
OTEVŘE VÁM SPORTKA 
SVOJE POKLADY 

NA VELKÝ PÁTEK?
ZKUSTE ŠTĚSTÍ V MIMOŘÁDNÉM LOSOVÁNÍ 19. 4.M
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DPP ubylo na letošní  
investice půl miliardy.  
Deníku E15  
to potvrdil šéf  
firmy Petr  
Witowski.
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• 9 kroků k vlastnímu podniku
• Radek Kašpárek: 
   Kuchaře si umím vytrénovat
• Rady od úspěšných majitelů
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Digitální daň 
se přiblížila

ČSSD musí platit 
Altnerovým 
dědicům
události / str. 3

Jídlo a pití Češi 
pořizují stále 
častěji ve slevě
byznys / str. 5

Američané 
koupili sklady 
v Česku
byznys / str. 6

Čínským státním 
firmám rostou 
zisky
trhy / str. 8

Na opravu  
Notre-Dame se 
sešly stamiliony
trhy / str. 10
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Ministryně financí Alena Schillerová 
do měsíce předloží návrh na zavedení 
takzvané digitální daně, tedy zdanění 
příjmů z reklamy firem jako Google či 
Facebook. Deníku E15 řekla, že výnos 
by měl už příští rok přinést do státní 
pokladny miliardy korun. 
události / str. 2
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 CZK/EUR •  25,665 / –0,040 Kč   CZK/USD •  22,701 / –0,048 Kč   PX •  1095,90 /  –0,65 %   BITCOIN •  5074,00 $ / –1,75 %   ZLATO •  1277,00 $ / –1,09 %

Může se to stát i vám / str. 12
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Ztraceno 
v překladu
Včera byl pro letiště zakletý 
den. Na tři čtvrtě hodiny 
byl zastaven provoz na tom 
pražském. Důvodem bylo 
nedorozumění mezi cizinkou 
a zaměstnancem na přepážce 
během roztržky kvůli platbě 
za nadměrné zavazadlo. 
Slova cestující při odchodu 
si pracovník vyložil tak, že 
hrozí bombou. Naštěstí šlo jen 
o „špatný překlad“. Berlínský 
aeroport pak zastavil provoz, 
protože ranvej zablokoval ně-
mecký vládní letoun, který při 
přistání zavadil křídly o zem. 
Na rozdíl od Prahy, kde bude 
stačit zapracovat na komuni-
kaci s turisty, musejí Němci 
vylepšit schopnosti pilotů.

Mezi finančníky je stále 
žhavým tématem Moneta 
Money Bank a její šéf Tomáš 
Spurný. Ten může po nezda-
řeném pokusu o spojení s Air 
Bank a částí Home Creditu 
z impéria PPF nejbohatšího 
Čecha Petra Kellnera začít 
hledat nový akviziční cíl. Spo-
jení s jinou bankou by totiž 
usnadnilo plnění ambicióz-
ních plánů Monety. Převzít či 
spojit se s konkurenty se však 
budou snažit i další banky, 
aby přinejmenším udržely 
svou ziskovost.

Zápisník  
Vladana  
GALLISTLA

Pavel OTTO
 

Už příští rok by měly podle 
ministryně financí Aleny 
Schillerové (ANO) posílit 
příjmy státního rozpočtu mi- 
liardy z digitální daně od in-
ternetových gigantů, jako 
jsou Google nebo Facebook. 
Tedy firem, které podnikají 
v Česku, ale sídlí a platí daně 
v jiném státě. Kvůli nejednot-
nému názoru ministrů financí 
EU na jejich zdanění totiž šéf-
ka státní pokladny do měsíce 
předloží vlastní návrh.

„Nalezení jednotného 
postoje není otázkou jednoho 
roku. Proto chceme jít vlastní 
cestou,“ řekla deníku E15 
ministryně.

„Návrh zdanit příjmy, které 
mají velké technologické 
společnosti z reklamy, pošlu 
do legislativního procesu. 
Usilovně na tom pracujeme,“ 
dodala. Přesné parametry 

zákona nyní úřad Schillerové 
analyzuje. Nová daň by se po-
dle dřívějších odhadů mohla 
pohybovat v rozmezí od tří 
do pěti procent.

Šance na schválení před-
lohy jsou velké. Vládní ČSSD 
a také KSČM, která menšino-
vou koalici toleruje, jsou pro. 
Komunistům ale zamýšlené 
zdanění připadá nízké.

„Jsme jednoznačně pro 
digitální daň, ale neměli 
bychom být příliš při zdi,“ 
míní šéf strany Vojtěch Filip, 
který by si dovedl představit 
sedmiprocentní sazbu.

Z opozičních stran záměr 
obecně podporuje KDU-ČSL 

nebo Piráti, kteří by však dali 
přednost celoevropskému 
řešení.

Česká předloha má kopíro-
vat rakouský nebo francouz-
ský model, kde se opatření 
dotkne internetových firem, 
jejichž celosvětové digitální 
aktivity ročně vynášejí více 
než 750 milionů eur, tedy 
přes 19 miliard korun.

Ministerstvo financí musí 
ještě stanovit limit příjmů 
v České republice. V Ra-
kousku a Francii se počítá 
s hranicí 25 milionů eur, což 
je zhruba 640 milionů korun. 
Zdanění se tam dotkne i Ube-
ru nebo Airbnb.

Poslanec sociální demo-
kracie a bývalý předseda 
rozpočtového výboru Václav 
Votava míní, že je potřeba 
o návrhu ještě diskutovat. 
„Spolu s vyšším zdaněním 
bank je to naše prioritní 
záležitost. Vidím v tom velice 
dobrý zdroj příjmů pro státní 
rozpočet,“ řekl.

Manažerka komunikace 
Googlu pro Česko a Slo-
vensko Alžběta Houzarová 
uvedla, že globální zdanění 
internetových společností 
se v posledních deseti letech 
pohybuje kolem šestadvaceti 
procent.

„Zapojili jsme se do proce-
su na fóru OECD, kde se tento 
problém řeší. Proces je zdlou-
havý, ale daňovou reformu 
podporujeme a chceme být 
v této oblasti konstruktivní,“ 
uvedla Houzarová s tím, že 
Google dodržuje daňovou 
legislativu v každé zemi, kde 
působí.

Návrh digitální daně  
bude již do měsíce

Šance na schválení předlohy jsou velké. 
Vládní ČSSD a také KSČM, která menšinovou 
koalici toleruje, jsou pro.

3,8
procenta činil 

v březnu růst cen 
průmyslových výrobců 
v Česku. Bylo to o dvě 
desetiny bodu více než 

v únoru. 

Číslo dne

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Praze představilo nový superpočítač, který bude sloužit 
k výzkumu umělé inteligence. Zařízení v hodnotě 41,3 milionu korun bude testovat algoritmy určené 
například pro samořiditelné roboty nebo automobily. Počítač, který je umístěn v podzemí historické 
budovy ČVUT na Karlově náměstí, je součástí nového univerzitního Výzkumného centra informatiky 
a má pomoci zvýšit konkurenceschopnost tuzemských vědců v celosvětovém měřítku.   více E15.cz

SUPERPOČÍTAČ
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ODS znovu 
zkouší odvolat 
Klause
Sněmovní klub ODS navrhl 
odvolání Václava Klause 
mladšího ze školského 
výboru, jemuž předsedá. 
Podle představ občanských 
demokratů by ho měl 
nahradit Karel Krejza. Návrh 
projednala sněmovní voleb-
ní komise, plénum by o něm 
mohlo hlasovat dnes.

Klaus mladší je nyní neza-
řazeným poslancem, neboť 
vedení ODS ho vyloučilo 
ze strany za „poškozování 
jména strany“ v polovině 
března. Podle sněmovních 
dohod by měl v čele výboru 
stát právě zástupce ODS. Již 
před časem ale neprosadili 
výměnu Klause v čele výbo-
ru za stranického místopřed-
sedu Martina Baxu. /čtk/ 
                  názory str. 13

https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/cesti-vedci-maji-novy-superpocitac-bude-testovat-umelou-inteligenci-pro-autonomni-vozy-1358101


Ústavní soud zrušil 
odklad verdiktu, po-
dle kterého má ČSSD 

zaplatit dědicům zemřelého 
právníka Zdeňka Altnera asi 
338 milionů korun. Rozsudek 
bude po doručení nálezu 
účastníkům řízení znovu 
pravomocný a vykonatelný. 
ČSSD požádá o další odklad, 
řekl předseda strany Jan 
Hamáček. 

Strana možná 
spadne do exekuce 

Straně bezprostředně nehro-
zí exekuce, je prý zastavená 
do rozhodnutí o dovolání 
ČSSD, tvrdí Hamáček. 
Advokát Altnerových Václav 
Veselý se naopak domní-
vá, že exekuce, původně 
zahájená už v roce 2016, nyní 
opět „automaticky naběhne“. 

„Je věc exekutora, jak bude 
postupovat,“ řekl Veselý.

O odkladu vykonatelnosti 
rozhodl v roce 2016 Nejvyšší 
soud poté, co obdržel dovolá-
ní ČSSD proti verdiktu praž-
ských soudů. Dovolání dosud 
nevyřešil. Nejvyšší soud nyní 

může buď opět rozhodnout 
o odkladu, ovšem zohlednit 
při tom výtky Ústavního 
soudu a lépe vše zdůvodnit, 
anebo vynést definitivní ver-
dikt o nároku vůči ČSSD.

Původní odklad vykona-
telnosti byl podle ústavních 

soudců nedostatečně odů-
vodněný a nebyla specifiko-
vána závažná újma, která 
by případným výkonem 
rozhodnutí vznikla ČSSD.

Částka pro Altnera 
stoupla sedmnáctkrát

Pražský městský soud přiznal 
Altnerovi peníze za to, že 
ČSSD od roku 1997 úspěšně 
zastupoval ve sporu o navrá-
cení Lidového domu v Praze. 
Podle rozsudku mu ČSSD 
měla zaplatit 18,5 milionu. 
Hlavní část celkové nároko-
vané sumy tvořila smluvní 
pokuta, která od podání 
žaloby do vynesení rozsudku 
činila 318 milionů.

V listopadu 2016 Altner 
zemřel a soudy musely čekat 
na vyjasnění okruhu dědiců. 
           /čtk/  názory str. 13

ČSSD musí platit Altnerovým
www.e15.cz | 3

303572/15 inzerce

CG

PENÍZE IHNED. Ústavní soud rozhodl, že dědici právníka Zdeňka 
Altnera mají nárok na stamiliony korun již nyní.
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Soud potvrdil trest 
za terorismus v Česku

Jaromír Balda si odpyká čtyři 
roky vězení za teroristický 
útok na železnici a za vyhro-
žování teroristickým trestným 
činem. Trest mu pravomocně 
potvrdil pražský vrchní soud. 
Muž předloni pokácel dva stro-
my na vlakové koleje a způso-
bil tím dvě nehody vlaků, při 
nichž se jen shodou náhod 
nikdo nezranil. Sympatizant 
hnutí SPD chtěl své skutky 
svést na muslimské migranty 
a vyvolat tak strach z migrační 
vlny.

Prezident trvá na  
kandidátech na zástupce 
ombudsmana

Prezident Miloš Zeman opět 
navrhl na zástupce veřejné-
ho ochránce práv Stanislava 
Křečka, který funkci vykonává 

nyní, a právníka Zdeňka Kou-
delku. Zástupce ombudsman-
ky Anny Šabatové musí zvolit 
Sněmovna, oba navržené ale 
poslanci už dříve odmítli.

