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Málo hroznů
Morava pokryje ve víně 
sotva třetinu spotřeby 
Čechů, říká šéf  
Bohemia Sektu  
Ondřej Beránek.
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 CZK/EUR •  25,670 / 0,000 Kč   CZK/USD •  22,711 / +0,057 Kč   PX •  1061,63 /  +0,12 %   BITCOIN •  3852,00 $ / –0,20 %   ZLATO •  1308,35 $ / +0,82 %

přečtěte si speciál

ICT

RECEPT NA
ÚSPĚCH

Sledujte na

Kampaň smrdí od hlavy / str. 14

Finanční potíže největšího 
tuzemského e-shopu s oblečením 
se přelily do takzvaného affiliate 
marketingu. Partneři a youtubeři 
propagující Zoot se nemohou dostat 
k provizím za služby poskytnuté 
v závěru loňského roku.
byznys / str. 4

https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/recept-na-uspech-muj-rev-se-uplne-vytratil-rika-radek-kasparek-z-michelinske-restaurace-1356606


Politická klasika
Je to už politická klasika. V dobách silného eko-
nomického růstu se utrácí tak, že vznikají schodky, 
protože se uplácejí voliči. Jakmile přijdou těžké 
časy, tak se ministři financí začnou divit, že pro-
počty nevycházejí a rozpočet krvácí. Přichází proto 
čas úspor v době, kdy by naopak stát měl chřad-
noucí ekonomiku podpořit. Posledním příkladem 
je snaha ministryně financí Aleny Schillerové 
najít úspory na příští rok. Ministři za hnutí ANO jí 
vycházejí vstříc, tvrdá jednání ale ministryně má 
a bude mít s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

Potíže firmy Apple s prodeji vlajkového produk-
tu iPhone se firma snaží řešit příklonem ke služ-
bám. Nejedná přitom v rukavičkách, o čemž svědčí 
stížnost firmy Spotify na Apple v Bruselu. Apple 
ji prý nutí, aby využívala jeho platební systém, 
přičemž si strhává 30 procent z platby. Vzhledem 
k tomu, že podle odborných serverů ani letos 
Apple novými modely iPhonů neoslní a zároveň 
na nasyceném trhu už nemá moc prostoru k růstu, 
je jen otázkou času, kdy se do služeb vrhne s plnou 
vervou. Kromě Spotify se tak střet s Applem může 
týkat nejen streamingového Netflixu, ale v bu-
doucnosti i finančního sektoru.

Graf dne

Číslo dne

220
porušení 

předpisů ze 
433 kontrol 
loni zjistila 

ČOI v bazarech 
a zastavárnách.
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pedagogů dosáhnout za dva roky 
45 tisíc.

Schillerová hodlá pokračovat 
v rušení neobsazených míst. 
Když se odpočítají školy a bezpeč-
nostních sbory, zbývá jich 6800. 
„Jeden vedoucí připadá na méně 
než pět pracovníků. S nadsázkou 
máme mnoho náčelníků a málo 
indiánů,“ uvedla s tím, že je 
na zvážení, zda je taková struktura 
potřeba.  

Ministr spravedlnosti Jan Kně-
žínek (ANO) ušetří jednu miliardu 
z více než tří desítek, které by 
měl příští rok dostat. „O rozložení 

Ministři chtějí šetřit 
na platech i provozu
Pavel OTTO

Výdaje některých ministerstev 
ovládaných ANO by se v příštím 
roce mohly snížit o sedm až deset 
procent. Šéfové rezortů to uvedli 
po jednání s ministryní financí 
Alenou Schillerovou (ANO). 
Prostor pro úspory za pětadvacet 
miliard korun, které po všech 
ministrech šéfka státní pokladny 
žádá, však nevidí. Celková suma 
zatím činí jen 2,7 až 2,8 miliardy. 
Proti radikálním škrtům je i ČSSD, 
s jejímž šéfem Janem Hamáčkem 
Schillerová jednala včera v pod-
večer.

Například ministr školství 
Robert Plaga (ANO) by podle 
svých slov mohl s výjimkou učitelů 
ušetřit na platech a provozu sedm 
až deset procent. Jeho úřad má 
druhý nejvyšší rozpočet, napřes- 
rok by měl hospodařit se dvěma 
sty miliard.

„Provozní výdaje máme úspor-
né, tam velký prostor nevidím. 
Bavíme se o desítkách milionů 
korun,“ řekl. Trvá na slibu vlády, 
podle něhož má průměrný plat 

částky se ještě budeme bavit, ale 
nespadali by do ní zaměstnanci 
soudů a státních zastupitelství,“ 
dodal. 

Až o deset procent sníží per-
sonální a provozní výdaje také 
ministr dopravy Dan Ťok (ANO), 
přesnou sumu však ještě nezná. 
Rozhodně odmítl sahat na investi-
ce a také revidovat slevy na jízd-
ném pro studenty a důchodce, 
které ročně spolknou šest miliard.

Ministryně pro místní rozvoj 
Klára Dostálová (ANO) může 
postrádat 400 až 500 milionů, její 
rozpočet je pět miliard. Ani ona 
však nechce škrtat v investicích.

Ty považuje za prioritní i Schi-
llerová. „Je důležité pokračovat 
ve výstavbě dálnic a infrastruktu-
ry. Ráda bych, aby kromě dopravy 
dostalo více i ministerstvo obrany, 
kde plníme své alianční závazky,“ 
uvedla.

Ministerstvo průmyslu a obcho-
du je schopné uspořit v rozpočtu 
na příští rok miliardu korun. 
Výdaje úřadu jsou přitom zatím 
naplánované na 38,4 miliardy 
korun.            názory str. 14

Jeden vedoucí připadá 
na méně než pět 
pracovníků. S nadsázkou 
máme mnoho náčelníků 
a málo indiánů, podotkla 
ministryně financí 
k úsporám na platech.

Zápisník  
Vladana GALLISTLA

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo školství

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo průmyslu
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25 miliard korun mají dosáhnout úspory 
na platech a provozu, které žádá ministryně 
financí Alena Schillerová (ANO).

Zhruba jen 2,7 až 2,8 miliardy by měly 
dosáhnout úspory rezortů s ministry za ANO.

rozpočet v roce 2020*
(v miliardách korun) úspory

* plán                               Pramen Střednědobý výhled státního rozpočtu, čtk

ROZPOČTY A ÚSPORY REZORTŮ POD VEDENÍM ANO

Spokojenost s fungováním demokracie  
v ČR (v procentech)

Průzkum proběhl 2.–13. 2. na vzorku 1064 dotázaných Pramen CVVM
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Ministři a poslanci, 
kteří jsou zároveň za-
stupiteli, starosty či 

hejtmany, by měli přijít o část 
svých platů. Sněmovna schvá-
lila v závěrečném čtení návrh 
Pirátů a ANO, který mířil proti 
kumulaci odměn z funkcí.

Za poslaneckou nebo vládní 
činnost by měli politici nadále 
pobírat plný plat, za další poli-
tické funkce v obcích a krajích 
by měli ale dostat jen dvě 
pětiny. Předlohu musí ještě 
schválit Senát, kde ale mají 
převahu strany, které zákon 
ve sněmovně kritizovaly.

„Nepovažujeme za etické 
a racionální, když jeden politik 
pobírá více plných platů, které 
by měly náležet za plný úva-
zek,“ uvedl poslanec Jakub Mi-

chálek (Piráti), podle kterého 
by předloha měla méně moti-
vovat politiky, aby se uchá-
zeli o více funkcí. „Finanční 
prostředky pak budou využity 
na různé požadavky a pro-
jekty v jednotlivých městech 
a obcích,“ dodala poslankyně 

Poslanci si zkrátili 
odměny za více funkcí

www.e15.cz | 3
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Soud potvrdil zákaz  
prodeje o svátcích
 
Velké obchody nadále 
zůstanou o některých svátcích 
zavřené. Ústavní soud zamítl 
návrh skupiny senátorů 
na zrušení zákona o prodejní 
době v maloobchodě 
a velkoobchodě. Porušení 
zákazu ve vymezené dny může 
obchodní inspekce pokutovat 
až pěti miliony korun. Zákon 
se týká prodejen s plochou 
nad dvě stě metrů čtverečních.  
                              více E15.cz

Kněžínek si stěžuje, 
že Bartík není stíhán

Ministr spravedlnosti Jan Kně-
žínek (za ANO) podal stížnost 
pro porušení zákona v sou-
vislosti s odložením trestního 
oznámení Hradu na brněn-
ského politika Svatopluka 
Bartíka. Vyhověl tak návrhu, 
který mu dal prezident Miloš 
Zeman. Bartík napsal v roce 
2017 na Facebooku, že Zeman 
má rakovinu a zbývá mu pár 
měsíců života. Prezident to 
považuje za pomluvu a zásah 
do svých práv.

O sport v Česku se bude 
starat nová agentura

Sněmovna schválila vznik 
Národní sportovní agentury, 
která převezme od minis-
terstva školství sportovní 
agendu včetně dotací. Dolní 
komora o tom rozhodla 
v rámci novely o podpo-
ře sportu. Novelu přijala 
navzdory opoziční kritice, 
že vznik nového centrální-
ho úřadu je nesystémový 
a rozdělování peněz bude 
málo transparentní. Hlavním 
úkolem agentury bude vytvo-
ření nového systému státní 
podpory sportu. 

Švachula přišel i o post 
radního Brna-střed

Zastupitelé městské části Brno-
-střed jednomyslně odvolali 
z funkce radního Jiřího Švachu-
lu (ANO). Švachula je ve vazbě 
kvůli podezření z možného 
ovlivňování zakázek na radnici 
a sám na funkci nerezignoval. 
Již v pondělí jej ze stejných dů-
vodů odvolalo představenstvo 
Českých drah z dozorčí rady 
ČD Cargo. více E15.cz /čtk/

Krátce

U ZDIB U PRAHY začalo bourání mostu na silnici I/9 v místě 
křížení s dálnici D8. Doprava na dálnici vede v provizorních 
pruzích, v úseku se mohou tvořit kolony. Most bude nahrazen 
novým, práce i dopravní omezení by podle mluvčí stavební spo-
lečnosti Eurovia CS Ivety Štočkové měly skončit v červenci.
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KOMPLIKACE NA D8

Nepovažujeme 
za etické a racionální, 
když politik pobírá 
více plných platů, 
které by měly náležet 
za plný úvazek,“ 
uvedl poslanec Jakub 
Michálek (Piráti).

a zároveň hejtmanka Karlo-
varského kraje Jana Mračková 
Vildumetzová (ANO).

Se změnou ale nesouhlasili 
poslanci ODS, lidovci nebo část 
sociálních demokratů. Podle 
poslance Marka Bendy (ODS) 
voliči věděli, koho do funkce 
volí. „Když si vezmu předsedu 
Senátu Jaroslava Kuberu, byl 
zvolen čtyřikrát senátorem. 
Tolikrát byl zvolen i primáto-
rem Teplic. Všichni občané to 
věděli a pokládali to za správ-
né,“ kritizoval návrh Benda.

