
Plzeňská huť stojí  
na pokraji úpadku
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Společnost Pilsen Steel podala sama na sebe návrh na insolvenci. Vyvrcholila 
tím problematická situace, kdy huť loni odstřihla od financování partnerská 
ruská banka. Dluhy firmy, která zaměstnává tisícovku lidí, se vyšplhaly na více 
než pět miliard korun. BYZNYS / str. 4

Od července se zruší 
karenční doba
Poslanci přehlasovali 
veto Senátu. Od července 
se budou zaměstnancům 
proplácet první tři dny 
nemocenské. str. 2

Prahu čekají desítky 
oprav a omezení
Rekonstrukce mostů, silnic, 
tramvajových tratí i metra 
vyjdou letos českou metro-
poli na čtyři miliardy korun. 
Uzavírky bude koordinovat 
speciální tým. str. 3

Majitel Rohlik.cz nabídl 
dluhopisy za stamiliony
Prostředky získané od in-
vestorů poslouží podnikateli 
Tomáši Čuprovi k posílení 
majetkové účasti v e-shopu 
s potravinami. str. 5

Indové experimentují  
se zaručeným příjmem
Indický stát Sikkim plánuje 
zavedení všeobecného 
základního příjmu pro 
každého občana. Jde o zatím 
největší experiment svého 
druhu na světě. str. 8

Francie a Německo 
stvrdily užší spolupráci
Německá kancléřka a fran-
couzský prezident v němec-
kých Cáchách podepsali 
smlouvu o spolupráci a inte-
graci. Cílem je prohloubení 
kooperace v zahraniční poli-
tice či hospodářství. str. 12
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Stále žhavá otázka
Přes znatelný pokles počtu 
uprchlíků mířících do EU bude 
migrace nejspíše tématem, 
které výrazně ovlivní letošní 
eurovolby. 

TÉMA

str. 10–11
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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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Hospodářská
komora odhaduje,
že náklady firmám
vzrostou o částku

pět
miliard
korun.

Za vše mohou roboti
Bijte na poplach! Robotizace, automatizace 
a vůbec ty mechanizace připraví běžné lidi o prá-
ci! Podobných vyjádření robotoskeptiků lze nalézt 
na sociálních sítích plno, racionálních argumentů 
proti využití autonomních technologií už méně. 
Strach o ztrátu pracovních příležitostí je přitom 
často zbytečný. Třeba takové metro D – měli by 
snad pražští řidiči spílat dopravnímu podniku, 
že chce na plánované lince využít výhradně 
autonomní soupravy? Ne. Aniž by se dnes hlav-
ním městem pohybovalo jediné plně autonomní 
vozidlo MHD, dopravnímu podniku stále chybí 
přes dvě stě řidičů.

Za nekonečnou rekonstrukci sovětských eska-
látorů na Andělu už ale roboti skutečně nemohou. 
Přestože nákladná, zdlouhavá a Pražany značně 
omezující operace zabrala těžko uvěřitelných 
devět měsíců, podle pražského radního Adama 
Scheinherra možná ani nebyla zapotřebí. Náměs-
tek primátora pro dopravu prohlásil, že dopravní 
podnik neprovedl analýzu, zda je rekonstrukce 
nutná. Pokud by snad některý ze čtenářů chole-
rické nátury začínal brousit vidle, stojí za připo-
menutí, že tehdejší šéf dopravního podniku už 
o místo přišel. A ne, robot ho nenahradil..

Na analýzu nutnosti oškrábání námrazy 
z čelního skla se vykašlal dvaašedesátiletý řidič ze 
Znojemska. Senior raději řídil s hlavou vykloně-
nou z okna. Měl štěstí a následnou nehodu přežil. 
Tohle by se autonomní Tesle nestalo.

Zápisník  
Jiřího Liebreicha

Protagonisté dne

Jan HAMÁČEK

PŘEDSEDA ČSSD

Javier PEREZ

ŠÉF MASTERCARDU V EVROPĚ

Emmanuel MACRON

FRANCOUZSKÝ PREZIDENT

Návrh ČSSD na zrušení karenční 
doby prošel sněmovnou. Byl to 
zároveň jeden z hlavních důvodů 
strany pro vstup do vlády s hnutím 
Andreje Babiše.                       str. 2

Karetní společnost dostala 
od Evropské komise vysokou 
pokutu za porušení pravidel trhu. 
K činu se přiznala a sankce jí za to 
byla o desetinu snížena.         str. 8

Může se může blýsknout úspěchem 
v zahraniční politice. S německou 
kancléřkou podepsal smlouvu, 
která by měla znovu nahodit motor 
evropské integrace.              str. 12

n Od července se zruší 
karenční doba. Poslanci 
přehlasovali veto Senátu, 
který mimo jiné upozor-
ňoval na vyšší zátěž pro 
zaměstnavatele.

Nguyen Thuong Ly

Jedna z největších priorit sociál-
ní demokracie prošla hlasováním 
ve sněmovně poté, co ji na konci 
loňského roku vetoval Senát. 
Od července budou zaměstnanci 
dostávat od prvního dne nemo-
censké 60 procent svého platu 
a náklady budou do čtrnáctého 
dne nemoci hradit zaměstna-
vatelé. Stát jim uleví tím, že 
zaměstnavatelům sníží odvo-
dy o 0,2 procentního bodu. To 
představuje zhruba 3,5 miliardy 
korun. Dosud v prvních třech 
dnech nemocenské nedostávali 
zaměstnanci nic.

„Je to obrovský úspěch so- 
ciální demokracie. Díky tomu, 
že jsme šli do vlády, nebudou již 
zaměstnanci trestáni za ne-
moc,“ uvedl po hlasování před-
seda ČSSD Jan Hamáček.

Zrušení karenční 
doby bylo jednou 
z priorit sociální 
demokracie při 
vyjednávání 
o vládě s hnutím 
ANO vedeným 
Andrejem Babi-
šem. Pro návrh 
hlasovali kromě 
vládnoucí koali-
ce i komunisté, kteří 
menšinový kabinet podpo-
rují, Piráti a většina lidovců. 
Rozhodnutí vítají odbory, podle 
kterých nemusejí zaměstnanci 

Nemocenská se bude 
proplácet od začátku

Zmařený protest u Hradu 
bude znovu řešit soud
Nejvyšší správní soud se musí 
znovu zabývat uzavírkou Hrad-
čanského náměstí v Praze, kde se 
v březnu 2016 měl konat protest 
u příležitosti návštěvy čínského 
prezidenta. Ústavní soud vyhověl 
stížnosti lidí, kteří se na náměstí 
přes policejní kordon nedostali.

Na oddlužení dosáhne víc lidí

Sněmovna odmítla senátní 
úpravy novely insolvenčního 
zákona a potvrdila její přísnější, 
poslaneckou verzi. Na oddlužení 
by ale i podle ní měl dosáhnout 
širší okruh lidí v dluhové pasti 
než nyní. O oddlužení lidí bude 
na konci insolvence v některých 
případech rozhodovat soud.

ČRo Vltavu povede Haladová

Novou šéfredaktorkou stanice 
Český rozhlas Vltava bude od 
1. února Jaroslava Haladová, 
která tam dosud působila jako 
editorka redakce kulturní pu-
blicistiky. Zvítězila v interním 
výběrovém řízení. Nahradí Petra 
Fischera, kterému vedení ČRo 
neprodloužilo smlouvu. /čtk/

Krátce

HLAVNÍ PODMÍNKA. Zavést proplácení prvních tří dnů nemocenské bylo 
jednou z hlavních podmínek ČSSD pro vytvoření menšinové vlády s ANO.
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přecházet svou nemoc či si brát 
na stonání dovolenou.

Zrušení karenční doby dlou-
hodobě kritizovala pravicová 
opozice i zástupci firem a za-

městnavatelů. Hospodář-
ská komora odhaduje, 

že náklady firmám 
vzrostou o pět 
miliard.

„Podle sta-
tistik MPSV se 
zvýší počet pra-
covních neschop-

ností o dvě až tři 
procenta ročně. 

Pro firmy, které nyní 
bojují s nedostatkem 

pracovníků, je to velmi ne-
šťastné řešení,“ uvedla mluvčí 
Svazu průmyslu a dopravy Eva 
Veličková. Firmy budou podle ní 

muset kromě proplácení nemo-
censké také na záskoky najímat 
brigádníky, čímž jim vzniknout 
další náklady.

Podle kritiků může změna 
v konečném důsledku vést 
ke snižování platů či rušení be-
nefitů. Firmy se kromě rekordně 
nízké nezaměstnanosti budou 
muset také vypořádat se zvy-
šováním minimální a zaručené 
mzdy. „Prostor pro zvyšování 
platů se tímto špatným záko-
nem zmenšuje a platy nemohou 
růst tak, jak by růst mohly,“ 
míní poslanec Zbyněk Stanjura 
(ODS).

