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Byznys a politika
Stále tvrdím, že čím více 

byznysmenů bude  
v politice, tím lépe, říká  

Petr Stuchlík, který  
nyní koupil většinu  

ve fondu Quant.

rozhovor
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 CZK/EUR •  25,835 / –0,005 Kč   CZK/USD •  23,074 / –0,017 Kč   PX •  1040,29 /  –0,15 %   BITCOIN •  8834,00 $ / +11,06 %   ZLATO •  1285,00 $ / +0,01 %

Po volbách přichází boj o peníze / str. 11

PRÁVĚ V PRODEJI

Přes 43 procent svého 
vývozu v příštích letech 

si ke konci prvního 
čtvrtletí pojistili čeští 

exportéři. Je to nejvíce 
za poslední rok.  

Od konce devizových 
intervencí roku 

2017 přitom objem 
zajištěného 

byznysu 
firem vzrostl 

na čtyřnásobek 
a stále roste.
byznys / str. 6
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10násobku
Uplynulých čtrnáct dní žilo 
Česko hokejovým mis-
trovstvím světa. Počáteční 
vítězné jízdě národního 
týmu přihlížely plné hospody 
a zrcátka automobilů již tra-
dičně zdobily národní vlajky. 
Všechno vypadalo krásně až 
na krutý víkend, kdy po dvou 
prohrách zůstala z medailové-
ho snu jen hořká brambora. 
Ze zlata se nakonec radovali 
Finové a ti, kteří si na ně 
vsadili. Věrní finští srdcaři 
totiž od sázkových kanceláří 
vyinkasují výhry v krásném 
kurzu minimálně 1 : 10. A to 
se už vyplatí.

Kromě Finů se mohou 
radovat i pražští povaleči. Ma-
gistrát se pro ně chystá na vy-
braných místech zřídit veřejná 
lehátka. Mají být k nalezení 
pomocí mobilní aplikace. 
Praha samozřejmě potřebuje 
kvalitní odpočinkové zóny, ale 
mnohem vážnější problém je 
stav komunikací. Pro magis-
trát je ovšem výrazně snazší 
zaplavit město lavičkami, 
stolky a lehátky než opravit 
most. Z lehátka se ale všechny 
závažné problémy jeví jaksi 
snesitelnější a umožní lidem 
sladké snění o moderním 
a funkčním velkoměstě.

Zápisník  
Michala  
NOSKA

Pavel OTTO

Poprvé od vstupu Česka 
do EU nebude mít ČSSD 
v Evropském parlamentu ani 
jednoho zástupce, neobhá-
jila žádný ze čtyř postů. Je 
to vůbec nejhorší výsledek 
z celostátního hlasování v její 
novodobé historii. O mnoho 
lépe nedopadla ani KSČM, 
která ze tří křesel udržela jen 
jedno. Vítězem eurovoleb 
v Česku se podle předpokladů 
stalo ANO Andreje Babiše.

Přesto se nebude opakovat 
scénář z roku 2004, kdy se 
po neúspěchu v eurovolbách 
musel poroučet tehdejší šéf 
socialistů a premiér Vladimír 
Špidla. Stranu přitom dotáhl 
k téměř devítiprocentnímu 
zisku hlasů, což byl více než 
dvojnásobek oproti současné-
mu výsledku.

Od předposledního klání 
v roce 2014 se navíc socialisté 
propadli o více než deset 
procentních bodů. Průvan 
ve vedení nechystají ani 

komunisté, kteří si pohoršili 
o čtyři body. 

„Výsledek je tvrdá rána. 
Dal jasnou zprávu, že restart 
sociální demokracie musí být 
silnější a jasnější,“ řekl předse-
da oranžových Jan Hamáček. 
Podle něj se straně nepodařilo 
probudit „vnitřní sílu a výsle-
dek bolí“.  

Neúspěšný volební lídr 
ČSSD Pavel Poc vyzval 
k odchodu z vlády s ANO. 
Hamáček to však odmítl. 
„Tratili oba koaliční partneři,“ 
míní. „U nás je ale problém 
dvojnásobný, protože jsme 
nejen vládní, ale i levicová 
strana. Hnutí Andreje Babiše 
nám vysává voliče,“ míní 
s tím, že trvá na tom, aby 
sociální demokraté „hráli roli 
levicového rebela“.

Některé regiony však již 
začaly volat po zásadních 
změnách, kosmetické prý 
nestačí. „Ujel nám vlak, který 
nedoženeme, pokud budeme 
dělat stále ty samé chyby,“ 
uvedl šéf pražské organizace 
ČSSD Petr Pavlík.

Souhlasí s ním ústecký po-
slanec Jaroslav Foldyna. Podle 
něj je strana na hranici klinic-
ké smrti. „Odchod Hamáčka 
však nepovažuji za řešení. 
Jiného lídra nevidím,“ soudí.

I podle Hamáčkovy pravé 
ruky Romana Onderky by 
mimořádný volební sjezd nic 
nevyřešil. „Musíme se vzpa-
matovat do krajských voleb 
v příštím roce,“ apeluje.

Pnutí je znát také v KSČM, 
která drží menšinovou vládu 
u moci. „Volby vyhodnotíme 
příští měsíc. Výsledky jsou pro 
nás výzvou, abychom nadále 
sjednocovali levicové síly 
v Česku,“ prohlásil předseda 
komunistů Vojtěch Filip.

Nevyloučil, že partaj se 
začne zviditelňovat větším 
důrazem na své požadavky, 
k nimž bude tlačit kabinet.

Premiér Babiš si nemyslí, 
že neúspěch obou stran rozko-
lísá vládu. „Rozhodují o tom 
poslanci, kteří byli zvoleni 
ve volbách v roce 2017,“ uvedl.    
                   sledujte E15.cz 
                názory str. 11

Levice v eurovolbách 
propadla, vyhrálo ANO

2,34
bilionu korun 
činil ke konci 

prvního čtvrtletí 
celkový objem 
dluhu obyvatel 

ČR.
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Zajímavosti 
z voleb

• Jen výjimečně jsou vedlejší 
efekty voleb známy dopře-
du. Tím možným a nakonec 
i skutečným se například 
stává návrat Petra Bendla mezi 
poslance ODS – vzhledem 
k vyslání Veroniky Vrecionové 
do Bruselu. Podobné sněmovní 
výměny čekají i ANO, u kterého 
nastoupí Ondřej Babka místo 
zvolené Radky Maxové, a Piráty, 
u nichž František Navrkal nahra-
dí Mikuláše Peksu.

• Zrádné může být i kroužková-
ní, zvlášť pokud je kandidát 
na prvním místě. Lídr TOP 09 
Jiří Pospíšil sice dostal hezkých 
37 tisíc přednostních hlasů, třetí 
v pořadí Luděk Niedermayer ale 
získal skoro dvojnásobek. Aby 
toho nebylo málo, ještě před 
vyhlášením oficiálních výsledků 
si do vedení své strany rýpl i její 
zakladatel Miroslav Kalousek, 
byť topka nakonec dopadla 
vcelku dobře. /šek/

21
poslanců 
celkem

VÝSLEDKY ČESKÝCH VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
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Hnutí Andreje Babiše 
sice ve volbách do Ev-
ropského parlamentu 

zvítězilo, z finančního hlediska 
na klání ale nejvíce prodělá. 
Ztrátu ve stranické pokladně 
zaznamená i ČSSD, která však 
oproti vládnímu partnerovi 
utrpěla naprostý debakl 
a vůbec poprvé od roku 2004 
nebude mít v europarlamentu 
žádného zástupce. 

Naopak opozičním Pirátům 
se investice do voleb zhodnotí. 
Mírně vydělá i ODS. A zhruba 

jeden milion korun dosta-
ne na příspěvcích od státu 
recesistické uskupení ANO, vy-
trollíme europarlament, které 
údajně vynaložilo na reklamu 
jen minimum peněz. „Na byt 
s bazénem to není, ale na další 
trollení ano,“ poděkovala voli-
čům lídryně kandidátky Lucie 
Schejbalová alias youtuberka 
Sejroška.

Odborník na politický mar-
keting Karel Komínek míní, že 
kampaně nelze příliš srovná-
vat. „Bylo by to možné jen 
v případě, kdyby směřovaly 
na stejné voliče a měly stejný 
rozpočet,“ řekl. 

Komínek míní, že nejlépe 
umí zacílit na svůj elektorát 
vládní ANO. „Je na špici, ze-
jména co se týče analýzy dat. 
Spoustě lidí může jejich kam-
paň připadat zvláštní nebo 

Na volbách nejvíce vydělají Piráti

nedůstojná, ale na cílovou 
skupinu evidentně funguje,“ 
podotkl.

Babišovo uskupení stála 
propagace podle dostupných 
informací 35 milionů, za hlasy 

však dostane zhruba 15 milio- 
nů. Rovných dvacet milionů 
tedy bude v minusu. 

U sociální demokracie, nad 
níž se vznáší možná stamilio-
nová úhrada penále za spor 
o Lidový dům, je rozdíl mezi 
náklady na billboardy či inzer-
ci v médiích a státní podporou 
asi osm milionů v její nepro-
spěch.

Ve srovnání s ČSSD se mo-
hou největší efektivitou chlu-
bit Piráti, které jedno ze tří 
získaných europoslaneckých 
křesel vyjde na dva miliony.

