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 CZK/EUR • 25,580 /  –0,045 Kč       CZK/USD • 22,432 /  –0,025 Kč       PX • 1020,36 /  +0,54 %       BITCOIN • 3528,00 $ / –2,30 %       ZLATO • 1281,15 $ / –0,78 %

Na českém realitním trhu po dlouhé době došlo k akvizici developera, nikoliv 
projektu či nemovitosti, jak je obvyklé. Skupina Unicapital miliardáře Pavla 
Hubáčka koupila většinový podíl v developerovi V Invest CZ. Ten má v portfoliu 
desítky projektů s více než 800 byty – například Jinonický dvůr.    BYZNYS / str. 5

Praha hledá náhradu  
za Škodův palác
Vedení pražského magis-
trátu pokračuje ve snaze 
svých předchůdců najít 
náhradu za Škodův palác 
v Jungmannově ulici, kde 
sídlí řada magistrátních 
úředníků. Město jej však 
má jen v pronájmu.  str. 3

Šéf ČEZ si přišel  
na 16 milionů
Akcie vlastní firmy 
za zhruba sedmdesát 
milionů korun „otočil“ 
na burze během uplynu-
lého týdne šéf skupiny 
ČEZ Daniel Beneš. Před 
týdnem mu z titulu opční-
ho programu vznikl nárok 
na 150 tisíc akcií.   str. 4

Loďaři mají už jen rok 
na úpravu plavidel
Globálním přepravcům 
běží poslední rok příprav 
na zásadní změnu provo-
zu. Brzy začne platit naří-
zení, podle kterého budou 
moci používat paliva 
s maximálně půlprocent-
ním podílem síry.  str. 8
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Dopravní plány
Prioritou pražského náměstka 

pro dopravu Adama 
Scheinherra (Praha sobě) je 

nová linka metra. Problémem 
jsou však zdlouhavé 

výkupy pozemků.
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IVAN PILIP:

Před 77 lety, 20. 1. 1942, 
se konala konference 
ve Wannsee, jejímž tématem 
bylo konečné řešení židovské 
otázky. Konferenci předsedal 
R. Heydrich, jehož smysl 
pro pořádek nedávno ocenil 
představitel berlínské AfD  
B. Pachal.

twitter.com/e15news

Právě v prodeji

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

http://www.e15.cz/magaziny
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Europarlament, který je jedním ze sedmi orgánů EU, má dohromady 
751 členů. Po případném odchodu Velké Británie, která má v Evropském 
parlamentu 73 mandátů, zůstane volných 46 křesel pro případné nové 
členské státy. Zbylých 27 se rozdělí. Nejvíce získají Francie a Španělsko, 
každá země si polepší o pět legislativců. Itálie a Nizozemsko si připíší po třech 
křeslech, Irsko o dva a Slováci, Estonci, Chorvati, Finové, Rumuni, Poláci, 
Rakušané, Dánové a Švédové po jednom. Česko bude mít v europarlamentu 
stejně jako dosud 21 zástupců.

Nová podoba 
Evropského parlamentu

Politici nelení
Oběd předsedů dolní a horní komory parlamen-
tu s prezidentem Milošem Zemanem trval zhruba 
dvě hodiny a bohatě to stačilo. Docela určitě šéfo-
vi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi, kte-
rý se po tu dobu nuceně stal pasivním kuřákem. 
Po skončení hradní hostiny si připadal, jak řekl, 
jako moravské uzené. Pánové Zeman a Jaroslav 
Kubera spolu drželi krok a během oběda stačili 
každý vykouřit šestnáct cigaret. Slušný výkon.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš se v rozhovoru pro 
iDnes.cz svěřil, že chce být po příštích parla-
mentních volbách premiérem a sesadit nynějšího 
předsedu vlády Andreje Babiše. Pokud tedy 
v danou chvíli bude jednička pirátské kandidátky. 
Zatím se ovšem musí hodně vzdělávat, ale věří, 
že v uvedené době už bude mít na post premiéra 
patřičnou kvalitu. A na to se napijeme.

Předseda KSČM Vojtěch Filip se na návštěvě 
Číny při jednání se zástupci firmy Huawei pře-
svědčil, že české pochyby o využívání technologií 
této společnosti a rovněž firmy ZTE není nic jiné-
ho než uměle vyvolaný konkurenční spor. Vedený 
z USA, takže se v něm čeští úředníci nedokážou 
orientovat. S výjimkou ředitele Národního úřadu 
pro kybernetickou a informační bezpečnost  
Dušana Navrátila. Od něj je varování, že tyto 
technologie mohou sloužit ke špionáži, jasný zlý 
úmysl. Podle Filipa chce Navrátil české podniky 
přinutit, aby nakupovaly dražší zboží, i když 
mohou mít lepší a lacinější. No jistě.

n Občanští demokraté 
nasadí i Evžena Tošenov-
ského nebo poslankyni 
Veroniku Vrecionovou. 
Piráti vybrali jako lídra 
softwarového odborníka 
Marcela Kolaju, který byl 
minule dvojkou.

Pavel Otto, Nguyen Thuong Ly

Dvě nejsilnější opoziční strany 
ODS a Piráti mají hotové kandi-
dátky pro květnové volby do Ev-
ropského parlamentu. V bar-
vách občanských demokratů 
se budou ucházet o hlasy jako 
jednička a dvojka současní eu-
roposlanci Jan Zahradil a Evžen 
Tošenovský. Na dalších místech 
pak budou poslankyně Veroni-
ka Vrecionová nebo exministr 
obrany Alexandr Vondra, který 
se do politiky vrací po šestileté 
pauze.  

„Jdu pomoct ODS, aby její kan-
didátka byla silná. Jde o záchra-
nu Evropy a naší pozice v ní,“ 
řekl deníku E15 Vondra s tím, že 
bude spíše v pozadí. Na vládní 
post rezignoval koncem roku 
2012 po neúspěchu v senátních 
volbách na Litoměřicku, v nichž 
se po šesti letech mandátu 
nedostal ani do druhého kola. 
Podepsala se na tom kauza 
ProMoPro týkající se zakázky 

na ozvučení akcí předsednictví 
ČR unii v roce 2009, i když v ní 
vystupoval jen jako svědek.  

V květnovém klání patří 
ODS spolu s Piráty, kteří zatím 
europoslance nemají, k vážným 
soupeřům ANO. Hnutí má nyní 
v Evropském parlamentu čtyři 
zástupce, modří dva. 

Tošenovský má být na dru-
hém místě kandidátky, protože 
získal nejvíce nominací od kraj-
ských organizací své strany. 
Na třetí příčce se zřejmě objeví 
Vrecionová či bývalý europosla-
nec Edvard Kožušník.

Kdyby se Vrecionová dostala 
do Evropského parlamentu, 
v Poslanecké sněmovně by ji 
nahradil někdejší ministr země-
dělství Petr Bendl. Po volbách 
v roce 2017 měl mandát jen 
krátce. Když Nejvyšší správní 
soud přepočítal hlasy, ukázalo 
se, že ho předběhl jeho stranic-
ký kolega Martin Kupka. 

Piráti vsadí na neznámou 
tvář. Do eurovoleb je povede 
osmatřicetiletý softwarový spe-
cialista Marcel Kolaja, který byl 
při minulých eurovolbách před 
pěti lety dvojkou.

Na celostátním fóru strany 
porazil favorizovaného poslan-
ce Mikuláše Peksu, který bude 
nakonec kandidovat ze třetího 
místa. V Evropském parlamentu 
se Piráti chtějí zaměřit na di-
gitální agendu a informační 
technologie. 

Další sněmovní strany si vy-
braly za volební lídry současné 
europoslance, například lidovci 
Pavla Svobodu a komunisté 
Kateřinu Konečnou.

Vládní koaliční strany ANO 
a ČSSD čekají se svým roz-
hodnutím na stranické sněmy. 
Premiér Andrej Babiš preferuje 
Ditu Charanzovou a grémium 
sociálních demokratů navrhuje 
Pavla Poce.   

Zápisník  
Jany Havligerové

Protagonisté dne

Pavel HUBÁČEK

MAJITEL UNICAPITALU

Ilona PLŠKOVÁ

ŠÉFKA AIRCRAFT INDUSTRIES

Evan SPIEGEL

ŘEDITEL FIRMY SNAPCHAT

Koupil většinu v developerské 
společnosti V Invest CZ vlastnící 
desítky projektů s více 
než osmi stovkami bytů.

                                                  str. 5

Ruský majitel českého výrobce 
letadel otevřel za Uralem závod 
na montáž letounů L-410. V Česku 
však zůstane výroba klíčových dílů.

                                                  str. 6

Hodnota akcií společnosti Snapchat 
se od jejího vstupu na burzu snížila 
o téměř 75 procent. Firma navíc 
přišla o dalšího finančního ředitele.

                                                  str. 8

NÁVRAT PO ŠESTI LETECH. Bývalý šéf rezortu zahraničí a poté obrany Alexandr Vondra z politiky odešel 
na konci roku 2012 poté, co v senátních volbách neobhájil svůj mandát na Litoměřicku.
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Exministr Vondra jde 
za ODS do eurovoleb

Kolik budou české strany obhajovat mandátů

ANO, ČSSD a TOP 09/STAN 4

KDU-ČSL a KSČM 3

ODS 2

Svobodní 1

Pramen Evropský parlament
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Ťok chystá změny 
v bodování přestupků
Ministerstvo dopravy 
předloží na začátku února 
do mezirezortního připo-
mínkového řízení návrh 
na změny v bodovém 
systému, který slouží k po-
stihu řidičů za přestupky. 
V televizi Prima to řekl 
ministr dopravy Dan Ťok 
(za ANO). Ze současných 
pěti kategorií výše bodů 
mají zůstat dvě. Více E15.cz

Šéf Zemanovy 
ochranky zřejmě skončí
Prezident Miloš Zeman 
nevylučuje personální 
změny. V brzké době by 
mohl kvůli podezření na 
šikanu vyměnit šéfa Útva-
ru pro ochranu prezidenta 
Zdeňka Šimana. S výmě-
nou na postu kancléře ale 
nepočítá. Zeman to řekl 
v rozhovoru na serveru 
Blesk.cz. /čtk/       Více E15.cz
                          NÁZORY str. 10
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n Pražský primátor 
Zdeněk Hřib (Piráti) 
uvažuje o přestěhování 
úředníků ze Škodova 
paláce na jiné místo. 
Starší objekt nebo 
pozemek pro výstav-
bu nové budovy chce 
získat od státu.
 