Česko v NATO zastoupí 
Jakub Landovský

Novým českým velvyslancem 
při NATO se má stát  náměs-
tek ministra obrany Jakub 
Landovský. Uvedl to ministr 
obrany Lubomír Metnar, podle 
něhož by Landovský do funkce 
měl nastoupit v řádu měsíců. 
Vystřídá v ní Jiřího Šedivého, 
který je funkci sedmý rok. 

Ústecký kraj nemůže 
koupit autobusy 
za miliardu

Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže zakázal Dopravní 
společnosti Ústeckého kraje 
nákup 161 autobusů značek 
Scania a Zliner za více než 
miliardu korun. Podnět 
podal výrobce autobusů SOR. 
Dopravce uzavřel s dodavateli 
rámcové smlouvy na dodávky 
autobusů na základě jednacího 
řízení bez uveřejnění. /čtk/

Krátce

Elektronické
neschopenky 
odstartují až 
v lednu
Projekt elektronické ne-
schopenky asi bude plně 
zaveden až od příštího 
roku. Dotyčnou novelu, 
která to stanovuje, sněmov-
na poslala do závěrečného 
kola schvalování, které se 
uskuteční v květnu.

Ve sněmovně odklad 
podpořila i ministryně 
práce a sociálních věcí Jana 
Maláčová (ČSSD). Původně 
prosazovala, aby lékaři 
museli od poloviny letoš-
ního roku hlásit pracovní 
neschopnost zaměstnanců 
výhradně elektronicky 
okresním správám sociální-
ho zabezpečení.

Spuštění projektu e-ne-
schopenky až od příštího 
roku doporučila i KSČM, 
o jejíž podporu se vládní ko-
alice ANO a ČSSD opírá. /čtk/



Jiří LIEBREICH

Největší pražské firmě se 
pro letošek výrazně ztenčí 
rozpočet sloužící například 
k nákupu vozidel. Zatímco loni 
měl Dopravní podnik hlavního 
města Prahy povolený přimě-
řený zisk 1,7 miliardy korun, 
letos je to jen 1,2 miliardy 
korun. 

Přiměřený zisk znamená 
výnos, který dopravnímu 
podniku přiznává Praha 
a který je určen výhradně 
na reinvestice do vozového 
parku. Deníku E15 to řekl šéf 
DPP Petr Witowski a informaci 
potvrdil pražský radní pro 
dopravu Adam Scheinherr 
(Praha sobě).

„Dotování vedlo k hromadě-
ní hotovosti v DPP. Z pohledu 
města byly tyto prostředky 
využívány neúčelně. DPP má 
naši podporu, ale představuje 
čtvrtinu pražských nákladů,“ 

Dopravní podnik 
přišel o půl miliardy 
na investice

tuje další zdroj financování. 
„Přiměřený zisk je jen jedna 
kapsa, ze které financujeme 
investice. Město se chce více 
zaměřit na konkrétní dotační 
projekty,“ uvádí Witowski.

„Mohu jmenovat rekon-
strukce a bezbariérové 
zpřístupnění stanic metra 
Opatov, Českomoravská nebo 
Jiřího z Poděbrad. Patří sem 
také příprava a geologický 
průzkum metra D,“ potvrzuje 
Scheinherr.

Dopravnímu podniku v po-
sledních letech dramaticky 
narostly personální náklady 
hlavně u provozních pracov-
níků a také výdaje na údržbu 
vozového parku. 

„Trend stoupajících nákladů 
bude pokračovat i letos. Jsme 
si vědomi, že tenhle stav je 
dlouhodobě neudržitelný. 
Snížení nákladovosti je proto 
jednou z priorit podniku,“ 
prohlásil už dříve ekonomický 
ředitel DPP Peter Hlaváč.

říká náměstek primátora Pavel 
Vyhnánek (Praha sobě). „V bu-
doucnu se mohou snižovat 
další dotace, které do DPP 
plynou. Zvyšování rozpočtu 
si teď nedokážu představit,“ 
doplnil.

Firmě loni klesl zisk o čtyři 
sta milionů na 1,5 miliardy 
korun, byl tedy nejnižší za po-
slední tři roky. Město sice sní-
žilo přiměřený zisk, ale exis-

4 | BYZNYS

1,5
miliardy korun, 

nejméně za  
poslední tři roky, 
vydělal loni DPP. 

SERVIS. Náklady na údržbu vozového parku dopravnímu podniku 
v posledních letech dramaticky rostly. Bude muset šetřit.
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SÁZKA NA KVALITNÍ POTRAVINY nevyšla Agrofertu ze svěřenského fondu Andreje Babiše. 
Z konceptu provozoven Pražské řeznictví po roce fungování zavřela prodělečná holešovická pobočka 
(na snímku). Uvedl to portál Neovlivní.cz s tím, že nejasná je i budoucnost dalších tří prodejen na lu-
krativních adresách – Na Poříčí, ve Vinohradské ulici a Na Ohradě.
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KONEC ŘEZNICTVÍ

O 22 procent na histo-
rických 7,4 miliardy 
korun zvýšila loni 

čistý zisk skupina Penta In-
vestments. Její tržby stouply 
o desetinu na 193 mi liard 
korun. Ziskové byly hlavně 
společnosti Dr. Max a Penta 
Real Estate, výsledek pozi-
tivně ovlivnily také Fortuna, 
pojišťovna Dôvera, Prima 
banka a Privatbanka.

„Díky zdravé ziskovosti 
a důvěře bank jsme mohli 
do našich firem investovat 
přes dvacet miliard korun, 
což je více než trojnásobek 
čistého zisku,“ uvedl partner 
Penty Marek Dospiva.

Akvizice rumunské 
AD Pharma výrazně posílila 
skupinu Dr. Max. Ta se stala 
s více než dvěma tisíci lékár-
nami a tržbami 59,2 miliar-
dy korun čtvrtou největší 
lékárenskou sítí v Evropě. 

Růst tržeb zaznamenala 
i sázkařská Fortuna, která 
loni získala společnost Hat-
trick Sports Group a upevni-
la tak pozici lídra ve středo-
evropském regionu.

Developer Penta Real 
Esta te spravoval při mezi-
ročním růstu o 23 procent 
aktiva za 33 miliard korun. 
/čtk/

 více E15.cz

Penta dosáhla 
rekordního výsledku 

Přiznaný přiměřený zisk DPP (v miliardách korun)

*Pramen Skrz.cz*výše přiměřeného zisku DPP je dána politickým rozhodnutím
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https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/penta-loni-zvysila-zisk-temer-o-ctvrtinu-utrzila-193-miliard-korun-1358103
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381
tisíc klientů 

má Equa bank. 
Za první čtvrtletí 

jich přibyla necelá 
pětina.

PRÁVĚ
V PRODEJI

Časopis koupíte i na www.ikiosek.cz/lideazeme

ÍRÁN ZEMĚ, KTERÁ
PŘEKVAPÍ

299480/125 inzerce

Tuzemské Equa bank se 
první letošní čtvrtletí 
vydařilo. O více než 

čtvrtinu zvýšila meziročně 
čistý zisk, který dosáhl  
102 milionů korun. Bilanční 
suma poskočila o zhruba 
desetinu na 56 miliard korun. 

„Do dvouciferného růstu 
hospodaření se promítl zvý-
šený zájem klientů o spotře-
bitelské půjčky a produkty 
mobilního bankovnictví či 
on-line investice,“ uvedl ředi-
tel banky Petr Řehák. 

Na popularitě v Equa bank 
nabývá banka v mobilu. 
U nově příchozích klientů 
činí poměr uživatelů interne-
tového a mobilního bankov-
nictví již půl na půl. Do konce 
roku pro ně banka připra-
vuje několik novinek včetně 
cestovního pojištění v mo-
bilu ve spolupráci s Cardif 
pojišťovnou. Do konce roku 
slibuje spuštění Apple Pay. 

Bance v prvním čtvrtletí 
přibyla necelá pětina klientů. 

Equa bank rostly 
zisk i počty klientů

Je jich 381 tisíc a souhrnně 
mají napůjčovanou sumu 
42 miliard korun, což je 
meziročně o dvanáct procent 
více. U vkladů zaznamenala 
banka osmiprocentní nárůst 
na téměř 49 miliard korun. 
Také proto v květnu uvede 
do provozu první vkladomat 
a v červnu pak na vybraných 
pobočkách přibude dalších 
šestnáct. O pět více bude 
také poboček. /hf/

Potřeba tuzemských spo-
třebitelů nakupovat se 
slevou soustavně roste. 

Češi loni pořídili v rámci něja-
ké akční nabídky necelých  
48 procent rychloobrátko-
vého zboží, tedy potravin, 
nápojů či některého drogis-
tického zboží. 

 „V této kategorii nastal nej-
větší nárůst u čerstvých 
potravin,“ řekl Ladislav 
Csengeri, který se v agentuře 
GfK Czech zabývá spotřebitel-
skými průzkumy. Čerstvých 
potravin lidé koupili loni 
ve slevě téměř 44 procent, 
což je meziroční nárůst  
o 2,5 procentního bodu. 
Tahounem této kategorie jsou 
však nápoje. „U nich vidíme, 
že podíl nákupů se slevou 

Češi ve slevách kupují  
stále více nápojů a potravin

přesahuje šedesát procent, 
loni stoupl na 63 procent,“ 
doplnil Csengeri. Následují 
cukrovinky a snacky s 53 pro-
centy nákupů ve slevě. Třetí 
příčku obsazují produkty pro 
osobní péči a péči o domác-

nost, kterých se ve slevě 
prodala polovina.

Ještě více než slevy na zboží 
rychlé spotřeby lákaly 
zákazníky slevy na oděvy 
a obuv. V akci se uskutečnilo 
58 procent prodejů tohoto 

sortimentu. „Ve slevách 
dominují sezonní výprodeje, 
pak akce z reklamních letáků 
nebo slevy vázané na věrnost-
ní programy,“ doplnil jednatel 
GfK Czech Tomáš Drtina. 

„S oblečením je to stejné 
jako s jídlem, zájezdy, auty 
nebo čímkoli jiným. Češi 
potřebují slevu, aby koupili,“ 
uvedl prezident Svazu obcho-
du a cestovního ruchu Tomáš 
Prouza. 

Svaz mluví o potřebě 
vymezit pojem sleva v zákoně 
o významné tržní síle, což by 
situaci mohlo zlepšit. Ministr 
zemědělství Miroslav Toman 
(ČSSD) zase loni zvažoval pří-
mo regulaci slevových akcí. 

Barbora PÁNKOVÁ

Podíl zboží rychlé spotřeby nakoupeného 
ve slevě (v procentech)

Pramen GfK Czech

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

50

48

46

44

42

40

42,2
43,4

45,4

47,0 46,9
46,2

47,6

Předseda dozorčí rady 
Českých drah Petr Moos 
k 30. dubnu po necelém 
roce ve funkci odejde z do-
zorčí rady. Uvedl to server 
Zdopravy.cz. Řídící výbor 
současně odvolal z pozice 
člena rady Jana Štrofa, 
nahradila ho prorektorka 
Univerzity Pardubice Tatia-
na Molková.

