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Indická 
expanze 
Škoda Auto 
představila smělé 
plány na růst 
svého byznysu 
v Indii.
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Sledujte na            /video

ČESKO Z VÝŠKY

Dron

Vyšší 
ceny 

elektřiny 
na burzách zdražují 

energie i podnikům, 
v některých případech až o čtvrtinu. 
Spolu s domácnostmi zaplatí letos až 

o 30 miliard korun víc než loni. Dražší elektřina se 
přitom přidává k tlaku na růst mezd. A kvůli ochlazující se 

poptávce není možné vyšší náklady promítat do cen výrobků, 
což dopadá na ziskovost firem.
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Radní 
v nouzi
Praha 7 vedená starostou Ja-
nem Čižinským, zastupitelem 
hlavního města a současně 
poslancem, vyhlásila minulý 
týden na svém území stav 
klimatické nouze. Čižinský 
drží slovo. Jak po loňských 
volbách prohlásil, nekandi-
doval přece proto, aby byl 
populární nebo oblíbený, 
ale proto, aby Prahu změnil. 
A příklady táhnou. Náměstek 
pražského primátora pro ži-
votní prostředí Petr Hlubuček 
vzápětí oznámil, že na příš-
tím zastupitelstvu navrhne 
vyhlášení stavu klimatické 
nouze na území celé metro-
pole. Bravo.

Pražské radní ovšem netrápí 
jen klima. Starosti jim zjevně 
dělá i vidina případného 
trestního stíhání. O zahájení 
geologických prací, kterými 
fakticky začíná stavba tra- 
sy D pražského metra, proto 
hlasovali pro jistotu tajně. 
S pirátským primátorem 
Zdeňkem Hřibem si to už šéf 
partaje Ivan Bartoš pěkně vy-
říkal. Příště už se bude jednat 
jedině transparentně. Tak 
schválně - jak dlouho Piráti 
vydrží ve vedení hlavního 
města?

 
Zápisník  
Jany  
HAVLIGEROVÉ

Pavel  OTTO
 

Rovná čtyřicítka stran 
a hnutí kandidujících letos 
ve volbách do Evropského 
parlamentu překonala do-
savadní rekord z minulého 
klání před pěti lety. I zájem 
voličů byl vyšší. Vyplývá to 
z odhadů okrskových ko-
misí. Volby přilákaly víc lidí 
i na Slovensku, v Maďarsku, 
Rumunsku či na Kypru.

Český statistický úřad 
výsledky zveřejnil až včera 
před půlnocí po uzávěrce 
tohoto vydání. Musel čekat 
na uzavření všech volebních 
místností v celé Evropské 
unii, konkrétně v Itálii. 
„Z bezpečnostních důvodů 
byly přes víkend odpojeny 
i webové prezentace na na-
šich stránkách,“ řekl mluvčí 
úřadu Jan Cieslar. 

Před pěti lety odevzda-
lo hlasy jen 18,2 procenta 

voličů, což bylo nejméně 
od vstupu Česka do EU. 
Například v Praze a Brně 
nyní účast mnohde přesáhla 
třicet procent. Celkové číslo 
vylepšily regiony, kde klání 
více než osmi set uchazečů 
o 21 českých europosla-
neckých křesel přilákalo 

pětinu až třetinu hlasujících. 
V Holubicích na Brněnsku 
dokonce přišlo téměř 55 pro- 
cent voličů. Napomohlo 
tomu však souběžné místní 
referendum.        

Politolog Milan Znoj míní, 
že lidé mají v poslední době 
o dění v Evropě větší zájem 
hlavně kvůli brexitu. „Mění 
se politické poměry, stoupá 
populistická pravice. A otáz-
ka je, nakolik se prosadí 
v europarlamentu,“ uvedl. 
Podle Znoje začali čeští voli-

či vnímat, že jejich země je 
součástí tohoto procesu.

Navzdory pesimistickým 
průzkumům odhadovali 
vyšší účast i šéfové ČSSD 
a Pirátů Jan Hamáček a Ivan 

Bartoš. „Jde také o to, 
zda budeme následovat 
chaos, který je ve Velké 
Británii. Myslím, že ho nikdo 
nechce,“ soudí předseda 
vládních socialistů. „Rozbití 
evropského projektu není 
v zájmu České republiky,“ 
prohlásil lídr druhé nejsilněj-
ší opoziční strany Bartoš. 

Ministerstvo vnitra uved-
lo, že během dvou volebních 
dnů nebyly hlášeny žádné 
větší incidenty. Pouze z jed-
né volební místnosti musela 
policie vyvést neukázněného 
voliče. „Z našeho pohledu 
to byly naprosto bezproblé-
mové volby,“ řekl náměstek 
ministra vnitra Petr Mlsna.

Výsledky ještě projedná 
Státní volební komise, ofici-
ální podobu získají v úterý 
vyhlášením ve Sbírce zákonů. 
Od středy do pátku pak bude 
možné je napadnout u Nej-
vyššího správního soudu.

 Sledujte E15.cz

Eurovolby přilákaly 
víc voličů než minule

Lidé mají v poslední době o dění v Evropě větší 
zájem hlavně kvůli brexitu. Mění se politické 
poměry, stoupá populistická pravice. Čeští 
voliči začali vnímat, že jejich země je součástí 
tohoto procesu, míní politolog Milan Znoj.

110,8
miliard korun 
byl loni objem 
nedoplatků na 

všech druzích daní 
včetně pojistného 

na sociální 
zabezpečení.

Číslo dne
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OBRAZ 
PRŮKOPNÍKA  
abstraktní malby 
Františka Kupky Plochy 
příčné II se při aukci 
na pražském Žofíně 
prodal za 65 milionů 
korun, když vyvolávací 
cena byla 28 milionů. 
I s dvacetiprocentní 
aukční přirážkou tak 
kupec za dílo zaplatí 
78 milionů korun.  
Odhadní cena obrazu 
před aukcí byla mezi 
40 miliony a 60 miliony 
korun. Dosaženou cenou 
obraz překonal jiné  
Kupkovo dílo s názvem 
Série C I. (Protihodnoty) 
a stal se novým rekord-
manem českých aukcí.Fo

to
 č

tk

REKORDMAN KUPKA

https://www.e15.cz/eurovolby-2019-online
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Spoření na důchod s pod-
porou státu může doznat 
změn. Vládní důchodová 

komise se shodla, že třetí pilíř 
spoření na stáří není efektivní.  
„Pro mě je velice překvapivé, 
že napříč politickým spektrem 
existuje v podstatě stejný po-
stoj k nastavení třetího pilíře,“ 
uvedla ministryně práce 
a sociálních věcí Jana Maláčová 
(ČSSD), podle níž je problém, 
že si nespoří mladí lidé a lidé 
si obecně odkládají jen malé 
částky.

Nejasné plány
Komise chce do příštího, červ-
nového zasedání připravit plán 
řešení, byť není jasné jakého. 
„Jednou z variant by mohl být 
státní spořicí fond,“ míní šéfka 
komise Danuše Nerudová.

Důchodová komise zvažuje 
zřízení státního spořicího fondu
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Ve třetím pilíři letos 
v prvním čtvrtletí 
spořilo 4,4 milionu 
lidí, kteří v něm 
mají uloženo přes 
457 miliard.

poslanec a člen komise Tomáš 
Martínek.

Lidé by si podle Martínka 
v národním fondu spořili 
a stát by za jejich vklady ručil 
do jejich plné výše. Výnosy 
by měly pokrýt aspoň inflaci. 
„Zároveň by to mělo být vý-
hodné i pro stát, který bude 
levně podporovat spoření 
občanů na stáří a získá nový 
zdroj financování,“ dodal.

Pilíř má i své obhájce
Aleš Poklop z Asociace pen-
zijních společností třetí pilíř 
hájí. „Bohužel jsme nebyli 
přizváni k jednání komise 
a nemáme možnost nahléd-
nout do konkrétních podkla-
dů a úvah, ze kterých mini-
stryně vyvozuje svá tvrzení 
o neefektivnosti. Její vyjádření 

vnímáme spíše jako politický 
výkop, který by měl rozprou-
dit odbornou diskuzi,“ uvedl.

V dobrovolném důchodo-
vém třetím pilíři v prvním 
čtvrtletí spořilo 4,4 milionu 
lidí, kteří v něm mají uloženo 
přes 457 miliard korun.

Komise dále jednala o vy-
mezení fyzicky náročných 
povolání, která by mohla 
mít nárok na dřívější odchod 
do důchodu. Dříve mohou 
nyní odcházet do penze 
horníci. Členové komise se 
shodli, že by bylo vhodné 
znovu zavést tzv. důchodové 
kategorie, které by definovaly 
náročnost profesí.

