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Co je sleva
V Česku chybějí 

pravidla určující,  
co je a není  

sleva, říká šéf  
svazu obchodu  
Tomáš Prouza.
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Hypotéky s fixací na pět 
a více let tvoří už přes 
40 procent všech úvěrů 
na bydlení. Banky k tomu 
vede nestandardní 
situace na finančním trhu: 
dlouhodobé zdroje jsou 
až o desetinu levnější než 
krátkodobé.
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Výhra trollů a Vondry
Navzdory sprosté antikampani politické konku-
rence a médií dosáhlo ANO velkého úspěchu. Tak 
hodnotí výsledek eurovoleb šéf hnutí Andrej Babiš. 
Ve volebním štábu ale působil opařeně, zjevně 
čekal větší profit. Pětadvacetiprocentní, který vyšel 
z posledního průzkumu před hlasováním, se prostě 
nekonal. A třicetiprocentní dosažený předloni 
ve sněmovních volbách zůstal v říši snů. Důležité je, 
že víme, kdo za to může.

Hodně oslavovali Piráti, ale i ti měli větší ambice. 
Největší důvod k jásotu tak mají recesisté z usku-
pení ANO, vytrollíme europarlament, kteří určitě 
nečekali, že jim stát pošle za hlasy přes milion 
korun. Na další trollení to podle vedení formace 
stačit bude. 

Gratulace si zaslouží i exministr obrany Alexandr 
Vondra, který předvedl skok do dálky z patnáctého 
místa na druhé. Přifouklá kauza Promopro tedy 
definitivně vyčpěla.

V potemnělém osvětlení se po zveřejnění čísel 
ocitl štáb ČSSD. I když se srdéčko nejednoho pravi-
čáka tetelí radostí, ze zmizení demokratické levice 
z politiky se nikdo rozumný radovat nemůže.

NA ZÁKLADNĚ VRTULNÍKOVÉHO letectva v Náměšti nad Oslavou pokračovalo mezinárodní vojenské 
cvičení vrtulníkového letectva Dark Blade 2019. Cvičení se účastní 1200 vojáků ze šesti zemí a 28 jejich strojů. 
Na snímku je vrtulník belgického letectva NH-90.

VELKÉ CVIČENÍ
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klientů transfor-

movaných 
penzijních 

fondů, méně 
než inflace. 
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by mohl být částečně kontrolován 
státní Českomoravskou záruční 
a rozvojovou bankou. „Sloužil 
by například na kofinancování 
investičních projektů typu PPP, 
kdy spolupracují ministerstva se 
soukromým sektorem,“ nastínil. 

Náměstek ministryně financí 
Stanislav Kouba míní, že je nejpr-
ve třeba vznik a fungování fondu 
upravit zákonem. „To je úkolem 
pracovní skupiny, která se začne 
scházet příští měsíc. V řádu týdnů 
by se měla dohodnout,“ řekl. 
Členy týmu budou i zástupci mini-
sterstva průmyslu a obchodu. 

ČSSD trvá na 
zdanění bank
Pavel OTTO

Princip dobrovolnosti a dohled 
bank nad projekty, které by se fi-
nancovaly z navrhovaného Fondu 
národního rozvoje. Tyto výhrady 
k záměru premiéra Andreje Babiše 
(ANO) vedou ČSSD k tomu, že 
bude nadále prosazovat uzákoně-
ní zvláštní bankovní daně. Přesné 
parametry fondu navíc zatím ne-
zná ministerstvo financí ani Česká 
bankovní asociace. „Když je něco 
dobrovolné, může to být nefunk- 
ční. Trváme na bankovní dani,“ 
řekl deníku E15 šéf poslanců so- 
ciální demokracie Jan Chvojka.

Jeho stranický kolega Václav Vo-
tava ze sněmovního rozpočtového 
výboru připomněl, že zamýšlený 
nástroj by byl jiný než státní 
fondy pro dopravní infrastrukturu 
a rozvoj bydlení. „O investičních 
projektech by rozhodovaly hlavně 
banky, vláda by byla v jejich pod- 
ručí,“ tvrdí.

Česká bankovní asociace pova-
žuje fond za výrazně lepší řešení 
než sektorovou daň. Analytik ČBA 
Miroslav Zámečník míní, že fond 

„Existuje obecná představa 
a nyní musíme posoudit, nakolik 
se shoduje s platnými právními 
předpisy a zda bude nutné je ko-
rigovat,“ dodal s tím, že zkoumat 
se bude i soulad s evropskými 
normami.

Babiš po zatím druhé schůzce 
se čtyřmi největšími bankami pů-
sobícími v Česku řekl, že zavedení 
sektorové daně požadované sociál- 
ní demokracií je špatný nápad, 
protože by zpomalilo ekonomiku. 

S bankami se shodl, že alterna-
tivou je právě vytvoření fondu, 
do něhož by finanční instituce pří-
ští rok odvedly šest miliard korun. 
Kolik by vkládaly v dalších letech, 
neupřesnil.

„Nejedná se o jednorázové 
financování spotřeby, ale o vytvá-
ření aktiv pro rozvoj společnosti,“ 
řekl Zámečník.

Fond by mohl poskytovat dese-
tinu až dvacetinu objemu daného 
investičního projektu, na zbytek 
by si stát od bank půjčil. Zámečník 
odhadl, že ročně by bylo možné 
zahajovat takto hrazené výstavby 
dálnic či nemocnic za pět desítek 
miliard.

Zápisník  
Pavla OTTA

6
miliard korun je 
částka, kterou 
by měly banky 
poskytnout na 
rozjezd fondu.

Okresy v ČR s nejmenším a největším 
podílem lidí v osobním bankrotu* (v pct.)

* na konci roku 2018 Pramen Institut prevence a řešení předlužení
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Ministr kultury Anto-
nín Staněk (ČSSD) 
zřejmě do konce 

května na svém postu neskon-
čí. Prezident Miloš Zeman 
nepřijal jeho demisi, oznámil 
Pražský hrad. „Důvodem je 
to, že Antonín Staněk odhalil 
na ministerstvu kultury závaž-
ná ekonomická pochybení,“ 
uvedl prezidentův mluvčí 
Jiří Ovčáček. „Neměl by být 
za tato odhalení trestán tím, 
že na něj bude vyvoláván tlak, 
aby ze své funkce odešel,“ 
dodal.

Předseda sociální demokra-
cie Jan Hamáček hodlá ve stře-
du požádat premiéra Andreje 
Babiše (ANO), aby Staňka sám 
navrhl odvolat. V tom případě 
Zeman musí premiérově 

žádosti podle ústavy vyhovět. 
Babiš již dříve Hamáčkovi při-
slíbil, že ministrovo odvolání 
navrhne.

„Samozřejmě. Platí koaliční 
smlouva,“ řekl. Prezidenta ale 

Zeman nepřijal demisi 
ministra Staňka
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Důvodem je, 
že Antonín 
Staněk odhalil 
na ministerstvu 
kultury závažná 
ekonomická 
pochybení, uvedl 
prezidentův mluvčí 
Jiří Ovčáček.

nesvazuje žádná lhůta. Staněk, 
který několikrát uvedl, že 
nekončí dobrovolně, ale na žá-
dost Hamáčka, proto zřejmě 
neopustí svou funkci do pátku, 
jak avizoval ve své demisi. 

Místo Staňka by měl do čela 
ministerstva kultury usednout 
místopředseda ČSSD Michal 
Šmarda. „Jsem přesvědčen, že 
je schopen naplnit očekává-
ní, která od rezortu kultury 
mám,“ řekl Hamáček.

