
Deník | Úterý 22. 1. 2019   |  číslo 2768   |   volný prodej 10 Kč    |   řízená distribuce   |    www.e15.cz  |     

KOMENTÁŘ: POLITICKÁ REVOLUCE VERZE 2.0 / str. 11

 CZK/EUR • 25,595 /  –0,015 Kč       CZK/USD • 22,528 /  +0,096 Kč       PX • 1017,25 /  –0,30 %       BITCOIN • 3540,00 $ / +0,04 %       ZLATO • 1279,95 $ / +0,02 %

Špatné úvěry 
jsou žádané zboží

Investoři stupňují poptávku 
po nesplácených pohledávkách, 
na českém trhu jich je odhadem 
za 50 miliard korun. Velký zájem je 
o dluhy domácností, naposledy tak 
Moneta Money Bank prodala balík 
pohledávek drobných klientů. Firemní 
půjčky se obchodují jednotlivě.  BYZNYS / str. 4

Vojtěch chce zvýšit 
odvody za pojištěnce
Ministerstvo zdravotnic-
tví navrhuje vázat platby 
za pojištěnce státu na prů-
měrnou mzdu. Firmy ani 
odboráři nemají vážnější 
výhrady, rezort financí by 
naopak vycházel z HDP, 
což by stálo méně.  str. 2

Po Babišové opustil 
Agrofert i její bratr
Po odchodu Moniky Babišo-
vé z představenstva Imoby 
nyní opouští struktury 
Agrofertu také její bratr 
Martin Herodes. Ještě loni 
přitom působil ve dvou 
firmách – v PR agentuře 
Panda Media a firmě Respo 
Spol zaměřené na zeměděl-
skou výrobu.  str. 4

Facebook a Twitter mají 
potíže s ruským úřadem
Ruský úřad dohlížejí-
cí na komunikační trh 
zahájil správní řízení vůči 
společnostem Facebook 
a Twitter, které ve stano-
vené lhůtě nepředložily 
konkrétní plány a termíny 
ohledně zřízení lokálních 
databází svých uživatelů 
v Rusku.   str. 8

Krátce
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Přísná Evropa
Evropská unie se snaží být při 
odsiřování uhelných elektráren 
přísnější než zbytek světa, 
varuje šéf Teplárenského 
sdružení Tomáš Drápela.
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MIROSLAV BOBEK:

Do Kamerunu to tentokrát 
teda bude sestava. 
Obrovský – Horký – Bobek.
Řeknete si, že v Africe ne- 
uměj česky. Jenže párkrát už 
se mi stalo, že uměli...

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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O odpadlících a oslech
Volby do europarlamentu bezesporu přispějí 
k obohacení české politické scény. Nové strany 
a hnutí přibývají každým dnem. Nejde přitom 
jen o bizarnosti jako List Jaromíra Soukupa, 
jehož lídr stále neví, jestli chce spíš do Bruselu 
nebo na Hrad. S novým hnutím jde do voleb 
europoslanec Jaromír Štětina, který odpadl od 
TOP 09, a o tomtéž uvažuje i europoslanec 
Pavel Telička, který odpadl od hnutí ANO. Oba 
muži se shodují v tom, že chtějí sjednotit roz-
tříštěnou pravici. Tak to dává smysl.

Povolební pohodu mají naopak na pražském 
magistrátu. Dálniční okruh nebo metro nejde 
postavit hned, a tak je třeba začít od jednoduš-
ších slibů. Vedení Prahy si vybralo za historicky 
prvního nočního starostu Jana Šterna, který 
má dohlížet na noční klid v ulicích metropole. 
K ruce bude mít celou komisi. Podle některých 
starostů městských částí není fér, že si tento 
nevolený úředník může říkat starosta. Co bude 
příště? Muzejní starosta, cyklistický starosta, 
nebo snad vltavský starosta?

Blýsknout se chce i nový brněnský magistrát. 
Umožní lidem uzavírat sňatky v tamější zoolo-
gické zahradě. Dosud Brno nabízelo jen pořá-
dání rozluček se svobodou, od léta však budou 
zvířata v zoo přímo svědky svatebních obřadů. 
Vytvoření zázemí pro svatebčany vyjde na sto 
tisíc korun. Snad jim nebude vadit, že obřadní 
prostor bude v blízkosti expozice asijských oslů.

n Ministerstvo zdravot-
nictví navrhuje vázat 
platby za státní pojištěn-
ce na průměrnou mzdu. 
Firmy ani odboráři nemají 
vážnější výhrady, rezort 
financí by naopak vychá-
zel z HDP, což by stálo 
méně.

Pavel Otto

Skokový nárůst odvodů za státní 
pojištěnce o téměř patnáct mi- 
liard korun by si v roce 2021 vyžá-
dal záměr ministra zdravotnictví 
Adama Vojtěcha (ANO) navázat 
tyto platby na průměrnou mzdu. 
Druhou možností je myšlenka 
ministerstva financí vycházet 
z hrubého domácího produktu. To 
by se objem prostředků ve veřej-
ném zdravotním pojištění zvýšil 
o dvě a půl miliardy. 

Firmy ani odboráři nemají 
k Vojtěchovu návrhu vážnější 
výhrady. Tripartita ho detailně 
posoudí na příštím jednání, které 
se koná v březnu. Vojtěch se bude 

muset dohodnout také se šéfkou 
rezortu financí Alenou Schillero-
vou (ANO), která upřednostňuje 
levnější variantu.  

„Mělo by to být vázáno na prů-
měrnou mzdu,“ řekl šéf Konfede-

race zaměstnavatelských a pod-
nikatelských svazů Jan Wiesner. 
Podle mluvčí Svazu průmyslu 
a dopravy Evy Veličkové jsou 
názory zaměstnavatelů podobné. 
„Klíčové ale bude, jak dopadne 
debata o koeficientu k průměrné 
mzdě, která určí konečnou výši,“ 
dodala.  

Vojtěchovi jsou nakloněni 
i zástupci zaměstnanců. „Jen 
je třeba vyladit, aby zátěž byla 

spravedlivě rozložena. U jednot-
livých plátců je velmi rozdílná,“ 
uvedl místopředseda Českomo-
ravské konfederace odborových 
svazů Vít Samek, který rozhodně 
odmítá vyšší spoluúčast pacientů. 
„Přispívá k nerovné kvalitě péče,“ 
podotkl. 

Celkově má veřejné zdravotní 
pojištění letos k dispozici na 
320 miliard korun. Ze státního 
rozpočtu se na každého z 5,9 mili-
onu státních pojištěnců, tedy dětí, 
seniorů nebo nezaměstnaných, 
vyplácí 1018 korun měsíčně. Pro 
příští rok je schváleno 1067 korun.  
Kdyby se odvody počítaly z prů-
měrné mzdy, od roku 2021 by stát 
podle ministerstva zdravotnictví 
hradil 1274 korun. Další rok by to 
bylo 1337 korun. 

Vojtěch argumentuje tím, že 
současný model, kdy je stanoven 
vyměřovací základ jako pevná 
částka, kterou je možné každo-
ročně měnit nařízením vlády, je 
nevyhovující.

„Nezajišťuje dostatečnou 
předvídatelnost příjmů systému 
veřejného zdravotního pojištění 
ve střednědobém horizontu,“ píše 
se v odůvodnění návrhu.

Vojtěch chce přidat 
státním pojištěncům

Zápisník  
Nguyen Thuong Ly

Protagonisté dne

Adam VOJTĚCH

MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ

David RUSŇÁK

MAJITEL DRFG

Theresa MAYOVÁ

BRITSKÁ PREMIÉRKA

Návrh jeho rezortu do budoucna 
spojit platby státu za státní 
pojištěnce s vývojem průměrné 
mzdy našel podporu u odborů 
i zaměstnavatelů.                    str. 2

Investiční skupina vydává 
dluhopisovou emisi v objemu 
dvou miliard korun. Peníze chce 
použít na několik větších realitních 
akvizic.                                     str. 6

Ani její druhý plán pro řešení 
brexitu, v němž opět odmítla 
druhé referendum o EU stejně 
jako odložení odchodu, nenašel 
pochopení u opozice.           str. 10

 „Klíčové bude, jak 
dopadne debata 
o koeficientu 
k průměrné mzdě, 
která určí konečnou 
výši,“ uvedl Svaz 
průmyslu a dopravy.  

Náklady na státní pojištěnce (v miliardách korun)

Rok 2018 2019 2020 2021 2022

celkem za rok 68,6 72,1 75,5
90,2 94,7

78,1 80,8

78,2 81,4

meziroční nárůst 3,3 3,5 3,5
14,7 4,5

2,5 2,7

2,7 3,2

varianta s průměrnou hrubou mzdou, varianta s reálným HDP, varianta s nominálním HDP                                          Pramen návrh změny zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
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Novela
se dotkne

863
tisíc obyvatel ČR

v exekuci, z čehož
je půl milionu lidí

v dluhové pasti.

n Poslanci budou 
tento týden rozhodovat 
o novele insolvenčního 
zákona, kterou jim vrá-
til Senát. Hnutí ANO 
chce prosadit přísnější 
sněmovní verzi zákona, 
ostatní strany se spíše 
přiklánějí k senátní 
verzi.

Nguyen Thuong Ly
 
Jednodušší oddlužení u lidí, 
kteří se dostali do dluhových 
pastí, brzy zajistí novela 
insolvenčního zákona. Tu čeká 
poslední schvalování ve sně-
movně. Poslanci by měli tento 
týden rozsoudit, zda podpoří 
verzi vrácenou Senátem nebo 
zda horní komoru přehlasují 
a prosadí přísnější sněmovní 
verzi.

Druhou, pravděpodobnější 
variantu prosazuje nejsilněj-
ší vládní hnutí ANO, podle 
kterého je sněmovní verze 

vyvážená na stranu dlužníků 
i věřitelů. 

Novela se dotkne 863 tisíc 
obyvatel ČR v exekuci, z čehož 
je půl milionu lidí v dluhové 
pasti. Osobního bankrotu 
využívá ale jen zlomek z nich. 
Sněmovní verze jim umož-
ňuje vstoupit do procesu 
oddlužení a zbavit se dluhů 
po pěti letech, pokud 
prokážou, že splatili 
30 procent svých 
závazků. Pokud 
splatili méně, 
má o jejich 
oddlužení 
rozhodnout 
soud.

Senátní verze 
uvolňuje některé 
podmínky pro 
dlužníky, aby snad-
něji dosáhli oddlužení. 
Mimo jiné vypouští podmínku 
splacení a zmírňuje i další 
opatření. Podle průzkumů ji 
preferují odborníci i veřejnost 
a také opoziční strany a část 
vládní ČSSD. „Budu hlaso-
vat pro senátní verzi, a jestli 

neprojde, jsem připravená 
podpořit sněmovní verzi,“ 
uvedla poslankyně Kateřina 
Valachová (ČSSD), podle které 
jde v každém případě o posun 
vpřed.

