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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.
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Firmy a dluhopisy
Drobní investoři se 
začínají seznamovat s tím, 
že ani dluhopisy firem 
nepředstavují bezpečný 
přístav. V příštích letech 
mohou přijít až  
o miliardy korun.

  TÉMA   str. 6



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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KOMENTÁŘ: DAVOS? JDĚTE SE KLOUZAT! / str. 11

 CZK/EUR • 25,695 /  –0,085 Kč       CZK/USD • 22,605 /  –0,046 Kč       PX • 1021,65 /  +0,46 %       BITCOIN • 3567,00 $ / –0,12 %       ZLATO • 1283,55 $ / +0,01 %

Babiš je ve střetu 
zájmů, rozhodl úřad
Městský úřad v Černo-
šicích u Prahy v pondělí 
vydal rozhodnutí v kauze 
střetu zájmů premiéra 
Andreje Babiše (ANO). 
Radnice o tom informo-
vala na svých webových 
stránkách. Jaký je výsledek 
řízení, neuvedla. Z pre-
miérovy reakce vyplývá, 
že úřad rozhodl v jeho 
neprospěch.   str. 3

Letiště rozšiřuje své 
obchodní aktivity
Letiště Václava Havla 
dokončilo největší rozší-
ření komerčních prostor 
na Terminálu 2 od jeho ote-
vření v roce 2006. Stavební 
úpravy, které loni trvaly 
šest měsíců, vyšly na 65 mi-
lionů korun.   str. 4

Google masivně lobbuje 
za své zájmy v USA
Společnost Google ze sku-
piny Alphabet vydala loni 
na lobbing ve Washingto-
nu rekordních 21 milionů 
dolarů. Jen za poslední 
tři měsíce na tyto účely 
vynaložila 4,9 milionu 
dolarů.  str. 8
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MARTIN ČABAN:

Zdanění církevních restitucí 
je prasárna. Jak by řekl 
Nietzsche: „Ještě že se toho 
pánbůh nedožil.“

twitter.com/e15news
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Firmy a dluhopisy
Drobní investoři se 
začínají seznamovat s tím, 
že ani dluhopisy firem 
nepředstavují bezpečný 
přístav. V příštích letech 
mohou přijít až  
o miliardy korun.

  TÉMA   str. 6

Přes padesát procent skladů a průmyslových hal se nyní v Česku staví 
bez předem zajištěných nájemců. Do spekulativní výstavby se developeři 

pouštějí kvůli vysoké poptávce. Naposledy se v takové míře stavělo těsně 
před minulou krizí.  BYZNYS / str. 4

Sklady  
do zásoby 

http://www.e15.cz/magaziny
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Kritici
poukázali na čtyři

analýzy právnických
fakult, z nichž

tři
říkají, že komunistická 

norma odporuje
ústavě.

Nezdolný kůrovec
Kůrovce nezdolalo ani mrazivé počasí 
v posledních dnech, tedy alespoň ve veřejném 
prostoru. V pondělí se prokousal na jednání 
tripartity a ve středu to dotáhl ještě výš. Ocitl 
se na programu schůze senátního výboru pro 
územní rozvoj, veřejnou správu a životní 
prostředí. Nicméně zákonodárci mu takovou 
roztažnost letos nehodlají tolerovat a novelu 
lesního zákona chtějí prosadit k 1. dubnu. Už 
kvůli českým lesům to snad nebude apríl.

Zvěř dělá vrásky i veterinářům, i když z ji-
ného důvodu. Státní veterinární správa loni 
odhalila více případů, kdy docházelo k závaž-
nému týrání zvířat, a podala kvůli tomu osm 
trestních oznámení. To je dvakrát víc než v roce 
2017. Nejhorší případ, se kterým se veterináři 
loni setkali, bylo na dvě stovky zubožených psů 
v rodinném domě na Vysočině. Zdá se, že Če-
chům se daří dobře, ale ke zvířatům se chovají 
čím dál hůř.

Zato Britové mají jiné starosti. Na webové 
stránce Brexit Prepping si mohou vybrat, jestli 
je brexit děsí jen trochu, mají kvůli tomu sta-
rosti nebo už regulérně panikaří. Podle toho jim 
web navrhne, jaké zásoby jídla si má čtyřčlen-
ná rodina nakoupit pro přežití na týden, měsíc 
nebo na čtvrt roku. Anebo stačí přijet do Česka, 
kde sněmovna Britům přiklepla pro případ 
tvrdého brexitu stejná práva jako občanům EU 
až do konce příštího roku.

n Komunisté prosadili 
ve sněmovně zdanění 
finančních náhrad za ne-
vydaný církevní majetek. 
Podle opozice na něj do-
platí hlavně malé církve 
a židovské obce.

Pavel Otto

Poslanci ANO a ČSSD splnili 
jeden z požadavků KSČM, jimiž 
podmínila podporu menšinové 
vládě. Spolu s SPD odsouhlasili 
v závěrečném kole návrh komu-
nistů zdanit finanční náhrady 
za nevydaný církevní majetek. 
Na zhruba dvě miliardy korun, 
které stát ročně vyplácí, by měla 
být uvalena devatenáctiprocent-
ní sazba. Novela zákona nyní 
míří do Senátu, kde má převahu 
opozice. Konečné slovo bude 
mít s největší pravděpodobností 
Ústavní soud. 

Šéf KSČM Vojtěch Filip očeká-
vá, že senátoři normu sněmovně 
vrátí. Smířen je i s ústavní ža-
lobou. „Bereme to jako součást 
legislativního procesu,“ řekl 
s tím, že předloha nepočítá se 

zpětným zdaněním, tedy s retro-
aktivitou.

I předsedové poslanců ANO 
a ČSSD Jaroslav Faltýnek a Jan 
Chvojka jsou přesvědčeni, že 
norma neodporuje ústavě. 
„Nikdo nezpochybňuje princip, 
že co bylo ukradeno, má být vrá-
ceno. Ale v reálné ceně,“ uvedl 
Faltýnek. „Restituce by se 
měly podrobit určité 
revizi, v tomto pří-
padě daňové,“ míní 
Chvojka.

Opozice 
naopak hovoří 
o pošlapávání 
základů právního 
státu. „Církevní 
restituce nejsou 
ve společnosti 
příliš populární. To 
ale neznamená, že nejsou 
správné,“ řekl lídr občanských 
demokratů Petr Fiala s tím, že 
není možné překrucovat histo-
rii a ustupovat tlaku komunistů.

Další poslanci argumentovali 
tím, že zákon dopadne hlavně 
na malé církve a náboženské 
společnosti. „V tažení komunis-
tů proti katolické církvi budou 
nejvíce postiženy právě ony,“ 

uvedl předseda ústavně-právní-
ho výboru Marek Benda (ODS). 
„Federaci židovských obcí 
ukradli majetek nejprve nacisté, 
později komunisté a nyní bude 
dodatečně zdaněn,“ prohlásil 
šéf poslanců KDU-ČSL Jan 
Bartošek. 

Piráti poukázali na dřívější 
tvrzení premiéra Andre-

je Babiše (ANO), že 
finanční náhrady 

vyčíslené bývalým 
kabinetem Petra 
Nečase (ODS) 
jsou předražené 
o 54 miliard.  

„Vláda ne-
doložila údaj-

né předražení 
církevních restitucí 

v době, kdy byly při-
jímány. A bez toho návrh 

pravděpodobně zruší Ústavní 
soud jako protiústavní,“ míní 
poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Stejně jako další zákonodárci 
poukázal na čtyři analýzy, které 
si od právnických fakult nechal 
vypracovat ústavně-právní 
výbor. Závěry tří z nich znějí, že 
komunistická norma odporuje 
ústavě.                       NÁZORY str. 11

Církevní restituce 
skončí opět u soudu

Zápisník  
Barbory Pánkové

Protagonisté dne

Andrej BABIŠ

ČESKÝ PREMIÉR

Jan PROCHÁZKA

SPOLUMAJITEL FIRMY HE3DA

Sundar PICHAI

ŠÉF GOOGLU

Obecní úřad v Černošicích zatím 
neveřejně rozhodl o stížnosti 
na Babišův údajný střet zájmů, 
a to tak, že se proti němu hodlá 
předseda vlády odvolat.         str. 3

Vyvinula nový typ baterií 
na skladování elektřiny. Blížící 
se zahájení jejich výroby v nové 
hale v Horní Suché bylo spojeno 
s miliardovými investicemi.    str. 5

Google v loňském roce utratil 
přes 21 milionů dolarů za kontakty 
s úředníky Spojených států, 
u kterých lobboval za své zájmy.

                                                  str. 8

Ohlasy politiků

Kolik stát vyplatil církvím v roce 2018 (v milionech korun)

Vojtěch Filip (KSČM): 
Jde o to, aby lidé neměli pocit, že když má někdo větší sílu, dostane více než obyčejný občan.

Jan Chvojka (ČSSD): 
Hlasujeme pro to, co jsme slíbili našim voličům. Chceme, aby se restituce podrobily určité revizi, v tomto případě 
daňové.