NGUYEN Thuong Ly

Národní penzijní fond, 
který by mohla vést například 
ČNB, navrhli Piráti. „Myslím 
si, že by občané měli mít 
na výběr. Dnes mají střa-
datelé možnost využít jen 
soukromých fondů v rámci 
třetího pilíře,“ řekl pirátský 

Maláčová peníze 
z rezerv nedá

Ministerstvo práce nedo-
platí chybějící dvě miliardy  
korun na sociální služby 
ze svých rezerv, jak žádají 
kraje. Z nespotřebovaných 
6,2 miliardy uhradí jen 
schválené navýšení pří-
spěvků na péči či investice 
do informačních systémů. 
Řekla to ministryně Jana 
Maláčová (ČSSD). 

Zahraniční majitelé 
patentů Česku věří

Zahraničních firem, které 
na Česko rozšiřují účinky 
svých evropských patentů, 
v posledních letech při-
bylo. Zatímco v roce 2015 
jich Úřad průmyslového 
vlastnictví evidoval zhruba 
pět tisícovek, loni jich bylo 
o 29 procent více. /čtk/

Krátce



Vladan GALLISTL

Tuzemské společnosti se 
v minulých letech potýkaly 
zejména s rychle rostoucími 
náklady na zaměstnance. 
Letos se k růstu mezd přidává 
navíc ještě zdražování energií 
dané tím, že energetické fir-
my promítají prudký růst cen 
elektřiny na burzách do cen 
pro firmy a domácnosti. Prud-
ký vzestup burzovních cen 
nastal v důsledku rychlého 
zdražení emisních povolenek.

Citlivý těžký průmysl

„Firmy a domácnosti letos 
za elektřinu zaplatí meziročně 
třicet miliard korun navíc,“ 
upozorňuje na dopady růstu 
cen Vladimír Štěpán, energe-
tický expert a jednatel společ-
nosti ENAS. 

Nejvíce je zdražováním 
elektřiny zasažen průmysl. 
„Pociťujeme to všichni. Český 

Zdražení energií 
postihuje podniky

sklárny. „Letošní nárůst cen 
energií předpokládáme ve výši 
přibližně 25 procent oproti 
roku 2018,“ uvádí mluvčí 
Třineckých železáren Petra 
Macková Jurásková. 

Podobně se vyjadřují další 
firmy. „Každé zvýšení nákladů 
je pro nás špatné. Je to však 
jen jeden z mnoha vlivů,“ uvá-
dí jednatel společnosti Skleně-
né kameny Pavel Drobník.

Končí levné kontrakty 

Účty za elektrickou energii 
dál poros tou. Vzestup cen 
na burzách se zatím nepromítl 
do cen pro firmy v plném 
rozsahu. Dodavatelé energií 
mají totiž nasmlouvané dlou-
hodobé kontrakty na odběr 
elektřiny za ceny, které jsou 
nižší oproti současným. 
„S končícími kontrakty na lev-
nou elektřinu vzrůstá cena,“ 
popisuje Štěpánek s tím, že 
některé smlouvy budou končit 
ještě v roce 2020.

průmysl je založený na těž-
kém průmyslu, kde je vysoká 
energetická náročnost,“ do-
dává místopředseda Asociace 
exportérů a šéf strojírenské 
firmy ATAS elektromotory 
Náchod Otto Daněk. 

Mezi největší žrouty energie 
tak patří hutě, chemická 
a petrochemická výroba nebo 
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30
miliard korun 

navíc zaplatí letos 
firmy a domácnosti 

za elektřinu.

Náklady rostou 
firmám rychleji než 
ceny jejich zboží 
a služeb nebo růst 
produktivity práce, 
upozorňuje Svaz 
průmyslu a dopravy.

Zdražení energií se navíc 
přidává k rostoucím mzdám, 
což způsobuje potíže. „Ná-
klady rostou firmám rychleji 
než ceny jejich zboží a služeb 
nebo růst produktivity práce,“ 
upozorňuje ředitel sekce 
hospodářské politiky Svazu 
průmyslu a dopravy ČR Bohu-
slav Čížek.

Postavení společností dál 
ztěžuje to, že zvýšené výdaje 
nemohou plně promítnout 
do cen. „Když se ochlazuje 
poptávka, nemohou se zvyšo-
vat ceny. Má to dopady na zis-
kovost,“ popisuje Daněk. 

Růst nezaměstnanosti 

Pokles poptávky není jedi-
ným faktorem, který brání 
zvyšování cen výrobků a slu-
žeb. „Vzhledem k velmi silné 
konkurenci je prostor pro 
promítnutí nákladů do cen 
omezený,“ uvádí Čížek. 

Společnosti se nevyhnou 
alespoň částečnému zdražení 
výrobků a služeb. „Nynější 
vysoké růsty energií a mezd 
již odraženy být musejí. 
Rozhodně to ale nelze učinit 
jedna ku jedné,“ tvrdí Čížek. 
Spotřebitelé tak zaplatí 
růst energií jednak vyššími 
cenami v obchodech, jednak 
vyššími účty za elektřinu či 
plyn. 

Hrozba vyšší inflace však 
nepředstavuje jediný možný 
dopad na ekonomiku. „Už 
jsme byli nuceni uvolnit 
nějaké zaměstnance. Snížili 
jsme stav agenturních pra-
covníků,“ vysvětluje Daněk. 
V českém hospodářství tak 
může začít růst míra neza-
městnanosti. 

Tuzemští milovníci hoř-
ké, mléčné či bílé čoko-
lády mohou vyzkoušet 

čtvrtou variantu – růžovou  
čokoládu zvanou Ruby. 
Po více než desetiletém vývoji 
ji loni v dubnu ve světové pre-
miéře představila švýcarská 
společnost Barry Callebaut. 
Pochutinu vyráběnou ze speci-
álních kakaových bobů začala 
letos dodávat českým firmám.

„Počet našich obchodních 
partnerů stále roste,“ uvedla 
Ivana Cimprichová z českého 
zastoupení Barry Callebaut. 
Například výrobce müsli Mixit 
od února nabízí růžovou 
čokoládu jako přísadu pro 
vytvoření müsli. „Od začátku 
února jsme prodali půl tuny 
růžové čokolády do vlastních 

mixů. V prodejích si vede lépe 
než mléčná či bílá čokoláda 
a dotahuje se na hořkou 
variantu,“ uvedl marketingový 
manažer Štěpán Zub.

Společnost Nestlé vytvořila 
růžovou variantu tyčinky 
KitKat. „KitKat Ruby loni 
úspěšně vstoupila na korejský 
a japonský trh. Produkt chce-
me nabídnout i spotřebitelům 
v Česku a na Slovensku,“ řekl 
ředitel pro korporátní záleži-
tosti Nestlé Česko a Slovensko 
Vratislav Janda.

Příznivci růžové čokolády si 
však připlatí. Klasická KitKat 
stojí v e-shopu Rohlik.cz  
12,90 koruny, ale její růžová 
varianta 29,90 koruny. Zákaz-
níci Mixitu zaplatí za padesát 
gramů růžových čoček 38 ko- 

Růžová čokoláda proniká na český trh

UNIKÁT. Bílou čokoládu s jogurtem a malinami připomíná 
chuťově růžová čokoláda Ruby. Recept na její výrobu je tajný.
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run, zatímco totéž množství 
„obyčejné“ čokolády vyjde 
o dvanáct korun levněji. 

Degustátorka čokolády 
Šárka Robinson Pomahačová 
míní, že růžová čokoláda 
na českém trhu uspěje díky za-
jímavé barvě, i když to má své 
ale. „Problém je v tom, že jako 
čokoláda nechutná. Chutná 
jako bílá čokoláda s jogurtem 
a malinami,“ vysvětlila. 

Postup výroby růžové čoko-
lády přední světový zpraco-
vatel kakaových bobů Barry 
Callebaut tají. Ubezpečuje 
však, že je zcela bez přidaných 
barviv a ovocných příchutí.

Barbora PÁNKOVÁ



Lotyšské úřady i tamní 
železniční dopravce Pa-
sažieru vilciens se minu-

lý týden definitivně rozhodli 
pro plzeňskou Škodu Vagonku 
jako dodavatele 32 vlakových 
souprav za více než šest mi-
liard korun. Vítězství v soutěži 
pro deník E15 potvrdil mluvčí 
Škody Michal Tobrman. Blíže 
se však nechtěl vyjadřovat 
kvůli tomu, že ještě běží lhůta 
pro podání námitek. 