Valachová se bude snažit 
přesvědčit i ostatní sociální 
demokraty, aby podpořili se-
nátní variantu, která zahrnuje 

i její návrhy. „Budeme 
mít volné hlasová-

ní. O zákonu se 
ještě budeme 
v úterý bavit 
na klubu,“ 
uvedl poslanec 
Jan Chvojka 
(ČSSD), který 

se spíše přiklá-
ní k verzi horní 

komory.
Senátní variantu 

zřejmě podpoří také Pirá-
ti, komunisté, lidovci, Staros-
tové a SPD. Vzhledem k tomu, 
že občanským demokratům 
se nelíbí ani jeden z návrhů, 
však příznivci senátní verze 
zřejmě nenajdou dostatečný 
počet hlasů.

Sněmovnu rozděluje 
zákon o oddlužení

BÝVALÝ NĚMECKÝ PREZIDENT Joachim Gauck převzal v praž-
ském Karolinu mezinárodní Cenu Karla IV. Ocenění udělované 
společně Univerzitou Karlovou a hlavním městem Praha získal 
za přínos k česko-německým vztahům a za to, že se po celý život 
zasazoval o lidská práva. Gauck stál v čele Německa v letech 
2012 až 2017 a byl první hlavou státu, která pocházela z někdejší 
komunistické Německé demokratické republiky.

CENA KARLA IV.
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Vládní agendu k EU bude 
mít na starost Hrdinková

Místo státního tajemníka pro 
Evropskou unii bude od 
1. února zastávat Milena 
Hrdinková. Na úřad vlády při-
chází z ministerstva financí. 
Do výběrového řízení se 
přihlásili dva zájemci, jeden 
z nich ale nesplnil kvalifikač-
ní předpoklady. Hrdinková 
nahradí Aleše Chmelaře 
(ČSSD), který loni v září 
z funkce odešel, podle médií 

kvůli sporům s premiérem. 
Nyní je náměstkem ministra 
zahraničí.

MPSV udělalo chyby za 
stovky milionů, míní úřad
Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí v letech 2013 až 2017 
selhalo při budování infor-
mačních systémů pro výplatu 
dávek a porušilo rozpočtovou 
kázeň za 737 milionů korun. 
Uvedl to Nejvyšší kontrolní 
úřad s tím, že podal dvě trest-
ní oznámení. Ministerstvo si 
je podle své mluvčí Barbary 
Hanousek Eckhardové vědo-
mo nedostatků způsobených 
předchozím vedením minis-
terstva a řeší je. 

Kauza dopravního podniku 
přišla o hlavního svědka
Klíčový svědek v případu jíz-
denek pro pražský dopravní 
podnik, v níž čelí obžalobě lo-
bbista Ivo Rittig či bývalý šéf 
DPP Martin Dvořák, u soudu 

odmítl vypovídat. Bývalý 
ředitel papírny Neograph 
Vladimír Sitta starší zdů-
vodnil své rozhodnutí tím, 
že nechce způsobit případné 
nebezpečí trestního stíhání 
svému synovi. Ten je v kauze 
druhým hlavním svědkem 
a nejvyšší státní zástupce se 
nedávno dovolal proti pravo-
mocnému rozhodnutí, které 
Sittu juniora zprostilo viny.  
                                         Více E15.cz

Liberecký soudce 
Maxa skončil ve funkci
Kárný senát Nejvyššího 
správního soudu zbavil 
funkce libereckého soudce 
Vladimíra Maxu. Důvodem 
jsou průtahy zhruba ve stovce 
spisů. V minulosti ho kárný 
senát potrestal dvakrát, a to 
snížením platu. Maxa potíže 
přiznal a sliboval nápravu. 
Podle kárného senátu se 
sedmašedesátiletý Maxa 
dopustil průtahů v naprosté 
většině případů. /čtk/

Krátce

Hlavní město bude usilovat 
o úpravu partnerské dohody 
s čínským hlavním městem 
Pekingem tak, aby neza-
hrnovala článek hovořící 
o uznání politiky jedné Číny, 
která odmítá nezávislost 
Tchaj-wanu. Pokud se úprava 
nepodaří, vedení města chce 
partnerství ukončit. Vyplývá 
to z usnesení, které schválili 
pražští radní. Politiku jedné 
Číny přitom uznává jak česká 
diplomacie, tak EU či USA, 
podle vedení Prahy nicméně 
do smluv mezi městy podob-
né proklamace nepatří.

Schválené usnesení uvádí, 
že pokud se primátorovi 
Zdeňku Hřibovi (Piráti) 
jakožto zástupci metropole 
nepodaří s čínskou stranou 
dojednat úpravu dohody 
o partnerství, předloží 
vedení města zastupitelstvu 

návrh jejího vypovězení, a to 
do konce září.

Smlouvu s Pekingem měs-
to pod vedením bývalé rady 
v čele s Adrianou Krnáčovou 
(ANO) podepsalo v roce 
2016. Podle nového vedení 
metropole proklamace o po-
litice jedné Číny do podobné 
smlouvy nepatří. „Z mého 
pohledu Praze vůbec nepří-
sluší, aby se vyjadřovala k vě-
cem, jako je politika jedné 
Číny,“ uvedl primátor.

Minulé vedení svůj 
podpis obhajovalo i tím, že 
Peking článkem podmiňo-
val plánované zapůjčení 
pandy do pražské zoologické 
zahrady. To se však tři roky 
neuskutečnilo. I kdyby se tak 
stalo, vedení města ho podle 
rady nepovažuje za tak pod-
statné, aby kvůli němu Číně 
ustupovalo. /čtk/

Praha je pro změnu 
smlouvy s Pekingem
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https://www.e15.cz/domaci/klicovy-svedek-v-kauze-jizdenek-prazskeho-dopravniho-podniku-odmitl-vypovidat-1355561
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n Investiční skupina 
Balbec Capital koupi-
la od Moneta Money 
Bank balík problémo-
vých úvěrů. Banka tak 
vydělala sto milionů 
korun. Špatných 
pohledávek se zbavují 
i další finanční domy.

Vladan Gallistl

Z nesplácených úvěrů se 
na českém trhu stává žádané 
zboží. Svědčí o tom transakce 
z minulého týdne týkající se 
balíku retailových úvěrových 
pohledávek v objemu zhruba 
jedné miliardy korun. Od Mo-
neta Money Bank jej odkoupi-
la globální investiční skupina 

Balbec Capital. Banka tak re-
alizovala zisk před zdaněním 
zhruba sto milionů korun, 
přestože šlo o úvěry, které 
klienti nespláceli více než 
dva roky. Prodávaný balík 
představoval patnáct 
tisíc nezajištěných 
půjček. 

Podle analy-
tika J&T Banky 
Bohumila 
Trampoty 
je to dobrá 
zpráva. O po-
dobné balíky 
problémových 
půjček se investoři 
velmi zajímají. „Není 
problém prodat podobná 
portfolia. Investiční skupiny 
tato aktiva vyhledávají,“ do-
dává analytik Finlord Boris 
Tomčiak. 

Velký zájem potvrzují samy 
banky. „Poptávka po tomto 
typu nesplácených pohledá-
vek je poměrně silná, tažená 
nízkou nabídkou na trhu 

nesplácených pohledávek 
v důsledku dobré eko-

nomické situace,“ 
popisuje Michal 

Teubner z Ko-
merční banky. 

Ekono-
mika totiž 
silně roste, 

z cehož plyne 
nízká neza-

městnanost 
a svižný růst platů. 

V důsledku toho 
domácnosti dokážou splácet 
své závazky. „Nesplácené 
úvěry představují zhruba tři 
procenta z celkového objemu 
úvěrů. Banky proto nemají co 

prodávat,“ uvádí Petr Smutný, 
partner poradenské společ-
nosti PwC. Podle manažera 
obchodníka s pohledávkami 
APS Petra Letoštiaka odpoví-
dá objem problémových úvě-
rů zhruba padesáti miliardám 
korun.

Nízká nabídka se projevuje 
v ostrém konkurenčním boji 
investorů. „Zájem o problé-
mové pohledávky je velmi 
vysoký,“ míní mluvčí Raiffei-
senbank Petra Kopecká. Právě 
tato banka je podle informací 
deníku E15 na trhu s nespláce-
nými úvěry nejaktivnější. 

Balíky úvěrů ale prodávají 
i další banky. „Prodej pohle-
dávek externím investorům 
je standardním nástrojem 
řízení úvěrových rizik,“ uvádí 
mluvčí České spořitelny Filip 
Hrubý. 

Naopak některé banky 
se ani problémových úvěrů 
domácností nezbavují. „ČSOB 
aktivně neprodává balíky 
retailových pohledávek,“ 
tvrdí její mluvčí Patrik Ma-
dle. Zvláštní kategorii tvoří 
hypoteční úvěry, kterých se 
nezbavuje ani spořitelna či 
Komerční banka. Domácnosti 
se totiž snaží splácet hypoté-
ky do poslední chvíle. Banky 
navíc mají solidní zajištění 
v podobě nemovitosti. 

Kromě hypoték se pří-
liš neobchodují ani balíky 
firemních půjček. „Korporát-
ní portfolia se neprodávají 
vůbec, prodávají se pouze 
jednotlivé pohledávky. Někdy 
se dají dohromady nejvýše tři 
čtyři expozice vůči různým 
klientům a prodají se investo-
rovi,“ vysvětluje Smutný.  

Moneta prodala tisíce špatných úvěrů

Skupina  
Balbec Capital  

koupila balík retailových 
úvěrových pohledávek 

v objemu zhruba

1
miliardy korun.

n Z obchodních struk-
tur holdingu Agrofert, 
který premiér Andrej 
Babiš v únoru 2017 pře-
vedl do svěřenských 
fondů, se v tichosti 
stahuje další Babišův 
rodinný příslušník. 

Ondřej Souček

Po odchodu Moniky Babišové 
z představenstva Imoby nyní 
opouští skupinu Agrofert také 
její bratr Martin Herodes. 
Ještě loni přitom působil 
ve dvou firmách napojených 
na Agrofert – v PR agentuře 
Panda Media a firmě Respo 
Spol zaměřené na zeměděl-
skou výrobu.

Agrofert nově zjištěné in-
formace odmítl komentovat. 
„Nezlobte se, jsme soukromá 
společnost, je to naše interní 
věc,“ napsal deníku E15 mluv-
čí holdingu Karel Hanzelka.

Podle právníka Aleše Ro-
zehnala z advokátní kance-
láře Rozehnal & Kuchař lze 
důvody k odchodu Babišové 
a Herodese jen odhadovat, 
mohou ale podle něj souviset 

s problémy, které jim obdobné 
angažmá způsobilo v kauze 
Čapí hnízdo. 

„Ve společnosti Farma Čapí 
hnízdo očividně působili 
jako zcela neaktivní členové 
orgánů, aniž měli k aktivitě 
společnosti jakýkoli vztah. 
Přesto, anebo právě proto, jim 
členství ve funkcích společ-
nosti způsobilo 
problémy,“ říká 
Rozehnal.