Starostové a primátoři vy-
dělávají od 39 tisíc do 111 tisíc 
korun měsíčně, hejtmani mezi 
117 tisíci a 129 tisíci korun. Zá-
kladní plat poslance a senátora 
bez příplatků a náhrad činí 
82 400 korun za měsíc. /ly/

https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/velke-obchody-nadale-zustanou-o-nekterych-svatcich-zavrene-1357103
https://www.e15.cz/domaci/zastupitele-brna-stred-jednohlasne-odvolali-podezreleho-radniho-svachulu-1357110


Daniel NOVÁK

Finanční problémy největšího 
tuzemského e-shopu s oble-
čením Zoot se přelily do tak-
zvaného affiliate marketingu. 
Partneři a youtubeři propagu-
jící obchod se nemohou dostat 
k provizím za služby poskyt-
nuté koncem loňského roku. 

Čekání na konec ochrany

„Provize vygenerované v affi- 
liate programu Zootu za po-
slední měsíce roku 2018 ne-
mohou být vyplaceny, protože 
to nedovolí zákon. O těchto 
výplatách rozhodne soud,“ 
sdělil Vladan Hejnic, šéf agen-

Insolvence Zootu postihla 
i youtubery a marketéry

tury VIVnetworks, která stojí 
mezi Zootem a jeho marketin-
govými partnery. VIVnetworks 
ve střední a východní Evropě 

zastupuje amerického marke-
tingového obra CJ.

Podle seznamu závazků 
zveřejněného v insolven- 
čním rejstříku má Zoot vůči 
VIVnetworks závazky za téměř 
půl milionu korun. „V mora-
toriu nesmíme platit závazky 

starší třiceti dnů,“ sdělil jeden 
z nových krizových manažerů 
Zootu Robert Vojáček. Věřitelé 
s fakturami po lhůtě splatnosti 

se musejí připravit na účast 
ve standardním insolvenčním 
procesu. Ten začne po uply-
nutí ochrany před věřiteli 
na konci dubna. 

Někteří marketéři se proti 
zásahu VIVnetworks bou-
ří. „VIVnetworks nám vzal 

peníze, které jsme si vydělali 
u ostatních e-shopů. Pokud 
bychom peníze našim uživa-
telům nevyplatili, poškodili 
bychom nejen své dobré 
jméno, ale také dobré jméno 
těchto e-shopů,“  uvedl Josef 
Drobílek, marketingový ředitel 
cashbackového portálu Plná-
Peněženka.cz.

Znovu za vyšší provize 

Podle Hejnice je toto tvrzení 
nesmyslné. „Společnost CJ, 
kterou zastupujeme, proti 
instrukcím část prostředků 
partnerům převedla, ale ihned 
chybu napravila a stejné pro-
středky vrátila na účet Zootu 
u CJ. Kdyby tak neučinila, bylo 
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60
receptů zatím 

nabízí Rohlík.cz 
na svém webu. 
Podle nich pak 

dodává potraviny.

Podle insolvenčního rejstříku má Zoot vůči 
VIVnetworks závazky za téměř půl milionu 
korun.

by to protiprávní upřednost-
ňování jednoho věřitele před 
druhým,“ dodal. 

VIVnetworks se sice hájí 
postupem podle zákona, 
ale kladný ohlas nevyvolala. 
„Za jedenáct let v oboru jsem 
nezaznamenal případ, při 
kterém by se vracely již vypla-
cené provize,“ řekl spoluzakla-
datel cashbackové služby Tipli 
Michal Hardyn. 

Agentura VIVnetworks za-
stupuje i youtubery propagu-
jící Zoot. Ti na zaslané dotazy 
deníku E15 nereagovali. 

VIVnetworks již vydala pro-
hlášení pro affiliate partnery, 
v němž vyzývá k zahájení nové 
spolupráce. Tomu odpovídá 
i přístup Zootu. „Od poloviny 
března dokonce zvyšujeme 
provize,“ dodal Vojáček. 

Zoot požádal soud o ochra-
nu před věřiteli na konci 
ledna. V režimu ochrany před 
věřiteli smí obchod hradit ak-
tuální provozní náklady. Těmi 
jsou i výdaje na nový affiliate 
marketing. 

BĚHEM JARA A LÉTA budou v Česku opět jezdit auta Google 
Street View, která aktualizují snímky v internetových mapách 
společnosti. Vozy, jež nasnímají většinu cest po celé zemi, letos 
doplní další technika, například batoh Street View Trekker. Bude 
tak možné nasnímat další pěší zóny v centrech třinácti největ-
ších českých měst, ale také interiéry, například vybrané stanice 
hromadné dopravy.
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GOOGLE VYLEPŠÍ MAPY
Penta prodává Zentivě 
rumunskou firmu

Skupina Zentiva kupuje 
od společnosti Penta 
Investments rumunskou 
farmaceutickou firmu So-
lacium spolu s její dcerou 
Be Well Pharma. Solacium 
je součástí skupiny Dr. Max 
z investiční skupiny Penta. 
Transakci, jejíž cena neby-
la sdělena, musí schválit 
rumunský antimonopolní 
úřad.

Minipivovary vaří  
2,5 procenta výstavu

V Česku v současné době 
funguje kolem 440 mini-
pivovarů, před rokem jich 
byly zhruba čtyři stovky. 
V příštích deseti letech 
vznikne každý týden jeden 
nový minipivovar, takže 
se tempo růstu nezmění, 
uvedl Českomoravský svaz 
minipivovarů. Podle něho 
tuzemské minipivovary 
vyrábějí kolem 2,5 procen-
ta pivního výstavu, avšak 
jejich podíl zvolna stoupá. 
/čtk/

Krátce

Internetový prodejce 
Rohlík.cz začal klien-
tům dovážet potraviny 

vybrané podle receptů 
z jeho webové nabídky. 
Zatím má šest desítek návo-
dů od šéfkuchaře Romana 
Vaňka, nabídku chce letos 
rozšířit na dvě stovky. Lidé 
si prostřednictvím receptu 
mohou objednat zboží, které 
na daný pokrm potřebují, 
uvedl zakladatel portálu 
Tomáš Čupr. Vždy přitom 
mohou volit z levnějších 
a dražších surovin.

„Nechceme na lidi natlačit 
extrémně drahou svíčko-
vou, někdo si ji koupit chce 
a někdo ne, ale všechny 
suroviny jsou dobré,“ sdělil 
Čupr. Většina receptů se týká 
běžných pokrmů, jako jsou 
gulášová polévka, karba-
nátky nebo vepřový vrabec. 
Do budoucna, až receptů 
přibude, nevylučuje Čupr 
možnost filtrování například 
podle doby přípravy nebo 
potřebných surovin. Zatím 

Rohlík.cz rozváží 
nákup podle receptů

také nelze určit počet porcí, 
na které zákazník suroviny 
kupuje.

Obrat firmy Rohlík.cz loni 
stoupl o 52 procent na téměř 
2,5 miliardy korun. Pro-
vozní zisk činil 25 milionů 
korun. Podnik letos plánuje 
dvojnásobný obrat a expanzi 
do Maďarska. /čtk/



Investiční skupina Arca 
Capital už ví, jak nalo-
ží s domem Bellevue 

na Smetanově nábřeží 
s výhledem na Pražský hrad 
a Karlův most. Z nemovitosti 
postavené v devatenáctém 
století ve stylu nizozemské 
renesance má být butikový 
hotel. 

„Nakonec to nebudeme 
prodávat jako apartmánové 
byty, byla by to škoda. Jako 
butikový hotel to dokážeme 
držet v portfoliu dlouhodobě 
a může to pro nás být vlajková 
loď v Praze,“ sdělil deníku 
E15 hlavní partner skupiny 
Arca Capital Rastislav Velič. 
Původně bylo ve hře také 
apartmánové bydlení. Zájemci 
o bydlení na lukrativní adrese 
v centru Prahy přitom podle 
Veliče byli.

„Dům je pro hotel velice 
vhodný a zajímavý. Bude mít 
nejlepší výhled v celém měs-
tě,“ uvádí majitel společnosti 
Jan Reality Jan Adámek. Ta 
připravovala hotelový projekt 
pro předchozího zájemce 

Hotel Bellevue chce 
ohromit „nejlepším 
výhledem“ v Praze

www.e15.cz | 5

Dům koupila Arca 
Capital koncem roku 
2017 od italského 
investora. Tehdy 
chtěla do projektu 
investovat 750 milionů  
korun.

WE8

Nevšední káva 
pro každou příležitost

Spojte se s námi: tel. 222 262 155
info@Dallmayr.cz  www.Dallmayr.cz

30šálků kávy 
Dallmayr denně

připravte

1
získejte

dokonalý přístroj
Jura ZDARMA

18_0387_Dallmayr_Jura_E15_225x103_verzeA_SVETLE_POZADI_cervene_logo.indd   1 05.03.19   9:09
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SKVOST. Dům na Smetanově nábřeží nabízí jedinečný pohled 
přes Vltavu na Karlův most a Pražský hrad.
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o budovu. Tehdy se počítalo, 
že hotel bude mít přes šedesát 
pokojů.

Arca Capital by podle Veliče 
mohla hotel vložit do realitní-
ho fondu pod správou skupiny 
Redside, kde vlastní menší po-
díl. Tím by se Bellevue mohlo 
skutečně stát výstavním pro-
jektem skupiny v Praze. „Mít 
hotel je prestižní záležitost,“ 
dodává Adámek. Podle něho 
půjde o luxusní butikový hotel 
s rodinnou atmosférou. Dům 

získala Arca Capital v závěru 
roku 2017, kdy ho koupila 
od italského investora Luciana 
Pinelliho. V té době chtěla 
Arca do projektu investovat 
750 milionů korun.

V domě Bellevue měl před 
válkou ateliér malíř Oskar Ko-
koschka a po něm ho převzal 
Jiří Trnka. Budova patří mezi 
nejatraktivnější objekty, které 
italský investor Pinelli nabízel 
k prodeji. Skupina Arca 
Capital však v Praze působí 
nejen v hotelnictví, ale také 
v rezidenční výstavbě. 

„Možná už na podzim 
bychom měli mít zkolaudo-
vané první dva apartmánové 
domy v Praze v Týnské ulici,“ 
říká Velič. Je také největším 
podílníkem ve skupině Arca 
Capital, kde vlastní 55pro-
centní podíl. Třicet procent 
ve skupině drží Peter Krištofo-
vič, deset procent Henrich Kiš 
a zbylých pět procent Pavol 
Krúpa, jenž se z byznysu 
skupiny stáhl.

Vladan GALLISTL



Vladan GALLISTL

Skupině Home Credit nejbo-
hatšího Čecha Petra Kellnera 
a miliardáře Jiřího Šmejce se 
loni dařilo. Ukazují to loňské 
konsolidovaní výsledky ni-
zozemské společnosti Home 
Credit Group (HCG) . Společ-
nost HCG dosud své výsledky 
pravidelně neuváděla. Také 
teď zveřejnila jen základní 
hospodářské ukazatele.Čistý 
zisk HCG činil 422 milionů 
eur, zhruba 10,8 miliardy 
korun. Skupina, která posky-
tuje zejména spotřebitelské 
půjčky, měla rozpůjčováno 
17,5 miliardy eur. 

Zatím bez komentáře

Home Credit Group je vlast-
níkem společností Home 

Home Credit vydělal 
téměř jedenáct miliard 

Credit, která zveřejňuje 
výsledky čtvrtletně. Skupina 
Home Credit nechtěla 
na dotaz deníku E15 zveřej-
něné výsledky HCG blíže 
komentovat. „Budu mít ko-
mentář ke konci května, kdy 
budou zveřejněny výsledky 
ve standardním rozsahu,“ 
uvedl mluvčí skupiny Home 
Credit Milan Tománek. 