„To znamená zejména uklid-
nit situaci, obnovit komunika-
ci se zaměstnanci a dotáhnout 
do konce výběrové řízení 
na obě pozice, které jsou 
teď volné,“ dodal v narážce 
na šéfy Národní galerie a Mu-
zea umění Olomouc, které Sta-
něk nedávno odvolal.          /ly/

Pražskou židovskou 
obec povede Bányai

Předsedou pražské židovské 
obce byl zvolen jednasedm-
desátiletý František Bányai. 
Ve funkci nahradí Jana Mun- 
ka, který zemřel po krátké 
těžké nemoci 12. května. Bá-
nyai byl předsedou obce již 
v letech 2005 až 2012, v roce 
2016 byl zvolen prvním mís-
topředsedou. 

Klausova extajemníka 
napadli v metru

Ladislav Jakl, někdejší ta-
jemník bývalého prezidenta 

Václava Klause, byl v sobotu 
večer napaden v pražském 
metru. Exprezident útok od-
soudil. Policie útok prošetřu-
je. Jakl v loňských senátních 
volbách kandidoval v Praze 2 
za SPD Tomia Okamury, ale 
neuspěl. Letos ho sněmovna 
zvolila za člena Rady pro roz-
hlasové a televizní vysílání.

Evropské fondy dají 
na kulturu v ČR 
stamiliony

Na podporu české kultu-
ry půjde v příštích třech 
letech z Fondů Evropského 
hospodářského prostoru 
a Norska zhruba 870 milionů 
korun. V částce je zahrnuto 
spolufinancování ze státního 
rozpočtu ve výši 15 procent. 
Celkem bude vyhlášeno šest 
výzev, které podpoří přibliž-
ně stovku projektů, uvedlo 
ministerstvo financí. /čtk/

Krátce



Jaroslav BUKOVSKÝ

České finanční domy objevují 
kouzlo dlouhých hypotečních 
fixací. Výrazný pokles nákla-
dů na dlouhodobé zdroje, 
ze kterých banky poskytují 
hypotéky, umožnil některým 
z nich sjednotit sazby za krát-
ké i dlouhé fixace a získat 
klienta na delší dobu. 

Opatřit si peníze pro 
financování půjček na byd-
lení je navíc pro hypoteční 
ústavy na delší dobu dokonce 
levnější. Banky za to vděčí 
anomálii na finančních trzích 
typické pro fázi ekonomiky 
poblíž vrcholu hospodářské-
ho cyklu, totiž klesající ceně 

Banky tlačí klienty 
k delším fixacím hypoték

peněz v závislosti na délce 
půjčky.

Dlouhé fixace převládají 

„Sjednocením výše sazeb bez 
ohledu na délku fixace reagu-
jeme na zvýšenou poptávku 
klientů po delších fixacích. 
Historicky byly delší fixace 
zpravidla dražší než kratší,“ 
uvádí mluvčí Komerční banky 
Pavel Zúbek. Obdobné zprávy 
zaznívají i z dalších bank.

„Fixace od osmi do dvaceti 
let tvoří již dvě třetiny z nově 
poskytovaných hypoték,“ 
říká Filip Hrubý z České 
spořitelny. „Většinu hypoték 
poskytujeme na dlouhých 
fixacích,“ potvrzuje Petr Plo-
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40
procent hypoték 
má podle odhadu 

poradců fixaci  
na pět a více let. 

CzechToll 
prostřednictvím 
dodavatelské firmy 
TollNet vyrábí 25 tisíc 
palubních jednotek 
týdně. Celkem jich 
vyprodukuje 450 tisíc, 
hotovy mají být 
do poloviny září. 

cek z UniCredit Bank, která 
má taktéž jedinou sazbu pro 
všechna období.

Podle odhadu poradců po-
skytnou banky v Česku kolem 
čtyřiceti procent hypoték s fi-
xací na pět a více let. Z trhu 
zároveň prakticky zmizely 
půjčky s plovoucí úrokovou 
sazbou, takzvané floaty. 

„Jistou nesnáz pro banky 
při delších smlouvách před-
stavují dosud nevyjasněné 
podmínky týkající se sankcí 
při předčasném splacení,“ 
zdůrazňuje šéf poradenské 
firmy Golem Finance Libor 
Ostatek. Některé z bank, jako 
třeba Hypoteční banka, proto 
dlouhé fixace v poslední době 
mírně zdražily. „Rozdíly jsou 

přesto podstatně nižší než 
dříve,“ dodává odbornice po-
radenské společnosti Partners 
Lucie Drásalová. 

Levnější peníze  

Delší fixace nabízejí také pří-
slib vyšších marží. Zatímco 
banky nyní za zajištění tříle-
tých zdrojů na poskytování 
hypoték zaplatí ročně dvě 
procenta, desetileté peníze 
seženou podle agentury 
Thomson Reuters za roční 
sazbu 1,8 procenta, tedy o de-
setinu levněji. 

„Na trzích momentálně 
nefunguje jinak obvyklé 
pravidlo, kdy věřitel za půj-
čení peněz požaduje prémii 
tím vyšší, na čím delší dobu 
půjčuje,“ uvádí hlavní eko-
nom J&T Banky Petr Sklenář. 
Do normálu se podle něho 
trh vrátí buď propuknutím 
recese, nebo rozptýlením 
růstových obav a pokračová-
ním ČNB v seriálu zvyšování 
základních sazeb.  

Budoucí provozovatel 
nového mýtného 
systému, konsorcium 

CzechToll/SkyToll, už do jeho 
příprav investoval několik set 
milionů korun. Systém je teď 
dobudován zhruba ze dvou 
třetin. „Výstavba a montáž 
probíhají v souladu s harmo-
nogramem výstavby mýtného 
systému tak, aby byl systém 
plně funkční letos v létě ještě 
před zahájením testovacího 
provozu,“ vysvětlil mluvčí 
CzechTollu Miroslav Beneš.

Přechod systému z dosa-
vadní mikrovlnné technologie 
na satelitní nebude přitom 
znamenat, že z dálnic a silnic 
první třídy zmizí všech 265 do - 
savadních mýtných bran. 
Nový provozovatel z něho vyu-
žije 49 bran, a dokonce v příš-
tím roce postaví na silnicích 
první třídy dalších jedenáct. 
Brány budou zajišťovat doplň-
kovou kontrolou, zda dopravci 
zaplatili mýtný poplatek. 

Nový mýtný systém je 
hotový ze dvou třetin

FIRMA BEWOODEN z Frýdecko-Místecka prorazila s výrobou 
módních doplňků s dřevěnými prvky, jako jsou motýlky či brože 
s motivy zvířat. Podnik založený v roce 2013 loni utržil 34 milio-
nů korun, o třináct milionů, tedy o dvě třetiny více než v před-
chozím roce. Pro letošek plánuje čtyřicetimilionové tržby.
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DŘEVĚNÉ MOTÝLKY

Osud zbývajících bran je 
zatím nejistý. Ministerstvo 
dopravy v minulosti hovořilo 
o možnosti využít konstrukcí 
ke sledování dopravy. Stát by 
pomocí bran sbíral anonymi-
zovaná data o provozu na ur-
čitých dálničních úsecích. 
Ty by pak používal například 
k zefektivnění řízení dopravy. 

Další z možností využití 
bran byla kontrola elektro-
nických dálničních známek, 
jejichž zavedení se chystá 
od roku 2021. Takovou kon-
trolu zaplacení dálničního 
poplatku však neumožňuje 
zákon.

CzechToll také dokončuje 
přípravu dalších částí nového 
mýta. „Probíhají finální 
testy identifikace jednotlivých 
mýtných úseků palubními 
jednotkami ve vozech vybra-
ného dopravce,“ uvedl Beneš. 
CzechToll prostřednictvím 
dodavatelské firmy TollNet 
vyrábí 25 tisíc jednotek týdně. 
Celkem jich plánuje 450 tisíc, 
hotovy mají být do poloviny 
září.