Nguyen Thuong Ly

Pro řidičský průkaz nebo 
novou Lítačku by mohli Praža-
né v budoucnu zřejmě chodit 
jinam. Vedení magistrátu 
pokračuje ve snaze svých 
předchůdců najít náhradu 
za Škodův palác v Jungman- 
nově ulici, kde sídlí někteří 
magistrátní úředníci a který 
má město pouze v pronájmu.

Praha nicméně nevlastní 
žádnou vhodnou budovu, 
a tak se primátor Zdeněk Hřib 
chce obrátit na stát. „Chceme 
jednat se státem o převodu 

nějakého areálu, který stát 
momentálně v Praze nevyu-
žívá, abychom jej mohli po re-
konstrukci využít k přestěho-
vání magistrátu z pronájmu 
ve Škodově paláci, který je pro 
Prahu zbytečně nákladný,“ 
uvedl Hřib. Druhou variantou 
je získání volného pozemku 
v centru Prahy, kde by bylo 
možné nový magistrát nově 
vybudovat.

Nájem ve Škodově paláci 
v centru hlavního města končí 
až v roce 2028. Městská rada 
však bude muset o dalším 
postupu rozhodnout co nej-
rychleji.

„Pakliže chceme uvažovat 
o výstavbě něčeho vlastní-
ho, tak vzhledem k délce 
povolovacích procesů v Česku 
je potřeba to řešit už letos. 
Jinak bychom to nemuseli 

stihnout,“ upozornil radní pro 
majetek Jan Chabr (TOP 09).

Ze studie, kterou si magis-
trát zadal, vyšla vhodná dvě 
místa. Jedno je historický 
areál Invalidovny, který však 
užívá ministerstvo kultury. 
Druhým místem jsou pozem-
ky města na Smíchově v místě 
autobusového nádraží, kde 
by se dala budova teoreticky 
vystavět.

Město chce nadále jednat 
se státem o směně nějakého 
vhodnějšího místa. Podle 
Chabra je klíčové, aby byl areál 
v centru metropole. „Není 
vhodné, aby občané museli 
jezdit se svými potřebami až 
na okraj Prahy,“ řekl Chabr, 
podle kterého tak nepřicházejí 
v úvahu pozemky v Letňa-
nech, které město vlastní a kde 
by chtěl premiér Andrej Babiš 
vystavět vládní čtvrť. Sám 
Chabr preferuje vybudování 
nové budovy před náročnou 
rekonstrukcí historického 
areálu.

Praha chce ze Škodova paláce

LETITÉ PLÁNY. O přesunu zaměstnanců magistrátu ze Škodova pa-
láce uvažovaly i předchozí koalice, ale žádný z plánů se neuskutečnil.
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https://www.e15.cz/domaci/navrh-na-zmeny-v-bodovem-systemu-predlozime-na-zacatku-unora-rekl-ministr-dopravy-dan-tok-1355537
https://www.e15.cz/rozhovory/milos-zeman-v-rozhovoru-pro-blesk-blbci-u-palacha-vyhazov-za-sikanu-a-odhaleny-duchod-1355535
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n Opční program 
polostátní energetic-
ké společnosti vynesl 
Danielu Benešovi mi-
liony. Stačil mu na to 
týden.

Jaroslav Bukovský

Akcie vlastní firmy za zhru-
ba sedmdesát milionů 
korun „otočil“ na burze 
během uplynulého týdne šéf 
skupiny ČEZ Daniel Beneš. 
Minulé pondělí mu z titulu 
opčního programu vznikl 
nárok na 150 tisíc akcií za  
zvýhodněnou cenu 417 ko-
run za kus. Ty Beneš koupil 

a většinu do konce týdne 
postupně prodal s průměr-
nou cenou kolem 540 korun. 
Na jedné akcii tak vydělal 
123 korun, takže jeho 
výdělek z pro-
deje 130 tisíc 
akcií prozatím 
činí zhruba 
šestnáct mi-
lionů korun. 
Vyplývá to 
z regulator-
ních hlášení 
České národní 
bance.

„Budiž mu to 
přáno. My ale nevěříme 
generálnímu řediteli ČEZ. 
Vedení společnosti, které 
věří v budoucí růst její 

hodnoty, se chová jinak,“ 
komentoval na Twitteru 
minoritní akcionář firmy 
a dlouhodobý kritik vedení- 

ČEZ Michal Šnobr. 
Investorská pre-

zentace společ-
nosti je podle 
něho „více než 
tristní“.

Bene-
šovi ještě 
z poslední 

porce opčního 
programu 

zbylo dvacet tisíc 
akcií. „Generální 

ředitel prodal jen část 
akcií, které pokryjí náklady 
na jejich předchozí nákup 
a daně. Veškerý možný zisk 

si ponechává v akciích ČEZ, 
protože věří v budoucnost 
jejich hodnoty,“ uvedla 
v reakci na Šnobrův ko-
mentář skupina ČEZ. Podle 
regulatorního hlášení České 
národní banky Beneš prodal 
130 tisíc akcií za 70,3 mili-
onu korun, ačkoli pořízení 
150 tisíc kusů akcií za zvý-
hodněnou cenu jej stálo jen 
62,7 milionu korun.

Takzvaný opční program, 
díky kterému mají nejvýše 
postavení členové vede-
ní polostátního podniku 
každoročně nárok na příděl 
akcií za zvýhodněnou cenu, 
využila jen loni desítka ma-
nažerů. Dohromady na něm 
vydělali přes 24 milionů 

korun, jak loni uvedl deník 
E15. Více si představení ČEZ 
přivydělali naposledy v roce 
2010. Energetická firma 
přitom vydělává zhruba 
polovinu sumy z uvedeného 
roku.

„ČEZ je stále stát ve státě. 
Je to podnik, se kterým se 
nebývale silně pojí politické 
zájmy. Opční program ČEZ 
je tak výslednicí působení 
těchto politických zájmů,“ 
soudí hlavní ekonom spo-
lečnosti Czech Fund Lukáš 
Kovanda. Podle kritiků 
vede konstrukce programu 
k tomu, že manažeři zinka-
sují zisky v tučných časech, 
ale slabší období se jich 
nedotknou.

Šéf ČEZ si přivydělal na akciích

Beneš dal v opci 
417 korun za akcii.  

Prodával průměrně  
za 540 korun. Za týden  

tak vydělal zhruba

16
milionů korun.

VÝROBA ELEKTŘINY ve vodních elektrárnách loni opět 
meziročně klesla, i když byl rok 2017 velmi podprůměrný. Vodní 
elektrárny ČEZ loni vyrobily 1,88 miliardy kilowatthodin, mezi-
ročně o 9,2 procenta  méně. Trojice přečerpávacích elektráren 
ČEZ, tedy Dlouhé stráně (na snímku), Dalešice a Štěchovice II, 
dodala 1,06 miliardy kWh elektřiny, na celkové produkci vodních 
elektráren firmy se tak podílela 56,4 procenta.

DAŇ ZA SUCHO
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Vedení společnosti Heavy 
Machinery Services by mělo 
zapomenout na zamýšle-
nou reorganizaci vagonky 
v Lounech. Návrh v sobotu 
zamítl Krajský soud v Čes-
kých Budějovicích. Někdejší 
firma Legios dluží věřitelům 
téměř 3,3 mi- 
liardy korun. 

Usnesení 
je zveřejněno 
v insolven- 
čním rejstříku 
a je možné se 
proti němu od-
volat do pat-
nácti dnů, což 
firma hodlá 
udělat. V pří-
padě zamítnu-
tí reorganizace 
se otevírá 
cesta ke konkurzu. Společ-
nost HMS míní, že se soudce 
snaží všemi prostředky 
zabránit věřitelům ve vyjá-
dření názoru na případnou 
reorganizaci společnosti.

Podle soudu jednání HMS 
od podání návrhu na povole-
ní reorganizace vzbuzovalo 
pochybnosti o poctivosti 
jeho skutečných úmyslů. 
Firma například neplnila 
povinnosti vůči obchodní-
mu rejstříku, často střídala 

lidi ve statutárních funkcích 
a problematické bylo i obsa-
zení dozorčí rady, které bylo 
podle soudu pouze formální. 
Faktický manage- 
ment není podle soudu 
možné identifikovat, řídicí 
struktura firmy se prolíná 

s vedením 
firmy Legios 
Loco.

Jejich fun-
gování je úzce 
spjaté. Legios 
Loco prona-
jímá výrobní 
areál a do-
dává HMS 
pracovní sílu 
v dělnických 
profesích, při-
čemž veškerý 
obchod jde 

přes Legios Loco. Obě firmy 
si během dvou let mezi čer-
vencem 2015 a zářím 2017 
vzájemně započetly pohle-
dávky za téměř 232 mi- 
lionů korun. HMS proza-
tím nerozklíčovala podle 
soudu vzájemné zápočty 
mezi ní a Legios Loco v řádu 
stovek milionů korun. HMS 
podáním návrhu na povo-
lení reorganizace sleduje 
nepoctivý záměr, uvedl 
soud v usnesení. /čtk/

Reorganizaci vagonky 
HMS, bývalého 
Legiosu, zamítl soud

Jednání HMS 
podle soudu 
od počátku budilo 
pochybnosti 
o poctivosti 
jeho skutečných 
úmyslů.

Po další dražbě  
získala Poldi majitele

Kladenskou huť Poldi zís-
kala v elektronické aukci 
za vyvolávacích 140 mi- 
lionů korun firma Opimo 
Trade. Založena byla 
předloni. Aby byla dražba 
platná, musí vydražitel 
doplatit padesát milionů 
do patnácti dnů. Dražba 
huti se konala už popáté. 