Petr Fiala (ODS): 
Nepřistupujme na překrucování historie a na tlak KSČM. Ustupování komunistům se v historii nikdy nevyplatilo.

Mikuláš Ferjenčík (Piráti): 
Chcete zavřít hubu komunistům, pardon, ústa, aby podpořili vládu.

Miroslav Kalousek (TOP 09): 
Jsme právní stát a chceme dodržovat smlouvy, anebo ne? Nic jiného na stole není.

Jan Farský (STAN): 
Vláda měla mít analýzu, podle níž byly restituce o 54 miliard předražené. Zjistilo se, že žádná neexistuje.

Katolická církev

Husitská církev

Evangelická církev

Pravoslavná církev

1659,6

108,5

79,7

40,3

 Pramen ministerstvo kultury
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Státní tajemníci budou 
odvolatelní vládou
Vláda zřejmě bude moci 
z popudu příslušných 
ministrů odvolávat státní 
tajemníky na jednotlivých 
ministerstvech. Opětovně 
to  prosadila ve sněmov-
ně koalice ANO a ČSSD 
s pomocí SPD a KSČM, když 
přehlasovala odmítavé 
stanovisko Senátu. Podle 
kritiků bude tato změna 
znamenat návrat k politi-
zaci státní správy. Premiér 
a předseda ANO Andrej 
Babiš výtky odmítl.        
                                   Více E15.cz

Zástupce ombudsmanky 
vzejde ze tří kandidátek
Senát bude adeptky 
na zástupkyni veřejného 
ochránce práv vybírat ze tří 
uchazeček. Jsou jimi bývalá 
ústavní soudkyně a sená-
torka Eliška Wagnerová, 
děkanka Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity 
v Brně Markéta Selucká 
a advokátka Klára Samko-
vá. Horní komora mezi nimi 
může koncem ledna v tajné 
volbě vybrat dvě kandidát-
ky, které předloží sněmov-
ně, nebo také jen jednu.

Sněmovna schválila 
zákon o Britech v Česku
Po odchodu Británie z EU 
budou mít Britové zřej-

mě v Česku až do konce 
příštího roku stejná práva, 
jako by byli dál občany unie. 
Vyplývá to z vládního návr-
hu zákona, který schválila 
zrychleně už v prvním čtení 
sněmovna. Předloha ale 
bude účinná jen v případě 
takzvaného tvrdého brexi-
tu, tedy pokud by Velká 
Británie odešla z unie bez 
dohody. Nyní zamíří k po-
souzení do Senátu.

Pražská MHD by v době 
smogu mohla být zdarma
Hlavní město plánuje 
zavést MHD zdarma v době 
vyhlášení smogové situace. 
Zároveň prověřuje možnost 
zavedení nízkoemisní zóny 
a mýtného. Uvedl to náměs-

tek primátora pro životní 
prostředí a infrastrukturu 
Petr Hlubuček (STAN). 
Zavedení MHD zdarma by 
měla na nejbližším jednání 
schvalovat rada. /čtk/

Krátce

n Městský úřad v Čer-
nošicích neveřejně 
rozhodl v kauze střetu 
zájmů premiéra Andre-
je Babiše (ANO).

Nguyen Thuong Ly, Jan Pavec

Premiér Andrej Babiš má zřej-
mě podle zatím neveřejného 
rozhodnutí úředníků v Čer-
nošicích nadále vliv na média 
z koncernu Agrofert, které již 
dříve kvůli postu předsedy 
vlády převedl do svěřenského 
fondu. Vyplývá to z Babišovy 
reakce, který jako účastník ří-
zení má rozhodnutí k dispozi-
ci a okamžitě se rozhodl proti 
němu odvolat.

Úředníky z obce s rozšíře-
nou působností, pod niž spadá 
i Babišovo bydliště v Průho-
nicích, obvinil ze zpolitizova-
ného jednání. „Nechápu, jak 
úředníci, kteří řeší dopravní 
přestupky, mohou rozhodovat 
o tak složitém právním pro-
blému. Nemají pravdu. Podle 
právních analýz je všechno 
podle zákona,“ uvedl Babiš.

Podle organizace Trans-
parency International, která 
podnět k černošickému úřadu 
podávala, je však z proce-
durálního hlediska jasné, že 

radnice rozhodla v Babišův 
neprospěch. „Radnice totiž 
vydala rozhodnutí, což je 
krok, kterým se standardně 
ukládá vina v přestupkovém 
řízení a sankce. Kdyby to bylo 
v premiérův prospěch, tak by 
to řízení usnesením zastavili, 
což se nestalo,“ tvrdí ředitel 
TI David Ondráčka, podle 
kterého hrozí Babišovi sankce 
do 250 tisíc korun.

Podle Ondráčky neumožňu-
je zákon uložit Babišovi žádný 
jiný trest kromě pokuty. „Je to 
ale přelomové rozhodnutí pro-
to, že to má vazbu na přezkum 
Evropské komise o opráv-
něnosti čerpání dotací pro 
Agrofert. Evropský parlament 

i komise čekají na rozhodnutí 
českých orgánů v této věci. 
A teď to rozhodnutí přišlo,“ 
řekl Ondráčka. Komise již 
pozastavila udílení dotací pro 
Agrofert a v polovině ledna 
byli její zástupci kvůli pode-
zření z Babišova střetu zájmů 
v České republice provést 
audit na ministerstvech.

Starosta Černošic Filip Koří-
nek (Věci černošické) nechtěl 
pochyby o politizaci případu 
komentovat. „Správní řízení 
je zcela neveřejné. Já sám roz-
hodnutí ani obsah spisu ne-
znám,“ řekl starosta. Verdikt 
bude úřad moci zveřejnit te-
prve až poté, co nabude právní 
moci.                               Více E15.cz

DŮKAZ. Podle Transparency International je verdikt obecního 
úřadu důkazem, že rozhodl v neprospěch Andreje Babiše.
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Babiš je proti výroku 
úřadu o střetu zájmů
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n Dvě a půl miliardy 
korun činí loňské 
příjmy ruzyňského 
letiště z neleteckých 
aktivit. Letos mají 
růst také díky peně-
zům z pronájmu šes-
tice nových obchodů 
a jedné restaurace.

Jiří Liebreich

Letiště Václava Havla do-
končilo největší rozšíření 
komerčních prostor na Ter-
minálu 2 od jeho otevření 
v roce 2006. Stavební úpravy, 
které loni trvaly šest měsíců, 
vyšly na 65 milionů korun. 
Příjmy největšího českého 
vzdušného přístavu z ná-
jemného nově spoluvytvá-
řejí restaurace švýcarského 
řetězce Marché Internatio-
nal, tři prodejny obchodníka 
s módou The Fashion Place 

a pobočky firem Rituals, 
Coccinelle a Hamleys.

Celkový počet obchodních 
jednotek na letišti se tak zvý-
šil na 114. „Loni se neletecké 
výnosy meziročně zvýšily 
o 202 milionů korun 
na 2,5 miliardy. 
Příjem z ob-
chodních ploch 
představuje 
zhruba třetinu 
z této částky, 
do které patří 
například také 
příjmy z par-
koviště,“ řekl 
šéf letiště Václav 
Řehoř. „Letos bu-
deme soutěžit necelou 
polovinu všech obchodů,“ 
doplnil.

Na celkových výnosech le-
tiště se neletecké aktivity po-
dílejí třiceti procenty, zbytek 
připadá na letecký obchod.

Jednou z nových prodejen 
je i hračkářství Hamleys, 

které má letištní pobočku 
už jen v Londýně. „Kolem 
obchodu ročně projde osm 
milionů cestujících. I kdyby si 
na sebe prodejna nevydělala 
tolik, kolik očekáváme, stále 

představuje významně 
levnější reklamu 

než například 
billboardy. 

Očekáváme, 
že na metru 
čtverečním 
prodejny 
vyděláme více 

než v našem 
druhém obcho-

dě v ulici Na Pří-
kopě,“ uvádí ředitel 

firmy Dan Chytil.
Noví obchodníci podnika-

jící na letišti uspěli v tendru 
z roku 2017. Nabízená cena 
rozhodovala z jedné třeti-
ny. Jako hlavní kritérium 
letiště určilo kvalitu služeb, 
sortiment, design prodejen 
a zkušenosti pronajímatele.
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n Firmy jen obtížně 
hledají nové skladové 
a průmyslové plochy 
k pronájmu. Největší 
horečka panuje okolo 
Prahy. 

Daniel Novák

Více než polovina skladů 
a průmyslových hal v Česku 
se staví bez předem zajiš-
těných nájemců. Vyplývá 
to z nových dat sdružení 
konzultantských firem 
Industrial Research Forum. 
Developerům nahrává vyso-
ká poptávka. Podíl takzvané 
spekulativní výstavby byl 
na podobně vysokých hod-
notách naposledy těsně před 
minulou krizí. 

