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Pozemky kolem tras plánovaných dálničních tahů jsou už nyní v hledáčku stavitelů skladů 
a výrobních hal. Největší aktivita developerů se soustředí kolem budoucího prodloužení 
D11 či obchvatu Českých Budějovic a jeho napojení na D3. Blízké obce ale často v územních 
plánech s podobnou výstavbou nepočítají.
byznys / str. 4

Lákavá půda 
u nových dálnic
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Přizpůsobujeme se
Armáda vytváří 

kvůli bezpečnostním 
hrozbám nová 

velitelství a jednotky, 
říká ministr obrany 

Lubomír Metnar.

Rozhovor
str. 12–13
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 CZK/EUR •  25,620 / –0,015 Kč   CZK/USD •  22,633 / +0,099 Kč   PX •  1104,47 /  +1,23 %   BITCOIN •  5076,00 $ / +0,23 %   ZLATO •  1294,00 $ / +0,31 %
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PRÁVĚ V PRODEJI



Samé otázky
Kdo chce pracovat pro zakla-
datele čínského internetového 
gigantu Alibaba Jacka Ma, musí 
počítat s dvanáctihodinovou 
pracovní dobou. Jinak se prý 
nemusí ani namáhat a ucházet 
se o místo. Sám Ma frčí v mo-
delu „996“ – od devíti do devíti 
šest dnů týdně. „Každý chce 
úspěch, hezký život, respekt. 
Ale jak bez většího úsilí, více 
času a energie?“ ptá se Ma. 
Strategie je jasná: Makáme, 
aneb jak uvedl budoucí ministr 
průmyslu: stačí mi pět hodin 
spánku a mí lidé musejí propo-
tit trička.

Do Číny vyrazí co nevidět již 
popáté prezident s podnika-
telskou misí. Odcestovat mají 
i končící ministři Dan Ťok 
a Marta Nováková. Prima roz-
lučka. Každopádně financování 
cesty, která má přijít na 
8,9 milionu korun, bude dnes 
schvalovat vláda. Tak sbohem 
a šáteček!

Prodej mobilních telefonů 
loni v Česku stoupl o procento. 
Celkem jich máme 4,53 milio-
nu kusů. Tak teď nevím, je to 
dobrá zpráva, špatná zpráva, 
nebo jaká je to vlastně zpráva? 
Když bude víc telefonů, budou 
se víc využívat data, a tudíž 
budou levnější? #JenSePtam

Pavel OTTO
 

Trestné činy poškozující 
nebo ohrožující finanční 
zájmy Evropské unie, tedy 
hlavně dotační podvody, 
začne od podzimu 2020 
vyšetřovat Úřad evropského 
veřejného žalobce. Spadat 
pod něj bude osm až deset 
státních zástupců v Česku, 
kteří budou dohlížet na své 
kolegy v jednotlivých regio-
nech. 

Počítá s tím novela 
zákona, která hladce prošla 
ústavně-právním výborem 
Poslanecké sněmovny. Může 
se tak dostat už na program 
nadcházející schůze pléna, 
která začíná zítra a kde 
s největší pravděpodobností 
vzhledem k souhlasu výboru 
nenarazí na překážky.

Šéf výboru Marek Benda 
(ODS) připomněl, že se 
vznikem institutu evropské-
ho prokurátora souhlasilo 
dvaadvacet členských zemí 
EU. „Je to evropské naříze-
ní, nedá se s ním nic dělat. 
České ministerstvo sprave-
dlnosti proti němu vznášelo 

připomínky, ale nakonec ho 
nevetovalo,“ uvedl.

Soustavu státního zastu-
pitelství čeká podle vrchní 
pražské žalobkyně Lenky 
Bradáčová největší změna 
za posledních třicet let. 

„Zhruba desítka státních 
zástupců vzešlá z výběro-
vých řízení bude pověřena 
vykonávat úkoly evropského 
prokurátora. Ztratí tak suve-
renitu,“ míní Bradáčová. 

Do kompetence nového 
úřadu se sídlem v Lucem-
burku, kde bude mít každý 

zapojený stát svého žalobce, 
budou spadat daňové a celní 
delikty, machinace s veřejný-
mi zakázkami nebo korupce. 
Uvažuje se také o terorismu, 
poznamenala vrchní pražská 
zástupkyně.

O podezření, že byl tako-
výto trestný čin spáchán, 
budou muset národní státní 
zastupitelství neprodleně 
informovat evropského 
prokurátora. Případné spory 
o příslušnost k vyšetřování 
bude podle novely rozhodo-
vat brněnské nejvyšší státní 
zastupitelství.

Předseda poslanců ČSSD 
Jan Chvojka prosadil úpravu, 
která má zefektivnit mezi-
národní justiční spolupráci. 
Česku mimo jiné umožní 
získat ze zahraničí výnosy 
z trestné činnosti, na jejímž 
odhalení se podílely tuzem-
ské orgány.  

EU odůvodnila přijetí 
směrnice tím, že posílí 
přeshraniční spolupráci. 
Kvůli finančním podvodům 
přichází osmadvacítka 
o 650 milionů eur ročně.

Česko chystá zákon 
o eurožalobci

Státní zástupci budou pověřeni vykonávat 
úkoly evropského prokurátora. Ztratí tak 
suverenitu, míní Lenka Bradáčová.

20,5
miliardy korun 
činily na konci 

roku pohledávky 
ČR u ostatních 

zemí, meziročně 
o třetinu méně.

Číslo dne
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Kabinet prý 
uměle snižuje 
schodek
Vláda vylepšila bilanci státního 
rozpočtu převodem 18 miliard 
korun z privatizačního účtu, 
uvedla ČT. Schodek rozpoč-
tu tím ke konci března klesl 
na 9,2 miliardy korun, zatímco 
jinak by průběžný schodek 
rozpočtu byl 28 miliard.

Opoziční ODS proto vyzvala 
vládu, aby představila plán, jak 
letošnímu vysokému schodku 
rozpočtu zabránit. „Pokud jej 
nepředloží, budeme iniciovat 
jednání rozpočtového výboru 
i mimořádnou schůzi sně-
movny,“ řekl šéfposlanců ODS 
Zbyněk Stanjura.

Mluvčí rezortu financí 
Michal Žurovec uvedl, že mož-
nost převádět prostředky z vý-
nosů privatizace do rozpočtu 
byla uzákoněna již od roku 
2012. „Žádné rozpouštění 
prostředků ani hledání nových 
zdrojů se rozhodně nekoná,“ 
řekl. /čtk/                více E15.cz

ZHRUBA DVĚ STOVKY lidí se včera zúčastnily Pochodu dobré vůle centrem Prahy. Cílem po-
řadatelů bylo vytvořit pokojným a kulturním chováním kontrast k agresivním projevům nenávisti 
a společně deklarovat, že antisemitismus do slušné společnosti nepatří. Akci pořádá od roku 
2004 česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. Důvodem je, že 
podle ní od prvního ročníku stále narůstá nepřátelská propaganda namířená proti Židům.

PROTI ANTISEMITISMU
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https://www.e15.cz/domaci/statni-kasa-je-na-tom-hur-breznovy-schodek-rozpoctu-snizil-prisun-penez-z-privatizacniho-uctu-1358033
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Novým předsedou Sta-
rostů a nezávislých se 
stal poslanec Vít Ra-

kušan. Nahradil dosavadního 
šéfa hnutí Petra Gazdíka, kte-
rý se rozhodl odejít po deseti 
letech z čela strany. Rakušan 
neměl na celostátním sněmu 
STAN v Praze protikandidáta, 
hlasovalo pro něj 139 ze 
148 přítomných delegátů. 
Prvním místopředsedou se 
stal šéf poslanců Jan Farský. 
Gazdík zůstal řadovým místo-
předsedou hnutí.

Starostové mohou být po-
dle Rakušana součástí příští 
vlády. „Starostové a nezávislí 
si musejí říct o vládní zod-
povědnost. Musíme usilovat 
o to, abychom byli příští 

Starostové mají nového 
šéfa a chtějí do vlády

Senátorem za 
Prahu 9 bude 
David Smoljak

• Doplňovací volby do Senátu 
v Praze 9 vyhrál scenárista 
a zastupitel pražské Vinoře David 
Smoljak (za STAN). Dostal 
59,5 procenta hlasů, poražený 
starosta Prahy 9 Jan Jarolím 
z ODS 40,49 procenta.