Nicméně výsledky HCG 
by se neměly zásadně 
lišit od těch, které zveřejní 
společnost Home Credit. 
Z uvedených čísel vyplývá, 
že se celé nebankovní sku-
pině vydařilo druhé pololetí 
loňského roku, a zejména 
poslední tři měsíce.

Za první pololetí totiž 
Home Credit hlásil čistý 
konsolidovaný zisk „pou-
hých“ čtyřicet milionů eur, 
což představovalo výrazný 
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14
procent firem 
operativním 

leasingem financuje 
hardware.

302519/11 inzerce

Moderní autosalon
Jindřichův Hradec 

Výběrové řízení              termín ukončení: 7. 5. 2019

           Ing. Petr Vácha, 777 707 307
           257 314 251, petrvacha@naxos.cz   

Kupní cena:
nejvyšší nabídce

Areál u frekventovaného obchvatu města. Budovy z 
r. 2009 v perfektním stavu, zateplená fasáda, plas-
tová okna, klimatizace. Velký showroom se 2 vchody z 
parkoviště, autoservis, automyčka, kanceláře, školící 
středisko (konferenční místnost). 
•  výměra pozemků: 2.265 m2

•  celková podlahová plocha: 1.157 m2

•  kapacita parkoviště: cca 40 vozů

www.naxos.cz
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Častěji než ve třetině 
případů sahají firmy 
v Česku k financování 

vozového parku operativ-
ním leasingem. Druhým 
nejobvyklejším důvodem 
pro použití této formy finan-
cování je pronájem tiskáren. 
Využívá jej pětina firem. 
Čtrnáct procent společností 
pomocí operativního leasin-
gu financuje hardware, tedy 
počítače, mobilní telefony 
a další zařízení. Vyplývá 
to z průzkumu společnosti 
Perfect Crowd pro J&T Lea-
singová společnost. 

„Za posledních 25 let 
se investice do softwaru 
téměř zdesetinásobily a do 
hardwaru více než zečtyřná-
sobily – a to navzdory tomu, 
že průměrná pořizovací 
cena hardwaru klesá,“ řekl 

Na operativní leasing  
se nejčastějí pořizují auta

Vlastimil Nešetřil, člen před-
stavenstva J&T Leasingová 
společnost. „Objem investic 
do informačních techno-
logií v roce 2017 činil čtyři 
procenta HDP a poroste 
i nadále. Tlak na smysluplné 
financování a snížení firem-

ních nákladů bude ze strany 
majitelů firem sílit,“ dodal. 

Operativní leasing využí-
vají podle průzkumu hlavně 
průmyslové firmy, kterým 
slouží k financování vozové-
ho parku. Nejméně progre-
sivním sektorem z hlediska 
operativního leasingu jsou 
naopak služby. Využívá jej 
jen třetina firem z oboru, 
a to jen pro financování 
firemních vozů. 

Z šetření také plyne, že 
o operativním leasingu 
uvažují jen ty společnosti, 
které zaměstnávají alespoň 
padesát zaměstnanců. Menší 
podniky nepovažují tento 
nástroj za zajímavý.
 více E15.cz

Jiří LIEBREICH

propad oproti stejnému 
období předchozího roku, 
kdy zisk činil 133 milionů 
eur. Důvodem byla zejména 
přísnější regulace na čín-
ském trhu. 

Vyrovnání výkyvů trhu 

Čínské úřady se snažily 
v zemi přibrzdit úvěrový 
boom včetně spotřebitelské-
ho financování. To se odrazi-
lo rovněž na výsledcích 
Home Creditu ze začátku 
roku. 

V následujících měsících 
se však společnosti zača-
lo opět dařit. Za prvních 
devět měsíců se totiž zisk 
vyšvihl už na 213 milionů 
eur. „Úspěšně zvládla tržní 
výkyvy a ve třetím čtvrtletí 
dosáhla čistého zisku  
173 milionů eur,“ zdůraznil 
šéf Home Credit Ondřej 
Fryc. 

Poslední tři měsíce roku 
pak musely být pro společ-
nost doslova fantastické, 
když se čísla za celou Home 
Credit Group vyšplhala 
na výše uvedených 422 mi- 
lionů eur. 

Home Credit 
International

Home Credit 
Slovakia

ostatní firmy 
skupiny Home 

Credit

Home Credit
Asia

Home Credit
& Finance Bank

Air Bank

Home Credit 
Group

(Nizozemsko)

Vztahy ve skupině Home Credit

Pramen Home Credit, PPF Financial Holdings

skupina PPF 
88,62 %

skupina Emma 
Capital 
11,38 %

další společnosti
Home Credit 
(Nizozemsko)

https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/firmy-se-naucily-vyuzivat-operativni-leasing-financuji-pres-nej-hlavne-auta-a-tiskarny-1357094
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Avastu vzrostl zisk, 
akcie přesto propadly
Antivirová firma Avast loni 
zvýšila tržby o 8,3 procenta 
na 811,5 milionu dolarů, 
téměř 18,5 miliardy korun. 
Tržby firmy táhly dodávky 
bezpečnostních programů 
pro PC koncovým zákazní-
kům. Čistý příjem vzrostl 
o 6,2 procenta na 270,8 milio-
nu dolarů.

Tržby za dodávky pro-
duktů na PC domácnostem 
stouply meziročně o 12 
procent na 580 milionů 
dolarů. „V souladu s očeká-
váními předvedla firma silný 
finanční výkon. Očištěné 
výnosy skupiny Avast vzrostly 
o 8,3 procenta na srovnatelné 
základně, díky zejména dvou-
cifernému růstu segmentu 

Consumer Desktop. Rovněž 
jsme udrželi úroveň ziskovos-
ti při očištěné EBITDA marži 
na 54,1 procenta za celý rok,“ 
uvedl generální ředitel Avastu 
Vince Steckler.

Navrhovaná výše dividen-
dy za období od 15. května 
do 31. prosince 2018 je 
8,6 centu na akcii, což je 
v souladu s oznámeními bě-
hem primární emise akcií. Je 
to výrazně nad očekáváními 
trhu kolem 4,6 centu.

Akcie společnosti Avast 
i přes slibné hospodářské 
výsledky v reakci na oznáme-
ní začátkem obchodního dne 
ztrácely téměř pět procent, 
pokles pak mírně korygovaly, 
nicméně seanci zakončily 

v poklesu o 3,3 procenta. 
Podle analytiků to měl na svě-
domí opatrný výhled firmy či 
ohlášený odchod Stecklera.

V listopadu dosáhl Avast 
milníku 12 milionů zákazníků 
platících za PC produkty. 
„Vedle pokračujícího růstu 
na našich tradičních trzích 
jsme díky naší strategii 
lokalizace dosáhli výrazné 
dynamiky i v nových zemích. 
Chystáme další produktové 
novinky pro rok 2019, včetně 
nového řešení Smart Home,“ 
dodal Steckler.

Za celý letošní rok Avast 
očekává růst výnosů ve vyš-
ších jednotkách procent 
a stabilní úroveň EBITDA 
marže. /čtk/

Země Množství Kurz
Austrálie 1 16,038

Čína 1 3,386

EMU 1 25,670

Japonsko 100 20,393

Maďarsko 100 8,160

Polsko 1 5,971

Rusko 100 34,692

Švýcarsko 1 22,571

USA 1 22,711

Velká Británie 1 29,891

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 13. 3. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 89,00   -2,73 % 

CETV 80,50   0,12 % 

ČEZ 542,50   -0,09 % 

Erste Bank 815,40   2,51 % 

Kofola 309,00   -0,64 % 

KB 956,00   0,21 % 

Moneta 78,20   0,26 % 

O2 CR 245,00   -0,61 % 

Pegas 776,00   0,00 % 

Philip Mor. ČR 14 500,00   0,00 % 

TMR 760,00 0,00 %

VIG 552,00      0,73 % 

Celkový objem (v tisících korun) 314 340

Akcie na pražské burze 13. 3. 2019

3,3
procenta včera 
ztratily akcie 

společnosti Avast.

302469/19 inzerce

Firmu povede 
Ondřej Vlček

• Stávající generální ředitel 
Avastu Vince Steckler se rozhodl 
na konci června po deseti letech 
ve firmě odstoupit z předsta-
venstva a z pozice generálního 
ředitele. Jeho nástupcem bude 
Ondřej Vlček (na snímku). Se za-
kladateli Avastu začal spolupra-
covat jako brigádník v roce 1995. 
V roce 2003 se stal vedoucím 
vývojářů v Avastu, byl součástí 
týmu, který vyvinul první antivi-
rový program pro Windows. Nyní 
šéfuje spotřebitelské divizi firmy. 
Steckler mu bude do poloviny 
roku 2020 radit.
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Akcie, měny & názory

Čína má 
stále co  
nabídnout
Čínskému akciovému trhu se 
od začátku roku daří. Mnoho 
indexů si letos polepšilo výraz-
ně přes dvacet procent, v ně-
kterých případech překonaly 
i 30procentní hranici. Nabízí se 
tak otázka, zda existuje prostor 
pro jejich další růst.

Z pohledu nabízených 
rizikových prémií se čínské 
akcie jeví jako velmi atraktiv-
ní – valuace jsou vzhledem 
k investičnímu riziku stále 
levné. Za pozitivní faktory 
bychom označili přetrvávající 
uvolněnou fiskální politiku, 
prostřednictvím které míří 
do ekonomiky velké množství 
finančních prostředků, napří-
klad do veřejné infrastruktury. 
Z pohledu kapitálových toků 
je pozitivum zvyšující se 
otevřenost trhu zahraničním 
investorům, což se mimo 
jiné promítá i do zařazování 
čínských akcií do světových 
benchmarkových indexů, re-
spektive zvyšování jejich váhy 

v nich. Pasivní investiční fondy 
tak budou muset alokovat více 
prostředků ve prospěch Číny. 
Zajímavým postřehem je i to, 
že čínské akcie jsou v současné 
době mnohem méně korelo-
vány s vývojem amerických 
akcií než ostatní trhy. Náš 
předpoklad uzavření obchodní 
dohody mezi USA a Čínou by 
měl také podpořit čínský trh.

Zajímavým by mohl být i trh 
s čínskými státními dluhopisy. 
Těm se již dařilo v kontextu 
zpomalující ekonomiky, na což 
tamní centrální banka rea-
govala uvolňováním měnové 
politiky. Očekáváme, že v tom 
bude pokračovat, a to zejména 
ve snižování povinných mini-
málních rezerv doprovázeném 
nižšími sazbami.

Nelze opominout, že Čína 
patří mezi rozvíjející se trhy 
s vysokou volatilitou a riziko-
vostí, i tak má svá opodstatně-
ní se jí ve svých investičních 
rozhodováních nevyhýbat.

E.ON

Čistý zisk německé energe-
tické společnosti loni klesl 
o 18 procent na 3,2 miliardy 
eur z rekordních 3,9 miliar-
dy eur v předchozím roce. 
Firma zároveň ohlásila plány 
na zvyšování dividendy, která 
by za loňský rok měla činit 
0,43 eura na akcii. Loni při-
tom dividenda činila pouze 
0,30 eura na akcii. Evropská 
komise nyní hloubkově vy-
šetřuje plán E.ON na převze-
tí části majetku konkurenta 
Innogy.