Jak Panda 
Media, tak 
Respo Spol loni 
prošly fúzí, 
v rámci níž za-
nikly výkonné 
funkce nebo se 
v nich změnily 
vlastnické 
struktury. 
Ve společnosti 
Panda Media byl Herodes 
jednatelem od roku 2015. 
Sloučením agentury s Imo-
bou, nástupnickou firmou 
společnosti Čapí hnízdo, ale 
Panda Media k prvnímu lednu 
zanikla a Herodes tím pádem 
ztratil pozici jednatele.

Ve společnosti Respo Spol 
držel od roku 2008 menšinový 
podíl, který se postupně sni-

žoval. Poslední podíl ve výši 
0,004 procenta prodal loni 
v dubnu, a to v rámci fúze, 
ve které se Respo Spol slou-
čila s firmou Agrobor, která 
rovněž spadá pod holding 
Agrofert.

Herodes podle dokumentu 
z veřejné  sbírky listin prodal 
svůj obchodní podíl ve spo-

lečnosti Respo 
Spol firmě 
Primagra, dceři 
Agrofertu. 
V této trojstup-
ňové struktuře 
je tak Agrofert 
jediným vlast-
níkem společ-
nosti Primagra 
a ta je po fúzi 
jedinou mat-
kou Agroboru 
a nástupnickou 

firmou zaniklé společnosti 
Respo. 

Premiérova žena odešla 
z vedení Imoby na vlastní 
žádost loni 23. května, zhruba 
dva týdny poté, co Regionální 
rada regionu střední Čechy 
vyzvala společnost k dobro-
volnému vrácení padesátimi-
lionové dotace čerpané na vý-
stavbu farmy Čapí hnízdo.

Po Babišové opouští 
Agrofert i její bratr

Herodes ve firmě 
Farma Čapí hnízdo 
působil jako zcela 
neaktivní člen 
vedení. Přesto mu 
členství způsobilo 
problémy.

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST R2G miliardáře Oldřicha Šlemra, 
smí spolu se zakladateli Avastu Pavlem Baudišem a Eduardem 
Kučerou koupit pražský hotel InterContinental. Antimonopolní 
úřad jim povolil vstup do společnosti WIC Prague, vlastníka 
hotelu. Podle dřívější informace magazínu Forbes má výše trans-
akce činit pět miliard korun. 

ZMĚNA  MAJITELE
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n Komplex Alfa Resort 
v horském středisku 
Deštné projde pod 
novým majitelem 
rekonstrukcí, otevře 
se v příštím roce.  

Štěpán Bruner

Síť rekreačních areálů 
Amenity Resorts se na kon-
ci loňského roku rozrostla 
o hotelový areál v Deštném 
v Orlických horách. Transakci 
oznámil na Twitteru většino-
vý vlastník Amenity Resorts 
a minoritní akcionář ČEZ Mi-
chal Šnobr. Resort v Deštném 
zatím společnost převzala jen 
majetkově. 

„Do konce zimní sezony 
jej řídí původní provozova-

tel. Po 31. březnu mu vyprší 
smlouva a my se pustíme 
do rekonstrukce,“ sdělil dení-
ku E15 Šnobr.

Rekonstrukce se zaměří 
především 
na celkové 
zvýšení úrov-
ně resortu. 
„Do značné 
míry změníme 
vnitřní dispo-
zice na stan-
dard čtyřhvěz-
dičkového 
hotelu. Rozší-
říme restau-
raci, zvětšíme 
konferenční 
sál, vybudujeme wellness 
a zrekonstruujeme bazén,“ 
popsal Šnobr. Kapacita areálu 
zůstane i po rekonstrukci 
na 150 lůžkách. Celková výše 

investice včetně rekonstrukce 
nepřesáhne sto milionů.

Síť Amenity Resorts inves-
tuje do rekreačních areálů 
na českých horách. V souča-

nosti provo-
zuje ubytovací 
komplexy 
ve Špindlerově 
Mlýně, na Lipně 
a v České Ka-
nadě. V areálu 
u Nové Bystřice 
nyní buduje 
nový hotel.

Šnobr hodlá 
se sítí rekreač- 
ních areálů 
dál expando-

vat. „Máme zájem Amenity 
Resorts v následujících letech 
rozšířit o dva až tři hotely po-
dobného charakteru,“ uzavřel 
investor. Více E15.cz

Šnobr rozšiřuje síť 
hotelů do Orlických hor

ÚROKY STARTUJÍ UŽ NA

OSOBNÍ ÚVĚR

S RYCHLOU PŮJČKOU 
SI MŮŽETE UDĚLAT 
REÁLNOU RADOST

 Sjednání bez poplatku přímo ve vašem mobilu
 Nízké sazby od 4,9 % do maximálních 9,9 %
 Pevný úrok od první až do poslední splátky

4,9 %

U osobního úvěru, který vám poskytneme v období od 7. 1. do 28. 2. 2019, vám nebudeme účtovat poplatek za službu zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr ve výši 490 Kč.
Vzorový příklad: Výše úvěru 100 000 Kč, splatnost 8 let, pevná úroková sazba 5,90 % p.a., RPSN 6,07 %, celková splatná částka 125 694,38 Kč. 1. splátka úroků 311,39 Kč, 2.–95. anuitní splátka 1 321 Kč, 
96. anuitní splátka 1 208,99 Kč. Jednorázový poplatek za sjednání úvěru 0 Kč. Měsíční poplatky za: spravování úvěru 0 Kč, vedení běžného účtu MůjÚčet 0 Kč, el. výpisy 0 Kč. Příklad je spočítán k datu 
čerpání 1. 1. 2019 a termínu splácení úvěru vždy k 20. dni v měsíci.

kb.cz 800 521 521

#mojenoveauto

22738 KB spotrebak E15 225x148 v01.indd   1 14.01.19   17:02

298964/17 inzerce

Síť Amenity 
Resorts provozuje 
ubytovací 
komplexy 
ve Špindlerově 
Mlýně, na Lipně 
a v České Kanadě.

Bertiny lázně v Třeboni 
čeká rekonstrukce
Město Třeboň chce na pod-
zim zahájit rekonstrukci 
Bertiných lázní za 137 mi- 
lionů korun, která potrvá 
do jara 2020. V lázních 
Aurora hodlá do čtyř let 
vybudovat za sto milionů 
venkovní wellness. Bertiny 
lázně i Aurora patří pod 
Slatinné lázně Třeboň, jež 
vlastní město. Celkem tam 
pracuje 480 lidí. 

Češi chtějí státní bondy 
za tři miliardy korun
Lidé si v první emisi 
objednali státní dluhopisy 
určené pouze pro fyzické 
osoby za 3,07 miliardy 
korun. Počet objednávek 
podle ministerstva financí 
přesáhl 7,1 tisíce. Prodej 
bondů nazvaných Dluhopis 
Republiky začal od prvního 
prosince. Splatnost dluho-
pisů je šest let a průměrný 

roční výnos emise bude 
2,07 procenta před zdaně-
ním.

Realitní makléře patrně 
nemine nutná kvalifikace
Vysokoškolské vzdělání 
nebo potřebnou kvalifikaci 
zjevně budou muset mít 
realitní makléři v budouc-
nu. Vláda schválila návrh 
zákona, který mění volnou 
živnost realitního mak-
léře na živnost vázanou 
s požadavky na odbornou 
kvalifikaci. 

Těžba uhlí klesla,  
koksu se vyrobilo více
V Česku loni klesla meziroč-
ně o osmnáct procent pro-
dukce černého uhlí, vytěžilo 
se 4,5 milionu tun. Těžba 
hnědého uhlí klesla  
o 0,4 procenta na 39,2 mi- 
lionu tun. Výroba koksu 
vzrostla o 2,5 procenta na  
2,5 milionu tun. /čtk/

Krátce

https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/snobrova-hotelova-sit-expanduje-koupila-areal-v-orlickych-horach-1355562
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n Skupina DRFG 
vydává dluhopisovou 
emisi v objemu dvou 
miliard korun. Mají 
jí umožnit realitní 
nákupy.

Jaroslav Bukovský

Nejprve to byly telekomu-
nikační společnosti, teď se 
zájem byznysmena Davida 
Rusňáka stáčí k realitám. 
Jeho investiční skupina 
DRFG chce ještě do polovi-
ny letošního roku uskuteč-
nit několik větších realit-
ních akvizic. Jde si proto 

na dluhopisový trh až pro 
dvě miliardy korun. 

Brněnský byznysmen 
Rusňák se vrací na trhy 
po čtyřech měsí-
cích. DRFG tehdy 
vydala dluhopi-
sy za miliardu 
korun, a to 
primárně 
na nákupy 
společností 
z telekomu-
nikačního 
byznysu. 

„Chceme rozši-
řovat naše portfolio 
komerčních, převážně retai-
lových ploch. Jen na první 
pololetí letošního roku 

máme již v pokročilé fázi 
rozpracovanosti akvizice 
ve výši přesahující dvě mi-

liardy korun. Pracujeme 
rovněž na dalších 

příležitostech, 
které bychom 

rádi realizova-
li v letošním 
roce, a před-
pokládáme, 
že objem 

letošních ná-
kupů význam-

ně překročí ten 
loňský,“ uvádí 

pro deník E15 majitel 
a šéf DRFG David Rusňák. 
Celou nabranou sumu by 
tak mohla skupina využít. 

Dvoumiliardová emise 
bondů, kterou firma plánuje 
splatit za deset let, už začát-
kem ledna získala svolení 
České národní banky.

Podle Rusňáka DRFG 
loni nakoupila nemovitos-
ti za více než tři miliardy 
korun a celkový objem 
realitního portfolia, které 
spravovala ke konci loňské-
ho roku, dosáhl 6,3 miliardy 
korun. 

Reality jsou vedle teleko-
munikačních společností 
další oblastí, na niž se DRFG 
dlouhodobě zaměřuje. Už za-
čátkem letošního roku koupil 
Rusňák od realitní skupiny 
CPI miliardáře Radovana 

Brněnský investor Rusňák  
zbrojí na realitní akvizice 

Objem  
realitního portfolia,  

který DRFG koncem roku  
2018 spravovala, dosáhl

6,3
miliardy korun.

WWW.E15PREMIUM.CZ 

Novoroční cena rozšířeného předplatného

za 1 999 Kč
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n Nákladní dopravci 
budou moci do konce 
roku převážet o tře-
tinu více zboží mezi 
Prahou a Mělníkem. 
Slibují si zvýšení kon-
kurenceschopnosti 
vůči kamionům.

Jiří Liebreich

Ředitelství vodních cest za-
hájilo prohlubování nejdelší 
české řeky v devíti úsecích 
mezi Prahou a Mělníkem. 
Dílo za 127 mi- 
lionů korun ze 
Státního fondu 
dopravní infra- 
struktury má 
společnost 
Zvýšení po-
norů na Vl-
tavské vodní 
cestě dokončit 
do konce roku. 
Po vůbec prv-
ním zvýšení 
povoleného 
ponoru ze  
180 na 220 centimetrů budou 
moci rejdaři převážet až 
o pět set tun více nákladu 
na jedné lodi, takže si polep-
ší až o třetinu. Podvodní bag-
ry budou prohrabávat koryto 

řeky například v Troji, Mod-
řanech nebo na Štvanici.