Součástí plánů na zrušení 
karenční doby je i zavedení elek-
tronické neschopenky. Její start 
však vláda odložila až na příští 
rok.                              NÁZORY str. 14
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pramen magistrát hl. m. prahy

Mosty

  Libeňský most: první etapa opravy září–říjen,  
bez dopravních omezení

  Barrandovský most: rekonstrukce březen–září,  
částečné omezení květen–srpen

  přes ul. Horoměřická: rekonstrukce září–prosinec, 
uzavírky po etapách

  na ul. Ořešská (přes Pražský okruh): rekonstrukce 
únor–listopad, častečné uzavírky po etapách

 u hostivařského nádraží: rekonstrukce duben– 
   červen, částečné uzavírky

 v ul. Líšnická (nad Jeremiášovovou): oprava  
   duben–srpen, částečná omezení Jeremiášova

Opravy komunikací

  Štěrboholská spojka: březen–říjen

  ul. 5. května: protihluková opatření, březen–říjen

  Spořilovská: protihluková opatření, 
červenec–prosinec

  Českobrodská, Prosecká, 
Strakonická, Poděbradská, 
Kutnohorská

Opravy tramvajových tratí

  ul. Vinohradská: II. Etapa 9. 3.–12. 7.

  ul. Nádražní (Lihovar–Smíchovské nádr.):  
červenec–listopad, 3 etapy, v létě úplné přerušení 
dopravy v úseku Hlubočepy–Smíchovské nádraží

  Bubenské nábř.–Komunardů: I. etapa 1. 10.–15. 11.

  křižovatka Strossmayerovo nám.: 11. 4.–5. 5. na 
tři etapy

  ul. Plzeňská: výměna oblouků, červen–červenec

  křižovatka Na Poříčí a Těšnov: 31. 8.–30. 9.

Opravy metra

  Pražského povstání–Budějovická: 19.–22. 4.

 Pražského povstání–Pankrác: 29. 6.–6. 7.

 Vyšehrad–Pražského povstání: 26.–28. 10.

  Karlovo náměstí: do srpna rekonstrukce vestibulu 
a eskalátorů stanice

  Opatov: celková rekonstrukce + 
bezbariérové zpřístupnění stanice – 

2019–2020

  v pokročilé přípravě opravy stanic 
Českomoravská, Jiřího  
z Poděbrad a Florenc

   Co se bude letos rekonstruovat

n Hlavní město dá 
letos na rekonstrukce 
mostů, silnic, tram-
vajových tratí i metra 
čtyři miliardy korun. 
Uzavírky bude koordi-
novat speciální tým.

Opravy Barrandovského mos-
tu, Štěrboholské radiály nebo 
tramvajových kolejí na Smí-
chově budou letos znamenat 
velká omezení pro Pražany.

V minulém roce se již 
několikrát stalo, že souběh 
uzavírek velkých dopravních 
tepen vyústil v několikadenní 
dopravní kolaps. Radní pro 
dopravu Adam Scheinherr 
(Praha sobě) chce proto zřídit 
koordinační tým, který má 
na uzavírky dohlížet.

V týmu budou kromě něj 
také zástupci magistrátního 
odboru investic, dopravního 

podniku, technické správy 
komunikací, Institutu pláno-
vání a rozvoje či Pražských 
vodovodů a kanalizací.

„Musíme se scházet, 
abychom si vždy řekli, co kdo 
chystá a jak se tomu může kdo 
přizpůsobit,“ uvedl Schein-
herr.

Opozice krok pražské 
koalice vítá. „Koordinátora 
na uzavírky měla ODS v pro-
gramu a jsem ráda, že stáva-
jící koalice přebírá od nás ty 
dobré věci,“ řekla zastupitelka 
Alexandra Udženija (ODS), 
podle které se bude muset 
jasně stanovit, jaký bude mít 
koordinační tým kompetence.

Praha letos investuje do do-
pravy čtyři miliardy, největší 
část půjde na přípravu me- 
tra D a na výkup pozemků pro 
jižní část vnějšího okruhu. 
V pražské infrastruktuře nic-
méně podle Scheinherra chybí 
až 33 miliard korun. /ly/

Prahu čekají desítky 
oprav a omezení



n Výrobci nápojů 
nemají námitky 
proti systému záloh 
na plastové lahve, ale 
ptají se po jeho finan-
cování a udržitelnosti.

Barbora Pánková

Z deseti lahví PET uvede-
ných na trh jich lidé odnesou 
do žlutých kontejnerů na tří-
děný odpad zhruba sedm. 
To je důvod, pro který chce 
Institut cirkulární ekono-
miky prosadit systém záloh 
těchto plastových obalů. Lidé 

by měli za lahev odevzdanou 
v obchodě dostávat tři ko-
runy. Na rozdíl od pivních 
lahví by se však PET 
lahve znovu ne-
plnily, ale byly 
by odvezeny 
do recyklač-
ního zařízení 
k rozemletí 
a dalšímu 
zpracování.

Do systému 
by podle institu-
tu byly zařazeny 
balené vody, nealko-
holické nápoje, pivo a cide-
ry. Netýkal by se tvrdého 
alkoholu, vína a mléka. Obaly 

by byly opatřeny speciálními 
čárovými kódy.

Návrh podporuje spo-
lečnost Karlovarské 

minerální vody, 
které se spolu 

s pražskou 
Vysokou ško-
lou chemicko 
technologic-
kou podílely 

na studii 
institutu. 

„Udržitelné vy-
užití cenného PET 

materiálu umožní 
pouze zavedení zálohového 
systému,“ uvedl šéf KMV 
Alessandro Pasquale. 

Myšlenku neodmítá ani 
tuzemský nápojář Kofola 
ČeskoSlovensko. „Podpoříme 
takový systém, který bude 
při celostním pohledu dávat 
větší smysl a bude udržitel-
nější,“ uvedla zástupkyně 
firmy Jaroslava Musilová. 
Na nezbytnost udržitelného 
systému poukazuje také 
Coca-Cola HBC Česko a Slo-
vensko. „Je třeba se důkladně 
podívat, jaká je ta správná 
a efektivní cesta – rozvoj 
současného systému sběr-
ných kontejnerů nebo cesta 
depozit,“ uvedla Kateřina 
Kozlová z oddělení vnějších 
vztahů firmy.
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n Vysoké dluhy a vý-
padek financování 
uvrhly plzeňské hutě 
s ruskými majiteli 
na pokraj katastrofy. 

Jaroslav Bukovský

Plzeňské hutě Pilsen Steel se 
ocitly na prahu úpadku. Svě-
toznámé kovárny zaměstná-
vající na Plzeňsku tisícovku 
lidí podaly samy na sebe 
návrh na insolvenci a Kraj-
ský soud v Plzni jej v pondělí 
přijal. Návrh vyčíslil výši 
dluhů na částku přesahující 
pět miliard korun. 

Vyvrcholila tak proble-
matická situace hutí poté, 
co firmu loni v létě odstřihla 
od financování partnerská 
ruská banka Veb Kapital 
vlastněná státní rozvojovou 
bankou Vněšekonombank. 
Vyplývá to z údajů insol-
venčního rejstříku. 

„Zúčastněné strany 
jednaly o možnostech 
obstarání dalšího externí-
ho financování provozu v 
závodu dlužníka, respekti-
ve o možnostech akvizice 
dlužníka novým investorem. 
K žádným těmto událostem 
ale nakonec nedošlo. Úpadek 

Hutě Pilsen Steel čelí insolvenci

Za plastovou  
lahev odevzdanou 
v obchodě by lidé 

 měli dostávat

3
koruny.

VELKÁ NEJISTOTA. Letité problémy plzeňských hutí vyvrcholily vlastním návrhem na insolvenci. 
Pilsen Steel trápí obrovské dluhy, u kterých není jasné, kdo je zaplatí. Dosavadní investoři z Ruska se 
totiž k hutím obrátili zády.
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dlužníka je tedy za současné 
situace zjevně nevyhnutel-
ný,“ uvádí se v insolvenčním 
návrhu, který na sebe Pilsen 
Stell podala 17. ledna. Ruští 
jednatelé podniku na otázky 
deníku E15 týkající se další-
ho fungování firmy a do-

padu insolvence na byznys 
nereagovali.

„Jestli bude firma schopná 
se z takové situace vůbec 
dostat, nevím a neumím si 
to ani představit. Začínám 
se připravovat na všechny 
možné varianty, které mo-

hou z takové situace vzejít, 
včetně i nejhorších variant, 
jež znamenají neschopnost 
zaměstnavatele dostát svým 
závazkům vůči zaměstnan-
cům i možné propouštění 
zaměstnanců,“ uvedla před-
sedkyně odborů Pilsen Steel 

Ivanka Smolková. Dodala, že 
insolvenční návrh ji šokoval, 
a to především s ohledem 
na výši dluhů.

Pilsen Steel dříve vlast-
něná ruským podnikatelem 
Igorem Šamisem se ocitla 
v insolvenci už v letech 2012 
až 2014. Tehdy prošla reor-
ganizací a přede dvěma roky 
odvrátila konkurz. Reorga-
nizační plán firmy počítal 
s tím, že na přelomu let 2014 
a 2015 nastane v hospodaře-
ní bod zvratu a Pilsen Steel 
začne vytvářet zisk. To se ale 
nestalo a provoz závodu byl 
po celou dobu udržován po-
mocí externího financování 
ze strany spřízněné firmy Pil-
sen Toll, kterou stoprocentně 
vlastní ruská VEB Kapital. 

Pilsen Steel nejsou jediný-
mi hutěmi v zemi, které čelí 
insolvenci. Další jsou napří-
klad Vítkovice Heavy Machi-
nery z impéria ostravského 
podnikatele Jana Světlíka. 
Loni v březnu na sebe firma 
rovněž podala insolvenční 
návrh, což vysvětlovala 
dlouhodobou krizí na trhu 
v oboru strojírenství. Soud 
podniku následně povolil 
reorganizaci. 