KDU-ČSL bude stát zisk 
postu v Bruselu téměř 
2,8 milionu a SPD a koalici 
TOP 09 a STAN shodně pět mi-
lionů. Zdaleka nejvíce za jedno 
křeslo zaplatí komunisté – osm 
a půl milionu. /ly, tto/ 
                                   více E15.cz

Kolik strany daly na volby a kolik po 
eurovolbách za hlasy dostanou (v milionech korun)

Strana Příspěvek  
od státu

Náklady  
na volby*

ANO 15,1 35,0

ODS 10,3 10,0

Piráti 9,9 6,0

STAN/TOP 09 8,3 15,0

SPD 6,5 10,0

KDU-ČSL 5,2 5,5

KSČM 4,9 8,5

ČSSD 2,8 11,0

HLAS 1,7 –

Ano, vytrollíme europarlament 1,1 –

*Odhad stran, přesné vyúčtování voleb ještě není k dispozici Pramen ČSÚ, politické stranyZdaleka nejvíce za 
jeden post v EP zaplatí 
komunisté – osm a půl 
milionu korun.

NOVÍ A STARONOVÍ ČLENOVÉ EP

Dita CHARANZOVÁ 
ANO 
europoslankyně

Alexandr VONDRA 
ODS
exministr obrany

Jiří POSPÍŠIL 
TOP 09 & STAN
europoslanec

Martina 
DLABAJOVÁ 
ANO 
europoslankyně

Evžen TOŠENOVSKÝ 
ODS
europoslanec

Stanislav POLČÁK 
TOP 09 & STAN
europoslanec

Martin HLAVÁČEK 
ANO 
exdiplomat, manažer

Veronika 
VRECIONOVÁ 
ODS
česká poslankyně

Ivan DAVID 
SPD
exministr zdravotnictví

Radka MAXOVÁ 
ANO 
česká poslankyně

Marcel KOLAJA 
Piráti 
softwarový specialista

Hynek BLAŠKO
SPD
generálmajor ve výslužbě

Ondřej KNOTEK 
ANO
manažer

Markéta 
GREGOROVÁ 
Piráti 
zastupitelka Brna

Tomáš 
ZDECHOVSKÝ 
KDU-ČSL
europoslanec

Ondřej KOVAŘÍK 
ANO
poradce v europarlamentu

Mikuláš PEKSA 
Piráti 
český poslanec

Michaela ŠOJDROVÁ 
KDU-ČSL
europoslankyně

Jan ZAHRADIL 
ODS
europoslanec

Luděk 
NIEDERMAYER 
TOP 09 & STAN
europoslanec

Kateřina KONEČNÁ 
KSČM
europoslankyně

https://www.e15.cz/volby/volby-do-evropskeho-parlamentu-2019/niedermayer-ja-ve-vedeni-top-09-do-stranicke-politiky-bych-se-poustet-nemel-1359240
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V evropské politice začala 
po víkendových volbách 
nová éra. Skončila totiž dlou-
holetá nadvláda evropských 
lidovců a socialistů, kteří 
dosud měli v Evropském par-
lamentu pohodlnou většinu. 
Přestože jsou evropští lidovci 
vítězi voleb a socialisté jsou 
druzí, obě skupiny utrpěly 
výrazné ztráty. Při historicky 
nejvyšší účasti za poslední 
dvě dekády, kdy k evropským 
volbám přišlo téměř 51 pro-
cent voličů, naopak posílili 
zelení nebo euroskeptické 
a populistické strany.

 „Došlo k oslabení tra-
dičních politických skupin, 
i když méně, než se očekáva-
lo,“ hodnotí výsledky voleb 
politolog Jan Kovář z Ústavu 
mezinárodních vztahů. 
Lidovci budou mít místo 
221 křesel zřejmě kolem 180, 
frakce socialistů oslabí ze 
191 mandátů na zhruba 150. 
Na nadpoloviční většinu 
v parlamentu o 751 členech 
to ale nestačí.

HLEDAJÍ SE SPOJENCI
Lídři lidovců a socialistů už 
začali vyjednávat o koalici 
s dalšími frakcemi. „Nejprav-
děpodobnější je varianta 
koalice s liberální frakcí 
ALDE. Je možné koalici 
utvořit i se zelenými, ale 
ALDE je pravděpodobnější 
i proto, že má v Evropské 
radě premiéry a prezidenty. 
Zelení tam nijak zastoupeni 

nejsou,“ míní Kovář. Důle-
žité to podle něj může být 
proto, že se usnadní hledání 
kompromisu v obsazování 
pozic v evropských institu-
cích. V koalici s vládnoucími 
lidovci a socialisty doufá 
i česká europoslankyně 
za ANO Dita Charanzová, 
která je členkou ALDE. 
„Evropští lidovci a socialis-
té nemají většinu a musejí 

hledat spojence. A doufám, 
že jím bude ALDE,“ řekla 
Charanzová.

Je také možné, že se 
v parlamentu budou utvářet 
ad hoc koalice podle toho, co 
se bude zrovna hlasovat. „Na-
příklad u volného obchodu 
bude pro lidovce a socialisty 
velmi těžké domluvit se se 
zelenými, ale třeba s kon-
zervativci a reformisty by to 

zřejmě šlo,“ řekl Kovář, který 
nevylučuje, že rozhodování 
v parlamentu nemusí být tak 
stabilní jako dřív. Mohou se 
tím zpomalit legislativní pro-
cesy, ale i vybírání zástupců 
do klíčových pozic v evrop-
ských institucích.

KDO BUDE  
ŠÉFOVAT EVROPSKÉ 
KOMISI
Složité jednání se povede ko-
lem obsazení křesla předsedy 
Evropské komise po Jeanu-
-Claudu Junckerovi. Přes-
tože si pozici nárokuje šéf 
vítězných evropských lidovců 
bavorský europoslanec Man-
fred Weber, funkci zdaleka 
nemá jistou. Weber se opírá 
o systém spitzenkandidátů, 
který byl poprvé odzkoušen 
v roce 2014 a podle kterého 
by vítězná frakce měla mít 
možnost nominovat svého 
kandidáta do čela komise. 
Mnozí politici však systém 
kritizují.

 „Já jsem už dlouho 
skeptický k tomu, že bude 
Weber vybrán jako předseda 
Evropské komise. Pokud 
bude ALDE v této koalici, tak 
si myslím, že bude vytvářet 
tlak na to, aby byl vybrán 
někdo, kdo bude schopný 
mít nadstranickou podporu 
v parlamentu,“ řekl Kovář. 

Zástupci ALDE i socialistů 
již uvedli, že podpora pro 
Webera nepřijde z jejich 
strany nijak automaticky. 
Liberálové z ALDE, které by 
měla doplnit francouzská 
Obnova prezidenta Emma-

Roztříštěná Evropa 
musí hledat koalice

4 | UDÁLOSTI

Střed oslabil
Zlatá střední cesta netáhne, přinejmenším 
europoliticky. Evropská lidová strana (EPP) sice 
zůstává nejsilnější politickou silou, ale oslabila, 
stejně jako socialisté. Pokusí se však zachránit ob-
vyklým manévrem, tedy velkou koalicí, do které 
ale napřed bude muset nalákat další partnery.

Zajímavosti z voleb
Německé překvapení
Kdysi dominantním německým stranám  
CDU/CSU a sociálním demokratům se příliš 
nezadařilo. Křesťanští demokraté sice vyhráli, ale 
necelých 29 procent je pro ně spíše nevýhrou. 
SPD s necelými 16 procenty navíc skončila až 
za dlouho podceňovanými Zelenými.

Jen Itálie dodala protimigrační tón
S více než třetinou hlasů v Itálii zvítězila Liga 
v čele s Matteo Salvinim, která semimo jiné tvrdě 
staví proti ilegální imigraci. Naopak v severských 
zemích se stranám označovaným jako protiimi-
grantské nedařilo. V poli poražených skončily 
ve Švédsku, v Dánsku i ve Finsku. /šek/

RADOST. Matteo Salvini a jeho protiimigrační liga zaznamenali 
v Itálii výrazné vítězství, přesto se jim podobným stranám v Evropě 
nedařilo tolik, jak se původně předpokládalo.
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nuela Macrona, navrhují 
do čela instituce dosavadní 
komisařku pro hospodář-
skou soutěž Margrethe 
Vestagerovou. „Bez Evrop-
ské lidové strany nebude 
v novém parlamentu možné 
sestavit stabilní většinu,“ 
upozornil sám Weber, podle 
kterého by nerespektování 
systému spitzenkandidátů 
mohlo vést k institucionální 
krizi. Případnou nomina-
ci europoslanců musejí 
v červnu schválit Evropská 
rada složená z lídrů vlád 
členských zemí.

NENAPLNĚNÁ 
OČEKÁVÁNÍ
Po víkendových volbách 
posílily nacionalistické, 
euroskeptické a populistic-
ké strany. Většina z nich je 
členem frakce Evropa národů 
a svobody (ENF). Významně 
uspěla například Marine Le 
Penová, která ve Francii těs-
ně porazila Macrona se svou 
Národní frontou. 

Úspěch slaví také italská 
Liga Mattea Salviniho či 
Brexitová strana britského 
europoslance Nigela Farage. 
„Euroskeptické nebo proti-
evropské strany posílily, ale 
ne tolik, jak se očekávalo 
nebo obávalo,“ uvedl Kovář. 
Zahraniční média píší také 
o takzvané zelené vlně, která 
se přelila přes Evropu. Zelení 
uspěli v Německu, Francii, 
Finsku, Velké Británii či Lu-
cembursku. Frakce zelených 
tak posílí o více než desítku 
europoslanců.
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PŘEDPOKLÁDANÉ ROZLOŽENÍ SIL V EVROPSKÉM PARLAMENTU
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poslanců 
celkem

178Evropská lidová strana (EPP)

71Salviniho evropská aliance lidu 
a národů (ex ENF)

445 Hvězd + Brexit Party

148Pokrokové spojenectví socialistů 
a demokratů (S&D)

67Zelení + Evropská svobodná aliance 
(Greens + EFA)

40Evropská sjednocená levice 
a Severská zelená levice (GUE/NGL)

111Aliance liberálů a demokratů  
pro Evropu + En Marche!