„Stavba podstatně zvýší 
ekonomiku plavby i konku-
renceschopnost vodních do-
pravců vůči silničním,“ řekl 
Lukáš Hradský, spolumajitel 
rejdařské firmy Evropská 
vodní doprava – Sped. „Od-
hadujeme, že výnosy doprav-
ců vzrostou o deset procent. 
Nepočítá se ani tak s vyšším 
počtem lodí na Vltavě, jako 
spíš se zefektivněním pla-
veb,“ doplnil Lubomír Fojtů, 
ředitel ŘVC. 

Motorové nákladní lodě, 
které do Prahy přivážejí štěrk 

pro betonárky, 
smějí převážet 
maximálně 
750 tun mate-
riálu. Kapacita 
mnoha lodí 
přitom činí 
až 1100 tun. 
Díky prohlou-
bení řeky tak 
budou maxi-
málně využita 
i největší 
plavidla.

„Plné využití pomůže 
nahradit automobily ve vět-
ším množství. Pro Prahu to 
představuje značný přínos,“ 
podotkl Hynek Beneš, ředi-
tel pražské pobočky Státní 

Prohloubenou Vltavou poplují těžší náklady

Vítka tři obchodní objekty 
na severu Čech, v nichž pod-
nikaly potravinářský řetězec 
Albert, hobbymarket Obi 
a byznys s oblečením Kik. 

V závěru loňského roku 
zase DRFG koupila dvanáct 
nákupních parků od investič-
ní skupiny Hunter, mimo jiné 
na pražském Černém Mostě, 
v Českých Budějovicích nebo 
Plzni. 

Kromě realit a telekomuni-
kací investuje skupina DRFG 
rovněž do finančních služeb. 
Rusňák na sebe upozornil 
například akvizicí pora-
denské sítě Chytrý Honza. 
Skupina tak loni podle jeho 
slov překročila hranici jedné 
miliardy korun inkasovaných 
z provizí z prodeje finan- 
čních produktů. 

Ke konci loňského roku 
celá skupina DRFG spravova-
la majetek za více než 7,3 mi- 
liardy korun a utržila 3,8 mi- 
liardy korun, tedy více než 
dvojnásobek sumy z roku 
2017. 

Upraveno bude 
43 kilometrů 
vodní cesty mezi 
Mělníkem a Prahou 
v úsecích, kde 
ponor nedosahuje 
2,2 metru.

PODVODNÍ TECHNIKA. Dálkově ovládaný obojživelný stroj Komatsu zajišťuje prohrábku vltavské-
ho dna u Hodkoviček. Poslouží při prohlubování plavební dráhy do Mělníka.
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plavební správy. Podle Fojtů 
by lodě mohly v budoucnu 
výrazně pomoci s odvozem 
vytěženého materiálu při 
výstavbě tunelů metra.

Prohloubeno bude celkem 
43 kilometrů vodní cesty 
v úsecích, kde současný po-
nor nedosahuje 2,2 metru. 
Celkem mají bagry vytěžit 

130 tisíc metrů krychlových 
materiálu, z něhož bude 
část znovu využita. Projekt 
prohloubení koryta řeky bu-
dou provázet také archeolo-
gický výzkum a ekologický 
dozor.

Akce je součástí komplex-
ního projektu, kterým chce 
Ředitelství vodních cest 

zvýšit plavební parametry 
mezi Mělníkem a Prahou. 
Týká se to také rekonstrukce 
desítky mostů nebo rozsáhlé 
modernizace plavební komo-
ry na Štvanici. Z celkových  
nákladů, které činí přibližně 
dvě miliardy korun, bude 
část pokryta prostředky z ev-
ropských fondů.
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n Obě sociální sítě 
neuvedly detaily 
o datových centrech, 
v nichž jsou uloženy 
informace o ruských 
občanech.

Roskomnadzor, ruský úřad 
dohlížející na komunikační 
trh, zahájil správní řízení 
vůči společnostem Facebook 
a Twitter, které ve stanovené 
lhůtě nepředložily konkrét-
ní plány a termíny ohledně 
zřízení lokálních databází 
svých uživatelů v Rusku. 
Obě firmy nyní mají měsíc 
na nápravu, jinak proti nim 
úřad podnikne konkrétní 
kroky, varoval šéf Roskom-
nadzoru.

„V důsledku toho, že 
do pátku jsme dostali jen 
formální odpovědi společ-
ností Facebook a Twitter, 
které neobsahují konkrét-
ní informace o umístění 
databází ruských uživatelů 

na území Ruské federace, 
anebo informace, dokdy se 
tak stane, Roskomnadzor 
zahajuje správní řízení vůči 
oběma společnostem,“ řekl 
Interfaxu Alexandr Žarov, 

který stojí v čele zmíněného 
úřadu.

Roskomnadzor 17. pro-
since zaslal oběma firmám 
dopisy s upozorněním, že 
musejí respektovat ruské 
zákony, které vyžadují, aby 
údaje o ruských uživatelích 
byly uchovávány v Rusku. 
Pokud společnosti poža-
davek odmítnou, anebo jej 
budou ignorovat, dostanou 
pokutu, která v současnos-
ti činí pět tisíc rublů (asi 
1700 korun), a znovu se 
od nich bude požadovat lo-
kalizace databází, pohrozil 
Žarov loni v prosinci podle 
Interfaxu.

Agentura Reuters pozna-
menala, že v současnosti 
mají ruské úřady k dispozici 
pouze pokuty sahající po ně-
kolik tisíc dolarů, anebo 
k nim mohou zablokovat 
přístup na internetu. Mosk-
va  ale údajně zvažuje zave-
dení citelnějšího finančního 
postihu pro technologické 
firmy, které se nepodřídí 
ruským zákonům. /čtk/

Ruští úředníci 
tlačí na Facebook 
a Twitter

Čínské 
zpomalení
Podle včerejší oficiální 
informace čínských statis-
tiků činil tamní růst HDP 
v loňském roce meziročně 
6,6 procenta. Z pohledu 
Země středu žádná sláva. 
Vždyť ve svém hvězdném 
roce 2007 rostla tempem 
přes 14 procent, předloni 
však už jen 6,8 procenta. 
Znamená to, že tamní eko-
nomika dostává rýmu, která 
povede k celosvětové ekono-
mické chřipce? Ne nutně.

Zaprvé v posledních le-
tech začala centrální čínská 
vláda tlačit na regionální 
vlády, aby daly do pořádku 
svoje statistiky, většinou 
nadhodnocené. A tak na-
příklad provincie Che-pej 
nedávno přiznala, že její 
HDP za rok 2017 byl nadhod-
nocen o dobrá tři procenta. 
Část zpomalení čínského 
růstu tedy může být dána 
tímto procesem zreálnění 
vykazovaných čísel.

Za zpomalením však jistě 
stojí i další faktory. Svou 
roli nejspíš sehrálo loňské 
zvýšení cel na čínské dovozy 

do USA. Nasvědčuje tomu 
skutečnost, že zahraniční 
objednávky čínského zpra-
covatelského průmyslu už 
od jara 2018 klesají.

Vedle toho je tu však 
i dlouhodobější snaha čín-
ských úřadů bránit dalšímu 
růstu už dnes velmi vysoké-
ho zadlužení místních vlád, 
domácností, a zejména 
firem. Čína se zkrátka snaží 
o hladké přistání na nižších, 
ale zdravějších tempech 
růstu. Pomalu tak ustu-
puje z pozice lokomotivy 
obnovení světového růstu 
po nedávné finanční a eko-
nomické krizi.

Jestli bychom se měli něče-
ho bát, tak rizika, že se Čí-
ňanům tento manévr nepo-
vede. Nejpravděpodobnější 
hrozbou je, že v Číně začne 
růst míra nesplácených 
úvěrů, domácnosti a firmy 
se polekají a začnou šetřit, 
načež se dále zhorší zisko-
vost firem a jejich schopnost 
splácet úvěry – a tamní 
přefouknutý finanční sektor 
se začne hroutit. Čína není 
se zbytkem světa finančně 
propojená tak silně jako 
USA před 10 lety, nicméně 
výsledné prudké ochabnutí 
čínského zapojení do mezi-
národního obchodu by jistě 
mělo na ostatní ekonomiky 
velmi zřetelný dopad.

Autor je ekonomem  
České spořitelny

Akcie, měny & názory

Michal Skořepa

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,106

Čína 1 3,314

Dánsko 1 3,428

EMU 1 25,595

Chorvatsko 1 3,446

Japonsko 100 20,543

Kanada 1 16,938

Maďarsko 100 8,056

Norsko 1 2,627

Polsko 1 5,965

Rusko 100 33,934

Švédsko 1 2,497

Švýcarsko 1 22,558

Turecko 1 4,222

USA 1 22,528

Velká Británie 1 28,984

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 21. 1. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 83,50   1,21 % 

CETV 75,00   0,13 % 

ČEZ 537,00   -0,46 % 

Erste Bank 763,60   -1,85 % 

Kofola 289,00   0,00 % 

KB 890,00   0,00 % 

Moneta 74,65   0,27 % 

O2 CR 243,00   -1,22 % 

Pegas 836,00   -0,71 % 

Philip Mor. ČR 14 500,00   0,00 % 

TMR 760,00 -0,65 %

VIG 556,00   0,54 % 

Celkový objem (v tisících korun) 208 440

Akcie na pražské burze 21. 1. 2019

FIRMA ROBOSEA představila na mezinárodním veletrhu 
CES v Las Vegas robotického žraloka. Bude pomáhat vědcům 
mapovat oceány. Novinka s názvem Robo-Shark se dokáže 
potopit do hloubky až 300 metrů a plavat rychlostí přes 18 ki-
lometrů za hodinu.  Více E15.cz

ROBOŽRALOK

Fo
to

 p
ro

fim
ed

ia
.c

z

HROZBA POKUTY. Tech-
nologickým firmám hrozí 
symbolická pokuta pět tisíc 
rublů za nedodržení stávajících 
podmínek úřadu. Časem se ale 
může zvětšit.
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https://www.e15.cz/magazin/oceany-budou-zkoumat-dvoumetrovi-roboticti-zraloci-1355555


n Organizace Oxfam 
varovala před nedo-
statečným financová-
ním veřejného zdra-
votnictví. 

Prohlubující se propast mezi 
chudými a bohatými a pod-
financované veřejné služby 
posilují hněv veřejnosti a mo-
hou za nárůst nacionalismu. 
Ve své zprávě o nerovnosti, 
zveřejněné před začátkem 
Světového ekonomického 
fóra ve švýcarském Davosu, 
to napsala britská nevládní 
organizace Oxfam. Zatímco 
majetek miliardářů se loni 
každý den v průměru zvýšil 
o 2,5 miliardy dolarů, tedy 
meziročně o 12 procent, tra-
tila chudší polovina světové 
populace 11 procent, tedy půl 
miliardy dolarů denně.