Práce v cestovním ruchu 
ztrácí na přitažlivosti
Klesá zájem uchazečů 
o pozice v cestovním 
ruchu. Ještě v roce 2015 
na nabídku v sektoru ces-
tovní ruch, gastro služby 
a hotelnictví přišlo prů-
měrně 14,2 odpovědi, teď 
je to o 38 procent méně. 
Na nabídku tak reaguje  
8,8 uchazeče, ukazuje ana-
lýza portálu Profesia.cz.

Finanční správa  
chce být vstřícnější
Co možná nejvíce vyhovět 
podnikatelům a neztěžo-
vat jim práci nadbytečný-
mi administrativními úko-
ny se bude snažit Finanční 
správa. Po jednání se 
zástupci Svazu průmyslu 
a dopravy o daňových 
kontrolách to uvedla nová 
generální ředitelka Fi-
nanční správy ČR Tatjana 
Richterová. /čtk/

Krátce



n Skupina Unica-
pital získala majo-
ritu ve společnosti, 
která staví stovky 
bytů v Praze, Plzni 
nebo na Šumavě.

Daniel Novák

Na realitním trhu se odehrála 
neobvyklá transakce. Skupina 
Unicapital miliardáře Pavla 
Hubáčka získala většinu 
v developerské společnosti 
V Invest CZ, a tím i firmu, kte-
rá má v portfoliu desítky pro-
jektů s více než osmi stovkami 
bytů. Výjimečnost transakce 
spočívá v tom, že se zpravidla 
obchoduje s jednotlivými 
nemovitostmi či projektovými 
společnostmi. Celá develo-

perská skupina předmětem 
akvizice dlouho nebyla.

„V oblasti realit a develop-
mentu se pohybujeme již ně-
kolik let. Transakce posílí naši 
dlouhodobou pozici v tomto 
strategickém odvětví,“ uvedl 
Jiří Hrouda, investiční ředitel 
Unicapitalu. Strany se dohod-
ly nezveřejnit výši obchodu. 
„V Invest získal prodejem vel-
mi silného vlastníka, což zna-
mená finanční stabilitu a vý-
znamné možnosti z hlediska 

budoucího rozvoje firmy. To je 
hlavní důvod transakce,“ řekl 
dosavadní majitel V Investu 
Jaroslav Vondřička. Ve společ-
nosti bude v nejbližších letech 
působit dál. 

V Invest CZ staví byty 
od roku 1991. Kromě Prahy má 
projekty v Plzni a na Šumavě. 
Společnost upoutala pozor-
nost v loňském roce, když 
převzala developerský projekt 
v ulici U Milosrdných poblíž 
Anežského kláštera v histo-
rickém centru Prahy. Projekt 
přezdívaný „maršmeloun“ se 
původnímu italskému majiteli 
dlouho nedařilo protlačit přes 
úřady. V Invest CZ po koupi 
vyhlásil novou architekto-
nickou soutěž. Vnější plášť 
plánované stavby bude mít 
zcela jinou podobu, než jakou 
zamýšlel italský exmajitel. 
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Kdo jsou nejbohatší lidé Česka 
a Slovenska? Exkluzivní žebříček 
Top 100 miliardářů.
Magazín je právě v prodeji

Mediální dům Czech News Center spolu s ekonomickým deníkem E15 pořádají pod značkou E15 
Premium odbornou konferenci 

7. 2. 2019
Hotel Four Seasons Prague

Program:
8.30 - 9.00 registrace

9.00 - 14.00 moderovaná panelová diskuze

Moderátor: 
Jakub Železný

Řečníci:
Ondřej Popelka - zástupce ředitele a člen představenstva J&T Family Office

Jan Andruško - partner White & Case
David Piškanin - člen představenstva FBN, člen dozorčí rady HOPI HOLDING

Ondřej Suchý - IT & Business Consultant, člen správní rady SALTEK
Vítězslav Vala - člen představenstva FBN, předseda představenstva SIKO KOUPELNY

Terezie Trusinová - generální ředitelka TIMO
Markéta Jiráčková - obchodní ředitelka TIMO

exkluzivní host 
princ Konstantin z Lichtenštejna

Více podrobností o akci naleznete na: events.e15.cz/rodinne-bohatstvi/

RODINNÉ BOHATSTVÍ

Generální partner:

Hlavní partner:

Partner:

Záštita:

299629/23� inzerce

Miliardář Hubáček koupil 
developera V Invest CZ

Na začátku letošního roku 
začala společnost V Invest CZ 
stavět první etapu projektu 
Jinonický dvůr v pražské páté 
městské části. Spočívá ve vý-
stavbě bytového domu hned 
vedle Jinonického zámečku ze 
sedmnáctého století. Následo-
vat bude rekonstrukce samot-

ného památkově chráněného 
objektu. 

Unicapital Pavla Hubáčka 
působí jako strategický inves-
tor v několika oborech. Kromě 
realit rovněž v zemědělství, 
energetice a zdravotnictví. 
Hubáčkovi patří také Banka 
Creditas.

NA POČÁTKU. Na místě budoucího bytového domu, který firma 
V Invest CZ postaví v rámci projektu Jinonický dvůr, právě probíhá 
záchranný archeologický výzkum. 
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n Odbory v kunovic-
kém výrobci letadel 
nemusejí mít obavy, 
že by konečná montáž 
za Uralem ohrozila 
tuzemskou produkci. 
Týkat se má zatím jen 
šesti kusů ročně.

Štěpán Bruner

Ruský majitel kunovického 
výrobce letadel Aircraft In-
dustries otevřel koncem loň-
ského roku v Jekatěrinburgu 
závod na montáž letounů 
L-410. Výrobu v Česku to 
podle odborů neohrozí.

Linka na takzvanou loka-
lizaci výroby byla otevřena 
19. prosince. Montáž bude 
pro majitele Aircraft Indus-
tries, ruský těžební koncern 
UGMK, zajišťovat výrobce 
letadel UZGA. Kapacita 
provozu by měla ještě letos 
dosáhnout dvou desítek 
L-410 ročně. Takového tempa 
ale výroba zatím nedosáhne. 

„Byla podepsána dlouho-
dobá smlouva na dodávky 

šesti letadel ročně. Všech-
ny díly se vyrobí v Česku 
a v kamionech odjedou 
do Jekatěrinburgu,“ vysvětlil 
předseda odborů a člen do-
zorčí rady Aircraft Industries 
Josef Mikula. UZGA avizoval, 
že míra lokalizace výroby by 
do roku 2021 měla do-
sáhnout 72 procent, 
na kunovický 
podnik a jeho 
zaměstnance 
by tak zřejmě 
zbylo mno-
hem méně 
práce.

„Je tu snaha, 
aby se v Rusku 
dokončovalo co 
nejvíce,“ připustil 
Mikula. „Výroba trupu, 
ocasních ploch a křídel ale 
vždy zůstane v Česku,“ dodal.

Přesouvání výroby do Rus-
ka je v Kunovicích citlivým 
tématem. Odbory Aircraft 
Industries vyhlásily v roce 
2016 stávkovou pohotovost 
s odůvodněním, že mají 
informace o přípravách 
ukončení výroby v Česku 
a jejím kompletním stěhová-

ní do zahraničí. Po několika 
jednáních tehdy generální 
ředitel UGMK Andrej Kozi-
cyn v dopise tehdejšímu mi-
nistrovi průmyslu a obchodu 
Janu Mládkovi potvrdil, že 
firma přesun výroby L-410 
do Ruska neplánuje. 

Nynější zahájení 
výroby v Jekatěrin-

burgu na  
tom podle 

Mikuly nic 
nemění. 
„Rusové jen 
loni investo-
vali do oprav 

areálu (v Ku- 
novicích – 

pozn. red.) dva-
náct milionů korun. 

Záměr zachovat výrobu 
v Česku je zjevný,“ řekl.

Společnost Aircraft Indu- 
stries v loňském roce zá-
kazníkům dodala šestnáct 
letadel. Letos plánují vyrobit 
o dva stroje L-410 více. Firma 
se v poslední době, stejně 
jako mnohé ostatní v Česku,  
potýká s nedostatkem za-
městnanců. Začala dokonce 
pořádat rekvalifikační kurzy.

V Rusku začne výroba  
českých letadel L-410 

Montážní  
kapacita v Rusku  

má už letos dosáhnout

20
strojů. Výroba však tak  

rychle stoupat  
nebude.
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ZÁRUKA. Výroba trupu, ocasních ploch a křídel letadel má vždy zůstat v Česku, i když poroste vývoz 
dílů, ze kterých se v Rusku budou montovat nové stroje.
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n Velké banky  
a fondy z Wall Street 
pozdržely dohodu 
o fúzi banky Moneta 
s PPF. Změnily se prý 
zásadně podmínky 
na trzích.

Jaroslav Bukovský,  
Vladan Gallistl  

Jedna z největších plá-
novaných fúzí tohoto 
roku v Česku se zřejmě 
protáhne. Moneta Money 
Bank odmítla některé 
z podmínek, které původně 
dojednala s protistranami, 
tedy úvěrovou společností 
Home Credit 
a bankou 
Air Bank, 
které vlastní 
skupina PPF 
nejbohatšího 
Čecha Petra 
Kellnera 
a Emma 
Capital mi- 
liardáře 
Jiřího Šmej-
ce. Mone-
ta o tom 
informovala 
ve čtvrtek večer v hláše-
ní České národní bance. 
Zadrhl se tak loni v říjnu 
ohlášený obchod, který měl 
být největší fúzí na českém 
bankovním trhu nejméně 
v posledním desetiletí.

„Vzhledem k tomu, že 
v mezidobí došlo ke změně 
celkové situace na kapitá-
lových trzích, bylo vedení 
banky pověřeno k dalšímu 
jednání s protistranou, a to 
za účelem změny někte-
rých podmínek transakce,“ 
uvádí Moneta v hlášení 
České národní bankce. 

Podle banky Moneta je 
nové vyjednávání důsled-
kem zpětné vazby od ak- 
cionářů, a to zejména po-
kud jde o ocenění a podmí-
nek financování obchodu. 
Akcionáři Monety jsou 
velké banky z americké 
Wall Street, plán tuzem-
ské megafúze tak narazil 
primárně u finančníků 
za Atlantským oceánem.