„Na trhu nejsou volné pro-
story a je problém v žádané 
lokalitě cokoli i výhledově 
nalézt. Některé lokality jsou 
již plně saturované a není 
možné v nich nic dalšího 
postavit. To vede k nárůstu 

Sklady a výrobní haly došly

Neletecké výnosy  
Letiště Praha loni  

vzrostly o 202 milionů 
korun na  

2,5
miliardy korun.

nájemného a odstartování 
spekulativní výstavby,“ řekl 
Jakub Holec, ředitel poraden-
ské společnosti 108 Agency, 
která se na transakce s prů-
myslovými nemovitostmi 
specializuje.  

Současná spekulativní vý-
stavba má však podle Holce 
jinou povahu než před mi-
nulou krizí. Velká část stavě-
ných prostor se pronajme 
ještě během výstavby. „Při 
kolaudaci nebo krátce po ní 

je opět budova plně pronaja-
ta,“ dodal konzultant. 

Na konci loňského roku 
se podle sdružení Industrial 
Research Forum stavělo 406 
tisíc metrů čtverečních skla-
dových a výrobních prostor. 

Téměř čtvrtina z tohoto se 
týká Prahy a okolí. Spe-
kulativně v tomto období 
vznikalo 54 procent ploch. 

„V lokalitách, kde je nízká 
neobsazenost, což je příklad 
Prahy, Brna nebo Plzně, 
nastává zdravé zvyšování 
nabídky,“ sdělil generální 
ředitel realitní skupiny 
Accolade Milan Kratina. 

Vysoká poptávka zlá-
kala k nové spekulativní 
výstavbě například americ-
ký realitní gigant Prologis. 
Na sklonku loňského roku 
oznámil, že bez předem 
zajištěného nájemce rozšíří 
průmyslový park u Brna. 
„Rychlé zahájení výstavby 
druhé spekulativní budovy 
v našem brněnském parku 
je reakcí na silnou zákaz-
nickou poptávku,“ uvedl 
Martin Baláž, viceprezident 
Prologisu pro Česko a Slo-
vensko. 

V tuzemsku je teď celkově 
7,8 milionu metrů čtvereč-
ních moderních průmyslo-
vých ploch. 

ŽÁDANÁ PRAHA. Hlavní město a okolí patří mezi nejlukrativnější oblasti pro výstavbu logistických 
areálů. Nový se právě staví například v Hostivaři. 
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Nové prodejny pomohou 
zvýšit zisky Letiště Praha

GUMÁRNY Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce, jež vy-
rábějí pryžová těsnění do aut, loni zvedly tržby o osm procent 
na rekordních 4,15 miliardy korun. Podniku s čínskými majiteli 
pomohla výroba těsnění pro automobilky BMW a Mercedes 
spuštěná v nové hale. Investice do stavební části tam činila 
160 milionů korun a do technologií 130 milionů korun.

TĚSNĚNÍ PRO MERCEDESY
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n Už na podzim má 
v Česku začít produk-
ce zcela nového typu 
baterií na skladování 
elektřiny. S projektem 
souvisejí miliardové 
investice. 

Ondřej Souček

Tuzemská firma Magna Ener-
gy Storage dokončila v Horní 
Suché hrubou stavby haly, 
v níž bude vyrábět baterie její 

spřízněná společnost HE3DA. 
Investice za 1,3 miliardy 
korun má být hotova do pod-
zimu, kdy se počítá s rozjez-
dem sériové výroby. 

Továrna v Horní Suché má 
každoročně chrlit baterie 
o celkové kapacitě až 170 me- 
gawatthodin. Výhledově by 
to mělo být dokonce 1,2 giga-
watthodiny, což by vyžádalo 
rozšíření provozu za zhruba 
5,6 miliardy korun. Peníze 
jak na výstavbu, tak rozšíření 
továrny shání od nejrůzněj-
ších investorů firma Battery 

Miliardový projekt na 
výrobu baterií se rozjíždí

Nehořlavost, relativně nízká 
cena, dlouhá životnost 
a recyklovatelnost – to 
mají být přednosti nových 
lithiových baterií podle 
jejich konstruktéra Jana 
Procházky. První typy poslouží 
ke skladování elektřiny 
v průmyslových provozech, 
solárních parcích i v kritické 
infrastruktuře. V dalších letech 
chce firma expandovat na trh 
elektromobilů.

Nová baterie má  
být revoluční

V naší webové aplikaci 
Samoobsluha si vyberte produkt, 
který vám nejvíce vyhovuje.

 si vyberte produkt, 
který vám nejvíce vyhovuje.

KLIKEJTE
A VYBÍREJTE
PODLE VAŠICH
PŘÁNÍ.

VŽDY NĚCO NAVÍC

800 134 134
www.ppas.cz

299960/18 inzerce

Pro podniky, které potřebují 
kaceláře v hlavním městě, je 
to špatná zpráva. Nejvyšší 
dosahované nájemné tam 
meziročně vzrostlo v průmě-
ru o 2,5 procenta na 246 eur, 
zhruba 6,3 tisíce korun 
za metr čtvereční ročně. 
Relativně dobrou zprávou 
naopak je, že ze šesti srovná-
vaných měst v regionu bylo 
pražské nájemné téměř o po-
lovinu nižší než v nejdraž-
ším Mnichově. Na konferenci 
poradenské firmy KPMG 
a Asociace pro rozvoj trhu 
nemovitostí to uvedl partner 
KPMG Pavel Kliment.

Druhé nejvyšší kancelář-
ské nájemné po Mnichovu, 

kde činilo 11,4 tisíce korun, 
bylo loni v Berlíně, a to 
10,1 tisíce korun. Ve třetí 
Vídni to bylo 7,9 tisíce korun. 
Následovaly Varšava, Praha 
a Bukurešť.

Objem realitních transakcí 
loni v Česku meziročně klesl 
zhruba o třetinu na šedesát 
miliard korun. Necelých 
šedesát procent přitom při-
padalo na domácí investory, 
zhruba pětina na Němce. 
V Polsku naopak hodnota 
realitních transakcí vzrostla 
téměř o polovinu na 185 mi- 
liard korun. Na rozdíl 
od Česka připadalo na do-
mácí kapitál méně než pět 
procent. /čtk/

Nájemné kanceláří 
v Praze dál roste

ZAČÁTKY. Prototyp baterie firmy HE3DA vyrobený na zkušební 
lince v Letňanech.
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Letový provoz nad 
Českem překonal rekord
Počet vzletů, přistání 
a přeletů letadel v tuzem-
ském vzdušném prostoru 
loni meziročně vzrostl 
o 6,9 procenta na téměř 
913 tisíc. Denně to bylo 
průměrně 2500 letadel. 
Dispečeři Řízení letové-
ho provozu loni v létě 
převzali řízení části letů 
z Německa.

Výrobků se značkou 
Klasa je už téměř tisíc
Další čtyři potravinářské 
výrobky získaly národní 
značku kvality Klasa – 
jsou to tlačenka, ovocná 
svačinka, hrášek a žit-
ný chléb. Značka je tak 
na obalech 973 produktů 
od 226 výrobců. Uvedl to 
Státní zemědělský inter-
venční fond.

Synot otevřel další dvě 
kasina ve Vietnamu
Skupina Synot ovládaná 
senátorem Ivo Valentou 
(za Soukromníky), spusti-
la v lednu provoz v dalších 
dvou kasinech ve Vietna-
mu. Nacházejí se v pě-
tihvězdičkových resortech 
v provincii Khanh Hoa 
a ve městě Dong Hoi. Sy-
not působí v zemi od roku 
2015. /čtk/

Krátce

Unite, jeden z podílníků MES. 
Sami investoři však chtějí 
zůstat v anonymitě. 

Podle hlavního investora 
Radomíra Prusa, většinové-
ho vlastníka MES, by první 
baterie mohly být na trhu už 
na konci roku, ovšem čistě 
teoreticky. „Už teď víme, že 
první rok vyprodají naše zá-
soby sami investoři, což jsou 
firmy, které do nás investova-
ly částečně i proto, že baterie 
potřebují pro své účely,“ nas-
tiňuje plány firmy Prus. „Poté 
se už ale zaměříme na trh vel-
kých úložišť, kde očekáváme 
zájem například nemocnic, 
továren a všech firem, které 
našimi baterkami budou 
moci nahradit generátory 
na stabilizaci sítě,“ dodává.

Baterie, jejichž vývoj 
vyšel na více než 250 milionů 
korun, ke svému prodeji 
nepotřebují certifikáty. Patří 
totiž mezi zařízení s relativ-
ně nízkým napětím. Firma 
přesto o certifikaci požá-
dala nezávislou německou 
zkušebnu TÜV, a to proto, aby 
certifikace podpořila prodej. 
První výsledky by měly být 
známy do konce března. 

Baterie si už prošla 
testováním v akreditované 
zkušební laboratoři ČVUT, 
která podle Prusa potvr-

dila, že splňuje očekávané 
parametry. Výzkumníci 
laboratoře se ale ke zkouš-
kám vyjadřovat nemohou, 
jen upozorňují, že baterie 
zkoumali pouze za určitých 
podmínek, které stanovila 
sama firma. Z výsledků proto 
nelze vyvodit, jak pokročilá 
baterie skutečně je.