Nápojáři váhají, zda  
zavádět zálohy na PET lahve

Zavedení záloh se naopak 
nezamlouvá firmě Ondrá-
šovka. „Zálohový systém se 
zaměřuje pouze na jeden 
druh plastového obalu, 
paradoxně na ten nejčastěji 
tříděný. Procento sběru 
ostatních plastů by se právě 
zavedením záloh na PET 
lahve značně snížilo,” uvedl 
ředitel firmy Libor Duba pro 
server Lidovky.cz.

Svaz obchodu a cestovní-
ho ruchu, který zastupuje 
i obchodní řetězce, připou-
ští, že záloha by zákazníky 
motivovala ke vracení PET 
lahví, otázky však podle něj 
vyvolává konkrétní finan-
cování. „Slyšel jsem zatím 
jen větu: Dělejme to dohro-
mady. Ale už ne za jakých 
podmínek, v jakých podí-
lech,“ uvedl prezident svazu 
Tomáš Prouza. Institut totiž 
navrhuje vznik neziskové 
organizace zastupující vý-
robce i obchodníky, která by 
systém řídila.  Více E15.cz

Rozhovor  
s IVANKOU SMOLKOVOU  

čtětě na E15.cz

https://www.e15.cz/byznys/potraviny/zalohy-na-pet-lahve-napojari-napad-neodmitaji-maji-ale-pochyby-o-financovani-1355604


n Podnikatel v elek-
tronickém obchodo-
vání Tomáš Čupr chce 
tři čtvrtě miliardy 
korun získané emisí 
bondů použít ke zvý-
šení svého podílu 
v elektronickém ob-
chodu s potravinami.

Vladan Gallistl

Na rozžhavený tuzemský 
dluhopisový trh přichází 
další velká emise, která 
podle několika na sobě 
nezávislých zdrojů přesáhne 
půl miliardy korun. Pro-
středky získané od investorů 
poslouží největšímu majiteli 
Rohlik.cz Tomáši Čuprovi 
k posílení jeho majetkové 
účasti v tomto internetovém 
obchodu s potravinami.

Emisi má na starost J&T 
Banka, která už začala 
dluhopisy nabízet. „Chtějí 
získat 777 milionů korun,“ 
říká jeden ze zdrojů obezná-
mený s transakcí s tím, že to 
budou bondy nominované 

v korunách a ponesou kupon 
6,6 procenta. „Nominální 
hodnota dluhopisu je deset 
tisíc korun. Minimální výše 
investice činí tři miliony 
korun,“ dodává další z infor-
movaných zdrojů.

Na dotaz, zda bude dluho-
pisy vydávat Rohlik.cz, Čupr 
uvedl: „Není pravda, 
že Rohlik.cz vydá 
emisi dluhopisů.“ 
Provozovate-
lem obchodu 
Rohlik.cz je 
firma Velká 
Pecka. Dotaz, 
zda bude emi-
tentem, Čupr 
nekomentoval. 

Podle jednoho 
ze zdrojů bude dlu-
hopisy vydávat společ-
nost Rohlik.cz Finance. Ze 
zakladatelské listiny plyne, 
že ji vlastní právě Čupr pro-
střednictvím firmy Rohlik.cz 
investment, která je zároveň 
akcionářem společnosti 
Velká Pecka. 

Důvodem vydání dluho-
pisů je Čuprova snaha ještě 
více posílit své postavení  

v e-shopu s potravinami. 
„Velká část peněz z emise 
poslouží k odkupu podílu 
v Rohlik.cz,“ dodává jeden ze 
zmíněných zdrojů. V součas-
nosti vlastní Čupr okolo še-
desáti procent Velké Pecky.

Kromě zvýšení Čuprova 
podílu by mohly peníze 

posloužit také další 
expanzi společ-

nosti. Loni v září 
totiž Čupr pro 

server Lupa.
cz uvedl, že 
se firma dívá 
dvěma směry: 
na západ, kde 

by mohla začít 
působit v Ně-

mecku, Rakousku 
nebo ve Švýcarsku, 

a na východ, kde uvažu-
je o Maďarsku.

„Cílem Rohlíku bylo 
od začátku vytvořit koncept, 
který jednoduše vezmeme 
a postavíme do jiného města. 
Myslím, že jsme na to ready. 
V případě Budapešti nám 
takové rozšíření dává větší 
smysl než třeba Bratislava,“ 
sdělil serveru Čupr. 
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V provozovateli  
Rohlik.cz, kterým je 

společnost Velká Pecka, 
vlastní Čupr okolo

60 %
akcií.

Majitel Rohlik.cz 
nabídl dluhopisy  
za stamiliony

n Majitelé sluneč-
ních elektráren už 
při nucené výměně 
solárních panelů 
nepřijdou o provozní 
podpory. Dosud jim 
hrozil propad příjmů 
na desetinu.

Ondřej Souček

Provozovatelé fotovoltaic-
kých elektráren mohou mít 
klidnější spaní. Pokud by je 
teď k výměně nebo rekon-
strukci solárních panelů 
přinutily nezaviněné událos-
ti, neklesnou 
jim provozní 
podpory, tedy 
buď zaručené 
výkupní ceny, 
nebo bonus 
za „zelenou“ 
elektřinu. 
Vyplývá to ze 
stanoviska, 
které na konci 
loňského roku 
vydal Energe-
tický regulač-
ní úřad.  

Nově majiteli zůstane 
původní státní provozní pod-
pora i v případě, že nahradí 
panely poničené počasím 
nebo díly, kterým skončila 
životnost, modernějšími 
a účinnějšími modely. Musí 
ovšem splnit podmínku, 
že elektrárna nepřekročí 
celkový výkon, na který 
dostala licenci při uvedení 
do provozu. Stanovisko ERÚ 
tak reaguje na situaci, kdy 
majitel nemůže poškozené 
díly nahradit totožnými, 
protože se už neprodávají. 

Dosud majiteli při každé 
výměně zničeného panelu 
hrozilo, že úřad bude elek-
trárnu považovat za novou 
výrobnu a výši provozní pod-
pory spočítá k novému datu. 
„ERÚ dokonce zahájil správ-
ní řízení s majitelem střešní 
elektrárny, který vyměnil 
panel za méně výkonný. 
Regulátor zkrátka za každou 
cenu požadoval zachování 
technických parametrů, 
což ale v mnoha případech 
nebylo možné,“ uvádí před-
seda představenstva Solární 
asociace Jan Krčmář.

Podle ERÚ se stanovisko 
týká všech solárních zdrojů. 
„Přes pět let neměli provozo-

vatelé jasno, 
co je z pohle-
du regulátora 
rekonstrukcí 
a co ještě 
opravou. Nyní 
přesně vědí, 
jak postupo-
vat, aby se 
vyhnuli tomu, 
že i kvůli 
nechtěné mo-
dernizaci při-
jdou o nárok 
na podporu,“ 

říká člen Rady ERÚ Vladimír 
Vlk.

Rozdíl ve výši podpory je 
přitom zásadní. Od roku 2014 
ji stát pro nově instalova-
né fotovoltaické výrobny 
elektřiny zcela zrušil, takže 
musejí elektřinu prodávat 
za tržní cenu na burzách. Ne-
zdaněné příjmy elektrárny, 
kterou úřad považuje za nově 
spuštěnou, jsou tak zhruba 
desetkrát nižší než u zdroje, 
který zahájil provoz v roce 
2010, tedy v době největšího 
solárního boomu. 

Stát odstranil  
past na solárníky

Nově majiteli 
zůstane provozní 
podpora, i když 
nahradí panely 
účinnějšími, 
pokud nevzroste 
výkon elektrárny.

PROBLÉM MODERNIZACE. Majitel často nemůže nahradit 
poškozené panely stejnými prostě proto, že se už nevyrábějí.
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TŘETÍ MĚSÍC trvající výměna 117letého železničního mostu přes Hracholuskou přehradu, jež měla 
skončit příští měsíc, se posune o dva měsíce. Nové a staré díly mostu o celkové hmotnosti 400 tun 
otáčejí stavbaři unikátní metodou společně. SŽDC investuje do výměny 109 milionů korun.  

REKONSTRUKCE VE SKLUZU
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n Po krachu společ-
ného podniku staveb-
ního gigantu Cemex 
s tuzemským byznys-
menem Filipem Enda-
lem se mexická strana 
domáhá odškodnění. 
V kauze se navíc obje-
vil český podnikatel, 
který byl ve vězení 
za tunelování firem.  

Daniel Novák

Ve zlém se v Česku rozešel 
koncern Cemex sídlící v me-
xickém městě Monterrey 
se svým bývalým společ-
níkem ve stavební společ-
nosti Cemex Construction 
Services. Někdejší partner 
bez souhlasu Cemexu prodal 
svůj obchodní podíl. A navíc 
podnikateli, který byl pravo-
mocně odsouzený za tune-
lování stovek firem. Cemex 
Construction Services poté 
skončil v insolvenci.

RAKETOVÝ VZESTUP 
Většinovým majitelem firmy 
Cemex Construction Servi-
ces byl dlouholetý profesio- 
nál z oblasti stavebnictví 
Filip Endal. Za sebou má 
mimo jiné angažmá v po-
radenských společnostech 
Deloitte a BDO. Společnou 
firmu s Cemexem založil 
v roce 2014. Následoval rake-
tový růst. V roce 2015 firma 
utržila přes čtvrt miliardy 

korun. O rok později už byla 
na 600 milionech – alespoň 
podle informací, které Endal 
uvedl na LinkedInu. Poslední 
účetní závěrku společnost 
zveřejnila před čtyřmi lety.