Španělská firma Talgo 
naposledy napadla parametry, 
na základě kterých Škoda zví-
tězila v tendru, jehož se účast-
nila také španělská firma CAF 
a švýcarská Stad ler. Podezřelé 
byly podle nich nízké náklady 
na údržbu českých vlaků nebo 
informace o spotřebě elektric-
ké energie. 

Škoda Vagonka už má dodávku 
vlaků do Lotyšska jistou

Lotyšský úřad pro dohled 
nad veřejnými zakázkami 
rozhodoval ve věci již potřetí 
a potvrdil vítězství Škody. 
Klíčovým parametrem byly 

dlouhodobé náklady na provoz 
vlaků. Tendr původně vyhrála 
společnost Talgo, která nabídla 
stroje o šestnáct milionů eur 
levnější než Škoda. Češi se 
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ČESKÉ 
START-UPY

Pro prvních 8 000 nově zřízených účtů.

Chráníme váš úspěchwww.trinitybank.cz

Nejlepší 
spořicí účet

1,58 % p.a.
Bez podmínek.
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 1,58 % 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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však po prvních výsledcích 
tendru spolu s další španěl-
skou společností CAF odvolali. 
Důvodem byly vysoké provoz-
ní náklady vlaků Talgo.

„Tendr jsme přehodnotili 
na základě vyjádření úřadů 
i odborných expertiz,“ uvedl 
šéf Pasažieru vilciens Rodžers 
Grigulis s tím, že dopravce 
chce koupit vlaky z Česka. Za 
předpokládaných 35 let provo-
zu vyjdou Lotyše nejlevněji. 

Škoda Vagonka z koncer-
nu Škoda Transportation, 
který v Lotyšsku v minulých 
měsících čelil problémům. 
Týkaly se údajné korupce při 
výběrových řízeních na tram-
vaje a trolejbusy pro městský 
dopravní systém v Rize.

Michal TOMEŠ

ZAKÁZKA. Celkem 32 těchto elektrických jednotek má Škoda 
Vagonka dodat lotyšským železnicím Pasažieru vilciens.
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Navzdory prudkému 
zdražení energií v zá-
věru loňského roku, 

které se podepsalo na hos-
podaření řady obchodníků 
s energiemi, se loni firmě 
T-Watt miliardáře Martina 
Ulčáka mimořádně dařilo. 
„Na energetický start-up 
jsme dosáhli skvělých vý-
sledků. Loňské tržby dosáhly 
3,3 miliardy korun,“ uvádí 
jednatel T-Watt Jan Prádler. 

Čistý zisk společnosti 
se vyšplhal na 9,2 milionu 
korun. Energetická firma při-
tom funguje na trhu teprve 
od roku 2014. Její tržby se tak 
během pěti let zvýšily z jed-
noho milionu na loňských 
3,3 miliardy korun. Do zisku 
se hospodaření T-Watt dosta-
lo během tří let.

T-Watt se zabývá obcho-
dováním s elektřinou, jejím 
prodejem velkoodběratelům 
a poradenstvím v energetice. 
V prodeji elektřiny jsou pro 

Start-up podnikatele 
Ulčáka vydělal  
devět milionů

firmu výhodou nadstandard-
ní vztahy s uhlobarony ze 
Sokolovské uhelné Františ-
kem Štěpánkem a Jaroslavem 
Rokosem, s nimiž Ulčák dlou-
hodobě spolupracuje. T-Watt 
tak patří mezi exkluzivní 
partnery Sokolovské uhelné 
při prodeji elektřiny, kterou 
sokolovská firma vyrobí 
ve svých zdrojích Vřesová 
a Tisová. 

„Společnost Sokolovská 
uhelná je strategickým ob-
chodním partnerem T-Watt,“ 
dodává Prádler.

Vladan GALLISTL

TS Plzeň chystá 
stávkovou pohotovost

Na protest proti hrozícímu 
propouštění chtějí dnes 
odbory ve společnosti TS 
Plzeň (dříve Škoda Těžké 
strojírenství) vyhlásit stáv-
kovou pohotovost. Firma 
s 210 zaměstnanci chystá 
propouštění kvůli špatným 
výsledkům a nedostatku 
zakázek. 

Stále více kosmetiky 
se prodá v e-shopech 

O dvacet až třicet pro-
cent více nakoupili loni 
zákazníci v elektronických 
obchodech s drogerií a kos-
metikou. Celý internetový 
trh v Česku vzrostl podle 
Asociace pro elektronic-
kou komerci o sedmnáct 
procent na 135 miliard 
korun. /čtk/

Krátce



Jaroslav BUKOVSKÝ

Automobilka Škoda Auto 
hodlá v příštích třech letech 
zdvojnásobit počet indických 
měst, ve kterých má svá 
prodejní zastoupení. Plán je 
součástí více než 25miliar-
dové investice mateřského 
Volkswagenu do ofenzivy 
koncernových značek 
na trhu druhé nejlidnatější 
země světa.  

Velká indická fúze 

„Značný růst počtu dealer-
ství je důležitou součástí 
našeho projektu rozvoje 
v Indii a vzhledem k plánova-
nému růstu prodaných vozů 
na tamním trhu i důležitý 
předpoklad dalšího úspě-
chu,“ říká mluvčí Škody Auto 
Zdeněk Štěpánek. „Máme teď 
dealerství v pěti desítkách 
indických měst. Součástí 
našich plánů je zvýšení až 
na více než stovku měst 
v následujících třech letech,“ 
dodává. 

Automobilka hodlá pokrýt 
poptávku zejména v jižních 
částech Indie, cílem koncer-

Škodovka chystá 
expanzi v Indii

plán sloučit v Indii pod Ško-
du Auto všechny firmy, které 
tam vyrábějí a prodávají 
osobní vozy skupiny. 

Indie se přitom loni stala 
čtvrtým největším výrob-
cem aut. „Po Číně, Japonsku 
a Spojených státech,“ říká 
Tomáš Rousek z tamní kan-
celáře agentury CzechTrade. 
Země se má navíc podle 
mapy globálních oborových 
příležitostí Ministerstva 
zahraničních věcí ČR v příš-
tím roce stát také třetím 
největším prodejním trhem 
automobilů. 

Vývoj přímo na místě 

Koncern v lednu otevřel 
u západoindického města 
Pune projektové centrum, 
kde bude také vyvíjet nové 
vozy určené speciálně pro 
indický trh. V další fázi by 
Pune mohlo posloužit jako 
vývojová základna pro ex-
port v Indii vyrobených vozů 
na další trhy. Z českých zna-
ček se na indických silnicích 
zabydlela například motocy-
klová Jawa, kterou licenčně 
oživila tamní společnost 
Mahindra.

nových značek je ukousnout 
si tam v příštích létech až pět 
procent trhu. 

Škoda Auto v zemi v po-
sledních letech prodávala 
relativně stabilně kolem 
sedmnácti tisíc aut, což při-
bližně odpovídá 1,5 procenta 
její celkové loňské produkce. 
Letos Volkswagen oznámil 

6 | BYZNYS

17
tisíc aut prodaných 
každoročně v Indii 
představuje zhruba 

1,5 procenta 
produkce Škody 

Auto.

ZAHRADNÍ AUKCE 2019

GOETHEHO 2, 160 00 PRAHA 6 − BUBENEČ, TELEFON: +420 734 311 861

ČTVRTEK 6. ČERVNA OD 16 HODIN
VÝTVARNÉ UMĚNÍ  / STAROŽITNOSTI  / DESIGN

MIKULÁŠ MEDEK, AKCE I - VAJÍČKO, Vyvolávací cena: 8 000 000 CZK

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AH-e15-225x297-20190424-medek-PRINT-oprava.pdf   1   25.4.2019   12:45:33


 in

ze
rc

e 

Chystaný tendr na 
čtyřletou přepravu 
hendikepovaných má 
dosáhnout hodnoty  
zhruba 190 milionů 
korun.

Sto milionů korun 
vyplatil organizátor 
pražské hromadné 

dopravy Ropid dopravci 
Handicap-Transport, který 
jako jediný uchazeč uspěl 
ve výběrovém řízení. Do-
pravce pak od května na rok 
obnovil službu převozu 
osob se sníženou schopností 
pohybu. Hendikepované 
bude po hlavním městě 
dopravovat sedmnácti mik-
robusy. Informaci z věstníku 
veřejných zakázek potvrdil 
mluvčí Ropidu Filip Drápal. 

Službu Handicap-Trans-
port si budou moci objed-
nat držitelé průkazů ZTP 
a ZTP/P s trvalým bydlištěm 
v Praze nebo vybraných 
obcích Středočeského kraje. 
Doprovázet je může jedna 
osoba. Cena za jízdu po Pra-
ze či Středočeském kraji 
činí 32 korun, nástupní taxa 
deset korun.