CzechToll zvítězil v tendru 
na nového provozovatele 
mýtného systému s nabídkou 
10,75 miliardy korun za deset 
let provozu. Vystřídá součas-
ného správce mýta, rakouskou 
firmu Kapsch. /čtk/



Investiční skupina Krupa 
Global Investments Pavla 
Krúpy koupila akciový po-

díl ve španělském obchodním 
řetězci Dia, kde je největším 
akcionářem skupina Letter-
One (L1) ruského oligarchy 
Michaila Fridmana. Krúpova 
skupina nakupovala akcie Dia 
podle mluvčí KGI Barbory 
Hanákové za nižší ceny, než je 
současná tržní cena. 

„Plánujeme pokračovat 
v nákupu podle vývoje ceny 
akcií. Naším cílem je dosáh-
nout pozice ve výši několika 
milionů eur,“ dodává Hanáko-
vá. Celková investice by se tak 
pohybovala až ve stovkách 
milionů korun. KGI neuvedla, 
kolik již do akcií vložila. 

Řetězec Dia má vážné 
finanční problémy a Fridma-
nova skupina jej chce zásadně 
restrukturalizovat. L1 hodlá 
například zvýšit kapitál  
o 500 milionů eur, což v břez-
nu schválili akcionáři Dia. 

V ozdravení věří i KGI. 
„Jsme přesvědčeni, že 
schop nost L1 provést zásadní 
změny ve společnosti Dia je 
doložena úspěchy v ruské ma-
loobchodní skupině X5 Retail 
Group a v britské společnosti 
Holland & Barrett,“ uvádí 
Hanáková. 

Krúpa investuje 
do španělského 
řetězce Dia
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Řetězec Dia má vážné 
finanční problémy 
a Fridmanova skupina 
jej chce zásadně 
restrukturalizovat. 

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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GIGANT. Maloobchodní síť Dia  sestává z více než 6100 obchodů 
ve Španělsku, Portugalsku, Brazílii, Argentině a Číně.
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Na opatřeních vedoucích 
k záchraně topícího se řetězce 
se Fridman dohodl se špa-
nělskou Santander a dalšími 
věřiteli. A to hodiny předtím, 
než mělo začít insolvenční 
řízení. 

Zmíněné zvýšení kapitálu 
Dia o půl miliardy eur bylo 
ostatně podmíněno dosaže-
ním dohody s věřiteli o posu-
nutí splatnosti syndikovaného 
úvěru ve výši 912 milionů eur 
o čtyři roky na rok 2023. Frid-
manova skupina již vlastní 
téměř sedmdesát procent ak-
cií řetězce, jehož loňské tržby 
dosáhly 9,3 miliardy eur. 

Vladan GALLISTL



Daniel NOVÁK

Prodejci potravin, rychlého 
občerstvení a hotových jídel 
dostávají čím dál více objed-
návek přímo od jednotlivých 
firem. Dodávaná strava 
slouží buď jako zpestření 
porad, schůzek nebo škole-
ní, či přímo jako zaměstna-
necký benefit. V posledním 
případě je to součást péče 
o zaměstnance v době krize 
na pracovním trhu. Roční 
útraty společností a insti-
tucí za jídlo se již počítají 
v řádu miliard. Vyplývá to 
z průzkumu deníku E15 mezi 
firmami.

Pravidelné dodávky 

S rozvozem potravin do kor-
porací právě začíná největší 
internetový supermarket Ro-
hlik.cz. „Už delší dobu jsme 
dostávali nabídky od firem 
na dovoz nákupů v pravidel-
ných intervalech. Rozhodli 
jsme se tedy vytvořit B2B 
službu,“ uvedl marketingový 
ředitel e-shopu Rostislav Br-
zobohatý. Firemním zákaz-
níkům nabízí ovoce, pečivo 
i kancelářské potřeby. 

Byznys s jídlem 
do firem roste

snídaně,“ řekl obchodní 
manažer Crocodille ČR Levon 
Ter-Ghazaryan.

Růst o čtyřicet procent 

Do byznysu s firemní klien-
telou se pustila také síť 
ovocných barů Fruitisimo. 
„Catering pro firmy roste rych-
leji než naše síť. Je to zhruba 
o čtyřicet procent ročně. Podíl 
na tom mají také noví firemní 
zákazníci, pro které je důležité 
nabídnout zaměstnancům či 
klientům zdravou variantu 
cateringu,“ sdělil spolumajitel 
Fruitisima Jan Hummel. 

Trend potvrzuje také leasin-
gová společnost Arval. „Pra-
videlné zásobování čerstvým 
ovocem a zeleninou několikrát 
týdně je jedním ze základních 
pilířů programu podpory zdra-
vého životního stylu našich ko-
legů,“ uvedl personální ředitel 
Arvalu Jiří Havel.

Rostou rovněž tradiční 
cateringové firmy. Například 
Zátiší Catering Group podle 
posledních zveřejněných 
výsledků zvedla meziročně 
tržby o pětinu na 451 milionů 
korun. Čistý zisk společnosti 
vyskočil o 85 procent na téměř 
osm milionů. 

Přímo do firem a institucí 
dodává zboží už třetím rokem 
řetězec s rychlým občerstve-
ním Bageterie Boulevard. 
V letošním prvním čtvrtletí 
služba provozovaná výrobcem 
obložených baget Crocodille 
ČR vykázala trojnásobný růst, 
dosud nejvyšší v historii firmy.  

„Trh je posouván kupředu 
fenoménem firemních sní-
daní, brunchů a občerstvení 
zdarma jako jednoho z bene-
fitů. Nyní se soustředíme pře-
devším na porady, meetingy, 
návštěvy nebo na konference. 
Do budoucna bychom chtěli 
chytrým cateringem ještě lépe 
a komplexněji pokrýt firemní 

6 | BYZNYS

25
tisíc metrů 
čtverečních 

retailových ploch 
nabízí centrum 
ve Všebořicích.

Catering pro firmy 
roste rychleji než 
naše síť. Je to zhruba 
o čtyřicet procent 
ročně, uvádí síť 
ovocných barů 
Fruitisimo.
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VÝŽIVNÉ 
PORADY. 
Firmy nákupem 
občerstvení 
zpříjemňují 
zaměstnancům 
například 
porady nebo 
školení.  
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Skupina vietnamských 
podnikatelů Tamda 
Foods, jež dosud 

zásobovala večerky, oživuje 
projekt, na kterém v minu-
losti pohořel řetězec Tesco. 
Ve Všebořicích v Ústí nad 
Labem otevře ve druhé 
polovině června první velké 
obchodní centrum v Čes-
ku v rukou vietnamských 
majitelů.

 „Investicí do obchodního 
centra Tamda se naše spo-
lečnost vydala zcela novým 
směrem,“ řekl marketingový 
manažer Tamda Foods Viet 
Mai Duc. Centrum v Ústí 
nabízí 25 tisíc metrů čtve-
rečních retailových ploch. 
Současní majitelé slibují, že 
v novém hávu bude nabízet 
pestrou škálu obchodů, 
kaváren a restaurací. Pro 
začátek bude ale nabídka 
skromnější.

„V současné době se 
soustředíme na otevření 
supermarketu Tamda 
Foods, který bude naší třetí 
pobočkou po Praze a Brně. 
Supermarket Tamda Foods 
zabírá většinu prostoru 
v nákupním centru a s více 
než dvaceti tisíci výrobky 
plně uspokojí poptávku. Na-

Vietnamci obnoví 
obchodní centrum 
v Ústí nad Labem 

šimi silnými stránkami jsou 
asijské potraviny a mražené 
zboží,“ dodal Viet Mai Duc. 