Moosovu rezignaci potvr-
dil webu předseda řídícího 
výboru ČD Tomáš Čoček, 
oficiální dopis s rezignací 
ale ještě nepřišel. Moos 
nechtěl informaci komen-
tovat. Někdejší ministr 
dopravy v úřednické vládě 
přišel do dozorčí rady 
Českých drah v červenci 
loňského roku na žádost 
ministra dopravy Dana 
Ťoka (za ANO). /čtk/

Šéf dozorčí 
rady ČD  
Moos končí



Daniel NOVÁK

První ryze český indus-
triální developer dokázal 
přitáhnout americký kapitál. 
Investiční obr TPG Capital 
z USA koupil většinový podíl 
v portfoliu moderních skladů 
a výrobních hal tuzemské 
developerské společnosti 
Contera. Hodnota prodaných 
nemovitostí činí 2,4 miliar-
dy korun. TPG a Contera 
zároveň vytvořily společný 
podnik, který se má zaměřit 
na akvizice a výstavby dalších 
projektů ve střední Evropě. 
Na dotaz deníku E15 to potvr-
dila Contera.  

„Je to jedna z největších 
realitních transakcí průmyslo-
vých nemovitostí na českém 
trhu. Současně je to první 
ryze český industriální deve-
loper, který přitáhl americký 
kapitál,“ uvedl Ferdinand 
Hlobil, partner v poradenské 
společnosti Cushman & Wa-
ke field, která se na obchodu 
podílela. Transakce zahrnuje 
120 tisíc metrů čtverečních 
průmyslových ploch. Contera 
zůstane v areálech jako správ-
ce. Reality za další dvě miliar-
dy korun si Contera ponechá 
čistě ve svém vlastnictví. 

Americký obr TPG koupil 
české sklady a továrny

stavitele a investora do lo-
gistických a průmyslových 
hal P3. V roce 2016 jednoho 
z největších tuzemských maji-
telů skladů prodala singapur-
skému fondu GIC za zhruba 
2,4 miliardy eur. 

Velká část moderních 
průmyslových nemovitostí 
změnila majitele v minulých 
letech. V posledním období 
se proto s novými sklady 
a továrnami v Česku příliš 
neobchodovalo. Akvizice TPG 

Capital je však již druhým 
obchodem v posledních šesti 
měsících, který naznačuje 
změnu trendu. 

Loni na podzim německý 
fond Deka koupil od realitní 
skupiny CTP tři průmyslové 
parky za 460 milionů eur. 
Obchod zahrnoval 430 tisíc 
metrů čtverečních pronají-
matelných ploch.

Mezi nájemce v logistic-
kých parcích Contery patří 
nábytkářský řetězec IKEA, 
dodavatel automobilek Magna 
Automotive, e-shop s obleče-
ním Zoot nebo velkoobchod 
s reklamním textilem Adler. 

Společný podnik TPG 
a Contery již plánuje první 
developerský projekt. 
V Ostra vě-Hrušově postaví 

na 35 hektarech novou prů-
myslovou zónu. Vzniknout 
tam může 140 tisíc metrů 
čtverečních skladů a fabrik. 
Investice převýší dvě miliardy 
korun. 

Contera vznikla v roce 
2009. „Po deseti letech 
samostatného růstu nyní díky 
partnerství se silným světo-
vým investorem můžeme za-

hájit novou éru rozvoje naší 
skupiny,“ sdělil Tomáš Jirků, 
většinový majitel Contery. 

TPG Capital patří mezi 
významné globální hráče 
v oblasti privátního kapitálu. 
Jen realitní část firmy má pod 
sebou aktiva v hodnotě téměř 
jedenáct miliard dolarů. 
V Česku není TPG poprvé. 
Skupina spoluvlastnila jiného 
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2,4
miliardy korun 

činí hodnota 
prodaných hal 

a skladů.

Vytvoření 
nejlevnějšího 
elektronického 
obchodu vyjde 
zpravidla do sto tisíc 
korun.
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Z TEPLIC POD KAPOTY. V továrně, kterou developer Contera´postavil v Teplicích, vyrábí společ- 
nost Magna Automotive díly pro výrobce automobilů. 
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Tržby agentur, které 
v Česku a na Sloven-
sku nabízejí vytvoření 

internetového obchodu 
na míru, se loni zvýšily o více 
než desetinu na 4,2 miliardy 
korun. Tvorbou e-shopů se 
v obou zemích zabývá přes 
240 firem. Zhruba stovka 
z nich má obrat do tří milio-
nů korun. Vyplývá to z ana-
lýzy českého a slovenského 
trhu společnosti Shopsys, 
která se zabývá vývojem vel-

kých internetových prodejen 
na míru.

V Česku působí okolo dvou 
set firem, které se tvorbou 
e-shopů zabývají. Nejvíce 
jich je v Praze (78), v Morav-
skoslezském (33) a Jihomo-
ravském (28) kraji. Hranici 
šedesáti milionů ročního 
obratu překoná na obou 
trzích devět firem.

Zatímco tržby českých 
internetových obchodů 
rostou meziročně o patnáct 

Tvůrci e-shopů na míru inkasují miliardy
až dvacet procent, u agen-
tur vytvářejících e-shopy 
na míru se předpokládá, že 
růst bude pomalejší, mezi 
deseti a patnácti procenty.

Vytvoření nejlevnějšího 
e-shopu vyjde zpravidla 
do sto tisíc korun. „Spodní 
hranice intervalu, která 
začíná nejčastěji na zhruba 
osmdesáti tisících korun, je 
typická pro krabicová řešení 
s minimem úprav na míru. 
Na druhé straně vysoce indi-

vidualizovaná řešení a B2B 
portály mohou šplhat i nad 
deset milionů korun,“ uvedl 
výkonný ředitel Shopsysu 
Lukáš Havlásek.

Tržby českých interne-
tových obchodů stouply 
loni meziročně o sedmnáct 
procent na 135 miliard korun. 
Růst pozitivně ovlivnilo silné 
předvánoční období. O více 
než tři tisíce vzrostl také po-
čet e-shopů na českém trhu, 
nyní jich je 43,5 tisíce. /čtk/
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Čínským státním 
firmám se daří
Zisky čínských společností 
vlastněných centrální vládou 
vzrostl v prvním čtvrtletí 
meziročně o 13,1 procenta 
na 426,5 miliardy jüanů, 
tedy asi 1,4 bilionu korun. 
Tempo růstu ale zpomalilo 
z loňských srovnatelných 
20,9 procenta a 16,7 procenta 
za celý rok 2018. Vyplývá 
to z údajů, které zveřejnil 
úřad pro dohled nad státním 
majetkem SASAC.

Investice do dlouhodobého 
majetku v petrochemických 
a ropných společnostech 
stouply v prvním čtvrtletí 
o 39,3 procenta. Investice 
v ocelárenském a uhelném 
sektoru naopak klesly.

Druhá největší ekonomi-
ka světa roste nejpomaleji 
za téměř tři desetiletí. Může 
za to slabší domácí poptávka 
a měsíce trvající obchodní 
válka se Spojenými státy. 
Mnohaleté kampaně za ome-
zení dluhových rizik a znečiš-
tění také odradily od nových 
investic. V reakci na to vláda 
snížila svůj cíl hospodář-
ského růstu pro letošní rok 

na šest až 6,5 procenta z loň-
ských 6,5 procenta. Současně 
rozhodla o masivním snížení 
daní v objemu téměř dvou 
bilionů jüanů. Aby vláda 
vykompenzovala propad roz-
počtových příjmů způsobený 
nižšími daněmi, oznámila, že 
vybere více peněz od ně-
kterých státních finančních 
institucí a firem vlastněných 
centrální vládou. /čtk/

Čínská vláda snížila 
odhad letošního růstu 
ekonomiky na šest až 
6,5 procenta.

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 16. 4. 2019 Akcie na pražské burze X. XX. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 86,00   0,00 % 

CETV 93,80   -0,74 % 

ČEZ 542,00   0,18 % 

Erste Bank 937,00   0,19 % 

Kofola 304,00   -0,33 % 

KB 904,50   -3,98 % 

Moneta 80,00   -0,44 % 

O2 CR 246,00   -0,81 % 

Pegas 772,00   0,52 % 

Philip Mor. ČR 15 340,00   0,26 % 

TMR 760,00 0,00 %

VIG 638,00   1,35 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

507 150

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,276

Čína 1 3,384

Dánsko 1 3,439

EMU 1 25,665

Chorvatsko 1 3,452

Japonsko 100 20,274

Kanada 1 16,981

Maďarsko 100 8,025

Norsko 1 2,677

Polsko 1 6,004

Rusko 100 35,294

Švédsko 1 2,453

Švýcarsko 1 22,568

Turecko 1 3,905

USA 1 22,701

Velká Británie 1 29,708

NĚKTEŘÍ VEDOUCÍ představitelé Evropské centrální banky 
se domnívají, že ekonomické prognózy banky jsou příliš optimi-
stické. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené s diskuze-
mi uvnitř ECB. Podle zdrojů významná menšina činitelů ECB roz-
hodujících o nastavení úrokových sazeb vyjádřila na posledním 
zasedání pochybnosti o předpovídaném hospodářském oživení 
ve druhé polovině letošního roku, a někteří dokonce zpochybnili 
přesnost prognostických modelů banky.
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JEDNOTA SE BORTÍ

OECD varovala 
před zadlužením 
lokálních vlád

• Čínská opatření na podporu 
domácí ekonomiky napomohou 
jejímu růstu až v příštím roce, 
ve střednědobém horizontu 
ale mohou podkopat snahu 
Pekingu kontrolovat zadlužení 
a mohou také prohloubit 
strukturální deformace. 
Varovala před tím ekonomická 
studie Organizace pro 
hospodářskou spolupráci 
a rozvoj.

• Peking podle OECD posílil 
fiskální stimuly, aby zabránil 
prudkému zpomalení druhé 
největší ekonomiky světa, 
na níž má negativní dopad 
slabší domácí poptávka 
a obchodní válka se Spojenými 
státy. V letošním roce 
budou místní vlády moci 
vydat speciální dluhopisy 
na financování infrastrukturních 
projektů v hodnotě 2,15 bilionu 
jüanů, tedy téměř 7,3 bilionu 
korun.

Cena zlata během 
včerejšího obchodo-
vání sestoupila až 

na letošní minimum. Po-
ptávku podkopaly příznivé 
ekonomické údaje, které 
přesunuly zájem investorů 
k rizikovějším aktivům, 
jako jsou například akcie. 
Hodnota žlutého kovu 
klesla až na 1272,87 dolaru 
za troyskou unci, nejníže 
od 27. prosince.

„Je to záležitost posto-
je k riziku na finančních 
trzích. Akcie jdou vzhůru, 
což vytváří tlak na zlato, 
které je tradičně považová-
no za bezpečné útočiště,“ 

uvedl analytik Carsten 
Menke ze společnosti 
Julius Bär. „V poslední době 
jsme viděli pozitivní údaje 
z Číny. To skutečně podpo-
ruje vyhlídky na zlepšení 
čínské i světové ekonomi-
ky,“ dodal podle agentury 
Reuters.

Čína minulý týden zve-
řejnila překvapivě příznivé 
údaje o vývoji úvěrového 
trhu a exportu. Příznivé 
zprávy minulý týden přišly 
také z amerického trhu 
práce. Zájem o zlato podle 
analytiků oslabují také na-
děje na obchodní dohodu 
mezi USA a Čínou. /čtk/ 

Zlato se propadlo 
na letošní minimum



Bank of America 
navýšila zsik

Společnost Bank of America 
v prvním čtvrtletí zvýšila 
čistý zisk meziročně o šest 
procent na 6,87 miliardy do-
larů, a to díky růstu objemu 
úvěrů a snižování nákladů. 
Druhé největší bance v USA 
nicméně mírně klesly pří-
jmy na 23 miliard dolarů.