„Zprávu čteme mezi řád-
ky tak, že v rámci zpětné 
vazby od nejvýznamnějších 
akcionářů zjistilo vedení 
Monety, že za stávajících 
podmínek by navrhovaná 
transakce nenašla mezi 
akcionáři dostatečnou pod-
poru,“ komentoval analytik 
Fio banky Michal Křikava. 
Podobně se vyjadřují další 
experti. 

„Zdá se, že Moneta 
hodlá dosáhnout úpravy 
ceny transakce a změny 
v parametrech upravujících 
ochranu menších akcio-
nářů (největším akcioná-
řem by po transakci byla 
skupina PPF – pozn. red.). 
Nastíněné úpravy by trans-

akci mohly 
zatraktivnit,“ 
uvedl ana-
lytik České 
spořitelny 
Petr Bártek.

Spojená 
banka by 
podle výše 
aktiv byla 
pátou největ-
ší na čes-
kém trhu. 
Transakce 
při loňském 

vyjednání oceňovala český 
a slovenský Home Credit 
a Air Bank na 19,75 miliardy 
korun. Poměr ceny k vlast-
nímu kapitálu byl okolo 
2,2. „Na banky v regionu je 
to super cena. Pro PPF je 
to skvělá transakce,“ uvedl 
v té době finančník, který si 
nepřál být jmenován.

Investoři už při oznáme-
ní spojení finančních spo-
lečností nebyli příliš nad-
šení. Alespoň podle reakce 
trhu, protože akcie Monety 
ztratily 1,5 procenta, během 
dne byl pokles ještě prudší. 
Důvodem mohlo být, že 
část platby za Home Credit 
a Air Bank měla být v nově 
vydaných akciích Monety, 
a to za upisovací cenu  
78,50 koruny, což bylo vý-
razně níže než před ozná-
mením obchodu. Celkem 
šlo o třináct miliard korun. 
Zbylých 6,75 miliardy měli 
oba miliardáři inkasovat 
v hotovosti.

Akcionáři Monety 
chtějí za banku  
více peněz

Plán tuzemské 
megafúze na 
bankovním trhu 
narazil primárně 
u finančníků 
za Atlantským 
oceánem.
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n Velké lodě budou 
muset už od příštího 
roku splňovat přísněj-
ší pravidla pro vypou-
štění emisí.

Jiří Liebreich

Škodliviny proudící z komí-
nů především nákladních 
lodí významně prodraží 
byznys globálním přeprav-
cům. Těm běží poslední rok 
příprav na zásadní změnu 
provozu. Od prvního ledna 
totiž začne platit nové naří-
zení mezinárodní námořní 
organizace IMO, podle 
kterého budou moci lodě 
používat paliva s maximál-
ně půlprocentním podílem 
síry. V současnosti se užívá 
takzvaná námořní nafta, 
respektive mazut, který 
obsahuje až 3,5 procenta 
síry. Pro představu – podle 
údajů IMO se lodě spalující 
mazut podílejí na celkových 
emisích oxidu siřičitého 
13 procenty. To je více než 
dvoutisíckrát více, než po-
voluje norma automobilům 
na dálnicích v USA.

Majitelé asi šedesáti tisíc 
nákladních lodí tak stojí 

před dilematem: Mohou 
začít nakupovat výrazně 
dražší palivo s čistějším 
spalováním – například 
klasickou naftu, nebo zůstat 
u mazutu a investovat 
do zařízení, která pročistí 
výfukový materiál předtím, 
než opustí loď.

Tyto technologie však 
stojí až deset milionů dola-
rů, asi 224 milionů korun, 
za ekologičtější paliva 
by pak dopravci zaplatili 
o zhruba 55 procent více 
než za stávající. Tak či tak 
vyjdou razantní změny celé 
průmyslové odvětví na de-
sítky miliard dolarů, varuje 
agentura Bloomberg.

Námořní doprava 
se prodraží

Toyota a Panasonic spojí síly při výrobě autobaterií
Japonské firmy Toyota Motor a Panasonic v příštím roce 
spustí společný podnik na výrobu baterií pro elektromo-
bily. Automobilka se na něm bude podílet 51 procenty, 
zbývajících 49 procent připadne výrobci elektroniky. 
S odvoláním na své zdroje to uvedla agentura Reuters. 

Na Saná opět dopadají bomby

Vojenská koalice pod velením Saúdské Arábie v sobotu 
podnikla nálety na cíle povstalců v jemenském hlavním 
městě San’á. Podle agentury AP to byly první podobné 
útoky na metropoli za uplynulý měsíc. Koalice ve válce 
v Jemenu stojí na straně mezinárodně uznávané vlády. 
San’á ovládají šíitští rebelové. 

Žluté vesty se vrátily do ulic Francie

Ve Francii se v sobotu konal další, v některých městech 
již desátý sobotní protest žlutých vest, kterého se podle 
úředního odhadu zúčastnilo přes 80 tisíc lidí. Zatímco 
v Paříži byla akce klidnější a bez rekordní účasti, v Tou-
louse rekord padl a ostřejší střety zažilo Bordeaux. /čtk/

Krátce

Snaptrap
Říct si ve firmě o vyšší plat je 
v obecné rovině samozřejmě 
zcela legitimní krok. Exis-
tuje ovšem několik situací, 
které adekvátnost takového 
požadavku mohou buď zpo-
chybnit, nebo zcela zadupat 
do země. Tak předně je to 
poněkud troufalé, pokud jste 
ve firmě teprve osm měsíců 
a váš nástupní plat byl v pře-
počtu jedenáct milionů korun 
měsíčně. 

Další problém může na-
stat, pokud to jde s akciemi 
zaměstnavatele od desíti 
k pěti a od vašeho nástupu 
na onu krásně placenou pozi-
ci jsou na třetině své tehdejší 
hodnoty, a to s přihlédnutím 
k faktu, že mezitím nenastal 
žádný globální burzovní 

krach. S byznysem firmy v ta-
kovém případě bude zřejmě 
nějaký problém.

Leden letošního roku prostě 
není vhodný okamžik pro to, 
aby si finanční ředitel ame-
rického Snapchatu Tim Stone 
mohl říct o údajně podstatně 
větší peníze. A tak odešel. 
Jelikož CFO není až tak lehce 
nahraditelná pozice, odnesly 
to akcie firmy týdenním pá-
dem o více než deset procent. 

Akcionáři loajální Snap-  
chatu tak dostali další 
z nekonečného seriálu elek-
trošoků na této akcii. Před 
necelými dvěma lety, kdy se 
firma objevila na burze, stály 
akcie dnes už neuvěřitelných 
22 dolarů. Nyní se obcho-
dují pod šesti dolary za kus, 
ztráta je tedy na prahu 
75 procent. Stále opakova-
né vysvětlení, že ten skvělý 
nápad jménem stories firmě 
ukradl Instagram, se možná 
blíží pravdě, otevřené zlome-
niny investorských účtů ale 
neléčí. A tak investoři dělají 
to samé, co Tim Stone. 

Akcie, měny & názory

Jaroslav  
Bukovský

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,136

Čína 1 3,312

Dánsko 1 3,427

EMU 1 25,580

Chorvatsko 1 3,443

Japonsko 100 20,498

Kanada 1 16,898

Maďarsko 100 8,041

Norsko 1 2,631

Polsko 1 5,959

Rusko 100 33,824

Švédsko 1 2,495

Švýcarsko 1 22,573

Turecko 1 4,187

USA 1 22,432

Velká Británie 1 29,027

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 18. 1. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 82,50   -1,20 % 

CETV 74,90   2,04 % 

ČEZ 539,50   0,75% 

Erste Bank 778,00   1,41% 

Kofola 289,00   -0,34 % 

KB 890,00   -0,67 % 

Moneta 74,45   1,50 % 

O2 CR 246,00   0,61 % 

Pegas 842,00   1,45 % 

Philip Mor. ČR 14 500,00   0,69 % 

TMR 765,00 0,00 %

VIG 553,50   1,65 % 

Celkový objem (v tisících korun) 493 470

Akcie na pražské burze 18. 1. 2019

ŠPINAVÍ OBŘI. Přepravní lodě vypouštějí sirné zplodiny. Na sním-
ku čekají tankery na odbavení v jižní části přístavu v Singapuru.
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• Samsung Heavy Industries 
a Mitsubishi Heavy Industries 
snižují tření mezi trupem lodi 
a vodní hladinou. Systém 
vstřikuje bubliny do vody 
z malých otvorů v ponořené 
části lodi a snižuje spotřebu 
paliva až o pět procent 

• Hyundai Heavy Industries 
pro své lodě vyvíjí motory 
na vodíkový pohon, projekt 
je ale zatím teprve na svém 
začátku. I tak už s jeho 
využitím počítá Norsko nebo 
Orknejské ostrovy.

Hledání  
alternativ

Vývoj akcií Snapchatu od vstupu na burzu  
(cena za akcii v dolarech) 

  Pramen Thomson Reuters
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n Kvůli rozpočtové 
krizi klesá popularita 
prezidenta i v jeho 
klíčových okresech.

Karolína Flaszová

Americký prezident Donald 
Trump nabídl o víkendu de-
mokratům dohodu ve snaze 
ukončit rozpočtovou krizi. 
Výměnou za 5,7 miliardy do-
larů na výstavbu zdi na hra-
nici s Mexikem navrhl do-
časnou ochranu pro zhruba 
700 tisíc přistěhovalců, kteří 
se do Spojených států dostali 
bez řádných dokumentů jako 
děti. Demokratická šéfka 
Sněmovny reprezentantů 
Nancy Pelosiová plán oka-
mžitě odmítla.

„Toto je smysluplný 
kompromis, který by obě 
strany měly přijmout,“ 
podotkl prezident. Zmínění 
nelegální imigranti by podle 
jeho návrhu měli získat 
právní ochranu a pracovní 
povolení na tři roky. Trump 
zároveň zdůraznil, že přijal 
některé demokratické body 
k ochraně hranic. Navrhl 
vyčlenit 800 milionů dolarů 
na naléhavou humanitární 
pomoc a dalších 805 mili-
onů na techniku k detekci 
drog na vstupních místech 
do USA. Slíbil rovněž zvýšení 
počtu pracovníků ostrahy 
hranic.