Kontrakt představuje první 
krok v přestavbě systému 
pražské dopravy hendikepo-
vaných, který má od příštího 
roku projít výraznými změ-
nami. „Připravujeme vypsání 
dalšího výběrového řízení, 
kterým chceme nastavit nový 
systém. Zakázka může být 

Praha mění 
systém dopravy 
hendikepovaných

rozdělená až na čtyři části, 
aby se mohlo přihlásit více 
dopravců nabízejících růz-
norodé služby,“ říká Drápal. 
Tendr má být vypsán do kon-
ce června, předběžné odhady 
Ropidu hovoří o čtyřleté 
zakázce v hodnotě zhruba 
190 milionů korun.

Vedle Handicap-Transport 
v Praze jezdí ještě mikrobusy 
obecně prospěšné společnos-
ti Societa. Ta vozí cestující, 
kteří nejsou schopní využívat 
nízkopodlažní linkové auto-
busy, od roku 2009. 

Jiří LIEBREICH

VÝVOJOVÁ ZÁKLADNA. Šéf Škody Auto India Gurpratap Boparai letos v polovině ledna slavnostně 
otevíral Technologické centrum Škody Auto a VW v Chakanu u západoindického města Pune.
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SPECIÁL. Sedmnáct mikrobusů firmy Handicap-Transport 
dopravuje po Praze osoby se sníženou schopností pohybu.
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XXX Lutz kupuje 
řetězce Kika

Rakouský nábytkářský 
řetězec XXX Lutz kupuje 
od holdingu Signa 22 zahra-
ničních poboček konkurenč-
ního řetězce Kika včetně 
prodejen v České republice. 
Napsal to server Heute.at. 
Cenu firmy nezveřejnily. Sig-
na převzala krachující Kiku 
loni za symbolickou cenu. 
XXX Lutz teď získá prodejny 

Kika v Maďarsku, Česku, 
na Slovensku a v Rumun-
sku. Transakci ještě musejí 
schválit antimonopolní 
úřady.

Ghosn se snažil 
navýšit svoji kontrolu

Bývalý šéf automobilky 
Nissan Carlos Ghosn několik 
měsíců před svým zatčením 
navrhoval vytvořit nadaci se 
sídlem v Nizozemsku, díky 
níž by posílil svou kontrolu 
nad aliancí Renault-Nissan-
-Mitsubishi i nad vlastním 
finančním ohodnocením. 
S odvoláním na informo-
vané zdroje to uvedl list 
Financial Times. /čtk/

Krátce
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Facebooková 
digiměna straší 
konkurenci
Jan VÁVRA

Facebook pracuje na pro-
jektu vlastní digitální měny, 
takzvaném GlobalCoinu. 
Do prvního čtvrtletí příštího 
roku hodlá asi v desítce zemí 
zřídit digitální platební sys-
tém, měnu chce začít testo-
vat do konce letošního roku. 
Tvrdí to server BBC s dodat-
kem, že firma o věci již jedna-
la i s guvernérem britské 
centrální banky. Akademik 
z London School of Econo-
mics Garrick Hileman tuto 
skutečnost označil za jednu 
z nejvýznamnějších událostí 
v historii kryptoměn, jiní 
analytici ale hledí na aktivity 
skandály stíhaného techno-
logického giganta se značnou 
mírou podezřívavosti.

Hileman argumentuje, 
že zatímco kryptoměny 
typu bitcoin používá kolem 
30 milionů lidí, v případě 
Facebooku dosahuje jeho 

uživatelská základna 2,4 mi- 
liardy osob. Firma tak má po-
tenciál zásadním způsobem 
zpopularizovat transakce 
digitálními mincemi. 

Komentátor agentury 
Bloomberg  Lionel Laurent 
ale právě velikost Facebooku 
a jeho byznysu vnímá jako 
riziko. „Jde o krok, který by 
umožnil už tak neuvěřitelně 
mocné centralizované síti 
sbírat data nejen o chování 
a preferencích uživatelů, 

ale rovnou i o tom, jakým 
způsobem utrácejí peníze,“ 
píše Laurent s tím, že neza-
mýšlené důsledky vzniku 
kryptoměny pod patronací 
Facebooku mohou být ob-
rovské. 

Publicista a analytik součas-
ně naznačil, že nejznámější 
kryptoměna bitcoin by se 
příchodem facebookového 
GlobalCoinu nemusela cítit 
bytostně ohrožená. Oba pro-
jekty se prý konceptuálně liší. 
„Z pohledu pravých zastánců 
kryptoměnového světa před-
stavuje iniciativa Facebooku 
noční můru,“ píše Laurent.

Účelem bitcoinu je podle 
něj nabídnout alternativu 
zavedeného finančního sys-
tému, takzvaný GlobalCoin 
s ním ale prý hledá symbió-
zu. S bitcoinem navíc úzce 
souvisí hodnota decentra-
lizace, nestojí za ním jedna 
jediná všemocná entita.  
 více o kryptoměnách

 na E15.cz

Z pohledu 
pravých zastánců 
kryptoměnového 
světa představuje 
iniciativa Facebooku 
noční můru.

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 24. 5. 2019 Akcie na pražské burze 24. 5. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 92,50   1,09 % 

CETV 85,10   0,00 % 

ČEZ 520,00   0,29 % 

Erste Bank 839,40   0,84 % 

Kofola 304,00   0,66 % 

KB 856,50   -0,75 % 

Moneta 74,75   1,01 % 

O2 CR 250,50   0,40 % 

Pegas 754,00   1,34 % 

Philip Mor. ČR 13 760,00   -0,72 % 

TMR 780,00 0,00 %

VIG 588,00   1,20 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

432 910

Země Množství Kurz

Austrálie 1 15,942

Čína 1 3,346

Dánsko 1 3,459

EMU 1 25,830

Chorvatsko 1 3,478

Japonsko 100 21,071

Kanada 1 17,163

Maďarsko 100 7,925

Norsko 1 2,648

Polsko 1 6,011

Rusko 100 35,812

Švédsko 1 2,412

Švýcarsko 1 23,034

Turecko 1 3,799

USA 1 23,091

Velká Británie 1 29,252

REGIONÁLNÍ ODVOLACÍ SOUD v Karlsruhe rozhodl 
v neprospěch německé automobilky Volkswagen v případu tý-
kajícím se koupě vozidla na naftový pohon se softwarem, který 
sloužil k manipulaci s emisemi. VW má dát svým zákazníkům 
nová vozidla stejného typu. Ve sporech s VW je to poprvé, kdy 
regionální soud rozhodl ve prospěch klientů automobilky, uvedl 
německý finanční server Onvista. V tomto konkrétním sporu šlo 
o auta značek VW a Audi, která byla vyrobena v letech 2009, 
2011 a 2013. Automobilka už oznámila, že se odvolá k německé-
mu Spolkovému soudu.

Fo
to

 č
tk

PRVNÍ PROHRA



www.e15.cz | 9
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Pět týdnů 
ztrát
Největší světová burza v New 
Yorku skončila minulý týden 
opět v červených číslech. 
Již popáté v řadě. Valná část 
ztrát jde na vrub obchodní 
války mezi USA a Čínou, 
která se rozhořela poté, co 
začátkem května americký 
prezident Donald Trump 
oznámil, že zvýší cla na čín-
ské zboží, protože Čína boj-
kotuje obchodní vyjednávání. 
Následně se cla na dovoz čín-
ského zboží v ročním objemu 

200 miliard dolarů skutečně 
zvýšila z deseti na pětadvacet 
procent. 

Svým krokem Trump doko-
nale zaskočil trhy, které si jen 
pozvolna začínají uvědomo-
vat realitu. A tou je, že ob-
chodní válka bude trvat déle, 
než si ještě začátkem měsíce 
investoři mysleli. USA a Čína 
totiž postupně přitvrzují své 
pozice, USA ostře zaútočily 
na čínský mobilní kolos Hua-
wei, když ho daly na černou 
listinu. Americké technolo-
gické společnosti následně 
zmrazily dodávky pro firmu. 
Navíc Trump minulý čtvrtek 
zveřejnil, že stát pomůže 
americkým farmářům dotací 
ve výši šestnácti miliard 
dolarů. To naznačuje, že se 
obchodní válka protáhne. 

