstoupil 
na francouzský trh obnovi-

telných zdrojů už v roce 
2017, kdy od ABO 

koupil devět 
farem o celko-

vém výkonu 
jedné stovky 
megawattů. 
Kromě větrné 
energetiky 

investoval ČEZ 
ve Francii skrze 

svůj fond Inven 
Capital, globálního 

hráče na poli technolo-
gických řešení pro ekolo-
gické sdílení aut Vulog či 
do společnosti Cosmo Tech, 
která sází na vývoj softwa-
rové platformy v oblasti 
řízení kritické infrastruktu-
ry a procesů.

ČEZ koupil ve Francii 
větrný park
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Američané vyšetřují Huawei

Spojené státy vyšetřují čínskou telekomunikační společ-
nost Huawei kvůli krádeži obchodních tajemství americ-
kých firem. Informoval o tom s odkazem na své zdroje list 
The Wall Street Journal. 

V sobotu skončí Seehoferova éra v čele CSU

Střídání generací nastane zítra na mimořádném sjezdu 
německé vládní Křesťanskosociální unie (CSU) v Mnicho-
vě. Devětašedesátiletého Horsta Seehofera v čele strany 
nahradí o sedmnáct let mladší bavorský premiér Markus 
Söder. 

Europoslanci souhlasí s tvrdšími postihy 

Evropský parlament schválil návrh zmrazit platby z roz-
počtu Evropské unie členským zemím, které nerespektují 
zásady právního státu. Opatření, které je zamýšleno jako 
ochrana víceletého finančního rámce pro roky 2021 až 
2027, musejí odsouhlasit ještě unijní státy.

Z Facebooku mizí další ruská propaganda

Facebook odstranil několik stovek stránek, účtů a skupin 
napojených na Rusko, které se na sociálních sítích pod 
skrytou identitou dopouštěly manipulací. Zrušené účty 
byly údajně skrytě napojeny na ruskou státní propagandis-
tickou agenturu Sputnik. /čtk/

Krátce

Celkový výkon 
pořízených projektů

převyšuje

116
megawattů.
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Aneta Ščotková

 Obchodujete v zemích 
Latinské Ameriky, týká se 
to skoro celého kontinentu. 
Je nějaký stát, kde nejste? 
Obchoduji se všemi hlav-
ními, to znamená Brazílie, 
Argentina, Mexiko, Chile, 
Paraguay, Uruguay, Bolívie, 
Peru, Kolumbie, Ekvádor 
a Kostarika. Nikdy jsem ale 
osobně nebyl třeba ve Ve-
nezuele. Tam je to naprostý 
ekonomický kolaps. Nějaký 
kontakt s možným partne-
rem z Venezuely proběhl, ale 
kvůli špatné situaci jsme to 
pustili k vodě. Přitom tato 
země má do budoucna velký 
potenciál. Nejen že je nej-
bohatší, co se týče ropných 
nalezišť, ale má také úžasný 
turistický potenciál. Kdyby 
se tam změnil režim, tyto 
faktory by mohly nastarto-
vat značný ekonomický růst 
i zahraniční obchod. 

 Jak jste se k obchodo-
vání v Latinské Americe 
vůbec dostal? 
Jako dítě jsem žil s rodiči pět 
let v Mexiku. Už jako malý 
jsem se tak naučil španělsky. 

Otec pracoval v zahraničním 
obchodě, a tak jsem se vydal 
v jeho stopách. Nějaký čas 
po škole jsem začal praco-
vat pro jednu českou firmu 
v oblasti zdravotnictví, 
kde jsem měl na starosti 
právě rozvoj trhu v Latin-
ské Americe. To bylo hodně 
intenzivní období, kdy jsem 
jezdil po celém kontinentu 
od Mexika až po Chile. Teď 
už dva roky podnikám sám 
na sebe ve stejném oboru, ale 
přidal jsem si k tomu ještě 
vlastní projekty, abych vyu-
žil kontaktů, které mám. 

 Co je to za projekty? 
Kromě zdravotnictví – české 
výrobky jsou v této oblasti 
špičkové a dobře se ve světě 
uplatňují – jsou to také do-
dávky biologické a chemické 
ochrany pro hasiče a zá-
chranky. Směrem z Brazílie 
zase zprostředkovávám 
dovoz kávy. Chtěl jsem totiž, 
aby mé aktivity nebyly jen 
jednosměrné. Spolupracu-
ji tak například s jednou 
českou pražírnou, které 
jsem pomohl zprostředkovat 
dovoz kávy z Brazílie a stále 
funguji jako prostředník 

mezi firmou a farmářem. 
Celkově spolupracuji na ob-
chodech řádově v desítkách 
milionů korun ročně.