Před znovuotevřením 
prošlo centrum rekonstruk-
cí, ale výši investice Tamda 
neuvedla. Její zástupce jen 
poznamenal, že to „určitě 
není malé číslo“. „Obchodní 
centrum bude opět po delší 
pauze plnit svou funkci 
a přispěje k ekonomické-
mu růstu města,“ uvedl 
Peter Wojtusiak, specialista 
na investice do komerčních 
nemovitostí z poradenské 
společnosti CBRE.

Daniel NOVÁK

Mall utržil více než 
šestnáct miliard korun

E-shop Mall Group v účet-
ním roce končícím v březnu 
zvýšil podle předběžných 
výsledků obrat o třináct pro-
cent na 16,2 miliardy korun. 
Přes 4,6 milionu zákazníků 
v sedmi zemích uskutečni-
lo více než sedm milionů 
objednávek, meziročně 
o šestnáct procent více. 

V inkubátoru kosmické  
agentury je 21 firem

Do inkubátoru Evropské 
kosmické agentury ESA BIC 

Prague vstoupilo od založení 
před třemi lety 21 start-upů. 
Uvedla to agentura CzechIn-
vest. Inkubátor sídlí v Praze, 
loni byla založena pobočka 
v Brně.

Výnos penzijních 
fondů zůstal pod inflací

Transformované penzijní 
fondy loni klientům vynesly 
průměrně 0,7 procenta, 
žádný nepřekonal inflaci 
činící 2,1 procenta. O rok 
dříve tyto fondy při inflaci  
2,5 procenta připsaly klien-
tům průměrný výnos  
0,6 procenta. /čtk/

Krátce



Hned v první vlně jde 
o ochranu v těchto zemích: 
USA, Evropská unie, Kanada, 
Austrálie, Singapur, Izrael, 
Jižní Korea, Japonsko, Čína, 
Indie, Spojené arabské emiráty, 
Saúdská Arábie, Egypt, Bra-
zílie, Mexiko, Ruská federace 
a ostatní Eurasijský region. 
Registrace národních patentů 
znamenají první krok pro 
vstup na příslušné trhy.

Katetry vyvinuté na kon-
strukční platformě RIOCATH 
představují další přicházející 
revoluční český vynález v ob-
lasti medicíny, který proniká 
na světovou scénu. Patentuje je 
společnost RIOCATH ve spo-
lupráci s Ústavem organické 
chemie a biochemie Akademie 
věd České republiky. „Je pro 
nás velmi potěšující, že může-
me pomáhat tomuto skvělému 
vynálezu, který by mohl ochrá-
nit statisíce pacientů před in-
fekcí a před dalšími zdravotní-
mi komplikacemi,“ konstatoval 
vloni při představení prototypů 
projekt RIOCATH zástupce ře-
ditele Ústavu organické chemie 
a biochemie prof. Ing. Martin 
Fusek, CSc.

Oproti současným katetrům 
mají ty s konstrukcí RIOCATH 
dvě výjimečné vlastnosti. 
„Při používání RIOCATH 
mechanismu se katetr nesmýká 
o okolní tkáně a udržuje 
v původní poloze všechny 
drobné částice, s nimiž se 
setká. Zabraňuje tím případné-
mu poškození tkání, zanesení 
bakterií, otevření cesty infekci 
krevní cestou a následnému 
jizvení. Stejně důležité je, že 
se RIOCATH katetry vybalují 
zevnitř a část katetru, která se 
dostane do styku s mikroby 
na začátku močové trubice, 
se dále nezasouvá dovnitř. 
Právě tím se eliminuje možnost 
zavlečení infekce,“ vysvětluje 
unikátní vlastnost patento-
vaného mechanismu MUDr. 
Miroslav Svoboda, předseda 
představenstva RIOCATH 
GLOBAL a.s. (www.riocath.
com) a spolutvůrce patentova-
ného vynálezu.

Díky ekonomické pod-
poře, získané z prodeje akcií 
společnosti RIOCATH FNDB 
a.s. se pro český trh už nyní 
� nalizují dva produkty. Prvním 
dostupným výrobkem posta-
veným na patentovaném me-
chanismu RIOCATH budou 
rektální rourky pro kojence, 
kteří trpí břišními kolikami. 
Tím druhým jsou katetry pro 
tzv. intermitentní cévkování 
močového měchýře, které by 
měly významně pomoci lidem 
upoutaným na invalidní vozík.

„Dosavadní prodej akcií 
ukázal, že investice do bio-

medicínských technologií 
přitahují investory – včetně 
těch drobných. Všechny akcie 
námi ovládané společnosti 
RIOCATH FNDB, a.s. (www.
fndb.cz), připravené k prodeji, 
velmi rychle mizí. Zatím stále 
ještě prodáváme, je ale pravdě-
podobné, že všechny zájemce 
se nepodaří uspokojit,“ vysvět-
luje postup skupiny RIOCATH 
pro oblast zajištění investičních 
zdrojů MUDr. Miroslav Svo-
boda, předseda představenstva 
RIOCATH GLOBAL, a.s.

Český lékařský patent 
vstupuje po celém světě 
do národních fází
VYNÁLEZ REVOLUČNÍ KONSTRUKČNÍ 
PLATFORMY PRO DESÍTKY APLIKACÍ 
V MEDICÍNĚ, NAPŘÍKLAD PRO 
BEZPEČNOU KATETRIZACI MOČOVÉHO 
MĚCHÝŘE, V LOŇSKÉM ROCE 
PŘEDSTAVENÝ TÝMEM SPOLEČNOSTI 
RIOCATH A ÚSTAVU ORGANICKÉ CHEMIE 
A BIOCHEMIE AKADEMIE VĚD, VSTUPUJE 
DO DALŠÍ FÁZE PATENTOVÉ OCHRANY 
PO CELÉM SVĚTĚ.

Převratný přínos budou mít nové katetry například 
pro pacienty, kteří se sami cévkují několikrát denně.

Mimořádná investiční příležitost!

PŘÍMÝ PRODEJ AKCIÍ!
Investujte do české inovativní medicínské společnosti RIOCATH

držící PATENT na unikátní katetry.

  Kdykoli možnost zpětného odkupu v příštích 3,5 letech
za pořizovací cenu + 5% p. a.

  Tato etapa je určena pro české a slovenské občany 
a firmy.

  Množství kupovaných akcií omezeno na 10 ks pro občany 
a 100 ks pro firmy.

Podílejte se na rozvoji i zisku patentu českých vědců,

který změní lékařské postupy v mnoha oborech.

www.FNDB.cz
Více informací najdete na

„ZATÍM STÁLE JEŠTĚ 
PRODÁVÁME, JE ALE 
PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE 
VŠECHNY ZÁJEMCE SE 
NEPODAŘÍ USPOKOJIT,“ 
VYSVĚTLUJE POSTUP 
SKUPINY RIOCATH MUDR. 
MIROSLAV SVOBODA.

„PŘI POUŽÍVÁNÍ RIOCATH 
MECHANISMU SE KATETR 
NESMÝKÁ O OKOLNÍ 
TKÁNĚ A UDRŽUJE 
V PŮVODNÍ POLOZE 
VŠECHNY DROBNÉ 
ČÁSTICE, S NIMIŽ SE 
SETKÁ.“

riocath pr clanek3 e15.indd   1 22.05.19   13:15
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Firma zabývající se pla-
tebními technologiemi 
Global Payments koupí 

konkurenční společnost Total 
System Services za zhruba 
21,5 miliardy dolarů formou 
výměny akcií. Potvrdily to 
obě společnosti. Je to letos již 
třetí obří transakce v plateb-
ním průmyslu, protože firmy 
se snaží přizpůsobit růstu 
bezhotovostních plateb.