Naděje na rychlé ukončení 
sporů navíc mizejí i kvůli 
tomu, že není podle americ-
kého ministra financí Stevena 
Mnuchina naplánováno 
žádné setkání obou stran. 
Ministr zároveň doporučil 
americkým firmám, aby se 
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Po dekádě růstu 
a rekordních prodejů 
se světoví výrobci 

automobilů pomalu začínají 
připravovat na očekávané 
zpomalení světové ekono-
miky. Jen za posledního půl 
roku propustily automobilky 
z celého světa dohromady 
38 tisíc zaměstnanců. 

Vliv mají na situaci také 
revoluční technologické 
změny, které výrobce 
nutí vynakládat stále více 

prostředků na investice. Již 
v loňském roce totiž globální 
prodeje osobních vozů 
zaznamenaly pokles, když se 
jich meziročně prodalo o půl 
procenta méně, tedy jen 
lehce přes 86 milionů. 

Odhady o propouštění 
zaměstnanců však mohou 
podle agentury Bloomberg 
i nadále růst. V tomto týdnu 
oznámil propuštění sedmi 
tisíc zaměstnanců například 
Ford. Ten společně s dalšími 

americkými automobilkami 
přistupuje k úsporám také 
z obavy z obchodní války. 
Propouštění sedmi tisíc pra-
covníků v březnu oznámil 
také tahoun evropského 
autoprůmyslu, německý 
Volkswagen. Na proměnu 
průmyslového odvětví se 
ve středu odvolával také od-
cházející šéf Daimleru Dieter 
Zetsche, když zdůrazňoval 
nutnost úspor. /mit/ 
 více E15.cz

Automobilky bojují 
o marže, musejí propouštět

30 000

25 000

20 000

2.1. 2019 23.5. 2019 

Vývoj amerických akcií 
(podle indexu Dow Jones Industrial Average)

23346,24

25490,47

Pramen: Federal Reserve Bank of St. Louis

přeorientovaly na jiné než 
čínské dodavatele. 

Vzhledem k prudkému 
růstu cen akcií na začátku 
roku budou muset investoři 
razantně upravit svá až příliš 
optimistická očekávání, která 
ignorovala veškerá rizika. 
Výsledkem bude další pokra-
čování nejistoty na burzách 
a propady cen akcií, pokud 
ovšem nedojde až k překvapi-
vě dobrému výsledku. Ten se 
však nyní zdá v nedohlednu.

Investoři budou muset 
razantně upravit svá 
až příliš optimistická 
očekávání, která 
ignorovala veškerá 
rizika.

https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/automobilky-bojuji-o-marze-letos-propustily-temer-40-tisic-lidi-1359187


Karolína FLASZOVÁ

První týden po inauguraci 
ukrajinského prezidenta 
Volodymyra Zelenského 
naznačil, jak náročné výzvy 
ho už v nejbližší době čekají. 
Musí se vypořádat s přípra-
vou předčasných parlament-
ních voleb. Sobotní verdikt 
Mezinárodního soudu pro 
námořní právo, že Rusko má 
osvobodit zajaté ukrajinské 
námořníky, znovu namířil 
světovou pozornost na kon-
flikt obou zemí. Zatím však 
nic nenasvědčuje tomu, že 
by Moskva vůči Zelenskému 
plánovala projevit vstříc-
nost.

Nový prezident uvedl, 
že propuštění námořníků, 
zajatých během loňského 
incidentu v Kerčském prů-
livu, by mohlo být prvním 
signálem o připravenosti 
Ruska ukončit konflikt. „Uvi-
díme, jakou cestu si v Krem-
lu vyberou,“ dodal. Moskva 
ale soudní proces ignorovala 
a i po oznámení verdik-
tu trvá na svém výkladu. 
Ukrajinci podle ní nelegálně 
vpluli do jejích vod a řešení 

sporu údajně není v jurisdik-
ci soudu.

Ani další dění nenasvědču-
je tomu, že by se vzájemné 
vztahy sousedů oteplovaly. 
Od voleb si představitelé 
zemí přes média posílají 
silácké vzkazy týkající se 
rozhodnutí Moskvy poskyt-
nout ruský pas obyvatelům 
separatistických území. 
Prezident Vladimir Putin 

Zelenskému ani negratuloval 
k inauguraci. Podle mluvčího 
Kremlu Dmitrije Peskova mu 
poblahopřeje v případě, že 
napraví vztahy s proruskými 
separatisty v Donbasu.

Zelenskyj zatím však vysílá 
smíšené signály ohledně 
plánů na řešení konfliktu, 
který si ukrajinská veřejnost 
přeje co nejrychleji ukončit. 
Původně sliboval dohodu 

s Kremlem. Bezprostředně 
po slavnostní přísaze vyzval 
Spojené státy, aby zpřísnily 
protiruské sankce. „Toto 
je rétorika, která Ukrajině 
problém jihovýchodu vyřešit 
nepomůže,“ varoval Peskov. 
Zelenskyj zároveň ve spolu-
práci s evropskými partnery 
usiluje o obnovu mírových 
rozhovorů v normandském 
formátu. Moskva svou účast 

podmiňuje existencí reálné 
naděje na hmatatelný výsle-
dek jednání.

Politický nováček se při-
tom musí soustředit i na ryze 
domácí záležitosti. Část 
ukrajinských poslanců pře-
dala koncem minulého týdne 
ústavnímu soudu žádost 
o přezkum prezidentského 
dekretu, kterým Zelenskyj 
rozpustil parlament. Volby 
do legislativního orgánu byly 
původně plánované na říjen, 
ale Zelenskyj je vypsal už 
na 21. července. Průzkumy 
naznačují, že s ním spo-
jená strana Sluha lidu by 
v nich mohla získat nejvíce 
křesel, což by mu usnadnilo 
plnění předvolebních slibů. 
Dosavadní parlament měl 
nízkou důvěru obyvatel, jeho 
rozpuštění schvalují skoro tři 
čtvrtiny Ukrajinců.

Prezident se ještě před 
letním hlasováním neúspěš-
ně pokusil změnit volební 
systém ze smíšeného na po-
měrný. Tvrdí, že současný 
způsob nahrává korupci. 
Experti ale upozorňují na to, 
že změny by zvýšily naděje 
na úspěch s ním spřízněné 
strany.

Zelenskyj bojuje 
o parlament a Donbas
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ROZPORUPLNÉ SIGNÁLY. Nový ukrajinský prezident sice sliboval usmíření s Ruskem, po svém 
zvolení však okamžitě vyzval USA ke zpřísnění protiruských sankcí.
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Trump Kimovi věří
Americký prezident Donald 
Trump odmítl obavy ohledně 
nedávných severokorejských 
raketových testů a vyjádřil 
přesvědčení, že vůdce KLDR 
Kim Čong-un dodrží své 
sliby. Trump v sobotu zahájil 
čtyřdenní návštěvu Japon-
ska, kde jednal především 
o KLDR, Číně a vzájemných 
obchodních vztazích.

Jaderný ledoborec 
vyplul

V petrohradských loděnicích 
byl na vodu spuštěn ledobo-
rec Ural na jaderný pohon, 

poslední ze tří ledoborců 
nové generace, které chce 
Rusko využít na takzvané 
severní mořské cestě. Trojici 
plavidel bude provozovat 
Rosatomflot, jedna ze 
společností státní jaderné 
korporace Rosatom. Trojice 
největších a nejvýkonnějších 
ledoborců světa má prorazit 
led silný tři metry. /čtk/

Krátce

Volby do Evropského 
parlamentu využila 
řada evropských zemí 

ke spojení s mísními plebisci-
ty. Belgičané tak například šli 
volit poslance v regionálních 
sněmech a v celostátním 
parlamentu. Litevci zase 
ve druhém kole prezident-
ských voleb vybírali mezi 
dvěma kandidáty. Oba tvrdí, 
že chtějí zachovat přísný tón 
vůči sousednímu Rusku, ale 
zároveň zmírnit rétoriku.

Na Slovensku pak před-
časně unikly výsledky tamní 
volby, kterou podle odhadů 

vyhrála koalice proevrop-
ských neparlamentních 
stran Progresivní Slovensko 
a Spolu. Prezident země An-
drej Kiska výsledky glosoval, 
že jde o potvrzení toho, že 
země chce změnu.

Irové souběžně s eurovol-
bami rozhodovali v referen-
du, v němž přes 82 procent 
hlasujících podpořilo 
zrušení tvrdých rozvodo-
vých pravidel. K urnám tam 
přišlo přes 50 procent 
oprávněných voličů. /čtk, msc/
 sledujte E15.cz
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Konec opuštěné tygřice
Britská premiér-

ka Theresa  
Mayová ozná-
mila, že 7. červ-
na skončí jako 
vůdkyně brit-

ských konzervativců. V čele 
vlády zatím zůstane, dokud si 
strana nenajde nového lídra. 
Tlak na rezignaci Mayové 
zesílil v posledních týdnech 
hlavně kvůli její vytrvalé sna-
ze prosadit parlamentem již 
třikrát odmítnutou dohodu 
o brexitu. „Je mi líto, že se 
mi nepodařilo završit proces 
odchodu Británie z Evropské 
unie,“ uvedla Mayová v krát-
kém projevu před Downing 
Street 10. A vyslovila naději, 
že nástupce bude o realizaci 
brexitu usilovat ještě důraz-
něji než ona. 