Loni v únoru nastal zlom. 
Endalův většinový podíl 
v Cemex Construction Servi-
ces přešel na firmu  
C. M. B. Management. „Podle 
společenské smlouvy byl 
k převodu obchodního 
podílu potřebný souhlas 
valné hromady. Minoritní 
společník Cemex CR nebyl 
na valnou hromadu, která 
schvalovala převod, pozván. 
Konala se bez jeho vědo-
mí a o změně vlastnické 
struktury se skupina Cemex 
dozvěděla až z obchodního 
rejstříku. 

POCHYBNÝ BYZNYSMEN
„Tím, že se Cemex 
CR nemohl valné 
hromady účast-
nit, vykonávat 
na ní svá 
práva, činit 
protinávrhy 
a uplatňovat 
protesty, došlo 
k hrubému 
porušení jeho 
základních práv 
společníka,“ řekl 
na dotaz deníku E15 mluvčí 
Cemexu Vesselin Barliev. 
Převod podílu se podle něho 
uskutečnil v době, kdy Ce-
mex Construction Services 
dlužil Cemexu „významné 
finanční prostředky“.

Rozruch navíc v pražské cen-
trále mexického stavebního 
gigantu vzbudil i nový majo-
ritní podílník firmy. Majitel  
C. M. B. Management Vít 

Zaorálek byl totiž v roce 
2014 pravomocně od-

souzen na téměř 
pět let vězení 

za vytunelo-
vání devíti 
firem. Na  
750 věřitelů 
tehdy přišlo 

dohromady 
o 105 milionů 

korun. V součas-
nosti je pět desítek 

Zaorálkových firem 
zapletených do kauzy vytu-
nelovaného Metropolitního 
spořitelního družstva. 

„Do Cemex Construction 
Services jsme vstupovali 
mimo jiné s cílem vyřešit 
potíže společnosti se získá-

váním bankovních záruk a je-
jich refinancováním a udržet 
trend výrazného zvyšování 
výnosů,“ sdělil Zaorálek.

Měsíc po vstupu do Cemex 
Construction Services ale 
Zaorálkova firma smlouvu 
s Filipem Endalem ještě před 
splatností kupní ceny vypo-
věděla. „Při přebírání řízení 
společnosti jsme zjistili vý-
znamné závazky vyplývající 
především z pokut a penali-
zací, o kterých jsme při koupi 
společnosti nebyli informo-
váni,“ vysvětloval Zaorálek. 
Tři týdny nato poslali věřitelé 
společnost do insolvence. 

SPORNÝ NOVÝ MAJITEL
Celková výše zjištěných 
a nepopřených pohledávek 
převyšuje podle informací 
publikovaných insolvenčním 
správcem 214 milionů korun. 
Jen skupina Cemex přihlásila 
pohledávky za 104 milionů. 

Mexičané se v Česku  
soudí o sto milionů

Nepopřené  
pohledávky podle 

insolvenčního správce 
přesahují celkem

214
milionů korun.
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„Způsobenou škodu 
vymáháme všemi dostup-
nými právními prostředky. 
Jednotlivá řízení dosud pro-
bíhají,“ dodal mluvčí Cemexu 
Barliev. 

Bývalý většinový majitel 
Endal kauzu zatím nekomen-
toval. „S ohledem na probí-
hající spory a soudní řízení 
nepovažuji za vhodné se 
k tomu vyjadřovat prostřed-
nictvím médií,“ řekl. Ve sdě-
lení zaslaném Městskému 
soudu v Praze zveřejněném 
v insolvenčním rejstříku byl 
o něco sdílnější. „S důvody, 
a tedy s oprávněností odstou-
pení nesouhlasím, odstou-
pení není podle mě platné,“ 
napsal.

Původní většinový vlastník 
tedy tvrdí, že firmu pro-
dal, a nový majitel říká, že 
společnost nechce. Jediným 
nezpochybněným vlastní-
kem je držitel menšinového 
podílu Cemex, který ale zase 
říká, že se změny udály bez 
jeho vědomí. Insolvenční 
správce, kterým je firma AB 
insolvence, nyní zkoumá, co 
se dělo s majetkem Cemex 
Construction Services.

„Úkolem správce je 
prozkoumat obchody, které 
dlužník prováděl v posled-
ních letech, a pokud zjistí 
podezřelé obchody, tyto 
důkladně prověřit a dle vý-
sledků šetření z toho vyvodit 
právní důsledky. To znamená 
zahrnout v případě neplat-
nosti konkrétních obchodů 
ušlý majetek do majetkové 
podstaty a informovat o tom 
druhou stranu obchodu,“ 
sdělil obecně insolvenční 
správce Jan Vavřina z AB in-
solvence. „U neúčinných úko-
nů má insolvenční správce 
sám podat žalobu na určení 
neplatnosti právních jednání 
a v případě podezření ze spá-
chání trestného činu podat 
trestní oznámení,“ dodal. 

OBR. Mexický stavební gigant Cemex působí po celém světě, 
zvláště v Americe a v Evropě.
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Vafo koupilo finského 
výrobce krmiv
Chrášťanský producent 
zvířecího krmení Vafo Group 
pokračuje ve svém skan-
dinávském tažení. Koupil 
nejstaršího finského výrobce 
krmiv pro domácí mazlíčky 
Kennelpakaste. Zvěřinové 
výrobky finské firmy se díky 
tomuto kroku dostanou 
i na český trh. Obrat Kennel-
pakaste se pohybuje v řádu 
milionů eur. 

Vítkovický Revmont  
jde do konkurzu
Krajský soud v Ostravě 
poslal do konkurzu další z fi-
rem strojírenského holdingu 
podnikatele Jana Světlíka 
Vítkovice Revmont Engi-
neering. Insolvenční návrh 
spolu s návrhem na konkurz 
na sebe podala sama firma. 
Uvedla, že má přes 130 věři- 
telů a závazky za téměř  
29 milionů korun, které není 
schopna splácet. 

O opravy D1 se zajímá 
trojice sdružení
Modernizaci dálnice D1 
u Velkého Meziříčí chtějí 
provést sdružení vedená 
společnostmi Metrostav, 
Strabag a Eurovia. O vítě-
zi rozhodne. Kromě ceny 
i délka záruky a také doba, 
po kterou bude muset být 
zavřena část mostu nad Vel-
kým Meziříčím. Ředitelství 
silnic a dálnic předpokládá, 
že stavba začne na jaře.

Sázková firma Maxi-Tip 
prudce zvýšila obrat
Sázková společnost Maxi-Tip 
loni zvýšila obrat meziročně 
o 82 procent na 2,16 mi- 
liardy korun. Obrat ze sázek 
na internetu se zvýšil 3,7krát 
na 1,38 miliardy korun, 
objem sázek na pobočkách 
klesl o pět procent na  
0,78 miliardy korun. Podíl 
on-line sázek na celkových 
sázkách v Maxi-Tipu v loň-
ském roce dosáhl 64 procent. 

Ve vlacích RegioJetu 
přibylo cestujících
Dálkové spoje RegioJetu loni 
přepravily 5,9 milionu cestu-
jících, meziročně o 1,2 mi- 
lionu více. Důvodem je hlav-
ně zásadní zvýšení počtu 
spojů, které spojují Prahu 
s Brnem, Bratislavou a Vídní. 
Podle předběžných výsledků 
společnost Radima Janču-
ry loni dosáhla historicky 
nejvyššího zisku sto milionů 
korun. /bru, čtk/

Krátce
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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

WWW.E15PREMIUM.CZ 

Novoroční cena rozšířeného předplatného
za 1 999 Kč

E15 Premium

Roční přístup do placené 
sekce E15Premium.cz

a roční předplatné
magazínů E15 Premium.

Cena platí do 3. 2. 2019.
Ušetříte
485 Kč
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n Jeden z nejmenších 
indických svazových 
států upoutal po-
zornost celého světa 
svým dalším experi-
mentem.

Martin Štorkán

Vládnoucí strana v Indic-
kém svazovém státu Sikkim 
na severu země vypracovala 
ambiciózní plán na zavedení 
všeobecného základního 
příjmu pro každého z více 
než 610 tisíc občanů. Jedná se 
o zatím největší zkušební pro-
voz tohoto konceptu na světě.

„Pokud by měl garantova-
ný příjem někde fungovat, 
je to právě Sikkim. Rozhodli 
jsme se, že chceme něco udě-
lat s rostoucí nerovnováhou 
mezi chudými a bohatými,“ 
uvedl pro list Washington 
Post indický politik Prem 
Das Rai ze strany Sikkimská 
demokratická fronta.

Sikkim v uplynulých letech 
dosáhl několika významných 
úspěchů. V roce 1998 jako 
jeden z prvních indických 
států úspěšně zakázal plasto-
vé sáčky. Stal se také prvním 
indickým svazovým státem, 

který zajišťuje bydlení všem 
svým občanům. Jako jeden 
z posledních úspěchů státu 
lze zmínit také vytěsnění 
pesticidů a umělých hnojiv 
z tamního systému zeměděl-
ství – Sikkim je tak doslova 
plně organický.