59Evropští konzervativci a reformisté 
(ECR)

33Nové strany, zatím bez příslušnosti

Konzervativci ve V4 uspěli
Dominancí konzervativních sil skončily volby 
v Maďarsku a v Polsku, ani toto asi v Bruselu 
velkou radost nezpůsobí. Fidesz Viktora Orbána 
obsadí přes polovinu křesel v EP (13 z 21 – mají 
stejně jako ČR), Právo a spravedlnost (PiS) Jarosla-
wa Kaczyńského dostalo 46 procent.

Zajímavosti z voleb
Vítr změn na Slovensku
Na Slovensku způsobily eurovolby malé politické 
zemětřesení. Vládní Smer-SD skončil až druhý, 
bodovala koalice Progresivní Slovensko a Spo-
lu v eurovolbách. Vítězové v pondělí zároveň 
vybídli dosluhujícího prezidenta Andreje Kisku 
ke spolupráci.

(Ne)člen
Není asi překvapením, že v Británii triumfovala 
Brexit Party. Obě tamní hlavní strany – kon-
zervativci a labouristé – skončily až na třetím 
a čtvrtém místě. Na stříbrnou pozici se dostali 
liberální demokraté. Premiérka Theresa Mayová 
výsledek označila za velké zklamání. /šek/

Stav k pondělním 17.30  



Jaroslav BUKOVSKÝ

Vývozci si letos ve větší 
míře pojišťují příští příjmy 
v eurech. Podle dat regulá-
tora měli čeští byznysmeni 
ke konci prvního čtvrtletí 
zajištěno proti nepředpoklá-
danému vývoji domácí měny 
vůči euru přes 43 procent 
vývozu v příštích letech.

Budoucí tržby ve společ-
né měně lze totiž mnohdy 
nabídnout bance v přepočtu 
ještě výhodněji než za éry 
slabé koruny během devi-
zových intervencí. Tehdy 
přitom ČNB držela uměle 
slabou domácí měnu neboli 
drahé euro, což vývozcům 
hrálo do karet. Skutečná 
láce v zajištění má ale teprve 
přijít. 

Exportérům 
zlevňuje pojistka 
příštího byznysu 

a euru, což exportérům 
zatraktivňuje zajištění,“ říká 
šéf firemních finančních 
obchodů České spořitelny 
Tomáš Picek. Od konce 
devizových intervencí v roce 
2017 podle něho vzrostl 
objem zajištěného byznysu 
firem zhruba na čtyřnásobek 
a stále roste. 

Hlavní vlna zajištění 
proběhla podle expertů 
na počátku letošního roku, 
kdy trh i centrální banka 
masírovaly vývozce pro-
gnózami o posílení koruny. 
Česká měna ale oproti po-
čátku roku naopak zhruba 
o 1,5 procenta oslabila a má 
v tom pokračovat, což se 
projeví v ještě výhodnějším 
zajištění. 

„Koruna má potenci-
ál dále oslabovat, takže 
pokud má podnik začít 
výrazněji zajišťovat, pak 
postupně,“ soudí Martin 
Lobotka z Consequ. „Vlna 
zájmu by se mohla zved-
nout při oslabení koruny 
nad 26 korun za euro,“ 
dodává mluvčí UniCreditu 
Petr Plocek. 

„Zajištění zejména pro 
horizont dvou a více let vy-
chází výhodněji než v době 
intervencí,“ říká místopřed-
seda Asociace exportérů 
Otto Daněk. Euro se teď sice 
směňuje za zhruba 25,8 ko-
runy, ale vzájemná hodnota 
obou měn se s rostoucím 
časovým horizontem pod-
statně mění. „Naše tržby 
v roce 2022 zajišťujeme 

momentálně při hodnotě 
eura až 27,30 koruny, což je 
kurz, který by měla přežít 
prakticky každá firma,“ 
dodává Daněk. 

Podle odborníků je rozdíl 
mezi aktuálním a budoucím 
kurzem koruny vůči euru 
dán odlišnou měnovou 
politikou eurozóny a Česka. 
„Roste rozdíl mezi úroko-
vými sazbami na koruně 

6 | BYZNYS

Týden mezi paragrafy

Samková 
a její vidle
V evropských volbách skončila 
advokátka Klára Samková tak, 
jak se čekalo. Výrazně propad-
la. Nestačily ani sliby, že když 
to nepůjde, hodí do EU vidle. 
Teď bude mít o to více času 
na nově založenou Unii advo-
kátů, jíž předsedá. Prostřed-
nictvím tohoto spolku chce 
podle všeho hodit vidle nejen 
do advokátního stavu, ale i 
do českého právního prostředí. 

Unie advokátů má chránit 
a zajímat se o zájmy advoká-
tů, uvedl v citaci Samkové 
server Česká justice. Oficiální 
stavovské organizaci, tedy 
České advokátní komoře, 
chce poskytovat zpětnou 
vazbu. Na tom by nebylo nic 
špatného, vždy prospěje, když 
do zakonzervovaného stavu 
vstoupí další hybatel. Samková 
ale neusmiřuje a nesjednocuje, 
spíše naopak. S málokým vyjde 
a málokdo vyjde s ní. 

Nyní si usmyslela, že advo-
kátní komoře postaví trucpod-
nik. V příběhu hraje důležitou 
úlohu fakt, že se komora se 
Samkovou i kvůli některým je-

jím ostrým výrokům dlouhodo-
bě přetahuje a v poslední době 
dokonce i soudí. 

Samková se na veřejnosti 
často nechová právě po-
dle toho, co po ní vyžadují 
advokátní etické předpisy. 
Pro ostřejší slovo a zavádějící 
zjednodušení nejde daleko. 
Na veřejné akci proklela turec-
kého velvyslance. Nelze tak 
očekávat, že by ji kolegové ad-
vokáti, i když jsou třeba někteří 
s advokátní komorou nespoko-
jení, hromadněji následovali. 

Tedy jen pěna dní? Niko-
li. Samková může se svým 
spolkem napáchat daleko více 
škody než užitku. A nemusí se 
to týkat jen advokátů, ale i celé 
právní obce a právního pro-
středí, kterému nepomáhá ani 
ministryně spravedlnosti Marie 
Benešová (za ANO). Kombina-
ce Benešové se Samkovou je 
zkrátka pro právní PR pořádná 
nálož a téměř by se tak hodilo 
začít vymýšlet strategii krizové 
komunikace.  info.cz

 
Jan 
JANUŠ
redaktor  
Info.cz

SPOLEČNOST LAFARGE CEMENT, výrobce cementu sídlící v Číž-
kovicích na Litoměřicku, zvýšila meziročně tržby i zisk. Tržby díky 
oživení ve stavebnictví vzrostly meziročně o jedenáct procent na  
1,17 miliardy korun a čistý zisk o 48 procent na 228 milionů korun.
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CEMENTÁŘSKÝ BOOM

Pražský zastupitel ANO 
Petr Stuchlík se stal 
majitelem 65 procent 

investičního fondu Quant, 
který založili ekonom Pavel 
Kohout, člen bankovní rady 
ČNB Aleš Michl a společnost 
Amista. Výše transakce podle 
Stuchlíka činila „nižší desítky 
milionů korun“. 

Fond Quant vznikl v roce 
2016 na základě algoritmu, 
který pracuje s americkými 

akciemi a dluhopisy. V sou-
časnosti spravuje aktiva 
ve výši zhruba půl miliardy 
korun. Stuchlík, který vedl 
ANO do loňských komunál-
ních voleb v Praze, se stal 
většinovým majitelem fondu 
prostřednictvím své firmy 
Duck Sauce. Podle jeho vy-
jádření pro LN získal podíly 
ve fondu od jeho dvou akci-
onářů – firmy Westbourne, 
jejímž jednatelem je Kohout, 

a investiční společnosti 
Amista. 

Michl, který se loni v pro-
sinci stal členem bankovní 
rady ČNB, svůj podíl kvůli 
vyloučení možného střetu 
zájmů vložil do svěřenského 
fondu a vzdal se tak veškeré-
ho vlivu na chod firmy. /čtk/

 více E15.cz
ROZHOVOR STR. 12-13 

Stuchlík koupil většinu 
v investičním fondu Quant

Od konce devizových intervencí v roce 2017 
vzrostl objem zajištěného byznysu firem 
zhruba na čtyřnásobek a dále roste. 

https://www.info.cz/nazory/janus-samkova-nehodi-vidle-do-eu-ale-mezi-advokaty-nova-unie-jejich-povest-dal-posramoti-41767.html
https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/stuchlik-koupil-za-desitky-milionu-vetsinu-v-investicnim-fondu-quant-1359223


Skupina PPF nejbo-
hatšího Čecha Petra 
Kellnera dokončila 

akvizici 2,5procentního 
podílu ve skupině Home 
Credit Group, která poskytuje 
spotřebitelské úvěry. Podíl 
koupila od skupiny Emma 
Capital Jiřího Šmejce, který 
je Kellnerovým dlouholetým 
spolupracovníkem.