Akcionáři Total System 
podle dohody obdrží za jednu 
svoji akcii 0,8101 akcie Global 
Payments. Nabídka ohodno-
cuje jednu akcii Total System 
na 119,86 dolaru, což předsta-
vuje zisk 20 procent ve srov-
nání s cenou z 23. května, 
kdy se poprvé objevila zpráva 
o jednání obou firem.

Současní akcionáři Global 
Payments budou po dokonče-
ní transakce vlastnit ve slou-
čené firmě podíl 52 procent 
a akcionáři Total System 
zbývajících 48 procent. 
Sloučená skupina si ponechá 
název Global Payments. Spo-
jení by mělo být dokončeno 
ve čtvrtém čtvrtletí. Trans-
akce vytvoří gigant, který 

bude obsluhovat 3,5 milionu 
malých až středně velkých ob-
chodníků a 1300 finančních 
institucí ve více než stovce 
zemí. Ročně zpracuje více než 
50 miliard transakcí.

Total System pomáhá ban-
kám spravovat jejich portfolia 
kreditních a debetních karet, 
od autorizace po odhalování 
podvodů a výpočet odměn. 
Je největším poskytovatelem 
těchto služeb v USA, spravuje 
zhruba 40 procent účtů spo-
lečností Visa a MasterCard. 
Global Payments na druhé 
straně pomáhá při zpracování 
transakcí kartami obchodní-
kům a v USA je pátým největ-
ším zpracovatelem. /čtk/
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Akcie, měny & názory

Státní 
rozpočet 
v rouše 
beránčím
V makroekonomických 
učebnicích najdeme tak-
zvané identity. Jedna z nich 
říká, že ekonomy a analyti-
ky uctívaný hrubý domácí 
produkt (HDP) je roven 
součtu spotřeby domácnos-
tí (C), spotřeby vlády (G), 
investic (I) a vývozů (X), 
když od toho všeho odečte-
me dovozy (M). Představme 
si to na chvíli tak, jak to je 
v těchto učebnicích:  
HDP = C + G + I + X - M. 
Někdo když vidí tento zápis, 
tak má tendenci sklouzávat 
k jednoduchým úvahám. 
Například že když vláda 
zvýší své výdaje, tedy ono G, 
tak to automaticky povede 
ke zvýšení HDP. Takto se 
rodí na první pohled jedno-
duché recepty na podporu 
ekonomiky. Ale výše uve-
dený zápis je jen identitou. 
V žádném případě nám 
nic neříká o ekonomických 
vztazích mezi jednotlivými 
sektory ekonomiky.

Jednoduchý příklad 
vysvětlí, co mám na mysli. 

Pojďme předpokládat, že 
máme ostrov, kde žijí dva 
druhy zvířat. Ovce a vlci. 
Počet zvířat lze zapsat také 
identitou: počet zvířat se 
rovná součtu ovcí a vlků.  
Tato identita bude platit 
vždy. A teď si představme, 
že na tento ostrov přidáme 
jednoho vlka navíc. Co se 
stane s počtem zvířat? Po-
kud využijeme automaticky 

výše uvedenou identitu, tak 
řekneme, že počet zvířat se 
zvýší o jedno. Ale tak nějak 
tušíme, že to nebude tak 
jednoduché. Vlk je přece 
šelma, která bude žrát 
ovce. Takže vlk navíc sníží 
počet ovcí. Identita, ač vždy 
platná, nám nic neříká, jaký 
je vztah mezi počtem vlků 
a ovcemi a jaký bude finální 
počet zvířat.

Tím se můžeme vrá-
tit k makroekonomické 
identitě. Je jasné, že zvýšení 
vládních výdajů nemusí 
automaticky vést ke zvýšení 
HDP. Záleží, jak ovlivní spo-
třebu domácností, investice, 
vývozy a dovozy. Tedy jak 
bude financováno, jaká 
budou očekávání domácnos-
tí, podniků ohledně dalšího 
růstu daní, ekonomické 
prosperity země. 

Velmi snadno se tak 
můžeme dostat k výsledku, 
že zvýšení vládních výda-
jů, podobně jako zvýšení 
počtu vlků začne decimovat 
ekonomiku.

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 28. 5. 2019 Akcie na pražské burze 28. 5. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 93,50   2,19 % 

CETV 86,80   2,12 % 

ČEZ 523,00   -0,48 % 

Erste Bank 825,00   -0,53 % 

Kofola 294,00   -2,33 % 

KB 856,50   -0,41 % 

Moneta 74,60   -1,06 % 

O2 CR 250,00   0,00 % 

Pegas 744,00   0,00 % 

Philip Mor. ČR 13 380,00   -4,02 % 

TMR 760,00 0,00 %

VIG 568,50   -0,35 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

1 533 040

Země Množství Kurz

Austrálie 1 15,990

Čína 1 3,342

Dánsko 1 3,461

EMU 1 25,845

Chorvatsko 1 3,481

Japonsko 100 21,106

Kanada 1 17,145

Maďarsko 100 7,913

Norsko 1 2,660

Polsko 1 6,017

Rusko 100 35,752

Švédsko 1 2,419

Švýcarsko 1 22,968

Turecko 1 3,831

USA 1 23,092

Velká Británie 1 29,245

21,5
miliardy dolarů 

má hodnota 
oznámené fúze.

David 
NAVRÁTIL
hlavní  
ekonom  
České spořitelny

Zvýšení vládních 
výdajů nemusí 
automaticky vést 
ke zvýšení HDP. 
Záleží, jak ovlivní 
spotřebu domácností, 
investice, vývozy 
a dovozy.

Růst objemu úvěrů 
domácnostem byl 
v dubnu v eurozóně 

nejrychlejší za deset let, tedy 
od finanční krize. Růst obje-
mu úvěrů firemnímu sektoru 
pak dosáhl nejvyššího tempa 
v letošním roce. Uvedla to 
Evropská centrální banka. 
Zatím se tak nenaplňují 
obavy, že kvůli vyhlídkám 
dalšího zpomalení růstu 
ekonomiky banky nechtějí 
příliš půjčovat.

Úvěrování podnikatelské-
ho sektoru v dubnu stouplo 
o 3,9 procenta, což ECB 
označila za výrazné zvýšení, 

jakkoli zůstává pod zářijovou 
hodnotou 4,3 procenta. Ta 
byla dosavadním vrcholem 
od krize. 

Růst úvěrů domácnostem 
zrychlil na 3,4 ze 3,3 procen-
ta a byl tak největší od za-
čátku roku 2009. Vzhledem 
k výraznému zpomalení 
hospodářského růstu a slabé 
vývozní poptávce po průmy-
slovém zboží už ECB ustou-
pila od plánů na případné 
zpřísnění měnové politiky. 
Místo toho ohlásila další 
stimulační opatření na pod-
poru bankovních úvěrů 
a oživení ekonomiky. /čtk/

Evropský 
úvěrový trh roste

Vzniká další 
platební obr



Aerolinky SAS 
zdvojnásobily ztrátu

 
Skandinávské aerolinky SAS 
ve druhém fiskálním čtvrtletí 
více než zdvojnásobily ztrátu 
před zdaněním na 1,22 miliar-
dy švédských korun (2,9 mi-
liardy korun) ze 488 milionů 
před rokem. Hlavní příčinou 
tohoto nárůstu je stávka pi-
lotů na přelomu dubna a květ-

na, která firmu podle odhadu 
celkově přišla na 650 milionů 
korun, z toho 430 milionů 
za druhý kvartál.