Lufthansa spadla  
do ztráty

Největší německé aerolinky 
Lufthansa se v letošním 
prvním čtvrtletí dostaly 
do ztráty kvůli růstu nákla-
dů na palivo a také kvůli 
nadměrným kapacitám 
sektoru v Evropě. Zatímco 
v prvních třech měsících 
loňského roku společnost 
vykázala zisk před úroky 
a zdaněním ve výši 52 mi- 

lionů eur, v letošním prvním 
kvartálu zaznamenala ztrátu 
336 milionů eur.

Amazon má potíže  
s falešnými recenzemi

Internetový obchod Ama-
zon je zaplaven příznivými 
recenzemi na produkty 
neznámých značek. Nejlépe 
hodnoceným produktům 
v takových segmentech, 
jako jsou sluchátka nebo 
chytré hodinky, dominovaly 
neznámé značky. Zjistila to 
skupina na ochranu práv 
spotřebitelů The Which?, 
z jejíž zprávy citoval server 
BBC. Tisíce recenzí nebylo 
ověřených, tedy neexisto-
val důkaz, že by recenzent 
produkt koupil, uvedla 
organizace. Amazon reago-
val, že k vymýcení falešných 
recenzí používá automatizo-
vané technologie. /čtk/

Krátce
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Společnost AT&T 
prodala svůj podíl 9,5 
procenta ve streamo-

vací službě Hulu za 1,43 mi-
liardy dolarů. Podíl koupila 
samotná Hulu. Jedinými 
akcionáři firmy tak zůstávají 
společnosti The Walt Disney 
a Comcast.

Prodej podílu ohodno-
cuje celou společnost Hulu 
na 15 miliard dolarů. Disney 
vlastní v Hulu podíl 60 pro-
cent a Comcast, mateřská 
firma NBCUniversal, 30 pro-
cent.

Agentura AP upozornila 
na spekulace, že svůj podíl 
chce prodat i Comcast, což 
by znamenalo, že Disney 
zůstane jediným majitelem 
a nabídka Hulu se zaměří 
hlavně na pořady od Disney. 
V současnosti poskytuje 

televizi Hulu obsah mediální 
firma WarnerMedia, která 
patří AT&T a i nadále by 
měla zůstat partnerem Hulu.

Hulu nabízí za popla-
tek šest dolarů měsíčně 

uživatelům sledování 
původních seriálů po jejich 
odvysílání v televizi. Má také 
novější službu živé televize 
za 45 dolarů měsíčně. Jejími 
hlavními konkurenty jsou 
Netflix a Prime Video firmy 
Amazon.com. Má více než 
25 milionů předplatitelů, 
v tomto fiskálním roce by 
však měla vykázat ztrátu 
1,5 miliardy dolarů.

AT&T uvedla loni v lis-
topadu, že zvažuje prodej 
podílu v Hulu a do konce 
letošního roku vyhodnotí 
budoucnost majetku, který 
nepovažuje za svůj hlavní. 
Zisk z prodeje chce použít 
na snížení svého dluhu, kte-
rý na konci loňského roku 
činil 176,51 miliardy dolarů, 
napsala agentura Reuters.  
/čtk/  sledujte E15.cz

Disney posiluje na trhu 
internetových videopůjčoven

15
miliard dolarů 
činí aktuální 
ohodnocení 

společnosti Hulu.

Kupujte také na www.ikiosek.cz/formen

 TRENDY 2019   
Zásadní trendy, které 
jsou nositelné, 
a není nutné se jich obávat
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Dvanáct velkých módních
domů představuje své
kolekce na tuto sezonu

300825/105 inzerce



Požár pařížské katedrály 
Notre-Dame, který vypukl 
v pondělí večer, se podařilo 
zcela uhasit až včera dopo-
ledne. Na místě zůstává asi 
stovka hasičů, kteří dohlížejí 
na bezpečnost požářiště. Od-
borníci zjišťují, do jaké míry 
byla porušena statika stavby. 
Shořela střecha, zřítila se 
část klenby a vysoká věž, 
nicméně mnoho uměleckých 
a liturgických předmětů se 
podařilo zachránit. 

Francouzský prezident 
Emmanuel Macron veřej-
nosti slíbil, že katedrála 
bude obnovena a že chystá 
vyhlášení mezinárodní 
sbírky. Na obnovu požárem 
poničené pařížské katedrály 
se mezitím od velkých dárců 
z francouzských podnika-
telských kruhů sešlo přes 
600 milionů eur. Nejnověji 
slíbila dar ve výši 200 mi-
lionů eur rodina dědičky 
kosmetické firmy L’Oréal 
Françoise Bettencourtové 
Meyersové. Už dříve oznámi-
la dar ve stejné výši rodina 
Arnaultových a její koncern 
LVMH vyrábějící luxusní 
zboží. Po 100 milionech eur 
hodlají věnovat miliardář 
François-Henri Pinault, šéf 
mezinárodní luxusní skupiny 
Kering, a energetická společ-
nost Total. 

Příčina požáru chrámu, 
který procházel rozsáhlou 
renovací, zatím není známá. 
Pařížský prokurátor Rémy 
Heitz ale oznámil, že zatím 
není žádný důvod domní-
vat se, že oheň byl založen 

úmyslně. Vyšetřovací tým má 
přes 50 lidí.

Podle francouzského mi-
nistra kultury Francka Ries-
tera se z hořícího chrámu 
podařilo zachránit větší část 
cenných uměleckých a litur-

gických předmětů. V bezpečí 
je například trnová koruna 
či roucho svatého Ludvíka, 
požár přečkalo i rozetové 
vitrážové okno na severní fa-
sádě či varhany. Osud mnoha 
dalších artefaktů je však stále 

neznámý, podle místních 
novinářů se například neví, 
zda a jak plameny poškodily 
sousoší Piety na hlavním 
oltáři, zvony nebo některé 
vzácné obrazy. /čtk/

 Sledujte E15.cz

Na opravu Notre-Dame se 
scházejí první stamiliony 
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ZKÁZA. Ikonický chrám v Paříži při požáru přišel o střechu a jednu ze svých věží. Většinu uschovaných artefaktů se však podařilo 
zachránit, nejasný je však stav některých zvonů či vzácných obrazů.
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Kiska jmenuje nové 
ústavní soudce
Slovenský prezident An-
drej Kiska dnes jmenuje tři 
nové ústavní soudce. Jde 
o minimální počet potřebný 
k obnovení činnosti ústavního 
soudu, který je po skončení 
funkčního období devíti 
z celkového počtu 13 soudců 
od poloviny února paralyzo-
ván. Hlava státu jmenuje nové 
soudce navzdory tomu, že 
parlament zvolil jen část z po-
třebného počtu kandidátů.

Vládu v Izraeli sestaví 
Netanjahu
Izraelský prezident Reuven 
Rivlin dnes po dvoudenních 
povolebních konzultacích 
s politickými stranami ozná-
mil, že premiér Benjamin 
Netanjahu má dostatečnou 
podporu pro sestavení své 
další vlády. Pověří proto 
Netanjahua sestavením kabi-
netu. Udělá to ale až ve stře-
du večer poté, co dostane 
od ústřední volební komise 
oficiální výsledky voleb.

Maroko obnovuje 
funkci vrchního rabína
Maroko po 100 letech 
obnovilo funkci vrchního 
rabína, který bude nejvyš-
ším duchovním vůdcem 
tamní židovské komunity. 
Severoafrická země se stala 
jediným muslimským státem 
na světě, který v moderní 
době oficiálně uznal autoritu 
židovského rabinátu. Postu 
se ujal Jošijahu Pinto, pra-
vnuk posledního vrchního 
rabína v zemi. 

Němci otevřeli debatu  
o eutanazii
Německý ústavní soud se 
včera začal zabývat otázkou, 
za jakých okolností je nevy-
léčitelně nemocným možné 
legálně dopomoci ke smrti. 
Rozhodnutí ve sledovaném 
případu, které by mohlo vý-
razně rozšířit možnosti euta-
nazie ve spolkové republice, 
by měl vyřknout za několik 
měsíců. Dopomoci někomu 
ke smrti ve výjimečných pří-
padech soudy povolují.

Itálie varuje před další 
migrační vlnou
 Italská vláda vyzvala EU 
k pomoci s případnou mig-
rační vlnou vyvolanou nyněj-
ším násilím v Libyi. Migranty 
by v takovém případě chtěla 
přerozdělovat do přístavů 
mimo Itálii. V pondělí varo-
val předseda mezinárodně 
uznávané libyjské vlády Fáiz 
Sarrádž, že v případě další 
eskalace bojů by mohlo za-
mířit do Evropy přes Itálii až 
800 tisíc uprchlíků. /čtk/

Krátce
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Může se to 
stát i vám
Verdikt, podle kterého má 
ČSSD zaplatit dědicům 
právníka Zdeňka Altnera 
338 milionů korun, je znovu 
vykonatelný. Ústavní soud 
totiž zrušil odklad vykonatel-
nosti, který ČSSD v roce 2016 
přiznal Nejvyšší soud.

Není to omyl. Ta číslov-
ka je tam správně. Situace 
kolem dluhu, který může 
vládní stranu poslat ke dnu, 
je střídavě proměnlivá, jen 
letopočty se točí jak ručička 
elektroměru v bytě, kde pi-
rátští poslanci těží bitcoiny.

Tak se na ta čísla podíváme 
podrobněji. Altner zastupo-
val ČSSD ve sporu o Lidový 
dům od roku 1997. Později 
přišel rozsudek, podle nějž 
mu má strana za služby 
zaplatit 18,5 milionu korun. 
Pořád dost peněz, to nejlepší 
ale přijde. Těch 338 milionů 
tvoří pokuta, která naskákala 
za 5734 dní od podání žaloby 
do rozsudku. To je 15 let, 
osm měsíců a 16 dní počítáno 
v nepřestupných letech. Den-
ně dluh rostl o 55 458 korun.

Pokud by se někdo domní-
val, že vykonatelnost roz-
sudku znamená, že peníze 
obratem přistanou dědicům 
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Konec jedné 
rebelie
Václav Klaus mladší, 
nedávno vyloučený z ODS, se 
opět udržel v čele sněmovní-
ho školského výboru. Zkraje 
dubna ho odtamtud nedo-
kázala v tajném hlasování 
vystrnadit právě ODS, včera 
to procesně dost neobratně 
zkusili v nečekaném gestu 
solidarity sociální demokraté 
– a také neuspěli. Návrh Petra 
Dolínka, aby sněmovna usne-
sením žádala po výboru změ-
nu předsedy, zásluhou koalice 
ANO, KSČM a SPD neprošel. 

Pro férovost dodejme, že pro 
něj nezvedli ruku ani všichni 
poslanci ČSSD.

Poslední Klausova rebelie 
vůči modrým se ale nejspíš 
stejně chýlí ke konci. Hnutí 
ANO, které ODS ve školském 
výboru s chutí potrápilo, 
už se zřejmě pobavilo dost. 
Šéf poslanců ANO Jaroslav 
Faltýnek uznal, že křeslo 
šéfa výboru náleží dle dohod 
straníkovi z ODS. Tím je asi 
rozhodnuto. Sněmovní plé-
num pravděpodobně zpečetí 
Klausův osud v čele výboru 
už dnes. Ale byla to zajímavá 
lekce a Petr Fiala by ji neměl 
podceňovat. 