Ten podle účetní závěrky 
PPF za loňský rok obdržel 
poslední splátku 130 milionů 
eur letos v květnu. Dokončení 
obchodu potvrdila Šmejcova 
skupina. „Transakce PPF – 
Emma je výsledkem před-
chozích dohod pánů Kellnera 
a Šmejce a je už vypořádána,“ 
uvedl mluvčí Emma Capital 
Pavel Zuna. Skupina PPF 

Kellner a Šmejc vypořádali 
transakci za 5,5 miliardy

na otázky deníku E15 k trans-
akci neodpověděla. 

Šmejc podle zveřejněných 
informací vyinkasoval 213 mi-
lionů eur, zhruba 5,5 miliardy 
korun. PPF tak vlastní  
91,12 procenta akcií Home 
Credit Group, zbytek drží 
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8,5
miliardy eur je 
hodnota Home 
Credit Group po 

poslední transakci.

Rodinný den

14.30 hod. dětská kapela Docela
18.00 hod. kapela JELEN

Přijďte, bavte se, užijte si s dětmi 
den plný zážitků!  

Hlavní město Praha 
a městská část Praha 7 vás zvou
v neděli 2. 6. 2019 od 13.00 do 19.00 hodin
na Výstaviště Praha Holešovice

Partneři: Mediální partneři:Hlavní partneři:

praha.eu 
praha7.cz

vystavistepraha.eu

Organizátoři:

RD_E15_inzerce_225x148mm.indd   1 20.05.19   16:46

306004/18 inzerce

Šmejcova skupina. Celá 
transakce oceňuje skupinu 
Home Credit na 8,5 miliardy 
eur, tedy více než 219 miliard 
korun.

Skupina PPF navíc v závěrce 
upozornila na zajímavý detail. 
Transakce byla původně konci-
pována odlišně. Za akcie Home 
Credit Group měla PPF zaplatit 
ve třech splátkách. Ta poslední 
se měla odvíjet od rozdílu 
mezi „současnou kupní cenou 
a tržní cenou dosaženou při 
částečném budoucím exitu“. 
Znamená to, že kupní cenu by 
ovlivnil buď prodej části Home 
Credit Group na burze, nebo 
investorovi. Jen tak by obě 
strany získaly tržní ocenění. 
Cena se však mohla pohybovat 
nahoru i dolů. 

O možném vstupu Home 
Creditu na hongkongskou 
burzu informovala už počát-
kem roku agentura Thomson 
Reuters. Minulý týden uvedla, 
že již dříve byly vybrány ban-
ky, které emisi provedou. Jsou 
to Citigroup, HSBC Holdings 
a Morgan Stanley. 

Nakonec ale PPF a Emma 
Capital dohodu upravily. Dru-
há splátka byla zvýšena o pa-
desát milionů na 130 milionů 
eur a její splatnost posunuta 
z letošního června na květen. 
Tato změna nahradila zmíně-
nou třetí splátku. První část 
peněz za akcie dostala Emma 
Capital již v prosinci, a to  
83 milionů eur.

Vladan GALLISTL

Vyšší daň z tabáku,  
lihu a hazardu se blíží

Zhruba o deset procent 
by příští rok měly vzrůst 
spotřební daně z cigaret 
a tabáku. Spotřební daň 
z lihu by měla stoupnout 
o zhruba třináct procent. 
Zvýšit se má i daň z ně-
kterých hazardních her. 
Návrh ministerstva financí 
schválila vláda.

Plynové kotelny 
mohou přijít o výhodu

Teplárenské sdružení ČR 
má za správný krok zruše-
ní osvobození od daně pro 
plynové kotelny v bytových 
domech, které v rámci 
změn daňové legislativy 
přijala vláda. Tento postup 
naopak kritizují Český ply-
nárenský svaz a ekologické 
Hnutí Duha. /čtk/

Krátce
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5
miliard eur 

by mohly obě 
automobilky svým 
spojením ušetřit.

Vzniká třetí největší 
automobilka světa
Italsko-americká automo-
bilka Fiat Chrysler Auto-
mobiles (FCA) jedná o fúzi 
s francouzským Renaultem. 
Spojením by vznikl třetí 
největší výrobce automobi-
lů na světě za společnost-
mi Toyota a Volkswagen. 
Sloučený podnik by ročně 
vyráběl zhruba 8,7 milionu 
aut. Fiat uvedl, že 50 pro-
cent nového podniku by 
připadlo akcionářům FCA 
a 50 procent by vlastnili ak-
cionáři Renaultu. Francouz-
ská firma přijetí nabídky 
od FCA potvrdila a ozná-
mila, že její dozorčí rada se 
o ní poradí a následně se 
k ní písemně vyjádří.

„Navrhovaná fúze by dala 
vznik globálnímu výrobci 
automobilů, který by byl 
vynikající co do příjmů, 
objemu, ziskovosti a tech-
nologií a byl by prospěšný 
také pro akcionáře,“ uvedl 
ve svém oznámení Fiat 
Chrysler. Mezi oběma spo-
lečnostmi se prý už jednalo 
také o určení produktů 
a regionů pro spolupráci. 
Ročně by podniky mohly 
ušetřit pět miliard eur. Fiat 
Chrysler zdůraznil, že spo-
jení by nevedlo k žádnému 
uzavírání nynějších továren.

Francouzská vláda, která 
v Renaultu vlastní 15pro-
centní podíl a je jeho největ-

ším akcionářem, vyjádřila 
s plánovanou fúzí opatrný 
souhlas. Podle mluvčí vlády 
Sibeth Ndiayeové je pro 
Evropu jako celek dobré vy-
tvářet průmyslové giganty.

Italská vláda už avizovala, 
že bude v chystané alianci 
FCA – Renault hájit národní 
zájmy. Vláda by si mohla 
říci o podíl v chystaném 
podniku, aby byla ve stejné 
pozici jako francouzský 
kabinet.

Předsedou správní rady 
nového podniku by podle 
zdrojů agentury Reuters 
mohl být John Elkann z ro-
diny Agnelliových, která má 
pod kontrolou 29procent-
ní podíl v FCA. Předseda 
představenstva Renaultu 
Jean-Dominique Senard by 
se podle jednoho ze zdrojů 
stal výkonným ředitelem.  
/čtk/

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 91,50   -1,08 % 

CETV 85,00   -0,12 % 

ČEZ 525,50   1,06 % 

Erste Bank 829,40   -1,19 % 

Kofola 301,00   -0,99 % 

KB 860,00   0,41 % 

Moneta 75,40   0,87 % 

O2 CR 250,00   -0,20 % 

Pegas 744,00   -1,33 % 

Philip Mor. ČR 13 940,00   1,31 % 

TMR 760,00 -2,56 %

VIG 570,50   -2,98 % 

Celkový objem (v tisících korun) 266 190

Akcie na pražské burze 27. 5. 2019

právě v prodeji

16 stran  
na téma autem k moři

2 časopisy za 1 cenu!

+ speciální příloha

autem k moři
nejlepŠí trasy  
k jadranu i Baltu

skvělé tipy na 
neznámá místa

299022/226 inzerce

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 27. 5. 2019

Země Množství Kurz

Austrálie 1 15,979

Čína 1 3,345

Dánsko 1 3,459

EMU 1 25,835

Chorvatsko 1 3,480

Japonsko 100 21,082

Kanada 1 17,156

Maďarsko 100 7,930

Norsko 1 2,649

Polsko 1 6,017

Rusko 100 35,794

Švédsko 1 2,411

Švýcarsko 1 22,950

Turecko 1 3,817

USA 1 23,074

Velká Británie 1 29,283

ŠÉF. Předsedou správní rady nové automobilky by měl být John 
Elkann z rodiny Agnelliových, která vlastní 29 procent FCA.
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Americká internetová 
společnost Google 
investuje 600 milionů 

eur do výstavby nového dato-
vého centra ve městě Hamina 
v jižním Finsku. 

Google již ve městě in-
vestoval do přestavby staré 
papírny na datové centrum 
800 milionů eur. V roce 
2009 koupil papírnu a pře-
stavěl ji na jedno ze svých 
nejvýkonnějších center, které 
zahájilo provoz v roce 2011. 
Pro ochlazování serverů Goo-
gle využívá mimo jiné zdejší 
ledovou mořskou vodu.

Podle finské tiskové 
agentury STT jde o největší 
investici v historii Haminy. 
Do obou center Google vloží 
1,4 miliardy eur. 

Finsko je oblíbeným 
místem pro datová centra 
díky svému chladnému 
počasí, které snižuje náklady 
na chlazení serverů. Další 
datová centra v Evropě má 
Google v Nizozemsku, Irsku 
a Belgii. /čtk/

Google postaví 
další datacentrum 
na jihu Finska

22827 KB Nastartujte se inz E15 225x148 V01.indd   1 30.04.19   17:22

304281/33 inzerce

Japonsko omezí cizí 
investice v sektoru IT 
a komunikací

Japonsko přidá high-tech 
sektory, tedy odvětví 
s vysokou technologickou 
náročností, na seznam 
podnikatelských aktivit, 
kde omezuje zahraniční 
vlastnictví japonských firem. 
Opatření vejde v platnost 
1. srpna. Tokio oznámení 
učinilo v den návštěvy ame-
rického prezidenta Donalda 
Trumpa v Japonsku.

V Číně roste další 
velký výrobce mobilů

Čínská firma ByteDance, 
vlastník populární streamo-
vací aplikace TikTok, hodlá 
vkročit do světa hardwaru 
a vyrábět vlastní chytrý tele-
fon. Přístroj vybaví vlastními 
aplikacemi včetně zpravo-

dajství, platformy pro krátká 
videa a her. S odvoláním 
na informované zdroje to 
uvedl list Financial Times. 