• Díky vítězství Smoljaka bude se-
nátorský klub STAN nejpočetnější 
v horní komoře. „Doufám, že se 
nám podaří jeden reparát. A to, že 
si zvolíme nového předsedu Se-
nátu,“ řekl nový šéf hnutí Vít Ra-
kušan.        názory str. 10

Vnitrni hlas E15 225x148.indd   1 18/03/19   10:32
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Zeman se sejde 
s čínským prezidentem

Prezident Miloš Zeman se 
během nadcházející ná-
vštěvy Číny setká s čínským 
protějškem Si Ťin-pchingem. 
Na cestu se Zeman vydá 
24. dubna, zpět se vrátí za 
pět dnů. V plánu má i účast 
na summitu k takzvané nové 
Hedvábné stezce. Zeman 
poletí do Číny už popáté.

Stát dá na dopravní 
stavby 233 miliard

Stát plánuje nejpozději do 
roku 2020 zahájit nebo do-
končit 145 velkých doprav-
ních staveb za téměř 
233 miliard korun. Téměř 
dvě třetiny investic mají jít 
na silnice a dálnice. Vyplývá 
to z přehledu ministerstva 
dopravy, který dnes projed-
ná vláda. /čtk/

Krátce

vládní silou a abychom byli 
součástí silné demokratické 
vlády,“ řekl nový předseda 
strany, pro kterého hlasovalo 
93 procent delegátů.

Současná vláda není podle 
Rakušana nebezpečím jen pro 
demokracii této republiky, ale 
i pro prosperitu této země. 
„Řízení státu jako firmy ne-
funguje,“ zkritizoval Rakušan 
vládní koalici ANO a ČSSD. 
Starostové ale musejí uspět 
nejen ve volbách do sněmov-
ny, ale také ve volbách evrop-
ských a krajských, dodal.

Za své priority označil 
Rakušan vzdělání a školství, 
digitalizaci státní správy 
i na nejnižší úrovni, podporu 
životního prostředí a boj proti 

suchu nebo reformu sociální-
ho systému. „Sociální dávky 
chceme nahradit sociálními 
pobídkami,“ navrhl Rakušan. 

Nový šéf hnutí také navrhl, 
aby volební právo v komunál-
ních volbách měli již šest-
náctiletí. Nadšení u ostatních 
stran nevzbudil. Pozitivně ho 
vnímá TOP 09, lidovci se ne-
brání debatě. S návrhem ne-
souhlasí zástupci ODS, KSČM 
a SPD. „Hranice dospělosti 
je u nás 18 let. Není důvod 
snižovat hranici pro volební 
právo,“ uvedl například šéf 
občanských demokratů Petr 
Fiala.  rozhovor s vítem  
    rakušanem na E15.cz

NGUYEN Thuong Ly

https://www.e15.cz/rozhovory/pokud-vyrazne-zpomali-ekonomika-babisovi-nepomuze-ani-marketing-rika-novy-predseda-stan-rakusan-1358031
https://www.e15.cz/rozhovory/pokud-vyrazne-zpomali-ekonomika-babisovi-nepomuze-ani-marketing-rika-novy-predseda-stan-rakusan-1358031


4 | BYZNYS

VŠE 
O GASTRO 
BYZNYSU

NA E15.CZ

Kupujte i na
www.ikiosek.cz

• 9 kroků k vlastnímu podniku
• Radek Kašpárek: 
   Kuchaře si umím vytrénovat
• Rady od úspěšných majitelů

Právě
v prodeji


 in

ze
rc

e 

U dalšího sjezdu z dálnice 
D11 v  Hradci Králové Plačicích 
tam na 42 hektarech při-
pravuje území pro budoucí 
výstavbu realitní společnost 
Lettenmayer & Partner. 

Prodloužení D11 z Hradce 
Králové do Jaroměře zaujalo 
poradce z firmy 108 Invest-
ment Advisory. „Kontrolu-
jeme například území exitu 

108. Velmi zajímavou oblastí 
jistě bude prodloužení D35 
od Opatovic směrem k Holi-
cím. I tam připravujeme dvě 
území pro budoucí rozvoj,“ 
dodal Hospodář.

Odpor vůči kamionům

Další developeři se zaměřili 
na okolí Českých Budějovic. 

U obce Boršov chystá neda-
leko letiště logistický projekt 
na 54 hektarech společnost 
Lettenmayer & Partner. 
V severní části jihočeské 
metropole poblíž sjezdu 
z dálnice připravuje haly 
developerská skupina CTP. 
Projekt však naráží na odpor 
českobudějovické radnice 
a okolních obcí.

Developeři se derou na 
pozemky u příštích dálnic
Daniel NOVÁK

Výstavba nových dálničních 
tahů přitahuje stavitele logi-
stických a výrobních center 
či skladů. Oblasti okolo 
Hradce Králové, Litomyšle, 
kudy povede dálnice D35, 
či Českých Budějovic, kde 
se začal stavět obchvat, jenž 
bude součástí dálnice D3 
ve směru do Rakouska, se 
dostaly do hledáčku deve-
loperů. 

„Příští exity připravova-
ných dálnic jsou horké téma. 
Lokace jsou již dobře zná-
my, je možné vycházet z ve-
řejně dostupných dat,“ řekl 
Jan Hospodář, řídící partner 
v poradenské společnosti 
108 Investment Advisory. 

Napojení logistiky 

„V právě stavěných nebo 
připravovaných dálnicích 
vidíme velmi atraktivní pří-
ležitosti k rozvoji,“ potvrdil 
generální ředitel developera 
Panattoni pro ČR a SR Pavel 
Sovička, který si vyhlédl 
Smiřice na Královéhradec-
ku. Na dohled od stavěné 
dálnice D11 tam chystá 
stavbu logistického centra, 
v němž najde práci devět set 
lidí. Vyplývá to z informací 
zveřejněných v rámci EIA. 

VZÁJEMNÁ VAZBA. Stavba dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi se v uplynulých 
týdnech rozjela naplno. Na dohled od ní chystá logistické centrum developer Panattoni.
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„Snažíme se zabránit 
výstavbě logisticko-výrobní-
ho areálu kvůli extrémnímu 
zatížení částí města kamio-
novou dopravou,“ vysvětlil 
českobudějovický primátor 
Jiří Svoboda (ANO). 

Developerské plány nebu-
dí nadšení ani v Litomyšli. 
Okolo města povede dálnice 
D35. „Logistické haly kolem 
města nechceme a byl to 
jeden z hlavních argumentů, 
proč jsme nechtěli přímý 
sjezd do města ve směru 
od České Třebové,“ sdělil 
starosta Litomyšle Daniel 
Brýdl.

Rozhoduje bonita půdy

Pro developery je sice rozvoj 
dálniční sítě silným magne-
tem, ale často při plánování 
projektů narážejí na sku-
tečnost, že obce ve svých 
územních plánech s výstav-
bou skladů a továren ne-
počítají. Pokud je v lokalitě 
bonita půdy první a druhé 
kategorie, změna územního 
plánu ve prospěch stavby 
podle současných zákonů 
není možná. 

„V současné době můžete 
požádat o změnu územní-
ho plánu ze zemědělského 
využití na komerční nebo 
industriální výstavbu pouze 
u bonity třetí kategorie,“ 
vysvětluje poradce Hospo-
dář. V případě, že je možná 
změna pozemků na stavební 
parcely, se cena může dostat 
přes hranici pěti set korun 
za metr čtvereční. 

 více E15.cz

Výrobce chlazení utržil 
přes dvě miliardy

Společnost Hauser, která 
v Kaplici vyrábí chladicí 
techniku, vykázala v hos-
podářském roce od dubna 

2017 do březena 2018 tržby 
ve výši 2,19 miliardy korun. 
Meziročně stouply o patnáct 
procent. Podnik poprvé 
v historii překonal v tržbách 
hranici dvou miliard korun. 
Zisk po zdanění Hauseru 
klesl o patnáct procent na  
187 milionů.

V Česku se loni prodalo  
4,5 milionu mobilů

O jedno procento loni vzrostl 
tuzemský prodej mobilních 

telefonů. Zákazníci jich 
koupili 4,53 milionu. V nej-
silnějším posledním čtvrtletí 
se loni prodalo 1,24 milionu 
telefonů, což představuje 
meziroční sedmiprocentní 
růst. Ukazují to data analytic-
ké firmy Gartner.

Letošní zima  
zklamala teplárny

Většina tepláren v Česku 
dodala v uplynulé zimě me-
ziročně méně tepla, odběra-

telé by tak měli v platbách 
ušetřit. Uvedlo to Tepláren-
ské sdružení ČR. Některé 
teplárny označují končící 
zimní období za nejhorší 
za poslední léta, teplotně 
bylo nadprůměrné. 

Vysokorychlostní vlaky 
se inspirují ve Francii

Vlaky na vysokorychlostních 
tratích v Česku by měly jezdit 
podle norem francouzských 
rychlostních souprav TGV. 