Unikátní pozici Sikki-
mu mezi indickými státy 

ukazují také ekonomic-
ké indexy: gramotnost 
obyvatelstva dosahuje 
nebývalých 98 procent, pod 
hranicí chudoby tam žije 
jen osm procent obyvatel – 
celoindický průměr hovoří 
o téměř třiceti procentech. 
Rai nezmínil, na kolik by 
celý experiment měl ve vý-

sledku vyjít, prvními zdroji, 
kterých se nějaká forma 
zdanění dotkne, však bude 
patrně tamější turistický 
ruch a energetický sektor. 
Sikkim ročně navštíví přes 
2,5 milionu turistů. Stát 
pak více než 90 procent zde 
vyrobené elektrické energie 
exportuje.

Koncept všeobecného zá-
kladního příjmu má mnoho 
známých podporovatelů, 
mezi které se řadí například 
zakladatel sociální sítě 
Facebook Mark Zucker-
berg. Garantovaný příjem 
podle něj pomůže s řešením 
globálních problémů, jako 
je automatizace práce nebo 
chudoba. Odpůrci konceptu 
naopak kritizují velké ná-
klady a potenciální snížení 
chuti do práce.

Univerzální základní 
příjem dostávají pravidelně 
a bezpodmínečně všichni 
občané. V minulosti ho 
zkoušelo zavést například 
Finsko, které dvoutisícovce 
občanů vyplácelo 560 eur. 
Tamní vláda ale projekt 
po neúspěchu odpískala, 
místo něj nyní zkouší 
univerzální daňovou 
úlevu. První zemí, která 
by zavedla garantovaný 
příjem pro všechny občany, 
se mohlo stát Švýcarsko, 
ale občané návrh zamítli 
v referendu.

Indové experimentují 
s garantovaným příjmem

USA požádají o vydání šéfky Huawei
Spojené státy informovaly kanadskou vládu, že hodlají 
předložit formální žádost o vydání finanční ředitelky 
čínské firmy Huawei Technologies Meng Wan-čou (známá 
též jako Sabrina nebo Cathy Mengová). Ta byla v prosinci 
v Kanadě na žádost USA zadržena.

UBS klesl zisk o 900 milionů dolarů

Největší švýcarská banka UBS snížila ve čtvrtém čtvrtletí 
2018 zisk před zdaněním na 862 milionů dolarů z 1,7 mili-
ardy v předchozích třech měsících. Hospodaření ústavu 
poznamenaly především horší výsledky podnikání v oblasti 
správy majetku a slabší výnosy jeho investiční sekce. 

EasyJet stála uzávěrka Gatwicku 15 milionů liber

Kvůli prosincovému přerušení provozu londýnského 
letiště Gatwick přišly britské nízkonákladové aerolinky 
easyJet o 15 milionů liber. Společnost oznámila, že chaos, 
který trval 36 hodin, způsobil zrušení přes 400 jejích letů 
a postihl 82 tisíc zákazníků. Na druhém největším letišti 
v Británii jsou easyJet největším operátorem. /čtk/

Krátce
Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,086

Čína 1 3,314

Dánsko 1 3,430

EMU 1 25,610

Chorvatsko 1 3,448

Japonsko 100 20,615

Kanada 1 16,935

Maďarsko 100 8,054

Norsko 1 2,623

Polsko 1 5,980

Rusko 100 33,948

Švédsko 1 2,498

Švýcarsko 1 22,614

Turecko 1 4,216

USA 1 22,559

Velká Británie 1 29,108

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 22. 1. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 84,50   1,20 % 

CETV 74,50   -0,67 % 

ČEZ 537,50   0,09 % 

Erste Bank 757,80   -0,76 % 

Kofola 289,00   0,00 % 

KB 893,00   0,34 % 

Moneta 74,30   -0,47 % 

O2 CR 242,00   -0,41 %  

Pegas 842,00   0,72% 

Philip Mor. ČR 14 480,00   -0,14 % 

TMR 760,00 0,00 %

VIG 547,50   -1,53 % 

Celkový objem (v tisících korun) 430 310

Akcie na pražské burze 22. 1. 2019

VÝJIMEČNÝ. Sikkim je jediným plně organickým státem Indie, zároveň obyvatelstvu zajišťuje bydle-
ní a bohatne na turistickém ruchu a prodeji elektrické energie z vodních elektráren. 
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Evropská komise vyměřila 
vydavateli platebních karet 
MasterCard pokutu 570 mi-
lionů eur za porušování 
hospodářské soutěže. Firma 
podle verdiktu v rozporu 
s antimonopolními pravidly 
EU omezovala možnosti 
obchodníků využívat vý-
hodnějších podmínek, které 
v Evropské unii nabízejí ban-
ky. MasterCard prohlásila, že 
případ, který se týká období 
asi dvou let, tímto považuje 
za uzavřený.

Vzhledem k tomu, že 
firma MasterCard s vyšet-
řovateli spolupracovala, EK 
původně vyměřenou pokutu 
o deset procent snížila. Jak 
uvedla eurokomisařka pro 
hospodářskou soutěž Mar-
grethe Vestagerová, evropští 
spotřebitelé používají pla-
tební karty každý den, když 
kupují potraviny a oblečení 

nebo nakupují na internetu. 
Zabráněním přístupu ob-
chodníků k lepším podmín-
kám, jaké nabízejí banky, 
MasterCard svými pravidly 
uměle zvyšoval náklady 
na platby prostřednictvím 
karet a poškozoval malo-
obchodníky i spotřebitele 
v Evropské unii.

Platby kartami hrají 
v ekonomice jednotného 
trhu velkou roli, využívají se 
pro domácí i přeshraniční 
transakce i v interneto-
vých obchodech. Evropští 
spotřebitelé a podnikatelé je 
používají ve více než třetině 
bezhotovostních plateb. 
Společnost MasterCard je 
v evropské hospodářské 
oblasti z hlediska emise spo-
třebitelských karet i z hle-
diska hodnoty transakcí 
druhým největším hráčem 
na trhu. /čtk/

Komise snížila 
pokutu pro 
MasterCard

www.E15.cz | 9 |
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Nikdo není dokonalý
KAŽDOU STŘEDU | 20:20

CHYBY NEDĚLAJÍ ČLOVĚKA HORŠÍM, POUZE LIDŠTĚJŠÍM

299123/26 inzerce

VÍDEŇSKÉ LETIŠTĚ loni odbavilo rekordních 27 milionů cestujících, což je téměř o 11 procent 
více než v předchozím roce. Letos očekává nárůst o dalších zhruba deset procent na 30 milionů 
cestujících. Oznámila to společnost Flughafen Wien, která je provozovatelem letiště. Po zahrnutí 
sesterských letišť v Košicích a na Maltě loni počet odbavených cestujících dosáhl 34,4 milionu.

FRMOL
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Společnost ArianeGroup uza-
vřela s Evropskou kosmickou 
agenturou kontrakt na pro-
studování možnosti vyslat 
misi na Měsíc do roku 
2025 a připravit 
případnou těžbu 
a využití tam-
ního regolitu.

Z lunární-
ho regolitu, 
horninového 
povrchu, lze 
extrahovat 
vodu a kyslík, 
což umožňuje 
úvahy o nezávis-
lé přítomnosti lidí 
na Měsíci. Díky tomu by tam 
také bylo možné vyrábět 
palivo potřebné pro další 
vesmírné výpravy.

ArianeGroup rovněž uved-
la, že k realizaci kontraktu už 
spojila síly s několika evrop-

skými společnostmi, které 
by se postaraly o zajištění 
různých aspektů mise – o při-
stávací modul, o zařízení pro 

práci na Měsíci, o spojení 
a o další služby.

„Toto stopro-
centně evropské 

inovativní kon-
sorcium by tak 
mohlo poskyt-
nout služby pro 
realizaci celé 

mise,“ tvrdí  
ArianeGroup, 

která je známá 
svými nosnými rake-

tami Ariane, jež dopravu-
jí družice na oběžnou dráhu. 
Toto konsorcium by mělo být 
schopné zajistit celou pře-
pravu potřebného nákladu 
od startu ze Země až po při-
stání na Měsíci a rovněž 
veškerou komunikaci. /čtk/

Evropa plánuje 
na Měsíci těžbu 
regolitu

Do roku

2025
by na Měsíci 

mohly vzniknout
základy pro těžbu

regolitu.
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n Do Evropské unie loni nelegálně přicestovalo 150 tisíc 
lidí. Počet byl nejnižší za posledních pět let. Migrační 
politika však Evropou hýbe stále stejně intenzivně 
a nejspíše to bude právě téma migrace, která podstatně 
ovlivní i letošní volby do Evropského parlamentu.

Unie usiluje – neúspěš-
ně – o zavedení společné 
migrační politiky od roku 
2015. Tehdy do EU vstoupil 
víc než milion běženců, 
hlavně z Blízkého východu 
a Afriky. Mimo jiné se kvůli 
tomu začalo mluvit o povin-
ných kvótách pro přijímání 
uprchlíků, později o dobro-
volnosti.

Ani jednu z možností 
nepřijaly především země 
střední Evropy Česko, 
Maďarsko, Polsko a Slo-
vensko, po svém se přílivu 
uprchlíků začala bránit 
například Itálie. Na bez-
zubosti bruselské politiky 
začaly profitovat nacio-
nalistické strany v řadě 
evropských zemí včetně 
České republiky.