Bitcoin zažívá nejlepší 
měsíc za poslední rok

Nejrozšířenější kryptomě-
na pokračuje v růstu, jen 
do pondělního odpoledne 
kurz bitcoinu vzrostl o de-
setinu na téměř devět tisíc 
dolarů. Daří se však také lite-
coinu či etheru. V květnu tak 
už bitcoin zdražil o necelých 
70 procent. Je tak z hlediska 
vývoje ceny kryptoměny 
vůbec nejlepším měsí-
cem od doby, kdy bitcoin 

v závěru roku 2017 vystřelil 
k hladině 20 tisíc dolarů. 
Ačkoliv bitcoin ostatní 
kryptoměny svým měsíčním 
růstem zastiňuje, projektům 
typu litecoin, EOS či ether se 
v těchto dnech rovněž daří. 
Připisují si zisky v rozmezí 
osm až čtrnáct procent.

ČEZ mění 
dividendovou politiku

Energetická společnost ČEZ 
mění dividendovou politi-
ku. Představenstvo firmy 
včera rozhodlo, že ČEZ bude 
do budoucna vyplácet 80 až 
100 procent čistého zisku, 
očištěného o mimořádné 
vlivy. Dosud to bylo 60 až 
100 procent. Hlavním důvo-
dem změny je aktualizace 
strategie ČEZ, která nepřed-
pokládá významné akvizice 
a investice do obnovitelných 
zdrojů v zahraničí. /vaj, čtk/

Krátce



Rakouský parlament vyslovil 
nedůvěru vládě kancléře Se-
bastiana Kurze, který je rovněž 
předsedou Rakouské lidové 
strany (ÖVP). Proti rekonstruo- 
vanému kabinetu složenému 
z lidovců a nestranických 
odborníků hlasovali mimo 
jiné poslanci Národní rady 
za sociální demokracii (SPÖ) 
a protiimigrační svobodné 
(FPÖ). Svobodní koalici s li-
dovci opustili v důsledku své 
korupční aféry, která propukla 
před více než týdnem.

Návrh SPÖ na vyslovení 
nedůvěry Kurzově vládě 
podpořili kromě socialistů 
také poslanci FPÖ a opoziční-
ho uskupení Jetzt. Proti byli 
Kurzovi lidovci a také liberální 
opoziční strana NEOS. Alpskou 
republiku nyní k předčasným 
zářijovým volbám povede 
dočasný kabinet složený 
pravděpodobně výhradně 
z odborníků, které musí 
pověřit přechodným řízením 
rezortů prezident Alexander 
Van der Bellen.

Rakousko se ocitlo ve vlád-
ní krizi po aféře, kterou 
odstartoval německý deník 

Süddeutsche Zeitung a zpra-
vodajský magazín Der Spiegel 
zveřejněním videa, na němž 
šéf svobodných a pozdější 
vicekancléř Heinz-Christian 
Strache před rakouskými 
volbami v roce 2017 hovoří 
ve vile na Ibize s ženou vydá-
vající se za příbuznou ruského 
oligarchy.

Tématem rozhovoru bylo 
možné nezákonné financování 
Stracheho strany a přidělování 
státních zakázek výměnou 
za volební pomoc. Případ za-
čalo vyšetřovat rakouské státní 
zastupitelství. /čtk/
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Alpskou republiku 
k předčasným 
zářijovým volbám 
povede dočasný 
kabinet složený 
pravděpodobně 
výhradně z odborníků.

AMERICKÝ PREZIDENT Donald Trump je na návštěvě Japonska. Přijal jej i nový japonský císař 
Naruhito a Trump se tak stal jeho prvním zahraničním hostem po císařově nástupu na trůn na 
začátku měsíce.
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TRUMP V JAPONSKU

Šéf rumunské vládní 
strany musí do vězení
Rumunský nejvyšší soud po-
tvrdil trest 3,5 roku vězení pro 
předsedu vládnoucí Sociál- 
nědemokratické strany Livia 
Dragneu, který čelil obvině-
ním z podplácení a zneužití 
pravomocí. Politik by měl 
nastoupit k výkonu trestu 
do 24 hodin.

Babiš se opět 
soudí kvůli StB 
Premiér Andrej Babiš se 
skrz ústavní stížnost snaží 
na Slovensku zvrátit rozhod-
nutí tamních soudů. Ty loni 
v obnoveném líčení zamítly 
jeho žalobu, že je v dokumen-
tech někdejší československé 
tajné policie StB veden jako 
její agent neoprávněně.

V čele Litvy stane 
ekonom Nauséda
Novým litevským preziden-
tem bude 55letý uznávaný 
ekonom Gitanas Nauséda. 
V nedělním druhém kole 
voleb získal přes 65 procent 
odevzdaných hlasů a jasně 
porazil bývalou ministryni 
financí Ingrid Šimonytéo-
vou. /čtk/

KrátceKurz nedostal 
důvěru, v Rakousku 
budou volby
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Po volbách 
přichází 
boj o peníze
Summit nejvyšších představi-
telů EU, kde se má debato-
vat o povolebním vedení 
unijních institucí, sice začíná 
až dnes, ale horečná jednání 
jsou už v plném běhu. Jedné 
z hlavních rolí se ujal fran-
couzský prezident Emmanu-
el Macron. Cítí příležitost – 
evropští lidovci a socialisté 
ztratili v europarlamentu 
většinu a neobejdou se bez 
třetího do party. Na jejich 
úkor posílili liberálové a ze-
lení napříč Evropou. Teď se 
čeká, že potřebnou posilou 
bude liberální frakce ALDE, 
která skončila na třetí příčce. 
Klidně by to ale mohli být ze-
lení. Macron by ALDE, frakci, 
jejímž členem je i ANO, rád 
ovládl a přetvořil, možná 
dokonce přejmenoval. Se 
svou stranou sice eurovolby 
ve Francii prohrál, ale zase 
ne o tolik, aby mu to sebralo 
sebevědomí. Marine Le Pe-
nová s protiunijním Národ-
ním sdružením ho porazila 
o necelý procentní bod. 

To v Macronovi zřejmě živí 
naději, že se mu v Evropském 
parlamentu podaří vytvořit 
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Nebudeme 
spolupracovat 
s těmi, kteří nevěří 
v Evropu, kteří ji 
chtějí zničit, řekl  
kandidát eurolidovců 
na šéfa Evropské  
komise Manfred  
Weber. 
str. 4

Komentář

má zhubnout asi o sedm pro-
cent. To jsou přitom fondy, 
z nichž čerpá Česko i další 
země ze střední a východní 
části unie. Minulý parlament 
se snížením úrovně financo-
vání dlouhodobých politik 
EU nesouhlasil, ale dobojová-
no není. 

Volební úspěch zelených 
znamená, že se nejspíš 
vyhrotí boj proti klimatickým 
změnám. Což se nehodí 
do krámu šéfovi ANO Andreji 
Babišovi. Ten před takovými 
snahami varoval bezprostřed-
ně po oznámení výsledků eu-
rovoleb. Trvá na tom, že by 
si Česko jako stát mělo samo 
určovat, na co prostředky 
EU využije. Obrazně řečeno, 
raději by je nalil do betonu 
než do klimatického klání. 
Partneři z V4 mu v tom patr-
ně budou zdatně sekundovat. 
Boj o finanční rámec bude 
do značné míry přetahová-
ním o zelenou linii v unijních 
ekonomických tématech. To 
bude mít vliv i na soupeření 
o klíčové posty včetně volby 
nového předsedy Evropské 
komise.

 
Jana 
HAVLIGEROVÁ
komentátorka  
deníku E15

silné centristické uskupení. 
Jednoduché to nebude. Pro-
evropské síly jsou rozdrobe-
né. Odhadovat Macronovy 
šance je předčasné, spojence 
už hledá i mezi zeměmi V4. 
Důležitý pro něj bude postoj 
Česka, potažmo hnutí ANO, 
ale i Maďarska.

V konečném důsledku se 
bude hrát především o více-
letý finanční rámec EU na ob-

dobí 2021 až 2027. Podle 
zatímního návrhu Evropské 
komise to dělá 1135 miliard 
eur, zhruba 29 bilionů korun.

Návrh finančního plánu 
mění priority EU. Přidává 
peníze na inovace a výzkum, 
bezpečnost a migraci. Ubírá 
tradičním politikám, jako je 
třeba politika soudržnosti 
nebo ta společná zeměděl-
ská. K zemědělcům by mělo 
jít asi o pět procent méně 
peněz, politika soudržnosti 

Volební úspěch 
zelených znamená,  
že se vyhrotí bitvy  
s klimatickou změnou.



Prošel jsem si 
náročným obdobím

V stupem do politiky přišel o některé přátele, zároveň se 
mu ale podařilo prodat svou firmu Fincentrum, kterou 
roky budoval. Prodej přitom finišoval v době kandidatury 
na primátora. „Bylo to strašně náročné,“ říká Petr Stuchlík, 
který se teď vrací do finančního byznysu. Od Pavla Kohouta 
koupil podíl v algoritmickém fondu Quant, který chce 

výrazně zvětšit, a v politice by chtěl hrát expertnější roli.

 
Tereza ZAVADILOVÁ

 Fond Quant oznámil, 
že jste koupil majoritu 
v této struktuře. Proč jste 
se vlastně rozhodl vrátit 
se zpátky do investičního 
byznysu?
Ono to úplně není vracení se 
zpátky. Společně s Martinem 
Nejedlým jsem osmnáct let 

budoval Fincentrum, což byl 
byznys postavený především 
na distribuci. Prodávali jsme 
i podílové fondy. Akvizice 
majority ve fondu Quant 
je jednak věc příležitosti, 
jednak to vnímám jako svůj 
další vývoj ve finančním 
byznysu, ke kterému jsem 

přičichl právě už z pohledu 
distribuce. Teď jdu do asset 
managementu.