Pelosiová tvrdí, že Trum-
pova nabídka je jen kompi-
lací už dříve odmítnutých 

návrhů. „To, co je v preziden-
tově návrhu originální, není 
dobré. Co je v něm dobré, 
není originální,“ uvedla 
na Twitteru. Demokratům 
se nelíbí, že Trump dotče-
ným ilegálním imigrantům 
nenabízí trvalou ochranu. 
„Myslím si, že jsou to jen 
další falešné sliby, které 
vzbuzují falešné naděje,“ 
uvedl podle The New York 
Times demokratický senátor 
Richard Blumenthal. Bílý 
dům se ale setkal s částečnou 
kritikou i na pravici. Objevují 
se názory, že nabízí amnestii, 
která ilegální imigraci dále 
povzbudí.

Financování části federál-
ních ministerstev a vládních 
agentur stojí kvůli sporu 
o zeď už celý měsíc, týká se 

více než 800 tisíc federál-
ních zaměstnanců. Za tuto 
dobu klesla popularita 
prezidenta Trumpa dokonce 
i u jeho skalních voličů. Dá se 
předpokládat, že Trump se 
nynějším návrhem pokouší 
rozklížit jednotu mezi demo-
kraty. Je možné, že část z nich 
bude pod tlakem rozpočtové 
krize dříve či později ochotná 
přistoupit na jím navrhova-
nou dohodu, kterou by dříve 
považovali za nepřijatelnou.

Trump se pokusil usmířit 
s demokraty. Marně

www.E15.cz | 9 |
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Michal Tomeš

Dluhopisy, zlato nebo akcie 
velkých korporací. Ani 
jeden z těchto investičních 
nástrojů v dlouhodobém 
horizontu nedosahuje 
takového zhodnocení, 
jako stavebnice od dánské 
společnosti Lego. Tvrdí to 
analýza, kterou zpracovala 
ruská ekonomka Viktoria 
Dobrynská a která se podle 
agentury Bloomberg za-
měřila celkem na 2300 sad 
stavebnic vyrobených 
mezi lety 1987 a 2015.  Cena 
stavebnic na druhotném 
trhu průměrně roste o je-
denáct procent ročně, čímž 
v dlouhodobém horizontu 
převyšuje například index 
S&P 500. Mezi nejúspěšněj-
ší produkty pak patří sta-
vebnice s tematikou z filmů 
o čarodějském učni Harrym 
Potterovi a Hvězdné války. 

Příkladem za všechny 
je postavička takzvaného 

Darth Revana – zatímco 
v roce 2014 byla v obcho-
dech k mání za necelé 
čtyři dolary, v současnosti 
se na internetu prodává 
za ceny atakující třicetido-
larovou hranici. Jedinými 
popkulturními hrdiny, kteří 
v podobě lego stavebnic 
ztráceli na hodnotě, byla 
americká rodina Simpso-
nových.

Analýza přesto upozor-
ňuje na relativně vysoké 
transakční náklady, napros-
tá většina obchodů probíhá 
přes portál eBay. Reálný 
výdělek závisí především 
na konkrétním typu sta-
vebnice. Nejznatelnější růst 
hodnoty je podle analýzy 
u nejmenších setů. Zatímco 
stavebnice obsahující méně 
než 113 dílků dosahovaly 
ročního zhodnocení 20 pro-
cent, větší sady na sekun-
dárním trhu zdražovaly jen 
v jednotkách procent za rok. 
 Více E15.cz

Investice do lega 
slaví úspěch

SPOR. Kvůli neshodám mezi demokraty a Trumpem je federální 
americká vláda již měsíc bez peněz.

Fo
to

 re
ut

er
s

PŘES DESET tisíc 
lidí vyšlo v sobotu 
večer v Bělehradě 
do ulic na protest 
proti prezidentovi 
Aleksandaru Vuči-
čovi a jeho Srbské 
pokrokové straně. 
Demonstranti po-
žadovali, aby vláda 
umožnila médiím 
svobodnou práci 
a zaručila se, že se 
uskuteční svobodné 
a spravedlivé volby. 
Protivládní demon-
strace se v Srbsku 
konají již osm týdnů.

PROTESTY
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Výbuch palivového potrubí 
v Mexiku, který má podle 
nové bilance na svědo-
mí smrt nejméně 73 lidí, 
přitáhl pozornost k vládní 
strategii, která má zastavit 
krádeže pohonných hmot. 
Lidé tvrdí, že riskovat život 
musejí kvůli nedostatku 
paliv, který způsobily právě 
zásahy státu, píše agentura 
Reuters.

Zloději v pátek navrtali 
potrubí vedoucí z Tuly 

do Tuxpanu jen pár kilo-
metrů od mexické hlavní 
rafinerie. Ze vzniklého 
sedmimetrového gejzíru 
benzinu si přišlo naplnit 
kanystry 800 lidí. O pár ho-
din později nastala exploze. 
Lidé v rozhovoru s Reuters 
uváděli, že jejich příbuzní 
si šli pro pár litrů benzinu, 
aby se mohli dostat do prá-
ce nebo provozovat své 
farmy. /čtk/
 Sledujte E15.cz

Výbuch v Mexiku 
zabil přes 70 lidí

DONALD J. TRUMP:

Nancy Pelosiová a další demo-
kraté odmítli mé návrhy. Nevidí 
zločin a drogy, jen volby v roce 
2020, které ale nevyhrají.

twitter.com/e15news

https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/lego-je-investicnim-hitem-poslednich-let-ukazuje-analyza-zhodnoceni-dalece-predbiha-vetsinu-akcii-1355469
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Tvář dne 

 Jestliže jezdíš riskantně, 
chováš se jako pirát silnic, děláš 
to vědomě, tak bychom tě měli 
potrestat velmi rychle,
řekl ministr dopravy  
Dan Ťok k plánovaným 
změnám bodového systému
str. 3
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Skoro všichni spokojeni
Prezident Zeman se nezúčastnil žádné z akcí spojených 
s připomínkou památky Jana Palacha. Pro Blesk Zprávy to 
zdůvodnil tím, že se „nerad vystavuje setkání s blbci“, čímž 
měl, jak vysvětlil, na mysli své odpůrce. Ne že by na pre-
zidentovu postoji bylo něco zvlášt překvapivého. Trochu 
překvapivý byl prezidentův širší výklad jeho přístupu. 

Úředníci Hradu položili věnce na Olšanech a u filozofic-
ké fakulty, což byl podle hlavy státu projev úcty k Pala-
chově oběti. Osobní neúčast na pietách byla prý naopak 
„výrazem pohrdání“ oněmi „blbci“. Takže prezident je 
spokojen ve svém pohrdání, jeho odpůrci si to jistě vyloží 
tak, že prezident se jich lekl, a budou spokojení také. Obě 
strany se zkrátka pohodlněji uvelebí ve svých zákopech. 
Zbude zas jen otázka, jaké by to asi bylo, kdyby na Hradě 
seděl někdo, kdo by při důležitých výročích nepřemýšlel, 
jak co nejsofistikovaněji vyjádřit pohrdání svými odpůrci, 
ale soustředil by se třeba na hledání styčných bodů ve spo-
lečnosti. Martin Čaban

Mám opravdu velký hlad. Jak si v písmenkové polévce  
zvětším font?

České jádro 
ztrácí britský 
maják
Spojené království bylo v po-
sledních letech majákem pro 
ty, kteří nepřestávali věřit, že 
jaderná energetika má  
v Evropské unii budoucnost. 
V době, kdy Evropané nové 
reaktory nestavěli buď vů-
bec, nebo je stavěli s velkými 
časovými průtahy a bobt-
náním rozpočtů, zůstávaly 
britské plány na budování 
řady nových atomových blo-
ků jednou z mála nadějí.

Brexit tyto vyhlídky zpo-
chybňuje. Japonská společ-
nost Hitachi minulý týden 
oznámila, že svůj projekt no-
vých bloků jaderné elektrár-
ny ve Walesu dává k ledu. 
Japonci tlačili britskou vládu 
k silné finanční podpoře 
projektu, v Londýně dnes ale 
mají jiné starosti. Z pohledu 
ostatních zastánců jádra 
v EU – včetně Česka – je ještě 
podstatně větším problé-
mem to, že se po odchodu 
Británie dál vychýlí poměr 
sil v neprospěch nukleární 
energie. 

Tradičně jaderná Francie 
v posledních letech ohlásila 

snižování podílu atomové 
energie a v Paříži se spíše 
vedly spory o to, jak daleko-
sáhlá a rychlá má tato reduk-
ce být. Zemí, která v očích 
mnohých přebírala roli lídra 
projaderného bloku v EU, se 
stala právě Británie.

Spojené království bylo 
pro Čechy inspirací i v tom, 
jak výstavbu nových reak-
torů financovat. Vylepšený 
systém garantovaných 

cen elektřiny z budoucích 
reaktorů, takzvaný contract 
for difference, se nakonec 
přestal líbit politikům jak 
v Praze, tak i v Londýně. 
Ještě loni ale Britové zaujali 
české odborníky, když rozví-
jeli nápad, že by bylo možné 
zahrnout jaderné elektrár-
ny do regulovaných aktiv 
– podobně jako přenosové 
a distribuční sítě.

Brexit – a v tomto případě 
je fuk, jestli bude tvrdý nebo 
měkký – oživuje otázku, zda 
je vůbec představitelné, aby 
se v dnešní politické konste-
laci Češi a další Evropané 
do stavby nových reaktorů 
pouštěli. Tuto otázku si mno-
zí museli klást už poté, co se 
Němci po fukušimské havá-

rii v roce 2011 vrátili k plánu 
zavřít všechny své jaderné 
elektrárny během let.

Představitelné to je. Ale 
po brexitu to bude ještě 
těžší. Nejde o to, že by někdo 
Čechům či dalším zemím 
jadernou energetiku zakazo-
val. Členské země mají právo 
si určovat vlastní energetic-
ký mix. Do jisté míry se už 
ale tohoto práva vzdaly, když 
se zavázaly, že budou dosa-
hovat stále vyššího podílu 
obnovitelných zdrojů.