Správa železniční doprav-
ní cesty koupí na základě 
memoranda francouzské 
technické předpisy pro vyso-
korychlostní tratě. „Normo-
tvorba a předpisy, jak vůbec 
vysokorychlostní tratě stavět, 
jsou mimořádně důležité. 
Neumím si představit, že 
bychom je u nás začali vy-
tvářet, když už jsou čtyřicet 
let vyzkoušené ve Francii,“ 
vysvětloval řešení ředitel 
Správy železniční dopravní 
cesty Jiří Svoboda. /čtk/

Krátce
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https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/developeri-si-parceluji-uzemi-u-pripravovanych-dalnic-chystaji-nove-sklady-a-tovarny-1358014
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Jiří LIEBREICH

Lanovou dráhu na Petřín, 
předloni po Pražském hradě 
druhou nejnavštěvovanější 
turistickou atrakci metropo-
le, čeká rozsáhlá rekonstruk-
ce. Dopravní podnik počítá 
nejen s opravou půlkilomet-
rové trati, ale také s nahraze-
ním dosavadních kabinových 
vozidel novými. „Odhadova-
né náklady na rekonstrukci 
dráhy a oba vozy se nyní 
pohybují okolo 160 milionů 
korun,“ sdělila deníku E15 
mluvčí DPP Aneta Řehková.

Podoba nových vozidel 
má vzejít z veřejné soutěže 
navzdory nedobré zkušenos-
ti dopravního podniku. Nej-
větší pražská firma totiž už 
dříve vypsala pro odborné 
školy designovou soutěž, ale 
žádný návrh na zpracování 
vozů nedostala. „Připravu-
jeme vypsání nové soutěže 
většího významu. Návrhy 

Dopravní podnik 
hledá nové vozy pro
petřínskou lanovku 

bude posuzovat odborná 
komise složená z designerů 
a techniků,“ doplnila Řehko-
vá. Připomněla, že poslední 
výrazná rekonstrukce trati 
se konala v letech 2015 až 
2016. 

„Nynější opravu tratě la-
novky plánujeme na období 
2019 až 2021,“ řekl pražský 
radní pro dopravu Adam 
Scheinherr (Praha sobě).

Hlavní město už zadalo 
studii proveditelnosti pro 
nové vozy lanovky. Zahájena 
bude poté, co si odborná 
komise vybere z designových 
návrhů.

Lanovkou na Petřín se 
předloni svezly více než dva 
miliony cestujících, meziroč-
ně jich tak přibyla pětina. 
Dráha bývá nejvytíženější 
od dubna do října, kdy pře-
váží průměrně dvě stě tisíc 
pasažérů měsíčně. Od za-
hájení provozu v roce 1985 
přepravila více než padesát 
milionů cestujících. 

Technické 
parametry lanové 
dráhy na Petřín

• délka tratě: 510 metrů

• počet zastávek: tři

• počet vozů: dva

• překonávaná výška: 130 metrů

• rychlost jízdy: čtyři metry  
za sekundu

• doba provozu: celoročně 
mimo pravidelné výluky na jaře 
a na podzim

PRAŽSKÁ ATRAKCE. Oba nynější vagony lanové dráhy mají být nahrazeny zcela novými vozy. Na 
jejich výběr podle dopravního podniku dohlédnou technici i designéři. 
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Tuzemským konzu-
mentům zachutnaly 
míchané nápoje 

s pivem. Jejich spotřeba loni 
vzrostla o 42,5 procenta 
na 429 tisíc hektolitrů. Vyšší 
zájem byl také o nealkoholic-
ká piva, kterých Češi vypili 
o 7,6 procenta více, a to  
566 tisíc hektolitrů. Uka-
zují to data Českého svazu 
pivovarů a sladoven. Obě ka-
tegorie však představují jen 
drobnou část pivního trhu 
v řádu jednotek procent.

Nástup míchaných nápojů 
s pivem potvrzují přední 
pivovary. „Úspěch zazname-
nal nealkoholický Staropra-
men s růstem přes šedesát 
procent a pivní mixy Cool 
včetně těch nealkoholických, 
které jsou hlavním motorem 
růstu tohoto druhu nápoje,“ 
uvedl mluvčí Pivovarů Staro-
pramen Pavel Barvík. 

„Meziročně jsme loni 
v Česku prodali o dvacet 
procent více Birellu. Rostla 
obliba hlavně ochucených 
variant,“ uvedl marketingový 
ředitel Plzeňského Prazdroje 
Roman Trzaskalík.

Oblibu nealkoholických 
piv i pivních mixů, které po-
dle Českého svazu pivovarů 
a sladoven mají obsahovat 
padesát procent piva, připi-
suje svaz teplému loňskému 
počasí. „Pivním mixům při-
cházejí na chuť nové skupiny 
lidí,“ doplnila výkonná ředi-
telka svazu Martina Ferenco-
vá. Oba segmenty pak podle 
sociologa Jiřího Vinopala, 

Za boom pivních 
mixů mohou 
počasí i móda

který pivní trh dlouhodobě 
sleduje, mají zastoupení 
hlavně mezi mladšími lidmi 
a mezi mezi ženami. 

Loňský rok přesto nepře-
konal boom pivních mixů 
z roku 2012. Tehdy jejich spo-
třeba vystoupala na 434 ti - 
síc hektolitrů, pak následoval 
čtyřicetiprocentní pokles. 
„Pivaři byli na pivo tohoto 
typu zvědaví. Pak ho spousta 

konzumentů opustila,“ vy-
světlila Ferencová. 

Za pravdu jí dává Vinopal. 
„Tehdy opadla první módní 
vlna. Z hlediska dlouho-
dobých výzkumů je tento 
segment obecně náchylnější 
na módní vlny než běžná 
piva,“ doplnil.

Důvodem zájmu konzu-
mentů u nealkoholických 
piv je podle Vinopala 
zvýšení kvality. „Z pohledu 
spotřebitelů se začaly více 
podobat běžným pivům,“ 
řekl sociolog.  více E15.cz

Barbora PÁNKOVÁ

Plzeňský Prazdroj 
loni meziročně prodal 
o dvacet procent 
Birellu více. Rostla 
hlavně konzumace 
ochucených variant.

Pramen Český svaz pivovarů a sladoven

Spotřeba nealkoholického piva a pivních  
mixů v Česku (v tisících hektolitrů)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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https://www.e15.cz/byznys/potraviny/cesi-se-rozjeli-s-pivnimi-mixy-muze-za-to-pocasi-i-moda-1358030


Společnost Příbramská 
teplárenská může 
po desítkách let 

v konkurzu skončit v rukou 
nového majitele. Soutěž 
na její převzetí vyhrála spo-
lečnost Mincom CZ napojená 
na skupinu EnergoFuture. 
Také ve smlouvách týkají-
cích se prodeje, které byly 
zveřejněny v registru smluv, 
jsou kontakty na pracovníky 
EnergoFuture. Kromě toho 
dva na sobě nezávislé zdroje 
obeznámené s prodejem 
považují za nového investora 
EnergoFuture.

Za Příbramskou tepláren-
skou zaplatí kupec 238 mi- 
lionů korun na účet kon-
kurzního správce teplárny. 
Dalších zhruba 38 milionů 

Příbramskou teplárenskou  
kupuje skupina EnergoFuture
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276
milionů korun 
zaplatí celkově 
EnergoFuture 

za koupi teplárny.

Nový majitel 
porazil v soutěži 
takové giganty, jako 
jsou plynárenský 
kolos Innogy nebo 
energetická skupina 
ČEZ. 

Kupujte také na www.ikiosek.cz/formen

 TRENDY 2019   
Zásadní trendy, které 
jsou nositelné, 
a není nutné se jich obávat

FASHION BIBLE 
JARO/LÉTO 2019

244 STRAN!

PRÁVĚ
V PRODEJI

 RAPSODIE V BÍLÉ 
Dvanáct velkých módních
domů představuje své
kolekce na tuto sezonu

300825/129 inzerce

korun poputuje na účet Pří-
brami. Součástí prodeje jsou 
totiž všechna aktiva podniku 
včetně rozvodné teplárenské 
infrastruktury v majetku 
města. EnergoFuture tak 
za teplárnu zaplatí celkem 
více než 276 milionů korun. 

Transakce, při níž vy-
stupovali dva prodávající, 
nebyla jednoduchá. „Slo-
žitá byla koordinace zájmů 
dvou prodávajících: města 
a věřitelů. Nejsložitější bylo 
sladit časově a procedurálně 
režim, v němž jedná město 
při prodeji majetku a režim 
prodeje majetku z konkur-
zu,“ popisuje proces Petr 
Dědeček, výkonný ředitel 
Patria Corporate Finance. 
Tato společnost byla při 

transakci poradcem spolu 
s firmou Naxos. 