Rozhodně to nebylo 
poprvé, kdy dvaašedesátiletá 
Mayová čelila obrovské kri-
tice. Jenže ona dělala pouze 
to, co mohla a co považovala 
za správné. Ostatně jako vždy 
ve svém životě. Když pro-
hrála v parlamentu lednové 
hlasování o dohodě, kterou 
vláda vyjednala s Bruselem 
a která měla upravit pod-
mínky odchodu země z unie, 
napsal The Daily Telegraph, 
že „je potřeba zvláštního dru-
hu schopností, abyste proti 
sobě dokázali sjednotit tolik 
lidí“. A dodal, že se jednalo 
o „naprosté ponížení“ There-
sy Mayové. 

CO BUDE DÁL 
Už tehdy se rozebírala kromě 
otázky, co bude s brexitem 
dál, také otázka, jaký bude 
osud Theresy Mayové. Po ce-
lou svoji politickou kariéru 
byla silným a spolehlivým 
hráčem, je totiž současně 
i zvláštní osobností, která 
nechce být členem žádné 
zákulisní frakce a je poněkud 
osamělá. Celý její život i poli-
tická kariéra jsou výjimečné 
v tom, že už minulost na-
značovala, že ona bude vždy 
spolehlivě dělat především 
to, co od ní její voliči požadu-
jí. V tomto případě vyjednání 
smlouvu s Bruselem a do-
držení přání obyvatel, že 
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Konec opuštěné tygřice na základě výsledku referen-
da Británie opustí unii. I když 
ona sama byla přesvědčena, 
že to správné není. Její 
výchova i smýšlení jí ale 
nedovolují hazardovat s tím, 
že by porušila své celoživotní 
zásady. Jaké jsou? 

SPOLEHLIVÁ AŽ 
ZA HROB 
Už když bylo Therese Mary 
Brasierové pouhých 12 let, 
řekla svým známým, že se 
chce věnovat politice. Do-
konce si vysnila přímo pozici 
premiérky. Theresa, která se 
narodila 1. října 1956 v East-
bourne, pak prožívala život, 
který jako kdyby někdo 
nalinkoval. Na její cestě bylo 
sice mnoho překážek, ale 
ona udělala všechno, aby je 
zdolala. Na rozdíl od jiných 
politiků se přitom v souvis-
losti s její osobou dodnes 
neobjevily žádné větší skan-
dály. Její profesní i osobní 
život vypadá neposkvrněně. 
Je to tak kvůli jejím pova-
hovým vlastnostem, jako 
jsou spolehlivost, loajalita, 
preciznost, pracovitost, 
zarputilost, ale i určitá 
izolovanost od světa lobbistů 
a všemožných falešných 
rádců, kteří svět politiky 
obklopují. Ovšem to, co je 
její výhodou, bývá současně 
označováno za nevýhodu, 
protože Mayová kolem sebe 
nevytváří skupiny, které pů-
sobí v zákulisí. Je to tygřice, 
ale loví často v politických 
vodách sama. 

Její otec Hubert byl 
duchovním anglikánské 
církve a sloužil jako vikář 

ve Wheatley, nedaleko 
slavného Oxfordu. Z mládí 
proto pramení její konzer-
vativní hodnoty, kterými se 
pořád řídí, ale současně má 
na pravičáka i solidní sociál-
ní cítění. „Doma jsem často 
s rodiči diskutovala o tom, 
jak se dá lidem pomáhat, 
a můj otec to dělal celý ži-
vot,“ řekla Mayová v jednom 
rozhovoru. O svém soukromí 
přitom velmi nerada hovoří, 
považuje to za zcela intimní 
záležitost. 

Není proto ani moc jasné, 
jak velké trauma musela 
ustát, když její otec, kterého 
velmi milovala, zahynul 
v roce 1981 při autonehodě. 
Její matka Zaidee, která trpě-
la roztroušenou sklerózou, 
zemřela pak o rok později. 
Tehdy už byla Theresa vdaná 
za Philipa Maye. Bezdětné 
manželství trvá dodnes. I to 
jsou věci, které mohou mít 
vliv na její jednání. 

Vystudovala geologii 
na univerzitě v Oxfordu 
a pak nastoupila do Bank 
of England, kde působila 
v letech 1977 až 1983. Poté se 
stala vedoucí oddělení pro 
evropské záležitosti a hlav-
ní poradkyní ve věcech 
mezinárodních záležitostí 
v organizaci APACS, která 
spravovala platební systémy 
bank a dalších finančních 
institucí. Tam vydržela až 
do roku 1997. Poté byla zvo-
lena poslankyní Konzervativ-
ní strany v Dolní sněmovně 
za obvod Maidenhead. Svůj 
mandát několikrát obhájila 
a drží ho dodnes. Navíc jako 
ministryně vnitra – 2010 až 

2016 – vydržela ve funkci 
daleko déle než většina mini-
strů za posledních sto let. 

KLIDNÁ PANÍ 
ŘEDITELKA 
Na veřejnosti působí poměr-
ně chladně a odtažitě. Podle 
spolužáků i známých to není 

žádná maska, prostě je tako-
vá. V soukromí prý dokáže 
být vtipná, ale skoro nikdo 
od ní neslyšel žádnou zábav-
nou historku, kterou by po-
pisovala sama sebe. „Nejsem 
nijak nadšená tím, když mě 
žádají, abych popisovala svůj 
životní příběh. Důležitější je 
to, co děláte v práci, na tom 
můžete ukázat, jací jste,“ 
tvrdila například před lety 
v rozhovoru pro časopis To-
tal Politics. Někteří připisují 
takové jednání její vrozené 
ostýchavosti a opatrnosti. 

Bývá ale někdy i hodně 
rázná. Někteří mužští kole-
gové z Konzervativní strany 
se proto o ní často vyjadřují 
jen s podmínkou, že jejich 
jména zůstanou v anonymi-
tě. Podle všech je Mayová 
sice velmi přímá, ale když se 
potřebuje „zbavit“ konku-
rentů, tak tím pověří svůj 
tým. V tom trochu připo-
míná německou kancléřku 
Angelu Merkelovou. Ta také 
někdy působí jako dobro-
myslná teta, ale dokáže si 
umně pohrát jak s médii, tak 
s oponenty. Jenže vždy to 
dělá na veřejnosti slušným 
způsobem. Podobně jako 
Mayová. V britské Konzer-
vativní straně, která je plná 
nejrůznějších exhibicionis-
tických mužských postav, to 
pak někdy působí, že klidná 
paní ředitelka Mayová má 
na starosti plnou třídu vzru-
šených školních chlapců. 

Snoubí se v ní také tradič-
ní britský konzervativismus 
s moderním pohledem 
na svět. Proto Mayová pod-
poruje umírněné feministky, 

souhlasí s manželstvími 
homosexuálů, podporovala 
poněkud liberálnější přístup 
k potratům. 

NESPLNITELNÝ ÚKOL 
Theresa Mayová, milovnice 
vaření – má kolem stovky 
vlastních receptů, procházek 
v horách a kriketu, má podle 
všeho jen jednu výraznější 
„úchylku“ – miluje extrava-
gantní a drahé boty. Když 
se jí jednou ptali, co by si 
vzala na pustý ostrov, tak 
prohlásila, že by tam chtěla 
celoživotní předplatné časo-
pisu Vogue, který se věnuje 
právě módě. 

Proč ale člověk, který je 
inteligentní, silný, přímý 
a důvěryhodný, utrpěl 
takové porážky? Někteří lidé 
si myslí, že právě proto. The-
resa Mayová totiž nechtěla 
být v žádné stranické frakci, 
což je v Británii obvyklé. Od-
mítla hrát tradiční politické 
hry. Na to je příliš svá. Její 
inteligence a pracovitost ji 
sice dostaly až na politický 
vrchol, jenže ani to v této 
práci někdy nestačí. Brexit, 
který rozkouskoval britskou 
společnost, je jednou z tako-
vých věcí. Ať Theresa Mayo-
vá udělala cokoli, nestačilo 
to. Proto tento zajímavý 
úkaz ze světového politické-
ho nebe za čas zmizí. První 
krok – rezignaci – k tomu již 
učinila. 
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neobjevily 
žádné větší 
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Naším cílem je mít Partners market 
v každém větším městě
Před pár lety začala společnost Partners jako vůbec první finančně poradenská společnost v Česku 
budovat koncept franšízových provozoven pod hlavičkou Partners market. Dnes síť partnerů čítá 
81 poboček, čímž se Partners market stal největší finanční franšízou v zemi. „Chtěli jsme, aby každý 
obyvatel středního a menšího města měl přístup ke stovkám finančních značek a produktů podobně 
jako lidé z velkých měst,“ říká Petr Borkovec, generální ředitel a spolumajitel Partners.