Adidas

Německý výrobce sportovní-
ho oblečení a obuvi v loň-
ském roce zvýšil čistý zisk 
o 45 procent na 1,7 miliardy 
eur. Za růstem zisku stálo 

fotbalové mistrovství světa 
a dobré výsledky podniku 
v Severní Americe a v Číně. 
Celkové tržby společnosti 
loni stouply o tři procenta 
na 21,9 miliardy eur. Firma 
letos očekává potíže s doda-
vatelskými řetězci. /čtk/

Výsledky

 
Miroslav 
FRAYER
analytik  
Komerční banky

Boeing 737 v ohrožení
Kauza Boeingu 737 Max 8 
je jedním ze střípků, které 
ukazují, že to s hypotézou 
efektivních trhů nebude tak 
žhavé. Trh totiž od nedělní 
nehody stáhl kalhoty již o víc 
než 10 %, přestože brod je 
ještě velmi daleko.

Přispěly k tomu kroky 
několika národních leteckých 
regulátorů (v JV Asii, praktic-
ky celé Evropě a v Austrálii), 
které připoutaly k zemi přes 
třetinu globálně aktivní 350hlavé flotily.

A to i přesto, že se zatím jednoznačně 
neprokázalo, že by za leteckými neštěs-
tími Lion Air a Ethiopian Airlines stály 
technické závady na poslední generaci 
globálně nejprodávanějšího komerčního 
letounu. Celosvětové objednávky na 737 
Max čítají přes 5000 kusů!

Pikantní na celé věci je fakt, že ten 
nejdůležitější letecký regulátor, a sice 
americká FAA, v jejíž jurisdikci Boeing 
letadla vyrábí, zatím neshledal pádné dů-
vody k podobnému kroku. A to i přesto, 
že se již od října loňského roku zabývá 
vyšetřováním příčin havárie letu 610 Lion 
Air. A tak Boeingy 737 Max 8 létají nad 
Spojenými státy zvesela dál.

Ale říkejte to vystrašeným pasažérům, 
potažmo investorům. V přeneseném smy-
slu jsou obě skupiny na stejné lodi, resp. 
palubě. Nezbývá než doufat, že na zá-
chranu bude stačit méně úderná dvojice, 
než legendární duo Kurt Russell a Steven 
Seagal.

Branislav Soták,
senior analytik Patria Finance

300911/24 inzerce

SVŮJ VZDUŠNÝ PROSTOR po nedělní havárii Boeingu 737 MAX 8 v Etiopii včera po Evropě 
uzavřel i významný mezinárodní dopravní uzel – Spojené arabské emiráty a s nimi také Indie, 
Libanon, Hongkong a Thajsko. Boeingy nové generace nesmějí létat také v Austrálii, z provozu 
je dočasně vyřadila řada dalších asijských a blízkovýchodních vlád. Nové boeingy ale stále létají 
v USA, kde se vyrábějí a kde se za jejich letuschopnost postavil Federální úřad pro letectví.
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Bez jakýchkoli problémů 
včera Evropským parlamen-
tem prošla série opatření 
připravených ve snaze 
zmírnit negativní dopady 
případného brexitu bez 
dohody. Nařízení se týkají 
nejcitlivějších oblastí, ja-
kými jsou letecké a silniční 
spojení Británie s Evropskou 
unií, zachování práv občanů 
či studijní pobyty v rámci 
programu Erasmus+. Jde 
nicméně o jednostranná 
opatření, která předpokláda-
jí reciproční kroky Britů.

Odchod Spojeného krá-
lovství z EU je naplánován 
na 29. března a hlavní unijní 
vyjednávač Michel Barnier 
po opakovaném odmítnutí 
brexitové dohody britským 
parlamentem uvedl, že 
brexit bez dohody nikdy 
nebyl reálnější hrozbou. 

Europoslanci schválili na-
příklad nařízení, která mají 
zajistit i v případě neřízené-
ho brexitu základní propo-
jení v letecké, železniční 

i silniční nákladní dopravě. 
Aerolinkám s britskou licen-
cí chce EU povolit provoz 
na svém území do konce 
března 2020. Pokud jde 
o přepravu zboží britskými 
autodopravci v unii, ta by 
byla na základě krizového 
opatření povolena do konce 
letošního roku.

Další nařízení zakotvuje 
„alternativní opatření v ob-
lasti koordinace sociálního 
zabezpečení“ a klade si 
za cíl zaručit občanům práva 
na tyto benefity, pakliže 
jejich nároky vyplývají ze 
skutečností, které nastaly 
před britským odchodem 
z unie. Unie se také snaží 
ulehčit pokračující působení 
britských rybářů v unijních 
vodách a naopak.

V neposlední řadě chce 
unie zajistit bezproblémové 
dokončení již započatých 
stáží v rámci programu Eras-
mus+. Účastníci studijních 
pobytů ovlivnění případným 
brexitem bez dohody by 

tak měli být schopni pobyty 
dokončit, a to beze ztráty 
kreditů, nebo dokonce fi-
nanční podpory.

Český europoslanec Luděk 
Niedermayer nicméně upo-
zornil, že snahy EU pokrývají 
jen velmi malý zlomek, který 

je uchopitelný, navíc jsou 
to jednostranná opatření. 
„Tento problém je definičně 
dvoustranný čili je to řešení 
těch největších potíží, které 
navíc spoléhá na adekvátní 
odpověď na britské straně,“ 
varoval. /čtk/  
 sledujte E15.cz

Evropa se chystá 
na tvrdý brexit

10 | ZAHRANIČÍ

Britský tisk 
o porážce 
Mayové

• „Dům bláznů“ napsal list Daily 
Mail na adresu poslanců, kteří 
s velkou převahou hlasovali proti 
dokumentu. 

• The Guardian dění popsal tak, že 
Mayová „chraplavým a skomíra-
jícím hlasem“ žádala Dolní sně-
movnu o přijetí dohody, avšak 
výsledek je pro ministerskou 
předsedkyni „ponižující a zdrcu-
jící novou ranou a katastrofickou 
porážkou“

• Daily Mirror poukázal na chaos 
kolem případného brexitového 
odkladu.

• Autoři v listu The Times se pustili 
do spekulací kolem možné rezig-
nace Mayové.
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VAROVÁNÍ. Riziko, že Británie odejde z EU bez dohody, nikdy 
nebylo vyšší. V rozpravě v Evropském parlamentu to uvedl hlavní 
brexitový vyjednavač EU Michel Barnier.
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NĚKDEJŠÍ ŠÉF volebního štábu prezidenta Donalda Trumpa Paul Manafort se včera u soudu 
omluvil za konspirační trestné činy, z nichž ho usvědčil zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller. 
Okresní soud ve Washingtonu mu poté v případu spiknutí proti USA uložil trest odnětí svobody šest 
let a jeden měsíc. Část výkonu trestu poběží souběžně s trestem v jiné kauze, takže ve skutečnosti 
si Manafort z nového verdiktu odpyká přibližně 3,5 roku. více E15.cz
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LÍTOST
Španělsko patrně čeká 
další volební pat

Parlamentní volby ve Španěl-
sku 28. dubna zřejmě vyhrají 
vládní socialisté, kteří ale ani 
s druhou největší levicovou 
stranou nezískají absolutní 
většinu v dolní komoře parla-
mentu. Vyplývá to z volební 
prognózy, kterou zveřejnil 
deník El País a která vychází 
z více průzkumů různých 
institutů.

Kardinála odsoudili  
na šest let 

Australského kardinála 
George Pella poslal australský 
soud na šest let do vězení 
za sexuální zneužití dvou 
chlapců z církevního sboru. 
Sedmasemdesátiletý Pell, kte-

rý byl donedávna jako prefekt 
ekonomického sekretariátu 
třetím mužem Vatikánu, je 
nejvýše postaveným katolic-
kým duchovním odsouzeným 
za sexuální zneužívání. Proti 
rozsudku se odvolal.

Malawi a Mosambik 
sužují záplavy

Nejméně 122 obětí si vyžáda-
ly prudké deště a následné 
záplavy, které sužují africké 
státy Mosambik a Malawi. 
O střechu nad hlavou přišlo 
přes 220 tisíc lidí, uvedly 
místní úřady a OSN. Mosam-
bická vláda se navíc připra-
vuje na bouři Idai, která má 
v průběhu dneška či zítřka 
zasáhnout střed východního 
pobřeží země u města Beira.   
 /čtk/

Krátce
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Česko jako vinařskou  
zemi nikdo nevnímá

Konkurence 
na tuzemském 
trhu výrobce 
sektů pod značkou 
Bohemia výrazně 
neohrožuje, zato 

prorazit s českými sekty za hranice 
je nesmírně náročné. „Jak je Česko 
malé, málokdo ví, že něco takového 
na mapě světa existuje. A když už, je 
to omezené na pivo a hokej. V tom 
bude mít Česká republika vždycky 
hendikep,“ říká dlouholetý šéf 
Bohemia Sektu Ondřej Beránek. 

Barbora PÁNKOVÁ
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Fo
to

 E
15

 M
ic

ha
el

a 
Sz

ka
nd

er
ov

á 
2x

 Bohemia Sekt ovládá 
německá firma Henkell 
International. Jak moc vám 
mluví do podnikání?
Pokud vlastníkům představí-
me strategické záměry a cesty 
k jejich realizaci, se kterými 
budou spokojení, nechávají 
nám poměrně volnou ruku.

  Takže k ovlivňování 
nedochází?
V každé skupině se hledají 
synergie a optimalizace. My 
například distribuujeme 
značky sesterských společnos-
tí v Česku, to možná můžeme 
určitým ovlivňováním nazvat.
 

 Které?
Soustředíme se na značku 
Mionetto od italské sesterské 
společnosti. Je to nejpro-

dávanější značka prosecca 
na světě, takže ta volba 
je určitě správná a máme 
v plánu s ní růst. Od ledna 
jsme převzali distribuci 
španělských sektů Freixenet 
na českém trhu. V loňském 
roce se totiž propojila naše 
mateřská společnost Henkell 

& Co. se španělskou skupinou 
Freixenet.

 V Česku se začalo víc 
prosazovat se šumivými 
víny Cinzano, berete je jako 
konkurenci? Anebo spíš 
Rotkäppchen?
Cinzano jako bezprostřední 
ohrožení určitě nevnímáme. 
K Rotkäppchen respekt máme. 
Až do loňského spojení Hen-
kellu s Freixenetem to byla 
světová jednička ve výrobě 
sektů. Takže mají kapacity, 
mají know-how a jsou velmi 
úspěšní na německém trhu. 
Ale po několika letech aktivní-
ho působení na českém trhu 
dosáhla značka jen několika 
procent tržního podílu.

 Počty prodaných sektů 
vám loni rostly, ale tichých 
vín klesly o šest procent, 
jak to?
Přesto byl rok 2018 v tichých 
vínech naším druhým nej-
úspěšnějším od roku 2006. 
Ten pokles má dva aspekty. 
Koncem roku 2017 jsme defini-
tivně odstavili linku na stáčení 
dovozových vín do nápojo-
vých kartonů. Ve finančním 
vyjádření to byla spíše nižší 

čísla, ale nějaké objemy to 
představovalo. Druhým dů-
vodem je, že jsme v průběhu 
loňského roku museli omezit 
prodejní aktivity Habánských 
sklepů, protože po dvou slab-
ších sklizních v letech  
2016 a 2017 jsme prostě nemě-
li víno.