 Hodláte tedy 
zúročit své zkušenosti 
z distribuce.
Určitě. Quant má skvělou 
výkonnost, je konzervativ-

ní. Na základě geniálních 
algoritmů Pavla Kohouta umí 
odhadnout, kdy je americký 
akciový trh přepálený, v tom 
okamžiku prodává a drží ho-
tovost, naopak ve správnou 
chvíli nakupuje. Už ukázal, 
že umí fungovat v dobrých 
i špatných obdobích. V roce 

2018, kdy americký akciový 
trh klesal, spadly konkuren- 
ční fondy v dvouciferném 
řádu, Quant jen o 0,44 pro-
centa. Což je důkaz, že 
i ve špatném období umí 
udržet hodnotu, což je pro 
mě asi nejdůležitější. 

Dnes mezi investory pře-
važuje sentiment, že dobře 
už bylo, čeká se, že přijdou 
spíše horší časy. V dobrých 
časech Quant dokázal vydělat 
pět šest procent ročně. 
Proto jde o mimořádnou 
investiční příležitost. Kromě 
toho všechny tři zaklada-
tele – Pavla Kohouta, Aleše 
Michla a Víta Vařeku – znám 
roky, věříme si, a proto jsme 
se o Quantu a mé roli v něm 
začali minulý rok bavit.

 A ta distribuce?
I když jsou zakladatelé skvělí, 
vlastně tam celou dobu chy-
běl řekněme leading investor. 
Někdo, kdo to táhne vpřed. 
A přestože je fond dobrý, má 
pod správou půl miliardy 
korun. To je po necelých 
třech letech fungování slabý 
výsledek.

 Vím, že zakladatelé 
při vzniku fondu mluvili 
cílově o miliardě. Kam se 
chcete dostat vy?
Pokud zakladatelé říkali, 
že je jejich cílem miliarda 
korun, bylo to proto, že 
mysleli příliš skromně. 
Mým cílem jsou jednotky 
miliard korun. Dá se říci, 
že do pěti let čtyři miliardy. 
Fond má nízkou náklado-
vost, při takovém objemu ji 
můžeme ještě snížit. Kromě 
toho další důvod, proč jsem 
k akvizici přistoupil, je, že 
jsem našel správného člově-
ka, který se o takový fond 
dokáže dobře postarat. 
Novou mladou investiční 
krev z Brna, Lukáše Forala. 
Bude to první člověk v his-
torii fondu, pro nějž fond 
bude jedinou prací na plný 
úvazek. 
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• Vystudoval pražskou VŠE. 

• Během studií spolu 
s Martinem Nejedlým založil 
firmu Fincentrum, jejíž web 
po roce prodal mediální 
skupině Mafra. Ve struktuře 
této firmy několik let působil 
v manažerských pozicích. 

• V roce 2006 šel zpátky řídit 
Fincentrum a vybudoval z něj 
jedničku na trhu finančního 
poradenství. Část prodal 
nejprve investičním fondům, 
loni celou firmu koupila 
švýcarská Swiss Life. 

• Stuchlík vlastnil také rádia 
Classic a FM, ta odprodal 
Seznamu. 

• V roce 2018 byl zvolen 
do pražského zastupitelstva, 
letos se stal členem ANO.

Petr  
STUCHLÍK (42)
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 Chcete zůstat u jednoho 
fondu?
Vnímám to jako začátek cesty 
a kam nás dovede, ví Bůh. 
Fincentrum jsme zakládali – 
dnešními slovy – jako fintech 
start-up a po 18 letech prodali 
jako největší česko-slovenskou 
distribuční síť.

 Sám jste nedávno 
založil firmu s poetickým 
názvem Bimmelbahn 
Nachtzugdienst. Co to je?
To je technická holdingová fir-
ma pro mé soukromé potře-
by. A název je hold zapome-
nuté západoberlínské kapele 
Nighttrain. Neznáte? Znáte, 
i když o tom nevíte. Pusťte si 
jejich Hallo Bimmelbahn, do-
dnes nesmrtelný motiv z roku 
1973. Když se něco povede, 
přetrvá to mnoho desetiletí.

 Minoritní podíl 
v rádiích Express a Classic, 
který vám zbyl po prodeji 
majority Seznamu, jste si 
ponechal?
Ne, už jsem to Seznamu od-
prodal celé. S výjimkou oce-
nění Classic Prague Awards, 
které jsme s Davidem a Jirkou 
Besserem vybudovali. To si 
nechávám. Klasiku tak chci 
podporovat i nadále.

 Soutěž Banka roku si 
také necháte?
Ano, tu se mi podařilo od-
koupit z Fincentra ještě před 
jeho prodejem Swiss Lifu. 
Přece jenom pro švýcarskou 
pojišťovnu to takový význam 
nemá a byl by zde potenciální 
konflikt zájmu. Já s Martinem 
Nejedlým budoval Banku 
roku řadu let, zakládali jsme ji 
v roce 2002.

 Na kolik peněz byste 
si ji cenil? Mezi bankéři je 
to asi nejrespektovanější 
finanční soutěž.
Pro mě je Banka roku velmi 
osobní věc. Tím, jak jsem 
osmnáct let stál na pódiu, mě 
to vlastně trošku otrkalo. Sou-
těž vznikla, když jsme chtěli 
trumfnout Tomáše Prouzu, 
tehdejšího šéfa Peníze.cz, 
který měl soutěž o nejlepší 
web banky. Jak jsem byl 
mladý, vcelku drze jsem šel 
rovnou za Mastercard a Ernst 
& Young se žádostí o spon-
zoring. Není to každopádně 
klasický byznys případ, je 
to symbol našeho působení 

ve Fincentru. Zároveň mám 
díky ní pravidelný kontakt 
s bankovní a pojišťovací elitou 
v této zemi. Jenom hodnota 
kontaktů je nevyčíslitelná.

 Říkalo se, že jste šel 
kandidovat na primátora 
kvůli tomu, aby se vám 
Fincentrum lépe prodalo. 
Je to pravda?
Určitě ne, nebyl to kalkul. 
Bylo to uchopení příležitosti, 
která ale není černobílá, což 
jsem si uvědomoval. Do té 
doby jsem ANO nevolil. Jenže 
jak často vám zavolá premiér 
země a něco velmi zajímavé-
ho vám nabídne. Mimocho-
dem náš výsledek se interpre-
tuje jako neúspěch, ale rozdíl 
mezi námi a vítěznou ODS 
byly dva mandáty. Očekával 
jsem víc, udělal jsem pro to 
maximum, ale pražský volič 
to cítil jinak.

 Prodeji Fincentra to 
pomohlo?
Faktem je, že prodejní proces 
Fincentra byl poměrně 
dlouhý. Některé firmy nemají 
fyzická aktiva, což se týká 
i internetových gigantů typu 
Googlu. Fincentrum má v zá-
sadě síť vztahů, značku, což 
někdy starší lidé, kteří o in-
vesticích rozhodují, ne zcela 
správně chápou. Takže kolem 
toho dlouho chodí. Prodej 
Fincentra se spustil v prosinci 
roku 2016, když jsem se vrátil 
z druhého kola Harvardu 
a uvědomil si, že se netěším 
zpět. To jsem řekl investo-
rům a dohodli jsme se, že 
odstartujeme proces prodeje 
strategickému investorovi.

 Takže to pomohlo, nebo 
ne?
Spíše to byla náhoda. Naopak 
jsem čekal, že to dopadne 
dříve, proto jsem do té 
kandidatury šel. Musím říci, 
že tři měsíce, kdy běžela 
kampaň a já jsem jako ředitel 
finalizoval prodej Fincentra, 
byly strašné. Strašně nároč-
né. Podepisovalo se v září, 
closing proběhl v říjnu. Stejně 
jako volby. Krylo se to skoro 
přesně.

 Kolik jste celkem 
na dvou kolech prodeje 
Fincentra spolu s Martinem 
Nejedlým získali?
To úplně říci nemůžeme, pře-
ce jenom ctíme dohody, kde 

jsou i úmluvy o mlčenlivosti. 
Na druhou stranu už v roce 
2013, když jsme prodávali ma-
joritu fondům ARX a Capital 
Dynamics, se na serveru Mo-
tejlek.com objevilo nacenění 
na 1,2 miliardy korun, což 
nebylo daleko od pravdy. Jen 
se plete enterprise a equity 
value, to je dost zásadní. 
Fincentrum bývala cash cow. 
Asi tak.

 Jaké máte osobně pocity 
z prodeje? Přece jen se 
stává, že když vlastník 
prodá něco, co tak dlouho 
budoval, nakonec z toho 
nemusí být úplně šťastný…
Přiznám se, že jsem v období 
listopad až únor měl poměr-
ně značnou osobní krizi, 
kterou jsem přičítal přede-
vším politice. Až teď se trošku 
vracím zpátky do života. 
Ve Fincentru jsem byl už 
vyhořelý a bral to tak, že tam 
chodím z povinnosti. Věděl 
jsem, že musím vést poradu 
managementu, pak povinnos-
ti, všechno má řád. Pak jsem 
se ocitl v Praze jako politik 
za Babišovo hnutí, což je zcela 
jiná role, na kterou je třeba se 
adaptovat. Jde to, ale trvá to. 
Fincentrum jsme s Martinem 
budovali už při studiu na VŠE, 
přece jen to byl silný vztah, 
celý můj profesionální život.