 Český export do Jižní 
Ameriky trvale roste, ale 
například Asociace expor-
térů upozorňuje, že výše 
vývozu zdaleka neodpovídá 
potenciálu dle počtu obyva-
tel, který je o čtvrtinu vyšší 
než u Evropské unie. Proč 
to tak je? 
Řada malých a středních 
firem u nás říká, že v Latin-
ské Americe vidí potenciál, 
ale ve skutečnosti rela-
tivně málo z nich se tam 
aktivně uplatní. Obnáší to 
totiž značnou investici. Je 
nutné mít vlastního člověka, 
který se domluví a do regi-
onu často cestuje. Na dálku 
s tímto teritoriem opravdu 
obchodovat nelze. A co víc, 
musí v tom hlavně vydržet, 
protože v latinskoameric-
ké kultuře si v první řadě 
budujete důvěru u obchod-
ních partnerů. Některé země 
mají navíc složité registrace 
třeba právě ve zdravotnické 
oblasti a další byrokratické 
překážky. Než tohle všech-

no podchytíte, tak to může 
trvat i léta. A to málokterá 
česká firma vydrží. Což je 
škoda, protože tento region 
má pro byznys velkou setr-
vačnost.

 Jak to myslíte? 
Samozřejmě řada trhů má 
velké výkyvy, musíte se 
připravit na časté krize, 
politické překážky… Ale po-
kud si firma vybuduje vztah 
s tamním zákazníkem, tak jí 
zůstává velmi věrný. Nemají 
tendence přeskakovat z jed-
noho dodavatele na druhého 
podle toho, kdo jim zrovna 
nabídne lepší podmínky. 

Nemluvím teď pochopitelně 
o velkých korporacích, ale 
pokud jste zástupcem nějaké 
střední české firmy, tak 
vašimi partnery jsou lokální 
distributoři, což jsou z velké 
části rodinné firmy. Pokud 
chcete uspět, musíte se 
s těmi rodinami sžít, oni vás 
pozvou k sobě domů a pustí 
si vás do života. Nejste pak 
už jen jejich obchodní part-
ner, ale také rodinný přítel. 

 To je největší rozdíl mezi 
obchodováním v Evropě 
a v Latinské Americe? 
Je to obecně ten lidský roz-
měr, který je sice v obchodu 
přítomný vždy, ale v Jižní 
Americe hraje mnohem 
významnější roli než u nás. 
My jsme více racionální 
a strukturovaní. Chceme, aby 
obchodní jednání odsýpala, 
máme jasný tah na branku. 
Proto například čeští ředi-
telé běžně opomíjejí rozměr 
obchodování, který je 
v Latinské Americe zřejmý, 
což je zájem o konkrétního 
člověka. Jakmile se z vás 
stanou přátelé, dokážete 
všechny obchodní překážky 
vždy nějak překonat.
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Důležité 
je nikdy 
nekritizovat

n Latinoameričany lidé často vnímají 
zažitým stereotypem, že jsou líní a pomalí. 
„Přitom často pracují mnohem více než 
my. Ale kromě toho jinak vnímají čas,“ 
říká obchodník a autor knih o kulturních 
rozdílech a obchodování mezi Latinskou 
Amerikou a Evropou Pavel Šembera s tím, 
že pro české podniky mají trhy Jižní Ameriky 
velký potenciál, ale firmám chybí trpělivost.

 Chtěl jsem, aby 
mé aktivity nebyly 
jen jednosměrné. 
Spolupracuji tak 
například s jednou 
českou pražírnou, 
které jsem pomohl 
zprostředkovat dovoz 
kávy z Brazílie. 
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Vystudoval 
mezinárodní 
obchod 
na pražské 
Vysoké škole 
ekonomické 
a od roku 2011 jako zástupce 
české firmy Medin a později 
jako nezávislý obchodník mno-
hokrát navštívil Střední a Jižní 
Ameriku. Do České republiky 
dováží brazilskou kávu. Své 
postřehy o rozdílech mezi 
českou a brazilskou kulturou 
vydal knižně pod názvem Bra-
zílie – návod k použití (2017). 
Koncem loňského roku mu 
ve spolupráci s nakladatelstvím 
Titanic vyšla další kniha nazva-
ná Obchodníkem po Latinské 
Americe.