Zdaleka největším problémem 
je dostupnost volných pozemků,  
které by se pro výsadbu 
nových vinic daly koupit nebo 
dlouhodobě pronajmout. 
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 Byl to i důvod 
stagnujících tržeb 
v posledních třech letech? 
Kdy očekáváte návrat 
k růstu?
Finanční výsledky za loňský 
rok ještě zpracované nemá-
me, ale jednoznačně tržby 
zaznamenaly růst. Stagnace 
byla způsobena tím, že jsme 
v roce 2016 prodali lihovinové 
značky, čímž nám z portfolia 
vypadla poměrně velká část 
produkce. Že můžeme v těch-
to letech mluvit o stagnaci tr-
žeb, považuji za velký úspěch 
dvou zbývajících segmentů 
(sekty a tichá vína – pozn. 
aut.), které dokázaly výpadek 
v tržbách nahradit. 

  Máte odhady, o kolik 
budou loňské tržby vyšší?
Bude to o jednotky procent.

 Promítlo se do toho 
i zvyšování cen z roku 2017?
Ceny hroznů zůstávají 
na úrovni minulých let. Větší 
producenti vína mají zpra-
vidla smlouvy s dodavateli 
uzavřené dlouhodobě, takže 
cena je daná. Tlak na cenu je 
v posledních letech vyvoláván 
osobními náklady. Je nedosta-
tek pracovníků napříč celou 
ekonomikou a v zemědělství, 
které není úplně atraktivní, je 
ten nedostatek ještě větší. Jen 
za poslední rok nám narostly 
náklady průměrně o 25 pro-
cent. Kromě toho s růstem 
energií roste i cena vstupů, 
jako je sklo, papír a další kom-
ponenty jako uzávěry.

 Počasí loni vinné révě 
velmi přálo, ceny ale 
snižovat nebudete?
Je to relativní, sklizně z let 
2016 a 2017 byly výrazně pod 
průměrem a loňská sklizeň 
doplnila chybějící zásoby 
z předchozích let.
  

 Část vašich příjmů, 
i když okrajovou, tvoří 
export. Kam vyvážíte?
Slovensko je historicky náš 
největší exportní trh. Je to 
i kvůli sousedství s Moravou 
a dobrému jménu moravských 
vín na Slovensku. Na Slo-
vensku je dlouhodobě velmi 
úspěšná značka Víno Mikulov. 
Šance pro značku Bohemia 
Sekt jsou na tamním trhu spíše 
menší vzhledem k velmi silné 
pozici naší sesterské společ-

nosti, slovenského výrobce 
šumivých vín Hubert. 
 

 Je nějaká země, kam se 
chystáte nově vstoupit?
Momentálně žádný projekt 
na akvizici nového trhu nepři-
pravujeme. Vstoupit na zcela 
nový trh se značkou pro tento 
trh neznámou, navíc ze země, 
která není vnímána jako vinař-
ská, je nesmírně náročné, ať co 
se týče úsilí, nebo i finančně. 
V minulosti jsme se o tom 
několikrát přesvědčili, kdy 
naše pokusy nedopadly úplně 
úspěšně.

 
 Které například?

Asi před patnácti lety jsme 
zainvestovali polský trh a ne-
vsadili jsme na toho nejspráv-
nějšího partnera. Nebo před 
dvaceti lety byly pokusy o akvi-
zici ukrajinského trhu. To už je 
skutečně historie, na neúspě-
chy se rychle zapomíná.
 

 Jak jste na tom mimo 
Evropu?
Vyvážíme ještě do Japonska, 
ale jde spíše o menší objemy, 
než aby to pro nás bylo něja-
kým způsobem významné. 

Má to dva rozměry. Jak je 
Česko malé, málokdo ví, že 
něco takového na mapě světa 
existuje. A když už, je to ome-
zené na pivo a hokej. V tom 
bude mít Česká republika 
vždycky hendikep. Ale čeští 
spotřebitelé podle průzku-
mů jednoznačně preferují 
tuzemská vína a Morava pro-
dukcí svých vinic stačí pokrýt 
sotva třetinu celkové spotřeby 
v Česku.

  Brzdí vás v tom i ome-
zení Evropské unie ohledně 
rozšiřování plochy vinic?
V současné době je povole-
no každoročně rozšiřovat 
plochy vinic o jedno procento 
produkční plochy v dané 
zemi. V prvních letech, kdy 
tento systém začal fungovat, 
byl dokonce problém to jedno 
procento ročně naplnit. V po-
sledních dvou letech už tam 
jsou lehké převisy, ale není to 
nějaký zásadní problém. Navíc 
se mluví o tom, zda to jedno 
procento nenavýšit.
 

 Zmínil jste problémy 
na trhu práce, řešíte je 
robotizací?
Ve Starém Plzenci je výroba 
málo náročná na počet pra-
covníků. Ale určitě by se našly 
možnosti automatizace při 
výrobě sektů klasickou meto-
dou, kdy se každá lahev vezme 
do lidských rukou v průběhu 
procesu až třicetkrát. Co nás 
trápí v dostupnosti pracovní 
síly zdaleka nejvíce, jsou práce 
v zemědělství. Tam se snažíme 
pořizovat stroje s vyšším stup-
něm mechanizace, ale nejde 
to ze dne na den. Předpoklá-
dám, že úroveň strojů se bude 
postupem času zdokonalovat, 
ale lidskou práci jako takovou 
nejspíš úplně nenahradí.
 

 Najímáte na dobu 
sklizně pracovníky ze 
zahraničí a odkud?
Bez sezonních brigádníků, 
zpravidla zahraničních, by to 
nešlo. Nejčastěji jsou zastoupe-
ni Slováci, kteří to na Moravu 
mají nejblíž. Pokud jde o ná-
rodnosti, tak výhradně z EU. 
Určitě by pomohlo nejen nám, 
a i ostatním vinařům a celé 
řadě dalších zemědělských 
oborů, pokud by se uvolnily 
podmínky pro zaměstnávání 
cizinců i mimo Evropskou unii. 
Nabízí se třeba Ukrajina.

  Co se týče investic, loni 
jste začali stavět novou 
lisovnu hroznů v Mikulově. 
Kdy bude hotová?
Celková investice vychá-
zí na 200 milionů korun. 
Rozložili jsme ji do tří let, což 
je možná déle, než jakou rych-
lostí se dnes staví. Ale chceme 
to mít vybudované optimálně, 
dlouho jsme na tuto investici 
čekali. První hrozny bychom 
tam chtěli zpracovat ve zku-
šebním provozu už z letošní 
sklizně.
 

 Další investicí jsou 
vinice, o kolik je rozšíříte 
letos?
Do roku 2020 chceme dosáh-
nout 600 hektarů. Nyní máme 
540 hektarů a letos vysadíme 
14 hektarů.
 

 Proč to nejde rychleji?
Zdaleka největším problé-
mem je dostupnost volných 
pozemků, respektive dostup-
nost pozemků, které by se 
pro výsadbu nových vinic 
daly koupit nebo dlouhodobě 
pronajmout. Tím, že je vinná 
réva trvalý porost a vysazuje 
se s perspektivou nějakých 
čtyřicet let, potřebujete mít 
po tu dobu garantováno, že 
majitel nebude chtít pozemek 
vrátit dřív. 

Komplikuje to i fakt, že 
vlastnictví půdy je v České 
republice velmi roztříštěné. 
Každý půdní blok má několik 
desítek i stovek vlastníků 
a k zahájení výsadby je potře-
ba mít uzavřený nějaký vztah 
s každým z nich. Je to enorm-
ně administrativně náročné.

• Do Bohemia Sektu nastoupil 
v roce 1998 jako finanční 
analytik. Od té doby se 
přes manažera controllingu 
a finančního ředitele 
vypracoval na ředitele 
a jednatele společnosti, 
kterým se stal v roce 2012. 
Je prezidentem Vinařské 
unie ČR. Vystudoval Fakultu 
aplikovaných věd Západočeské 
univerzity v Plzni.

Ondřej 
BERÁNEK (46)

Při výrobě 
vezme člověk 
lahev sektu 
do ruky 
třicetkrát.
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Kampaň 
smrdí  
od hlavy
Zátah kolem výběru výběr-
čích mýtného, při němž 
došlo i na Jaroslava Faltýnka, 
radost Andreji Babišovi ne-
pochybně neudělal. Nejenže 
mu trochu zkazil dobrý 
dojem z návštěvy USA, ale 
také vrhl nepříjemné světlo 
na jeho „protikorupční“ hnu-
tí. A hlavně jej postavil před 
nelehké dilema – co s prvním 
místopředsedou ANO, šéfem 
poslaneckého klubu a pravou 
rukou už od dob Agrofertu?

Něco může napovědět de-
bata ve sněmovně, ale nějaké 
rozuzlení – či snad rituální 
stranická poprava – nejspíš 
nehrozí. Ostatně výmluvná 
jsou poslušná vyjádření členů 
klubu ANO stejně jako sice 
lehce káravá, nicméně výsle-
dek předjímající slova Andre-
je Babiše: „Jsem přesvědčen, 
že z toho pan Faltýnek vyjde 
s čistým štítem.“ Takže zatím 
to vypadá nanejvýš na další 
lehké kočkování s ministrem 
dopravy Danem Ťokem, 
snahu koaličních partnerů si 
to užít a pokus opozice v tom 
premiéra a jeho hnutí řádně 
vymáchat.

Fo
to

 p
ro

fim
ed

ia
.c

z

Korunka  
ke korunce
Ministryně financí Alena 
Schillerová zahájila ost-
rou fázi jednání s ministry 
o úsporách v rozpočtu na pří-
ští rok. Včera se u ní vystřída-
li poměrně vstřícní straničtí 
kolegové z hnutí ANO, kteří 
navrhovali úspory v provoz-
ních nákladech kolem pěti 
až deseti procent. To mohou 
být v součtu zajímavé částky, 
možná i v nižších jednotkách 
miliard. Jistě platí staré dobré 
„korunka ke korunce...“ 
Ovšem vzhledem k tomu, že 
Schillerová hodlá ušetřit mi- 

liard pětadvacet, byla včera 
řeč opravdu jen o drobných.

Ministr zdravotnictví 
dokonce sáhne i na investice. 
Prý jde o 150 milionů korun, 
které by rezort stejně neuměl 
vyčerpat. Pak ale nejde 
o úsporu, ale jen o účetní 
operaci. Těžko se zbavit 
dojmu, že je to celé nepříliš 
důstojná hra. Pokud mají 
ministři na úřadech zbyteč-
ná prázdná místa, případně 
v plánech investice, které 
nedokážou uskutečnit, mají 
je škrtnout zcela automaticky. 
Tvářit se přitom, že jde o zod-
povědnou fiskální politiku, 
je pokrytecké. Ta se opravdu 
dělá jinak.

Tvář dne

Zjevně je nyní třeba 
vyloučit brexit bez  
dohody, který by byl 
pro naši zemi  
katastrofou, a usilovat 
o odklad, řekl bývalý 
britský premiér  
David Cameron.

str. 10

Komentář Glosa Martina ČABANA

kého klubu (samozřejmě při 
zachování reálné moci).