Tvář dne

Katedrálu Notre-Dame 
společně znovu  
vybudujeme.  
Oslovíme ty nejlepší, 
aby nám katedrálu 
znovu pomohli  
postavit, řekl  
francouzský prezident  
Emmanuel Macron. 
str. 10

Komentář Glosa Martina ČABANA

výhrady, které teď ústavní 
soudci vyslali kolegům ze 
soudu Nejvyššího. Ti porušili 
práva Altnerova i jeho dědi-
ců, konkrétně právo na řád-
ný proces a právo na zá-
konného soudce. Přidělení 
kauzy konkrétním soudcům 
Nejvyššího soudu prý nebylo 
transparentní. To je vážné 
obvinění. Znamená to, že se 
kauza dostala do rukou „těm 
správným“ soudcům? A co 
na to Nejvyšší soud? Rozhod-
ne rychle o dalším odkladu, 
o který se ČSSD pochopitelně 
chystá požádat? Nebo dokon-
ce po třech letech rozhodne 
o podstatě celé věci, tedy 
o dovolání proti pravomoc-
nému rozsudku? Dostanou 
kauzu na starost jiní soudci, 
což by znamenalo další skluz 
plus minus v měsících až 
letech?

Případ Altner je zprávou 
o stavu justice. To, že v kauze 
hraje hlavní roli vládní 
strana, jistě dodává příběhu 
na pikantnosti. Ale ve sku-
tečnosti se to zítra může stát 
vám.

Robert 
MALECKÝ
komentátor  
serveru  
HlídacíPes.org

na účtech, tak to nemusí 
být tak jednoduché. Předně 
rozsudek už jednou vykona-
telný byl – právě v onom roce 
2016. Pražský městský soud 
nárok přiznal 31. března, od-
klad pochází z 6. června. Ani 
v oněch dvou měsících se ov-
šem Altner peněz nedočkal. 

ČSSD je neposlala, neboť se 
prý obávala, že by v případě 
úspěchu dovolání u Nejvyš-
šího soudu nedostala peníze 
zpět. Argument zdánlivě 
rozumný a hospodárný. Jen 
připomeneme, že nárok byl 
pravomocný a vykonatelný.

V listopadu 2016 Altner 
zemřel. Za další dvouapůlleté 
čekání na verdikt Ústavního 
soudu nese část odpověd-
nosti i vyjasňování okruhu 
dědiců.

Když odhlédneme od všech 
lhůt, jsou zde ještě vážné 

Den co den musím v práci plavat se žraloky, běhat s vlky  
a létat s orly. A stejně mám pořád 15 kilo nadváhu!?

Případ advokáta 
Altnera je zprávou  
o stavu justice. 



                                                                                                                                                      
                                  
Donald  
TRUMP
americký  
prezident
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Připravujeme se  
na měkké přistání
Alena SCHILLEROVÁ

Naše ekonomika se po le-
tech silného růstu dostala 
za vrchol svého cyklu a nyní 
postupně zpomaluje. Není 
ale třeba bít na poplach. 
Její tempo se vrací na svůj 
dlouhodobý průměr. Naše 
nejnovější prognóza počítá 
pro letošní rok se stále solid-
ním růstem o 2,4 procenta. 
Přesto je dobré být připraven 
a nic nepodcenit.

Tabák, líh a hazard

Proto jsem byla v lednu mezi 
prvními, kteří upozorňovali 
na to, že ekonomika zvolňuje 
tempo. Navíc jsem takové 
signály vysílala už loni. V prv-
ní řadě jsem vyzvala ostatní 
ministry, aby pravidelně 
informovali o výdajích, které 
jejich rezorty nespotřebují. 
Tyto nevyužité peníze proto 
už neleží ladem, ale mů-
žeme je v případě potřeby 
přesunout na pokrytí jiných 
vládních priorit. Také jsme 
z mé iniciativy začali jako 
vůbec první vláda řešit 
ve velkém problém „mrtvých 
duší“ ve státní sféře. Už pro 
rok 2019 jsme přišli s razant-
ním snížením počtu neob-
sazených tabulkových míst 
o 1300. Jen díky tomu státní 
kasa ušetřila 3,4 miliardy 
korun.

Letos v lednu jsme ve vel-
kém předstihu odstartovali 
diskuzi o státním rozpočtu 
na příští rok, během níž 
jsem poukázala na několik 
oblastí, kde můžeme výrazně 
ušetřit na výdajích. Prostor 
k úsporám vidím především 
ve snižování nákladů na pro-
voz rezortů, množství agend 
i počtu úředníků. Očekávám 
v tomto směru vstřícnou 
spolupráci od všech svých 
vládních kolegů, protože 
právě oni nejlépe vědí, kde je 
možné v jejich rezortu najít 
rezervy. V neposlední řadě se 
musíme zaměřit na moder-
nizaci dnešního nepřehled-
ného a nákladného systému 

sociálních dávek tak, aby 
sloužil skutečně potřebným.

Od našeho koaličního 
partnera často zaznívá, že 
bychom měli státní rozpočet 
podpořit také na příjmové 
straně. Jako ministryně fi-
nancí se samozřejmě snažím 
zvažovat všechny možnosti 
a rozumným nápadům se 
určitě nebráním.

V minulých dnech jsme 
například vyšli vstříc poža-
davkům ministra zdravotnic-
tví a předsedkyně vládní-
ho výboru pro prevenci 
závislostí, kteří upozorňovali 
na stoupající spotřebu cigaret 
a tvrdého alkoholu mezi mla-
distvými. Proto jsme před-
ložili k připomínkám návrh 
na zvýšení sazeb spotřební 
daně u tabáku a u lihu. Také 

jsme oprášili původní návrh 
zdanění hazardu z roku 2015. 
Ten zavádí tři sazby zdanění 
podle škodlivosti her. Byť to 
pořád ani zdaleka nevykom-
penzuje zdravotní a sociální 
dopady, které jsou s těmito 
závislostmi spojené, obě 
změny přinesou příští rok 
státnímu rozpočtu celkem 
devět miliard korun.

Bankovní daň raději ne

Naopak jsem velmi skeptická 
k nápadu na zavedení sekto-
rové bankovní daně. Zkuše-
nosti ze zahraničí totiž dost 
jasně naznačují, že banky by 
v případě vyššího zdanění 
zisků mohly zvednout své 
poplatky či sazby u svých 
produktů a omezit investice. 
Tím by se dále znatelně ztížil 
například přístup k hypoté-

Duel

Strach může 
i pomoci
Mám poslední dobou 
dojem, že zapomínáme dosta-
tečně hovořit o tématu, které 
se týká každého jednotlivého 
obyvatele této planety. Mlu-
vím o klimatických změnách, 
které již začínáme pociťo-
vat i my v podobě sucha, 
nízkých hladin spodních vod 
či vysychání studní, v jejichž 
důsledku dochází k histo-
rickému úbytku ptáků nebo 
masivnímu vymírání hmyzu. 
Jsou to jasné signály toho, 
že celý ekosystém prochází 
radikální transformací. Mezi-
vládní panel pro klimatickou 
změnu (IPCC), z podstaty 
zdrženlivá a konzervativní 
instituce, deklaruje, že jako 
lidstvo máme 12 let na to, 
abychom provedli zásadní 
změny v téměř všech sférách 
fungování společnosti. 
V Česku zvládneme za 12 let 
možná opravit dálnici a IPCC 
po nás chce, abychom zcela 

přebudovali fungování naší 
společnosti. Ano, vím, že 
uveřejňování nepříjemných, 
leč podložených informací 
nutně způsobuje úzkost 
a strach. I já poprvé ve svém 
pohodlném životě Středo-
evropana zažívám strach 
o existenci svoji, a zejména 
existenci příštích genera-
cí. Berme to ale pozitivně, 
strach je jedna ze základních 
emocí a jeho evoluční funkcí 
je mobilizace jedince a jeho 
přežití. A to je to, co právě 
potřebujeme. Potřebujeme se 
podívat realitě do očí a začít 
jednat. Klimatické změny 
již probíhají. Jediné, na co 
(nejen) podle IPCC máme 
šanci, je minimalizovat škody. 
Za tímto dopisem se neskrývá 
alarmistický ekoaktivista. Ni-
kdy jsem nebyl členem žádné 
strany ani hnutí. Doteď jsem 
měl k aktivismu velmi odmě-
řený vztah. Píšu tento dopis 
jako jedinec, který, aby se 
mohl ráno podívat beze studu 
do zrcadla, nemůže jinak.

Michal KALAŠ

Čtenáři píší

Pište nám

Kdyby Fed dělal dobře 
svou práci, což nedělá, 
byly by trhy o pět až 
deset tisíc bodů výš 
a HDP by rostl o čtyři 
místo o tři procenta při 
téměř nulové inflaci.

Jako ministr bych to 
neměl komentovat. 
Myslím, že nezávislost 
Fedu je něco, k čemu 
vzhlíží celý svět.

                                           
Steven  
MNUCHIN
americký  
ministr  
financí

Vážení čtenáři, zajímá nás, co si myslíte. 

Své názory a polemiky zasílejte na nazorye15@cncenter.cz. 
Nebo s námi diskutujte na našem webu (www.e15.cz),  
na Facebooku (www.facebook.com/denike15)  
či na Twitteru (@E15news).

kám, ale také k úvěrům pro 
firmy na založení nebo rozvoj 
jejich podnikání. V koneč-
ném důsledku by se zkrátka 
vyšší daň přenesla na klienta. 
Navíc by hrozilo, že by banky 
přesouvaly svoje aktivity 
do zahraničí. Tím by česká 
ekonomika mohla ztratit 
mnohem více, než by zavede-
ním vyšších daní získala.

Tvrdý pád nehrozí

Realita je taková, že výběr 
daní i přes zpomalování 
růstu ekonomiky stále 
stoupá, i když ne tak rychle 
jako v minulých letech. 
Zavedli jsme totiž takový 
mix opatření, díky kterému 
se nám podařilo navýšit 
daňové příjmy i přesto, že 

jsme během posledních pěti 
let snížili občanům daňovou 
zátěž o sto miliard korun. 
Touto cestou přitom chceme 
pokračovat. Naší prioritou 
i nadále zůstává zjednodušo-
vání daní a snižování s nimi 
spojené administrativy.

Varianty možných úspor 
skutečně hledáme především 
na výdajové straně rozpoč-
tu. Díky tomu, že máme 
veřejné finance v přebytku, 
snižujeme jejich zadlužení 
a dosahujeme rekordně nízké 
nezaměstnanosti, nehro-
zí nám při ekonomickém 
zpomalení tvrdý pád. I bez 
drastických škrtů dokážeme 
zvládnout to, co ekonomové 
nazývají „soft landing“, tedy 
měkké přistání.