Pavel
Šembera  (38)

 Jaké je to vůbec dělat 
byznys v zemích, ve kterých 
je silná šedá ekonomika? 
Musím říct, že mezinárodní 
obchod tam probíhá čistě 
a korektně po všech strán-
kách. Vnitrostátní trh už pak 
bohužel postihuje velká míra 
korupce. Já osobně jsem 
se do nepříjemné situace 
dostal jen jednou. Bylo to 
v Paraguayi, kam jsem byl 
vyslán, abych posoudil jed-
noho možného distributora. 
Zaměstnavatel po mně chtěl, 
abych z něj dostal nějaká 
konkrétní čísla a plány a to 
se ukázalo jako absurdní 
požadavek. Jeho příjmy 
plynuly hlavně z nelegálního 
pašování stomatologických 
produktů do Brazílie. A pod-
vody si těžko naplánujete. 
Nebyl to vhodný partner pro 
spolupráci. Čeští podnikatelé 
si musejí uvědomit, že v La-
tinské Americe je mnohem 
nižší vymahatelnost práva. 

 Napsal jste o Latin-
ské Americe knihu, kde 
upozorňujete na obrovské 
rozevření nůžek mezi 
bohatými a chudými. Právě 
konkrétně tento obchodník 
žil podle vašeho popisu 
v nějakém paraguayském 
„Beverly Hills“, Paraguay je 
přitom podle OSN druhým 
nejchudším státem v Jižní 
Americe. 
To je realita všech tamních 
zemí. Jsou tam lidé obrovsky 
chudí a také nesmírně bo-
hatí, kteří vlastní pozemky 
velké jako Středočeský kraj 
a mohou si dovolit téměř co-
koliv. Právě majitelé firem, se 
kterými nejčastěji jednám, 
patří spíše k těm bohatším 
vrstvám a vy musíte vědět 
jak na ně, i když vám jejich 
životní styl úplně nesedí. 
Musíte s nimi vést konverza-
ce, které jsou z mého pohle-
du často velmi povrchní. Ale 
zároveň musíte vyjít i s jejich 
zaměstnanci. 

 Proč ale potom v někte-
rých zemích, kde situace 
je taková, jak ji popisujete, 
pravidelně ve volbách vítězí 
krajní pravice?
Politiku sleduju jen do té 
míry, do jaké ovlivňuje moji 
práci. Každopádně musím 
říct, že tamní volby nelze 
odsud tak snadno hodnotit. 
Třeba v posledních brazil-
ských volbách byla jedním 
z největších témat bezpeč-
nost. Jair Bolsonaro sliboval, 
že zatočí s kriminalitou 
a bez ohledu na to, jestli jsou 
jeho sliby realistické nebo 

správné, populace je tak 
unavená mírou násilí, která 
v Brazílii je, že na to slyší. 
Bohatí lidé si navíc mohou 
dovolit ochranku, zatímco 
nižší a střední vrstvy jsou 
velmi zranitelné. 

Nebo třeba poslední volby 
v Kolumbii, tam zase rezo-
novalo téma mírové dohody 
s revolučním ozbrojeným 
hnutím FARC. To také spo-
lečnost velmi rozděluje a lidé 
se pak u voleb rozhodují 
spíše na základě toho.

 Kdyby se česká firma 
rozhodla začít exportovat 
do Jižní Ameriky, kterou 
zemi byste jí doporučil jako 
startovní? 
Česká firma může být v zá-
sadě úspěšná v každé z nich, 
ale musí to vydržet. Často 
pozoruji u českých obchod-
níků, že si například vyberou 
Brazílii. Ale najednou tam 
dojde k ekonomickému 
poklesu, takže si řeknou, že 
začnou třeba v Mexiku. Ská-
čou z jedné země do druhé. 
Jenže ekonomiky vždy jedou 
v cyklech a i ta nešťastná 
Argentina, která opakovaně 
bankrotuje, tak v mezidobí 
prožívá boom. Když máte 
partnera a dokážete ho 
podržet i v krizi, tak se vám 
to v těch lepších časech zase 
vrátí. 

 Takže chcete říct, že 
mezi zeměmi z hlediska za-
hraničního obchodu nejsou 
až takové rozdíly? 
To zase ne. Je například po-
třeba podívat se na to, jaká 
daná země volí ochranářská 
opatření. Brazílie a Argenti-
na patří k právě těm nejuza-
vřenějším zemím, na druhé 
straně spektra jsou pak země 
Pacifické aliance, tedy ze-
jména Chile, ale také Mexiko, 
Kolumbie, Peru a teď k nim 
přistupuje Kostarika. 