Společnost EnergoFuture 
vlastní zdroj na výrobu tepla 
a elektrické energie z bioma-

sy, přesněji dřevní štěpky, 
který leží poblíž moravsko-
slezského Frýdku-Místku. 
„Nejsou v energetické branži 
příliš známí,“ dodává zdroj 
z energetických kruhů. 
EnergoFuture však dokázala 
porazit plynárenský kolos In-
nogy nebo také energetickou 
skupinu ČEZ.  

Podle informací deníku 
E15 z energetických kruhů 
plánuje nový investor využít 
teplárnu pro výstavbu zdroje 
na štěpku a spalovny komu-
nálního odpadu. Vyjádření 
EnergoFuture se redakci E15 
nepodařilo získat. 

Pro ukončení prodeje ale 
ještě zbývá transakci vypořá-
dat. „Předpokládáme, že vše 
proběhne do konce dubna 
2019,“ míní Dědeček. Aby se 
EnergoFuture stala maji-
telem teplárenských aktiv, 
musí ještě zaplatit. 

Vladan GALLISTL



Trump podpoří 
výstavbu 5G sítí

Americký prezident Donald 
Trump a Federální komise 
Spojených států amerických 
pro komunikaci chtějí rych-
lejší rozvoj sítě 5G. Aktivity 
v této oblasti proto podpoří 
uvolněním potřebných 
kmitočtů. „Závod v budo-
vání sítě 5G začal a Spojené 
státy musejí zvítězit,“ odů-
vodnil svůj krok americký 
prezident. V USA by podle 
Trumpa mělo být do konce 
roku 92 lokalit, kde lidé bu-
dou moci využívat připojení 
k internetu prostřednictvím 
5G sítě, píše server CNBC. 
První aukce kmitočtů v 5G 
má začít na sklonku roku.

Švédové se stydí létat

Do švédštiny proniká nový 
módní výraz: flygskam. 
Slůvko, které by se dalo 
přeložit jako „stud z létání“, 
shrnuje pocity stále většího 
počtu Švédů, kteří kvůli 
obavám o globální klima 
omezují používání letadel 
a místo nich volí ekologič-
tější dopravní prostředky, 
zejména vlaky. Jezdí jimi 
například i na dovolenou 
do Španělska, upozorňuje 
agentura AFP. K novému 
trendu se už přihlásila i řada 
osobností. Podle webu BBC 
se k hnutí přes facebookové 
stránky přidaly desetitisíce 
Švédů. Snaží se tak neúčast-
nit na produkci CO2. /oso, čtk/
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ČEZ ukončil 
smlouvu 
s Inercomem
Protiprávní jednání bulhar-
ského státu údajně donutilo 
českou energetickou firmu 
ČEZ ukončit smlouvu o pro-
deji svých bulharských aktiv 
tamní společnosti Inercom. 
Tvrdí to česká firma s odka-
zem na to, že kvůli zásahům 
Bulharska nemohlo dojít 
ke splnění odkládacích pod-
mínek smlouvy, a tím i jejímu 
vypořádání.

„Jednání o prodeji aktiv 
dále pokračují,“ uvedla 
mluvčí ČEZ Alice Horáková. 
Inercom a ČEZ podepsaly 
smlouvu o prodeji 23. února 
2018, bulharský antimono-
polní úřad ale její realizaci 
19. července znemožnil se 
zdůvodněním, že by Inercom 
získal na energetickém 
trhu dominantní postave-
ní. Obchodní transakce, 
jejíž hodnota se odhadovala 
na 320 milionů eur, vyvolala 
záhy pochybnosti, zda tak 
malá společnost jako Iner-
com dokáže financovat a řídit 
strategicky důležité energe-
tické provozy. Nejasné také 

bylo, z jakých zdrojů firma 
získala peníze nutné k tak 
velkému nákupu.

Na začátku letošního dub-
na ČEZ oznámil, že obdržel 
závazné nabídky na koupi 
svých bulharských aktiv 
od společností India Power 
a Eurohold. Obě nabídky 
česká firma vyhodnocuje. 
Od prosince loňského roku 
vedl ČEZ jednání o prodeji 
aktiv v Bulharsku paralel-
ně s firmami India Power 
a Inercom. Místopředseda 
představenstva ČEZ Tomáš 
Pleskač v polovině března 
uvedl, že Inercom je stále 
ve hře, firma ale musí změnit 
odpor bulharského antimo-
nopolního úřadu k transakci. 
/čtk, msc/

Inercom je stále 
ve hře, musí 
jen přesvědčit 
bulharského 
regulátora.

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 12. 4. 2019 Akcie na pražské burze 12. 4. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 86,00   0,00 % 

CETV 94,40   0,64 % 

ČEZ 548,00   0,74 % 

Erste Bank 930,60   3,75 % 

Kofola 304,00   0,33 % 

KB 940,50   0,59 % 

Moneta 80,50   0,12 % 

O2 CR 246,50   0,20 % 

Pegas 778,00   -0,26 % 

Philip Mor. ČR 15 440,00   0,52 % 

TMR 760,00 0,00 %

VIG 629,00   1,78 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

703 170

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,246

Čína 1 3,374

Dánsko 1 3,432

EMU 1 25,620

Chorvatsko 1 3,446

Japonsko 100 20,214

Kanada 1 16,988

Maďarsko 100 7,959

Norsko 1 2,668

Polsko 1 5,986

Rusko 100 35,290

Švédsko 1 2,445

Švýcarsko 1 22,621

Turecko 1 3,931

USA 1 22,633

Velká Británie 1 29,678

ANGLICKÉ MĚSTO SALISBURY, které se loni stalo 
středem pozornosti kvůli otravě bývalého ruského agenta 
Sergeje Skripala a jeho dcery, je podle listu The Sunday Times 
nejlepším místem pro život v Británii. Autoři letošního žebříč-
ku ocenili obyvatele města za to, jak se dokázali vypořádat 
s touto temnou kapitolou v dějinách města.
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NEJLEPŠÍ V BRITÁNII
Ma hájil 
workoholiky
Do debaty ohledně sladění 
pracovního a osobního živo-
ta vstoupil Jack Ma, zaklada-
tel čínského internetového 
gigantu Alibaba. Zaměstnan-
cům nespokojeným se svou  
pracovní dobou vzkázal, ať 
berou přesčasové hodiny 
jako příležitost dosáhnout 
v životě solidního postavení, 
uvádí agentura Reuters.

Ma se zastal zejména 
pracovního modelu „996“, 
který je v odvětví e-commer-
ce údajně běžný. Spočívá 
v práci od deváté hodiny 
ranní do deváté hodiny 
večerní po šest dní v týdnu. 
„Osobně si myslím, že mít 
možnost řídit se tímto roz-
vrhem představuje velké po-
žehnání,“ uvedl v příspěvku 
na firemním účtu v aplikaci 
WeChat. „Pokud chcete dě-
lat pro Alibabu, musíte být 
připraveni na dvanáctihodi-
novou pracovní dobu, jinak 
se ani nenamáhejte s uchá-
zením o místo,“ dodal. 

Na výši pracovních nároků 
už dříve poukázali také 
uživatelé platformy GitHub, 
která slouží pro zveřejňo-
vání programových kódů. 
Programátoři začali pouka-
zovat na firmy, kde podle 
nich panují nejhorší profesní 
podmínky. /vaj/  
 více E15.cz

https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/berte-moznost-pracovat-12-hodin-denne-jako-pozehnani-vzkazal-sef-alibaby-zamestnancum-1358020


Společnost Facebook 
loni vydala na zajištění 
bezpečnosti a soukro-

mí svého šéfa Marka Zucker-
berga 22,6 milionu dolarů, 
výrazně více než o rok dříve, 
vyplývá z dokumentů zveřej-
něných touto firmou.

Facebook se dříve stal 
terčem kritiky za svůj údajný 
podíl na ovlivňování posled-
ních amerických prezident-
ských voleb ze strany Ruska. 
Přístup firmy k ochraně 
soukromí se pak také 
dostal do centra pozornosti 
po zprávě, že analytická 
společnost Cambridge Ana-
lytica neoprávněně získala 
informace o desítkách milio-
nů uživatelů Zuckerbergovy 
sociální sítě. 