Vlastnická struktura 
projektu je poměrně složitá. 
Vývoj baterie a zkušební 
linku v Praze-Letňanech 
zaštiťuje firma HE3DA, v níž 
má většinu Prus a akcie v ní 
drží i vynálezce technologie 
Jan Procházka. Závod v Horní 
Suché staví Magna Energy 
Storage, ve které kromě Pru-
sa  figuruje také firma Batte-
ry Unite ovládaná Jaroslavem 
Kučerou a Milanem Rýdlem. 
Prus je stále vyšetřován kvůli 
dotačnímu podvodu, jehož se 
měl dopustit jako spoluvlast-
ník firmy.
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Rizikové 
dluhopisy 
začínají  
padat
n Drobní investoři postupně zjišťují, že ani firemní 
dluhopisy nepředstavují bezpečný přístav. V příštích 
letech mohou přijít až o miliardy korun. První 
společností, jejíž potíže to naznačují, je Zoot.

Vladan Gallistl,  
Jaroslav Bukovský

E-shop s módou Zoot, realitní 
projekty či různě dobro-
družné investice do zelené 
energetiky. Na to všechno si 
mohly stovky firem – často 
neznámých – půjčit v minu-
lých letech prostřednictvím 
emise dluhopisů. Byly to 
vysoce úročené, a tím záro-
veň i vysoce rizikové cenné 
papíry neboli junk bonds 
alias prašivé dluhopisy. To 
však investoři při svém roz-
hodování řádně nezohlednili. 
V době nulových úrokových 
sazeb totiž hledali zhodnoce-
ní svých finančních prostřed-
ků za každou cenu, což se 
projevilo na rozmachu trhu 
s těmito bondy.

„Trh junk dluhopisů bude 
přes dvacet miliard korun,“ 
odhaduje Boris Tomčiak, 
analytik společnosti Finlord, 
s tím, že jsou to emise mimo 
privátní úpisy, jejichž výše 
však bude podobná. Přesná 
čísla o trhu vysoce rizikových 
dluhopisů ale neexistují. 

Nyní se však investoři 
zejména z řad domác-
ností seznamují s tím, že 

ani korporátní dluhopisy 
nepředstavují žádnou jistotu. 
Společnost Zoot minulý 
týden oznámila, že restruk-
turalizace jejích dluhů se 
dotkne rovněž majitelů fi-
remních dluhopisů vydaných 
v objemu 230 milionů korun. 
„Očekávám, že se odepíše 
padesát procent z jejich hod-
noty,“ míní Tomčiak. 

Zoot ale není rozhodně 
jedinou firmou, která má 
finanční problémy. „Přípa-
dy krachujících emitentů 
na trhu již jsou a budou 
zřejmě přibývat,“ říká šéf 
investiční divize Broker 
Consulting Jiří Šindelář, aniž 
uvádí konkrétní podniky. 
Podle dřívějších informací 
deníku E15 má problémy se 
splácením dluhopisů firma 
iConsulting 4 Companies.

Klienti se již kvůli vlastním 
rozhodnutím často obracejí 
na finanční poradce. „Týdně 
pošlou klienti dva tři e-maily 
poradcům a ptají se, co mají 
dělat, protože už dvakrát 
nedostali zaplacen kupon,“ 
zdůrazňuje ekonom Partners 
Martin Mašát. Podle něj tito 
investoři mohou jen věřit, že 
něco dostanou zpátky.

Do budoucna 
se takové investice 
mohou ještě škare-
dě vymstít. Situace 
v Česku se totiž do jisté 
míry podobá situaci 
ve Spojených státech 
v osmdesátých letech, 
kdy na tamním trhu 
vypukla doslova dluhopi-
sová euforie a spekulativní 
dluhopisy kupovali i konzer-
vativní investoři. Výsledkem 
byly krach na trhu a odepsání 
vložených peněz. 

Podobný scénář hrozí 
podle expertů na českém 
trhu. „Do pěti let přijdou 
investoři o jednotky miliard 
korun,“ říká Petr Borkovec, 
šéf finančně poradenské 
skupiny Partners. Tomčiak 
pak odhaduje možné ztráty 
v nejbližších dvou letech 
na stovky milionů. 

Potíže může spustit podle 
expertů ochlazení tuzemské 
ekonomiky, růst úrokových 
sazeb nebo zpomalení realit-
ního trhu. „Mnohé podni-
katelské záměry emitentů 
v této nové realitě neobstojí 
a výsledkem bude rozčaro-
vání investorů,“ upozorňuje 
Šindelář. 
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iConsultin
g 4 Companies

Podle dat z insolvenčního rejstřík
u obsahují přihlášené pohledávky 

vůči iC
onsultin

g 4 Companies kolem 150 položek. Někteří v
ěřite

lé 

se hlásí o několikamilionové částky, z
a které nakoupili fi

remní bondy, 

z nichž dodnes nedostali ani korunu úroku. Od loňského února je 

firma v úpadku. Pro peníze drobných investorů si šla mezi léty 2015 

a 2017. E
mise v objemu přes sto milionů korun lákala na úrok deseti 

procent ro
čně. Firm

a teď podle insolvenčního správce dluží obchodním 

partnerům, a zvláště investorům do dluhopisů 110
 milionů korun. 

Z majetku společnosti b
yla doposud uspokojena jen úvěrová 

společnost Essox, která financovala firemní auto značky Škoda. 

Podle zdrojů deníku E15 skupuje pohledávky za firmou 

investiční skupina Natland. 

Triload Invest

Držitelé dluhopisů této společnosti 

už podle webu rizikovedluhopisy.

cz přes půl roku marně čekají 

na výplatu výnosů. Firma s investory 

nekomunikuje, nevrátila jistiny, nemá 

webové stránky a nezveřejňuje 

povinné finanční výkazy. Společnost 

se na podzim ocitla na návrh 

bývalého zaměstnance v insolvenci. 

Své závazky vůči němu a pár 

dalším však obratem splatila, a tak 

bylo insolvenční řízení zastaveno. 

Věřitelům však závazky dosud 

splaceny nebyly a ti údajně zvažují 

podání insolvenčního návrhu. Firma 

si koncem roku 2017 šla na trh pro  

25 milionů korun úročených  

7,80 procenta ročně. 

Zoot

Jak ukázala 

zpráva Zootu pro 

ČNB o jednání s věřiteli 

týkajícím se restrukturalizaci 

dluhů, firma nejprve nebyla 

schopna uhradit úvěr 35 milionů 

korun od Raiffeisenbank. Bankovní 

dům pak půjčku prodal společnosti Natland 

Finance investiční fond. Za příčinu problémů označil 

Zoot výpadek prodeje jarního zboží, což způsobilo 

propad tržeb. Společnosti se navíc nepodařilo získat 

během loňského roku peníze od akcionářů ani 

od externích investorů. S dodavateli proto jedná 

o restrukturalizaci svých dluhů, neboli o tom, 

za jakých podmínek by část závazků odpustili. 

Firma během posledních dvou let nabrala kolem 

230 milionů korun úročených 6,5 procenta 

ročně. 

Koláž E
15
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Podle dat z insolvenčního rejstřík
u obsahují přihlášené pohledávky 

vůči iC
onsultin

g 4 Companies kolem 150 položek. Někteří v
ěřite

lé 

se hlásí o několikamilionové částky, z
a které nakoupili fi

remní bondy, 

z nichž dodnes nedostali ani korunu úroku. Od loňského února je 

firma v úpadku. Pro peníze drobných investorů si šla mezi léty 2015 

a 2017. E
mise v objemu přes sto milionů korun lákala na úrok deseti 

procent ro
čně. Firm

a teď podle insolvenčního správce dluží obchodním 

partnerům, a zvláště investorům do dluhopisů 110
 milionů korun. 

Z majetku společnosti b
yla doposud uspokojena jen úvěrová 

společnost Essox, která financovala firemní auto značky Škoda. 

Podle zdrojů deníku E15 skupuje pohledávky za firmou 

investiční skupina Natland. 



| 8 | TRHY & SVĚTOVÁ EKONOMIKA

n Nejožehavější 
témata, v nichž se 
technologické firmy 
loni v USA angažovaly 
na vládní úrovni, byly 
daně, bezpečnost dat 
či soukromí uživatelů.

Společnost Google ze sku-
piny Alphabet vydala loni 
na lobbing ve Washingtonu 
rekordních 21 milionů dola-
rů. Jen za poslední tři měsí-
ce na tyto účely vynaložila 
4,9 milionu dolarů. Za rok 
2018 tak pokořila předchozí 
rekord 18 milionů dolarů 
z roku 2017. Uvedla to firma 
ve zprávě pro úřad před-
sedy amerického Senátu. 
Agentura Bloomberg dává 
vyšší výdaje za přesvědčo-
vání politiků do souvislosti 
se zvýšenou intenzitou 
vyšetřování velkých techno-
logických firem.