 Brazílie sice možná 
patří k nejuzavřenějším 
trhům, ale je také zdaleka 
největší z nich…
Samozřejmě, co se týká veli-
kosti trhu, tak jsou nejzají-
mavější Brazílie s Mexikem. 
Česká firma by měla zvážit 
přítomnost na obou těchto 
trzích současně, protože 
jejich cykly jsou odlišné. 
Mexická ekonomika je hodně 
propojená s tou americkou, 
brazilská je naopak více 
autonomní. Takže se často 
stává, že v momentě, kdy je 
recese v Brazílii, tak Mexiko 
jede a může nahradit vý-
padek a naopak. A za velmi 
zajímavou zemi považuji 
Kolumbii, která má u nás 
stále image drog a násilí 
a přitom v dnešní době se to 
týká už jen velmi omezených 
regionů. Je to standardní 
latinskoamerická země, jejíž 
trh je stále do značné míry 
nenasycený.

 Vaše první rada českým 
firmám, které se po příleži-
tostech v Latinské Americe 
poohlížejí? 
Aby si našly lokálního part-
nera. Jednou z možností, jak 
jej najít, o které se u nás moc 

neví, je hledat v krajanských 
komunitách, protože nejen 
do Brazílie, ale také do Pa-
raguaye nebo do Argentiny 
odcházela v minulosti řada 
Čechů. Ale vlastně v každé 
zemi se dá najít taková ko-
munita a tito lidé často velmi 
dobře znají obě prostředí 
a mohou být českým firmám 
prospěšní. 

 Na co si má firma, která 
chce dělat byznys v Latin-
ské Americe, dávat pozor? 
Důležité je nekritizovat. 
V českých firmách vám 
manažeři často řeknou 
něco jako: „V Česku 
a na sousedních trzích nám 
to funguje takto, tak tam, 
Pavle, jeďte a řekněte jim, 
ať to dělají stejně.“ Kdokoliv 
by jim to ale takto bez obalu 
naservíroval, tak by z jejich 
pohledu zaujal nadřazenou 
pozici a partner by se kvůli 
tomu pravděpodobně 
zablokoval. 

Stejně tak musíte číst 
mezi řádky, protože v této 
kultuře se neříká přímé ne. 
Spíše se to nějak neutrálně 
opisuje. A když třeba mají 
negativní zprávu, tak raději 
neřeknou vůbec nic. Pokud 
tomuto typu komunikace 
nerozumíte, tak vás to 
hodně znejistí. No a pak je tu 
vnímání času, to je také jiné.

 Co si pod tím mám před-
stavit?
Nejsou mnohdy schopní 
odlišit pouhé přání 
od reality. Ze začátku jsem 
dělal tu chybu, že když 
mi někdo slíbil, že něco 
bude za měsíc, tak jsem 
české firmě sdělil stejný 
časový údaj. Časem se 
naučíte násobit to určitým 
koeficientem. Nedělají si 
z toho takovou hlavu, když 
se jim to nepodaří zcela 
přesně dodržet. 

 To v podstatě zapadá 
do našich stereotypních 
představ o jižanských náro-
dech. Často je považujeme 
za líné a pomalé. Vy ale 
přesně tento názor v knize 
vyvracíte…
Ano, je to totiž časté klišé. 
Nejde o to, že by byli línější 
než my. Na počet hodin tráví 
v práci daleko víc času, v ně-
kterých zemích jsou stále 
pracovní soboty. A pokud 
se bavíme o podnikatelích, 
tak jejich pracovní nasazení 
je opravdu vysoké. Často 
ani nechápou, že si český 
zaměstnanec může vzít 
tři týdny dovolené v kuse 
a cestovat. To by je ani ne-
napadlo. To, že tam jde něco 
pomalu, je spíš způsobeno 
velkou byrokratickou zátěží 
i neschopností delegovat, 
častými stávkami nebo pří-
rodními katastrofami. Těch 
potenciálních vlivů je hodně. 
Ale není to tím, že by se málo 
snažili. Prostě s tím nemo-
hou nic udělat.

 Co vás stále táhne zpět 
do České republiky? 
Kromě dětství v Mexiku jsem 
žil jen půl roku v Brazílii. 
Myslím, že v budoucnu může 
zase přijít čas, kdy se tam 
na nějakou dobu usadím. 
Zároveň mě však veškeré 
cestování naučilo vážit si 
toho, co máme tady v České 
republice. A i v českých 
firmách je třeba vysvětlovat 
a hledat pochopení 
pro latinskoamerickou 
mentalitu a odlišný vývoj 
obchodu, než na jaký jsme 
zvyklí. Jako zahraniční 
obchodník prostě musíte být 
tam i tam.