Autorka je ministryní financí

Od našeho koaličního partnera zaznívá, že 
bychom měli rozpočet podpořit i na příjmové 
straně. Rozumným nápadům se nebráním.
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Vědci zjistili, že…

PROCESÍ. Bratrstvo 
míru jde v procesí 
španělskou Sevillou. 
Akce byla součástí 
Svatého týdne 
v této andaluzské 
metropoli.
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Výzkumníci z Kalifornské 
univerzity v Los Angeles 
(UCLA) vyvinuli zaříze-
ní, které vyrábí elektřinu 
z padajícího sněhu. Unikát-
ní zařízení je levné, malé, 
tenké a pružné a jmenuje 
se s-TENG, což je zkratka ze 
„sněhového triboelektrické-
ho nanogenerátoru“. Podle 
vědců může změnit způsob, 
jakým meteorologové sbírají 
data o počasí, jak je napáje-
na nositelná elektronika, ale 
také jak funguje energetický 
průmysl.

„Zařízení funguje i v od-
lehlých oblastech, zajišťuje 
energii samo sobě, nepo-
třebuje baterie,“ shrnul 
na webu univerzity jeden 
z autorů studie Richard 
Kaner. Podle něj je zaříze-
ní schopné určit, jak moc 
sněží, směr sněžení i směr 
a rychlost větru, který 
vločky nese. Detaily Kaner 
popsal v časopisu Nano 
Energy.

Zařízení z umělé gumy 
a atomů křemíku a kyslíku 
smíšených s uhlíkem, vodí-
kem a dalšími prvky nese 
negativní náboj, sníh pak 
má přirozeně kladný náboj. 

Když pak přijde do kontak-
tu s plochou TENG, dojde 
k přesunu elektronů, který 

zařízení zachytí a přemění 
v elektřinu. „V zásadě zís-
káváme energii ‚z ničeho‘,“ 

popisuje s nadsázkou Kaner 
princip, na kterém s-TENG 
pracuje. „Vzhledem k tomu, 
že sníh je už v podstatě na-
bitý, řekli jsme si, proč toho 
nevyužít,“ dodává.

Výzkumníci využili 
3D tisk, v rámci kterého 
důmyslně navrstvili zmí-
něné materiály. Vědci věří, 
že v budoucnu pomohou 
přichycením takové mem-
brány třeba na podrážku bot 
či plochu lyží také analyzo-
vat třeba výkony lyžařů či 
zimních sportovců obecně. 
Jako vysněný vrchol využití 
zařízení Kaner zmínil pota-
žení solárních panelů.

… umějí vyrobit elektřinu ze sněžení
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SNÍH. Nečekaný zdroj energie se odemkl díky vynálezu vědců 
z UCLA. Lze jej využít třeba i jako součást podrážek zimních bot.
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Žlutá pole v Česku zatím 
zůstanou
Návrh opozičních poslanců 
na zrušení povinného 
přimíchávání biopaliv 
do motorových paliv vláda 
odmítla. Vládní stanovisko 
k novele je však jen doporučením 
pro sněmovnu, která o předloze 
rozhodne. Jsou ale biopaliva 
opravdu tak škodlivá a bylo by 
možné zrušit jejich přimíchávání 
bez sankcí ze strany EU?
text 
Alena Adámková Fo
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oslanci svůj návrh zdůvodnili tím, že 

biopaliva první generace se nepodílejí na snižování emisí 
skleníkových plynů. Naopak se tyto plyny podle Světo-
vé organizace pro zemědělství a výživu (FAO) uvolňují 
z použitých hnojiv i ze zemědělské techniky, takže emise 
CO2 zvyšují. Navíc na jeden litr biosložky je potřeba až 2500 
litrů vody.

Použití biopaliv také vedlo ke zdražení potravin na globál-
ním trhu. Hlavním viníkem této bilance ovšem není řepka, 
nýbrž importovaný palmový olej, z něhož se vyrábí třetina 
evropské bionafty. Rozšiřující se palmové plantáže vytlačují 
přirozené lesní porosty, které jsou obrovským přírodním 
pohlcovačem oxidu uhličitého. 

V důvodové zprávě se poukazuje i na to, že pěstováním 
plodin, jako je řepka, kukuřice nebo obilí v podobě monokul-
tur, se snižuje i půdní diverzita, a doporučuje se přejít na tzv. 
biopaliva druhé generace z nepotravinářských surovin, jako 
jsou třeba použité oleje z domácností, tuk z kafilerií, jímání 
metanu z komunálního a skládkového odpadu nebo pyro-
syntéza plastů, ze kterých se vyrábějí biopaliva nebo bioplyn.

Jak splnit závazky vůči EU? 
V připomínkovém řízení ale ministerstva poukázala na to, 
že zrušením povinnosti přimíchávání biosložek do paliv by 
Česko nesplnilo závazek EU, podle kterého musí používat 
deset procent energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
do roku 2020. Dodavatelé pohonných hmot tak musejí 

nyní přimíchávat povinně alespoň 4,1 procenta biosložky 
do benzinu a šest procent do nafty.

„Zatím není jiná cesta, jak splnit povinnost snížit do roku 
2020 v dopravě emise o šest procent,“ tvrdí odborný 
mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu 
(ČAPPO) Václav Loula. Stát totiž přenesl zodpovědnost za to, 
že Česká republika dodrží šestiprocentní závazek snížení 
emisí proti roku 2010, jak to slíbila Evropské unii, na distri-
butory. Petrolejáři tím také plní další závazek státu: dodržet 
desetiprocentní podíl obnovitelných zdrojů v dopravě.

Jedním z největších zpracovatelů řepkového semene 
a výrobcem metylesteru, který se přimíchává do bionafty, je 
společnost Preol z holdingu Agrofert. Vlastníkem Agrofertu 
byl premiér Andrej Babiš (ANO), který akcie Agrofertu pře-
vedl v roce 2017 do svěřenského fondu. „Zrušení povinnosti 
přimíchávání biosložek do paliv v České republice by vedlo 
k negativním dopadům na podniky vyrábějící biopaliva 
a navazující zpracovatele vedlejších produktů,“ uvedl Svaz 
průmyslu a dopravy.

Nová směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie – 
RED II, součást Zimního energetického balíčku schválená 
vloni na podzim, navíc ukládá České republice dosáhnout 
do roku 2030 podílu energie z obnovitelných zdrojů 
v dopravě minimálně 14 procent. To přinese zásadní změny 
ve složení palivového mixu v tomto segmentu.  

Vzhledem k tomu, že v roce 2016 činil podíl obnovi-
telných zdrojů v dopravě 6,4 procenta a letos to nebude 
o mnoho více, je jasné, že splnění tohoto cíle nebude 
jednoduché a bez alternativních paliv to rozhodně nepůjde. 
Navíc je zde požadavek, aby evropské automobilky snížily 
emise CO2 u osobních vozů od roku 2030 o 35 procent proti 
roku 2021. 

BIOPALIVA  
I. GENERACE
Surovinou pro výrobu 
biopaliv první genera-
ce je biomasa, u které 
existuje užití i ve výro-
bě potravin či krmiv. Je 
to například bioeta-
nol vyrobený z obilí, 
cukrové řepy, cukrové 
třtiny, kukuřice, škrobu, 
rostlinných odpadů kva-
šením a rafinací. Dále 
metylester řepkového 
oleje (MEŘO, RME) 
vyrobený z vylisované 
řepky olejné esterifika-
cí, resp. jeho modifika-
ce etylester řepkového 
oleje (EEŘO). Nebo 
metylester mastných 
kyselin (FAME) vyrobe-
ný z vylisovaných olej-
natých rostlin (palmový 
a slunečnicový olej 
a podobně).
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Náhrada 
Petrolejáři by mohli řepkovou biosložku MEŘO i další 
biopaliva 1. generace vyráběná z potravinářských plodin 
nahrazovat pokročilejšími biopalivy 2. a 3. generace. Je to 
pro ně i výhodnější: „Biopaliva druhé generace je možné 
započítávat do úspor emisí dvakrát, ale v praxi to nemá 
smysl, protože zatím na trhu moc nejsou,“ říká Loula.

V Česku biopalivo FAME z kafilerních tuků, tedy odpadů 
z potravinářství a gastronomie vyrábí firma Oleo Chemical 
s výrobním závodem v Liberci, přímý konkurent Agrofertu. 
Budoucnost Olea Chemical je ale ohrožena – firma je v úpad-
ku a bojují o ni věřitelé.

Podle Jana Mikulce, výkonného ředitele ČAPPO, není ev-
ropský cíl splnitelný bez výrazného nárůstu podílu elektroaut 
– odhadem 20–25 procent nově registrovaných vozů. Podle 
Mikulce je krom malých výrobních kapacit biopaliv druhé ge-
nerace problémem i limitované množství surovin (například 
sláma či použité kuchyňské oleje). Pavel Šimáček z VŠCHT 
pak uvádí, že investiční náklady na tato biopaliva jsou čtyři-
krát vyšší než na výrobu bionafty ze zemědělských plodin 
a 3–4krát vyšší než srovnatelná produkce ropné rafinerie. Bez 
dotací proto tato biopaliva nejsou dosud konkurenceschopná. 
Racionálním způsobem zpracování biomasy je podle Šimáčka 
přímé energetické využití v lokálním měřítku pro výrobu 
elektrické energie a tepla.

Jedním z alternativních paliv je i stlačený zemní plyn, 
CNG. Má od roku 2007 intenzivní podporu, ale i přes již téměř 
180 plnicích stanic si nezískal přízeň zákazníků. Problémem 

ale také je, že se neřadí mezi obnovitelné zdroje. Milan Fořt 
z firmy Bonett Gas, která je největším stavitelem plnicích 
stanic na CNG, ho vidí jen jako přechodnou záležitost na 15– 
–20 let. „Pak bude CNG nahrazen jinými alternativními pali-
vy – elektromobily nebo vodíkem, syntetickými palivy z CO2 
a vody nebo biometanem, který lze vyrobit z bioplynu, anebo 
umělou cestou z vody a oxidu uhličitého,“ domnívá se Fořt.  

Další možnosti 
Nově se vyvíjejí i technologie, které umožní vyrábět umělá 
paliva pro dopravu z čistě obnovitelných zdrojů, tedy z oxidu 
uhličitého ze vzduchu a z vody. „Zkouší se zachytávání 
oxidu uhličitého (CO2), což je spolu se sluncem a vodou 
nevyčerpatelný zdroj, z něhož se za pomoci vody dají též 
za vysokého tlaku a teploty vyrábět umělá paliva, ale také 
metan či vodík. Ty se dají zase přeměnit na elektřinu. Existují 
dokonce evropské plány na výstavbu modulární pilotní 
továrny, která by zpracovávala CO2,“ uvedl Leoš Gál z České 
technologické platformy biopaliv. 

Aktivitu v tomto směru vyvíjí například společnost ČEZ, 
která koupila podíl v drážďanské firmě Sunfire, která z oxidu 
uhličitého a vody pomocí elektrolýzy a následně tzv. Fische-
rovy-Tropschovy syntézy vyrábí lineární uhlovodíky a z nich 
pak syntetická paliva, která mohou sloužit jako náhrada 
za produkty z ropy. „Zatím jsou tato paliva ale ve srovnání 
s těmi klasickými čtyřikrát dražší. „Během pěti let bychom 
mohli být na stejné ceně jako biopaliva,“ věří spoluzakladatel 
a obchodní ředitel Sunfire Nils Aldag. n
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BIOPALIVA  
II. GENERACE
Surovinou pro výro-
bu druhé generace 
biopaliv je nepotravi-
nářská biomasa, jako 
je lesní biomasa včetně 
těžebních zbytků, 
zemědělský odpad (slá-
ma, seno, kukuřičné, 
řepkové a jiné zbytky), 
energetické rostliny 
(křídlatka, čirok, šťovík 
a podobně) či biologic-
ký odpad z domácností.