Komora: Ekonomika 
v Německu zpomalí

Německá průmyslová 
a obchodní komora (DIHK) 
zhoršila výhled ekonomické-
ho růstu Německa na letošní 
rok na 0,6 procenta, zatímco 

dosud růst odhadovala 
na 0,9 procenta. Upozornila 
zvláště na zhoršení podni-
katelské nálady ve zpracova-
telském sektoru, a to kvůli 
slabé zahraniční poptávce 
po průmyslovém zboží.

Číňané ztrácejí zájem 
o cesty do USA

Zájem čínských turistů o ces-
ty do Spojených států loni 

poprvé po 15 letech klesl. 
Podle údajů amerického Ná-
rodního úřadu pro cestování 
a turistiku se počet čínských 
návštěvníků v USA snížil 
o 5,7 procenta na 2,9 milio-
nu. Pokles přitom následoval 
po deseti letech výrazného 
růstu. Jedním z důvodů 
prvního propadu od roku 
2003 jsou obchodní spory 
mezi oběma velmocemi. /čtk/ 
 Více na E15.cz

Krátce
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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

299022/219 inzerce

MEDIÁLNÍ SPOLEČNOST Meredith se dohodla na prodeji práv k časopisu Sports Illustrated. Za 110 milionů dolarů je získá americká 
zábavní společnost Authentic Brands Group. Dohoda je součástí plánu firmy Meredith prodat tituly firmy Time, které se nehodí k jejím 
zbývajícím aktivitám. Podle dohody však bude Meredith nejméně další dva roky vydávat tištěnou verzi časopisu a spravovat jeho inter-
netové stránky. Bude mít na starosti také reklamu, videonahrávky a sociální média. Authentic Brands chce vydělat hlavně na poskyto-
vání licencí názvu, který mohou využívat různí zájemci. Na snímku je modelka Hailey Clauson s výtiskem z roku 2016.
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SLAVNÝ ČASOPIS MĚNÍ MAJITELE
Softbank 
založila fond 
k investicím 
do AI
 
Japonská investiční skupi-
na SoftBank Group připra-
vuje druhý investiční fond, 
který se zaměří na slibné 
start-upy podnikající 
v oblasti umělé inteligence. 
Fond hodlá během dvou 
až tří let zprovoznit podnik 
Deepcore. Hodnota fondu 
má přesáhnout šest miliard 
jenů, tedy asi 55 milionů 
dolarů. 

Skupina SoftBank sází 
na technologické firmy. 
Prostřednictvím fondu Vi-
sion Fund, jehož hodnota 
se pohybuje kolem 100 mi-
liard dolarů, už vložila 
miliardy dolarů do firem, 
jako je WeWork, která 
poskytuje malým firmám 
sdílené fyzické i virtuální 
pracovní prostory, Uber 
nebo Slack Technologies. 
Ta nabízí řešení pro komu-
nikaci v rámci pracovních 
skupin.

Podnik Deepcore pro 
investice do technologic-
kých start-upů byl založen 
v únoru 2018. Z prostřed-
ků, které do něj vedle 
SoftBank vložily i firmy 
jako Yahoo Japan a Dentsu 
nebo japonský fotbalista 
Keisuke Honda, šly zatím 
investice do méně než 
dvacítky začínajících firem. 
Jeho úkolem je vytvořit 
nyní fond pro investice 
do umělé inteligence. /čtk/



jehož uskupení se hodlá spojit 
s koalicí Obroda francouzské-
ho prezidenta Emmanuela 
Macrona, který systém vedou-
cích kandidátů odmítá. Podle 
unijních pravidel je to summit 
EU, který osobu do čela komi-
se vybírá a návrh předkládá 
europarlamentu ke schválení. 
Výsledky summitu do uzávěr-
ky deníku E15 nebyly známé.  
/čtk/ Sledujte E15.cz

Většina lídrů politických frak-
cí v Evropském parlamentu 
se shodla, že by do čela nové 
Evropské komise měl být 
nominován vedoucí kandi-
dát vítězné Evropské lidové 
strany EPP. Po setkání lídrů 
politických skupin to pro-
hlásil předseda dosavadního 
parlamentu Antonio Tajani 
s tím, že tento systém podpo-
ruje většina frakcí. V rámci 
diskuze však padlo několik 
dalších možných jmen.

Premiéři a prezidenti 
unijních zemí tak nyní 
budou rozhodovat, zda přání 
parlamentu vyhovět. Pokud 
by tak bezvýhradně učinili, 
na podzim by do čela komise 
po Jeanu-Claudu Junckerovi 
nastoupil volební lídr vítězné 
Evropské lidové strany (EPP) 
Manfred Weber.

Ten po jednání předsedů 
zdůrazňoval především po-
třebu široké politické shody 
na obsahu práce budoucí 
Evropské komise a uvedl, 
že lidovci jsou připraveni 
ke všem potřebným kompro-
misům. Připomněl, že EPP 
sice vyhrála, v počtu mandá-
tů ale v novém EP ztratila.

Prohlášení europarlamen-
tu, jen pár hodin předtím, 
než se neformální summit 
v Bruselu k věci včera sešel, 
podpořily frakce, které v no-
vém sboru poslanců dispo-
nují potřebnou nadpoloviční 
většinou. 

Zástupce socialistů, kteří 
jsou druhou největší frakcí, 
Udo Bullman ale vzápětí řekl, 
že důležitější než konkrétní 

osoba je obsah toho, co bude 
nová komise dělat. „My se 
budeme snažit, aby se příštím 
předsedou komise stal Frans 
Timmermans,“ poznamenal. 
Stávající první místopředseda 
komise je socialistickým ve-
doucím kandidátem a podle 
Bullmana jeho šance nyní 
vzrůstají.

Proti byl zástupce liberální 
frakce ALDE Guy Verhofstadt, 

Lídři evropských 
frakcí se shodují 
na Weberovi

10 | ZAHRANIČÍ

V4 chce do 
struktur EU 
protlačit 
Šefčoviče

• Místopředseda Evropské komi-
se Maroš Šefčovič je společným 
kandidátem zemí V4 na někte-
rou z vrcholných funkcí v EU 
po evropských volbách, prohlá-
sil slovenský ministr Lajčák. 

• Stalo se tak po spekulacích, 
které zveřejnily Hospodářské no-
viny, podle nichž měly státy zemí 
V4 Šefčoviče navrhovat na post 
předsedy Evropské komise.

• Babiš v průběhu dne tuto infor-
maci dementoval s tím, že jde 
o spekulaci.

• Šefčovič zmíněné úvahy 
označil za poctu a ocenění 
dosavadních výsledků své 
práce v současné i předchozí 
Evropské komisi.

• Už v minulých týdnech diploma-
té opakovaně zmiňovali spíše 
zájem středoevropských zemí 
získat pro zástupce regionu 
pozici v čele unijní diplomacie, 
tedy post po Federice Moghe-
riniové. 

TENTO 

PÁTEK
V DENÍKU

 

HOKEJOVÉ 
MS 2019
Speciál po šampionátu, 
který vrátil českému 
hokeji hrdost

—————

301809/41 inzerce

ŽHAVÝ KANDIDÁT. Manfred Weber z Evropské lidové strany by 
se mohl stát novým předsedou Evropské komise.
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Rakouská vláda 
formálně rozpuštěna

Rakouský prezident 
Alexander Van der Bellen 
formálně odvolal vládu 
kancléře Sebastiana Kurze, 
jíž parlament v pondělí 
vyslovil nedůvěru. Zároveň 
pověřil stávající členy 
kabinetu správou jejich 
úřadů do jmenování nové, 
přechodné vlády. Kabinet 
nově povede lidovecký vi-
cekancléř a ministr financí 
Hartwig Löger.