 Při jednáních 
s latinskoamerickými 
partnery musíte číst 
mezi řádky, protože 
v této kultuře se 
neříká přímé ne. Spíše 
se to nějak neutrálně 
opisuje. A když mají 
negativní zprávu,  
tak raději neřeknou 
vůbec nic.
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 Varianta brexitu bez dohody je stále 
pravděpodobnější. Proto jsem se 
rozhodl spustit plán pro tuto variantu,

řekl francouzský premiér 
Édouard Philippe 
str. 6
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Obžaloba 
referenda? 
Brexit nestačí
Stále hlasitější a bezvýchod-
nější debaty o otázkách 
brexitu v britském parla-
mentu přirozeně doléhají 
i do ostatních evropských 
zemí včetně Česka. Zvláště 
silně u nás rezonoval mo-
mentální britský chaos jako 
zdánlivě neprůstřelná ob-
žaloba samotného institutu 
referenda, zejména rozho-

duje-li se v něm o otázkách 
celonárodního významu. 

Jakkoli nyní debaty 
o českém zákonu o obecném 
referendu na chvíli utichly, 
není pochyb, že se vrátí. Pro-
to je třeba si říci, že brexit 
do těchto debat poskytuje 
jistou munici, ale přes první 
zdání rozhodně není zázrač-
nou zbraní, s níž lze tlak 
na posilování přímé demo-
kracie zadupat do země.

Hlavním argumentem 
proti referendu inspirova-
ným brexitem je tvrzení, 
že britští voliči neměli dost 
informací o tom, jak bude 
odchod z unie vypadat, jaké 
budou podmínky, jak budou 
probíhat vyjednávání. To 
je pravda. Ovšem pro další 
země, které by se rozhodo-
valy o svém „exitu“, už bude 

tento argument mnohem 
hůře použitelný.

Díky Britům máme 
představu, jak se při aktivaci 
článku 50 Lisabonské smlou-
vy postupuje, jak vypadají 
pozice Bruselu, jaké nároky 
jsou kladeny na vyjednávače 
odcházející země. Pravděpo-
dobně se nakonec dočkáme 
i nějaké rozvodové smlou-
vy, která se stane když ne 
precedentem, tak alespoň 
základem pro jednání o pří-
padných dalších odchodech. 
Britové prošlapávají cestu. 
Jakkoli přitom působí spíše 
jako cimrmanovští pionýři 
slepých uliček, při případ-
ném dalším referendu o vy-
stoupení jiné země z unie už 
prostě nebude možné tvrdit, 
že volič vůbec neví, o čem 
rozhoduje. Na druhé straně 

ze stejného důvodu platí, že 
si snad už nikdo nedovolí 
tvrdit, že odchod z unie je 
jednoduchá věc.

Další chybou referend, 
kterou měl brexit prokázat, 
má být to, že občané nejsou 
dostatečně kompetentní, 
aby přímo rozhodovali 
o komplexních meziná-
rodních otázkách. Ačkoli 
lze pochopit, z čeho toto 
tvrzení pramení, má samo 
o sobě přece jen nebezpečně 
blízko k elitářství a pohrdání 
voličem. Ve veřejné debatě 
pak takový argument může 
působit spíše kontraproduk-
tivně a zabetonovat zastánce 
přímé demokracie na jejich 
pozicích. V případě brexitu 
navíc nelze jasně říci, že 
Britové rozhodli nekom-
petentně nebo špatně. To, 

že jejich volba působí zemi 
bezprostřední potíže, je jistě 
fakt. Ale pořád nelze úplně 
vyloučit, že z delšího pohle-
du se rozhodnutí ukáže jako 
výhodné pro jejich zemi. 

Nic z řečeného není 
obhajobou širokého zákona 
o obecném referendu, tím 
méně voláním po referendu 
o czexitu. Je to jen upozor-
nění, že brexit sám v nad-
cházejících debatách stačit 
nebude. Bude třeba pro-
pracovat hlubší argumenty 
s přihlédnutím k nevhodnos-
ti referend pro náš ústavní 
systém a ohrožení systému 
brzd a protivah. Zkušenosti 
z brexitu jsou prozatím stra-
šidelné. Bylo by ale naivní se 
domnívat, že síly prosazující 
přímou demokracii se jimi 
nechají snadno odradit.

Komentář

Martin Čaban
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Magdaléna Rojo

Malý skútr si půjčuji v Chiang 
Rai. Město je jen několik 
desítek kilometrů od hranice 
s Barmou a na první pohled 
se mi zdá trochu ospalé. Cen-
trum tvoří dvě hlavní cesty 
s pár kavárnami a hotely, 
pronajímateli skútrů a s vel-
kým večerním trhem, který 
je místem hlavního dění. Jen 
několik kilometrů za městem 
se však ukrývají poklady 
thajského umění. 