PROTIIMIGRAČNÍ 
ZEMĚ SE SPOJUJÍ
Politici těchto uskupení 
nyní svolávají šiky do bitvy 
o Evropský parlament. Síly 
spojují třeba Itálie a Pol-
sko. O nové euroskeptické 
alianci nedávno jednal 
ve Varšavě italský pravico-
vý vicepremiér a ministr 
vnitra Matteo Salvini.

„Polsko a Itálie budou 
součástí nového evropské-
ho jara, znovuzrození ev-
ropských hodnot,“ prohlásil 
na začátku ledna. Evropa se 
podle něj má vrátit ke svým 
kořenům, potřebuje méně 
byrokracie a více práce a ro-
dinných hodnot.

Salvini, který stojí v čele 
protiimigrační Ligy severu, 
opakovaně kritizuje Evrop-

skou unii. Prohlašuje, že 
květnové volby jsou příleži-
tostí pro vytvoření „refor-
mistického bloku“, který 
by mohl změnit bruselské 
instituce zevnitř.

AKTIVNÍ ORBÁN
Pozadu nezůstává ani 
maďarský premiér Viktor 
Orbán. Maďary vyzval, 
aby v evropských volbách 
odmítli globalizaci a pod-
pořili vlastenectví.  Podle 
něj nyní v Bruselu vládnou 
lidé, kteří chtějí nahradit 
spojenectví svobodných 
národů evropskou říší. 
Tvrdí, že spojenci této říše 
jsou také nakloněni migraci 
a chtěli by každý členský 
stát EU přeměnit ve stát 
multikulturní – a proto 
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Migrace:  
téma,  
které může 
rozhodnout 
evropské volby

úmyslně nechrání Evropu 
před davy migrantů. Orbán 
také prohlásil, že pokud 
bude migrace pokračo-
vat, původní Evropané se 
stanou menšinou a „teror 
se stane součástí života 
ve velkoměstech“.

Migrace je stále živým té-
matem třeba i v sousedním 
Německu. Spolkový sněm 
aktuálně rozšířil seznam 
takzvaných bezpečných 
zemí, do nichž je jednoduš-
ší vracet migranty. Zařadil 
na něj Gruzii, Maroko, 

Alžírsko a Tunisko. Aby 
schválené opatření vstou-
pilo v platnost, musí s ním 
ovšem vyslovit souhlas 
ještě Spolková rada, která 
zastupuje zájmy jednotli-
vých německých zemí.

BUDOUCNOST  
EUROPARLAMENTU
O migraci stále diskutují 
i poslanci Evropského par-
lamentu. Vyzvali evropské 
představitele, aby ve snaze 
zabránit dalšímu vyhrocení 
situace ve Středozemním 

Pramen Frontex

Počty nelegálních migrantů 
směřujících do Evropy (v tisících)

2015 2016 2017 2018

1100

364

204 150
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Statistika Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex 
rozhodně nevypovídá o tom, že migrační krize trvá. Čísla, která 
uvádí, spíše klesají nebo stagnují. V loňském roce se podle Frontexu 
do Evropy dostalo zhruba 150 tisíc lidí, většina z nich stále přes 
Středozemní moře. Je to nejnižší počet nelegálně přicestovavších 
za posledních pět let. Nejvíce lidí dorazilo do Španělska a Řecka. 
Nejpočetnější národnostní skupinou pak byli Tunisané – do Evropské 
unie jich přes Středozemní moře přišlo 5200. Podle Mezinárodní 
organizace pro migraci (IOM) za prvních šestnáct dní letošního roku 
dorazilo po moři do Evropy celkem 4216 lidí, více než osm desítek 
z nich při pokusu doplout k evropským břehům zahynulo. Mění se 
struktura migrace – do Evropy už nepřichází tolik lidí ze Sýrie či 
jiných zemí s válečným konfliktem jako dříve. Jsou to spíše osoby 
z afrických států, Afghánistánu a dalších zemí, které nárok na azyl 
nemají.

Co o migraci
říkají statistiky

Jana  
Havligerová

Připravila

Řecko

Do Řecka podle Mezinárodní organizace pro 
migraci (IOM) dorazilo loni 49 tisíc migrantů, třikrát 
méně oproti roku 2016. Přesto však, alespoň podle 

německé kancléřky Angely Merkelové, není vše v pořádku. Ne zcela 
funguje dohoda mezi EU a Tureckem z roku 2016, která měla tok 
migrantů zarazit. Na nedávné dvoudenní návštěvě Řecka také Mer-
kelová kritizovala Atény za to, že nedostatečně deportují migranty. 
Například jen v táboře Moria na ostrově Lesbos nyní žije asi 5700 lidí 
včetně 1800 dětí, i když kapacitu má jen pro 3100 stálých obyvatel.

Itálie

Od doby, kdy italská pravicová vláda uzavřela 
přístavy pro lodě přivážející migranty, se jich 
do země snaží dostat méně. V loňském roce jich 

připlulo o 80 procent méně než v roce 2017. Od začátku letošního 
roku to bylo pouze 121 lidí. Zatímco pro záchranné lodě nevládních 
organizací jsou přístavy uzavřeny, italská pobřežní stráž takové 
omezení nemá.

Španělsko

Pro pašeráky lidí se nyní místo Itálie stalo cílem 
Španělsko. Od začátku roku do poloviny ledna tam 
podle IOM dorazilo 3367 migrantů, což je stejný 

počet jako během celého loňského prvního čtvrtletí. Pro představu 
– jen mezi 13. a 16. lednem to bylo 1758 lidí. Madrid zatím reaguje 
celkem klidně. Španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska 
navíc oznámil, že země hodlá zlepšit podmínky v osmi současných 
detenčních centrech pro migranty a otevřít další taková zařízení.

Hlavní 
tranzitní země

moři rychle pokročili s re-
formou unijních azylových 
a migračních pravidel. 
Populističtí a krajně pravi-
coví europoslanci pak jako 
řešení vidí uzavření hranic, 
aby se migranti do Evropy 
nemohli snadno dostat.

Současný poměr sil v Ev-
ropském parlamentu by 
dobrý volební výsledek na-
cionalistických stran, jako 
je krajní pravice ve Francii 

a Itálii nebo polské Právo 
a spravedlnost Jarosława 
Kaczyńského, mohl změnit. 
V každém případě podle 
průzkumů veřejného míně-
ní to zatím vypadá tak, že 
evropští křesťanští demo-
kraté a socialisté v parla-
mentu ztratí většinu.

Na české politické scéně 
je zatím relativní klid, 
partaje a hnutí zatím fini-
šují s podobou kandidátek 

do evropských voleb. O tom, 
že součástí předvolební 
kampaně bude i kritika 
evropských institucí, však 
nemůže být pochyb.

PROVIZORIUM. V táboře Moria na ostrově Lesbos nyní žije asi 5700 lidí včetně 1800 dětí, i když 
kapacitu má jen pro 3100 stálých obyvatel. Mnozí z nich tak bydlí ve zcela provizorních podmínkách.

CÍL ŠPANĚLSKO. Itálie uzavřela přístavy pro lodě přivážející migranty, cílovou oblastí se poté pro 
mnoho z nich stal Pyrenejský poloostrov.

PĚTILETÉ MINIMUM. Do EU loni dorazilo 150 tisíc nelegálních 
migrantů, nejméně za posledních pět let. Nejvíce lidí mířilo do Špa-
nělska a Řecka, nejpočetnější národnostní skupinou byli Tunisané.
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n Cílem Cášské smlou-
vy je mimo jiné spo-
lupráce při integraci 
příhraničních regionů. 

Německá kancléřka Angela 
Merkelová a francouzský 
prezident Emmanuel Ma-
cron v západoněmeckých 
Cáchách podepsali smlouvu 
o kooperaci a integraci. Jejím 
cílem je prohloubení spolu-
práce v oblastech zahraniční 
politiky, obrany, hospo-
dářství nebo při integraci 
příhraničních regionů. 

Podle Macrona obě země 
takzvanou Cášskou smlou-
vou otevírají novou kapitolu 
spolupráce. „Obnovujeme 
základ našeho vztahu,“ 
poznamenala šéfka němec-
ké vlády v narážce na to, že 
podepsaná dohoda navazuje 
na Elysejskou smlouvu, v níž 
se přesně před 56 lety k těsné 
spolupráci svých zemí zavá-
zali jejich tehdejší před-
stavitelé Konrad Adenauer 
a Charles de Gaulle. „My-
slím, že by byli hrdí na to, 

Francie a Německo stvrdily 
v Cáchách užší spolupráci

SNÍH NEBO PALMY?
Tipy na skvělou dovolenou v zimě.

PRÁVĚV PRODEJI

Nestíháte jít do trafiky? Kupte si e-magazín na www.ikiosek.cz
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Tymošenková se utká 
o prezidentský post
Bývalá ukrajinská premi-
érka Julija Tymošenková 
formálně oznámila svou 
kandidaturu v prezident-
ských volbách, jejichž 
první kolo se uskuteční  
31. března. Tymošenková 
je podle posledních prů-
zkumů favoritkou klání.

Před boji v Nigérii utekly 
tisíce lidí do Čadu
Kolem šesti tisíc Nigerijců 
již uprchlo do sousedního 
Čadu od konce prosince, 
kdy teroristická skupina 
Boko Haram zahájila na 
severovýchodě Nigérie 
útoky z města Baga, kte-
rého se dočasně zmocnila. 
Oznámil to Úřad vyso-
kého komisaře OSN pro 
uprchlíky.