 Měl jste na politickou 
kariéru reakce od lidí 
z byznysu?
Byznysmeni se nějak moc ne-
vymezují. Možná někteří byli 
překvapeni z přechodu z byz-
nysu do politiky. Mě osobně 
překvapilo, co vše proti vám 
dokážou média použít.

 Co konkrétně?
Když mě Andrej Babiš 
oslovil s nabídkou, napsal 
jsem mu e-mail s věcmi, 
které teoreticky proti mně 
může někdo použít. Co by 
mě ale v životě nenapadlo, 
že novinářka na Seznamu 
napíše, že Harvard, o kterém 
tvrdím, že jsem absolvoval, 
jsem nevystudoval, protože 
to není denní studium. Jenže 
Harvard Business School 
nemá klasické denní stu- 
dium. Byla to úplná blbost, 
ale vytvořila se z toho kauza. 
Obecně: jsem také pro, aby 
v čele země stáli bezúhonní 
lidé. Ale nikdy to nebudou 
lidé bez minulosti.

 Jak to myslíte?
Když jste úspěšný byznysmen, 
musíte někdy dělat kompro-
misy. Když máte odpovědnost 
za firmu, která vydělává 
desítky milionů, zaměstnává 
stovky lidí, často čelíte nějaké 
výzvě, krizi. Uděláte coko-
liv, abyste se z toho dostal. 
A člověk, který v takové 
situaci nebyl, to nedokáže 
pochopit. Někdy vnímám 
u lidí, kteří kritizují Babiše, že 
mají selektivní paměť. Když 
jdete s kůží na trh, do politiky, 
tak to, co by vám prošlo, vám 
neprojde. Anebo si alespoň 
něco vyslechnete. Já si ale 
stále myslím, že čím více 
byznysmenů bude v politice, 
tím lépe. I proto, že byznys je 
celkem čestný, speciálně ve fi-
nančním byznysu si jméno 
zkazíte jen jednou, tam se lež 
neodpouští.

 V budoucnu byste se 
chtěl věnovat více politice, 
nebo byznysu?
Záleží na tom, jaká bude 
příležitost. V politice musí být 
člověk autentický. Říkal jsem, 
že bych třeba rád přiložil 
pomocnou ruku v penzijní 
reformě, v tématech, kterým 
rozumím a kde mi to dává 
smysl. Ale ne za každou cenu.

 Máte velkolepý 
byt v centru Prahy, 
s uměleckými díly 
například od Davida 
Černého, který je vlastně 
i takovým místem pro větší 
akce. Díváte se na něj jako 
na investici?
Myslím, že Marek Dospiva 
rád říká, že rakev nemá 
kapsy. Takže jsme si s mým 
partnerem Davidem řek-
li, že si vydělané peníze 
trochu užijeme, a rozhodli 
jsme se pro velký byt, který 
je mimořádný, možná až 
extrémní – a je tedy archi-
tektem geniálně udělaný. 
Budovali jsme ho čtyři roky. 
Vejde se sem klidně sto lidí, 
je to místo různých společen-
ských akcí, zároveň se v něm 
skvěle žije ve dvou. Nejprve 
jsem se tedy na to nedíval 
jako na investici, spíše jsme 
si s partnerem chtěli udělat 
radost, nyní už ale vím, že to 
jsou parádně uložené peníze. 
Bylo to snad moje nejlepší 
investiční rozhodnutí. 
 Celý rozhovor  
 čtěte na E15.cz

Stále si myslím, 
že čím více 
byznysmenů 
bude v politice, 
tím lépe.

https://www.e15.cz/rozhovory/prosel-jsem-si-narocnym-obdobim-rika-petr-stuchlik-1359234
https://www.e15.cz/rozhovory/prosel-jsem-si-narocnym-obdobim-rika-petr-stuchlik-1359234
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Lidé, kterým plyne příjem 
z pronájmu, nemají vždy 
stejné daňové povinnosti. 
Obecně sice platí, že příjem 
z pronájmu dle paragrafu 

devět zákona o dani z příjmu 
nepodléhá platbě na soci-
ální a zdravotní pojištění, 
přesto je nutné v některých 
případech zdravotní pojištění 
platit a vyplatí se i účast 
na dobrovolném důchodo-
vém pojištění.

Kolik si 
vezme stát 
z pronájmu 
nemovitostí
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Důchodce

• Penzistka Simona bude mít za rok 2019 ke svému důchodu pouze základ 
daně z pronájmu (příjem ponížený o výdaje) v částce 100 tisíc korun. 
Příjem z pronájmu nepodléhá platbě sociálního a zdravotního pojištění. 
Paní Simona je pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěn-
cem a má tedy vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny. 

• Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatní daňovou slevu na poplat-
níka v částce 24 840 korun. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka, která 
je vyšší než vypočtená daň z příjmu ve výši 15 tisíc korun (100 tisíc korun × 
15 procent), nebude platit žádnou daň z příjmu. Z dosaženého příjmu z pro-
nájmu tedy nebude paní Simona platit žádné daně. Za rok 2019 však bude 
muset na finanční úřad doručit přiznání k dani z příjmu fyzických osob.  

• Celkové efektivní zdanění paní Simony je tedy 0 procent. 

Zaměstnanec

• Pan Pavel bude mít za rok 2019 mimo příjem ze 
závislé činnosti dle paragrafu 6 zákona o dani 
z příjmu ještě základ daně z pronájmu dle paragrafu 
9 zákona o dani z příjmu (příjem ponížený o výdaje) 
v částce 70 tisíc korun. Sociální pojištění a zdravotní 
pojištění se odvádí ze mzdy ze zaměstnání, pojistný 
vztah u obou institucí (okresní správy sociálního 
zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny) má pan 
Pavel vyřešen. 

• Protože má příjem z pronájmu dle paragrafu 9 zákona 
o dani z příjmu, tak bude muset za rok 2019 sám 
podat daňové přiznání a nebude moci požádat svého 
zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. 

• Samotná daň z příjmu fyzických osob pro příjmy 
z pronájmu bude činit 10 500 korun (70 tisíc korun × 
15 procent). Při výpočtu zdanění příjmů z pronájmu 
počítáme, že veškeré daňové slevy a daňové odpočty 
jsou již uplatněny a v plné míře vyčerpány pro příjmy 
ze závislé činnosti. 

• Celkové roční efektivní zdanění pro příjmy z pronájmu 
pana Pavla je tedy 15 procent (10 500 korun ze 
70 tisíc korun).

Paní domácí

• Paní Věra žije pouze z pravidelných příjmů z pronájmu. 
Za celý rok 2019 bude činit základ daně z pronájmu 
(příjem ponížený o výdaje) 400 tisíc korun. Přestože 
se z příjmů z pronájmu zdravotní pojištění neplatí, tak 
si paní Věra musí po celý rok 2019 platit měsíční zdra-
votní pojištění v částce 1803 korun, pro účely placení 
zdravotního pojištění je totiž osobou bez zdanitelných 
příjmů. Paní Věra nesplňuje žádnou z legislativních 
podmínek pro vedení v evidenci své zdravotní pojišťov-
ny jako státní pojištěnec, přičemž není ani zaměstna-
nec, ani osoba samostatně výdělečně činná. 

• Aby se rok 2019 paní Věře hodnotil pro důchodové 
účely, tak si bude po celý rok 2019 platit dobrovolné 
důchodové pojištění v minimální výši 2289 korun. Z pří-
jmu z pronájmu se sice neplatí sociální a zdravotní po-
jištění, ale paní Věra za celý rok zaplatí na zdravotním 
pojištění 21 636 korun (1803 korun × 12) a na sociálním 
pojištění 27 468 korun (2289 korun × 12 měsíců). Roční 
daň z příjmu fyzických osob bude 35 160 korun.

• Roční daňové platby paní Věry jsou 84 264 korun 
(21 636 korun + 27 468 korun + 35 160 korun). 
Celkové efektivní zdanění paní Věry je tedy 21 procent 
(84 264 korun ze 400 tisíc korun).

Fo
to

 s
hu

tte
rs

to
ck

 2
x



Zaměstnanci mohou sou-
časně pracovat pro dva 
zaměstnavatele. Zpra-

vidla se volí kombinace práce 
na hlavní pracovní poměr 
pro jednoho zaměstnavatele 
a práce na některou z pracov-
ních dohod pro druhého nebo 
práce na zkrácený úvazek pro 
dva zaměstnavatele. 

Daňové slevy

Každý daňový poplatník má 
nárok na slevu na poplatní-
ka. Zaměstnanci uplatňují 
daňovou slevu na poplatníka 
měsíčně v částce 2070 korun. 
Při práci pro více zaměstnava-
telů je možné uplatnit daňovou 
slevu pouze u jednoho z nich, 
stejně tak některou z dalších 
daňových slev, na které je ná-
rok – například daňovou slevu 
na studenta a daňové zvýhod-

Jak na daně při více zaměstnáních

nění na děti. Podmínkou je 
podepsání prohlášení k dani, 
které je možné mít podepsáno 
pro daný měsíc vždy pouze 
u jednoho zaměstnavatele. 

Nutnost podání 
daňového přiznání

Zaměstnanci, kteří budou 
během roku 2019 alespoň v ně-
kterém měsíci pracovat pro 
více zaměstnavatelů současně 

a přitom jim z obou zaměst-
nání bude odvedena zálohová 
daň z příjmu, musejí podat 
daňové přiznání a nebudou 
moci požádat ani jednoho ze 
zaměstnavatelů o provedení 
ročního zúčtování daně. 