Svou roli sehraje i to, jak 
Andrej Babiš naloží s podiv-
nostmi, které se zatím kolem 
celého případu objevily. 
S načasováním jeho zveřejně-
ní, s doprovodnou kauzičkou 
týkající se Faltýnkova syna, 
s únikem informací z povole-
ní k domovní prohlídce včet-
ně úryvků odposlechů. A prá-
vě to poslední je mimořádně 
důležité. Je tu zcela evidentní 
snaha celý případ v médiích 
přiživovat a vytvářet na Ja-
roslava Faltýnka – potažmo 
na Andreje Babiše – výrazný 
tlak. Pokračující úniky infor-
mací jsou znepokojivé – a je 
fuk, koho se zrovna týkají.

Celé to může být začátek 
dalšího tažení olomouckého 
státního zastupitelství proti 
představitelům moci, jak 
jsme to již zažili u přestře-
lené kauzy Nagyová. Jakkoli 
nás vrchní státní zástupce Ivo 
Ištvan v rozhovoru pro ČRo 
ujišťuje: „My nevnímáme nic, 
my přece konáme.“ Začne 
konat i Andrej Babiš?

 
 
Petr 
PEŠEK
politolog

Jak známo, Jaroslav Fal-
týnek je pro Babiše důle-
žitý. Ve sněmovně udržuje 
disciplínu v poslaneckém 
klubu, vyjednává podporu 
u ostatních stran, v čele ze-
mědělského výboru bdí nad 
„správnou“ agrární politikou. 
A především je se šéfem 
hnutí ANO ve vědomí voličů 
spojen natolik, že jeho pád 
by ušpinil i Andreje Babiše.

Pak je tu samozřejmě 
druhá varianta, kdyby se 
kauza vyvinula pro Faltýnka 
natolik závažně, že by jej 
jeho stranický šéf obětovat 
musel. Podezření z ovlivňo-
vání antimonopolního úřadu 
by byla přece jen silná káva. 
Což ale zatím na základě 
dosavadního vývoje a toho, 
co víme, není zdaleka jisté. 
Když si přesto zaspekuluje-
me, představit si lze napří-
klad Faltýnkovo formální 
odstoupení z čela poslanec-

Pokračující úniky 
informací jsou 
znepokojivé – a je fuk, 
koho se zrovna týkají.

Právě 
v prodeji

Koupíte ve
 všech prodejnách

Geco a Relay
OBJEDNÁVEJTE NA
E15.CZ/MAGAZINY

PŘEČKAT EKONOMICKOU KRIZI 
A JEŠTĚ NA NÍ VYDĚLAT 
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Petr FRINTA

O zrození skandinávského 
black metalu šlo natočit 
noirové psychologické drama. 
U Lords of Chaos spíše než 
krev na plátně bude děsit nai-
vita, povrchnost a strach, že 
vám dojde cola a popcorn.

Počátky hnutí, dnes zná-
mého jako druhá vlna black 
metalu, zjednodušeně též 

označovaného jako norský 
black metal, lemovaly události, 
které si o zfilmování přímo 
říkají.

Triumvirát zla vypadá takto: 
kultovní kapela, jejíž zpěvák 
spáchá teatrální sebevraždu, 
kultovní vydavatelství a kultov-
ní obchod s deskami. V jeho 
sklepení se schází parta, z je-
jíhož středu vzejdou vypálené 
kostely, vražda homosexuála 
a nakonec i rivalita mezi dvě-

ma nejvýraznějšími protago-
nisty z metalových projektů 
Mayhem a Burzum završená 
další vraždou.

Lords of Chaos není 
autorskou adaptací skuteč-
ného příběhu, nýbrž volným 
uchopením stejnojmenné 
knihy z devadesátých let. 
Vyšla krátce po popisovaných 
událostech, přesto jí už tehdy 
bylo dáváno za zlé, že spíše 
než skutečný obraz vyhledáva-
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KNIHA
John Grisham: 
Pohledávka 

(Vydala: Euromedia v edici Kalibr)

Když tři 
chlapci ze 
sociálně 
slabých ro-
din a jedna 
dívka, jejíž 
rodiče jsou 
imigranti 
ze Senega-
lu, chtějí 
studovat 
práva, mu-
sejí zvolit 
jen podprů-

měrnou soukromou školu. Majitel 
fakulty navíc vlastní i banku, která 
půjčuje peníze na studium a ožeb-
račuje mladé lidi vysokými úroky, 
které nedokážou splatit. Nemají 
šanci, že by je s nabytým vzdělá-
ním zaměstnala nějaká špičková 
právní kancelář. Jeden z mladíků 
problémy neunese a spáchá sebe-
vraždu. To vede ostatní ke kraj-
nímu řešení jejich situace, i když 
jsou nuceni uchýlit se k podvodu. 
Grisham jako vystudovaný právník 
a špičkový americký beletrista 
překládaný do mnoha světových 
jazyků zasvěceně přibližuje atrak-
tivní právnické prostředí, v němž 
se ne vždy hraje fér. 

Zuzana DOROGIOVÁ

FILM 
Všichni to vědí

(Režie: Asghar Farhadi)
Dvojnásobný oscarový vítěz Asghar 
Farhadi, tvůrce snímků Rozchod 
Nader a Simin a Klient, přesunul 
svůj styl kritických rodinných vzta-

hových dramat z rodného Íránu 
do Španělska. Mohl tak obsadil 
tamní největší hvězdy a zároveň 
manželský pár Penélope Cruzovou 
a Javiera Bardema do rolí bývalých 
milenců, kteří se po letech sejdou 
na rodinné svatbě na venkově. Pro-
klamovaný psychologický thriller 
o únosu dospívající dcery a odha-
lení několika ošklivých, ale vcelku 
nepřekvapivých tajemství, přelože-
ný z jazyka farsí do španělštiny, se 
však v nové zemi změnil v upo-
vídanou, ubrečenou, roztahanou 
telenovelu z dovolenkové lokace. 
Přesto film loni zahajoval slavný 
festival v Cannes, kde byl dokonce 
přijat do soutěže.
 
Iva PŘIVŘELOVÁ

Minirecenze

la senzaci. Paradoxně je dnes, 
stejně jako přestylizované 
dobové rozhovory, vydávána 
za věrohodný zdroj informací.

Filmová adaptace jde s tri- 
vializací ještě dále. Režisér 
Jonas Åkerlund se proslavil 
jako tvůrce videoklipů a zjed-
nodušením děje na minimum 
a důrazem na obraz film 
videoklip připomíná. Před 
divákem tak stojí bezelstná po-
hádka o znuděné zbohatlické 

mládeži, sexu, pivu a rokenro-
lu a o narůstající rivalitě mezi 
dvěma hlavními postavami.

Míra zjednodušení a do-
slovnosti je až úsměvná. Jako 
by divákova inteligence byla 
nízká a vše, co je řečeno, musí 
být i zopakováno a ukázáno 
přímočarým útokem na první 
signální soustavu. Žárlivost 
na soka, v jehož ložnici se fa-
nynky střídají jako na běžícím 
pásu, je předvedena tak, že 
vyprsknete smíchy. Zdaleka ne 
poprvé a ani naposledy.

Většina účastníků sice 
svolila k užití vlastní hudby, 
ale od filmu se distancuje. Což 
je na pováženou, protože Åker-
lund jakožto bubeník skupiny 
Bathory byl v oněch bájných 
letech jedním z jejich idolů.

Autor je spolupracovníkem 
redakce

Naivní příběh black metalu

U filmu spíše než krev 
na plátně bude děsit 
naivita, povrchnost 
a strach, že vám dojde 
cola a popcorn. 

LORDS OF CHAOS
(hudební thriller, USA/ 
/V. Británie/Švédsko, 112 minut)
Režie: Jonas Åkerlund
Hrají: Rory Culkin, Emory 
Cohen, Jack Kilmer
Hodnocení: 40 %
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U PŘÍLEŽITOSTI životního jubilea světoznámé české archi-
tektky Eva Jiřičné se v pražském Centru DOX uskuteční retro-
spektivní výstava, která od 22. března do 12. srpna představí její 
tvorbu od profesních začátků až po současnost.
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RETROSPEKTIVA JIŘIČNÉ
Zemřela ikona české 
country Hoffmann
Ve věku 83 let zemřel v úterý 
zpěvák, textař a skladatel Mi-
rek Hoffmann. Byl legendou 
české country scény a za-
kladatelem skupiny Zelená-
či. Mezi jeho nejznámější 
písně patřily Dívka s vlasem 
medovým, Oranžovej expres, 
A slunce pálí jen nebo Hej, 
Joe. Od roku 2006 nevystupo-
val na veřejnosti, ale hudbě se 
věnoval dál.

MeetFactory uvede 
Aluminiovou královnu

Rusko-čečenský konflikt 
a jeho důsledky pro obyvatele 
Čečenska připomene insce-
nace Aluminiová královna. 

Hra, která vychází z knihy bý-
valé válečné novinářky Petry 
Procházkové, zavede diváky 
do neutěšené reality v pová-
lečném Čečensku. Divadlo 
MeetFactory Aluminiovou 
královnu uvede v premiéře 
19. března.

Rada La Scaly čelí 
kritice, Rijád si v ní 
chce koupit místo

Slavná milánská La Scala 
čelí kritice kvůli návrhu, aby 
v radě tohoto operního domu 
zasedl saúdskoarabský mini-
str kultury. Rijád za to slíbil 
finanční injekci patnáct mili-
onů eur, tedy asi 385 milionů 
korun. O plánu bude příští 
týden hlasovat rada operního 

domu. Tvrdě se proti němu 
postavili členové vládní strany 
Liga i strany Vzhůru, Itálie 
bývalého premiéra Silvia Ber-
lusconiho. Připomínají stav 
lidských práv v konzervativní 
saúdskoarabské monarchii.

Pohřeb Věry Bílé 
doprovodí koncerty

Pohřeb romské zpěvačky Věry 
Bílé, která zemřela v úterý 
v plzeňské fakultní nemocnici 
ve věku 64 let, bude dopo-
ledne v sobotu 23. března 
v rokycanském římskokato-
lickém kostele Panny Marie 
Sněžné. Poslední rozloučení 
doprovodí kromě bohoslužby 
v kostele na náměstí i vystou-
pení několika kapel. /čtk/

Krátce

Ve filmu sice společnost 
Marvel ve spolupráci 
se studiem Disney 

určuje trend superhrdinských 
akcí už přes deset let, až nyní 
ale věnovala samostatný film 
ženě. V časové ose blockbuste-
rů s Avengers Captain Marvel 
zaujímala dosud druhé místo, 
odehrává se totiž v polovině 
devadesátých let.

Tehdy na Zemi neplánovaně 
přistane dívka plná nadpo-
zemské energie a pozemského 
smyslu pro humor a během 
pátrání po speciálním motoru 
odhalí pravdu o své minulosti.

Sázka na retro

Příběh představující novou po-
stavu a její formování kromě 
her s chronologií a polopatic-
kého vzkazu o ženské emanci-
paci ozvláštňují nečekané, ač 
jednoduché politické paralely 
se současnou Amerikou. Za-
ujme i nadsazené retro, které 
na devadesátá léta vzpomíná 
především s anachronickou 
a láskyplnou ironií.

Než se však kapitánka, jíž 
v novém domově mezi hrdin-

Marvelovská superhrdinka 
v nevyrovnané akci

dvojice Anna Bodenová a Ryan 
Fleck. Duo bylo mimo jiné 
hostem padesátého karlovar-
ského festivalu, na kterém 
představilo o mnoho skrom-
nější a psychologicky propra-
covanější snímek Hazardní 
hráči.