 

BIOPALIVA  
III. GENERACE
Suroviny pro výrobu 
třetí generace biopaliv 
jsou řasy a mikroorga-
nismy.
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Instalovaný výkon naší elektrické 
soustavy by mohl poklesnout 
už v roce 2021 o 2,5 tisíce 
megawattů (z celkových 22 tisíc 
MW), což by mělo v souvislosti 
s očekávaným růstem spotřeby 
vést k poklesu exportu elektřiny, 
případně jeho úplnému zastavení. 
Vyplývá to z šetření společnosti 
ČEPS mezi velkými dodavateli 
elektřiny.  

Z šetření je dále patrné, že dojde především k úbytku 
uhelných zdrojů a pozvolnému nárůstu zdrojů obnovitel-
ných. To si pochopitelně vyžádá i změny v přenosové sousta-
vě, například posílení vazeb s distribučními soustavami. 

„Přirozený úbytek konvenčních zdrojů a růst spotřeby elek-
trické energie, který vloni činil 2,3 procenta a po nasycení trhu 
by měl růst o 0,7 procenta za rok, povedou ke stále menším 
přebytkům exportního salda. Zatímco dnes se vyváží  
13 až 15 terawatthodin, v roce 2030 by to mělo být podle naše-
ho šetření už jen 4,5 TWh, přičemž 4 TWh přeshraniční výmě-
ny je vyrovnaná bilance, tedy nulový vývoz,“ uvádí Svatopluk 
Vnouček, místopředseda představenstva společnosti ČEPS. 

Vnouček také upozornil, že zpřísňující se emisní limity 
zejména od roku 2021 mohou vést k ještě horším výsledkům 
v příhraniční výměně elektřiny. „Je možné, že budou muset 
skončit některé teplárny na uhlí, které fungují vesměs v koge-
neračním režimu, tedy že vedle tepla vyrábějí i elektřinu. Pak 

bychom možná museli začít elektřinu i dovážet,“ obává se 
Vnouček.  

Cena povolenek stoupá
Ohrožení tepláren avizuje i šéf Teplárenského sdružení 
Tomáš Drápela. „Desítky tepláren, které zásobují většinu 
obyvatel českých měst, budou muset rychle přejít 
na alternativní paliva. „Tam, kde se na to vykašlou, přijde 
do tří let prudký růst cen tepla,“ varuje Drápela. 

Náklady teplárnám zvedají rychle zdražující emisní 
povolenky (poukázky na každou tunu vypouštěných emisí 
CO2), které musejí platit všechny uhelné energetické zdroje 
o kapacitě větší než 20 megawattů. V Česku se to týká podle 
Drápely zhruba tří desítek teplárenských provozů. Stát měl 
loni z prodeje emisních povolenek rekordní příjmy, cena 
je nyní čtyřnásobná než přede dvěma lety. Pro teplárny to 
znamená dodatečné náklady a hrozí podle nich zdražení 
dodávek. Požadují proto, aby se jim dvě až tři miliardy ročně 
vracely na modernizaci, schválené snížení DPH na teplo 
podle nich nestačí. „Část peněz by se skutečně do tepláren 
vrátila, ovšem na rekonstrukci,“ dodal Drápela. 

Z uhlí u nás vyrábí energii většina tepláren napojených 
na systémy centrálního zásobování. Ty skutečně velké s vý-
konem kolem 200 megawattů, které vytápějí vesměs krajská 
města, problém už vyřešily či řeší, protože se musely začít 
připravovat na přísnější emisní limity platné od roku 2020, pří-
padně na povinnost používat výhradně nejnovější dostupné 
technologie od roku 2021. Středně velké teplárny, regulované 
pouze povolenkami, však dohnala regulace právě teď.

Povolenky na trhu zdražují už druhým rokem. Růst 
není zdaleka u konce. Zatímco ještě přede dvěma lety stála 
povolenka na tunu emisí pod pět eur, loni její cena překro-
čila 20 eur. A například Ocelářská unie ve svých výhledech 
počítá ve střední variantě na rok 2025 s cenou kolem 40 eur 
za tunu, o pět let později už dokonce s 50 eury. Výroba ener-
gie z uhlí se tak kvůli vysokému zpoplatnění emisí postupně 
přestává vyplácet.

České teplárny přitom léta lobbovaly za prolomení limitů 
těžby hnědého uhlí v severních Čechách a varovaly, že bez 
toho nebudou schopny udržet přijatelné ceny pro víc než 
milion domácností, které zásobují. Limity zůstaly zachovány. 

Budoucnost
Co mohou teplárny v této situaci dělat? „Liší se to zdroj 
od zdroje,“ říká Drápela. V mnoha městech jsou teplárny 
předimenzované, takže by stačilo je zmenšit pod 
20megawattový limit, aby nemusely povolenky nakupovat. 
Jinde bude třeba přestavovat kotle na jiná paliva: plyn, 
biomasu nebo domovní odpad.

Teplárenské sdružení svým členům nabízí poradenství. 
A slibuje, že část nutných investic bude možné pokrýt z fon-
du, který na ministerstvu životního prostředí vzniká právě 
z výnosů prodeje emisních povolenek.

„Majitelé tepláren se k situaci musí postavili čelem. Moder-
nizaci je třeba začít řešit hned, nebo se lidé začnou kvůli růstu 
ceny od centrálních systémů odpojovat a živelně stavět vlastní 
malé blokové kotelny na plyn,“ popisuje očekávaný vývoj 
Tomáš Drápela. Teplárnám zůstanou při takovém vývoji vy-
soké náklady, ale dolů půjde objem prodaného tepla, což cenu 
dál požene nahoru. „Ve městech ale bude zbytečně přibývat 
komínů. Životnímu prostředí to nijak nepomůže a spotřebitelé 
stejně moc neušetří,“ varuje Drápela. n /aa/

Blíží se konec vývozu elektřiny

Změny. Nárůst výroby 
elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů 
si vyžádá i změny 
v přenosové soustavě. 
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ENERGETIKA

Společnost Centropol 
patří mezi nejúspěšnější 
uchazeče o veřejné zakázky 
v oblasti dodávek energií. 

Vyhráváme stovky výběrových 
řízení ročně. Dodáváme energie 
městům, státní správě, 
nemocnicím, školám, 
velkým i malým fi rmám.

Energie pro města, 
úřady, nemocnice 
i fi rmy...

303213/17 inzerce

Jak zkrotit šmejdy na trhu  
s elektřinou a plynem
Omezená možnost dodavatelů 
energií výrazně zakročit proti 
nekalým zprostředkovatelům 
a jejich stále agresivnějším 
praktikám brání efektivnímu 
vyčištění trhu. Dodavatelé 
energie totiž mohou v těchto 
případech postupovat pouze tak, 
že s prodejcem ukončí spolupráci. 
Ten však většinou přejde k ji
né firmě a podruhé prodá své 
zákazníky.

Pomoci by měla novela energetického zákona i občanské-
ho zákoníku. Dodavatelé navrhují například povinné vzdělá-
vání a certifikaci prodejců. Kromě toho by měli žadatelé také 
předkládat čistý trestní rejstřík, doklad o tom, že proti nim 
není vedena exekuce, doklad o bezdlužnosti a že úspěšně 
absolvovali odborný test. „Nekalé praktiky neškodí jenom 
koncovým zákazníkům, ale i nám dodavatelům,“ říká ředitel 
Zákaznické zkušenosti společnosti Centropol Tibor Flašík.

Přísnější podmínky pro licenci firem
Podle Flašíka by se měly také zpřísnit podmínky pro 
udělování licencí pro firmy, které s elektřinou a plynem 
obchodují. „Dnes může na trhu působit téměř kdokoliv, 
máme velmi liberální legislativu a ERÚ v podstatě nemá 
možnost licenci nevystavit,“ upozornil Flašík s tím, že ti 
nejhorší prodejci často končí u malých firem, které mohou 
vznikat a zanikat, jak zrovna potřebují, čímž nadále zhoršují 
postavení těch, kteří nekalé praktiky prodejců trestají 
ukončením spolupráce.

Seriózní dodavatelé musejí mít na nekalé 
prodejce páku
Zároveň se dodavatelé energií domnívají se, že by měli mít 
možnost podat k nezávislé instituci podnět na odebrání 
udělené certifikace. Praxe ukazuje, že stížnosti zákazníků 
k ERÚ nemají v praxi účinný dopad. Aby se zabránilo 
zneužívání takového opatření, dodavatel by měl povinnost 
prokázat použití obchodních praktik, které by překročily 
rámec etického kodexu. 

„Dodavatel musí mít na nekalé prodejce páku. Nemůže se 
jen koukat na to, jak beztrestně přejde k jinému dodavateli, 
kterému své klienty jen podruhé prodá,“ upozorňuje Flašík. 
Zprostředkovatelé, kteří pracují jako živnostníci, podléhají 
nyní jen občanskému zákoníku a kontrolu jejich počínání 
vykonává „jen“ Česká obchodní inspekce.

Na dobré cestě
Vypadá to, že se obchodníkům a dodavatelům tento důležitý 
bod po dohodě s ministerstvem průmyslu a obchodu a Sva-
zem obchodu a cestovního ruchu ČR do novely energetického 
zákona prosadit podaří. „Od konce loňského a začátku letošní-
ho roku jsem zaznamenal v této oblasti obrovský posun,“ říká 
Flašík. Důkazem je i tisková konference ministerstva průmys-
lu a obchodu (MPO) z minulého týdne, kdy byly představeny 
některé legislativní změny týkající se přímého prodeje energií. 
Například osoby vykonávající zprostředkovatelskou činnost 
se budou muset zapsat do registru vedeného ERÚ. „Bez to-
hoto zápisu nebudou moci vykonávat zprostředkovatelskou 
činnost. ERÚ přitom bude oprávněn v případě opakovaného 
zvlášť závažného porušení právních předpisů souvisejících s 
činností zprostředkovatele provést výmaz osoby z registru,“ 
upřesnil návrh na konferenci náměstek tehdejší ministryně 
PO René Neděla. „Směr, který navrhuje MPO, je správný, ale je 
to teprve první krok,“ komentuje návrh Flašík. n /par/

Měly by se zpřísnit 
i podmínky 
udělování licencí 
pro firmy, které 
s elektřinou a 
plynem obchodují.
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Které znečišťující látky jsou největším problémem 
českého ovzduší z pohledu zdravotních dopadů?

V Česku i v Evropě jsou to dvě znečišťující látky - přízemní 
ozon a aerosolové částice, někdy nesprávně označované jako 
tuhé znečišťující látky. Zatímco vdechování ozonu působí 
zejména dráždivě na tkáně dýchacího ústrojí, vdechová-
ním aerosolových částic mohou proniknout do lidského 
organismu škodliviny, které se na částice vážou. Zdravotním 
důsledkem kromě akutních dýchacích potíží mohou být 
infarkt myokardu, mozková mrtvice nebo genetické poško-
zení. Pokud jde o zdroje aerosolu, v posledních letech nabývá 
na významu především vytápění rodinných domů pevnými 
palivy. I díky našim měřením vychází najevo, že v blízkosti 
těchto malých zdrojů s nízkým tepelným výkonem může být 
kvalita ovzduší naprosto katastrofální. Problém je v tom, že 
právě v těchto lokalitách lidé tráví většinu času.