To platí také pro Face-
book, který výdaje na lobbo-
vání zvýšil rovněž na re-

kord, a to z 11,5 milionu 
dolarů v roce 2017 na téměř 
13 milionů dolarů loni. Jen 
za poslední čtvrtletí 2018 to 
bylo 2,83 milionu dolarů.

Sektor má podle Bloom-
bergu k prosazování svých 
zájmů dobré důvody. Čelí 
řadě vyšetřování kvůli 
porušování soukromí a také 
zjištění, že Rusko 
údajně využívalo 
sociální média 
k ovlivňování 
prezident-
ských voleb 
v roce 2016. 
Kritika také 
tvrdí, že 
technologické 
firmy vyrostly 
do příliš velkých 
a příliš mocných 
subjektů.

Google lobboval za širo-
kou škálu témat. Jeho zprá-
va zmiňuje kromě jiného 
soukromí, bezpečnost dat, 
antimonopolní opatření, 
daně, obchod, umělou 
inteligenci, cloudové služby, 
užívání opiátů, přistěho-

valectví. „Z tohoto výčtu je 
patrné, jak nedílné se její 
služby staly pro americké 
životy a ekonomiku,“ tvrdí 
Bloomberg. 

Obdobně zpráva Face-
booku zmiňuje lobbing 
v otázkách kybernetické 
bezpečnosti, soukromí, 
vládního dohledu nebo 

přistěhovalectví.
Interneto-
vý prodejce 

Amazon zvýšil 
loni výdaje 
na lobbing 
na rovněž 
rekordních 
14,2 mili-

onu dolarů 
z 12,8 milionu 

v roce 2017, při-
čemž jen ve čtvr-

tém kvartálu to bylo 
3,7 milionu dolarů. Amazon 
sice v USA není pod takovou 
palbou kritiky jako Google 
a Facebook, vytýká se mu 
ale, že poštovnímu úřadu 
platí za zásilky příliš nízké 
ceny. /čtk/
 Více E15.cz

Technologičtí 
giganti z USA loni 
prolobbovali miliony

S ECB 
letos nuda 
nebude
Dnes nás čeká první zasedá-
ní Evropské centrální banky 
v tomto roce. To pravdě-
podobně nepřinese žádná 
velká překvapení. Centrální 
banka si bude chtít počkat 
na další set dat z reálné eko-
nomiky. Po nepříliš úspěš-
ném závěru loňského roku 
pro německou ekonomiku se 
však hodnocení rizik může 
posunout směrem dolů. Dal-
ší zasedání ECB ale budou 
zajímavější. 

V příštím roce bude 
totiž končit program ECB 
s názvem TLTRO2. Prostřed-
nictvím něho pumpovala 
peníze do evropského ban-
kovního sektoru. Vzhle-
dem k tomu, že v červnu 
letošního roku splatnost 
peněz spadne pod jeden 
rok a komerční banky si je 
nebudou moci započítávat 
do ukazatele čistého sta-
bilního financování, budou 

muset začít shánět likviditu 
jinde. To by se mohlo ukázat 
jako problém především 
pro italské banky, které drží 
40 procent z celkového balí-
ku těchto peněz. A ten není 
zrovna malý. Přestavuje 
736 miliard eur. Předpoklá-
dáme proto, že ECB italské 
banky ve štychu nenechá 
a na svém březnovém zase-
dání další program TLTRO 
spustí. 

Kromě březnového za-
sedání bude zajímavé i to 
zářijové a prosincové. V září 
podle nás ECB zvýší depo-
zitní sazbu o 15 bb, přičemž 
v prosinci zvedne všechny 
tři klíčové sazby o 25 bb. 
Díky tomu by se depozit-
ní sazba konečně mohla 
dostat ze záporu. A aby toho 
nebylo málo, současnému 
prezidentovi ECB Mario 
Draghimu končí v závěru 
roku volební období. Výběr 
jeho nástupce však bude 
do značné míry i otázka 
politická. Bude záležet, jak 
dopadnou letošní volby 
do Evropského parlamen-
tu a kdo v rámci EU získá 
klíčové pozice.

 Už teď je ale jasné, že 
s ECB se letos opravdu nudit 
nebudeme.  
 
Autorka je ekonomkou  
Komerční banky

Akcie, měny & názory

Jana Steckerová

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,127

Čína 1 3,331

Dánsko 1 3,441

EMU 1 25,695

Chorvatsko 1 3,455

Japonsko 100 20,602

Kanada 1 16,981

Maďarsko 100 8,077

Norsko 1 2,634

Polsko 1 5,990

Rusko 100 34,159

Švédsko 1 2,508

Švýcarsko 1 22,670

Turecko 1 4,257

USA 1 22,605

Velká Británie 1 29,467

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 23. 1. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 84,00   -0,59 % 

CETV 73,50   -2,00 % 

ČEZ 544,50   1,21 % 

Erste Bank 757,00   -0,11 % 

Kofola 290,00   0,35 % 

KB 910,00   1,90 % 

Moneta 74,00   -0,40 % 

O2 CR 242,00   0,00 % 

Pegas 830,00   -1,43 % 

Philip Mor. ČR 14 340,00   -0,97 % 

TMR 745,00 -1,97 %

VIG 548,50   0,18 % 

Celkový objem (v tisících korun) 381 210

Akcie na pražské burze 23. 1. 2019

FED vyšetřuje německou Deutsche Bank v souvislosti s pra-
ním špinavých peněz v bankovní společnosti Danske Bank. 
S odvoláním na své zdroje to uvedla agentura Bloomberg. 
Deutsche Bank reagovala, že ve věci Danske Bank pouze 
obdržela žádosti o informace od regulátorů a orgánů činných 
v trestním řízení po celém světě. 

STÍN PODEZŘENÍ
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Amazon, Google
a Facebook loni

utratily za lobbing  
v USA přes

48
milionů
dolarů.



Brazílie zařadí část Transa-
mazonské dálnice na se-
znam projektů určených 
k privatizaci, aby si zajistila 
finance na její vyasfaltování. 
S odkazem na úterní pro-
hlášení brazilského minis-
terstva infrastruktury o tom 
informovala agentura Reu-
ters. Dálnice z doby vlády 
vojenské junty je kritizována 
za rozsáhlé odlesňování 
okolního pralesa.

Koncese na provoz dálnice 
bude zařazena na seznam 
prioritních projektů k pri-
vatizaci příští měsíc, řekl 
brazilský ministr infrastruk-
tury Tarcísio Freitas. Vláda 
připojí 40kilometrový úsek 
Transamazonské dálnice, 
označované též jako BR-230, 
 ke koncesi na provoz 
o poznání delšího úseku 
silnice BR-163. Ta představu-

je klíčovou dopravní tepnu 
pro přepravu brazilského 
obilí vedoucí z jihu na sever. 
Privatizovaný úsek BR-230 
spojuje silnici BR-163 u měs-
ta Miritituba ve státě Pará, 
řekl ministr. Nový prezident 

Jair Bolsonaro má v úmyslu 
modernizovat zastaralou 
dopravní infrastrukturu, 
která zvyšuje náklady a zpo-
maluje export komodit, jenž 
je tahounem brazilského 
hospodářství. /čtk/

Brazilci chtějí privatizovat 
Transamazonskou dálnici

www.E15.cz | 9 |

Volvo svolává přes 200 tisíc aut

Společnost Volvo Cars dobrovolně svolává z trhu přes 
200 tisíc osobních vozů. Objevila totiž technický problém, 
který by mohl časem způsobit únik paliva do motorové-
ho prostoru. Automobilka je v rukou čínské společnosti 
Zhejiang Geely Holding Group. 

Subaru musela zastavit výrobu

Japonská automobilka Subaru zastavila výrobu osobních 
vozů ve svém jediném závodu v Japonsku, protože objevila 
závadu v komponentech od dodavatele. Závod, který se 
na její celosvětové produkci podílí 60 procenty, stojí od mi-
nulého týdne. Akcie společnost oslabily o šest procent.

IKEA začala přesouvat své obchody do center měst

Švédský řetězec IKEA otevře v květnu plně vybavený ob-
chod v centru Paříže. Kvůli konkurenci a stále náročnějším 
zákazníkům mění obchodní strategii a přesouvá se z před-
městí. Francie je po Německu a USA třetím nejdůležitějším 
trhem největšího prodejce nábytku na světě. 

Dyson utíká z Londýna do Singapuru

Společnost Dyson, výrobce bezsáčkových vysavačů či vy-
soušečů, přestěhuje své sídlo z Lodnýna do Singapuru. Po-
dle firmy je to dáno rostoucím významem asijského trhu. 
Stěhování prý nesouvisí s blížícím se termínem brexitu. /čtk/

Krátce

Právě
v prodeji

JAK SI UDĚLAT
POŘÁDEK DOMA

I V HLAVĚ?