Na evropské úrovni se řeší 
otázky jaderné bezpečnosti, 
rozhoduje se o nastavení 
celkového tržního designu 
v energetice nebo o veřejné 
podpoře. Aktivity odpůrců 
jádra nemusejí mít formu 
hlasitých protestů rakous-
kých aktivistů, ale mohou 
postupně měnit evropská 
pravidla tak, aby se atom ze 
starého kontinentu vytrácel. 
A bez Británie bude výrazně 
těžší tomu čelit.

Rakušané dokonce přišli  
s nápadem, že by mohli 
brexitu využít k otevření roz-
hovorů o zásadním oslabení 
jedné ze zakládajících smluv 
Evropských společenství – 
o Euratomu z roku 1957. Ta 
dodnes zavazuje členské 
země, aby mírovému rozvoji 
jádra napomáhaly. Zatím zů-
stalo jen u nápadu a okleštění 
Euratomu se nechystá. 

Další bitvy o přežití jádra 
ale přijdou.

Autor je spolupracovníkem redakce

Komentář

Jan Žižka

Brexit, a je fuk zda 
tvrdý nebo měkký, 
oživuje otázku, zda 
se do stavby nových 
reaktorů pouštět.



n Investice stoupají 
a o běžných výdajích 
státu nelze tvrdit, 
že jsou projídáním 
budoucnosti. Je snad 
zvyšování životní 
úrovně seniorů projí-
dáním naší budouc-
nosti? 

Alena Schillerová

Komentář v názorové rub-
rice deníku E15 nesl minulé 
pondělí zcela jasné sdělení: 
Vláda tančí, ale do podpalubí 
teče (E15, 14. 1., str. 10). 

Budiž, já si tu námořnic-
kou rétoriku pro veřejné 
finance s dovolením pro-
půjčím. Tak tedy: protože 
zodpovědný kapitán nesmí 
brát žádné varování ohledně 
stavu lodi na lehkou váhu, 
a to zvlášť pokud jde o vodu 
v podpalubí, pořádně jsem se 
na ty domnělé díry podívala.

INVESTUJEME, NE ŽE NE
Údajná díra první: Nedo-
statečné investice státu. 
Výsledek hospodaření 
v loňském roce prý skončil 
přebytkem i proto, že vláda 
nedokázala dostatečně in-
vestovat, čímž podle autora 
zanedbala kromě jiného 
i infrastrukturu, především 
tu dopravní. Lodní deník ale 
hovoří úplně jinak: kapitá-
lové výdaje za rok 2018 byly 
oproti rozpočtu překročeny 
téměř o třicet miliard korun. 
Meziročně vzrostly o 46 pro-
cent. Palubní důstojníci na-
víc hlásí, že se výrazně 
podařilo zapojit 
také projekty 
financované 
z evropských 
fondů, na kte-
ré použili i ty 
prostředky, 
které rezorty 
nebyly schop-
ny proinvesto-
vat v minulých 
letech. Nebylo by 
nic jednoduššího než 
dosáhnout celkového roz-
počtového přebytku vyššího 
o těchto téměř 30 miliard. 
Stačilo by prostě investovat 
o tuto částku méně. Ovšem 

i tak by vláda proinvestovala 
přesně tolik, kolik si v roz-
počtu naplánovala. Takže 
tady jde o planý poplach.

DŮLEŽITÉ BĚŽNÉ VÝDAJE
Další dírou v lodi veřejných 
financí a zdrojem vody v pod-
palubí má být nedostatečně 
zvýšený výběr daně z přida-
né hodnoty. Meziroční ná-
růst o pouhých 4,9 procenta, 
varuje poplašný hlas. Žádná 
díra v lodi se ale nepotvr-
zuje ani tady. Je to opět 
plané varování způsobené 

špatným čtením v pa-
lubní dokumentaci. 

V minulém roce 
se projevi-

la změna 
rozpočtového 
určení daní, 
které posílilo 
o celých devět 

miliard korun 
příjmy obec-

ních rozpočtů, 
a to právě na úkor 

příjmů státního rozpoč-
tu. Je také chybou zapomínat 
na to, že vybraná daň z při-
dané hodnoty se rozděluje 
mezi stát a samosprávy. 
Celkové inkaso DPH ve sku-

tečnosti vzrostlo meziročně 
o 8,3 procenta, což je zhruba 
dvojnásobné tempo oproti 
dynamice růstu ekonomiky. 
Ani tady žádnou díru v lodi 
nevidím.

A odkud prý na loď 
zatéká ještě? Prostřed-
nictvím běžných výdajů 
a jejich meziročního nárůstu 
o 83 miliard korun. Také zde 
je ale zdrojem poplašného 
vyzvánění špatná orientace 
v kategoriích a číslech. Ať už 
se to děje schválně, na efekt 
anebo z neznalosti, označo-
vat běžné výdaje za projídá-
ní budoucnosti je zkrátka 
a dobře navigační chyba. S ní 
souvisí také zvláštní před-
stava, že všechny investiční 
výdaje jsou pro změnu ty 
nejlepší. 

Samozřejmě že realita je 
daleko složitější. Cožpak je 
zvyšování životní úrovně 

našich seniorů projídáním 
budoucnosti? A přidávání 
učitelům? Nezaslouží si 
snad děti kvalitního, a tedy 
i dobře zaplaceného kanto-
ra? A potřebujeme fungující 
právní a bezpečný stát? Po-
třebujeme. To všechno jsou 
běžné výdaje. I běžné výdaje 
tedy mohou být tou nejlepší 
investicí. 

ZALITÁ STROJOVNA
Naopak kapitálové výdaje 
přece ani zdaleka automatic-
ky neznamenají zlatou kaju-
tu. Vzpomeňme jen na jednu 
slavnou opravu středočeské-
ho zámku jedním slavným 
bývalým hejtmanem. Nebo 
na divoké čerpání prostřed-
ků z Evropské unie na seve-
rozápadě naší země. 

To tenkrát jsme měli stro-
jovnu zalitou až po strop. 
Dnes už je podlaha v podpa-
lubí naštěstí suchá.

Autorka je ministryní financí
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Celkový přebytek 
mohl být o 30 miliard 
vyšší, a pořád by 
vláda proinvesotvala 
tolik, kolik plánovala.

Celkové inkaso  
DPH meziročně  

vzrostlo o 

8,3
procenta.

To je dvojnásobné tempo 
 oproti růstu celé 

ekonomiky.

Slovensko v čele 
státu nepotřebuje 
byrokrata se širokým 
úsměvem, ale člověka 
se silným životním 
příběhem nezávislým 
na politických 

stranách,

Kopání do plechovky
Martin Lobotka

Takový výprask britská vláda v posledních sto letech nedo-
stala. Prohra Theresy Mayové v hlasování o brexitové dohodě 
o 230 hlasů je odrazem historicky nevídaného nepřečtení 
situace. V podstatě jsme zpátky v bodě nula. Jen času něco 
udělat je už velmi málo. „Přednastavenou“ variantou 
zůstává, že za 75 dní Británie opustí EU bez dohody. Tento 
negativní výhled vyvažuje snad jen to, že parlament se zdá 
být schopen dohody alespoň na jediné věci: že neřízenému 
odchodu je potřeba zabránit. Co bude následovat? Vláda ne-
může jen tak vyčkávat a koukat na tikající hodiny. Poslanci 
jí dali tři dny na to, aby se před ně vrátila s alternativním 
plánem. Což je něco, co Mayová nemá. Dnes se tam tedy vrátí 
a mechanicky odrecituje, že s unií vyjedná něco lepšího. Unie 
jí potřicáté řekne, že vyjednanou dohodu otevírat nebude. 
Tudy cesta nepovede. Čas na další možnosti.
Třeba „Norsko-plus“, což je členství v jednotném trhu a v cel-
ní unii s EU. Problém je, že to není žádný brexit. Znamenalo 
by to pokračování volného pohybu lidí a Británie by nemohla 
uzavírat vlastní dohody o volném obchodu. Pak je tady 
nápad s druhým referendem. Problém je, že se k němu moc 
nemá ani opozice. Není vůbec jisté, jak by dopadlo, jedinou 
jistotou je, že by kampaň byla ještě špinavější než ta první. 
Britové pravděpodobně a trošku paradoxně zvolí osvědčený 
způsob evropského řešení problémů: odkopnou plechovku. 
Rozhodnutí premiérky začít s odpočítáváním ještě předtím, 
než měla vůbec vyjednávací strategii a aspoň trochu jed-
notnou stranu, bylo školáckou chybou. Na rozdíl od mnoha 
jiných, které udělala, však tuto může napravit odkladem 
účinnosti článku 50. Odklad umožní Británii zjistit, co vlast-
ně sama chce. To bude trvat dlouho. Myslím, že do slovníků 
se po „dočasném pobytu vojsk“ dostane i „dočasný odklad 
brexitu“. Tahle sága jen tak neskončí. 

Autor je hlavním analytikem společnosti Conseq

Duel

Jak to vidí

Slovensko potřebuje 
prezidenta, který 
nastolí potřebný 
celospolečenský smír. 
Prezidenta, který 
nezaváhá v otázce 
našeho geopolitického 

ukotvení,

řekl při oznámení  
prezidentské kandidatury 
eurokomisař Maroš Šefčovič

řekl předseda strany 
Svoboda a solidarita 
Richard Sulík

Planý poplach kolem 
veřejných financí

Pište nám

Vážení čtenáři, zajímá nás, co si myslíte. 
 
Své názory a polemiky zasílejte na nazorye15@cncenter.cz. 
Nebo s námi diskutujte na našem webu (www.e15.cz),  
na Facebooku (www.facebook.com/denike15)  
či na Twitteru (@E15news).