Akční film byl 
nad síly režisérů

Jejich kariéra u amerického 
nezávislého filmu zahrnuje 
i skvělé drama o drogově 
závislém učiteli Poloviční 
Nelson. Velkolepá novinka li-
mitovaná žánrem se však často 
zdá nad jejich síly, byť si do ní 
pozvali alespoň dobré her- 
ce – zářivou oscarovou vítězku 
Brie Larsonovou a Samuela 
L. Jacksona s obličejem z dob 
Pulp Fiction, kteří si užívají, co 
mohou, včetně své vzájemné 
společnosti.

Iva PŘIVŘELOVÁ 
Autorka je spolupracovnicí 
redakceFo
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nou rasou Kree říkají Versová, 
dostane na Zemi, musí s ní 
divák vydržet málo vzrušivou 
akci z vesmíru nápadně při-
pomínající odvar z Hvězdných 
válek a podobných sci-fi. 

Když se do této nevynaléza-
vé polohy film vrátí ke konci, 
už alespoň divák cítí k drzé 

bojovnici s vždy perfektním 
účesem sympatie. I proto, že 
jejími parťáky jsou přesvědči-
vě digitálně omlazený agent 
Fury a zrzavá kočka s úžasný-
mi schopnostmi.

V pozadí filmu hrají songy 
od No Doubt či Nirvany. Pomá-
hají nakopnout nevyrovnanou 

superhrdinskou komedii, aby 
se nestala zapomenutelnou 
položkou v dlouhém seznamu 
podobných filmů, nutnou 
pro vyřešení katastrofy, v níž 
se ocitli Avengers na konci 
Infinity War. 

Akci za 150 milionů dolarů 
kupodivu dostala na starost 

CAPTAIN MARVEL
(akční, USA, 124 minut)
Režie: Anna Bodenová, Ryan 
Fleck
Hrají: Brie Larsonová, Samuel 
L. Jackson, Jude Law, Ben 
Mendelsohn
Hodnocení: 60 %
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DOSTIHY 
A SÁZKY 
V HRABSTVÍ 
GLOUCESTER-
SHIRE. 
Až do pátku se na zá-
vodišti v britském 
lázeňském městě 
Cheltenham koná 
tradiční dostihový 
festival. Hned první 
den se usmálo štěstí 
na sázkaře, který 
vyhrál díky správné-
mu tipu 182,5 tisíce 
liber. Druhou nejvyšší 
částku vyplacenou 
v Cheltenhamu.

18 | NAKONEC
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Z Rejžkova deníčku

Nevím, proč bych se hned 
v úvodu nemohl přiznat. Oblí-
bil jsem si Slovensko a většinu 
jeho obyvatel. Může za to muzi-
ka, protože jsem ve staré dobré 
Melodii sloužil jako takový 
pražský emisar v Bratislavě 
a postupně přičinil rozhovory 
snad se všemi tamními špič-
kami rocku a folku, jako byli 
Marián Varga, Pavol Hammel, 
Janko Lehotský, Jana Kociano-
vá, Marika Gombitová, Fedor 
Frešo, Dežo Ursiny či sdružení 
Slnovrat. Samí fajn lidi!

K utužení federálních přá-
telství za normalizace notně 

přispěl vždycky v létě prázd-
ninový pobyt v „drevenicích“ 
na slavných Brízgalkách na Ky-
suci, kde jsem poprvé potkal 
třeba Jána Langoše nebo polis-
topadového ministra kultury 
„Agnese“ Snopka. Jednou se 
dopoledne vypravili s Vladimí-
rem Mertou na nákup do dolní 
dědiny. Dlouho se nevraceli. 
Večer u táboráku plakala dítka 
hlady, když se konečně objevily 
jejich zubožené siluety, v je-
jichž batozích se pozoruhodně 
promíchaly mouka, sunary, 
chléb a konzervy. Nebohý 
Langoš měl geniální omluvu. 

Jdou takhle vzhůru do kopce, 
když se náhle objevila obávaná 
kysucká strašidla strkači, která 
je zákeřně přepadla a vyválela 

v poli. Nevěřte tomu po deseti 
borovičkách!

Vůbec si nechci politickou 
situaci u Dunaje idealizovat. 
Užili si tam své s Mečiarem, 
Ficem, o stále neobjasně-
ných vraždách Jána Kuciaka 
a Martiny Kušnírové nemlu-
vě. Ale důkazem zdravého 
rozumu bylo přece zvolení 
důstojného a uměřeného 
Andreje Kisky prezidentem 
– po těch trapných komunistic-
kých figurách. A rozsvítilo se 
další světýlko na konci tunelu. 
Vzestup právničky a aktivistky 
Zuzany Čaputové a průběh 

jejích mítinků byl celkem 
zevrubně popsán i v českých 
médiích. Velkoryse se zachoval 
protikandidát Robert Mistrík, 
když odstoupil v její prospěch. 
Doufám, že se rozhodne už 
v prvním víkendovém kole. 
Budu jí usilovně držet palce. 
Skoro stejně jako dnes Slavii 
v odvetě se Sevillou.

Slovenská naděje jménem Zuzana

 
Jan 
REJŽEK
kritik 
a publicista

Velkoryse se zachoval 
protikandidát Robert 
Mistrík, když odstoupil 
ve prospěch Čaputové. 
Doufám, že se 
rozhodne už v prvním 
víkendovém kole.
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Úspěch českých počítačových 
her výrazně překonal očekávání
Rok 2018 lze s nadsázkou 
nazvat rokem českého herního 
průmyslu. Čeští autoři vydali 
své dlouho očekávané hry Beat 
Saber, DayZ, Chuchel a Kingdom 
Come a jejich celosvětový úspěch 
překročil všechny dosavadní 
hranice. Tržby českých herních 
studií v minulém roce vylétly 
prudce nahoru.

herniprumysl.cz 
Lubor KOPECKÝ
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V minulém roce 
vyšla jedna 
z finančně 
nejúspěšnějších 
párty her pro 
virtuální realitu 
s názvem Beat 
Saber, kterou 
vytvořil pouze 
tříčlenný tým.

P  
 
 
 
 
 
přestože v České republice vznikne ročně 

na třicet herních titulů a působí zde 44 vývojářských studií, 
jen čtvrtina z nich eviduje dlouhodobý úspěch a stabilní tržby. 
Minulý rok byl výjimečný díky několika titulům, které repre-
zentují to nejlepší, co u nás v uplynulých letech vzniklo.

Fenomén Kingdom Come
Světová média se největší měrou věnovala hrám Kingdom 
Come: Deliverance od Warhorse Studios, Chuchel z dílny 
Amanita Design a Beat Saber týmu Beat Games. 

Kingdom Come: Deliverance, dlouho očekávaný výprav-
ný debut společnosti Warhorse Studios, eviduje miliony 
prodaných kopií a řadí se mezi největší a nejkvalitnější česká 
herní díla. Hra se odehrává na skutečných místech v Posázaví 
na sklonku 14. století a věrně simuluje život a prostředí své 
doby. Zájem zahraničních turistů o tuto oblast natolik vzrostl, 

Titul Kingdom Come si od začátku získával 
obrovskou popularitu i díky realistickému 
zpracování života ve středověké Evropě .
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KRÁTCE

AUTONOMNÍ VŮZ ZA PROVOZU 
ZAMKL ŘIDIČE
Čínský výrobce elektrických vozidel Nio zažil 
kuriózní situaci. Jedno z jeho vozidel během 
testovací jízdy odstartovalo proces softwa-
rové aktualizace a uvěznilo řidiče s posádkou 
na více než hodinu. Aktualizace navíc začala 
na ulici Ghangan Avenue, což je velmi rušná 
ulice v Pekingu. Během instalace aktualizace 
je vozidlo vypnuté a zcela nepoužitelné, takže 
uvězněná posádka v něm nemohla spustit ani 
okno. Podle vyjádření Nio vedla k aktualizaci 
série nešťastných kroků, které udělal řidič.  

SAMSUNG PŘESTANE POUŽÍVAT 
KLASICKÝ PLAST
Trendu s omezením plastu u spotřebního zboží 
se chytil také Samsung – slíbil, že v průběhu 
roku 2019 od běžného plastu ve svých obalech 
upustí. Ne že by plast přestal používat úplně, 
jen ho v obalech nahradí udržitelnějšími varian-
tami, jako je bioplast a recyklovaný plast. Začne 
také používat více papíru, a dokonce plánuje 
změnit design některých svých produktů, aby 
tolik obalového plastu nemusel používat. Firma 
uznává, že to zvedne náklady, avšak nastal 
podle ní čas začít tato témata řešit. 

PASSWORD CHECKUP VARUJE 
PŘED UKRADENÝMI HESLY
Weby Haveibeenpwned a Firefox Monitor vám 
po vyplnění e-mailu sdělí, zda figuruje v ně-
kterém ze známých úniků uživatelských dat 
z posledních let. Nyní něco podobného spouští 
také Google. Namísto speciální webové stránky 
nabízí doplněk pro Chrome (funguje i v Opeře) 
Password Checkup, který vás po instalaci bude 
průběžně informovat, zda přihlašovací data, 
která jste použili v nedávné době, unikla na in-
ternet. Google se zaštiťuje databází čítající přes 
čtyři miliardy položek.   /Zdroj Computer/

že Středočeský kraj vydal průvodce po lokalitách použitých 
ve hře.

Titul Kingdom Come si od začátku získával příznivce i díky 
realistickému zpracování života ve středověké Evropě a to 
se projevilo i v mohutné podpoře kickstarterové kampaně, 
která patřila v rámci herní tvorby k nejúspěšnějším a přinesla 
tvůrcům více než milion liber. Prvním podporovatelům byla 
hra zpřístupněna už v říjnu 2014, v roce 2016 vyšla v předběž-
ném přístupu ve službě Steam a zájem fanoušků narůstal až 
do vydání finální verze, kdy se hra stala okamžitě celosvěto-
vým bestsellerem.

Důkazem úspěchu zakladatelů společnosti Warhorse 
Studios Daniela Vávry, Martina Klímy a Zdeňka Bakaly je 
nedávné odkoupení stoprocentního podílu rakouskou společ-
ností THQ Nordic za cenu přesahující jednu miliardu korun. 
Jedná se o dosud největší akvizici v historii českého herního 
průmyslu.

Artový zjev
Chuchel, vizuálně unikátní humorná hra z dílny slavného 
českého studia Amanita Design, měla již v době vydání 
nominaci na nejprestižnější oborové ocenění IGF Awards 
v kategorii Nejlepší vizuální zpracování a získala si srdce 
dětí, rodičů a kritiků po celém světě. Tato hra svým němým 
vtipem, výjimečnou výtvarnou stránkou a hudebním 
doprovodem skupiny Dva patří k nejvýznamnějším artovým 
počinům v oblasti her a stejně jako další díla od Amanita 
Design reprezentuje to nejlepší z české tvorby.

Americká nekorektnost?
Obě tyto hry, Kingdom Come i Chuchel, se však díky své 
popularitě poprvé setkaly s úskalími politické korektnosti ve  
Spojených státech. Zatímco tvůrci Kingdom Come se hájili 
proti veřejným výpadům amerických občanských iniciativ 
kvůli absenci Afroameričanů ve hře, tvůrci hry Chuchel byli 
vystaveni nátlakům pro potenciálně kontroverzní vzhled 
hlavní postavy v podobě černého chomáčku.