„Chudí trpí dvojnásobně 
– nemají přístup k základ-
ním službám a zároveň platí 
vyšší daně,“ řekla výkonná 
ředitelka Oxfamu Winnie 
Byanyimová. V uplynulých 
desetiletích se dle Oxfa-
mu snižovaly daně 
bohatým a kor-
poracím. Vlády 
pak převedly 
daňové bře-
meno na chu-
dé, třeba 
formou daně 
z přidané hod-
noty, vysvětlila. 
Oxfam proto 
volá po větších 
investicích do veřejného 
zdravotnictví a po silnějším 
a efektivnějším zdanění vel-
kých firem a bohatých.

Celosvětově jsou so-  
ciální nerovností obzvláště 

ohroženy ženy. V globálním 
průměru loni vlastnili muži 
o 50 procent více než ženy. 
Ty mají často také kvůli 
zastávaným neplaceným 
činnostem typu péče o děti 

a starší lidi méně času 
se politicky angažo-

vat, což pomáhá 
stávající hospo-

dářský systém 
vytvořený 
muži a pro 
muže udržo-
vat, vyvozuje 

Oxfam.
Potěšující 

nicméně je, že 
se mezi lety 1990 

a 2010 podařilo snížit 
na polovinu počet lidí žijí-
cích v extrémní chudobě. 
Na světě jich s 1,90 dolaru 
na den nyní žije 736 milio-
nů. /čtk/

Rozdíly mezi chudými  
a bohatými dále rostou

www.E15.cz | 9 |

Šéf VW varoval před vysokými cenami elektroaut

Přechod na elektromobily způsobí, že automobily budou 
značně dražší, pro osoby s nízkými příjmy mohou být v bu-
doucnu nedostupné. V rozhovoru s listem Welt am Sonntag 
to uvedl předseda dozorčí rady automobilky Volkswagen 
Hans Dieter Pötsch. 

WhatsApp omezil přeposílání zpráv

Francouzský úřad na ochranu osobních údajů CNIL vymě-
řil společnosti Google pokutu 50 milionů eur. Firma podle 
úřadu pochybila při nakládání s osobními údaji uživatelů. 
Podle listu The Wall Street Journal jde o nejvyšší pokutu, 
jaká byla udělena v rámci pravidel GDPR.

Japonsko opět dováží ropu z Íránu

Japonsku se podařilo obdržet na dovoz ropy z Íránu 
na dalších 180 dní od USA sankční výjimku. Země proto 
obnovila dovoz ropy z Íránu. Agentuře Reuters to sdělily 
zdroje z japonských rafinérií a íránských úřadů.   

Soud nařídil Gazpromu odpouštět dluhy

Soud v čečenském Grozném nařídil firmě Gazprom odepsat 
dluhy za plyn dodaný obyvatelstvu ve výši devíti miliard 
rublů, tedy asi tři miliardy korun. Politici v Čuvašsku, 
Baškortostánu a dalších oblastech se bouří a žádají pro své 
regiony totéž. Gazprom se proti verdiktu odvolá. /čtk/

Krátce

WWW.LIDEAZEME.CZ

SNÍH NEBO PALMY?
Tipy na skvělou dovolenou v zimě.

PRÁVĚV PRODEJI

Nestíháte jít do trafiky? Kupte si e-magazín na www.ikiosek.cz

299582/30 inzerce

Majetek
miliardářů loni

rostl o

2,5
miliardy dolarů

denně.
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Fotografie

dvou
údajných ruských 

atentátníků zveřejněná 
v Británii přímým

důkazem není, uvedl
mluvčí ruského

prezidenta.

Stejný mechanismus jako vůči ruské GRU využila unie také vůči 
syrskému Středisku vědeckého studia a výzkumu. Instituce je 
odpovědná za vývoj a produkci chemických zbraní. Postih se 
týká i pěti syrských činitelů, kteří za práci tohoto střediska přímo 
odpovídají. Středisko už figuruje na starším sankčním seznamu 
v souvislosti s občanskou válkou v Sýrii. Na něj EU dopsala dalších 
11 prominentních podnikatelů a pět právnických subjektů, 
v souvislosti se syrskou občanskou válkou se tak sankce týkají 
270 osob a 72 právnických subjektů.

Postihy se 
týkají i Sýrie

n EU zmrazí evropský 
majetek čtyř členů 
ruské vojenské služby 
GRU a nedovolí jim 
pobyt v unii.

Evropská unie uvalila sankce 
na dva důstojníky ruské vo-
jenské rozvědky GRU a také 
na šéfa této služby a jeho 
zástupce. EU tak podpořila 
tvrzení Británie, že ruská 
tajná služba stojí za použi-
tím jedovaté nervové látky 
z loňského března v brit-
ském Salisbury. 

Ke zmrazení evropského 
majetku dotčených osob 
a k zákazu jejich vstupu 

do EU poprvé unie využila 
nový sankční režim namíře-
ný proti používání a šíření 
chemických zbraní domluve-
ný loni v říjnu.

Britský ministr 
zahraničí Jeremy 
Hunt krok 
uvítal. „Pre- 
miérka The-
resa Mayová 
řekla, že 
po GRU půjde-
me, abychom 
zastavili jejich 
škodlivé aktivity. 
Použití novičoku 
v Salisbury byla neu-
věřitelně nebezpečná věc,“ 
upozornil Hunt.

Jeho český kolega Tomáš 
Petříček připomněl, že sank-
ce se dotkly osob, které jsou 
odpovědné za operace GRU 

či se přímo podílely 
na dění v Salisbury. 

„Česká republika 
to vítá,“ uvedl.

Británie 
z útoku 
na bývalého 
dvojího agen-
ta Sergeje 

Skripala, 
který byl spolu 

se svou dcerou 
přiotráven loni po-

čátkem března nervově 
paralytickou látkou ozna-
čovanou jako novičok, viní 
právě příslušníky ruské GRU.

Skripalovi přežili, Moskva 
obvinění popírá. Odmítavé 
stanovisko Kreml potvrdil 
i ve včerejším protestu proti 
rozšíření sankcí. Prezident-
ský mluvčí Dmitrij Peskov 
rozhodnutí EU označil za ne-
opodstatněné.

„Stále jsme (o vině Ruska) 
neviděli žádné důkazy,“ řekl 
mluvčí s tím, že fotografie 
dvou údajných ruských aten-
tátníků zveřejněná v Británii 
přímým důkazem není. /čtk/

Unie potrestala ruskou 
rozvědku za Salisbury

V BRAZILSKÉM RIO DE JANEIRU a na dalších místech 
amerického i evropského kontinentu včetně České republiky 
mohli lidé včera nad ránem sledovat poslední úplné zatmění 
Měsíce v této dekádě.

ZATMĚNÍ MĚSÍCE
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V Číně se narodilo 
nejméně dětí od roku 1949
Porodnost v Číně loni klesla 
na nejnižší úroveň od zalo-
žení Čínské lidové republiky 
před 70 lety. Vyplývá to 
z údajů, které zveřejnil tam-
ní statistický úřad. Méně re-
striktivní populační politika 
vlády podle agentur zjevně 
nemotivuje čínské páry mít 
více dětí. Čína se tak zařadila 
po bok Japonska, Jižní Koreje 
a dalších východoasijských 
zemí, kde se po letech hospo-
dářského boomu rovněž 
výrazně snížila natalita.

Na afghánské základně 
zahynulo přes 120 vojáků
Vojáci Tálibánu ve výcviko-
vém středisku v provincii 
Vardak na východě Afghá-

nistánu zabili více než 
120 příslušníků bezpečnost-
ních složek. Oznámila to 
agentura Reuters s odvolá-
ním na zdroje z afghánského 
ministerstva obrany. Podle 
dřívějších zpráv afghán-
ských úřadů si útok povstal-
ců na základnu vyžádal 
výrazně méně obětí.

Izrael zaútočil 
na íránské cíle v Sýrii
Izraelská armáda oznámila, 
že ostřelovala íránské cíle 
v Sýrii. V prohlášení zároveň 
varovala syrskou vládu, aby 
neútočila na izraelské úze-
mí. Oznámení přišlo několik 
hodin poté, co v neděli Izrael 
sestřelil raketu nad Golan-
skými výšinami. Exilová 
Syrská organizace pro lidská 
práva uvedla, že při izrael-

ských úderech bylo zabito 
jedenáct osob.

Rusko podle USA stále 
porušuje pakt o raketách
Spojené státy znovu vyzvaly 
Rusko, aby zničilo novou 
střelu s plochou dráhou letu, 
představující podle Wa-
shingtonu přímé porušení 
smlouvy o likvidaci raket 
středního a krátkého doletu. 
Američané také obvinili 
Rusko z destabilizace glo-
bální bezpečnosti, napsala 
agentura Reuters. Nová 
střela, která má dolet pět 
set až patnáct set kilometrů 
a může být vybavena kon-
venční či jadernou hlavicí, 
představuje „silné a přímé 
ohrožení Evropy a Asie,“ 
uvedl americký velvyslanec 
Robert Wood. /čtk/

Krátce

Britská premiérka Theresa 
Mayová včera poslancům 
řekla, že od nich bude chtít vy-
jasnění jejich postoje ohledně 
sporné irské pojistky, která je 
součástí dojednané dohody 
o odchodu země z Evropské 
unie a má zabránit obnove-
ní hraničních kontrol mezi 
Irskem a Severním Irskem. 
S těmito požadavky se pak 
hodlá vrátit do Bruselu.

Předsedkyně vlády zároveň 
odmítla druhé referendum 
o EU stejně jako odložení 
brexitu. Spojené království má 
opustit unii 29. března, tedy 
už za 66 dní. Sedmadvacítka 
ale opakovaně dala najevo, že 
o dohodě včetně irské pojistky 
znovu jednat nehodlá.

Mayová v Dolní sněmovně 
představila svůj plán B, tedy 
návrh dalšího postupu poté, 
co poslanci minulý týden 
její dohodu s EU rekordním 
rozdílem hlasů odmítli. Zdů-
raznila, že správnou odpovědí 
parlamentu na obavy ohledně 
brexitu bez dohody by bylo 
dohodu schválit.

Šéf opozičních labouristů 
Jeremy Corbyn v reakci opět 
Mayovou vyzval, aby závazně 
vyloučila odchod Británie 
z Evropské unie bez dohody 
schválené parlamentem. 
Plán B, který představila, 
se podle něho nijak neliší 
od toho, který již britský par-
lament odmítl minulý týden.

                   /čtk/ Sledujte E15.cz

Opozici se nelíbí ani 
druhý plán Mayové

https://www.e15.cz/zahranicni/druhe-referendum-mayova-odmita-svym-planem-b-si-ale-poslance-neziskala-1355568
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Tvář dne 

 Nové sankce jsou naplněním 
našeho odhodlání tvrdě postupovat 
proti nebezpečným aktivitám ruské 
vojenské rozvědky,

řekl britský ministr zahraničí 
Jeremy Hunt
str. 10
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Politická  
revoluce,  
verze 2.0
Revoluce požírá své děti, 
říká se. Pokud přistoupíme 
na to, že u nás teatrálním 
policejním vpádem na Úřad 
vlády v červnu 2013 vypukla 
jakási politická revoluce, dá 
se dnes říct, že její mladší 
děti dnes začínají požírat své 
starší sourozence. Jedním 
z projevů tohoto „revoluční-
ho kanibalismu“ je cíl, který 
Piráti představili na svém 
víkendovém sněmu: porazit 
ve sněmovních volbách hnu-
tí ANO a sestavit vládu.