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

299894/25 inzerce

FORMÁLNÍ DÁLNICE. Slovo dálnice v názvu brazilské komunika-
ce značí její důležitost, nikoliv kvalitu.
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BRAZÍLIE

Atlantský 
oceán

Balsas

Altamira

Lábrea
João
Pessoa

Benjamin 
Constant
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n Střediskem ležícím 
severně od italské 
metropole prošlo 
od začátku fungování 
zhruba osm tisíc lidí.

Italská vláda ukončí 
provoz druhého 
největšího zaříze-
ní pro migranty 
poblíž Říma 
a více než  
500 jeho obyva-
tel přestěhuje 
do menších 
táborů. Podle 
italských médií 
vyvolalo rozhodnutí 
protesty, proti je dokonce 
i starosta města Castelnuovo 

di Porto, kde se dosavadní 
zařízení nachází.

„Dal jsem slib, že necháme 
uzavřít velká problémová za-
řízení pro migranty, a právě to 
děláme. Ten, kdo podle práva 
může v Itálii být, nezůstane 

na ulici,“ řekl ministr 
vnitra a vicepre- 

miér Matteo 
Salvini.

Ve středisku 
pro migranty 
asi 30 kilome-
trů severně 
od Říma do-

sud pobývalo 
535 lidí, mnozí 

z nich tu na po-
volení k pobytu 

čekají dlouhé měsíce. 
Prvních několik desítek z nich 

Itálie zavře druhé  
největší zařízení  
pro uprchlíky

Ve středisku  
pro migranty  

v Castelnuovo di Porto 
dosud pobývalo 

535
 lidí. 

V Německu loni o azyl požádalo 
185 853 lidí, což je o 16,5 pro- 
centa méně než v roce 2017. 
Oznámil to ministr vnitra Horst 
Seehofer, podle něhož pokles 
dokazuje, že migraci se daří 
usměrňovat. Většinu z loňských 
žádostí – 161 931 – tvořily první 
žádosti daného migranta, 
menšinu – 23 922 – opakované 
žádosti. Téměř 20 procent 
prvních žádostí se týkalo dětí 
do jednoho roku, které se už 
narodily v Německu.

Nejčastějšími žadateli o azyl byli 
stejně jako v roce 2017 lidé ze 
Sýrie, Iráku a Afghánistánu.

Seehofer: Migraci  
se daří usměrňovat

buranismus
český

Právě
v Prodeji

134,5x148_RX4_E15_1/4A.indd   1 23/01/19   13:06

299057/42 inzerce

už ubytovnu opustilo v úterý. 
Zařízení, jímž od začátku jeho 
fungování prošlo zhruba osm 
tisíc lidí, má být podle vlády 
zcela prázdné do konce ledna. 

Právě toto místo navštívil 
před třemi lety o Velikono-
cích papež František, který 
tu na Zelený čtvrtek vykonal 
rituál mytí nohou. /čtk/

V CARACASU i dalších městech Venezuely už v úterý večer 
protestovaly stovky lidí proti autoritářskému prezidentovi Nicolási 
Madurovi. Na řadě míst se demonstrující střetli s policií a nejméně 
čtyři lidé při tom přišli o život. Na středu svolala venezuelská 
opozice demonstrace po celé zemi. Maduro nedávno zahájil další 
prezidentský mandát, který ale opozice a řada států včetně USA 
považují za nelegitimní kvůli nedemokratických volbám.

PROTI MADUROVI
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USA se dle Rjabkova už rozhodly odstoupit od INF
Spojené státy informovaly Rusko diplomatickými kanály, že 
jejich ohlášený záměr odstoupit od smlouvy o likvidaci raket 
středního a krátkého doletu (INF) je definitivním rozhodnu-
tím a nepředstavuje pozvánku k jednáním. Uvedl to náměstek 
ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Současně zdůraz-
nil, že Rusko své závazky neporušilo, americké důvody pro 
odstoupení od smlouvy jsou neopodstatněné, a smlouva tedy 
z pohledu Moskvy i nadále platí pro obě strany.  Více E15.cz

Hongkong zvažuje vězení za zneuctění čínské hymny 

Poslanci hongkongského parlamentu začali projednávat kon-
troverzní zákon, podle něhož by hrozilo až tříleté vězení těm, 
kteří zneváží čínskou státní hymnu. Návrh zákona vyvolává 
obavy z dalšího omezování svobod a sílícího vlivu Číny v bý-
valé britské kolonii, jež je od roku 1997 pod čínskou správou.

Merkelová vyzvala k reformě světových institucí

Německá kancléřka Angela Merkelová na Světovém ekono-
mickém fóru v Davosu vyzdvihla jako jednu z velkých výzev 
pro svět najít způsob, jak regulovat a chránit data. Vyzvala ke 
globálním kompromisům v oblastech jako je umělá inteligen-
ce a bioetika. Zdůraznila i potřebu reformovat světové institu-
ce tak, aby odrážely realitu současného světa.  NÁZORY str. 11

Mexiko se potýká s rekordní vlnou vražd

Počet vražd v Mexiku stoupl v roce 2018 o třetinu. Dostal se 
tak na nejvyšší úroveň od roku 1997, kdy úřady začaly vést 
tyto statistiky. Nebývalá vlna zabíjení zvýraznila nesnadný 
úkol stojící před novým mexickým prezidentem Andrésem 
Manuelem Lópezem Obradorem, který slíbil omezit násilí 
v zemi zmítané válkou drogových kartelů. Mexičtí policisté 
loni zahájili vyšetřování 33 341 případů vraždy. /čtk/

Krátce



Davos?  
Jděte se 
klouzat!
Málokdy v uplynulých letech 
bylo na fóru v Davosu cítit 
tolik jako letos, že svět už 
běží trošku jinudy. Kdosi 
z globalistické elity utrou-
sil, že letos účastníci tráví 
poslední zbytky hořkého 
pokrmu jménem globální 
finanční krize. Poněkud 
dlouhé trávení. Nebo spíše 
– budeme-li zlí – dlouhé 
vedení.

Takže se opět provolává 
sláva volnému světovému 
obchodu. Už ovšem paradox-
ně hlavně z úst nejkovaněj-
ších čínských komunistů. 
Zatímco se Západ a jeho taj-
né služby děsí přízraku Hua-
wei, Číňané v Davosu plédují 
za to, co firmám jako Huawei 
umožnilo vzestup. A Davos 
jim bouřlivě tleská. Tak 
jako tleskal před deseti či 
patnácti lety, kdy – po vstu-
pu do Světové obchodní 
organizace – ze sebe říše 
středu udělala bezpříkladně 
výkonnou dílnu světa. A taky 
kopírku světa, dodejme.

Číňané, západní 
manažeři nadnárodních 

korporací a představitelé 
mezinárodních organizací 
typu Mezinárodního 
měnového fondu. Přesně 
tito lidé na dosavadní 
globalizaci vydělali a ještě 
pořád vydělávají nejvíc. 
Proto jsou v Davosu. Tam už 
přitom tolik nezmiňují, že 
na téže globalizaci prodělaly 
americké modré límečky 
či francouzské žluté vesty. 
Právě jejich nespokojenost 
dostala k moci amerického 
prezidenta Trumpa, hlav-
ního záporáka in absentia 
letošního davoského spek-

táklu, a zamezila příjezdu 
francouzského prezidenta 
Macrona. Podobný druh 
rozhořčení zadržel na ost-
rovech britskou premiérku 
Mayovou. Ano, chaos jmé-
nem brexit má také hodně 
společného s nejistotou, 
kterou v obyčejných lidech 
zasela globalizace, léta 
vzývaná nejhlasitěji právě 
v Davosu. Zašlou dobu a za-
šlou slávu švýcarského fóra 
letos v Davosu celkem osa-
moceně dává připomenout 
německá kancléřka Merkelo-
vá. Končící kancléřka.

V alpském rezortu se letos 
určitě nebude příliš zmiňo-
vat ani to, že čínský prezi-
dent Si, ústřední bojovník 
za pokračování globalizace, 
je od loňska vlastně doživot-
ním vládcem Číny. Peking 
tím učinil zřetelný krok zpět 
na možné cestě k pluralitní 
demokracii, čímž zasazuje 
políček davoskému étosu, 
že ekonomická otevřenost 
a ekonomická soutěž nako-
nec přinášejí i politickou ote-
vřenost a politickou soutěž. 
Jděte se klouzat!

Nenechme se mýlit. 
Globalizace i volný obchod 
přinesly nepochybně mnoho 
dobrého, ekonomicky a spo-
lečensky. Řadě věcí Davos 
tleskal zcela oprávněně. 
Kdo však chvíli stál, už stojí 
opodál. Davos, má-li zůstat 
relevantní, musí reflekto-
vat právě toto. Další apely 
na čistší životní prostředí 
jsou fajn. Jenže jak je naplnit, 
když už nyní se vůči pří-
slušným opatřením dlouhé 
týdny v řadě bouří pařížské 
ulice? 

Další davoské nářky nad 
brexitem či Trumpem už 
také nikomu nepomohou. 
Opravdu jsou oba tyto 
fenomény jen dílem ruských 
hackerů? Nejsou náhodou 
také trochu důsledkem a plo-
dem toho, čeho se Davos stal 
v uplynulých desetiletích 
unikátním symbolem?

