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PRÁVĚ V PRODEJI

 CZK/EUR •  25,805 / 0,000 Kč   CZK/USD •  22,745  / +0,002 Kč   PX •  1046,82 /  –1,33 %   BITCOIN •  3592,08 $ / –0,84 %   ZLATO •  1318,35 $ / +0,32 %

Ubytování mimo Prahu tvoří 
nyní necelou třetinu kapacit 
Airbnb v Česku. Jen v hlavním 
městě přitom přišel stát kvůli 
nezdaněnému ubytování 
o 460 milionů korun, 
a Finanční správa proto 
teď kompletuje data 
o pronajímatelích 
nemovitostí v krajích. 
Po vzoru Prahy 
s turisticky 
významnými 
městy připravuje 
dohody o výměně 
informací. 
byznys / str. 4

Berňák jde  
po Airbnb  
v regionech

Česko se  
hodlá bránit  
kyberzločinu
události /  
/ str. 2

ČKD Blansko 
opravuje 
bulharské 
elektrárny
byznys /  
/ str. 5
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Přehnaná píle
Bezhlavá střelba do 

daňových poplatníků 
byla výsledkem mladické 
nerozvážnosti dřívějšího 
vedení, říká nová šéfka 

Finanční správy Tatjana 
Richterová. 

rozhovor str. 12–13
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Co čert nechtěl
Na tankodrom zvaný D1 vyrazili o víken-
du už i ti odvážní, kteří z garáží nevyjíždějí 
v obrněných vozidlech, na sněžném pluhu či 
pouze s řetězy. Z problematického úseku – 
i když asi těžko vybrat, který úsek na D1 pro-
blematický není – mizejí provizorní svodidla. 
Dávný mistr světa ve Formuli 1 Emerson 
Fittipaldi by býval chtěl blednout závistí: 
na pedály mohli všichni šlapat tak hluboko, 
až tachometr vytáhli na stovku. Kalamitní 
sníh tentokrát nepřišel, ale co čert nechtěl, 
kvůli odstraňování svodidel se začaly tvořit 
kolony a nejvyšší rychlost se tam pohybovala 
kolem padesátky a méně.

Zkouška nervů i řidičského umění, to přes-
ně je tuzemská D1 v zimě i v létě. Někomu 
ale stačí k nehodě i jen vjíždění z vedlejší 
na hlavní. Manžel britské královny přesně tak 
naboural cizí vůz, přičemž se zranily dvě ženy 
a auto sedmadevadesátiletého prince Philipa 
skončilo na boku. Co čert nechtěl, oslnilo mě 
slunce, bránil se princ, který pomalu hned 
následující den opět usedl za volant a rovnou 
nepřipoutaný. Teď se raději svého řidičáku 
a řidičského umění už vzdal a jízdy s čerty 
naštěstí končí.

Čtrnáctiletý kluk z Arizony tak dlouho 
zkoušel, jak funguje systém Apple, až v něm 
našel chybu. Co chybu – díru jako vrata. 
Nahlásil ji přesně tak, jak Apple po „hodných 
hackerech“ chce, a dokonce jim za to pak 
platí, jenže tohohle mladíka si nikdo nevší-
mal ani poté, co firmu urgovala jeho matka. 
Inženýři z Applu zpozorněli až když se příběh 
začal medializovat – a ejhle, kluk před chy-
bou ochránil desítky milionů uživatelů. On 
od Applu dostal balík peněz a co čert nechtěl, 
ostatní kluci přesvědčovací mechanismus pro 
rodiče, co je furt prudí, že jen sedí u kompu.

Zápisník  
Hany FILIPOVÉ

Číslo dne

32
procent. O tolik 

loni stouply podle  
Bezrealitky.cz 

ceny starších bytů 
v Česku. Metr 
čtvereční stál 
v průměru 

53 tisíc korun.

2 | UDÁLOSTI

Dřívější kritiku, že obranu 
kyberprostoru mají zajišťo-
vat ozbrojené síly, mezi které 
Vojenské zpravodajství nepatří, 
ministerstvo nadále odmítá. 
Argumentuje ústavním zákonem 
z roku 1998, podle něhož se 
musejí na zajišťování bezpečnos-

ti země podílet všechny úřady, 
firmy i občané.

Zpřísnit se má však kontrola 
tajné služby. Kromě vlády by 
na ni zřejmě dohlížela zvláštní 
komise Poslanecké sněmovny. 
„Návrh vylučuje zásahy do sou-
kromí,“ tvrdí Metnar s tím, že 

Česko se hodlá 
bránit kyberzločinu
Pavel OTTO

Vládu čeká střet s ochránci 
soukromí na internetu i opo-
zicí. Menšinová koalice ANO 
a ČSSD tolerovaná komunisty 
chce prosadit v parlamentu, aby 
kybernetické útoky proti Česku 
potíralo ministerstvo obrany. 
Pravomoc plošně a nepřetržitě 
sledovat sítě pomocí aktivních 
technických prostředků – tak-
zvaných černých skříněk – má 
nově získat Vojenské zpravo-
dajství, které by provádělo 
i protiúdery. 

Oproti návrhu z minulého vo-
lebního období, který neprošel 
Poslaneckou sněmovnou, slibuje 
šéf rezortu Lubomír Metnar 
(ANO) ochranu soukromí lidí.

„Navrhovaný zákon umožní, 
aby Česká republika byla schop-
na efektivně získávat poznatky 
o kybernetických hrozbách. 
Aby je detekovala, určila, odkud 
přicházejí, a prováděla aktivní 
obranu,“ řekl Metnar k předlo-
ze, kterou tento týden posílá 
do připomínkového řízení.

zakázána by byla také změna 
integrity dat a ovlivňování neut-
rality sítí.

O kybernetickém protiútoku 
vůči jednotlivcům či silám cizího 
státu by nerozhodoval šéf zpra-
vodajců, jak navrhovala původní 
norma, ale ministr obrany.

„Předpokládám, že v mezire-
zortním řízení bude vznesena 
dlouhá řada připomínek,“ uved-
la předsedkyně sněmovního 
výboru pro obranu z opoziční 
ODS Jana Černochová.

Podle lidoveckého člena výbo-
ru Jana Bartoška se kybernetické 
útoky staly po anexi Krymského 
poloostrova Ruskou federací 
realitou.

„Jejich odvracení je jednou 
z priorit NATO. Když ale Vojen-
skému zpravodajství udělíme 
tyto kompetence, mělo by pod-
léhat větší kontrole,“ míní.

Podle předběžných odhadů 
má provoz centra kybernetické 
obrany stát tři stovky milionů 
korun ročně. Záležet bude 
na vládě, jak ho vybaví a kolik 
v něm zaměstná počítačových 
expertů.

Navrhovaný zákon 
umožní, aby Česká 
republika byla 
schopna efektivně 
získávat poznatky 
o kybernetických 
hrozbách,“ míní ministr 
obrany Lubomír Metnar.

JAK CHCE STÁT OMEZIT KYBERZLOČIN

ČERNÉ SKŘÍŇKY. 
Součástí internetové infrastrukury 
budou černé skříňky neboli sondy, 
které by měly sbírat data, z nichž je 
možné zjistit nebezpečný software.

PROVOZ INTERNETU. 
Provozovatelé internetových sítí ne-

budou moci proti sondám zasáhnout. 
Při narušení sítě zůstane odpověd-
nost vůči klientům za bezporuchový 

provoz na nich.

300
milionů korun. Tolik by 
měl podle předběžných 

odhadů stát provoz centra 
kybernetické obrany 

ročně.