Je to cíl ambiciózní, ale lo-
gický. Piráti se derou na mís-
to druhé nejsilnější strany 
a prohlašují se za alternativu 
k ANO. Pirátský apetit přiži-
vily i úspěchy v nedávných 
komunálních volbách.

Testem jejich odhodlání se 
mají stát nadcházející volby 
do Evropského parlamentu. 
Rádi by dostali 20 procent 
hlasů. Vzhledem k součas-
ným preferencím to nemusí 
být nereálné, nahrávat jim 
může i poměrný volební sys-
tém s Českem jako jedním 
velkým volebním obvodem. 

Na druhé straně v minulých 
eurovolbách vůbec nepře-
lezli přes pětiprocentní práh 
a není jasné, jak na jejich vo-
liče a sympatizanty evropská 
agenda zafunguje.

V době, kdy se řeší bu-
doucnost samotné unie – ať 
kvůli brexitu či německo-
-francouzskému sbližování – 
mluví Piráti o tom, jak chtějí 
zabránit rozkladu unie. Jinak 
ale opakují svá oblíbená 
témata jako digitalizace, 
ochrana spotřebitelů, občan-
ské svobody a v neposlední 
řadě klimatické změny. 

Jejich šéf Ivan Bartoš brojí 
proti „exituchtivým populi-
stickým či extremistickým 
stranám“, mezi dlouhodobé 
body pirátského progra-
mu ovšem patří závazné 
referendum o všem možném, 
byť zrovna v případě czexitu 
s přísnějšími podmínka-
mi. Bez významu není ani 
pirátské váhání, zda by se 
ve Štrasburku přimkli spíše 
k liberální frakci ALDE, ane-
bo k levicovým Zeleným.

Pokud se chtějí ve sně-
movních volbách postavit 
přímo proti hnutí ANO, tak 

před volbami evropskými 
Piráti svým „nadprůměrně 
proevropským“ postojem 
hodlají především doluxo-
vat zásobníky městských 
liberálů. Podobně jako ANO 
nejprve lovilo ve vodách 
liberální pravice, zatímco 
nyní se usadilo v levicových 
stokách. A není to jediné 
požírání dětí revoluce.

Odhodlání šéfa a multi-
moderátora TV Barrandov 
Jaromíra Soukupa vstou-
pit do politického ringu 
jistě netěší Tomia Okamuru 
a jeho SPD. Okamura dosud 
oslovoval lidi permanentně 
naštvané na establishment 
a také radikálněji naladěnou 
střední třídu. Pro Soukupa 
mají být eurovolby zjevně 
hlavně testem, nakolik jeho 
televizní apely – urputné, 
směšné, ale i nebezpečné – 
mohou dolehnout skutečně 
až k volebním urnám.

Ale až takhle přehledné 
to samozřejmě není, což lze 
ukázat právě na příkladu 
Pirátů. Jsou považováni 
za nový liberální projekt, 
datum jejich vzniku je ale 
o devět dní starší než v pří-
padě TOP 09. A přestože se 
v mnohém mohou tvářit jako 
protipól okamurovců, stačí 
se podívat, které dvě strany 
kladou největší důraz na li-
dová hlasování všeho druhu 
a na odvolávání politiků. 
Revoluce mají nejen své děti, 
ale i své paradoxy.

Autor je politolog

Komentář

Petr Pešek

I když se Piráti tváří 
jako alternativa k ANO,  
v eurovolbách chtějí 
doluxovat zásobníky 
městských liberálů.
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Pohled 
na uhlí 
dnes není 
objektivní 
n Rostoucí ceny emisních povolenek 
razantně navýšily náklady tuzemských 
tepláren. Firmy navíc čekají investice 
do odsíření, které se mají v souhrnném 
objemu vyšplhat na desítky miliard 
korun. „Evropská unie se opět snaží 
být papežštější než papež a tím si 
podkopává i celou ekonomiku. Ostatní 
státy mimo Evropu zdaleka tak přísnou 
politiku nemají,“ říká nový předseda 
výkonné rady Teplárenského sdružení 
ČR Tomáš Drápela.

Ondřej Souček

 Teplárny dnes musejí 
čelit zvyšujícímu se tlaku 
kvůli dražším emisním 
povolenkám a přísnějším 
emisním limitům. Exis-
tuje ještě reálná šance, že 
v Česku někdo postaví větší 
tepelnou elektrárnu?
To je vysoce nepravděpo-
dobné, ale ne kvůli vyšším 
nákladům, které jsou spoje-
né s evropskou klimaticko-
-energetickou politikou. 
Důvodem budou spíše 
vysoké pořizovací náklady 
na infrastrukturu a také 
to, že dnes žádný starosta 
nepovolí, aby se celé město 
rozkopalo. 

Za minulého režimu se 
komunisté nikoho neptali 
a potřebnou infrastruktu-
ru vybudovali, teď je však 
takový krok nemyslitelný. 

Zároveň je to ale jedna 
z mála věcí, které nám v zá-
padní Evropě závidí. Dnes 
díky tomu máme stabilní 
energetickou soustavu, což 
nám umožňuje elektřinu 
i vyvážet.

 Stabilní ano, ale větší 
uhelné teplárny jsou 
označovány jako zdaleka 
nejšpinavější zdroj energie.
To, jak se dnes kouká 
na uhlí, není objektivní. 
Veřejné mínění je ovlivněno 
jak iracionální politikou 
Evropské unie, tak ply-
nárenskou lobby. Je sice 
pravda, že pálení plynu je 
z pohledu oxidu uhličitého 
asi o 60 procent čistější, 
ale to se bavíme o pálení 
paliva. U plynu pak existují 
další emise při jeho těžbě 
a zároveň vznikají velké 
ztráty při jeho transferu 

do místa spotřeby. Nesmíme 
ale zapomínat ani na to, že 
spalováním plynu vznikají 
i oxidy dusíku, které jsou 
škodlivé pro zdraví. 

Uhelné elektrárny navíc 
už jednou prošly výraznou 
ekologizací, když v roce 
1996 začaly odsiřovat kvůli 
tehdejším limitům. Pro ži-
votní prostředí to byl tehdy 
výrazný skok vpřed, který 
dával smysl. I dnes jsem cel-
kově pro moderní techno-
logie a nové cesty v energe-
tice, ale ten přechod na ně 
musí být přirozený, bez 
dotací a iracionálního poli-
tického tlaku na klasickou 
energetiku.

 Tady se dá namítnout, 
že u tepláren existují další 
negativní položky, jako je 
třeba znečištěné ovzduší, 
které nejsou zahrnuty 

do jejich skutečných ná-
kladů.
Ano, ale otázka pak je, 
jak a jestli vůbec by se 
tyto – mnohdy pochybně 
vypočítané externality – 
měly začlenit do konkrétní 
energetické politiky státu. 
Já si to nemyslím. Největším 
znečišťovatelem je přece 
doprava. Tu nikdo zdražovat 

nebude. Málokdo mluví také 
o tom, že lokální topeniš-
tě na uhlí vyprodukují až 
desettisíckrát více škodlivin 
na jednotku produkované 
energie než teplárny.

 Jak by porovnání do-
padlo s plynovými kotli?
Plynové kotle jsou samo-
zřejmě ekologičtější, ale 
plyn je mnohem dražší pa-
livo, a ne každý si ho proto 
může dovolit. Nehledě na to, 
že s vyšší spotřebou plynu 
budeme zase mnohem 
závislejší na Rusku a každá 
geopolitická roztržka se nás 
dotkne mnohem více, než 
kdybychom spalovali naše 
uhlí.

 Od roku 2021 mají platit 
nové přísnější unijní limity 
na emise oxidů síry. Jak 
velké investice budou po-

 Přechod 
na moderní 
technologie musí být 
přirozený, bez dotací 
a iracionálního 
politického tlaku 
na klasickou 
energetiku.
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Vystudoval 
Matematicko-
fyzikální 
fakulta 
UK v Praze 
a poté dva roky 
po studiu působil na VŠST 
v Liberci jako samostatný 
vědecký pracovník. V roce 
1996 nastoupil jako ekonom 
do společnosti Plzeňská 
teplárenská, kde od roku 
2002 zastává funkci 
generálního ředitele. Do čela 
představenstva firmy se 
Drápela dostal o dvanáct let 
později, kde působil celkem 
čtyři roky. Nyní je předsedou 
výkonné rady Teplárenského 
sdružení ČR.

Tomáš 
Drápela (57)

třeba, aby je větší teplárny 
splnily?
To je velmi složité vyčíslit, 
ale budou to určitě vyšší 
desítky miliard korun. Jak 
jsem ale zmínil už na za-
čátku, první odsíření už 
proběhlo a bylo úspěšné. 
Teď má ale dojít k dalšímu 
dramatickému zpřísnění 
limitů a s tím už souhlasit 
nemůžeme. Nikdo například 
nedomyslel to, že těch firem, 
které dokážou zmodernizo-
vat kotle, je v Evropě maxi-
málně pět. To znamená, že 
když mají teplárny investici 
provést v omezeném čase 
a zároveň zde máme jen 
několik málo firem, náklady 
na investici budou enormně 
vysoké. Evropská unie se 
opět snaží být papežštější 
než papež a tím si podko-
pává i celou ekonomiku. 
Ostatní státy mimo Evropu 
zdaleka tak přísnou politiku 
nemají.

 Jak je to s emisními 
limity v Plzeňské tepláren-
ské, kde jste generálním 
ředitelem?
Nás tato investice teprve 
čeká. Na přelomu roku 
došlo k fúzi s relativně 
menší teplárnou, Plzeň-
skou energetikou, která už 
ekologizací kotlů prošla. 
Naše investice by tak díky 
tomu nemusela být tak ná-
kladná (Majitelem Plzeňské 
energetiky je EPH, jejímž 
většinovým vlastníkem 
je Daniel Křetínský, který 
zároveň vlastní vydavatel-
ství CNC, kam spadá i deník 
E15 – pozn. aut.).

 Mají už některé větší 
teplárny splněno?
Ano, ale je jich málo. 
V současnosti většina spíše 
vyčkává. Zajímavé napří-
klad je, že ani Německo své 
energeticko-klimatické cíle 
neplní a jejich cesta Ener-
giewende se jim výrazně 
prodražuje.

 Budete tedy tlačit 
na to, aby teplárny dostaly 
výjimky a účinnost přísněj-
ších limitů se oddálila?
Ano, budeme usilovat o vý-
jimky, protože si myslíme, 
že za celkovou sumu inves-
tic zkrátka nedostaneme 
adekvátní zlepšení životní-
ho prostředí.

 Co když se výjimky 
nepodaří schválit? Mohlo 
by to pro některé teplárny 
znamenat i konec provo-
zu?