Autor je hlavním ekonomem  
společnosti Czech Fund

Komentář

Lukáš Kovanda
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Opět se provolává 
sláva volnému 
obchodu. Paradoxně 
ovšem hlavně z úst 
čínských komunistů.

Tvář dne 

 Je to zpolitizované. Určitě se 
odvolám, a když to bude nutné, 
budu se i soudit u správního soudu,

řekl o rozhodnutí úřadu  
v Černošicích premiér  
Andrej Babiš 
str. 3
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Babišova splátka
Když komunistický poslanec Pavel Kováčik od sněmov-
ního řečnického pultíku poučuje římskokatolickou církev 
o tom, že se odchýlila od učení Ježíše Krista, není těžké 
uhádnout, že je něco strašně špatně. Komunisté si včera 
užili několik hodin velké slávy. Povedlo se jim prosadit 
zdanění finančních náhrad, které stát vyplácí církvím 
za komunisty ukradený majetek, který nešel vrátit fyzicky.

Nechme na chvíli stranou morální rozhořčení, které postoj 
poslanců nutně vyvolává. I technicky je to průšvih. Jedná 
se o svévolnou jednostrannou změnu smlouvy, kterou čes-
ký stát uzavřel s církvemi před šesti lety. Takový kopanec 
do zásad právního státu má přitom jen jednu příčinu – je 
to část ceny, kterou premiér Babiš platí komunistům za to, 
že jej drží u moci. Včera ho v tom jeho mocenští věřite-
lé nechali náramně a triumfálně vykoupat. Ostudnější 
moment zatím současná vládní koalice nezažila. Ale není 
všem dnům konec. Splátek bude ještě hodně.
 Martin Čaban
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Victor Pouchet: 
Proč umírají ptáci
(Vydala: Paseka)
Mladý nepříliš úspěš-
ný student literatury 
se z médií dozví, že 
v městečku v Norman-
dii, v němž vyrůstal, 
popadalo z oblohy 
do řeky a na další místa 
větší množství mrt-
vých ptáků. Spontánně 
nasedne na výletní loď 
plnou seniorů a rozhod-
ne se záhadný úkaz prozkoumat, jelikož ptáci jej 
odjakživa fascinovali. Ve známém prostředí se udá-
losti kolem něj postupně skládají pomalu, ale jistě 
do mozaiky vzpomínek z dětství. Mladík nachází své 
kořeny, objevuje své zapomenuté předky a poznává 
spíše sebe sama než řešení ptačích úmrtí. Románová 
prvotina francouzského básníka psaná v ich formě 
výrazně zaujme kultivovaným jazykem a mnoha 
podobenstvími, jež donutí přemýšlet o smyslu bytí 
jedince i společnosti. Zároveň text nepostrádá vtip 
a smysl pro humor.

Zuzana Dorogiová

FILM

Prase

(Režie: Mani Haghighi)
Íránský film poslední léta v zahraničí reprezentují 
hlavně dramata doma perzekvovaných filmařů. 
V novince Prase, která měla premiéru v loňské sou-
těži Berlinale, někdo právě takové režiséry brutálně 
vraždí. A její hlavní hrdina, také zakázaný filmař, se 
cítí zneuznán, že o jeho život zatím nikdo neusiloval. 
Prase je totiž pro změnu íránská komedie, cynic-
ká, černá a občas zábavně bláznivá, než ji nutnost 
vypořádat se s vražednou zápletkou změní v pře-
kombinovaný thriller lacině se strefující do sociál-
ních médií. Jako surrealistická satira na egoistické 
ambice nevyzrálých jedinců i na nebezpečnou zemi 
spoutanou nerealistickými pravidly pokrucujícími 
sebevyjádření však působí svěže.

Iva Přivřelová

TV SERIÁL

Marvel’s 
Punisher, 
2. sezona

(Produkce: Marvel 
Television, ABC 
Studios)
Herec Jon Bernthal 
se podruhé navlékl 
do neprůstřelné 
vesty s namalovanou lebkou a vydal se trestat ty, 
kteří mu zkřížili cestu. Nebo spíše ty, kterým zkřížil 
cestu on, Punisher. Zápletka druhého sólového pří-
běhu odvysílaného na Netflixu o bývalém vojákovi 
speciálních sil, který se smiřuje s tím, že „je prostě 
dobrý v zabíjení lumpů“, začíná velmi poutavě. Se- 
riál však v půlce překvapivě ztratí tempo a divá-
ka občas napadne, proč vlastně některé postavy 
– obzvláště agentka Dinah Madani – jednají tak, 
jak jednají. Návrat hlavního antagonisty Billyho 
Russoa z první série potěšil a ukázal, že Ben Barnes 
umí hrát i vyšinuté jedince. Druhá série Punishera 
je díky novému antagonistovi Pilgrimovi krvavá, 
syrová a ve své přehnané brutalitě i baví, místy však 
působí směšně. Finále je citlivé, avšak předvídatelné.

Marek Schwarzmann
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Složka 64

(krimi, Dánsko/Německo, 100 minut)
Režie: Christoffer Boe
Hrají: Nikolaj Lie Kaas, Fares 
Fares, Johanne Louise Schmidtová, 
Nicolas Bro
Hodnocení: 50 %

n Složka 64, poslední 
filmová akce kodaňské-
ho oddělení Q, zbytečně 
spojuje společenskou 
kritiku severského 
noiru s béčkovou ame-
rickou krimi.
 
Iva Přivřelová

V kině je bylo možné potkat už 
několikrát. Asociální, osamělý, 

charizmatický detektiv, který 
následuje vlastní pravidla, 
a jeho sympatický a normální 
asistent.

Dánské verze těchto typů 
pracují v oddělení Q, kde 
vyšetřují dávné případy. 
Na plátnech Carl a Assad 
rozluštili od roku 2013 už 
tři. Týranou Ženu v kleci, 
bohaté arogantní Zabijáky 
a Vzkaz v lahvi od unesených 
dětí věřících rodin, a to pod 
vedením nejschopnějšího 

z najatých režisérů pro adap-
tace detektivních bestsellerů 
Hanse Pettera Mollanda.

Každý případ byl zajíma-
vější než ten předchozí – až 
na nynější, prý už poslední 
Složku 64. Nový divácký hit 
dánských kin, který dostal 
na starost někdejší vítěz Zla-
té kamery z Cannes Christof- 
fer Boe, totiž doplácí na nej-
větší slabinu série – logicky 
odbyté konce připomínající 
béčkovou americkou krimi.

Oddělení Q přitom vy-
chází z tradice úspěšného 
skandinávského noiru a opět 
poodkrývá zapáchající mrt-
voly společenských hříchů. 
Kromě současné linky, v níž 
probourání stěny v kodaň-
ském bytě přinese hrůzný 
nález tří naaranžovaných 
koster, sledujeme i hrozivý 
příběh mladé dívky, pro svůj 
nevhodný vztah s bratran-
cem proti své vůli zavřené 
do pochybné polepšovny 

OPĚT SPOLU. Fiktivní Carl (Nikolaj Lie Kaas) a Assad (Fares Fares) znovu dělají, co jim jde nejlépe – vyšetřují a hádají se.

na ostrově Sprogø. Dotyčná 
instituce opravdu existovala, 
stejně jako fašistická praxe 
lékařů určit, kdo má právo 
na reprodukci.

Detektivka podle knihy 
Jussiho Adler-Olsena ovšem 
zloduchy kromě odsouzení-
hodné ideologie obtěžkává 
ještě dalšími úchylkami 
a modeluje blíž ke karikatu-
ře. Ti hodní naopak mohou 
v klidu jednat podle vlast-
ních zákonů. Hlavně díky 
nim Carlovi dojde, co pro něj 
znamená jeho kolega Assad, 
tedy hned poté, co opojený 
blínem se zbraní v ruce 
zlikviduje ty, co si to zaslouží 
– nejen proto, že padouši 
místo akce radši řeční a vy-
světlují své ďábelské plány.

Složka 64 kromě dávko-
vání informací, které nový 
režisér neinscenuje extra na-
pínavě, opět přitahuje svou 
hlavní dvojicí v suverénním 
podání oblíbených herců 
Farese Farese a Nikolaje Lie 
Kaase a jejich frustrovaným 
přátelstvím.  
 
Autorka je spolupracovnicí redakce
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n Autobiografické 
představení rockera 
Bruce Springsteena 
v broadwayském 
Walter Kerr Theater 
se dočkalo nadšených 
kritik, dokumentu od-
vysílaného na Netfli-
xu a záznamu na 2CD.

Dušan Kütner

Když jeden z nejuznáva-
nějších světových rockerů 
Bruce Springsteen před 
třemi lety shrnul svůj dosa-
vadní šestašedesátiletý život 
do obsáhlé autobiografie na-
zvané podle jednoho z jeho 
největších hitů Born To Run, 
netušil, jakou to bude mít 
dohru.