Skupina gardistů chtěla 
svrhnout Madura

Venezuelské úřady zadrže-
ly 27 členů národní gardy, 
kteří podle vedení země 
usilovali o odstranění pre-
zidenta Nicoláse Madura. 
Skupina vykradla muniční 
sklad a zajala šéfa policej-
ní stanice, uvedla agentu-
ra AP. V zemi roste napětí 
po nedávné Madurově 
druhé inauguraci a opo-
zice svolává demonstrace 
za prezidentův odchod.

Speerova dcera získala 
cenu za podporu Židovek 
Dcera dvorního architekta 
Adolfa Hitlera a někdejšího 
říšského ministra zbrojní 
výroby Alberta Speera 
Hilde Schrammová zís-
kala Obermayerovu cenu 
za dlouholetou finanční 
podporu židovských žen 
v umění a vědě. K financo-
vání chodu nadace Zurüc-
kgeben, česky Navrácení, 
již Schrammová spoluza-
kládala, použila sporné 
dědictví po otci. /čtk/

Krátce

DŮVĚRA V PREZIDENTA Vladimira Putina klesla na nejnižší 
úroveň za posledních 13 let, tvrdí průzkum státní agentury  
VCIOM. Ruskému prezidentovi podle něj věří pouze 33,4 pro- 
centa respondentů, což je oproti prosinci pokles o více než dva 
procentní body. Jde již o druhý průzkum po novém roce, který 
signalizuje snížení důvěry Rusů v Putina.

PROPAD
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že ta smlouva dodnes trvá 
a vzkvétá,“ poznamenal 
Macron k dohodě z roku 
1963, která byla klíčová pro 
poválečný vývoj německo-
-francouzských vztahů.

Rozšíření tehdejší 
smlouvy je podle Merkelové 

nutné, protože „žijeme 
ve zvláštních časech“, které 
vyžadují nové a rozhodnější 
odpovědi. Stejně jako 
Macron přitom zmínila 
výzvy, které představuje 
oslabení dosavadního 
mezinárodního řádu, 

klimatické změny nebo 
vystoupení Británie 
z Evropské unie. „V tomto 
světě a v této Evropě musí 
Německo a Francie přijmout 
zodpovědnost a ukázat 
cestu,“ vyjádřil přesvědčení 
francouzský prezident. /čtk/

Vybrané detaily Cášské smlouvy

•  Oba státy slibují, že se budou zasazovat o účinnou 
a silnou společnou evropskou zahraniční a bezpeč-
nostní politiku a posílení a prohloubení hospodářské 
a měnové unie. Chtějí posílit schopnost Evropy jed-
nat v zahraniční a bezpečnostní politice samostatně. 
O těchto otázkách budou vést konzultace ve snaze 
dojít ke společným postojům u všech důležitých 
rozhodnutí.

• Za prioritu německo-francouzské diplomacie smlou-
va označuje přijetí Německa za stálého člena Rady 
bezpečnosti OSN.

• Německo a Francie chtějí prohloubit také armádní 
a zbrojní spolupráci, k čemuž má napomoci i nově 
zřízená společná obranná a bezpečnostní rada.

• V oblasti školství budou obě země usilovat o větší 
propojení vzdělávacích systémů či zvýšení počtu 
žáků a studentů, kteří se učí jazyk druhého státu. 
Vznikat mají společné vědecké iniciativy.

• Smlouva počítá se zřízením společného fondu, z ně-
hož budou podporovány občanské iniciativy nebo 

partnerství měst v obou zemích. Dohoda má také 
zjednodušit život lidem v okolí společných hranic, 
třeba lepším propojením zdejších silnic a železnic. 
V obou státech vznikne výbor pro přeshraniční 
spolupráci.

• Další body smlouvy, která má celkem 28 článků, 
se týkají například boje proti terorismu, klimatic-
kých otázek a energetické politiky nebo rozvojové 
politiky vůči Africe.

Lokalita Sinori  
patří mezi

20
 tajných raketových 

základen odhalených 
prostřednictvím  

satelitních  
snímků.

Experti objevili v Severní 
Koreji tajnou základnu, 
která podle nich funguje 
jako ústředí vývoje balistic-
kých raket. Oznámil to deník 
The Guardian s odvoláním 
na analytiky z americ-
kého Střediska 
pro strategická 
a mezinárod-
ní studia 
(CSIS). 
Zpráva 
přichází 
v době, kdy 
Spojené 
státy a KLDR 
jednají o dru-
hém summitu 
vůdců Donalda 
Trumpa a Kim Čong-una.

Lokalita Sinori je jednou 
z dvaceti tajných raketo-
vých základen odhalených 
prostřednictvím satelitních 
snímků, o nichž experti 

informovali koncem loňské-
ho roku. Objevené objekty 
jsou v obtížně dostupných, 
hornatých částech Severní 
Koreje.

„Raketová operační základ-
na Sinori a rakety Rodong, 

které jsou v této lokalitě 
rozmístěny, zapadají 

do předpokládané 
severokorejské 

jaderné vojenské 
strategie. Posky-
tují totiž mož-
nost překvapi-
vého jaderného 

či konvenčního 
útoku,“ napsal 

ve zprávě CSIS ana-
lytik Victor Cha. 

Podle expertů by Pchjong-
jang mohl střely použít 
k jaderným či konvenčním 
útokům na Jižní Koreu, Ja-
ponsko a americký tichomoř-
ský ostrov Guam. /čtk/

V KLDR odhalili tajné 
ústředí vývoje raket
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SNÍH NEBO PALMY?
Tipy na skvělou dovolenou v zimě.

PRÁVĚV PRODEJI

Nestíháte jít do trafiky? Kupte si e-magazín na www.ikiosek.cz 29
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O čem se  
(ne)mluví ve 
zdravotnictví
Třicet miliard, patnáct 
miliard, dvě a půl miliardy 
korun. To jsou mantinely, 
v nichž se pohybuje de-
bata o tom, kolik se má 
platit z rozpočtu za státní 
pojištěnce – nezletilé děti, 
seniory a nezaměstnané. Je 
to zhruba šest milionů lidí, 
za každého z nich dnes stát 
zdravotním pojišťovnám 
posílá každý měsíc něco přes 
tisícovku. O tom, že je nutné 
tuto platbu zvýšit, nepochy-
buje dohromady nikdo. Liší 
se ale představy o kolik. 

Připadá vám suma třiceti 
miliard fantazmagorická? 
Zdravotnické odbory tvrdí, 
že přesně odpovídá částce, 
která ve zdravotnictví chybí 
pro akutní péči. Chtějí proto, 
aby ji státní kasa do dvou let 
pojišťovnám dodala. Podle 
šéfky Odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče 
Dagmar Žitníkové by taková 
dotace pomohla stabilizovat 
počet zdravotníků v nemoc-
nicích a udržet kvalitu péče 
o pacienty. Ministři Babišovy 
vlády, konkrétně zdravotnic-

tví a financí, jsou zajedno: Je 
to nemožné, státní finance 
by to neunesly. Tím ale jejich 
shoda končí. Šéf zdravot-
nického rezortu požaduje 
pro začátek skokové zvýšení 
ročních odvodů za státní po-
jištěnce o 15 miliard korun. 
Ministryně financí začíná 
licitovat na částce 2,5 mi- 
liardy. Debata není u konce 
a nebude jednoduchá.

Fakta jsou ovšem jasná. 
Náklady na zdravotní péči 
pro důchodce, děti a neza-
městnané jsou výrazně vyšší 

než pojistné, které za ně stát 
pojišťovnám odvádí. Kvůli 
stárnutí populace a vyššímu 
věku dožití se tento nepo-
měr bude dál prohlubovat, 
příjmy veřejných financí 
se budou snižovat a výdaje 
zvyšovat. Platí to pro dů-
chody i pro zdravotní péči. 
Prognózy jsou neúprosné. 
Podle ČSÚ bude za tři roky 
žít v Česku téměř milion dvě 
stě tisíc mužů starších 65 let 
a počet stejně starých žen 
stoupne přibližně na 1,6 mi- 

lionu. Jsou to lidé, kteří po-
třebují zvýšenou péči, a jsou 
to varující čísla. Však také 
Organizace pro hospodář-
skou spolupráci a rozvoj už 
delší dobu české politiky 
upozorňuje: Vaše země bude 
patřit k těm, v nichž podíl 
výdajů na zdravotní péči 
vůči HDP kvůli stárnutí spo-
lečnosti poroste nejrychleji.

Zdravotní služby jsou také 
finančně čím dál náročnější. 
Rostou ceny technologií 
i léků, mzdy lékařů i zdra-
votnického personálu, ale 
například také ceny energií. 
Zvyšuje se objem poskytova-
né zdravotní péče. Sobotkův 
kabinet navíc v minulém 
volebním období zrušením 
regulačních poplatků posílil 
v lidech přesvědčení, že 
péče má a navždy musí být 
„bezplatná“. 

Logicky se proto začínají 
množit spekulace o tom, 
jakou léčbu lidé v Česku 
vlastně dostávají. Obecně 
se dá říct, že je na velmi 
slušné úrovni. Rozdíly mezi 
jednotlivými nemocnicemi 
ale nelze přehlédnout. Je 
také pravda, že dost lidí se 
o některých možnostech mo-
derní léčby vůbec nedozví. 
Lékaři o nich prostě nemlu-
ví, protože nejsou finančně 
dostupné. Dohoda o výši 
platby za státní pojištěnce je 
samozřejmě nutná. 