Konceptu tohoto podnikání věří 
a vidí v něm velký potenciál. Finan-
ce podle něj řeší v podstatě každý. 
„Chtěli jsme, aby lidé našli pod 
jednou střechou banku i komplex-
ní finanční poradenství. Na rozdíl 
od banky ale naše pobočky dávají 
příležitost vybrat si mezi jednotlivý-
mi produkty, porovnat si je a dostat 
finanční plán podle své aktuální 
si tuace – a v tom jsme v Česku uni-
kátní,“ je přesvědčen Borkovec.

Jaký rok má za sebou Partners 
market?
Loni jsme znovu dosáhli nových 
maxim. Stále boříme rekordy 
měsíčních obratů poboček, ale roste 
i jejich počet, když jsme zejména 
ve druhé polovině roku otevřeli 
jedenáct nových Partners marketů. 
Celkem máme již 81 poboček, což je 
víc, než má většina bank, a jed-
noznačně jde o největší finanční 
franšízu v Česku. Pro klienty napříč 
republikou jsme skutečně dostup-
nou službou. V letošním roce hodlá-
me v expanzi pokračovat a atakovat 
magickou stovku.

Ve kterých regionech jsou 
markety nejvíce zastoupeny?
Převážná část Partners marketů 
vznikne v Čechách. Tím, že finálním 
cílem je mít v České republice 
nějakých 180 až 200 poboček tak, 
abychom našimi službami pokryli 
opravdu každé větší město, je u nás 
stále mnoho prostoru pro nové fran-
šízanty. V současnosti jsme zhruba 
v polovině. Pravdou je, že momen-
tálně máme hustší síť na Moravě, 
takže je logické, že teď chceme cílit 
právě na oblast Čech, například těch 
západních.

Jak je těžké najít franšízanta pro 
finančně poradenské služby?
Najít vhodného franšízanta – obec-
ně – je asi vždy trochu složité, ale 
máme čím dále více zájemců i mimo 
náš obor. Zároveň podporujeme 

vstup více společníků do jedné 
franšízy, kde spojí své kompeten-
ce. Provizní obrat pobočky míříme 
k milionu korun provizního příjmu 
měsíčně, takže je zde prostor pro 
více partnerů. Náš koncept budu-
jeme již sedmý rok, takže máme 
ověřené a opakovatelné know-
-how a franšízanty si vybíráme tak, 
abychom pro ně i pro nás zvýšili 
pravděpodobnost úspěšného podni-
kání. Není nezbytné, aby franšízant 
měl zkušenost s prací ve financích. 
Nicméně asi jako v každém oboru 
je poměrně velká výhoda, pokud se 
v této oblasti orientuje. Mezi našimi 

trhu a vybudovat si velmi slušný 
dlouhodobý pasivní příjem.

Jakým procentem se Partners 
markety podílejí na tržbách 
skupiny?
Produkce franšíz dnes tvoří zhruba 
35 procent obratu celé firmy a deset 
největších Partners marketů do-
sahuje měsíčního obratu 643 tisíc 
korun. Největší franšíza, pobočka 
na Nových sadech v Brně ve vlast-
nictví Davida Pokorného a manželů 
Liškových, dosáhla ročního obratu 
bezmála 13 milionů korun. To už je 
opravdu slušně velká firma.

Jaké služby klienti nejčastěji 
poptávají?
Partners market je unikátní v tom, 
že v něm klienti najdou vše o pe-
nězích pod jednou střechou, tedy 
informace o bankovním účtu stejně 
jako o hypotéce, pojištění nebo spo-
ření. Na jednom místě mají přístup 
k více než 50 finančním institucím 
a několika tisícům produktů. Lidé 
hodně řeší spoření, ať již pro sebe, 
nebo pro děti, ale také pojištění 
auta a majetku nebo i úvěry.

Petr Borkovec, generální ředitel a spolumajitel Partners

•  v současnosti funguje 81 Part-
ners marketů, letos je v plánu 
jich otevřít 100

•  top pobočky mají obrat 1 milion 
korun měsíčně, průměrný mě-
síční obrat činí 500 tisíc korun

•  na otevření vlastní bankovní 
a poradenské pobočky je třeba 
půl milionu korun vlastního 
kapitálu

•  v současnosti jsou k dispozici 
pobočky v Chrudimi, Kuřimi, 
Opavě a Ostravě

•  podrobné informace o podniká-
ní na www.partnersmarket.cz

PARTNERS MARKETY 
V ČÍSLECH

franšízanty máme například bývalé 
bankéře.

V roli franšízanta je nejdůležitější 
skloubit celkové povědomí o fungo-
vání finančního poradenství a řízení 
zaměstnanců. Také je třeba kapitál 
ve výši 600 tisíc korun na pokrytí 
prvních šesti měsíců provozu, pře-
devším nájem a náklady na jednoho 
až pět pracovníků pobočky. Vybu-
dování pobočky stojí kolem jednoho 
milionu korun, ale dokážeme to 
zafinancovat sami a franšízant může 
úvěr splácet pět let. Nehledáme ale 
investory, chceme partnery, kteří 
chtějí využít potenciál finančního 
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Britský 
rozvrat
„Naše země po referendu čelí 
historické národní změně. 
Věřím, že jako Velká Británie 
se této výzvy chopíme. Po od-
chodu z Evropské unie naše 
země ve světě získá novou 
silnou a pozitivní roli,“ prohlá-
sila 13. července 2016 Theresa 
Mayová, když nastupovala 
do funkce britské premiérky. 
Neuplynuly ani tři roky a Bri-
tánie i její vinou je v politic-
kém rozvratu, parlament se 
nedokázal dohodnout, jak 
brexit (o kterém rozhodlo 
v červnu 2016 vzpomínané re-
ferendum) realizovat, a Mayo-
vá ohlásila rezignaci na funkci 
předsedkyně vlády i šéfky své 
Konzervativní strany. Proč?

Mayová nedokázala uko-
čírovat zběsilé frakce svých 
konzervativců, nenalezla 
kompromis s opozičními la-
bouristy a nemohla přesvědčit 
ostatní členy EU o možných 
změnách o brexitu. Problém 
tkví především v ní samotné.

Theresa Mayová je nejenom 
neobvyklou političkou, ale 
byla ještě neobvyklejší premi-
érkou. Na jednu stranu ohle-
duplná, pracovitá, odhodlaná 
a bez stínů velkých skandálů. 
Současně ale zahloubaná 
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Velmi 
potěšující?
Na Slovensku se na rozdíl 
od Česka hodnotily výsledky 
eurovoleb ještě před jejich 
vyhlášením. Průzkumy 
před volebními místnostmi 
přiřkly vítězství nové hvězdě 
slovenské scény, uskupení 
Progresivní Slovensko. S asi 
pětiprocentním odstupem 
následoval v odhadu výsledků 
Smer Roberta Fica, jemuž 
na záda dýchali fašisté Maria-
na Kotleby. 

Pokud odhad TV Markíza 
alespoň trochu odpovídal 

realitě, pak je zjevná jedna 
věc. O vznikající mocenské 
vakuum se budou prát nadše-
ní, ale nezkušení liberální no-
váčci na jedné straně a fašisté 
na druhé. Pragmatické ruti-
néry a matadory, schopné tu 
lépe, tu hůře vyvažovat zájmy 
obou těchto táborů, zaslouže-
ně pohřbily skandály a vazby 
na organizovaný zločin. Bez 
nich může být ovšem spole-
čenský střet liberálů s fašisty 
mnohem tvrdší. Optimismus 
nad „velmi potěšující“ výhrou 
nováčků, který si bez znalosti 
finálního výsledku neodpustil 
prezident Kiska, by se mohl 
ukázat jako dost krátkozraký.

Tvář dne

Volební vítězství 
nových lidí nad 
starými politickými 
matadory je nejen 
inspirující, ale i velmi 
potěšující, uvedl 
dosluhující slovenský 
prezident Andrej 
Kiska. 
str. 10

Komentář Glosa Martina Čabana

nikdo netuší, jak se situace dál 
vyvine.