Co je to vlastně aerosol, je okem viditelný?
Je to správný výraz pro tuhé, kapalné nebo směsné mik-

ročástice, které se vznášejí v atmosféře a dosahují velikosti 
mezi jedním nanometrem až 100 mikrometry. Jednotlivě 
jsou tak neviditelné, ale pokud jich je nahloučeno v metru 
krychlovém vzduchu více než 12 gramů, vidíme takový shluk 
jako oblaka, mlhu nebo kouř. Z hlediska dopadu na lidské 
zdraví jsou nejproblematičtější jemné částice do 2,5 mik-
rometru, protože je lze snadno vdechnout a pak dokážou 
proniknout poměrně hluboko do plic.

Vaše laboratoř analyzuje aerosoly v ovzduší 
mobilním měřením například pomocí vzducholodě. 
Nestačily by stacionární stanice ČHMÚ?

Stanice ČHMÚ stojí na místech, kde byl předpoklad nej-
vyšší úrovně znečištění ovzduší. Tedy v blízkosti průmyslo-

Chladicí věže chvaletické 
elektrárny umějí vyprat emise
Když v roce 1998 Elektrárna 
Chvaletice začala odvádět spaliny 
přes chladicí věže, vnímalo 
se to jen jako průkopnická 
technologická inovace. Že 
tím zároveň významně snížila 
svůj dopad na zdraví obyvatel, 
se zjistilo až o 20 let později 
díky výzkumnému týmu Jana 
Hovorky z Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy.
text 
Michal Král 
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vých provozů nebo exponovaných silničních tahů ve velkých 
městech. Tomu odpovídá i počet stanic, kterých je dnes 
v Česku kolem 150. Nicméně automobily i elektrárny a další 
průmyslové podniky emise významně snížily a na pozici 
významného zdroje znečištění se dostávají lokální topeniš-
tě. Pro srovnání: při vytápění rodinných domů spalováním 
pevných paliv je produkce škodlivin na jednotku produkova-
né energie zhruba desettisíckrát vyšší než třeba u uhelných 
elektráren! Za této situace strategie stacionárního měření 
už pochopitelně nefunguje. Abychom tedy získali správnou 
informaci o expozici lidí škodlivinami v ovzduší, musíme 
se při měření jednak přiblížit k jejich významným zdrojům, 
tedy lokálním topeništím, a jednak zvýšit množství bodů, 
v nichž měříme. 

Jedno z takových měření pomocí vzducholodi jste 
nedávno provedli v elektrárně 7EC ve Chvaleticích. 
To asi není běžný postup.

Z našich přesných měření velikosti a počtu aerosolových 
částic ve spalinách ve volném ovzduší lze určit skutečnou 
emisní charakteristiku takových velkých zdrojů aerosolu. Ta 
je nezbytná pro přesný odhad jejich účinku na lidské zdraví, 
životní prostředí a průběh klimatické změny. Doposud jediný 
podobný experiment provedli vědci z US-EPA pro stanovení 
rtuti ve spalinách uhelné elektrárny na Floridě. Nicméně 
strategie a instrumentace jejich měření neumožnily podrob-
ně charakterizovat aerosolové částice. V tomto ohledu lze 
označit naše měření ve Chvaleticích za světově unikátní.

K čemu jste tehdy dospěli? 
K velkému překvapení jsme zjistili, že množství částic 

do 2,5 mikrometru, tedy těch, které mohou způsobovat zdra-
votní problémy, bylo v kouřové vlečce nad chladicími věžemi 
maximálně 300 mikrogramů na metr krychlový, což je zhruba 
hranice, na níž začínají koncentrace přímo v ulicích s lokálními 
topeništi. Běžně dosahují hodnot kolem 700 mikrogramů 
na metr krychlový a nejsou výjimkou ani tisíc až dva tisíce mi-
krogramů na metr krychlový! Jako perličku uvádím výzkum 
v jedné obci v Bulharsku, kde jsme naměřili neuvěřitelných 
šest tisíc. Pikantní je, že šlo o lázeňské městečko. 

Jak si vysvětlujete takovou redukci jemných částic 
ve Chvaleticích? Fungují tam chladicí věže jako 
pračka na emise?

Dá se to tak říci, ale je to trochu složitější. V páře z chla-
dicích věží, do nichž jsou zaváděny spaliny, probíhá jakási 
sekundární vypírka. Některé částice ze spalin se buď navážou 
na velké kapičky vodní páry, se kterými spadnou zpět 
do chladicí vody, nebo na menší kapičky, se kterými vyletí 
do výšky přibližně šest set metrů. Tam se voda z kapiček vy-
paří, oblak páry se rozplyne a zbydou vysušené částice, které 
mají průměr větší než 10 mikrometrů. Podstatné je, že v obou 
případech již tyto částice ze spalin nepředstavují zdravotní 
rizika, protože lidé je nejsou schopni vdechnout. Měření tedy 
potvrdilo, že chladicí věže dokážou takto „vypírat“ určité 
množství částic, které by jinak při odvodu spalin normálním 
komínem měly zdravotní rizika. n

JAN HOVORKA,
vedoucí Laboratoře 
pro studium kvality 

ovzduší v Ústavu 
pro životní prostředí 

Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy



Veolia získala ocenění  
za vytápění pomocí vodovodní sítě

  Na počátku všeho byl nápad, z něj se 
zrodila myšlenka a na konci je unikátní 
řešení vytápění bytového domu 
V-Tower, které ocenila Francouzsko- 
-česká obchodní komora prvním místem  
v kategorii technologických inovací.

V-Tower už z dálky zaujme 
svým vzhledem. Třicetipa-
trový bytový dům navrhl 
přední český architekt Radan 
Hubička a dvojice věží ve 
tvaru písmena V je dnes klí-
čovou dominantou pražského 
Pankráce. Projekt realizovala 
developerská společnost PSJ 
INVEST, která před čtyřmi 
lety hledala ekologický 
a inovativní způsob vytápění 
a chlazení budovy. Oslovila 
skupinu Veolia, oba partneři 
totiž úspěšně spolupracovali 
na dřívějším projektu a chtěli 
pomyslnou laťku posunout 
ještě o kus dál.

Hledá se sTabilní  
zdroj Tepla

Jak ekologicky topit a chladit 
bytový objekt se 130 byty? 
S ohledem na pankráckou 
lokalitu se nabízelo využití 
tepelného čerpadla. Klasické 
řešení, kdy se získává a využí-
vá teplo z okolního prostředí, 
však nebylo vhodné. V době, 

kdy je v budově třeba topit 
nejvíce, je totiž teplota okolní-
ho vzduchu, a tedy i účinnost 
tepelného čerpadla, nejnižší. 
To se zpravidla řeší pomocným 
elektrickým kotlem, což je ale 
neekonomické i neekologické. 
Klíčové tedy bylo najít jiný 
stabilní zdroj tepla. 

one Veolia

Skupina Veolia poskytuje 
v České republice vodo-
hospodářské, energetické 
a odpadové služby a synergie 
těchto aktivit stojí za vznikem 
unikátního projektu. „Ino-
vativní řešení, které ocenila 
francouzsko-česká obchod-
ní komora, je výsledkem 
spolupráce naší skupiny, tedy 
vodárenské a energetické 
divize – v duchu strategie One 
Veolia,“ vysvětluje obchodní 
ředitel Reda Rahma. V rám-
ci skupiny jde konkrétně 
o spolupráci společností Praž-
ské vodovody a kanalizace, 
provozovatele vodovodní 

a kanalizační sítě v Praze, 
a Veolia Energie ČR, která je 
jedním z nejvýznamnějších 
dodavatelů tepla, chladu, 
elektřiny, průmyslových utilit 
a poskytovatelem komplex-
ních energetických služeb na 
českém trhu.

Vodou se Topí i cHladí

Díky projektu je tak V-Tower 
vybaven unikátním systémem 
tepelného hospodářství, který 
využívá vodovodní sítě jako 
obnovitelný zdroj tepla. Vel-
kou výhodou totiž je, že voda 
má ve vodovodní síti v prů-
běhu roku stálou teplotu od 
6 do 11 °C. Tepelné čerpadlo, 
které je napojeno na přívodní 
řad, má tak nepřetržitý zdroj 
nízkopotenciálního tepla a až 
dvakrát větší účinnost než 
v klasické variantě. A nejde 
přitom o zanedbatelné množ-
ství tepla.

Řešení umožňuje pokrýt  
75 % potřeb na vytápění bu-
dovy a získané teplo je přitom 
o 30 % levnější než teplo 
z plynových kotlů. Nové řešení 
navíc umožňuje vyrobit teplo 
i chlad. „V letních měsících 
vyrábíme teplo pro ohřev užit-
kové vody a objekt můžeme 
současně také klimatizovat,“ 
doplňuje Reda Rahma.

ekologicky i ekonomicky

Kde všude se dá vytápět 
a chladit pomocí vodovod-
ní sítě? Podobný systém je 

možné využít všude tam, kde 
je dostatečný průtok vody ve 
vodovodní a kanalizační síti 
a voda v potrubí či kanalizaci 
proudí gravitačně. „Jedná se 
o řešení budoucnosti, které 
otevírá dosud nevyužitou 
cestu. V-Tower je důkazem 
toho, že tepelné hospodářství 
lze řešit ekologicky i ekono-
micky,“ uzavírá Reda Rahma. 

Francouzsko-česká obchod- 
ní komora udílela ceny 
v oblasti nových technologií, 
společenské odpovědnos-
ti a respektu k životnímu 
prostředí již po šesté. Cílem 
je upozornit na originální, 
inovativní a odpovědné firmy, 
které uspěly, a motivovat 
k aktivnímu přístupu i další 
společnosti. Záštitu nad 
projektem převzalo Minis-
terstvo průmyslu a obchodu. 
Ocenění francouzsko-české 
obchodní komory nebylo 
prvním úspěchem unikátního 
bytového domu V-Tower. 
Jako první rezidenční projekt 
v Evropě již získal certifikát 
LEED PLATINUM, který má 
nejpřísnější požadavky na 
ohleduplnost k životnímu 
prostředí, komfortu bydlení 
a efektivnosti.

Zleva Petr Očko, náměstek ministryně průmyslu a obchodu,  
Robert Gauci, AXA Czech republic and Slovakia, Reda Rahma, obchodní ředitel Veolie.

V-Tower se v mezinárodní soutěži International Property Awards dostal do světového finále  
mezi osm nejlepších budov světa. 
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KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
ZAŽIJTE CHYTRÉ TECHNOLOGIE
Nově zrekonstruované kongresové centrum je Vaším místem pro konference, 
kongresy, koncerty a další akce v unikátní lokalitě v centru Prahy.

Ve 20 sálech a 50 salóncích s celkovou kapacitou až 10 000 osob můžete Vaší 
akcí skutečně oslnit.

Prvotřídní akustika & špičkové 
audio systémy

Efektová světla nové generace 
& stmívaná světla v salóncích 
s kapacitou od 50 osob 

Videomapping & laserová
projekce s rozlišením až 4K

Přímý přenos online 
a na jakoukoliv LCD obrazovku 
po budově

Digitální navigační systém s více než 
190 LCD obrazovkami

Mobilní aplikace pro vnitřní navigaci 
(iOS a Android)

Více jak 300 přípojných 
bodů k wi-fi & rychlost 
internetu 1500 Mb/s 

Zažijte zmenuˇ

www.praguecc.cz
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