Poláci chtějí  
americké F-35

Polsko oficiálně oslovilo 
americké partnery ohledně 
nákupu 32 stíhaček F-35A, 
kterými chce nahradit 
letouny zkonstruované 
ještě za sovětských dob. 
Oznámil to ministr obrany 
Mariusz Blaszczak. Součás-
tí nákupu má být i zajištění 
logistiky a výcviku.

Turci bombardovali 
Kurdy v Iráku

Turecká armáda zahá-
jila vojenskou operaci 
namířenou proti kurdským 
ozbrojencům v severním 
Iráku. Akce, která se usku-
tečnila na území, kde Irák 
hraničí s jihovýchodní částí 
Turecka, začala ostřelo-
váním a nálety v pondělí 
odpoledne. /čtk/

Krátce
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ČSSD běží  
o život
Necelá čtyři procenta, ani 
ne sto tisíc hlasů. Výsledek 
sociálních demokratů v euro-
volbách je tristní. Ale nejde 
jen o jedny volby. Otázka zní, 
zda má liberálně levicová 
strana tohoto typu vůbec 
šanci na přežití.

ČSSD věří, že má. A nejde 
jen o snahu zůstat ve velké 
politice, řada předáků sociál-
ní demokracie opravdu věří, 
že jejich politická mise má 
smysl. I člověk s jiným svě-
tonázorem musí uznat, že je 
to legitimní. Jenže to prostě 
nějak nefunguje.

Středolevicová politika by 
vlastně měla být nejpoho-
dlnějším lovištěm voličské 
podpory. Při šikovné kampa-
ni může zahrnout venkovské, 
zemitější obyvatelstvo stejně 
jako městské liberály. Anebo 
může obě voličské skupiny 
odradit. Což se sociálním de-
mokratům daří lépe navzdo-
ry všem snahám o opak.

Pokus o absorbování měst-
ského liberálního elektorátu, 
který učinil někdejší šéf 
strany a premiér a nynější de-
monstrant Bohuslav Sobotka, 
nevyšel. Levicově radikální 
křídlo, které by se mohlo 
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Zemanův 
zájem
Prezident po čase pro-
nesl několik „kacířských 
myšlenek“, jak sám zmínil, 
na téma národní zájem České 
republiky. Tak pokud jste 
neměli to štěstí být na Žofín-
ském fóru, vězte: čím silnější 
budeme v odolávání tlakům, 
tím silnější bude podle Miloše 
Zemana národní sebevědomí. 
Proto bychom neměli podlé-
hat hlasům spojenců z NATO, 
kteří označují čínskou tele-
komunikační firmu Huawei 
za bezpečnostní riziko. 

Neměli bychom se připojo-
vat k žádným ekonomickým 
sankcím, ať jde o Rusko či 
Írán – nejsou v českém zá-
jmu. Zkrátka neměli bychom 
podléhat žádným výstřelkům 
přicházejícím z NATO anebo 
z EU. 

Kacířského na projevu 
hlavy státu nebylo nic, bylo 
to jen opakování dávno 
známých sentencí. Navíc snad 
dodal jen to, že neví, proč 
by se USA měly vyjadřovat 
k plynovodu Nord Stream 2. 
Zeman zkrátka a dobře potvr-
dil, že svoje politické zájmy 
jaksi automaticky považuje 
za zájmy národní.

Tvář dne

Jde o to, aby za ČSSD 
mluvily nové tváře, 
důvěryhodné, a to  
Michal Šmarda je,  
řekl šéf ČSSD Jan  
Hamáček.

str. 3

Komentář Glosa Jany HAVLIGEROVÉ

absenci. Přesněji řečeno 
v představě, co chce sociální 
demokracie svým voličům-
-zákazníkům nabízet. V tom 
ve straně panuje nejistota 
ústící ve velmi slyšitelné 
postojové disonance.

Existence liberální levice 
je nepochybně dobrá pro 
demokratický pluralitní 
systém, ale také z čistě 
pragmatických důvodů. Pro 
pravici je dobré mít čitelného 
soupeře. Na levici by ČSSD 
prakticky neměla mít jinou 
než zcela okrajovou konku-
renci. Neschopnost sociál-
ních demokratů vypořádat se 
s komunisty dlouhodobě ničí 
nejen politický systém jako 
takový, ale hlavně ČSSD.

Propadák ČSSD v euro-
volbách není třeba přeceňo-
vat, ale ani brát na lehkou 
váhu. Volební trajektorie je 
neúprosná, a pokud na ni 
sociální demokraté nedoká-
žou reagovat, dají červenou 
kartu leda tak sami sobě. 
Buď poznají a uchopí nová 
témata, přijmou fakt, že svět 
se vyvíjí. Anebo zahynou 
na úbytě. Nic mezi tím.

Petr 
PEŠEK

analytik  
deníku E15

pokusit vyluxovat prostor 
od Holešovic na východ, z jis-
tých důvodů nechtějí v ČSSD 
pustit k moci.

Není lehké radit sociálním 
demokratům, jak zastavit 
nynější volný pád. Zamrzli 
v „odborářských“ tématech 
minulého století, která jsou 
sice pořád aktuální, ale 
na voličstvo už nefungují. 
Zvlášť pokud tu je jiná politic-

ká síla, která dokáže podob-
ný elektorát přesvědčit, že to 
umí prostě zařídit.

A když navíc z druhé stra-
ny začínají dorážet liberálové 
středového ražení, ve které 
mají městští voliči přece jen 
větší důvěru, to se pak poli-
tický prostor pro ČSSD dál 
zužuje. A jakkoli má strana 
existenční problémy spojené 
se spory o Lidový dům, 
základ úspěchu či neúspěchu 
je v „byznys modelu“ či jeho 

A tuhle mám za svou největší zásluhu – vychoval jsem  
s manželkou děti a zůstal 40 let ženatý.

Problém je v absenci 
představy, co chce 
strana svým voličům 
nabízet.

© Randy Glasbergen



Musíme naučit lidi, 
že za kvalitu se platí

S tát by měl stanovit základní pravidla pro to, co je sleva, míní 
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. 
„Sama regulace ale nestačí. Je třeba jít o úroveň výše a mluvit o tom, 
že český obchod by rád prodával české potraviny, ale v řadě případů 
nejsou. Jsme soběstační v hovězím mase, pivě a v mléce. Tečka. 
Musíme dát zemědělcům dlouhodobou jistotu odbytu,“ říká Prouza.

Barbora PÁNKOVÁ

 Objevují se signály, že 
růst ekonomiky bude dále 
zpomalovat. Pociťují to už 
firmy z vašeho oboru?
Klasický obchod to ještě 
necítí, tam pořád funguje 
velký optimismus. Běžný 
člověk má pocit, že je dobře 
a ještě chvíli dobře bude. Ale 
když mluvím s logistickými 
firmami, ty už zaznamenaly 
pokles objednávek do bu-
doucna. Zastavily téměř 
všechny investice do rozvoje 

jako nákupy nových letadel, 
aut nebo budování nových 
skladů. Tam obava cítit je.  

 Takže větší přípravy 
na krizi ještě nezačaly?
Všichni se připravují na to, 
že přijde pokles poptávky 
a za dva tři roky bude kon-
kurence tvrdší. Ale většina 
obchodních firem ještě teď 
využívá optimismu zákazníků 
k tomu, aby zrychlila investi-
ce. Dokud jsou čísla nahoře, 

je nejvyšší čas zlepšit logisti-
ku, zmodernizovat prodejny 
a zahustit svou síť.