OCHRANA SOUKROMÍ. 
V případě sledování obsahu síťové komunikace konkrétních osob bude jako 

v současnosti nutný souhlas soudu. Jak to bude s případnými zásahy do ope-
račních systémů, využíváním dat, jejich pozměňováním či mazáním není jasné.



Nejdřív bydlení, pak 
teprve řešení dluhů 
nebo nezaměstnanosti. 

Na projekt housing first neboli 
bydlení především, který má 
pomoci lidem v bytové nouzi, 
vyčlenilo ministerstvo práce 
a sociálních věcí 150 milio-
nů korun. Peníze pocházejí 
z evropských fondů. O dotaci 
mohou už od ledna žádat 
obce a příspěvkové organizace 
v celé republice.

Cílem je snížit míru 
sociálního vyloučení 

V bytové nouzi  jsou podle 
zákona bezdomovci žijící 
na ulici či v azylových domech 
a ubytovnách. Zajištění střechy 
nad hlavou má těmto lidem 
pomoci vymanit se ze sociální-
ho vyloučení.

„Hlavní myšlenka konceptu 
housing first vychází z toho, že 
lidé v bytové nouzi nemají bez 
pomoci zvenčí prakticky žád-
nou možnost, jak získat vlastní 
bydlení, ať už městské, nebo 
soukromé,“ uvedlo minister-
stvo s tím, že lidé v nouzi často 
nemají peníze na složení kauce 
nebo nesplňují podmínky pro 
získání městského bytu.

V rámci projektu dostanou 
tito lidé byt od obce s nízkým 

nájmem rovnou. Musejí pouze 
doložit svou bytovou nouzi. 
Musejí se nicméně zavázat 
k pravidelnému kontaktu se 
sociálním pracovníkem.

Pozitivní 
zkušenosti z Brna

Projekt již například dva roky 
úspěšně běží v Brně, kde si 
96 procent z padesáti náhodně 
vylosovaných rodin dokázalo 
po roce bydlení udržet, rodiče 
se vrátili na trh práce, děti 
do školy a zlepšilo se i zdraví 
členů rodin. Se sociálními 
pracovníky pak řeší své dluhy 

Města získají peníze 
na boj s bytovou nouzí

KVŮLI ODSTRAŇOVÁNÍ 
provizorních svodidel se 
na dálnici D1 ve směru 
na Brno u Humpolce tvořily 
o víkendu až tříkilometrové 
kolony, neboť provoz byl 
zúžen do jednoho pruhu. 
Ředitelství silnic a dálnic 
začalo odklízet provizorní 
svodidla v zúžené části D1 
na Vysočině mezi Humpol-
cem a Větrným Jeníkovem 
v pátek večer. Po jejich 
odstranění bude dálnice 
ve standardní šířce.

KOLONY NA D1
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96
procent z padesáti 

náhodně vylosovaných 
rodin v Brně si 

dokázalo bydlení 
udržet, dospělí se 
vrátili na trh práce 

a děti do školy.

Michelské zahrady
Praha 4 - Michle

300878/11� inzerce

Nový trestní řád 
bude do konce roku

Ministr spravedlnosti Jan 
Kněžínek (za ANO) počítá 
s tím, že do konce letošního 
roku vznikne text nového 
trestního řádu. V polole-
tí chce předložit novelu 
zákona o soudech a soud-
cích a také novelu zákona 
o státních zástupcích. Zákon 
na ochranu whistleblowerů 
hodlá poslat vládě do kon-
ce února, uvedl v České 
televizi.

Ministr chce zabránit 
úbytku lékařů i sester

Snižujícímu se počtu lékařů 
má zabránit závazek, že 
zůstanou po skončení studia 
tři až čtyři roky pracovat 
v Česku. Odchody sester 

mohou zastavit výsluhy nebo 
peníze na bydlení. V televizi-
Prima to řekl ministr zdravot-
nictví Adam Vojtěch (za ANO). 
O všech opatřeních se podle 
něho nyní jedná. V českých 
nemocnicích chybí asi tři tisíce 
sester, problémem lékařů je 
zejména stárnutí.

Výbor doporučil zrušit 
zákaz prodeje o svátcích

Sněmovna zřejmě zruší zákon, 
který zakazuje prodej v obcho-
dech o stanovených svátcích. 
Doporučil jí to hospodářský 
výbor, když projednával posla-
neckou novelu, která má za cíl 
vyjmout z regulace prodejní 
doby velkoobchod. O posla-
necké novele a vloženém po-
změňovacím návrhu na zruše-
ní zákona by sněmovna mohla 
hlasovat již v pátek. /čtk/

Krátce

a exekuce. Do některých 
rodin se vrátily děti umístěné 
v ústavech. 

Brno vynaložilo na projekt 
deset milionů korun, většina 
byla z evropských fondů. Pilot-
ní projekt Rapid Re-Housing 
podle brněnského magistrátu 
ušetřil městu více než jeden 
a půl milionu korun z veřej-
ných rozpočtů. Současné 
vedení Brna v čele s primátor-
kou Markétou Vaňkovou (ODS) 
je však k projektu v současné 
době spíše skeptické.

Praha má smůlu

Ačkoli na Prahu se dotační 
program nevztahuje, praž-
ský radní pro bydlení Adam 
Zábranský (Piráti) připouští, že 
by hlavní město mělo koncept 
také vyzkoušet. Cílem je podle 
něj pomoc rodinám z ubyto-
ven.

„Žádáme MPSV o dota-
ci na terénní pracovníky, 
kteří jsou pro projekt důležití. 
Doufáme, že do roka bychom 
ty peníze mohli získat. Do té 
doby se ale budeme snažit 
vyčlenit peníze z našeho roz-
počtu, Praha na to peníze má,“ 
řekl Zábranský.

NGUYEN Thuong Ly



Jaroslav BUKOVSKÝ

Finanční správa se chystá při-
tvrdit kontroly mimopražských 
pronajímatelů nemovitostí pro-
střednictvím ubytovacího por-
tálu Airbnb. Podle odborníků 
to měla udělat už dávno. Teď 
kompletuje data o pronajíma-
telích v krajích po celém Česku 

a po vzoru Prahy připravuje 
s turisticky významnými městy 
dohody o výměně informací. 

Na ubytování mimo Prahu 
teď připadá necelá třetina 
kapacit Airbnb v Česku. Zby-
tek republiky ale metropoli 
dohání. Podle analýzy Airbnb 
Visegrad Report roste ná-
vštěvnost mimopražských re-
gionů zhruba dvakrát rychleji. 
Pro pronajímatele z toho už 
letos poplyne větší množství 
daňových kontrol než dosud, 

Stát zostří dohled 
nad pronájmy 
v regionech

daně nedokázala vybírat,“ sou-
dí šéf Centra ekonomických 
a tržních analýz Aleš Rod. 
Daňový význam mimopraž-
ských regionů podle něho dále 
poroste. „Okolní města jsou 
pro unikátní turisty cestující 
na platformě Airbnb stále zají-
mavější destinací,“ dodává. 

Finanční správa uzavřela 
s hlavním městem dohodu 
o výměně informací o prona-
jímatelích už loni v červenci. 
Podle tehdejších vládních sta-
tistik totiž stát jen v Praze přišel 
kvůli nezdaněnému ubytování 
zhruba o 460 milionů korun. 
Část pronajímatelů přitom 
neplatila daň vůbec, další část 
majitelů bytů danila vydělané 
peníze jako příjem z pronájmu, 
a nikoli jako příjem z podni-
kání, jak na podzim roku 2017 
určila Finanční správa. 

Průměrný hostitel si podle 
statistik Airbnb za sezonu 2017 
až 2018 vydělal 2100 eur. Česko 
je pro firmu nejvýznamnějším 
trhem z visegrádské čtyřky. 