Pokud se ale mluví o zdra-
votnictví, je nutné do debat 
znovu vrátit i vyšší spolu-
účast pacientů.

Komentář

Jana Havligerová

| 14 | NÁZORY A KOMENTÁŘE

V debatách 
o budoucí podobě 
zdravotnictví se 
nelze dlouhodobě 
vyhýbat tématu 
vyšší spoluúčasti 
pacientů.

Tvář dne 

 V tomto světě a v této Evropě 
musí Německo a Francie přijmout 
zodpovědnost a ukázat cestu,

řekl francouzský prezident 
Emmanuel Macron
str. 12
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Glosa

Úspěchy v rámci možností
Předseda ČSSD Jan Hamáček nemá špatný začátek roku. 
A před březnovým stranickým sjezdem se mu to náram-
ně hodí. Na krajských konferencích strany sbírá jednu 
předsednickou nominaci za druhou, organizací, které mu 
přímou podporu nedaly, je jen pár. Do toho si může po vče-
rejšku do své politické pažby vyrýt důležitý zářez – poslan-
ci přehlasovali Senát a potvrdili zrušení karenční doby.

To, že nemocní zaměstnanci dostanou v prvních třech 
dnech nemoci 60 procent mzdy, bylo jednou z kruciálních 
podmínek vstupu ČSSD do vlády. Tedy z těch podmínek, 
ze kterých socialisté postupně nevycouvali. Hamáček se 
tedy bude v březnu před straníky ohánět nejen podporou 
krajů, ale i tímto čerstvým naplněním jednoho z progra-
mových pilířů. Společně se zvyšováním platů ve státní 
správě, důchodů a minimální mzdy půjde o Hamáčkův 
argumentační arzenál, jímž bude stranu přesvědčovat, že 
účast ve vládě má smysl. A strana zřejmě alespoň naoko 
uvěří. Moc jiných možností v tuto chvíli stejně nemá.
 Martin Čaban

Konečně jsem dost úspěšný na to, abych si mohl pořídit  
fakt drahé pero. A chci mít jistotu, že si toho lidi všimnou!
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POKRAČOVÁNÍ POMOCI. Společnost ArcelorMittal Ostrava 
a její zaměstnanci, kteří jsou členy aktivních záloh Armády 

České republiky, zůstávají i letos dobrými anděly. Stejně jako 
v minulém roce věnují záložníci peníze z armádních náhrad, které 

jim huť dala k dispozici, dvěma rodinám s dětmi na Ostravsku, 
jimž život ztížila vážná nemoc. Za to, že v loňském roce umožnila 

svým zaměstnancům z řad aktivních záloh účast na povinných 
a dobrovolných cvičeních, získala huť částku téměř 100 tisíc korun. 

Ta bude nyní rodinám pomáhat po dobu 12 měsíců. 

Zažila vaše společnost něco významného?
Pište nám na lidee15@cncenter.cz

TŘI STA TISÍC ZA NÁKUPY. Předání 
šeku do rukou zástupkyně Českého 

červeného kříže Miroslavy Jirůtkové 
(na snímku druhá zprava) završilo 

dobročinný projekt, do něhož se moh-
la zapojit veřejnost prostřednictvím 

běžných nákupů v obchodech COOP. 
Ze zakoupených produktů značek P&G 

od září do listopadu 2018 směřovalo 
jedno procento z ceny na projekt, 

jehož výtěžek 330 tisíc korun bude 
rozdělen na obnovu dětských pokojů 

a společných prostorů azylových domů 
v Berouně, Svitavách, Kladně a v Jičí-

ně a na rozvíjející aktivity pro děti. 

ŽENY I MUŽI Z BPW SLAVILI V DIVADLE. Přes čtyři stovky členek a hostů asociace Business 
& Professional Women ČR slavilo nový rok v kině Dlabačov. Návštěvnice a návštěvníci měli možnost 
zhlédnout privátní divadelní představení s názvem Vězeň na druhé Avenue, ve kterém excelovala 
Simona Stašová. Díky dárkům do tomboly od společností Swarovski, Edenred a dalších se podařilo 
získat 19 870 korun, přičemž výtěžek spolu s finančním darem společnosti Swarovski půjde 
do Stipendijního fondu BPWCR. Finance z fondu umožní vybraným ženám vstup na Mentoring Day 
– Equal Pay Day 2019. Letos v březnu se koná desátý, jubilejní ročník konference Equal Pay Day. 
Ta bude zaměřená na firemní kulturu v čase změny hodnot. „Jsem ráda, že v zahraničí roste zájem 
o naši konferenci a díky tomu můžeme letos opět přivítat řadu zajímavých hostů s mezinárodní 
zkušeností,“ uvedla k programu Lenka Šťastná, prezidentka Business & Professional Women ČR. 

HRANÍM PRO DOBROU VĚC. Značka PlayStation díky své hráč-
ské komunitě podpořila dobročinnou organizaci Dejme dětem šanci. 
Do charitativního 24hodinového živého vysílání v hraní videoher 
se zapojila řada známých osobností z herní scény a 1028 fanoušků, 
kteří dohromady vybrali částku 476 425 korun. Výtěžek organizaci 
pomůže financovat projekt „Pomoz mi do života…“ Jeho cílem je po-
moci v začátcích mladým lidem, kteří po dosažení plnoletosti nebo 
po dokončení studia opouštějí dětské domovy.

POJEDENÁCTÉ. Na tradičním benefičním koncertě Nadace Leon-
tinka darovala HSBC Bank šek na 500 tisíc korun. Letošní koncert 
proběhl 15. ledna v pražském divadle Le Royal a nesl se v duchu 
první republiky a melodií Jaroslava Ježka. HSBC přispívá Nadaci 
Leontinka zaměřené na podporu zrakově postižených jedenáctým 
rokem. Symbolický šek předal ředitelce nadace Barbaře Huckové 
šéf banky Richard Keery.
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Vědci zjistili, že...
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ZAVŘENO. 
Zklamaní turisté 
zjišťují, že úřady pre-
ventivně zakázaly 
vstup na Eiffelovu 
věž. Útěchou jim 
může být, že by z ní 
stejně nic neviděli. 
Pro Paříž stejně jako 
pro další části země 
vyhlásila meteorolo-
gická služba Meteo 
France výstrahy 
před nebezpečím 
sněhu a mrazu. 
Nabádá také, aby 
lidé zbytečně neces-
tovali.

n Materiáloví vědci 
jsou přesvědčeni, že 
nastane významný po-
sun v oblasti robotiky 
či inteligentních sítí.  

Marek Schwarzmann

Inženýři odhalili nový 
způsob, jak vyrobit materiál 
s piezoelektrickými vlast-
nostmi, tedy materiál, který 
převádí pohyb, nárazy či 
tlak na elektrickou energii. 
Takové materiály byly dosud 
nejčastěji tvořeny krystaly 
perovskitu, které musely 
být uspořádány do specific-
kých tvarů a které reagovaly 
na podněty jen z určitých 
úhlů. Výroba takového ma-
teriálu byla navíc náročná 

a musela probíhat v čistých 
laboratořích. 

Tým Siao-jü Čena z Ma-
cromolecules Innovation 
Institute v Blacksburgu 
ve státu Virginie nyní 
představil způsob, jakým lze 
obdobný materiál vyrobit 
prostřednictvím poměrně 
nenáročného 3D tisku. 

Čen vypracoval metodu, 
která umožňuje vytvářet 
materiály s předem danou 
intenzitou piezoelektrického 
jevu, a vyvinul syntetický 
piezoelektrický inkoust pro 
použití ve 3D tiskárnách. 
Takto vyrobená struktura 
pak reaguje tvorbou elek-
trického napětí na podněty 
z více stran a uživatel přesně 
ví, jaké napětí a o jaké polari-
tě bude vznikat. 

… lze vytisknout i piezoelektrický materiál
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REVOLUCE. 
Materiál 
z perovskitu 
vytištěný 
na 3D tiskárně 
vykazuje výji-
mečné pie- 
zoelektrické 
vlastnosti.Fo
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„Naše platforma umožňuje 
volně experimentovat s ná-
vrhy a citlivostí budoucích 
piezoelektrických mate-
riálů,“ tvrdí Čen ve studii, 
kterou zveřejnil časopis 
Nature Materials. Možnos-
tí naprogramovat jejich 

prostorové uspořádání podle 
Čena otevírá dveře zcela 
novému využití piezoelekt-
rických materiálů, které tak 
v budoucnu půjde využít 
například jako chytrá čidla 
na rozsáhlých plochách, 
která budou hlásit struktu-

rální poškození nebo riziko 
proražení.

Vytištěné materiály 
mohou mít různou míru 
pružnosti a tloušťku – 
od lidského vlasu po cihlu –  
a mohou energii nejenom 
vytvářet, ale také pohlcovat. 
Jejich citlivost je zhruba 
pětinásobná, než kterou 
vykazují dosud používané 
piezoelektrické polymery. 

Čenův tým v současnosti 
zkoumá, jak by bylo možné 
nové materiály uplatnit 
v praxi, například jak je 
využít k napájení nositel-
né elektroniky. Sám Čen je 
přesvědčen, že nastane velká 
revoluce v robotizaci, v inte-
ligentní infrastruktuře nebo 
v novém způsobu hmatové-
ho snímání. 