V minulém roce zároveň vyšla jedna z finančně nejúspěš-
nějších párty her pro virtuální realitu s názvem Beat Saber, ji 
vytvořil pouze tříčlenný tým Beat Games, který se ještě pod 
názvem Hyperbolic Magnetism proslavil titulem Chameleon 
Run. Hra založená na rytmickém sekání letících objektů 
světelnými meči je díky skvělému nápadu i provedení jednou 
z celosvětově nejúspěšnějších her pro systémy virtuální 
reality.

Autoři toto dílo vytvářeli bez investorů a vyplatilo se 
i dlouhé testování a ladění. Beat Saber sklízí řadu prestižních 
ocenění a už teď je jisté, že dosáhne milionů prodaných kopií 
a přinese svým tvůrcům tržby v řádu stovek milionů korun.

V uplynulém roce vyšly také finální verze nejprodáva-
nějších českých her minulých let – DayZ a Space Engineers, 
prodávaných v tzv. předběžném přístupu (Early Access). Tyto 
dva tituly překonaly hranici čtyř milionů prodaných kopií 
a do značné míry definovaly zcela nové herní formy a žánry.

Mezi nejzajímavější česká díla minulého roku patří i akční 
sci-fi hra Mothergunship společnosti Grip Digital a propraco-
vaný simulátor nemocnice Project Hospital týmu Oxymoron 
games. Obě tyto hry si získaly vynikající hodnocení médií 
i hráčů po celém světě a dokazují, že o dobré nápady a kvalitní 
hry je zájem bez ohledu na to, jak velké studio je vytvořilo.

Nová krev
Úspěchy českých tvůrců motivují nové autory ke vstupu 
do oboru a český herní průmysl vykázal v minulém roce 
rekordní počet debutujících autorů a týmů. České tvůrce dnes 
navíc najdeme v mnoha světových herních studiích a často 
se dokázali prosadit jen vlastním odhodláním, bez certifikátů, 
kontaktů a investic. 

Pro vstup do tohoto oboru neexistují téměř žádné význam-
né bariéry, všechny klíčové nástroje jsou tvůrcům poskytová-
ny zdarma, distribuční platformy může snadno využít kdoko-
liv a drtivou většinu vstupních nákladů tvoří lidská práce. 

Herní průmysl si navíc udržuje stabilní zaměstnanost, je 
odolný proti krizím, vyznačuje se dosahováním nejvyšších 
přidaných hodnot a nevyžaduje ke svému fungování dotace 
z veřejných zdrojů. I proto je herní tvorba vnímána jako klí-
čová složka budoucího českého kreativního průmyslu a také 
naše hlavní kulturní dědictví budoucnosti. n

Simulátor nemocnice nazvaný Project Hospital týmu Oxymoron games si získal 
vynikající hodnocení médií i hráčů po celém světě.
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Hrozba ransomwaru, nejvýraznější 
v roce 2017, v minulém roce 
ustoupila. Analytici z bezpečnostní 
firmy ESET ale předpokládají 
jeho návrat. Co lze v roce 2019 
očekávat a hrozí cílené útoky 
na Čechy?

Kybernetickým hrozbám v roce 2018 vévodil cryptojacking, 
skrytá těžba kryptoměn na infikovaných zařízeních. Nešlo 
zdaleka jen o počítače, útočníci se zaměřovali i na routery, 
IP kamery a na smartphony. Uživatelé si nemuseli ničeho 
všimnout. Malware „jen“ kradl část výpočetního výkonu.
„Konkrétně v České republice se z těžebních malwarů šířil 
zejména JS/CoinMiner. V lednu 2018 představoval plnou 
třetinu všech zachycených škodlivých kampaní, takže šlo 
opravdu o velmi silnou kampaň,“ popisuje výskyt crypto-
jackingu Miroslav Dvořák, technický ředitel bezpečnostní 
společnosti ESET.
V polovině roku začala vlna cryptojackingu opadat, v září 
už jeho výskyt klesl na necelých pět procent. S největší 
pravděpodobností za to může pád cen kryptoměn, těžba se 
přestala vyplácet.

Ransomware začne cílit na mobily
Na sklonku roku 2017 přišla první varování, že se tvůrci 
ransomwaru zaměří na mobilní zařízení. Důvod je prostý: 
mobilní zařízení si dle dat společnosti ESET chrání sotva 

polovina majitelů na rozdíl od klasických počítačů, které 
zpravidla alespoň nějakou úroveň zabezpečení mají.
Z mobilních zařízení jsou nejvíce ohrožena ta, která po-
užívají nejrozšířenější operační systém Android. Nejčastěji 
čelí třem hlavním kategoriím tohoto škodlivého kódu: 
lock-screen ransomwarům, PIN lockerům a crypto ransom-
warům. 
„Mobilní“ ransomware se často šíří ve formě aplikace, která 
vypadá jako legitimní. Obvykle jde o nějakou hru nebo por-
nografii – tímto se zvyšuje šance, že si škodlivý kód stáhne 
co největší počet uživatelů. 

Svět čelil novým ransomware kampaním
Návrat ransomwaru dokládají některé kampaně, které se 
na začátku letošního roku objevily ve světě. Příkladem je ran-
somware Shade, zvaný též Troldesh, který se objevil ve větší 
míře v lednu. Šíří se formou škodlivých javascriptových pří-
loh u nevyžádaných e-mailů. ESET jej detekuje jako Win32/ 
/Filecoder.Shade. Nejpostiženější zemí bylo Rusko, útočníci 
však cílili i na Ukrajinu, Francii, Německo a na Japonsko.
Dalším příkladem může být kampaň, která šířila Filecoder.
GandCrab. Odstartovala již mezi vánočními svátky minu-
lého roku a potom prudce rostla od začátku toho nového. 
Tato konkrétní kampaň mířila mimo jiné na německé firmy.
Škodlivé přílohy e-mailu byly už v minulosti častým vek-
torem šíření. Momentálně se tato metoda vrací na scénu 
po více než roční pauze. Infikovaná příloha působí na první 
dojem legitimním dojmem. Například zachycené škodlivé 
e-maily kampaně ransomwaru Shade se vydávaly za rus-
kou banku B&N Bank nebo za obchodní řetězec Magnit. 
Po stažení a spuštění se do napadeného zařízení načetl 
malware, který do zařízení stáhl a aktivoval ransomware. 
Tvůrci kampaně měli malware rozmístěný na infikovaných 
webech provozovaných na redakčním systému WordPress. 
K napadení těchto stránek útočníci využili techniku lámání 
hesel pomocí masivní botnet sítě. 

Zacílení na Česko je jen otázkou času
Ze způsobu šíření ransomwaru Shade plyne, že útočníci 
cílí na širší masu uživatelů. Analytici ze společnosti ESET 
předpokládají, že Rusko bylo pouze začátkem větší kampa-
ně, jež by mohla zasáhnout i střední Evropu včetně České 
republiky. 
„Ze zkušenosti a historie se domníváme, že je to jen otázka 
času, kdy vznikne specifická kampaň zaměřená na střed-
ní Evropu. Soudíme, že bude primárně zacílená na firmy 
podobně jako Filecoder.GandCrab, který okolo Vánoc také 
mířil na firmy v Německu. Firmy často disponují většími 
částkami a jsou vyděračům ochotnější zaplatit než jednot-
livci,“ popisuje Miroslav Dvořák.
Dodává, že firmy ani jednotlivci by neměli podceňovat 
zabezpečení koncových zařízení a také zálohování dat. Pri-
mární ochranný prvek by měl vždy být kvalitní bezpečnost-
ní software. Uživatelé by také měli být obezřetní a dávat 
si pozor, zda e-maily pocházejí z důvěryhodného zdroje. 
Jednodušší situaci mají uživatelé Gmailu, který již dva roky 
automaticky blokuje všechny javascriptové přílohy v odesí-
laných i přijímaných e-mailech. /mik/

Očekává se velký comback 
ransomwaru. Česko se mu nevyhne.

Ransomware je 
malware, který blokuje 
počítačový systém 
nebo šifruje data 
v něm zapsaná a pak 
požaduje od oběti 
výkupné za obnovení 
přístupu.

Fo
to

 e
se

t


 in

ze
rc

e 

30
0

0
0

7/
15



 „Vlastním malou dílnu a zaměst-
návám tři šikovné řemeslníky,“ 
říká pan Jiří z Českých Budějovic. 
„Jelikož se na dílně různě střídáme, 
všichni ke komunikaci mezi sebou 
nebo se zákazníky využíváme 
jak volání, tak mobilní data. Bez 
e-mailu a chatu v mobilu si už fun-
gování vůbec nedokážu představit. 
Zároveň mám kancelář, ve které 
potřebuji stabilní a neomezené 
připojení k internetu. Zajišťujeme 

odtud veškerou komunikaci se 
zákazníky, spravujeme webové 
stránky firmy a účty na sociálních 
sítích, účetnictví a také zálohujeme 
veškerou dokumentaci,“ doplňuje.

Tarify Red+ Office nově 
s neomezeným internetem 
a virtuální linkou zdarma

Zajímavé řešení pro malé firmy, 
které potřebují pro své zaměstnan-

ce zajistit dostatek mobilních dat 
a zároveň vyřešit pevné připojení 
pro svoji kancelář nebo dílnu, na-
bízí společnost Vodafone. Nabídka 
Red+ Office obsahuje kromě výhod-
ného tarifu s neomezeným voláním 
a dostatečným balíčkem mobilních 
dat až pro 6 SIM karet nově také 
neomezený pevný internet a virtu-
ální pevnou linku zdarma. 

„Máme již léta zavedené 
telefonní číslo na pevnou linku. 

Je uvedené na všech materiálech 
a zákazníci ho mají většinou 
už i uložené ve svém telefonu. 
Potíž je ale v tom, že dnes již 
naši účetní dělají často z domo-
va a ani já nesedím v kanceláři 
stále,“ říká Petra V. majitelka 
účetní firmy z Kolína.  „Voda-
fone mi k mému tarifu zdarma 
nabídl praktické řešení v podobě 
virtuální linky. Ta pevné číslo 
jednoduše přesměruje na můj 
mobil a já tak mohu přijímat 
hovory z pevné linky kdykoliv 
a odkudkoliv.“ 

Výhodná nabídka pro malé 
firmy a živnostníky komplexně 
pokryje jejich požadavky na mo-
bilní data a hlasové volání pro 
zaměstnance nebo spolupracov-
níky a zároveň přinese úsporu 
za kvalitní a rychlé připojení 
kanceláře k pevnému internetu 
odkudkoli. Zjednoduší se i faktu-
race, neboť vyúčtování za veškeré 
telekomunikační služby přijde 
na jedné faktuře.  

Jeden partner pro mobilní data, 
volání i pevný internet
Malá překladatelská agentura, truhlářská dílna, kadeřnictví, 
designérské studio nebo menší instalatérská firma, ti všichni 
dnes k podnikání potřebují připojení k internetu. Nejen 
proto, aby mohli včasně reagovat na dotazy a požadavky 
svých zákazníků, ale také proto, aby mohli kdykoli a kdekoli 
upravovat potřebné dokumenty a sdílet je v reálném čase 
se svými spolupracovníky nebo plnit požadavky spojené 
s elektronickou evidencí tržeb. Moderní technologie jsou 
zkrátka základem plnohodnotné komunikace ve všech 
oborech a dokáží ušetřit čas i peníze. 
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