Rozhovor s novou 
šéfkou finanční 
správy Tatjanou 

Richterovou str. 12–13

jak v rozhovoru pro deník E15 
potvrdila Tatjana Richterová. 

„Přihlásila se nám řada 
měst, kde je větší návštěvnost 
a kde se tento způsob pro-
nájmu rozbíhá. Mají zájem si 
vyměňovat informace tohoto 
druhu. Stále získáváme nová 
data a roste tak možnost, že 
finanční úřad pronajímatele 
vyzve k nápravě,“ uvedla čer-

stvá šéfka Finanční správy Ta-
tjana Richterová. Připomněla, 
že úřad může kontrolovat 
pronajímatele až tři roky zpět. 
„Momentálně se tak soustře-
díme na kontroly uplynulých 
let,“ dodala Richterová.

Podle odborníků finanční 
správa dohání dřívější resty. 
„Airbnb říká pronajímatelům 
od začátku, že musejí platit 
daně. Že je zatím všichni ne-
platí, není problém Airbnb, ale 
spíše Finanční správy, která 
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Finanční správa kompletuje data 
o pronajímatelích v krajích a po vzoru Prahy 
připravuje s turisticky významnými městy 
dohody o výměně informací. 

DO OBNOVY A ROZVOJE distribuční sítě elektrické energie 
letos společnost E.ON Distribuce investuje na území jižních 
Čech, jižní Moravy, Vysočiny, Zlínského a Olomouckého kraje 
čtyři miliardy korun. Je to zhruba o 500 milionů korun více než 
loni. Firma letos plánuje na šest tisíc dílčích staveb, z čehož 
osmdesát připadá na stavby velmi vysokého napětí.
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Výrobce vodních turbín 
ČKD Blansko zahajuje 
rekonstrukci soustavy 

vodních elektráren v pohoří 
Rila. Opravy potrvají dva roky, 
strojírenský podnik má šanci 
získat další bulharské zakázky. 
Kontrakt se týká vodních elek-
tráren Momina Klisura, Sestri-
mo a přečerpávací elektrárny 
Belmeken. Zakázku v hodnotě 
19,9 milionu eur, zhruba  
513 milionů korun, získala mo-
ravská firma spolu s chorvat-
skou společností Končar. 

Češi se postarají o rekon-
strukci turbín, Chorvati 
dodají zařízení pro ovládání 
elektráren. Opravy všech tří 
elektráren budou probíhat 
za provozu, dokončeny by 

ČKD Blansko opravuje 
bulharské elektrárny

www.e15.cz | 5

513
milionů korun je 
hodnota zakázky, 

kterou získalo 
ČKD Blansko spolu 

s chorvatskými 
partnery.

299553/30 inzerce

měly být v závěru roku 2020. 
ČKD Blansko nebude instalo-
vat nové turbíny, namísto toho 
zrenovuje ty stávající. 

„Smyslem rekonstrukce 
není zvýšení výkonu. Nemění 
se jednotlivé celky, ale jejich 
části,“ uvedl šéf marketingu 
ČKD Blansko Tomáš Keprta. 
Firma na bulharské stavbě 
zčásti využije tamní pracov-
níky, vyšle ale i zaměstnance 
z Česka. „V průběhu projektu 
plánujeme využít zhruba 
polovinu českých zaměstnan-
ců, což mohou být tři desítky 
zaměstnanců na nejvytíženější 
etapy,“ dodal Keprta.

ČKD Blansko mělo v Bulhar-
sku už několik zakázek a ny-
nější rekonstrukce vodních 

elektráren nemusí být posled-
ní. Opravy potřebují i vodní 
díla v komplexu Belmeken–Se-
strimo–Chaira pocházející ze 
sedmdesátých let. „O dalších 
částech rekonstrukce kaskády 
jednáme,“ řekl Keprta. 

Provozovatel elektráren 
na řece Kriva, bulharský státní 
podnik NEK, plánuje do re-
konstrukce kaskády investovat 
37 milionů eur. Sedmdesát 
procent zaplatí zvláštní fond 
na podporu energetických 
projektů, který spravuje 
Evropská banka pro obno-
vu a rozvoj. Vznikl poté, co 
Bulharsko uzavřelo jadernou 
elektrárnu Kozloduj.

Štěpán BRUNER

Silničáři prověří 
rizikové mosty

Ředitelství silnic a dálnic 
při mimořádných kontro-
lách dálničních a silničních 
mostů našlo 126 objektů, 
které je třeba prozkoumat.  
Náklady na kontroly mostů 
už přesáhly sto milionů 
korun.

Český vývoz  
do zemí EU dál roste

Podíl tuzemského vývozu 
do Evropské unie se loni 
dál mírně zvýšil a dosáhl 
84,1 procenta, což je nej-
více za posledních šest let. 
V roce 2012 to bylo 81 pro- 
cent, avšak před dvaceti 
lety byla závislost na EU 
ještě vyšší – 86 procent. 
Vyplývá to z údajů Českého 
statistického úřadu. /čtk/

Krátce



Michal TOMEŠ

Brněnský start-up Flatio 
zaměřený na střednědobé 
pronájmy dosáhl loni histo-
ricky nejlepších výsledků. 
Za rok 2018 utržil více než 
sto milionů korun, což 
znamená meziroční nárůst 
o více než dvě stě procent. 
Firmě to usnadní chystanou 
expanzi. 

Pro Flatio je zatím 
klíčovým trhem 
hlavní město, kde 
zprostředkovává 
téměř tři čtvr-
tiny pronájmů. 
Společnost 
působí v šesti ze-
mích. Svá hlavní zastoupení 
má v Berlíně, Brně, Varšavě 
a Vídni. Velký potenciál 
služba vidí také v Budapešti, 
kde by chtěla svůj byznys 
posílit. 

„Koncept Flatia se v letoš-
ním roce chystáme ověřit 
v některé z exotičtějších 
zemí. Předpokládáme, že 
naši myšlenku lze rozšířit 

i do vzdálenějších destina-
cí,“ říká spoluzakladatel 
Flatia Ondřej Dufek. „Časem 
chceme působit ve většině 
evropských metropolí, 
studentských městech a cen-
trech obchodu,“ dodává 
Dufek.

Rozvoji českého start-upu 
pomohla také transformace 

trhu s krát-
kodobým 
ubytováním, 
kterou potvrzují 

i pronajímatelé. 
Kvůli relativně 

vysokým nákla-
dům na provoz 
pronajímaného 

bytu se jejich 
počet v některých 

oblastech snížil, mnozí zvo-
lili pro své podnikání právě 
odvětví střednědobých 
pronájmů.

Oproti Airbnb služba 
poskytuje bydlení zpravidla 
na delší časové období, ty-
picky mezi jedním měsícem 
a rokem. Průměrná doba 
pronájmu v současnosti činí 
necelé tři měsíce. 

Zprostředkovatel 
ubytování Flatio 
chystá expanzi

6 | BYZNYS

A utomatizace domu vyvolává 
představu luxusu spojeného 

s vysokými cenami. Pořízení au-
tomatizované domácnosti přitom 
nemusí nutně představovat nedo-
stupnou investici. HDL Automation 
s.r.o. nabízí sdružený modul, který 
přemění vaši domácnost v chytrou 
domácnost. 