CHYBA. Ať už se to děje schvál-
ně nebo z neznalosti, označovat 
běžné výdaje, například na pla-
ty učitelů, šmahem za projídání 
budoucnosti je zkrátka chyba.
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Nguyen Thuong Ly, Jiří Liebreich

 Mít na starosti dopravu, 
ať už na ministerstvu, nebo 
v městské radě, bývá dost 
nevděčné. Proč jste do toho 
šel?
Dva roky jsem se na tuto 
pozici připravoval, bylo to 
přirozené vyústění situace. 
Vzhledem k tomu, v jakém 
stavu gesce byla, tak jsme o ni 
za Prahu sobě usilovali. Nešlo 

nám o to, co je, nebo není 
příjemné, ale co bude mít 
největší prospěch pro město. 
Snažím se dělat maximum 
pro to, aby za ty čtyři roky ne-
padaly mosty a aby byla celá 
má gesce vnímána jinak.

 Ve funkci jste ani ne dva 
měsíce, co jste například 
stihl udělat?
Když jsem nastoupil 
do funkce, tak po Hlávkově 

mostě nejezdily tramvaje. 
Šel jsem na prohlídku mostu 
a podivil se, že tam sice bylo 
postaveno provizorní zajiš-
tění, bylo ale jen na jedné 
koleji – nejezdilo se však ani 
na druhé koleji. Kontaktoval 
jsem organizátora dopravy 
ROPID a zeptal se technické 
správy komunikací, proč 
tam tramvaj není. Nevěděli. 
Byl to pátek, řešení jsem žá-
dal do pondělí. Nakonec mi 
řekli, že tam tramvaj může 
po jedné koleji jezdit. Také se 
na most vrátily automobily.

 Které povinnosti nejvíce 
hoří?
Kontroly a diagnostiky mos-
tů, obzvlášť těch přes Vltavu. 
Jejich uzavírky budou ob-
rovským zásahem do života 
Pražanů. Naší prioritou je 
pak metro D. Intenzivně 
se připravuje geologický 
průzkum, který má být letos 
zahájen. Pak hoří příprava 
dostavby pražského okruhu.

 Jak chcete zrychlit pří-
pravu Pražského okruhu?
Pozval jsem k jednání 
všechny starosty dotčených 
městských částí. Musíme 
naslouchat připomínkám 
městských částí, což minulé 
vedení města moc nedělalo. 
Důležité je, abychom si ne-
vymysleli něco bez vzájemné 
komunikace. Starosty jsem 
požádal, aby nám i v rámci 
jejich sousedských vztahů 
pomohli například s doho-

dami s jednotlivými majiteli 
pozemků. S ministrem 
dopravy Danem Ťokem jsme 
se už v rámci memoranda 
shodli, že zahájíme výkup 
pozemků pro jihovýchodní 
úsek 511.

 Kromě vnějšího praž-
ského okruhu chybí Praze 
i městský vnitřní okruh. 
Příprava jeho dostavby ale 
značně zaostává za pří-
pravou stavby metra D. 
V jaké fázi se oba projekty 
nacházejí?
Městský okruh nemá ani 
územní rozhodnutí, neví se, 
jak budou vypadat křižo-
vatky nebo tunely. Naopak 
u metra D téměř vše víme, 
máme skoro hotovou doku-
mentaci pro stavební povole-
ní, máme územní rozhodnu-
tí. Začínáme s geologickým 
průzkumem, v jeho rámci se 
dělá stavební příprava i pro 
následnou realizaci stavby 
metra. Na obou projektech 
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n Prioritou pražského náměstka pro 
dopravu Adama Scheinherra (Praha 
sobě) je nová linka metra. Problémem 
jsou však zdlouhavé výkupy pozemků, 
kde měl městu pomoci společný podnik 
s developerem, ten však nová koalice 
odmítla. Pomoci si nemůže ani záko-
nem o urychlení staveb. „Pokusíme se 
hlavně domluvit s vlastníky,“ říká.
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Metro D se začne stavět letos

 Městský okruh 
nemá ani územní 
rozhodnutí, neví se, 
jak budou vypadat 
křižovatky nebo 
tunely. Naopak 
u metra D víme 
téměř vše.



Vystudoval 
strojní 
inženýrství 
v Česku 
a ve Francii 
a pracoval 
v Ústavu jaderného výzkumu 
v Řeži na projektu OSN 
na celosvětové snížení hrozby 
použití jaderných zbraní. 
Zviditelnil se jako odpůrce 
bourání Libeňského mostu 
a je zakladatelem iniciativy 
Libeňský most Nebourat, 
Nerozšiřovat. Loni byl zvolen 
na kandidátce Prahy sobě 
do pražského zastupitelstva, 
kde se stal náměstkem 
primátora pro dopravu.

Adam 
Scheinherr (31)

www.E15.cz | 13 |

se pracuje paralelně a oba 
mají prioritu, každý je ale 
v jiné fázi.

 Začne se metro stavět 
letos?
Ano.

 I přes změny plánu jak 
získat pozemky? K tomu 
měl původně sloužit společ-
ný podnik s Pentou, který 
ale padl.
Společný podnik tehdy vzni-
kal pod nátlakem. Koalice 
dokonce možná nevyku-
povala pozemky pro metro 
právě proto, aby vznikl tlak 
na založení společného pod-
niku s Pentou. Všechny ener-
gie byly vloženy do tohoto 
projektu a nikdo se přitom 
nezaměřoval na výkup. Pod-
nik se ukázal jako nevý-
hodný a celý proces se tím 
jenom zbrzdil. V současnosti 
máme v prvním úseku Nové 
Dvory – Pankrác už všechny 
pozemky vykoupené nebo 
tam máme dohodu s vlast-
níky. Věřím, že se dokážeme 
dohodnout i v té druhé části.

 Vykupování ale může tr-
vat roky. A společný podnik 
se soukromou firmou měl 
navíc umožnit nabídnout 
za pozemky vyšší cenu, než 
mohlo město samostatně.
Není důvod platit vyšší cenu, 
když je metro D veřejně 
prospěšnou stavbou a Praha 
tedy může využít institut 
vyvlastnění. Nástrojů je 
několik, není to jen vykupo-
vání. Pokusíme se domluvit 
i s vlastníky okolních pozem-
ků. Cena jejich pozemků 
ohromně vzroste, přivedeme 
jim desetitisíce cestujících 
denně.

My musíme jako město 
zajistit kvalitní přestup 
na tramvaj, autobus, parko-
viště. Zároveň ale vítáme, 
když zde vzniknou služby 
od kadeřníka po supermar-
ket. Máme nyní 61 stanic, de-
set jich má vzniknout a pro 
město je neudržitelné, aby 
se samo staralo o všechny, to 
je příliš finančně nákladné. 
Společný podnik je v tomto 
smyslu pro nás vítaný, ne ale 
tak, jak byl nastaven dřív. 

 Jednáte už s některými 
developery o spolupráci 
na stanicích?
Ano, na stanicích Nádraží 
Krč, Nemocnice Krč a Nádra-
ží Holešovice. Majitelé po-
zemků u prvních dvou stanic 
jsou restituenti, zastupuje je 
Jakub Sklenka ze společnosti 
Reflecta Development. Pro-

jekt na Nádraží Holešovice 
byl už rozjetý a já nyní zkou-
mám, zda jsou podmínky 
pro město výhodné. Smlou-
vu jsem zastavil a předal 
právníkům, aby prověřili 
výhodnost pro město.

 Bude náročnější 
přesvědčit soukromníky 
o výhodnosti společných 
podniků, když byly zveřej-
něny podmínky spolupráce 
s Pentou? Té navíc město 
nabídlo 51procentní vět-
šinu v podniku, nyní chce 
ale majoritní podíl držet 
Praha.
Je vidět, že společný podnik 
s Pentou nikam nevedl. 
Developeři nechtějí prázdné 
pozemky, chtějí cestující. 
To můžeme zajistit. Pokud 
je nepřivedeme, pozemky 
budou developerům ležet 
ladem. Je to oboustranný 
zájem.

 Pomůžete si zákonem 
o urychlení dopravních sta-
veb, který má zjednodušit 
výkup pozemků? Zákon se 
vztahuje i na metro.
Na devadesát procent 
nejde uplatnit, neboť máme 
územní rozhodnutí z doby, 
kdy zákon ještě neplatil. Tím 
pádem nejde použít. Museli 
bychom získat nové územní 
rozhodnutí, které by bylo 
nastaveno podle nového zá-
kona, což ale nikdo nechce.

 V souvislosti s rozvojem 
dopravy trápí Pražany 
parkování. Je už jasné, kde 

budou stát příští P+R par-
koviště?
Letos zahájíme stavbu 
na Černém Mostě, kapacita 
bude asi šest set míst. Zásad-
ní je ještě Opatov a Zličín.

 Praha sobě v předvoleb-
ním programu slibovala, 
že vypoví „nevýhodné 
smlouvy se šíbry, kteří přes 
parkovací poplatky perou 
špinavé peníze“. Kolik 
smluv je připraveno ke zru-
šení a o které subjekty se 
jedná?
Nebudeme nesmyslně vy-
povídat smlouvy všem, aniž 
bychom měli koncepci. Tu 
nyní vytváříme. Celkem jde 
o asi sedmdesát parkovišť, 
která Praha pronajímá. Při-
pravujeme do rady materiál 
zohledňující 35 parkovišť, 
která mohou sloužit pro úče-
ly P+R nebo jako zóna place-
ného stání pro Pražany. Než 
smlouvy vypovím, potřebuji 
vědět, co dál s parkovištěm. 
Nyní budeme vypovídat čtyři 
smlouvy – u nich jsme si jisti, 
že parkoviště budeme moci 
využít jako P+R.

 Podporujete Metro S, 
projekt výstavby dvou 
šestikilometrových tunelů 
pod centrem Prahy, kudy by 
jezdily městské a příměst-
ské vlaky?
Ano, už jsem se sešel s ge-
nerálním ředitelem Správy 
železniční dopravní cesty. 
Dohodli jsme se, že SŽDC 
vypíše soutěž na projektanta 
v první polovině roku. Praha 

se bez tunelů neobejde. Po-
třebujeme, aby Pražané více 
využívali železniční linky. 
Máme 160 kilometrů tramva-
jových tratí a 160 kilometrů 
železničních. Zatímco ale 
tramvajové využívá kolem 
půl milionu cestujících den-
ně, železniční jen asi čtyřicet 
tisíc lidí na území Prahy.