Vyšší riziko vnímám 
v politickém ovlivňování 
ceny emisních povolenek 
Evropským parlamentem. 
Pokud jejich cena nadále 
poroste stejným tempem 
jako dosud, skončí některé 
teplárny ještě dříve, než 
začnou platit zmíněné 
limity. Například Plzeňská 
teplárenská loni vydala 
za povolenky 56 milionů, 
na letošní rok už přitom 
plánujeme čtyřnásobek. To 
je ohromný rozdíl.

 Když to celé shrneme, 
jakou mají teplárny bu-
doucnost?
Musíme si přiznat, že jsme 
v Evropě boj o uhlí prohráli. 
Dnes lze uhelné teplárny 
rozdělit do tří skupin. Těm 
nejúspěšnějším klesl zisk 
na třetinu, další část je 
na nule a poslední skupina 
je v červených číslech. Navíc 
to vypadá, že bude hůř.

 Jak moc mohou tep-
lárnám pomoci poslední 
schválená opatření – tedy 
snížení DPH za odběr 
tepla z 15 na 10 procent 
a zvýšení podpory kombi-
nované výroby elektřiny 
a tepla, kterou na konci 
roku schválil Energetický 
regulační úřad?
To jsou jen kosmetické změ-
ny. Ale i za toto je potřeba 
všem zúčastněným podě-
kovat. V roce 2018 vydali 
energetici za emisní povo-
lenky do státního rozpočtu 
15 miliard korun. Rozpočet 
přitom plánoval příjem 
ve výši šest miliard. To vše 
díky neočekávanému růstu 
ceny během roku 2018. ERÚ 
tak pouze reagoval na ros-
toucí cenu povolenky. DPH 
spolu se zvýšenou podpo-
rou ale zdaleka neeliminuje 
ty obrovské peníze, které 
jsme nad rámec zaplatili. 
Současný stav je zkrátka 
fatální a málokdo si to uvě-
domuje.

 Co tedy chcete dělat?
Naším cílem je, aby se za-
bránilo živelnému rozpadu 
teplárenských soustav. Je 
jasné, že pokud budeme 
nuceni zdražovat, tak lidé 
budou přecházet na lokální 
kotle a vybudovaná infra-
struktura a investice přijdou 
vniveč.

 Mluví se o tom, že by 
teplárny měly v budoucnu 
přejít na plyn…
Tomu se částečně nevyhne-
me, u centrálního vytápění 

se ale zatím stále nevypla-
tí. Kromě plynu tu navíc 
máme i biomasu, odpady, 
vodárenské kaly atd. Přesto 
je jasné, že bez uhlí to ještě 
nějaký čas nepůjde, a pro-
to chceme, aby k tomu 
přechodu došlo postupně, 
a nikoliv překotně. Záro-
veň bych ale očekával, že 
postupnou dekarbonizaci 
tepláren podpoří i Evropská 
unie nějakým smysluplným 
rozvojovým programem. 
Podle mého názoru se totiž 
s penězi Evropské unie ne 
vždy hospodaří rozumně. 
Mám na mysli podporu 
projektů typu golfová hřiště, 
aquaparky atd.

 Mohou teplárnám v boji 
o přežití pomoci velkoka-
pacitní baterie?
Rozhodně ano, ale byl bych 
opatrný přinejmenším 
na slovo velkokapacitní. 
Současné baterie mají 
stále několik slabin včetně 
rychlosti nabíjení. Zároveň 
je nutné si uvědomit, že 
naakumulovaná energie se 
v bateriích časem ztrácí, 
a proto se baterie musí 
neustále vybíjet a nabíjet, 

což značně snižuje jejich 
praktičnost. Bez dotací se 
navíc zatím nevyplatí.

 Zatím jste tedy skeptic-
ký?
Obecně jsem pro baterie 
i další nové technologie, 
ale ať si najdou cestu 
na trh samy a bez dotací. 
Například v Plzni o koupi 
baterie uvažujeme. Měla 
by ale sloužit ke zvýšení 
bezpečnosti provozu zdroje 
jako takového, a nikoliv pro 
podpůrné služby. Když kvůli 
nestabilitě sítě například 
dojde přes všechny ochrany 
k výpadku zdroje z provozu, 
baterie nám ho pomohou 
znova nahodit.

 V Německu ale podpůr-
né služby nabízejí nejen 
baterie se zdrojem, ale i ty 
samostatně stojící. Proč by 
to nemohlo fungovat u nás?
Ne všechno, co se děje 
v Německu, je přece správně. 
Česko zkrátka není Němec-
ko. Tam mohou tyto baterie 
fungovat jen díky vysokým 
dotacím. Bohužel tam evi-
dentně celý plán na zelenou 
energetiku selhává a oni to 
vědí. Tuzemských fanoušků 
baterií bych se ptal, kdo to 
všechno zaplatí.

 Provozní dotace dostá-
vají přece i teplárny v rám-
ci podpory kombinované 
výroby elektřiny a tepla.

Ano, ale to je díky tomu, 
že dokážeme využít více 
než 85 procent primár-
ních zdrojů. V souhrnném 
objemu tato podpora činí 
zhruba miliardu a půl ko-
run, podpora pro obnovitel-
né zdroje energie činí přes 
40 miliard. 

Nehledě na to, že teplárny 
na rozdíl od obnovitelných 
zdrojů přispívají ke stabi-
lizaci síti, protože nejsou 
závislé na intenzitě sluneč-
ním svitu nebo rychlosti 
větru.

 Je jasné, že bez 
uhlí to ještě nějaký 
čas nepůjde.



Petr Gola

Všechny daňové odpočty lze 
uplatnit pouze za celý rok 
2018 v ročním zúčtování 
daně prováděném zaměst-

navatelem za zaměstnance 
nebo v daňovém přiznání. 
Nezdanitelné položky sni-
žují daňový základ a roční 
daňová povinnost je tedy ná-
sledně nižší. Zaměstnancům, 

kteří odvedli během roku 
2018 zálohovou daň z pří-
jmu, vznikne při uplatnění 
daňového odpočtu nárok 
na daňovou vratku. 

Vlastní vklady na smlouvu 
o životním pojištění mohou 
snížit daňový základ za rok 
2018 až o 24 tisíc korun. Ze 
smlouvy nesmí být mimo 
jiné umožněn průběžný 
výběr peněz. 

Vlastní vklady na smlou-
vu o penzijním připojištění 

nebo doplňkové penzijní 
spoření mohou snížit daňo-
vý základ až o 24 tisíc korun, 
hodnotí se však vlastní vkla-
dy nad tisíc korun měsíčně. 
Na maximální daňový od-
počet 24 tisíc korun je nutné 
například spořit na smlouvu 
tři tisíce korun měsíčně. 

Zaplacené úroky z úvěru, 
kterým je řešena vlastní 
bytová situace, mohou snížit 
základ daně až o 300 tisíc 
korun. 
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• Podnikatel Kučera si 
měsíčně spořil na penzijní 
připojištění jeden tisíc korun. 
Základ daně za rok 2018 si 
nesníží. Do měsíční částky 
tisíc korun jsou vklady 
na penzijní připojištění 
podporovány státem formou 
státního příspěvku. Nárok 
na daňové odpočty vzniká 
až nad tuto částku. 

• Zaměstnanec Procházka 
si spoří v doplňkovém 
penzijním spoření pět set 
korun měsíčně a dalších 
2500 korun mu spoří 
na smlouvu zaměstnavatel. 
Pan Procházka za rok 
2018 žádný odpočet 
u doplňkového penzijního 
spoření neuplatní, protože 
pro účely daňového odpočtu 
se hodnotí pouze vlastní 
vklady na smlouvu. 

• Zaměstnanec Brázda splácí 
hypotéku na chalupu. 
V ročním zúčtování daně 
daňový odpočet neuplatní, 
neboť úvěrem není řešena 
jeho vlastní bytová situace. 

Kdy nelze  
uplatnit odpočtyJaká je daňová úspora 

u finančních produktů

výpočet částka 

Úhrn příjmů ze závislé činnosti 438 tisíc korun (36 500 x 12)

Úhrn pojistného placeného zaměstnavatelem 148 920 korun (438 tisíc x 34 %)

Základ daně 586 920 korun (438 tisíc + 148 920)

Nezdanitelné položky 36 000 korun (24 tisíc + 12 tisíc)

Základ daně zaokrouhlený na sta dolů 550 900 korun

Daň z příjmu 82 635 korun (550 900 x 15 %)

Sleva na poplatníka 24 840 korun

Daň po slevách 57 795 korun (82 635 – 24 840)

Zaplacené zálohy na dani z příjmu 63 360 korun

Daňový přeplatek 5565 korun (63 360 – 57 795)

n Vklady na smlouvu o životním pojištění, 
penzijním připojištění a doplňkovém penzij-
ním spoření snižují při splnění zákonných 
podmínek daňovou povinnost. Méně na daních 
za rok 2018 zaplatí i ti, kteří uplatní odpočet 
u hypotéky. 

Konkrétní příklad výpočtu 

Zaměstnankyně Válková si platila po celý rok 2018 měsíčně na svoji smlouvu o životním pojištění splňující podmínky pro daňový odpočet 
dva tisíce korun a dále si platila dva tisíce korun na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Na obě smlouvy zaplatila za rok 2018 
tedy 24 tisíc korun. U životního pojištění uplatní daňový odpočet 24 tisíc korun, u doplňkového penzijního spoření 12 tisíc korun (24 tisíc –  
12 tisíc). Během roku 2018 měla paní Válková hrubou mzdu vždy 36 500 korun. Mzdové účetní doručí paní Válková koncem ledna 2019 
potvrzení pojišťovny a penzijní společnosti. Jak vysokou daňovou vratku obdrží po provedeném ročním zúčtování daně?

výpočet částka 

Hrubá mzda 36 500 korun

Superhrubá mzda (na stokoruny nahoru) 49 tisíc korun (36 500 x 1,34)

Sleva na poplatníka  2070 korun

Měsíční záloha na dani z příjmu 5280 korun (49 tisíc x 15 % – 2070)

Zaplacené zálohy během roku 2018 63 360 korun (5280 x 12)

Při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu uplatňovala paní Válková pouze slevu 
na poplatníka. Měsíční daňová záloha činila 5280 korun, za rok 2018 odvedla na daňových 
zálohách 63 360 korun. 

Po provedeném ročním zúčtování daně obdrží zaměstnankyně Válková daňovou vratku 
ve výši 5565 korun. Z částky 5400 korun na tom má vliv uplatnění daňových odpočtů 
a z částky 165 korun rozdílné zaokrouhlování základu daně během roku (na stokoruny 
nahoru) a za celý kalendářní rok (na stokoruny dolů).
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n S úderem nového 
roku se nezměnily 
jen ceny elektřiny, ale 
také tepla nebo vody. 
Převážná část měst 
a obcí ceny vodného 
a stočného zvedla.  
Někde stáčejí lidé 
vodu pod celorepubli-
kovým průměrem  
87 korun za kubík. Jin-
de platí přes stovku. 