ČERNÝ DŮM
Uháním z města na sever 
a občas okusím sezonní 
ovoce, jež tu místní lidé 
prodávají podél silnice. 
První zastávkou na cestě je 
Černý dům neboli Baan Dam. 
Okázalé muzeum thajského 
umělce Thawan Duchaneeho 
zaujme, překvapí, ale může 
i pohoršit. V krásně upravené 
zahradě s potokem stojí přes 
čtyřicet staveb nejrůznějších 

tvarů a z různých materiá- 
lů. V některých z domů 
pobýval sám umělec, když 
se zrovna zdržoval v Chiang 
Rai. Třeba kamenná budova 
ve tvaru velryby byla prý jeho 
obývacím pokojem. Ochrán-
ce zvířat však nepotěší 
vnitřní zařízení – mimo jiné 
obrovská kupa sloních kostí. 
Jiné budovy zdobí složitě 
vyřezávané teakové dřevo 
a po celém areálu je k vidění 
mnoho falických symbolů. 

Někteří tvrdí, že bizarní 
objekty jsou symboly strastí, 
s nimiž se na zemi potkal 
Buddha. Jiní si myslí, že 
umělecké exponáty nemají 
s náboženstvím nic společ-
ného, i když několik Buddhů 
i vyobrazení bohů z hindui-
smu tu najdeme. V každém 
případě je Baan Dam lákavou 
ukázkou toho, kam až může 
zajít moderní umění, a svou 
absurdností a bizarností 
zaujme i ty, kteří umění tak 
nehoví.

Na motorce  
po severním Thajsku

ZTRATIT SE V LESÍCH
Občerstvím se kokosovým 
ořechem a hlavní cestou 
pokračuji do městečka Mae 
Chan. Míjím první kontrolní 
stanoviště. Od této chvíle jich 
bude směrem k barmským 
hranicím přibývat. Rozhoduji 
se podle mapy, jestli odbočím 
z hlavní silnice. Náhle ale 
cesta prudce stoupá do kopce, 

podél hustých lesů. Snažím 
se nemyslet na to, co by bylo, 
kdyby můj skútr přestal 
fungovat. Po této silnici 
nejezdí téměř žádná auta. 
Trochu jsem se v lesích 
ztratila, ale nakonec jsem 
vyjela k dokonalým výhledům 
na okolní kopce. 

Míjím malé vesničky 
horských kmenů: jednoduché 

domky s vystaveným barev-
ným zbožím, které má nalákat 
turisty. Místní si prodejem 
vydělávají na živobytí. Thajské 
i zahraniční cestovní kance-
láře totiž přivádějí do vesnic 
turisty, aby pozorovali místní 
lidi, až to někdy vypadá, jako 
by je vodili do zoo. Jenže 
vesničanům kanceláře neplatí 
nic. A tak lidé začali prodávat 

n  Netradiční umění, nádherná příroda 
prosycená vůní čaje i autentický život horských 
obyvatel. To vše lze poznat během jednoho 
dne na stodvacetikilometrovém okruhu 
po thajském severu.

LEVNÁ JÍZDA. Palivo je v Thajsku levnější než v Česku a plná nádrž nestojí víc než 60 korun.
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Thajsko a motorky
• Cestování na motorce je 

v Thajsku velmi levný způsob 
přepravy.

• Motorku si v Chiang Rai lze 
půjčit zhruba za 200 korun 
na den, záleží na výkonu 
stroje. 

• Já jezdím vždy s helmou 
a v pevné obuvi (nikoliv 
v žabkách) pro případ, že 
bych potřebovala z motorky 
nečekaně sesednout. Také 
se doporučuje nosit dlouhé 
oblečení. 

• Důležité je mít u sebe 
mezinárodní řidičský průkaz 
pro případ policejní kontroly.

Tipy pro pobyt v Chiang Rai 

Navštívit Bílý chrám
Dílo Wat Rongkhun vytvořil 
thajský moderní umělec 
Čalemčai Khositphiphat. Jde 
o moderní a netradiční ztvárnění 
buddhistického chrámu, jehož 
hlavní budova – jedna z devíti – je 
celá bílá s mozaikou vytvořenou 
ze skleněných částí. Bílá zde 
symbolizuje čistotu Buddhy, 
zatímco sklo odrážející sluneční 
paprsky Buddhovu moudrost 
i buddhistické učení Dharma. 
Kromě sochy Buddhy se uvnitř 

nacházejí i malby zobrazující 
aktuální dění ve světě – 
především to negativní. Dostat 
se sem lze místním autobusem, 
vstupné je necelých 50 korun. 

své výrobky. Já raději navští-
vím vesnici kmene Akha, již 
turismus ještě nezasáhl v této 
dravé podobě. Nejdříve si ale 
dám čaj…

KONEC OPIA
Výhledy na lesy se mění 
ve výhledy na čajové plantá-
že. Možná by zde návštěvník 
spíš čekal maková pole, vždyť 
jen několik desítek kilometrů 
odsud leží Zlatý trojúhelník 
– oblast mezi hranicemi Thaj-
ska, Barmy a Laosu nechvalně 
proslulá produkcí opia. 