Jedná se o multifunkční modul 
schopný ovládat celý byt či men-
ší dům. Jedním jediným prvkem, 
umístěným ve vašem rozvaděči, ří-

díte až 24 různých funkcí vaší chyt-
ré domácnosti – zapínáte, vypínáte, 
stmíváte osvětlení, zatahujete či 
roztahujete závěsy, žaluzie, ovládáte 
vytápění, klimatizaci, otvíráte a za-
víráte garážová vrata, zapínáte a vy-
pínáte spotřebiče jako je odtahový 
ventilátor, televizor, žehlička, ventily 
pro závlahu atd.
Vše ovládáte stále nástěnnými vy-
pínači, či vzdáleně přes aplikaci. 
Tím získáváte přehled a možnost 
řídit stav každého pokoje i za vaší 
nepřítomnosti, třeba vypnout za-
pomenuté světlo, předem nastavit 
klimatizaci. Komfort lze ještě navý-
šit využitím automatického ovládá-
ní, kdy se např. topení zapne samo 
v nastavenou hodinu, při poklesu 
teploty nebo se vypne s přechodem 
do nočního režimu.

Fakt, že sdružený modul nahradí až 
5 jiných modulů, se významně pro-
jeví nejen v jednodušší instalaci, ale 
zejména v pořizovací ceně kompo-
nent automatizace domu, které se 
pohybují v jednotkách tisíc korun.

Jednoduchá a dostupná automatizace domu
www.hdl-automation.cz

HDL_1_3_unor_11_verze_02.indd   1 04.02.2019   16:07:40
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NOVÝ SERIÁL ČTĚTE NA E15.CZ

ČESKÉ 
START-UPY

PRAŽSKÝ MAGISTRÁT se shodl se Správou železniční dopravní cesty, že železniční most 
mezi Výtoní a Smíchovem bude tříkolejný. Městský Institut plánování a rozvoje představil návrh 
a řešení okolní dopravy včetně přestupního uzlu na Výtoni. Zatím není jasné, zda SŽDC most 
zrekonstruuje, či bude nutná výměna celé konstrukce. 
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BUDOUCNOST MOSTU

Objem zakázek, které 
veřejní investoři zada-
li stavebním firmám, 

v lednu meziročně vzrostl 
o 2,4 procenta na 13,1 mili-
ardy korun. Počet zakázek 
se zvýšil zhruba o desetinu 
na 401. Největším zadavate-
lem byl ČEPS se zakázkami 
za 3,1 miliardy korun. Nej-
větší objem zakázek získala 

Eurovia. Vyplývá to z údajů 
stavební společnosti IS.

„Data potvrzují pokra-
čující růst stavebního 
trhu v sektoru veřejných 
stavebních investic,“ uvedl 
analytik stavebního trhu 
společnosti IS Ivan Vr-
hel. Srovnávací základna 
z loňského roku je poměrně 
vysoká, loni byla hodnota 

zadaných stavebních zaká-
zek nejvyšší od roku 2009. 

Hodnota zadaných zakázek 
na pozemní stavby v lednu 
meziročně klesla o procen-
to na 2,4 miliardy korun. 
Na inženýrské stavby tvořené 
hlavně dopravní infrastruk-
turou se hodnota zakázek 
zvýšila o 3,2 procenta  
na 10,7 miliardy korun.  /čtk/ 

Stavaři dostávají více práce
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Čas přezout
Boty. Pro jednoho přízemní 
záležitost, pro druhého 
fetiš, a to třeba i investiční. 
Za sedmimílové boty mají 
burziáni během poslední-
ho roku slavné plastikové 
crocsy. Akcie od počátku 
loňského roku vydělala 
investorům 125 procent. 
Letos se ale značka 
na burze zasekla. O odstín 
střízlivější příběh nabídl 
Nike. Letos akcionářům 
vynesl nemarginálních 
deset procent, za poslední 
rok čtvrtinu. To je pořád 
více než trh. Kdo neukázal 
nic, byl Adidas. Existují ale 
boty, kterými letos dokázali 
burziáni prošlápnout par-
ket. A nepotřebovali k tomu 
ani jehlový podpatek. Jde 
totiž o tenisky. Padesát pro-
cent k dobru totiž jenom 
od letošního Nového roku 
nabídla akcionářům znač-
ka, která byla vždycky tak 

trochu mimo hlavní proud. 
Totiž Skechers.

V loňském roce měla firma 
rekordní prodeje a analytické 
odhady zisku hodila s gustem 
přes palubu, prostě se to 
nečekalo. Lidé z horních 
pater téhle fabriky na bo-
tasky tvrdí, že se náramně 
dařilo škrtat náklady. Což je 
pro investory samozřejmě 
horší zpráva, než kdyby se 
Skechers třeba podařilo 
utáhnout nastupující gene-
raci teenagerů na tkaničce 
bot, jejichž obutí eliminuje 
všechny strachy a nejistoty 
adolescentů. Tržby nicméně 
potěšily také. A tak je možná 
nejen pro investory do obuvi 
ten správný okamžik na to 
položit si otázku: Není 
na čase se přezout?

Jaroslav 
BUKOVSKÝ

Pokles odbytu Audi 
výrazně zpomalil

Odbyt německého výrobce 
luxusních automobilů se 
v lednu meziročně snížil 
o tři procenta na 144 650 vo- 
zů. Tempo jeho poklesu 
nicméně prudce zpomalilo 
po prosincovém propadu 
o více než 14 procent.

V Londýně vydraží 
sbírku obrazů  
George Michaela 

Aukční síň Christie’s na-
bídne obrazy ze soukromé 
sbírky britského zpěváka 
a skladatele George Micha-
ela, který zemřel před více 

než dvěma lety. Hlavní aukce 
75 děl se uskuteční 14. března 
v Londýně. Zbylých 130 ob-
razů bude k dostání v on-line 
nabídce.

IKEA vymazala  
z mapy Nový Zéland

Švédská nábytkářská firma 
IKEA rozlítila uživatele sociál- 
ních sítí svou mapou světa, 
na které chybí Nový Zéland. 
Opominutí si všiml jeden 
americký zákazník, který pak 
kvůli tomu firmu pranýřoval 
na sociálních sítích. Ke kritice 
se okamžitě připojila řada no-
vozélandských obyvatel, kteří 
se cítili chybou dotčeni. IKEA 
se poté za omyl omluvila. /čtk/

Krátce

8 | TRHY & SVĚTOVÁ EKONOMIKA

pohlceny konsorciem firem 
Virgin Atlantic, Stobart Group 
a Cyrus Capital Partners. 
Do řady neúspěšných loni 
v září zabředla i pobočka pol-
sko-litevské společnosti Small 
Planet, jež požádala o ochranu 
před věřiteli. Aerolinky přizna-
ly, že neustály vlastní rychlou 

expanzi. Právě na přehnaný 
optimismus doplácí i většina 
ostatních zkrachovalých, soudí 
Kováč.

„Ani rekordní množství ces-
tujících na letištích a fungující 
ekonomika aerolinkám nemu-
sejí stačit. Navíc ne všechny 
byznysové modely začaly fun-
govat. Hodně pokusů spočívalo 
v aplikování nízkonákladového 

Aerolinky drtí 
likvidační vlna
Jiří LIEBREICH

Loni zkrachovalo přes dvacet 
většinou nízkonákladových ae-
rolinek, další dopravci dolétali 
letos. A zřejmě bude ještě hůř. 
Naposledy došla hotovost ně-
mecké Germanii, která podala 
insolvenční návrh začátkem 
minulého týdne. V kontextu 
celého trhu letecké dopravy 
však představuje konec této 
aerolinky s třicetiletou historií 
jen malý střípek v mozaice 
nevyhnutelných krachů.