Jana Poncarová

Ve většině měst a obcí se 
ceny vody mění na přelomu 
roku, v některých se ale nové 
ceny počítají až na jaře, a tak 
se na ně stále čeká. Ceny 
vody pro rok 2019 se region 
od regionu liší stejně jako 
v minulých letech. „V Čes-
ké republice totiž existuje 
několik tisíc vlastníků 
vodohospodářské infra-
struktury. Dominují města, 
obce, případně jejich svazky. 
Stejně tak existuje několik 
tisíc provozních společnos-
tí,“ upřesňuje Tomáš Ondra 
z portálu Vodárenství.cz.

PROMÍTNUTÉ INVESTICE
Voda zdražuje už několikátý 
rok po sobě. Někde pouze 
o inflaci, jinde řádově 
o několik procent. 
Důvodem jsou 
podle Ondry 
vyšší nároky 
na provoz 
vodohospo-
dářského 
majetku 
a investice 
do infrastruk-
tury. „Zvyšují 
se i požadavky 
na kvalitu pitné vody 
a na vyčištěnou vodu, která 
je vracena zpět do přírody. 
To se odráží i do nákladů 
vodárenských společností, 
jež jsou následně kalkulová-
ny do vodného a stočného,“ 
dodává. 

Většina vodárenských 
společností v České repub-
lice, ať už jsou soukromé 

Z ceny vody,  
kterou spotřebitel  

zaplatí, odchází 

41
 procent do veřejných 

rozpočtů v podobě 
 daní a dalších 

 odvodů.
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Lidé si za vodu měsíčně  
připlatí desítky korun

NUTNÉ NÁKLADY. Většina vodárenských společností ročně investuje více než deset miliard korun 
do obnovy vodárenské infrastruktury. Ukládají jim to plány obnovy a rozvoje.

nebo veřejné, ročně investuje 
více než deset miliard korun 
do obnovy vodárenské in-
frastruktury. To jim ukládají 
plány obnovy a rozvoje, jež 
musejí dodržovat. 

Z celkové ceny vody, 
kterou český spotřebitel 

zaplatí, odchází  
41 procent do ve-

řejných rozpo-
čtů v podobě 
daní a dalších 
odvodů. DPH 
na vodné 
a stočné je  

15 procent. 
Regulačním 

orgánem v oblas-
ti cenové politiky 

vodního hospodářství 
je ministerstvo financí. 

VODA NEZDRAŽUJE VŠUDE
Voda od nového roku podra-
žila například v Praze,  
kde lidé za kubík zaplatí  
89,66 koruny, což je lehce 
nad celorepublikovým prů-
měrem. Mírně narostla cena 
vodného a stočného na seve-

ru Čech, kde tisíc litrů stojí 
99,55 koruny – zdražení tak 
oproti loňskému roku nepře-
sáhlo ani jedno procento. 

Stejná zůstává cena vody 
v Českých Budějovicích. 
Lidé v největším jihočes-
kém městě od ledna zaplatí 
opět 73,09 koruny za metr 
krychlový. Také Vodárny 
Kladno – Mělník rozhodly, že 
i letos budou odběratelé pla-
tit za vodné a stočné stejně 
jako loni, tedy 92,92 koruny 
za kubík. „To, že již čtvrtým 
rokem cena vody neroste, 
je díky udržování nákladů 
na přijatelné úrovni, a hlav-
ně hledání vnitřních úspor 
v naší společnosti,“ doplňuje 
generální ředitel SVAS Jakub 
Hanzl.

KDE LIDÉ PLATÍ PŘES STOVKU
Více než sto korun za metr 
krychlový zaplatí lidé hned 
v několika regionech. Jedním 
z nich je Frýdlantsko, kde 
voda zdražila o 9,2 procenta 
a lidé tady od ledna stáčejí 
kubík za 115 korun. Téměř 

109 korun pak platí lidé 
na Turnovsku. Na Šlapanic-
ku v Jihomoravském kraji 
pak stojí metr krychlový 
vody 100,30 koruny. 

Naopak jednu z nejlevněj-
ších vod dodávají litovelské 
vodárny – kubík stojí nece-
lých 62 korun. V Jindřichově 
Hradci stojí tisíc litrů  
64,06 koruny. Těsně pod 
70 korun se s cenou vešly 
vodárny v Červeném Kostelci 
nebo ve Volarech. 

OSTRAVA ZVEDÁ  
CENY KVŮLI OPRAVÁM
V Ostravě stojí od ledna ku-
bík vody 80,71 koruny oproti 
77,30 koruny v loňském roce. 
Navýšení je tak o 4,4 pro- 
centa. Měsíčně naroste účet 
průměrné domácnosti asi 
o deset korun. Cenu vody 
ovlivňuje mimo jiné i nárůst 
nákladů za nájemné infra-
struktury, které platí spo-
lečnost Ostravské vodárny 
a kanalizace městu Ostrava. 
To z něj financuje opravy 
a modernizace sítě. 

Dalším důvodem jsou 
investice. „Prostředky 
vynaložené na zlepšení 
stavu vodohospodářské 
infrastruktury pro rok 2019 
budou minimálně 380 milio-
nů korun. Zároveň pro zkva-
litnění služeb a provozování 
vodovodní a kanalizační sítě 
je plánována výše investic 
téměř 38 milionů korun,“ 
upřesňuje generální ředitel 
společnosti Ostravské vo-
dárny a kanalizace Vojtěch 
Janoušek. 

BRNO POSTAVÍ NOVOU ČISTÍRNU
Ke zdražení o pět procent 
přistoupili v Brně. Důvo-
dem jsou hlavně investice 
do oprav kanalizací a výstav-
by čistírny odpadních vod 
v Modřicích. Od ledna tak 
kubík vody stojí 79,53 ko- 
runy, což je méně než „so- 
ciálně únosná cena pro 
vodné a stočné“, kterou zve-
řejnil Státní fond životního 
prostředí. Ta je pro Jiho-
moravský kraj vypočítána 
na 116,18 koruny za kubík. 

„Vyplývá z toho, že cena 
vodného a stočného bude 
i příští rok v Brně hluboko 
pod hranicí sociálně únosné 
ceny a zůstane i nižší než 
cena vody ve většině ostat-
ních krajských měst. V mi-
nulých dvou letech se navíc 
cena vody nezvyšovala,“ 
konstatuje náměstek primá-
tora pro investice a dopravu 
Richard Mrázek. 

V PLZNI VZROSTE ÚČET  
ZA VODU O 313 KORUN
V západočeské metropoli 
se cena vody zvedne jen 
o inflaci. Zatímco loni činilo 
vodné a stočné 86,14 koruny 
za metr krychlový, od letoš-
ního ledna to je 88,38 koruny. 
To znamená, že voda zdraži-
la o 2,6 procenta. 

Průměrná čtyřčlenná rodi-
na spotřebuje ročně zhruba 
140 metrů krychlových pitné 
vody. Pokud bude mít v roce 
2019 stejnou spotřebu, zvý-
šení cen o inflaci se promítne 
do jejího ročního rozpočtu 
částkou 313,60 koruny. Mě-
síčně tedy o 26 korun.
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KVĚTINOVÝ 
STŘIH.
Kolekci pro nadchá-
zející jaro/léto před-
stavila v Paříži jedna 
z nejtalentovanějších 
tvůrkyň současnosti. 
Nizozemská návrhář-
ka Iris van Herpen se 
od své první přehlídky 
v roce 2007 zaměřuje 
na hledání nových 
forem a metod vy-
sokého krejčovství. 
V módní branži 
patří k průkopnicím 
používání 3D tisku. 
Ve svých modelech 
s oblibou kombinuje 
tradiční a moderní 
materiály.

n Dne 22. ledna 1984 
byla během třetí čtvr-
tiny amerického Super 
Bowlu v komerční pře-
stávce odvysílána re-
klama, o níž se tentýž 
večer zmínily takřka 
všechny zpravodajské 
relace v USA.

Spot režírovaný Ridley 
Scottem a pojmenovaný 
jednoduše „1984“ je dodnes 
považován za možná nejvý-
znamnější dílo v dějinách 
televizní reklamy. Klip před-
stavoval novou řadu osobních 

počítačů Apple Macintosh 
ve volné parafrázi na Orwellův 
antiutopický román 1984. 

Řady anonymních osob 
v beztvaré uniformě pocho-
dují v útvaru do místnosti 
s obrovskou obrazovkou, ze 
které promlouvá samotný 
Velký bratr. V tom se zjeví 
bezejmenná hrdinka ve spor-
tovním úboru pronásledovaná 
policisty. V rukou třímá obrov-
ské kladivo, doběhne k obra-
zovce a v okamžiku, kdy Velký 
Bratr zvolá: „Zvítězíme,“ mrští 
k šoku všech přihlížejících 
kladivem a obrazovka se v ob-
laku záblesků a kouře roztříští 
na prvočísla. Plátno potemní 
a objeví se sdělení: „24. ledna 

Apple uvádí Macintosh. A zjis-
títe, proč 1984 nebude jako 
1984“. Vše korunuje duhové 
logo Applu. 

Reklama zaujala jak vizuál- 
ním zpracováním, kontras-
tem odstínů šedi s výrazný-
mi barvami, tak námětem 
odkazujícím na nezměrnou 
sílu jednotlivce i vůči zdánlivě 
neporazitelnému zotročující-
mu systému. 

Zatímco šéfové Applu při 
zadávání reklamy chtěli 
upozornit na tržní nadvládu 
konkurenta IBM a představit 
svůj produkt jakožto alterna-
tivu vůči dominantní nabídce, 
diváci v reklamě spatřili 
i poselství jiné, z něhož 

značka Apple těží částečně 
dodnes. Totiž že produkty 
Applu se zároveň pojí s jistou 
revolučností jak nabízených 
řešení, tak obecnou odlišností 
od konkurentů. 

Přitom jak to často bývá, 
vše mohlo být úplně jinak. 
Tehdejší šéfové Applu Steve 
Jobs a John Sculley sice byli 
finální podobou spotu nadšení 
tak, že zakoupili minutu a půl 
reklamního času během 
finále ligy amerického fotbalu, 
každoročně nejsledovanějšího 
televizního programu v USA. 
Správní rada však z chystané-
ho spotu nebyla nadšená vů-
bec. Výsledkem byl prodej půl 
minuty vysílacího času jinému 

zájemci a zkrácení reklamy 
na jednu minutu. 

Nicméně raketové prode-
je nového stroje potvrdily 
naprostý reklamní úspěch. 
S odstupem času je spot 
„1984“ stále považován za jed-
nu z nejúspěšnějších reklam 
všech dob, čemuž mohl 
napomoci i fakt, že paradox-
ně nebyla nikdy reprízována. 
Velký význam měla i pro ceny 
vysílacího času během Super 
Bowlu. Třebaže patřily vždy 
k prestižním a prémiovým, 
po reklamě od Applu se tento 
čas definitivně etabloval 
jako jednoznačně nejdražší 
a nejvýznamnější pro celý 
televizní trh. /mec/

Revoluce v televizní reklamě
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