Přímo za ochranu Zucker-
berga a jeho rodiny Facebook 
loni zaplatil téměř 20 milionů 
dolarů, v roce 2017 to přitom 
bylo „jen“ devět milionů do-
larů. Zuckerberg také dostal 

2,6 milionu dolarů k tomu, 
aby pro svou osobní potřebu 
mohl využívat soukromá leta-
dla. Podle firmy jde o součást 
celého souboru bezpečnost-
ních opatření.  /čtk/
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Akcie, měny & názory

Disney 
vytáhl 
proti 
Netflixu
Americký mediální kolos 
Walt Disney zažil neuvěřitel-
ný pátek. Cena akcií firmy 
vystřelila prudce nahoru 
o 11,54 procenta na zhruba 
130 dolarů, což je historický 
rekord. Podobný cenový 
pohyb je u tak velkých spo-
lečností spíše výjimkou. 

Příčina razantního 
posílení akcií ale stojí za to. 
Disney rozjede v listopa-
du vlastní streamovací 
službu pod názvem Disney+ 
za cenu 6,99 dolaru 
za měsíc, což je poloviční 
oproti konkurenční nabídce 
od Netflixu. Službu spustí 
firma nejprve v USA, ale 
hodlá během příštích dvou 
let expandovat na všechny 
hlavní světové trhy. Oproti 
konkurenci jako Netflix 

a Apple má navíc Disney 
výhodu ve svém obrovském 
filmovém archivu, který 
může zákazníkům nabíd-
nout. 

Zajímavé je, že na zprávu 
Applu o streamovací službě 
akcie technologického kolo-
su nezareagovaly tak impo-
zantně jako v případě Walt 
Disney. Důvodem je zřejmě 
to, že Disney poskytl daleko 
více detailů o připravova-
ném projektu než technolo-
gický kolos. Apple měl sice 
při své show za zády řadu 

hollywoodských hvězd, ale 
analytikům projekt pořádně 
nepředstavil. Není tak do-
sud známa ani cena služby, 
ani její uvedení na trh. 

Nicméně nyní Disney 
čeká nejtěžší část celého 
projektu: musí s ním uspět 
u zákazníků, aby obhájil 
vysoká očekávání, která 
trh evidentně má. A to 
nebude úplně jednoduché, 
protože trh streamovacích 
služeb začíná být poně-
kud těsný, což se ostatně 
ukázalo na akciích Netflixu, 
které ztratily 4,5 procenta 
v reakci na vstup Disney 

na trh. Podobná může být 
reakce naopak akcií Disney, 
až Apple upřesní obrysy své 
služby. Zatímco zákazníci 
na celém světě mohou 
profitovat ze souboje titánů, 
akcionáři zmíněných firem 
se nakonec radovat tolik 
nemusejí.

11,5
procenta přidaly 

akcie firmy 
v páteční seanci.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     
Vladan 
GALLISTL Chráníme váš úspěchwww.trinitybank.cz

1,18 % p.a. na
spořicím účtu.
Tradičně bez
omezení.
Ve světě, kde jsou tradiční hodnoty čím dál vzácnější, je pro své klienty 
v Trinity Bank nejen úspěšně chráníme, ale také zhodnocujeme. 
Na spořicím účtu Výhoda+ o 1,18 % ročně. Bez skrytých podmínek 
a poplatků. Bez výpovědní doby – peníze máte kdykoliv k dispozici. 
Bez omezení výše vkladů. Navíc s úročením celé částky.
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Zuckerbergovo soukromí 
loni vyšlo na 22 milionů

pramen www.nasdaq.com

Jak se daří akciím Walt Disney (v dolarech)

12. 4. 2017 12. 4. 2019
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Americký výbor pro státní 
příjmy Sněmovny reprezen-
tantů stanovil novou lhůtu 
23. dubna pro předložení 
daňových přiznání americ-
kého prezidenta Donalda 
Trumpa. Trump po svém 
zvolení v roce 2016 vytrvale 
odmítá svá daňová přizná-
ní zveřejnit, přestože jeho 
předchůdci v Bílém domě to 
udělali.

Výbor Sněmovny repre-
zentantů původně žádal zve-
řejnění Trumpových daňo-
vých přiznání za posledních 
šest let do 10. dubna, termín 
ale nebyl dodržen. Demokra-
tický poslanec Richard Neal, 
který je předsedou výboru 
Sněmovny reprezentantů 
pro státní příjmy, v dopise 
americkému daňovému 
úřadu IRS uvedl, že nedodr-
žení nového termínu bude 
považováno za odmítnutí 
žádosti.

Neil svůj požadavek opírá 
o zákon z roku 1924, který 
šéfovi výboru pro státní 
příjmy dává právo žádat 
o daňová přiznání kterého-
koli občana USA, dokonce 

i bez jeho souhlasu. Zákon 
nezná žádné výjimky.

Trump už během své vo-
lební kampaně i po inaugura-
ci prohlašoval, že své daňové 
přiznání nemůže zveřejnit 
kvůli auditu berního úřadu 
IRS. Podle Trumpových kri-
tiků ale není důvod, proč by 
měl audit zveřejnění přiznání 
bránit.

Personální šéf Bílého domu 
Mick Mulvaney počátkem 
dubna v rozhovoru pro tele-
vizi Fox News prohlásil, že 
američtí demokraté daňová 
přiznání prezidenta Donalda 
Trumpa nikdy nespatří. /čtk/

Trump dostal 
další čas 
ukázat daňová 
přiznání
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Porošenko zůstal  
na stadionu sám

Ukrajinský prezident Petro 
Porošenko včera přijel 
na kyjevský olympijský sta-
dion, kde se na jeho návrh 
měla konat první debata 
před volbou hlavy státu. 
Jeho oponent a lídr před-
volebních průzkumů bavič 
Volodymyr Zelenskyj však 
nedorazil. Ukrajinci novou 
hlavu státu zvolí 21. dubna.

Corbyn by měl 
podpořit druhé 
referendum 
Přední politici britské opo-
ziční Labouristické strany 
žádají předsedu Jeremyho 
Corbyna, aby se jasně vyslo-
vil pro konání druhého refe-
renda o vystoupení Británie 
z EU. Jinak prý hrozí, že 
strana přijde o celou genera-
ci mladých, proevropských 
voličů, píše The Guardian.

V Súdánu chystají 
volby

Zástupci politických stran 
a hnutí se v sobotu sešli 
s představiteli armády. Jed-
nali o civilní vládě v období 
před volbami. Po odstoupe-
ní ministra obrany Avada 
ibn Aufa rezignoval také šéf 
tajné služby Saláh Guš, který  
stál za tvrdými zákroky proti 
demonstrantům při proti-
vládních protestech. /čtk/

Krátce

SQUATTEŘI obsazují v Benátkách prázdné budovy na odpor proti tomu, že rodiny z města vyhá-
nějí vysoké nájmy umocněné nekonečnými davy turistů. Zatímco po druhé světové válce ve městě 
na laguně žilo 175 tisíc obyvatel, dnes jich je kolem 50 tisíc. Stěžují si, že jejich město ovládli 
turisté, ale účet za jeho úklid a bezpečnost v něm hradí místní, píše agentura Reuters.
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BENÁTSKÝ PROTEST

Zákon z roku 1924 
dává šéfovi výboru 
pro státní příjmy 
právo žádat o daňová 
přiznání kteréhokoli 
občana USA.



NÁZORY A KOMENTÁŘE | 11

Starostové 
přezbrojili
Parlamentní hnutí Starostové 
a nezávislí má po víkendu no-
vého předsedu, starostu Kolí-
na a poslance Víta Rakušana. 
Současně má také jednoho 
nového senátora, v Praze 9 
uspěl v doplňovacích vol-
bách v barvách hnutí David 
Smoljak. Starostové tedy mají 
nejslabší klub v dolní komoře 
parlamentu a současně nejsil-
nější klub v té horní. Jak se to 
přihodilo?

Předností STAN je, že nemá 
pevný programový základ, 
takže většině lidí nevadí. 
Zároveň dokáže otevřít dveře 
regionálním osobnostem, 
což v senátním dvoukolovém 
většinovém volebním systé-
mu nahrává podpoře jeho 
kandidátů.

V jiném typu voleb, na-
příklad do sněmovny, mají 
výhodu skutečně celostátní 
subjekty s jednotným posel-
stvím a početnější stranickou 
základnou. Projekt STAN 
je prostě křehký a je fede-
rací různých regionálních 
part a partiček. Ty spojuje 
maximálně odpor k „cent-
ru“ v širokém slova smyslu, 
zájem na větším rozpočto-
vém přerozdělování směrem 
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Wall Street 
nepochybuje
Brexit? Burziáni z Wall 
Street míní, že je to téma za-
jímavé snad ještě pro autory 
sžíravých sloupků v regio-
nálních britských novinách, 
ale pro světovou ekonomiku 
dávno ne. Čínské zpomalová-
ní? Finančníci z ulice, která 
s formanovskou přísností 
režíruje kroky globálních 
investorů, jsou toho názoru, 
že je to jen pouhé zaklínadlo 
obsedantních krizomilců. 
Evropská ekonomická impo-
tence? Pro makléře z prken, 

která skutečně znamenají 
svět, jen věc, s níž se prostě 
už dávno počítá.