„Dobré časy končí. Aero-
linkám rostou ceny paliva 
i ostatní náklady. Spousta 
se jich pustila do expanze 
pod dojmem dobrých časů. 
Příkladem je právě Germania. 
Rozlétala příliš mnoho linek, 
které se nezačaly ekonomicky 
vracet,“ vysvětluje Petr Kováč, 
odborník na letecký průmysl 
z poradenské společnosti 
C-CorpFin. „Krachy menších 
aerolinek budou pokračovat 
i letos,“ dodává.

Vedle Germanie skonči-
ly na začátku roku britské 
aerolinky Flybe, které byly 

létání i na dálkové trasy. Byť je 
to dobrý směr expanze, uká-
zalo se, že je velmi náročný,“ 
doplňuje Kováč.

Hlavní průkopník levných 
letů přes Atlantik, dopravce 
Norwegian, musel začátkem 
roku odprodat část svých akcií 
v hodnotě osmi miliard korun. 
Aerolinka zpočátku sázela 
na nízké ceny za transatlan-
tické lety, rychlá expanze ale 
vyústila v hlubokou ztrátu a vý-
razné zadlužení. Budoucnost 
firmy zůstává nejasná.

 „Bylo by velmi nerozumné 
dělat cokoliv tak, jak to činí 
Norwegian Airlines. Značka 
brzy zmizí, pohltí ji britsko-
-španělská IAG, Lufthansa 
nebo může být ještě hůř,“ řekl 
loni deníku E15 David O’Brien, 
obchodní ředitel Ryanairu. 
Společnost podle něj i po nega-
tivní zkušenosti konkurenčního 
dopravce Norwegian nevstoupí 
na trh dálkových letů.

Právě Ryanair, největší 
evropská nízkonákladová aero-
linka, mohutně těží z úpad-
ku menších hráčů. Posílila 
především o piloty, kteří přišli 
v nedávné době o práci.

Průkopník levných 
letů přes Atlantik, 
dopravce Norwegian, 
musel začátkem roku 
odprodat část svých 
akcií v hodnotě osmi 
miliard korun.

Akcie, měny & názory

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 8. 2. 2019 Akcie na pražské burze 8. 2. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 86,00    -2,27 % 

CETV 71,90    0,84 % 

ČEZ 557,00    -1,76 % 

Erste Bank 798,80    -1,92 % 

Kofola 303,00    0,00 % 

KB 925,00    -1,07 % 

Moneta 77,35    0,72 % 

O2 CR 252,00    0,60 % 

Pegas 844,00    1,20% 

Philip Mor. ČR 14 240,00    0,00 % 

TMR 760,00 0,00  %

VIG 533,50  -2,56 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

533 310

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,125

Čína 1 3,373

Dánsko 1 3,458

EMU 1 25,805

Chorvatsko 1 3,484

Japonsko 100 20,717

Kanada 1 17,090

Maďarsko 100 8,108

Norsko 1 2,641

Polsko 1 5,992

Rusko 100 34,498

Švédsko 1 2,458

Švýcarsko 1 22,721

Turecko 1 4,338

USA 1 22,745

Velká Británie 1 29,493

Vývoj ceny akcií firmy Skechers (v USD)
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Pramen Thomson Reuters

4. 2. 2018 3. 1. 2019

41,06

31,91
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Nizozemská vláda 
jedná s 250 firmami 
o přestěhování z Bri-

tánie do Nizozemska kvůli 
brexitu, který je plánovaný 
na letošní 29. březen. Už 
loni bylo takto z Británie 
do Nizozemska přesunuto 
téměř dva tisíce pracovních 
míst, uvedlo nizozemské 
ministerstvo hospodářství. 
Rezort uvedl, že loni se 
podařilo do Nizozemska 

přilákat z Británie 42 firem 
nebo jejich poboček, což ob-
nášelo 1923 pracovních míst. 
Zpráva uvádí jako příklady 
japonskou investiční banku 
Norinchukin, mediální spo-
lečnost TVT Media, posky-
tovatele finančních služeb 
MarketAxess a Azimo nebo 
námořní pojišťovnu UK P&I 
Club. /čtk/

 více o dopadech  
 brexitu na E15.cz

Nizozemsko může  
z Británie přetáhnout  
až 250 firem

E-book zdarma
OBCHODOVÁNÍ KRYPTOMĚN
A KRYPTOMĚNOVÝCH PÁRŮ

To nejdůležitější pro začínajícího investora na 34 stranách
Fundamentální i technický pohled na vývoj kryptoměn
Jak vyhledávat obchodní příležitosti + příklad strategie

E-book ke stažení zdarma na:

cz.xtb.com/ebook-obchodovani-kryptomen

U 82 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. 
Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Stáhněte zde

300877/14 inzerce

ZÁSTUPCI ČLENSKÝCH ZEMÍ Evropské unie se shodli na kompromisní variantě nových energetic-
kých pravidel, která právně omezí, avšak neznemožní výstavbu plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do 
Německa. Francie a Německo na poslední chvíli dojednaly kompromis, který zpřísní stávající pravidla 
přepravy plynu, aniž přímo ohrozí Berlínem podporovaný projekt chystaný ruskou společností Gaz- 
prom. Podle přijatého návrhu bude za uplatňování pravidel EU pro plynovody se třetími zeměmi, jako 
je Rusko, odpovídat ta země, na jejímž území se napojují do evropské sítě. V případě budovaného Nord 
Streamu 2, který povede po dně Baltského moře, to tedy bude Německo.

Fo
to

 č
tk

KOMPROMIS

Zatímco se britští 
důchodci houfně 
přesouvají na odpoči-

nek do Španělska, oblíbili si 
jejich francouzští vrstevníci 
sousední Portugalsko. Místní 
list je označuje za „žraloky“, 
kteří zemi skupují a kteří jsou 
zodpovědní za raketový růst 
cen portugalských nemovi-
tostí. Podle týdeníku Visao, 

který fenoménu věnoval  
24 stran, koupí Francou-
zi v Portugalsku denně 
v průměru 29 nemovitostí. 
Od roku 2016 představují 
s 29 procenty podle asocia-
ce portugalských realitních 
makléřů před Brazilci a Brity 
nejpočetnější skupinu zahra-
ničních nabyvatelů portugal-
ských domů a bytů. /čtk/

Francouzi skupují 
reality v Portugalsku

https://www.e15.cz/zahranicni/riziko-tvrdeho-brexitu-trva-ctete-s-cim-vsim-by-se-museli-potykat-turiste-1356146


Demokratická senátorka Eli-
zabeth Warrenová oficiálně 
oznámila, že se chce stát pre-
zidentkou Spojených států. 
Voličům slíbila, že bude bojo-
vat za udržení a pokračování 
amerického snu a že vyhlásí 
tažení proti zmanipulova-
nému politickému systému. 
Aby se Warrenová mohla 
ve volbách v roce 2020 
postavit republikánskému 
šéfovi Bílého domu Donaldu 
Trumpovi, musí se nejdříve 
stát oficiální demokratickou 
kandidátkou. O kandidaturu 
s dalšími demokratickými 
uchazeči svede v první 
polovině příštího roku zápas 
ve vnitrostranických volbách.

„Tohle je boj o naše životy. 
Boj o vybudování Ameriky, 
kde jsou sny možné, Ameriky, 

která je tady pro každého,“ 
prohlásila Warrenová před 
svými příznivci ve městě Law-
rence ve státě Massachusetts. 
„A proto dnes před vámi sto-
jím, abych oznámila, že kan-
diduji na prezidentku USA,“ 
řekla za bouřlivého potlesku 
účastníků shromáždění.