I v této oblasti, kde dnes 
vidím pláně rostlin čajovníků, 
pěstovali základní surovinu 
pro výrobu omamné látky. 
Obchod s ní se ještě více 
rozmohl po příchodu Číňanů 
perzekvovaných Mao Ce-
-tungem v začátcích padesá-
tých let minulého století. Šlo 
především o bývalé oponenty 
režimu. Ti se v Thajsku cho-
pili obchodování a rozběhli 
ho tak, že z něho profitovali 
pouze vyvolení, a nikoliv 
místní obyvatelé nebo členo-
vé horských kmenů. 

Začátkem devadesátých 
let zdejším farmářům 
a obchodníkům vláda 
nabídla školení o pěstování 
čaje a výhodné půjčky, 
aby mohli začít vydělávat 
jinak než produkcí opia. 
Já teď podél cesty vidím 
jednu čajovou továrnu 
za druhou. V obchůdcích 
samozřejmě nabízejí všechny 
druhy čaje – zelený, černý 
i oolong. V jednom z nich mi 
prodavačka ochotně předvádí 
čajový obřad…

ČAJOVÝ OBŘAD
Mladá žena přináší „čajové 
moře“. Dřevěná podložka má 
dírky, jimiž proteče nepo-
třebná horká voda. Na pod-
ložce spočívá malý porcelá-

nový šálek a větší skleněná 
nádoba, sítko a samozřejmě 
čaj, hned v několika vůních 
a barvách. 

Prodavačka nejdříve vy-
pláchne nádoby, pak nasype 
na dno skleněné nádoby pár 
lístků – a čeká. Nakonec pře-
lije nápoj do mého hrnečku 
a vysvětluje mi, jak si vychut-
nat vůně a jak dlouho podržet 
čaj v ústech. 

O několik kilometrů dál 
ve vesnici Mae Salong jsou 
v nabídce další desítky, ba 
stovky čajů. V rodinných to-
várničkách se zde lze podívat 
na proces zpracování. Čajové 
lístky mají tisíce vůní. Jinak 
voní na keři, jinak po sběru 
a úplně jiné, mnohem inten-
zivnější vůně se vzduchem 
nesou z továren. V Mae Sa-
longu je to hotový čajový ráj!

TROCHU JINÁ VESNICE
Čeká mě poslední zastávka 
mého výletu – Ban Lorcha, 
vesnice Akhů, jednoho 

z horských kmenů Thajska. 
Ohledně turismu tu mají 
ve všem zcela jasno. „Turistic-
ké aktivity mají být v rukou 
vesničanů. Turista tu zaplatí 
symbolické vstupné a vesni-
čané se k němu chovají jako 
k hostovi. U brány je jeden 
obchod, ve kterém můžeš na-
koupit, nic víc,“ vysvětlil mi 
Alberto Herrero de La Fuente 
z organizace PDA. 

A skutečně, už na mě čeká 
místní žena, jež mě provede 
vesnicí. Předvádí mi s pýchou 
a radostí tradiční nástroje, 
které Akhové používají na lov 
ptáků a jiných zvířat. Ukáže 
mi i opuštěnou školu – dětí 
je ve vesnici bohužel málo, 
stejně tak mladých, kteří 
odcházejí do města za stu- 
diem a prací.

Před školou zatančí 
několik dívek tradiční tance. 
Za školou tká starší paní 
tradiční oblek. Toto oblečení 
však prý Akhové nosí jen při 
významných příležitostech. 

NÁHRADA ZA OPIUM. 
Pěstování čaje se 

rozmohlo počátkem 
devadesátých let, kdy ho 
různými programy začala 

podporovat vláda. 

Starší vesnický pár mě zve 
dovnitř na obhlídku jejich 
skromného, ale útulného 
domu. Akhové nemají na tra-
dičních domech okna, zato 
mají oddělenou mužskou 
a ženskou část. V té druhé se 
vaří a v první se podává čaj. 

Vracím se zpátky do Chi-
ang Rai. Před městem vidím 
několik značek lákajících 
do vesnic kmene Karen, 
v nichž žijí proslulé dlouho-
krké ženy. Prý je často vozí 
až z Barmy pro turistické 
účely. Nejlepší by bylo nechat 
horské kmeny žít vlastním 
životem. Jde to ale ještě?