Přišla totiž nabídka od ko-
morního broadwayského 
divadla Walter Kerr Theater 
pro necelou tisícovku lidí 
na osmitýdenní one man 
show, v nichž by své písně 
doprovodil obsáhlým vy-
právěním založeným právě 
na vzpomínkové knize.

Výsledkem bylo jedno 
z nejúspěšnějších americ-
kých představení loňského 
roku, které se dočkalo tří 
prodloužení, 235 opakování 
a prestižní divadelní ceny 
Tony pro samotného Spring-
steena. Obrazový záznam 
pořízený Netflixem a zvuko-
vý v podobě dvou CD disků 
dokazuje proč. 

Jak sám umělec pozna-
menal, prostor, ve kterém 
představení odehrál, je 
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nejmenší, v jakém vystupo-
val za posledních čtyřicet 
let kariéry. Springsteen jej 
využil – za pomoci pouze 
akustických nástrojů kytary, 
harmoniky a piana – ke zce-
la osobní, ryzí až intimní 
zpovědi.

Před písní My Hometown 
vzpomíná na nepříliš šťastné 
a chudé dětství a mládí 
v New Jersey. Před sklad-
bou My Father’s House se 
rozpovídá o otci stále více 
propadajícím depresím a al-
koholu. Matce, která rodinu 
držela nad vodou a koupila 
mu první kytaru, zase obsáh-
le a nostalgicky věnuje píseň 
The Wish.

Nechybí ani reminis-
cence na to, jak se poprvé 
potkal s válečnými veterány 
z Vietnamu, pro které poté 
začal pořádat řadu akcí. Jim 
věnoval i jeden ze svých nej-
větších hitů Born in the 
U. S. A. Jediným hostem v ce-
lém přestavení je jeho žena 
Patti Scialfa, které vzdá do-
jemný hold ve dvou v duetu 
zpívaných písních Tougher 
Than the Rest a Brilliant 
Disguise.

Vše provází někdy humor, 
ironie a nadsázka, jindy 
natolik vážný filozofický tón, 
že celé divadlo sedí nehnutě 
a tiše jako pěna a byl by sly-
šet cent dopadající na zem.

Podíl mluveného slova 
a písní je zhruba jedna 
k jedné, což jen dokládá, že 
Springsteen k představení 
hranému pětkrát týdně 
nepřistoupil jako ke klasic-
kému recitálu, ale skutečně 
jako k dramatizaci vlastní 
autobiografie. A to natolik 
povedeně, že podobného 
projektu ze strany některého 
jiného světově proslulého 
rockera se jen tak nedočká-
me a možná že vůbec.

Springsteen upřímný a ryzí
Na hudební Anděly mají 
šanci Poláková či Lucie
Nejvíce nominací na hu-
dební Ceny Anděl mají Bára 
Poláková, skupina Lucie 
a Kapitán Demo. Členové 
České hudební akademie 
je nominovali ve třech 
kategoriích. Po dvou no-
minacích mají Mandrage, 
Monkey Business a nováčci 
The Atavists, kteří se mo-
hou stát objevem roku a zá-
roveň bodovat ve staronové 
žánrové kategorii Rock. 
Výsledky budou oznámeny 
5. března.

Trumpovi mohou mít cenu 
za nejhorší herecký výkon
Americký prezident 
Donald Trump i jeho 
manželka Melanie získali 
nominace na anticenu 
Zlatá malina, která se kaž- 
doročně uděluje nejhorším 
filmům či hereckým výko-
nům. Stalo se tak za „role“ 
v dokumentu Michaela 
Moorea Fahrenheit 11/9, 
který se věnuje okolnostem 
Trumpova zvolení do Bílé-
ho domu v roce 2016.

Nominace na Oscara 
ovládly Roma a Favoritka
Nejvíce nominací na ceny 
americké filmové akade-
mie Oscar získalo mexické 
drama Roma a historický 
snímek Favoritka, oba mají 
po 10 nominacích. Jsou 
nominovány mimo jiné 
v kategorii nejlepší film či 
nejlepší herečka. Vítězové 
budou vyhlášeni 24. února 
v Los Angeles. /čtk/

Krátce

TŘIKRÁT PRODLOUŽENO. O představení Springsteen na Broadwayi byl takový zájem, že se jeho 
derniéra třikrát odložila a počet odehraných show dosáhl více než 230.

Springsteen on Broadway (2CD)

(záznam divadelního představení)
Vydala: Columbia
Délka trvání: 2:25 hodiny
Hodnocení: 90 %

První akcí, která má oslavit 
čtvrtstoletí soutěže Czech 
Press Photo, je výstava 
rekapitulující její dosavadní 
ročníky. Stěžejním prvkem 
výstavy, která čítá přibližně 
150 snímků, jsou fotografie 
roku, které doplňují další 
vybrané fotografie z daného 
ročníku. Výstava v pražském 
Karolinu potrvá do 27. února.

První ročník tuzemské 
fotožurnalistické soutěže se 
konal v roce 1995, letos se tak 
uskuteční popětadvacáté.

„Soutěž a výstava Czech 
Press Photo vznikly z přiro-
zené lidské touhy. Z touhy 
po desítkách let nesvobody, 
v nichž žurnalistika sloužila 
cílům politické propagandy, 
konečně umožnit veřejnosti 
být očitým svědkem událostí 
a jevů doma i ve světě tak, 
jak je vidí čeští a slovenští 
profesionální fotografové,“ 
uvedla zakladatelka soutěže 
Daniela Mrázková, která 
stála v čele soutěže do ro- 
ku 2015.

Soutěž se pod vedením 
nové ředitelky Veroniky Sou-
ralové proměnila, změnily 
se některé kategorie. Spolu 
s některými dalšími aspekty 
nynější podoby soutěže to 
vyvolalo koncem minulé-
ho roku kritiku několika 
předních českých fotografů 
a držitelů ceny Czech Press 
Photo i mezinárodních 
ocenění.

Větší či menší diskuze 
však vyvolá vítězný snímek 
téměř každoročně. /čtk/

JEDEN Z VÍTĚZŮ. Titul Fotografie roku 2003 získal Ibra Ibrahimo-
vič za snímek sedláka Jana Rajtera s malým Vašíkem na pastvině.
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MANÉŽE  
V MONAKU. 
Hosté 43. ročníku 
mezinárodního festi-
valu cirkusů v Monte 
Carlu měli mimo jiné 
možnost zhlédnout 
podmanivé vystou-
pení Královského 
cirkusu Gia Eradze.

n Kuřecí si vydobylo 
pozici nejpopulárněj-
šího masa na světě. 
Počet kuřat chova-
ných na farmách už 
převyšuje počet všech 
ptáků planety.

Monika Krupíková

Chov kuřat a obchodová-
ní s jejich masem se staly 
velkým byznysem. Pomohl 
tomu zejména nárůst spotře-
by kuřecího z důvodu jeho 

stabilně nízké ceny. Podle 
OECD konzumace jiných 
druhů masa, jako je hovězí 
nebo vepřové, dlouhodobě 
stagnuje. Naopak u kuřecího 
od devadesátých let vytrvale 
roste. Podle studie Carys 
Bennettové z Univerzity  
v Leicesteru citované tý-
deníkem Economist počet 
kuřat chovaných na farmách 
převyšuje počet všech ptáků 
na světě.

Milovníci levného kuřecího 
vděčí za příznivou cenu selek-
tivnímu chovu i antibiotikům, 
díky kterým rostou opeřenci 

do stále větších rozměrů. 
V roce 1940 vznik-
la v Spojených 
státech soutěž, 
komu se poda-
ří vypěstovat 
co největší 
kuře, jímž 
bude možné 
nasytit celou 
rodinu. Od té 
doby chovaná 
zvířata dost 
vyrostla.

Ze studie Martina 
Zuidhofa z Albertské univer-
zity v kanadském Edmontonu 

vyplývá, že se velikost kuřat 
za necelých padesát let 

více než ztrojnásobi-
la. Průměrná váha 

56denního kuřete 
činila v roce 
1957 bez deseti 
deka jeden ki-
logram, v roce 
2005 už to bylo 

4,2 kilogramu. 
Díky selektiv-

nímu chovu a často 
i přidávání antibiotik 

do krmení dokážou far-
máři vykrmit drůbeží jedince 
mnohem rychleji. Kuřata 

chovají v klecích s omezenou 
možností pohybu, díky čemuž 
vyžadují i méně krmení. Pro 
farmáře je také výhodnější 
chovat jedno velké kuře než 
dvě menší. Na produkci jed-
noho kilogramu masa dnes 
farmář potřebuje 1,3 kilo- 
gramu zrní, což je téměř o po-
lovinu méně, než tomu bylo 
v roce 1985.

V návaznosti na nízkou 
cenu roste spotřeba kuřecího 
masa i v chudších zemích. 
Důsledkem toho se kuřecí 
stalo nejvíce obchodovaným 
masem na trhu.

Levné kuřecí maso chutná stále víc

Na produkci  
kilogramu masa  

dnes farmář potřebuje

1,3
 kila zrní.  

O polovinu méně  
než v roce 1985.
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