 Koalice slibovala více 
komunikovat s opozicí. 
Jednáte s nimi o dopravních 
otázkách?
Navýšili jsme počet členů do-
pravního výboru, aby mohl 
být zastoupen vyšší počet 
opozičních zastupitelů. 
Sestavuji komisi, která bude 
projednávat plán udržitelné 
mobility, a opozice zde bude 
také zastoupená. 

 Na konci loňského roku 
došlo k řadě změn v do-
zorčích radách, například 
u TSK, Výstaviště nebo do-
pravního podniku. Opozič-
ní ODS a ANO si stěžovaly, 
že jim koalice nenabídla 
žádného zástupce v radě 
dopravního podniku, byť 
tam dřív opozice měla 
zastoupení. Proč? 
V minulosti to bylo různé, 
někdy v dozorčí radě doprav-
ního podniku byla zastou-
pena opozice, jindy zase 
ne. My jsme se rozhodli dát 
místo opozici ne v dozorčí 
radě, ale ve výboru pro audit. 
Je to také velmi důležitý 
orgán, který dělá plán auditu 
na celý rok a kontroluje 
vnitřní chod firmy.

 To ale není rovnocenná 
pozice jako členství v do-
zorčí radě.
Ve výboru pro audit sedí 
jen tři lidé, opozice má 
jednoho zástupce, tedy 
třetinu. V dozorčí radě 
by měla jednoho člena 
z patnácti. Jsou to svým 
způsobem rovnocenné 
pozice. Opozice má asi třicet 
zástupců v dozorčích radách 
a ve firmách. Musíte vnímat 
i to, že předešlá koalice měla 
33 členů v zastupitelstvu, my 

máme 39 členů. Jsme silnější 
vůči opozici a i toto hraje roli 
při skládání dozorčích rad.

 V minulém období se 
koalice několikrát pokusila 
o vlastní návrhy novely 
zákonů, vždy ale neúspěš-
ně. Plánujete nějak využít 
zákonodárnou iniciativu, 
kterou Praha má?
Spíše se zaměříme na do-
mluvu buď s našimi poslan-
ci, nebo přímo s ministry. 
Sám už jsem se účastnil 
jednání na ministerstvu 
dopravy, intenzivně jed-
náme o Pražském okruhu 
nebo zákony o taxislužbě. Je 
jednodušší, když se přímo 
domluvíte s ministrem 
a ten donese věc na vládu, 
než když Praha podniká 
vlastní iniciativu a snaží se 
ji prosadit. Je lepší vytvořit 
tým na ministerstvu a přijít 
s něčím, co má podporu.

Chci také mít po ruce práv-
ničku, která by mé podněty 
týkající se dopravní agendy 
shromaždovala. V momen-
tě, kdy by se připravovala 
nějaká změna, tak bychom to 
poslali na ministerstvo jako 
balík.

 Které legislativní pod-
něty chcete do budoucna 
přednést?
V zákoně by mohlo být 
definováno, co znamená 
okružní turistická jízda. 
Máme tu turistické a vyhlíd-
kové autobusy, které jezdí 
dokola po Praze – autobusy 
typu hop-on hop-off. Když 
to zákon bude definovat, my 
pak budeme moci nastavit 
rámec těmto jízdám skrze 
vyhlášku.

 Předchozí koalice 
možná nevykupovala 
pozemky pro metro 
právě proto, aby 
vznikl tlak na založení 
společného podniku 
s Pentou.
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n Pokles genetické 
rozmanitosti může 
ohrozit produkci ara-
biky i robusty.

Marek Schwarzmann

Na budoucnost globální 
produkce kávových zrn padl 
temný stín. Úrodu základu 
jednoho z nejoblíbeněj-
ších životabudičů na světě 
aktuálně ohrožuje vedle 
měnícího se klimatu hlavně 
plísňová epidemie a odlesně-
ní. Podle propočtů výzkum-
níků z Královských botanic-
kých zahrad v Londýně je 
vyhynutím ohroženo téměř 
60 procent ze 124 známých 
druhů kávovníku.

V řadě oblastí je podle 
botaniků situace přímo 
kritická. Například na Mada-
gaskaru a v oblasti Indic-
kého oceánu je ohroženo 
přes 71 procent přítomných 
druhů kávovníku. „Celkově 
se bavíme o riziku vyhynutí 
dosahujícím téměř 60 pro-
cent, to je pro rostliny silně 
nadlimitní hodnota,“ uvedl 

pro AFP vedoucí výzkumu 
Aaron Davis. Podle něj toto 
riziko odpovídá nejohrože-
nějším skupinám rostlin, 
jako jsou třeba některé ex-
trémně vzácné orchideje.

Podle počítačové mode-
lace je ohroženo 75 druhů 

kávovníku, z toho 13 bylo 
označeno jako kriticky 
ohrožených, 40 ohrožených 
a 22 zranitelných. Řada 
z těchto druhů sice není pří-
mo využívána k produkci, 
botanici však varují, že silný 
úbytek genetické diverzity 

druhu by mohl ohrozit i tu. 
Ve výzkumu publikovaném 
v časopisu Science Advan-
ces připomněli i studii 
z roku 2016, která ve vý-
hledu jen několika dekád 
varovala před „poklesem 
produkce kávy na Novém 

Zélandu a v Austrálii o více 
než padesát procent“.

Lidstvo aktuálně nej-
intenzivněji využívá dva 
druhy kávovníku – arabica 
a robusta, oba jsou přitom 
kultivovány po několik 
staletí. Nejpopulárnější 
je pak arabica, která tvoří 
60 až 70 procent veškerého 
světového obchodu s touto 
komoditou. Arabiku však 
botanici zařadili na nový 
seznam ohrožených druhů 
kávy. Kolébkou produkce 
arabiky je Etiopie, kterou 
použili jako učebnicový 
příklad: za poslední dekády 
se v zemi radikálně změnily 
klimatické i zemědělské 
podmínky – krom vysychání 
země zmiňují intenzivní 
deforestaci a snižující se 
efektivitu protiplísňových 
postřiků.

„V krátkodobém horizon-
tu vašemu rannímu hrnku 
kávy nic nehrozí. Pokud 
se však nic nyní nezmění, 
v dlouhodobém výhledu 
můžeme hovořit o zásadním 
problému v kávovém prů-
myslu,“ dodává Davis.

Temná budoucnost kávy
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OHROŽENÍ. Kávové plantáže by v příštích dekádách mohly radikálně snížit svoji produkci.
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Zakázat záměrné přidávání 
mikroplastů do produktů, 
jako je kosmetika, detergen-
ty a zemědělská hnojiva, 
navrhla Evropská agentura 
pro chemické látky (ECHA) 
v rámci boje proti znečištění 
životního prostředí. Drobné 
části plastů, které znečišťují 
vodní cesty a oceány, stále 
více vyvolávají obavy vědců 
z jejich vlivu na mořské 
ekosystémy.

O stanovisko agenturu 
požádala Evropská komi-
se, návrhy ECHA se mají 
stát součástí její strategie 
v oblasti plastů. Podle 
odhadů EK se do životního 
prostředí každým rokem 
dostane 70 tisíc až 200 tisíc 
tun mikroplastů. „Cílem 
návrhu ECHA je snížit tento 
objem o 30 tisíc tun ročně,“ 
uvedl mluvčí agentury Matti 
Vainio na konferenci v Hel-
sinkách. 

Místopředseda EK odpo-
vědný za pracovní místa, 
růst, investice a konkuren-
ceschopnost Jyrki Katainen 
uvedl, že zákaz EU by mohl 
stanovit standard pro prů-
myslová odvětví po celém 
světě. „EU je na světě první, 
kdo v oblasti plastů zahájil 
komplexní strategii, která 
se zaměřuje také na snížení 
spotřeby mikroplastů,“ řekl 
Katainen.

ECHA předloží oficiální 
návrh během jednoho roku 
a podle Katainena by ho EK 
mohla schválit do konce 
roku 2020. Vainio varoval, 
že bez zákazu se bude po- 
užívání mikroplastů prudce 
zvyšovat. Agenturu překva-
pilo, že největším uživate-
lem mikroplastů je země-
dělství. Široce totiž využívá 
technologii zapouzdření 
hnojiv do malých plasto-
vých obalů. /čtk/

Mikroplasty čeká  
v Evropě zákaz

EVROPSKÁ LABORATOŘ jaderného výzkumu (CERN) představila vizi částicového urychlovače 
nové generace. Má být umístěn v kruhovému tunelu o obvodu 100 kilometrů. Nový urychlovač 
má být mnohem větší a výkonnější než stávající Velký hadronový urychlovač (LHC), který je 
největším zařízením svého druhu na světě, a má odhalit další tajemství hmoty a vesmíru. Svou 
činnost by mohl zahájit v roce 2040. Představitelé CERN doufají, že 22 členských států labora-
toře během nejbližších let rozhodne o projektu, jenž má začít vybudováním srážeče elektronů 
a pozitronů za zhruba devět miliard eur.  V druhé fázi by měl budoucí kruhový srážeč částic 
(Future Circular Collider, FCC) ve stejném tunelu zahrnovat také supravodivý protonový stroj 
za přibližně 15 miliard eur. Provoz by měl zahájit v roce 2050. V poslední fázi by měl vzniknout 
nový prstencový protonový urychlovač umožňující vyvinout energii až 100 teraelektronvoltů. 

SMĚLÉ PLÁNY
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Jídlo pro tělo i duši 
právě v prodeji

SledujtenásNESTÍHÁTE JÍT DO TRAFIKY?
KUPTE SI E-MAGAZÍN JEDNODUŠE 
NA WWW.IKIOSEK.CZ 29
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ZABIJAČKA NA SJEZDOVCE. 
Zimní radovánky v jednom 
z největších lyžařských areálů 
na Vysočině Fajtův kopec u Vel-
kého Meziříčí zpestřil v sobotu 
osmý ročník akce Zabijačka 
na sjezdovce. Řezník František 
Jurek s manželkou vyráběli 
jitrnice, jelita či tlačenku. Ly-
žaři i další návštěvníci tam tak 
za zvuků kapely mohli ochutnat 
a koupit zabijačkové pochoutky. 
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