Užít si víkendový večer
Další příležitost pro 
gastronomické i kulturní vyžití 
a nákupy je v sobotu a neděli 
večer. Ve městě uzavřou jinak 
poměrně rušné ulice a návštěvníci 
se na nich mohou tlačit u stánků 
s thajským pouličním jídlem nebo 
si oddechnout u masáže chodidel 
za 60 korun.

Ochutnat kao soi
Pravděpodobně nejlepší polévka 
a vůbec nejlepší jídlo, jaké lze 
na severu Thajska dostat. Jde 
o pálivou polévku z kokosového 
mléka s křupavými i uvařenými 
vaječnými nudlemi a kouskem 

masa. Serví rují  ji vždy s limetkou, 
šalotkou a s nakládanými čajový-
mi lístky – nebo jinou zeleninou. 
Lze se na ni zastavit třeba na sa-
mém konci Jedyod Road, naproti 
hodinové věži měnící barvy. 

Pročíst všechno v Muzeu 
horských kmenů
Muzeum pod správou organizace 
PDA prozradí vše o horských 
kmenech žijících v Thajsku. 
Turisté se dozvědí o zvycích, 
tradičním oblečení i způsobu 
života Akhů, Hmongů, Karenů 
a dalších. Expozice také 
upozorňuje na to, jakým výzvám 
členové kmenů čelí.

Najíst se na nočním trhu
Jde o místo setkání domorodců i turistů. V nabídce jsou suvenýry, 
a hlavně výborné jídlo. Nechybí mořské plody, smažené nudle, 
kokosová zmrzlina servírovaná v kokosovém ořechu i suši. Každý večer 
se tu koná kulturní vystoupení místních muzikantů a tanečnic. 

OSTRŮVKY TRADICE. V odlehlých vesničkách lidé ještě jakžtakž 
žijí tradičním způsobem života, do některých ale agentury vozí 
zástupy turistů jako do zoo.

Více tipů na cesty v časopisu 



Foto dne 

Tipy pro volný čas

| 14 | NAKONEC

TECHNIKA

Jízda historickou 
soupravou metra

Zájemci se mohou v sobotu 
svézt historickými souprava-
mi metra po trase C. V deset 
a poté ve čtrnáct hodin odje-
de speciální vlak z pražského 
hlavního nádraží směr depo 
Kačerov, kde na účastníky 
čeká exkurze s odborným vý-
kladem a jízda historickým 
metrem do stanice Nádraží 
Holešovice a zpět do Kačero-
va a na hlavní nádraží.

VINAŘSTVÍ

Otevřené sklepy 
v Novém Šaldorfu

Vinaři takzvaných Modrých 
sklepů v Novém Šaldorfu 
na Znojemsku zítra ote-
vřou své sklepy. Lidé budou 
moci ochutnat produkci 
tamních vinařů, doprovod 
zajistí vystoupení hudebních 
skupin. Součástí programu je 
i recesistická soutěž tříčlen-
ných družstev v kopání písku 
v podzemních chodbách a ve-
černí zábava v Obecním sále.

ZÁBAVA

Cosplay 
festival Olomouc

V olomoucké obchodní 
galerii Šantovka se v sobotu 
koná čtvrtý ročník Cosplay 
festivalu, který přiblíží svět 
filmových hrdinů. Divákům 
se představí desítky postav 
oděných podle známých, 
zejména sci-fi a komiksových 
filmů. Společným jmenova-
telem letošního ročníku jsou 
především japonské kreslené 
seriály jako anime či manga.

UMĚNÍ

Ledové 
sochy v Brně

Také Brno se letos stane mís-
tem výstavy uměleckých děl 
vytvořených z ledu. Přehlíd-
ka se otevře dnes v sedmnáct 
hodin. Diváci si budou moci 
prohlédnout desítku soch 
až dva a půl metrů vysokých 
a šest metrů širokých, které 
budou znázorňovat napří-
klad brněnský chrám sv. Pet-
ra a Pavla či třeba brankáře 
hokejové Komety.

GASTRO

Čokoládový 
festival

Ve zlínské sportovní hale 
dnes ve čtrnáct hodin začíná 
třídenní Čokoládový festival. 
Návštěvníci si budou moci 
zakoupit nejrůznější výrob-
ky a ochutnat čokoládové 
a cukrovinkové speciality. 
Pořadatelé připravili také 
workshopy, kurzy vaření 
s čokoládou, výstavu o his-
torii této pochutiny a další 
akce. /duk/
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RÝŽOVÉ POLE. 
Ženy v regionu Ka-
haloo v Bangladéši 
se starají o tamní rý-
žové pole. Společně 
vytvořily působivé 
obrazce, které se 
z výšky podařilo 
zachytit za pomoci 
dronu.
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