Americe se nedá upřít, že 
pokud je třeba, pořád umí 
okomentovat světové dění 
s neuvěřitelnou mírou opti-
mismu. Takovou, že pozemš-
ťané mohou v pátek namísto 
rušení obchodních účtů 
u svých brokerů v klidu odjet 
na chatu. Zatím poslední 
komentář tohoto typu napsal 
v minulém týdnu zaoceánský 
burzovní index S&P 500. 
Svým bodovým skóre stručně 
prohlásil, že hodnota akcií se 
blíží rekordu za celou historii 
lidstva – letos 16 procent plus.

Tvář dne

Nazrála doba k otevře-
ní diskuze o tom, že 
by v českém systému 
měli právo volit i šest-
náctiletí, řekl nový 
předseda STAN Vít 
Rakušan.
str. 3

Komentář Glosa Jaroslava Bukovského

jako ke straně v úpadku. O to 
příznačnější bylo, když den 
po starostenském sjezdu 
vyšel volební model agentury 
Kantar pro Českou televizi, 
který přisuzuje topce čtyři 
a Starostům 3,5 procenta 
voličské podpory.

Je pravda, že v TOP 09, 
která bude mít sjezd na pod-
zim, se schyluje k velké bitvě 
o další podobu strany. Křídlo 
kolem předsedy Pospíšila 
by chtělo jít spíše směrem 
k integraci a značku TOP 09 
důstojně pohřbít. Proti jsou 
pochopitelně otcové zakla-
datelé v čele s Miroslavem 
Kalouskem. Takže zdržen-
livost nového vedení STAN 
není bezdůvodná.

I tak platí, že STAN není 
ani tak strana nebo hnutí, ale 
spíše platforma, kde si kdo-
koli může zkusit naplnit své 
politické ambice. Ještě před 
15 lety hrály podobnou roli 
Volba pro město nebo Sdru-
žení nezávislých kandidátů. 
Pokud se časem objeví jiný, 
jen trochu přijatelnější „nosič 
volebního výsledku“, může 
převzít úlohu Starostů.  

Bohumil 
PEČINKA
Komentátor  
týdeníku  
Reflex

k regionům a snaha dostat 
se do funkcí mimo tradiční 
strany. Celostátní politiku vý-
razněji reprezentuje jen pět 
lidí – Gazdík, Polčák, Půta, 
Rakušan a Farský.

Na podzim 2017 se STAN 
dostal do sněmovny s odře-
nými zády, takže se čekalo, 
že se o víkendu na sjezdu při-
hlásí k nějakým integračním 
tendencím. I proto, že díky 

koalici s TOP 09 se Starostové 
dostali do vedení pražského 
magistrátu a společně jdou 
i do květnových eurovoleb. 

V prvním rozhovoru 
po zvolení ovšem nový 
předseda překvapivě řekl, že 
chce jít do krajských voleb 
na podzim 2020 samostatně 
a počká si, jak to vlastně 
s TOP 09 dopadne. Od ve-
dení STAN je vůči TOP 09 
dlouhodobě cítit despekt 

Samozřejmě že mi dělá starosti stav naší planety. Ale stejně ne-
vím, jestli chci pizzu ze stoprocentně recyklovaného materiálu.

Předností STAN 
je, že nemá pevný 
programový základ, 
takže většině lidí 
nevadí. Zároveň 
dokáže otevřít 
dveře regionálním 
osobnostem.



Největší dluh máme 
v zastaralé technice

Do prázdnin chce ministerstvo obrany uzavřít s Izraelem 
zakázku na 3D radary, na podzim pak smlouvu 
s dodavatelem pásových bojových vozidel. „Máme 
připravené modernizační projekty za téměř devadesát 
miliard, které bychom chtěli letos dokončit,“ říká šéf 
rezortu Lubomír Metnar (ANO) s tím, že kvůli současným 

bezpečnostním hrozbám vytváří armáda nová velitelství a jednotky.

Pavel OTTO

 Zahájili jste rekordní 
padesátimiliardovou 
zakázku na transportéry. 
Poslanci z výboru pro 
obranu ale pochybují, že 
ji stihnete uzavřít v září. 
Věříte, že se to podaří?
Jsem přesvědčen, že termín je 
uskutečnitelný. Obecně vzato 
ale musí být člověk realista, 
takže si uvědomuji nejrůznější 
možné vnější vlivy. Podařilo se 

nám však vyhlásit tendr s námi 
požadovanými parametry, 
a to za velmi přísných a také 
transparentních podmínek.

 Co bude následovat?
Firmy vyhodnotí naše 
specifikace, případně se 
přihlásí do soutěže a posléze 
předloží své konkrétní 
nabídky. Celý proces bude 
uzavřen vícekolovým 

hodnotícím řízením, z něhož 
vyjde vítěz.

 V prvním kole 
posoudíte nabídky 
a ve druhém zkusíte 
vyjednat co nejlepší 
podmínky včetně ceny?
Podmínky musejí být sku-
tečně co nejlepší i proto, že 
jde o největší akvizici v his-
torii české armády. Jedním 

z hlavních kritérií je alespoň 
čtyřicetiprocentní zapojení 
domácího průmyslu do výroby 
vozidel. Velké projekty musejí 
přinést českým občanům práci 
a peníze. Ve hře je i to, aby 
se transportéry kompletně 
vyráběly u nás v licenci.

 Asociace obranného 
a bezpečnostního 
průmyslu napadá 

váš požadavek, aby 
integrátorem celého 
projektu byl státní podnik 
VOP CZ s devíti sty 
zaměstnanci. Mají přes něj 
jít i všechny subdodávky. 
Má na to kapacity?
Když trváme na tom, aby byl 
VOP CZ hlavním a jediným 
integrátorem, neznamená to, 
že celou zakázku kompletně 
zajistí sám. Budou se na ní 
samozřejmě podílet i další 
české firmy. Protože mám 
rád férový přístup, budu se 
asociace ptát, co za poslední 
tři čtvrtletí udělala pro to, aby 
více zapojila své členy. Je to asi 
na hlubší debatu, kterou jsem 
připraven vést. Zatím jsem ze 
strany asociace žádné oficiální 
připomínky neslyšel.  

 Někteří právníci 
míní, že není možné, 

aby stát určil jako 
hlavního integrátora svůj 
vlastní podnik. Nepůjde 
o nedovolenou podporu? 
Ministerstvo má dohromady 
pět státních podniků. Je to 
z toho důvodu, abychom 
se jako stát i v době míru 
připravovali na možné krize, 
při nichž nemůžeme být závislí 
na externích, nebo dokonce 
zahraničních dodavatelích. 
Z našich pěti podniků je 
VOP CZ pro integraci výroby 
bojových vozidel nejvhodnější.     

 Zadání tendru říká, že 
se do transportérů musí 
vejít jedenáct vojáků, 
část má být umístěna 
ve zbraňové věži. Ale 
německá vozidla Puma, 
jejichž výrobce jste také 
oslovili, jsou devítimístná 
a mají bezposádkové, tedy 
dálkově ovládané věže. 
Oba parametry údajně 
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Ve hře je 
i to, aby se 
transportéry 
kompletně 
vyráběly 
v Česku 
v licenci.



odpovídají současným 
trendům. Nepožadujete už 
zastaralý koncept? 
Něco takového si v žádném 
případě nemyslím. Armáda 
jistě ví, co potřebuje. Naši 
odborníci jsou v NATO respek-
továni. Byli v zahraničních 
misích, a proto znají bojové 
podmínky. Pro ilustraci lze 
uvést srovnání s americkou 
armádou. Zatímco Česko 
požaduje jeden typ pásového 
bojového vozidla v sedmi mo-
difikacích, Spojené státy mají 
devět typů transportérů. To 
si ale samozřejmě nemůžeme 
dovolit, nemáme tolik peněz. 
Potřebujeme univerzálnější 
řešení.

 Kde vidíte největší 
nedostatky armády?
Největší dluh je v zastaralé 
technice, v minulosti se mini-
sterstvu její obnova příliš ne-
dařila. Na druhé straně vidím 
právě tady největší potenciál 
a progres. Máme připravené 
modernizační projekty za té-
měř devadesát miliard, které 
bychom chtěli letos dokončit. 
Musíme armádu vybavit tech-
nikou, která odpovídá sou-
časným standardům NATO. 
Souvisí to i s tím, jak postupují 
jiné země.