Vedlo to až k tomu, že 
selhání Mayové na politické 
výsluní nečekaně vrátilo 
jednoho z největších brit-
ských euroskeptiků, Nigela 
Farageho. Jeho strana Brexit 
Party měla podle průzkumů 
vyhrát volby do Evropské-
ho parlamentu, ve kterých 
v souvislosti s nedohodou 
o brexitu nakonec hlasovali 
i Britové, přestože předtím 
se s tím nepočítalo (oficiální 
výsledky voleb byly zveřejně-
ny po uzávěrce tohoto vydání 
deníku E15).

Vážnou otázkou teď je, 
zda se zdevastovaná britská 
politická scéna dokáže vzpa-
matovat. Ukázalo se totiž, že 
brexit je toxický. Kdo na něj 
sáhne, otráví se. Nástupce 
Theresy Mayové bude proto 
řešit pořád stejný problém: 
Jak prosadit dohodu o od-
chodu z EU, kterou zatím 
většina parlamentu z mnoha 
nejrůznějších důvodů odmítá. 
Na tom rezignace premiérky 
Mayové nic nemění. 

 
Viliam 
BUCHERT
Spolupracovník 
redakce

sama do sebe. „Má jen málo 
přátel, a ještě méně skuteč-
ných politických důvěrníků, 
kteří by jí pomohli ve chvílích 
nejtěžších,“ řekl webu Politico 
vysoký britský úředník, který 
s ní úzce spolupracoval. Při-
tom Mayová se snažila naplnit 
vůli voličů, kteří většinově 
odhlasovali brexit.

Podle znalců britské politiky 
se Mayová při řešení brexitu 
až příliš soustředila na to, aby 
udržela Konzervativní stranu 

pohromadě. Tu ale zasáhla 
vážná a dlouhodobá fragmen-
tace. Strategickou chybou také 
bylo, že nepřipustila žádný 
větší kompromis s opozičními 
labouristy. Sama o kompromi-
su ale pořád hovoří. „Brexit 
je brexit,“ opakovala neustále 
premiérka. Jak ho realizovat, 
neví ani ona, ani celá britská 
politická reprezentace. Názo-
ry jsou tak rozdílné, že dnes 

Šéf mě právě povýšil do pozice plant manager. 
Mám mu zalívat kapradí, až bude pryč.

Mayová je nejen 
neobvyklou 
političkou, ale byla 
ještě neobvyklejší 
premiérkou.
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Naším cílem je mít Partners market 
v každém větším městě
Před pár lety začala společnost Partners jako vůbec první finančně poradenská společnost v Česku 
budovat koncept franšízových provozoven pod hlavičkou Partners market. Dnes síť partnerů čítá 
81 poboček, čímž se Partners market stal největší finanční franšízou v zemi. „Chtěli jsme, aby každý 
obyvatel středního a menšího města měl přístup ke stovkám finančních značek a produktů podobně 
jako lidé z velkých měst,“ říká Petr Borkovec, generální ředitel a spolumajitel Partners.

Konceptu tohoto podnikání věří 
a vidí v něm velký potenciál. Finan-
ce podle něj řeší v podstatě každý. 
„Chtěli jsme, aby lidé našli pod 
jednou střechou banku i komplex-
ní finanční poradenství. Na rozdíl 
od banky ale naše pobočky dávají 
příležitost vybrat si mezi jednotlivý-
mi produkty, porovnat si je a dostat 
finanční plán podle své aktuální 
si tuace – a v tom jsme v Česku uni-
kátní,“ je přesvědčen Borkovec.

Jaký rok má za sebou Partners 
market?
Loni jsme znovu dosáhli nových 
maxim. Stále boříme rekordy 
měsíčních obratů poboček, ale roste 
i jejich počet, když jsme zejména 
ve druhé polovině roku otevřeli 
jedenáct nových Partners marketů. 
Celkem máme již 81 poboček, což je 
víc, než má většina bank, a jed-
noznačně jde o největší finanční 
franšízu v Česku. Pro klienty napříč 
republikou jsme skutečně dostup-
nou službou. V letošním roce hodlá-
me v expanzi pokračovat a atakovat 
magickou stovku.

Ve kterých regionech jsou 
markety nejvíce zastoupeny?
Převážná část Partners marketů 
vznikne v Čechách. Tím, že finálním 
cílem je mít v České republice 
nějakých 180 až 200 poboček tak, 
abychom našimi službami pokryli 
opravdu každé větší město, je u nás 
stále mnoho prostoru pro nové fran-
šízanty. V současnosti jsme zhruba 
v polovině. Pravdou je, že momen-
tálně máme hustší síť na Moravě, 
takže je logické, že teď chceme cílit 
právě na oblast Čech, například těch 
západních.

Jak je těžké najít franšízanta pro 
finančně poradenské služby?
Najít vhodného franšízanta – obec-
ně – je asi vždy trochu složité, ale 
máme čím dále více zájemců i mimo 
náš obor. Zároveň podporujeme 

vstup více společníků do jedné 
franšízy, kde spojí své kompeten-
ce. Provizní obrat pobočky míříme 
k milionu korun provizního příjmu 
měsíčně, takže je zde prostor pro 
více partnerů. Náš koncept budu-
jeme již sedmý rok, takže máme 
ověřené a opakovatelné know-
-how a franšízanty si vybíráme tak, 
abychom pro ně i pro nás zvýšili 
pravděpodobnost úspěšného podni-
kání. Není nezbytné, aby franšízant 
měl zkušenost s prací ve financích. 
Nicméně asi jako v každém oboru 
je poměrně velká výhoda, pokud se 
v této oblasti orientuje. Mezi našimi 

trhu a vybudovat si velmi slušný 
dlouhodobý pasivní příjem.

Jakým procentem se Partners 
markety podílejí na tržbách 
skupiny?
Produkce franšíz dnes tvoří zhruba 
35 procent obratu celé firmy a deset 
největších Partners marketů do-
sahuje měsíčního obratu 643 tisíc 
korun. Největší franšíza, pobočka 
na Nových sadech v Brně ve vlast-
nictví Davida Pokorného a manželů 
Liškových, dosáhla ročního obratu 
bezmála 13 milionů korun. To už je 
opravdu slušně velká firma.

Jaké služby klienti nejčastěji 
poptávají?
Partners market je unikátní v tom, 
že v něm klienti najdou vše o pe-
nězích pod jednou střechou, tedy 
informace o bankovním účtu stejně 
jako o hypotéce, pojištění nebo spo-
ření. Na jednom místě mají přístup 
k více než 50 finančním institucím 
a několika tisícům produktů. Lidé 
hodně řeší spoření, ať již pro sebe, 
nebo pro děti, ale také pojištění 
auta a majetku nebo i úvěry.

Petr Borkovec, generální ředitel a spolumajitel Partners

•  v současnosti funguje 81 Part-
ners marketů, letos je v plánu 
jich otevřít 100

•  top pobočky mají obrat 1 milion 
korun měsíčně, průměrný mě-
síční obrat činí 500 tisíc korun

•  na otevření vlastní bankovní 
a poradenské pobočky je třeba 
půl milionu korun vlastního 
kapitálu

•  v současnosti jsou k dispozici 
pobočky v Chrudimi, Kuřimi, 
Opavě a Ostravě

•  podrobné informace o podniká-
ní na www.partnersmarket.cz

PARTNERS MARKETY 
V ČÍSLECH

franšízanty máme například bývalé 
bankéře.

V roli franšízanta je nejdůležitější 
skloubit celkové povědomí o fungo-
vání finančního poradenství a řízení 
zaměstnanců. Také je třeba kapitál 
ve výši 600 tisíc korun na pokrytí 
prvních šesti měsíců provozu, pře-
devším nájem a náklady na jednoho 
až pět pracovníků pobočky. Vybu-
dování pobočky stojí kolem jednoho 
milionu korun, ale dokážeme to 
zafinancovat sami a franšízant může 
úvěr splácet pět let. Nehledáme ale 
investory, chceme partnery, kteří 
chtějí využít potenciál finančního 
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LETY V ČÁSLAVI 
Až padesát tisíc lidí 
se přišlo podívat  na 
den otevřených dveří 
letecké základny 
v Čáslavi. Divácky 
nejpřitažlivější byly 
průlety legendárních 
britských cvičných 
dvouplošníků Tiger 
Moth z roku 1931. 
Zlatým hřebem byl 
pak společný let 
mistra světa  
v letecké akrobacii 
Martina Šonky ve 
speciálu Extra 300 
a stíhačky JAS-39 
Gripen s pilotem Ivo 
Kardošem.
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