Warrenová v posledních 
dnech čelí kritice kvůli své-
mu údajnému indiánskému 
původu. Loni na podzim se 
omluvila kmeni Čerokézů, že 
k identifikaci indiánské krve 
po svých předcích použila 
test DNA, a minulý týden 
se omluvila za to, že se bez 
souhlasu původních Ameri-
čanů v osmdesátých letech 
zaregistrovala do advokátní 
komory jako americká in- 
diánka. /čtk/

Warrenová chce  
dobýt Bílý dům
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Právě 
v prodeji

Koupíte ve
 všech prodejnách

Geco a Relay

OBJEDNÁVEJTE NA
E15.CZ/MAGAZINY

PŘEČKAT
EKONOMICKOU
KRIZI A JEŠTĚ

NA NÍ VYDĚLAT 

299049/155� inzerce

TISÍCE SRBŮ o víkendu pochodovaly Bělehradem při dalším 
protestu proti prezidentovi Aleksandaru Vučičovi. Protesty se 
konaly i na dalších 40 místech. Účastníci viní vládu z umlčování 
médií a občanské společnosti a požadovali odvolání vedení 
veřejnoprávní televize RTS.
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PROTI PREZIDENTOVI
Nespokojení Italové 
vyšli do ulic

V centru Říma se na demon-
straci svolané velkými odbo-
rovými svazy sešly desetitisíce 
lidí protestujících zejména pro-
ti hospodářské politice součas-
né vlády. Kromě odborářů se 
do protestu zapojili i příznivci 
opoziční Demokratické strany 
a studentské svazy. 

Mayová žádá více času 
na jednání o brexitu

Podle britských médií se 
chystá premiérka Theresa 
Mayová tento týden požádat 
poslance, aby jí poskytli více 
času na vyjednání změn 
v brexitové dohodě mezi Lon-
dýnem a Bruselem. Většina 
Britů si dokonce přeje, aby 
Mayová odchod Británie z EU, 
nyní plánovaný na 29. března, 
odložila. /čtk/

Krátce



Ode zdi 
ke zdi. Kam 
míří ANO?
Pokud by se v politice dal změ-
řit index názorové proměn-
livosti, dosahovalo by hnutí 
Andreje Babiše maximálních 
hodnot. Stačilo pár týdnů 
a ANO se z marnotratného po-
pulistického rozhazovače stává 
odpovědným hospodářem. 
Po letech šikanování podnika-
telů se tu zjevil jejich ochránce, 
který je chce zbavit byrokracie. 
Přesněji řečeno – hnutí ANO se 
snaží obecenstvo o této promě-
ně přesvědčit. Co tím sleduje? 
A zbaští mu to opět lidé jako 
koblihu?

Školní obědy nakonec 
nebudou pro všechny děti 
zdarma. Po zavedení zátěží 
pro podnikatele jako EET či 
kontrolní hlášení, zajišťova-
cích příkazech, zaklekávání 
a bujících kontrolách najednou 
slyšíme o vstřícné paušální 
dani pro živnostníky – přestože 
tento návrh pravicové opozice 
doposud ANO ignorovalo. 
Bobtnající státní aparát se má 
osekat o desetinu. Socialistické 
slevy na jízdném se sice zatím 
rušit nebudou, ale už je tu ale-
spoň vůle je „vyhodnotit“, jak 
řekla ministryně financí.
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Komunisté 
a klidný 
spánek
Komunisté se zlobí. Po hvězd-
ných mocenských chvílích, 
které si užili, když sněmovna 
schválila zdanění finančních 
náhrad pro církve, se zase nějak 
přestalo dařit. Vláda se bratříč-
kuje s venezuelským opozič-
níkem Guaidóem, který je pro 
české rudé symbolem „majda-
nizace“ politiky. Komunisté 
nevynechají jedinou příležitost 
ke kritice ministrů zahraničí 
a dopravy, ale Tomáš Petříček 

i Dan Ťok stále sedí na svých 
židlích. V souvislosti s Petříč-
kem mezi komunisty probles-
kují i úvahy o svržení kabinetu, 
který na jejich hlasech závisí. 

Nicméně premiér může 
klidně spát. Dobře ví to, co 
dobře vědí i v KSČM – žádná 
jiná možná varianta politického 
uspořádání, než je ta nynější, 
nedá komunistům za jejich 
historicky nejhorší volební 
výsledek historicky největší 
vliv. Tento fakt komunistům 
rozhodně stojí i za překousnutí 
nějakých těch nepříjemností. 
Proto můžeme poslední vý-
hrůžky z řad KSČM bez starosti 
zařadit mezi plané.

Tvář dne

Naše země potřebuje 
vůdčí osobnost, která 
navrátí solidaritu 
ukradenou Trumpem, 
řekla při oznámení 
kandidatury na 
prezidentku USA 
demokratická senátorka 
Elizabeth Warrenová
str. 10

Komentář Glosa Martina ČABANA

na mantinely vábení u stře-
dopravicových voličů, nyní 
zřejmě dosahuje stejných limi-
tů u levice. Babiš také zjevně 
pochopil, že za současného 
směřování s ním ODS do koa- 
lice nepůjde. Takže se jejich 
pozvolný vzestup snaží zastavit 
tím, že jim vezme trumfy z ru-
kou. Za dveřmi jsou evropské 
volby, za dalšími krajské, pak 
sněmovní.

Politika mnoha azimutů 
může hnutí ANO některé 
středopravicové – řekněme 
konformnější – voliče přivést 
zpátky. Zároveň ale může 
způsobit ztrátu těch nedávno 
získaných levicových. A v nej-
horším případě naštvat ty 
i ony. Podobně jako v Kafkově 
Proměně Řehoř Samsa marně 
doufal, že se z hmyzu stane 
opět člověkem. Dokud tu ale 
bude poptávka po paternalis-
tickém, pečovatelském státu, 
může být Andrej Babiš klidný. 
Nemusí se mu podařit oslovit 
široké masy, ale své jisté má. 
Zatím.

Petr 
PEŠEK
politolog

Přibrzdění rozhazovačné 
politiky státu uplynulých let, 
kdy koaličním kompromisem 
bylo přidání všem, je logické. 
Ekonomika sice dál roste, ale 
nové makroekonomické údaje 
věští zpomalování. A pak tu 
jsou i důvody politické nebo 
řekněme marketingové.

Průzkumy veřejného mínění 
nemusejí být pro Andreje Ba-
biše důvodem ke znepokojení. 

Tedy prozatím. Navzdory růz-
ným skandálům a „kampaním“ 
podpora hnutí stále osciluje 
kolem solidních 30 procent. Jis-
tým varováním mohl snad být 
podzimní volební neúspěch 
v Praze, kde se projevil odklon 
velkoměstského liberálního 
voličstva od ANO. V ostatních 
krajských městech ale hnutí 
uspělo, navíc mu zatím vychází 
luxování levicového elektorátu.

Tak jako hnutí ANO narazilo 
během svého prvotního růstu 

Nevadí mi, že o mně mluvíte jako o tlustém kocourovi, ale proti 
tomu kočičímu záchodu na ředitelských toaletách protestuju!

Dokud tu bude 
poptávka po 
paternalistickém, 
pečovatelském státu, 
může být Andrej Babiš 
klidný.

NÁZORY A KOMENTÁŘE  www.e15.cz | 11



Nepočítám, že někdy 
budeme oblíbení

P resumpce daňové viny a éra živelných a s gustem rozdávaných 
políčků od berňáku má být minulostí. A dřívější bezhlavá 
střelba do daňových poplatníků byla možná tak trochu 
výsledkem mladické nerozvážnosti dřívějšího vedení, 
připouští první žena české Finanční správy. „Jsme velká 
organizace a vždy se střídají období, kdy máme přístup vstřícný 

ke klientům, méně vstřícný, anebo jako teď zcela nevstřícný,“ říká nová šéfka 
Generálního finančního ředitelství Tatjana Richterová.