Pojistné se platí z obou 
zaměstnání

Na výpočet sociálního pojiš-
tění a zdravotního pojištění 

nemá vliv, zdali zaměstna-
nec vykonává jedno či dvě 
zaměstnání. Sociální pojištění 
a zdravotní pojištění se neplatí 
pouze při práci na dohodu 
o provedení práce s hrubou 
měsíční odměnou deset tisíc 
korun a méně a při práci 
na dohodu o pracovní činnosti 
s hrubou měsíční odměnou 
2999 korun a méně. V případě 
povinnosti platby povinného 
pojistného odvádí pojištění 

za zaměstnance i zaměstna-
vatel. 

Vliv na výši důchodu 

Měsíční částka starobního 
důchodu závisí na výši příjmů 
v rozhodném období a získané 
době pojištění. Při práci pro 
dva zaměstnavatele současně 
se zvyšuje průměrná měsíční 
hrubá mzda za odpracova-
né roky, ze které se měsíční 
starobní důchod počítá, neboť 
do rozhodných příjmů pro 
výpočet důchodu vstupují 
všechny příjmy, ze kterých 
bylo odvedeno sociální pojiš-
tění. Prací pro dva zaměstna-
vatele současně po celý rok 
se však pro důchodové účely 
započítává pouze jeden rok, 
a nikoliv dva.

Petr GOLA
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Na výpočet 
sociálního pojištění 
a zdravotního 
pojištění nemá vliv, 
zdali zaměstnanec 
vykonává jedno či dvě 
zaměstnání. 
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Minulý týden jste otevřeli 
v Praze nové centrum s globální 
kompetencí a rozšířili počet 
svých vývojových středisek 
a oddělení na dvaadvacet.  
Na co je centrum zaměřeno?
Je určeno pro vývoj aplikací pro říze-
ní výrobních strojů a jejich testování 
a má celosvětový dosah. Jako jediné 
na světě se zaměřuje na aplikace, 
které využívají nejmodernější sys-
tém pro internet věcí MindSphere, 
který dokáže optimalizovat provoz 
stroje. Je to součást naší strategie. 
V České republice se dlouhodobě 
snažíme rozvíjet činnosti s vysokou 
přidanou hodnotou. Máme výrob-
ních závodů, ale ani to nejsou žádné 
„montovny“. Až desetina z našich 
12 tisíc zaměstnanců.

Jenže ve světě moderních 
technologií je obrovská 
konkurence. Jak si v tomto 
směru stojí vaše centra u nás?
V oblasti řízení výrobních strojů 
jsme díky našim kompetencím 
a špičkovým technologiím vysoce 
konkurenceschopní po celém světě. 
Spolupracujeme velmi úspěšně 
i s českými vysokými školami.

Mnoho lidí si ale spojuje 
moderní technologie spíše 
s novějšími firmami. Siemens 
vznikl už v roce 1847 a skoro 
130 let operuje i na českém 
trhu. Nemůže být „stará značka“ 
překážkou?
Naopak. Naše značka je výhodou, 
protože jsme vždy dokázali propo-
jit stabilitu a kvalitu s tím, co nás 
čekalo v budoucnosti. V mnoha no-
vých technologiích určujeme směr. 
Na světovém trhu dnes nenajdete 
firmu, která by měla v nabídce nato-
lik ucelené portfolio. Nabízíme vše 
– od počáteční myšlenky, přes soft-
warový návrh, k digitálnímu řešení, 
až po hardwarové řízení celé výroby. 
Ale i Siemens vznikl jako startup 
v garáži, před více než 170 lety. 

Zkušený manažer se před několika 
měsíci stal generálním ředitelem 
a předsedou představenstva společnos-
ti CSGM, servisní organizace CSG.

Do skupiny CSG dnes spadá několik 
desítek firem různého zaměření. 
Na jedné straně jsou automobilky 
Tatra či Avia, na druhé výrobce vla-
kových brzd DAKO-CZ. Samostatnou 
skupinou jsou společnosti věnující 
se obrannému průmyslu, zapome-
nout nelze také například na výrobce 
radarů Eldis a další firmy z oblasti 
leteckého průmyslu.

Česko musí být na špičce inovací, 
jinak nás čeká propad

Miroslav Dorňák: rozdělení  
do divizí skupinu CSG posílí

Společnost Siemens Česká republika patří mezi 10 největších zaměstnavatelů v zemi. 
Známá značka je dnes především symbolem bouřlivého rozvoje, který je založen 
na digitalizaci a využití nejmodernějších technologií. Kam ale firma směřuje?
Na to v rozhovoru odpovídá Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens ČR.  

Průmyslová skupina Czechoslovak Group (CSG) vznikla v minulých letech 
organicky a dnes patří k nejvýznamnějším hráčům tuzemského průmyslu. 
Nyní nastal čas, aby uvnitř skupiny vznikly logické celky, divize. Úkolem 
zavést divizní uspořádání byl pověřen Miroslav Dorňák.

„Divize, které vzniknou, budou 
cíleně zaměřeny tak, aby mezi firmami 
docházelo k maximálnímu využití 
synergií. Každá divize bude mít svou 
misi, vizi a strategii, za kterou ponese 
odpovědnost. V jejím čele bude stát 
ředitel divize, jenž bude součástí nej-
vyššího managementu skupiny, a bude 
plně ručit za rozvoj a výsledky divize,“ 
plánuje Miroslav Dorňák.

Již minulém roce byla jako první 
založena divize CSG Aerospace, jež 
sdružuje společnosti se zaměřením 
na letecký průmysl, letos byla ustavena 

je, aby byla průmyslová skupina CSG, 
jež podle předběžných čísel dosáhla 
v roce 2018 obratu blížícímu se hodno-
tě jedné miliardy eur, díky fungujícím 
synergiím ještě silnější.

Miroslav Dorňák má zkušenosti 
s nastavováním podobných struktur 
společností například v sektoru private 
ekvity.  Věnoval se přenastavování 
struktury skupin z komplexního hledis-
ka, tzn. od organizační transformace až 
po daňové dopady. Skupina CSG tedy 
těží při nastavování divizního uspořá-
dání z jeho manažerských zkušeností.
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divize CSG Land System pro firmy 
specializující se na obranný průmysl.

„Mým úkolem je pro rok 2019 
nastavení těchto dvou divizí tak, aby 
tvořily funkční celek a byly finančně 
stabilní. Dále bychom chtěli letos zpra-
covat analýzu společností, které dosud 
nejsou do divizí zařazeny. Ty, které 
jsou pro skupinu zajímavé, se rozdělí 
do pěti divizí. U společností, které 
do portfolia nezapadají, dojde k dives-
tici,“ upřesňuje Miroslav Dorňák.

K funkčnímu nastavení všech divizí 
má dojít v průběhu roku 2020. Cílem 
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Foto dne 

Výročí týdne

NÁDOBA PLNÁ 
SCHODŮ.  
Lidé procházejí 
útrobami nevšední 
rozhledny na new-
yorském Manhattanu. 
Obří umělecká 
skulptura Vessel alias 
Nádoba je protkána 
150 schodišti s půl- 
druhým tisícem 
schodů. Dílo je 
součástí rozsáhlejšího 
developerského 
projektu Hudson 
Yards s náklady 
odhadovanými na  
25 miliard dolarů, 
zhruba 570 miliard 
korun.
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Nizozemský hotel De Bil-
derberg nedaleko Arnhemu 
hostil 29. května 1954 setkání 
šesti desítek lidí. Byli mezi 
nimi vrcholní politici, nejvý-
znamnější bankéři, špičky 
průmyslových kolosů, ale 
také médií či univerzit. 

V té době vypukla studená 
válka, dávalo smysl posílit 
atlantickou vazbu a snažit 
se o lepší vzájemné poro-
zumění a spolupráci mezi 
západní Evropou a Spojený-
mi státy. Nizozemský princ 
Bernhard se proto obrátil 
na své americké přátele, aby 

vybrali vhodné účastníky. 
Zvolili velmi reprezentativní 
zastoupení, ostatně výběr si 
vzal na starost poradce prezi-
denta Eisenhowera Douglas 
Jackson. 

Klíč byl prostý. Z každé 
země se měli účastnit dva 
zástupci, z nichž jeden za-
stává v zásadě konzervativní 
a druhý liberální stanovisko. 
Prvního setkání se zúčastnilo 
jedenáct Američanů. Konfe-
rence v hotelu De Bilderberg 
sklidila úspěch. Dokonce 
takový, že se od té doby pořá-
dá každoročně dodnes a je 

považována za pravidelné 
setkání nejvýznamnějších lidí 
světa.

Oproti jiným konferencím 
se Bilderberg vyznačuje 
několika zvláštnostmi. 
Účastník musí mít pozvánku, 
veřejnost je vyloučena. Z jed-
nání se nepořizují zápisy 
a také neposkytují výstupy. 
Přítomní sice mohou volně 
nakládat s informacemi nebo 
názory, které v sále zaznějí, 
nesmějí však prozradit jméno 
řečníka, který je pronesl. 
To vše dovoluje účastníkům 
vyměňovat si svá stanoviska 

skutečně svobodně, upřím-
ně a bez obav z negativní 
medializace. Několik málo 
českých hostů potvrdilo, že 
se konference v podstatě 
drží klasického formátu, kdy 
účastníci po přednášce disku-
tují na nejrůznější témata.

Zajímavé je, že Bilderberg 
dnes funguje jako hromosvod 
nejrůznějších spikleneckých 
teorií o tajném spolku sna-
žícím se ovládnout svět, ale 
donedávna se o něj zajímal 
málokdo. Zdá se, že nejhlasi-
tějšími kritiky jsou ti, kterým 
nepřišla pozvánka. /mec/

V Bilderbergu se 65 let koncentruje moc
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