 Zdá se ale, že 
Polsko a Maďarsko, 
které před dvaceti lety 
vstupovaly do NATO 
společně s Českem, jsou 
v modernizaci mnohem 
dále. Poláci masivně 
investují kvůli obavám 
z Ruska, budou kupovat 
další letadla, vrtulníky 
nebo ponorky. Maďaři se 
zase vyzbrojili německými 
tanky Leopard.
Rozhodně to není tak, že by se 
českému ministerstvu v akvi-
zičním procesu vůbec nedaři-
lo. Nejen Polsko a Maďarsko, 
ale i Německo realizují některé 
projekty velmi dlouho. Určitě 
nejsme nejhorší, i když se 
na to doma hodně poukazuje.

 Proč se nákupy vlečou?
Netvrdím, že akvizice jdou 
podle našich představ. Je to 
složitý proces, který je vázán 
nejen na národní, ale i na unij-
ní legislativu. To je třeba 
vnímat. Slovensko a Maďarsko 
zpravidla postupují tak, že 
pořizují techniku na mezivlád-
ní úrovni. Je to dobrý proces, 

s nímž máme zkušenosti i my. 
Ale nejde použít u všeho.

 Jak to vypadá s 3D 
radary, o jejichž nákupu 
formou mezivládní smlouvy 
s Izraelem rozhodl bývalý 
kabinet Bohuslava Sobotky 
v roce 2016?
Pevně věřím, že se blížíme 
k uzavření smlouvy. Její podpis 
máme naplánovaný na první 
polovinu roku. Je ale třeba 
upozornit na to, že od loňska 
je kvůli této zakázce vedeno 
Vojenskou policií trestní 
řízení. Nevím, v jakém je to 
stavu, protože to není v mé 
kompetenci. Na druhé straně 
může z hlediska vyšší právní 
síly dojít ke změnám. Děláme 
všechny kroky, abychom 
problém nahrazení zastaralých 
sovětských radarů vyřešili co 
nejdříve. 

 Zmínil jste nevyhovující 
českou legislativu. Co 
říkáte na zákon o zadávání 
veřejných zakázek?
Zákon je výborný, předklada-
telé ho velmi propracovali. Jen 
je problém podle něho něco 
efektivně a v přijatelném čase 
nakoupit. Tuto oblast analyzu-
jeme, abychom zjistili, jestli je 
možné zlepšení. 

 Navrhnete nějaké 
úpravy?
Pro efektivitu akvizičního pro-
cesu je v první řadě důležitá 
revize vnitrorezortních norem, 
postupů a metodik, kterou 
jsem zadal. Dále je nutná 
identifikace legislativních 
možností a případných návrhů 
pro novelizaci zákona. 

 Už víte, co byste 
změnili?
Je třeba pokrýt legislativně hlu-
chá místa. Třeba to, abychom 
mohli vypisovat výběrová ří-
zení na nákup techniky včetně 
jejího servisu po celý životní 
cyklus trvající i třicet let. Místo 
jedné soutěže ale musíme 
vypisovat dvě. Oblast servisu 
není v zákoně pregnantně 
vymezena. Existuje také záso-
bovací agentura NATO známá 
pod zkratkou NSPA, s níž 
spolupracujeme. I tady chybí 
nastavení přesných podmínek 
včetně komodit, které přes 
agenturu nakupujeme.

 Armáda chce obnovit 
operační velitelství a zřídit 

velitelství pro teritoria. 
Je to kvůli vyššímu napětí 
v Evropě a ve světě? 
Chystané změny ve struktuře 
velení a řízení vojska reflektují 
aktuální bezpečnostní situaci 
a možné hrozby, kterým by 
mohlo Česko čelit. Jde o vývoj 
na východě směrem k Rusku. 

 Kolik nových velitelství 
dohromady bude?
V Brně už vzniká velitelství 
kybernetických sil a informač-
ních operací. Dále počítáme 
s velitelstvím pro teritoria, 
které bude řídit krajská 
vojenská velitelství, a hlavně 
koordinovat činnost aktivních 
záloh při přípravě na obranu 
strategických míst. A do bu-
doucna chce armáda vytvořit 
samostatné velitelství pro 
operace. 

 Co budou mít tato 
velitelství na starosti?
Taktická vrstva bude provádět 
výcvik a řídit běžnou činnost 
jednotlivých útvarů. Hierar-
chicky vyšší operační vrstva 
bude mít na starosti možné 
nasazení sil.
 

 Chystáte nový 
výsadkový pluk. Můžete 
přiblížit jeho úkoly?
Na nový pluk, který má být při-
praven do roku 2026, budou 
kladeny nároky na velmi rych-
lé reakce. I v tomto případě 
jde o zvýšení akceschopnosti 
a efektivity armády. Pluk bude 

• Vystudoval Vyšší policejní 
školu Ministerstva vnitra ČR 
a pak Ostravskou univerzitu.

• Jako vyšetřovatel získal 
ocenění za to, že dostal před 
soud pachatele žhářských 
útoků ve Vítkově.

• V roce 2011 se stal šéfem 
bezpečnosti strojírenského 
podniku Jana Světlíka.

• V roce 2013 byl jmenován 
prvním náměstkem ministra 
vnitra, po nástupu Milana 
Chovance (ČSSD) do čela 
rezortu se vrátil do soukromé 
sféry. Zasedal v orgánech 
firem VTK Special a Vítkovice 
Heavy Machinery.

• V první vládě Andreje Babiše 
(ANO) se stal ministrem 
vnitra, od loňského června je 
ministrem obrany. 

Lubomír 
METNAR (51)
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muset být schopen nasazení 
v řádu hodin až dnů. Náklady 
na jeho výstavbu se pohybují 
od jedné a půl do čtyř miliard 
korun. Jádrem budou čtyři 
výsadková komanda a jedno 
komando složené z aktivních 
záloh. Celý tento záměr ale 
bude muset nejdříve schválit 
vláda. 

 Máte vyčlenit vojáky 
pro takzvanou iniciativu 
připravenosti NATO. 
Bude jich zhruba osm set 
se dvěma stovkami kusů 
techniky, jak jste nedávno 
odhadovali?
Země NATO se shodly na kon-
ceptu označovaném jako 
4x30, který znamená, že při-
praveno k akci bude do třiceti 
dnů od vydání rozkazu třicet 
mechanizovaných praporů, 
třicet letek a třicet bojových 
plavidel. Stejně jako ostatní 
spojenci jsme obdrželi poža-
davek na zařazení některých 
schopností do této iniciativy. 
Jedná se o bojové jednotky 
i prvky bojové podpory z ob-
lasti pozemních i vzdušných 
sil. Nyní analyzujeme naše 
možnosti. O celkových závě-
rech budeme jednat na zasedá-
ní ministrů NATO v červnu.

 Do roku 2025 
potřebujete získat ještě 
pět tisíc profesionálních 
vojáků, dohromady jich 
má mít armáda třicet 
tisíc. Naberete tolik lidí 
s dostatečnou fyzickou 
a psychickou kondicí?
Nábor se zatím daří. Předpo-
kládám ale, že kvůli optimální 
naplněnosti útvarů to bude 
čím dál složitější problém. 

 Co děláte pro to, abyste 
oslovili mladé lidi?
Používáme sociální sítě, zdů-
razňujeme, že vojáci budou 
používat novou techniku. To 
považujeme za klíčové.

Netvrdím, že 
akvizice jdou 
podle našich 
představ. Je to 
složitý proces.
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Lehčí, ale odolnější polyme-
rové nanomateriály vyvinuli 
inženýři české společnosti 
Toseda. Představili unikátní 
fólie a pasty s vysokou te-
pelnou vodivostí použitelné 
při konstrukci satelitů, které 
odvádějí teplo generované 
elektrickými přístroji do těla 
satelitu. Tím významně 
zvyšují životnost elektrických 
přístrojů, které satelit nese. 
Nové materiály mohou být 
využity nejen ve vesmírném 
programu, ale také v ko-
merčních aplikacích – mají 
totiž lepší tepelnou vodivost 
a elasticitu.