Jaroslav BUKOVSKÝ

 Dědictví po předchozím 
vedení vám nevytváří 
zrovna skvělou výchozí 
pozici – nebo to vnímáte 
jinak?
Finanční správa je vnímaná ve-
řejností negativně, především 
tím, jak je prezentována médii.

 Takže je to způsobem 
informování v médiích, 
a nikoli důsledkem 
faktických chyb 
předchozího vedení?
Určitě došlo k nějakým 
pochybením, která byla ale 
zdůrazněna způsobem naší 
prezentace. I když jsme přece 

jen berní úřad a oblíbení 
nikdy nebudeme. K nám 
se peníze nosí, v opačném 
směru neplynou. Takže ani 
nepočítám, že bychom byli 
někdy oblíbení. Ale chceme 
se více otevřít veřejnosti 
a bezproblémovým podnika-
telům dát víc klidu, například 
pokud jde o kontroly. 

 Váš předchůdce 
Martin Janeček, který 
byl do funkce jmenován 
v pětatřiceti letech, byl 
kritizován za celou řadu 
věcí. Je něco, co byste mu 
neodpustila ani vy?
Nerada bych se vyjadřovala 
k jeho přešlapům, jelikož jej 

velmi dobře znám a považuji 
ho za zdatného odborníka. 
Šlo o určitou nedozrálost, 
kdy se do funkce dostal plný 
elánu vybírat daně. 

 To je správné, ne?
To ano. Za jeho vedení jsme 
zavedli kontrolní hlášení, 
začali jsme potírat šedou 
ekonomiku. Ale chyběla mu 
zkušenost a vědomí, že mu-
síme myslet i na komunikaci. 
A také že není rozumné házet 
všechny do jednoho pytle, 
že všichni jsou potenciálními 
budoucími podvodníky.

 Takže na úřadě panoval 
princip presumpce viny?

Ale on to ani tak úplně nemy-
slel, šlo především skutečně 
o projev nadšení. A daňové 
úniky ve velkém rozsahu se 
skutečně objevily. Následně 
ale bohužel došlo k nadužívá-
ní některých našich institutů. 
Jsme velká organizace a vždy 
se střídají období, kdy máme 
buď proklientský, méně 
klientský, anebo jako teď 
zcela neklientský přístup.

 To skoro připomíná 
vrtochy počasí. Na čem 
to závisí – na osobě šéfa 
Finanční správy, nebo je 
třeba hledat důvody jinde? 
Svou vizi má i ministryně. 
Samozřejmě jsme nezávislá 

instituce a ve výběru daní nás 
nikdo neovlivňuje. Vždy šlo 
jen o důraz politiků na větší 
otevřenost úřadu. Teď jsme 
proklientští nebyli a je na-
místě se více otevřít. Jsem tu 
měsíc, mám v hlavě nápady 
a musím je probrat s kolegy.

 Jakou vizi fungování 
Finanční správy měla 
ministryně financí, když 

jste nastupovala do úřadu?
Měly jsme určitou debatu. 
Projevila přání, abychom byli 
otevřenější vůči veřejnosti 
i médiím. 

 A vedly jste diskuzi 
ohledně věcného 
fungování úřadu? Mám 
na mysli takovou tu 
„pracovní nalejvárnu“, 
kterou by vám paní 
ministryně dala s tím, že 
mantinely jsou dány tak 
a tak a jakým směrem se 
mají posunovat?
Prioritou paní ministryně 
je portál Moje daně, to mi 
dala jako jednu z priorit. Je 
to i moje priorita. Jinak jsme 
opravdu nezávislí a minis-
terstvo má jen dohledovou 
činnost. Žádné zadání jsem 
nedostala.

 Vy sama hodláte měnit 
strategii řízení úřadu?
Myslím, že správa má hlavní 
směry nastaveny správně. Jde 
spíše o to, jak se jich držíme. 
A to s ohledem na rozhodova-
cí praxi Nejvyššího správ-
ního soudu. Ale že bychom 
významně měnili směr, to 

Mému před-
chůdci chybě-
lo vědomí, že 
není rozumné 
házet všechny 
do jednoho pyt-
le, že všichni 
jsou potenciál-
ními budoucími 
podvodníky.
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nikoli. Zajišťovací příkazy 
budeme využívat i nadále, ale 
musí to být přesně podle sta-
novené metodiky. Znovu ale 
připomínám – je nás šestnáct 
tisíc, takže nikdy nevyloučí-
me nějaké pochybení. 

 O Finanční správě 
se v uplynulém půlroce 
povídalo mnohé. Ostatně 
nedávno jste přiznali 
v určitých případech 
i vyplácení prémií 
za daňový doměrek. Jak 
to bylo třeba s placenými 
informátory? Můžete 
vyloučit, že si je platíte? 
Pokud jde o placené agenty, 
nemůžeme o tom hovořit, 
jelikož jde o otevřené řízení 
u policie a jsme zavázáni ml-
čenlivostí. Už ředitel Janeček 
a nyní i já jsme uložili vnitřní 
kontrole, aby tuto oblast 
prověřila. Závěry ale zatím 
ještě nemám. 

 A pokud jde o odměny 
z doměřených daní, jaký 
model u vás fungoval?
Odměny jako takové, teď 
nemyslím z doměrků, se 
vyplácely především z příjmů 
za neobsazená místa. To sice 
veřejnost nevidí ráda, ale 
jednoduše máme stanovené 
penzum povinností, které je 
potřeba udělat. Jednotliví šé-
fové úřadů rozdělují odměny 
pracovníkům za určité čin-
nosti a to je nutné zdůvodnit.

Někdy jsou vedoucí pracov-
níci tak iniciativní, že napíšou 
doslova, že dotyčný dosáhl 
nejlepšího doměrku za tu a tu 
činnost. Někdo jiný by to ale 
vyjádřil tak, že dělal velice 
složitou kontrolu, a nepoužil 
by to slovo doměrek.

 Takže ztotožňujete 
dobře vykonanou práci 
s tím dosáhnout vysokého 
doměrku?
Ano, zejména u kontrolních 
pracovníků je to jejich denní 
chleba. Ale nemůžeme zase 
říkat, že kontrola je úspěšná, 
jen když je vysoký doměrek. 
Někdy není vysoký, ale kont-
rola je náročná. A na začátku 
často nevíme, jak vysoký 
doměrek může být.

Pak byla druhá forma 
odměňování – cílové odměny, 
které můj kolega začal využí-
vat ve větší míře, hlavně v le-
tech 2016 a 2017. Byly naváza-
né na výši odpočtů nákladů 

na výzkum a vývoj. Na vědu 
a výzkum byly vypsány cílové 
odměny a pak se zkoumalo, 
zda byly splněny podmínky 
pro jejich vyplacení. 

 Změní Finanční správa 
model odměňování?
Ano. Od cílových odměn jsme 
ustoupili už loni. Teď máme 
krácené mzdové prostředky 
za neobsazená místa, máme 
vázané nějaké prostředky 
z ministerstva, takže nám ani 
nezbývají na odměny peníze. 

 Kolik peněz jste 
na neobsazená místa 
dostávali?
Šlo zhruba o 400 ze 16 tisíc 
pracovních míst, takže šlo 
o relativně velkou sumu pe-
něz. Ty se vyplácely zejména 
pracovníkům, kteří vyko-
návali činnost za chybějící 
zaměstnance.