Toseda na vývoji spolupra-
covala od roku 2013 s Evrop-
skou kosmickou agenturou, 
ale i největšími výrobci 
kosmických zařízení, jako 
jsou například firmy Airbus, 
Thales Alenia Space či MT 
Aerospace. „Podařilo se nám 
vyvinout také unikátní nízko-
hustotní lepidlo,“ uvedl jed-

natel firmy Jiří Zelenka s tím, 
že jej lze využít pro lepení 
bloků tepelněizolačních pěn 
nádrží pro kapalná paliva 
nosných raket. „Díky tomu 
lze uspořit několik kilogramů 
z celkové hmotnosti palivo-
vé nádrže a tím významně 
přispět k efektivitě provozu 

nosných raket,“ dodal.
Společnost do vývoje loni 

investovala čtyři miliony 
korun, z toho dva miliony 
plynuly z Operačního progra-
mu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost. Firma 
si díky tomu mohla pořídit 
přístrojové zařízení nezbytné 

pro výzkum a vývoj materiá-
lů na bázi nanostrukturova-
ných polymerů. 

Vyvinuté nanomateriály 
dokážou díky své elasticitě 
zajistit dokonalý kontakt 
a tím i přestup tepla mezi pří-
strojem a tělem satelitu, a to 
i při výrazné změně teploty. 
Uplatnění ale mohou nalézt 
i na Zemi, třeba v automobi-
lovém, stavebním a obran-
ném průmyslu či v medicíně. 

Jako příklad lze jmenovat 
transparentní polymerní fólie 
určené pro satelitní zrcadla 
a solární panely. Vyvinuté fó-
lie odolávají tvrdým podmín-
kám panujícím na nízké orbi-
tě Země, jako jsou kosmické 
záření, UV, atomární kyslík 
a výrazná změna teplot. 
Navíc jsou zcela bezbarvé, 
aby byla zajištěna maximální 
propustnost světla. Tento 
materiál lze kromě orbity 
využít při výrobě flexibilních 
monitorů. Toseda už jedná 
s několika odběrateli, kteří 
o nové materiály projevili 
zájem. 

České vynálezy 
prodlouží 
životnost satelitů

LABORATOŘ. Pro vývoj nových materiálů jsou často zapotřebí speciální přístroje. Některé z nich je 
možné spolufinancovat pomocí státních operačních programů, které využila právě i firma Toseda.
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Tým českých inženýrů 
vyvinul nový typ chyt-
ré tkaniny s názvem 

Eltex, k jejíž výrobě využil 
vlastní typ vodivé hybridní 
nitě na bázi ultra jemných 
kovových vláken a „nekoneč-
ných“ chemických vláken. 
„Na globálním trhu jde 
o unikátní technologii,“ uvedl 
pro deník E15 ředitel odboru 
Speciální textilie společnosti 
VÚB Miroslav Tichý. Na vývo-
ji se vedle VÚB podíleli také 
výzkumníci ze Západočeské 
univerzity v Plzni a firma Tes-
la Blatná. Univerzita a VÚB 
k niti vlastní užitný vzor, což 
je obdoba patentu. 

Vývojáři představili také 
sadu výrobků ze své hybridní 

nitě, které jsou schopné mo-
nitorovat tělesnou teplotu, 
srdeční tep, EKG, dechovou 
frekvenci, vlhkost a další 
proměnné. Textilní elekt-
rody jsou do oděvů vyšité 
vodivými hybridními nitěmi 
z postříbřené mědi. Takto 
upravený textil je podle 
Tichého srovnatelný s tím 
klasickým, a to jak z hlediska 
komfortu při nošení, tak 
z hlediska údržby.

Mikrosystém integrovaný 
do těchto oděvů a textilií 
dokáže měřená data nejen 
okamžitě vyhodnotit, ale také 
předávat například ošetřu-
jícímu personálu či rovnou 
spustit poplach. „Například 
u lidí trpících chronický-
mi chorobami, pacientů 
s onemocněním srdce a u 
starších lidí to otvírá možnost 

průběžné zdravotní péče 
a přivolání lékaře při zdravot-
ních potížích,“ dodává Tichý. 
Podle něho nyní vrcholí 
jednání s jedním z největších 
globálních distributorů těch-
to výrobků, kterého zatím 
nechtěl jmenovat. Spolupráci 
by měly obě firmy potvrdit 
na květnovém veletrhu Tech-
textil ve Frankfurtu. 

Inženýři věří, že využí-
vat těchto tkanin budou 
primárně nemocnice. Celý 
systém biomedicínských 
textilií je modulární, základ 
tvoří centrální jednotka, 
k níž se připojuje inteligentní 
prostěradlo. To sleduje, zda 
je pacient v posteli, jeho po-
hyb a z měření vlhkosti umí 

zjistit i případnou zvýšenou 
teplotu. K systému lze připo-
jit i nátělník pro kontinuální 
měření EKG, spodní prádlo 
pro monitoring frekvence 
dechu nebo pohybový 
modul, který vyhodnocuje 
polohu a případné pády. 
„Prostřednictvím tohoto asi-
stenčního zařízení si člověk 
může zavolat pomoc. Pokud 
nastane krizová situace, kdy 
se sledovaná osoba nehýbe, 
odešle systém SMS na zvole-
né telefonní číslo,“ vysvětluje 
Pavol Ozaňák z firmy Tesla 
Blatná. Češi na projekt vývoje 
chytrého systému čerpali 
dotaci 19 milionů korun 
od Technologické agentury 
ČR.

Marek SCHWARZMANN

Češi vyvinuli 
chytré prostěradlo

Firma Toseda loni 
do vývoje investovala 
čtyři miliony.

MODULÁRNÍ. K českému chytrému prostěradlu lze snadno 
připnout různé monitorovací přístroje.
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STRATEGICKÁ DOPRAVA. Logistiku běžeckého seriálu RunCzech zajistí v letošním roce opět 
společnost Gefco. Logistice eventů se věnuje již více než 20 let a v celosvětovém měřítku obslouží 
více než 100 eventů. S materiálem pro sérii RunCzech letos Gefco jako logistický partner akce najezdí 
více než devět tisíc kilometrů. Celkem pro zajištění všech devíti závodů přepraví 550 tun materiálu, 
což je, jako by převezl stádo 92 slonů afrických.

KLIENTSKÝ VÝBĚR. Společnost Asekol celoročně podporuje 
vybrané neziskové organizace a jejich projekty, do této činnosti 
se už podruhé rozhodla zapojit i své klienty. Těm rozdala místo 
tradičních vánočních dárků poukázky, které bylo možno uplatnit 
na jeden z dobročinných projektů dle vlastního výběru. Klienti 
vybírali mezi 16 projekty na podporu dětí z dětských domovů, 
ochrany přírody, zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
nebo hendikepovaných sportovců. Celkem bylo rozděleno téměř 
140 tisíc korun.

VÝROČÍ. Automobilka Lexus oslavila v Uhelném mlýně 30 let své 
existence a představila nový model UX, který přichází na čes-
ký trh. Na snímku ambasador značky a akrobatický pilot Petr 
Kopfstein, manažer značky Lexus Jakub Květoň a marketingová 
manažerka Silvie Svobodová. 

VSTŘÍC ROVNOSTI. Pride 
Business Forum Memorandum 
o podpoře LGBT diverzity a in-
kluze na pracovišti a o aktivním 
uplatňování principu rovnosti 
má šest nových signatářů z řad 
významných firem a institucí, 
které dohromady zaměstnávají 
v Česku 3570 pracovníků. K me-
morandu se připojily slavnost-
ním podpisem v budově Velvy-
slanectví Švédska v ČR v Praze 
na Hradčanech společnosti Allen 
& Overy, ExxonMobil, British 
Council, CitiBank, Johnson 
& Johnson a Microsoft.

FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA ROZDALA 
TRADIČNÍ CENY. Předseda představenstva Roland Bourgeois 
(vlevo) předal firmě Groupe SEB, která v Česku prodává produkty 
značek Tefal, Rowenta a Krups, ocenění za nejodpovědnější firmu 
v oblasti životního prostředí.

PRAXE V OBCHODĚ. Nadační fond Albert uspořádal další ročník projektu Do Alberta na praxi. Ten 
umožňuje dospívajícím lidem ze sociálně ohroženého prostředí získat reálné, často i první pracovní 
zkušenosti, a díky tomu i snazší vstup do samostatného života. Děti z dětských domovů a výchov-
ných ústavů si v jeden den vyzkoušely hned několik profesí v obchodě. Průvodci jim byli učni z brněn-
ských škol, kteří jsou v Albertu na školní praxi.
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PRO ODVÁŽNÉ. Nové výcvikové středisko záchranářů pro akce ve výšce a nad 
volnou hloubkou zahájilo provoz ve Velkém Poříčí na Náchodsku. Lezecký polygon 
vznikl za 58 milionů korun ve zmodernizovaném areálu učiliště požární ochrany. 
Každoročně v něm může prodělat výcvik pět stovek profesionálních i dobrovol-
ných hasičů a dalších členů složek integrovaného záchranného systému. 