 Čtyři sta je docela 
hodně. Nebojíte se 
o úroveň správy daní?
Nezastírám, že lidé nám 
chybějí. Snažíme se to nějak 
pokrývat, nabíráme třeba 
bývalé pracovníky, kteří jsou 
nyní v důchodu. V posledních 
letech byl obrovský problém 
s náborem lidí, protože jsme 
nenabízeli konkurenceschop-
né peníze. Takže opravdu 
Finanční správa má problém, 
a to hlavně v Praze, protože 
do hlavního města se ve vel-
kém stěhují firmy.

 Takže pověst Prahy 
jako nepsaného daňového 
ráje stále žije?
Řekla bych, že se nám poda-
řilo rozložit kontrolní činnost 

na DPH zhruba o třicet 
miliard více. Souhlasíte 
s tímto odhadem?
Tyto odhady se provádějí 
v součinnosti se specializova-
ným odborem ministerstva 
financí. U nás máme obdobný 
odbor a nemám proto důvod 
tomu číslu nevěřit.

 Takže vnímáte 
kontrolní hlášení a EET 
jako významné, pokud jde 
o vyšší výběr daní?
Určitě to má pozitivní vliv.

 Hodláte něco měnit, 
pokud jde o nastavení 
nástrojů typu zajišťovacích 
příkazů nebo četnosti 
kontrol, které byly 
v minulosti zmiňovány 
jako problematické?
U zajišťováků myslím, že už 
máme dostatečně nastavenou 
metodiku tak, aby naši pra-
covníci věděli, jak mají tuto 
činnost vykonávat.

 Předtím to nevěděli?
Metodika byla taková volněj-
ší. To máte jako se zákonem. 
Když není úplně detailně vy-
ložen, tak si jej každý vyloží 
po svém a rozhodne až soud. 
Měli jsme metodiku, která se 
ukázala, že dostatečná není 
a někdo v tom viděl daleko 
větší možnost, jak ji využívat 
k zastavení možného podvo-
du. Stanovili jsme si nyní, jak 
budeme identifikovat pod-
vod, abychom nezasahovali 
firmy, které se do podvodu 
nedostaly vlastní vinou a byly 
do něj pouze zataženy.

 Vydala jste po příchodu 
do úřadu nějaké konkrétní 

• Na generální ředitelství přišla 
z Finančního úřadu pro hlavní 
město Praha, který vedla 
od roku 2013. Ve Finanční 
správě působí od roku 1991, 
kdy začala pracovat na 
Finančním úřadu v Ústí nad 
Labem. Podle ministryně 
financí Aleny Schillerové 
dokázala Richterová zatočit 
s takzvaným daňovým 
rájem v Praze, v níž firmy 
dříve spoléhaly na nízkou 
pravděpodobnost daňové 
kontroly.

Tatjana 
RICHTEROVÁ 
(57)
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pokyny, co se týče třeba 
zajišťovacích příkazů, nebo 
jste upravila metodiku či 
pravidla, aby tyto tvrdé 
nástroje lépe našly svůj cíl?
Myslím, že metodika je nasta-
vená v zásadě správně, jde jen 
o způsob jejího uplatňování. 
Nyní připravujeme poslední 
úpravu metodiky na zákla-
dě posledních rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu, 
která ještě více svazuje Fi-
nanční správu, aby vydávala 
zajišťovací příkazy. Máme tam 
už i kontrolu více očí, takže 
finanční úřady musejí před 
vydáním příkazu v regionech 
více ověřovat, jestli jsou spl-
něna kritéria pro jeho vydání 
v této zpřísněné formě. 

 A odkdy bude nová 
metodika platná?
Poslední úprava již prošla při-
pomínkovým řízením a naše 
právní sekce ji každým dnem 
vydá. Ale to už jde opravdu 
o úpravu textu pro naše 
pracovníky, kde ještě něco 
musíme ověřit a zkontrolovat.

 Ptám se proto, že jste 
původně po nástupu 
do funkce uvedla jako 
prioritu zásadní změnu 
metodiky.
Významné kroky jsme učinili 
v závěru roku 2017 a loni, 
kdy se metodika jednou nebo 
dvakrát upravovala. U roz-
sudků jsme začali zpřesňovat 
to, co nám soud nařídil, že 
musíme ověřovat. Například 
jestli je subjekt daně movi-
tý nebo jestli má majetek. 
Důležité také pro nás je, když 
vidíme, že jde o funkční, 
živou firmu.

V posledních 
letech byl 
obrovský 
problém 
s náborem lidí, 
protože jsme 
nenabízeli 
konkurence- 
schopné peníze.

optimálně napříč republikou. 
Kolegové z ostatních regionů 
nám s Prahou pomáhají. Tím 
se to vyřešilo. 

 Váš předchůdce odha-
doval, že za roky 2016 až 
2018 se díky kontrolním 
hlášením a EET vybralo 



14 | TECHNOLOGIE

Zmírnit osamělost osob 
trpících demencí, usnadnit 
jejich interakce s blízký-
mi nebo rozvíjet koníčky. 
S takovými cíli vznikl projekt 
robota-společníka Mario, 
který loni završil tříletou 

pilotní fázi. Výsledky prvních 
testů představila v  Bruselu 
koordinátorka projektu, irská 
profesorka Dympna Caseyo-

vá. Robot podle ní dokázal 
oživit sociální vazby pacientů 
a posiloval jejich mentální 
aktivitu. Překvapilo ji, jak 
snadno si získával přízeň lidí.

Pojízdný strojový asistent 
je o něco nižší než dospělý 

člověk a tvarem připomí-
ná figurku ze hry Člověče, 
nezlob se. S pacienty dokáže 
komunikovat díky digitál-

nímu řečovému systému, 
přičemž na výběr je mužský 
i ženský hlas.

„Obsah byl utvářen samot-
nými osobami s demencí, 
jsou to věci, se kterými 
skutečně chtěly pomoci,“ 
popsala Caseyová vývoj ro-
bota, do něhož byly zapojeny 
desítky pacientů. Mario jim 
pak například připomínal 
narozeniny blízkých a různá 
výročí, domluvené schůzky 
s lékaři či to, že si mají vzít 
léky. Zařízení zahrnuje i růz-
né herní aplikace, hudební 
přehrávač či vzpomínkovou 
aplikaci, která připomíná 
radostné události ze života 
pacientů a nabádá je ke kon-
verzaci. /čtk/

Strojový asistent 
pomáhá lidem 

MÁ CENU PŘEZOUVAT
PNEUMATIKY?

...když máme  
„pravou“ zimu  
jednou za deset let?
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www.superlifezavody.cz
POSPĚŠ SI A ZÍSKÁŠ FUNKČNÍ 
TRIČKO COLUMBIA ZDARMA!
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300545/30� inzerce

BRITSKÁ FIRMA ORBEX představila druhý stupeň své 
nosné rakety Prime, která má startovat v roce 2021 z prvního 
britského kosmodromu na skotském poloostrově A’Mhoine. 
První stupeň rakety měří jen sedmnáct metrů, patří k nejmenším 
kosmickým nosičům současnosti.
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KOSMICKÁ PREMIÉRA

Robotizovaný společník dokáže s lidmi 
komunikovat díky digitálnímu řečovému 
systému. Na výběr je mužský i ženský hlas. 
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PO  PADESÁTÉ 
DRUHÉ. Zhruba 
4800 profesionálních 
i amatérských 
závodníků se v neděli 
postavilo na start 
již 52. ročníku 
nejslavnějšího 
tuzemského 
dálkového závodu 
Jizerská padesátka. 
Mezi muži se poprvé 
v Jizerských horách 
radoval z vítězství Nor 
Andreas Nygaard, 
rovněž pro první 
výhru v Bedřichově 
si dojela Švédka Lina 
Korsgrenová. Česká 
favoritka Kateřina 
Smutná skončila 
stejně jako loni na 
druhém místě.
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