 Ústavní soud v březnu 
potvrdil, že obchody 
mají zůstat během 
svátků zavřené. Jak na to 
pohlížíte?
Je to kompromis, který 
nedává smysl vůbec niko-
mu. Zákon nepochopitelně 
vytvořil dvě kasty prodavačů. 
Když pracujete ve velkém 

knihkupectví, máte na svátky 
povinně volno, pokud pra-
cujete v malém butiku, jdete 
do práce. Proč nemají všichni 
prodavači stejná práva? Dáva-
lo by mi smysl zavřít všude, 
nebo nikde.   

 A co spíš?
Jediný, kdo o tom může 
rozhodovat, je zákazník. Po-
kud si chce jít nakoupit, má 
na to právo a stát mu nemá 
diktovat, co a kdy bude dělat 
ve svém volnu. 

 V únoru měl svaz 
vypracovat návrh 
na řešení slevových akcí. 
V jaké je to fázi a co 
navrhujete?
Máme návrhy, o kterých 
průběžně jednáme s mi-
nisterstvem zemědělství, 
abychom definovali, co dává 
smysl a co ne. Jednáme také 
s Potravinářskou komorou, 
zemědělci a s politiky. Regu-
lace slev sama o sobě lidem 
jen zdraží potraviny. Je třeba 
jít o úroveň výše a mluvit 
o tom, že český obchod by 
rád prodával české potraviny, 
ale v řadě případů nejsou. 
Musíme najít i řešení toho, že 
když má potravinář investo-
vat do kvality, musí se mu to 
vrátit ve vyšší ceně. Musíme 
naučit lidi, že za kvalitu se 
platí. Do téhle skládačky pak 
zapadne i debata o slevách. 

Myslím, že stát by měl 
stanovit základní pravidla 
pro to, co je sleva. Dnes jsme 
v situaci, že některé výrobky 
jsou ve slevě 350 dní v roce. 
To není sleva, ale nová stan-
dardní cena. Stát by měl říct, 
že sleva platí třeba maximál-
ně dva týdny v kuse. Záleží 
také na tom, z jaké ceny se 
bude sleva počítat. Například 
před každými Vánocemi čtu 
články o tom, že e-shopy 
zvednou na týden cenu mo-
bilního telefonu a pak na něj 
dají slevu. To je podvod, 
protože původní cena byla 
umělá.

Některé výrobky 
jsou dnes 
ve slevě 350 dní 
v roce. To není 
sleva, ale nová 
standardní cena.
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 Rýsuje se konkrétní 
návrh z vaší strany?
Máme zhruba dvacet kon-
krétních věcí, u kterých si 
ověřujeme, co můžeme udě-
lat sami a co by měl udělat 
stát pomocí nových pravidel. 
Myslím, že do měsíce své 
návrhy zveřejníme.

 Mluvilo se o omezení 
slevových letáků, to je 
ve hře?
Ve skutečnosti se to postupně 
děje. Čím dál víc lidí chce do-
stávat leták spíše e-mailem. 
Myslím, že za pět až sedm 
let se bude tisknout desetina 
letáků proti dnešku. 

 Českem nedávno hýbala 
kauza problematických 
dovozů masa z Polska. 
Ministerstvo zemědělství 
mluvilo dokonce o zákazu 
dovozu, Evropská 
komise ale naopak tlačila 
na zrušení povinných 
kontrol. V čem byl hlavní 
problém? 
Polsko je z pohledu zeměděl-
ských výrobků zvláštní země. 
Vždycky chtěli patřit mezi 
velké potravináře v Evro-
pě. Mají kvalitní výrobky 
a kvalitní výrobce. Ale mají 
i garážové firmy, které často 
obcházejí jakoukoli kontrolu. 
Jsou to přesně ta malá jatka, 
která v neoznačených autech 
vozí přes hranice stovky 
kilogramů masa. To je ten 
problém.

Polsko mělo zvláštně 
nastavený systém kontroly. 
V Česku kontroluje jatka 
veterinář ze Státní veterinár-
ní správy, v Polsku si na to 
můžete najmout soukromého 
veterináře. Česká veterinární 
správa je centrálně řízený or-
gán, v Polsku spadá pod míst-
ní vojvody. Ti také rozhodují 
o rozpočtu. Pak je politicky 
mnohem jednodušší veteri-
nární správu ovlivnit. Polský 
kontrolní systém byl příliš 
propustný a procházely přes 
něj praktiky, které by v Česku 
neměly šanci. (Polský ministr 
zemědělství Jan Krzysztof 
Ardanowski nedávno slíbil 
reformu systému veterinární-
ho dozoru – pozn. aut.)   

 Takže Česko mělo 
smůlu na ty méně 
spolehlivé závody?
Ne. Taková je bohužel 
část poptávky v Česku. Je 

to dobře vidět na tom, že 
maso z pochybných zdrojů 
nešlo do obchodů, ty si své 
dodavatele hlídají. Většina 
závadného polského masa 
skončila ve školních jídel-
nách, nemocnicích, v domo-
vech důchodců. Přijde mi 
naprosto nepochopitelné, 
že tyto instituce mají tak 
neuvěřitelně nízké rozpočty, 
že jim nezbývá nic jiného 
než nakupovat ty nejlevnější 
potraviny bez ohledu na kva-
litu. A jak jsme před pár 
týdny viděli, tak i bez ohledu 
na bezpečnost.

 Bude toto téma svaz 
řešit?
Zkusili jsme na to opakovaně 
upozornit, ale potkávám se 
s totálním mediálním tichem. 
Je to téma, do kterého se ni-
komu nechce šťourat. Bezpo-
chyby existují důvody, proč 
určitá škola nebo nemocnice 
nakupuje u konkrétního do-
davatele. Pokud bychom to 
dělali například jako Rakous-
ko, které si pečlivě hlídá, co 
dostávají děti nebo nemocní, 
a základem jsou potraviny 
v biokvalitě, znamenalo by to 
samozřejmě zdražení surovin 
třeba o třicet procent. Ovšem 
při nové mantře vlády šetřit 
za každou cenu chápu, že 
ministři zdravotnictví ani 
školství nemají odvahu říci: 
Potřebovali bychom více pe-
něz, abychom děti a nemoc-
né mohli živit slušně.

 Probíral jste to 
s ministry zdravotnictví 
nebo školství?
Musí to být téma celé vlády 
a musí to být součástí refor-
my, jak vůbec stát nakupuje. 
Dnes se nakupuje čistě podle 
ceny, a když to někdo dokáže 
dovézt levněji… Ve spoustě 
zemí přitom platí, že když 
nakupuje potraviny stát, 
přemýšlí nad souvislostmi 
nákupů, řeší kvalitu, ekologii 
výroby i přepravy potravin. 
A to by šlo klidně i u nás. 

Zákon o zadávání veřej-
ných zakázek totiž neříká, 
že musíte soutěžit na nej-
nižší cenu, můžete si vybrat 
jakákoli další kritéria. Jenže 
zadavatelé se bojí stanovit 
vedle ceny další kritéria kvůli 
strachu z trestního stíhání.

 Budete o tom tedy 
jednat?

pomoci těm, kteří mají nové 
nápady, jak výrazně více 
odměňovat ty, kteří se starají 
o půdu, na které fungují. 

 Jste spokojen 
s návrhem novely zákona 
o ochraně spotřebitele 
proti takzvaným 
energetickým šmejdům?
Ta novela je připravena velmi 
dobře. Na začátku letošního 
roku se zdálo, že se do záko-
na dostane jenom definice 
některých nekalých obchod-
ních praktik. Ale minister-
stvo průmyslu a obchodu 
mělo odvahu seznam rozšířit, 
a hlavně přidat druhou půlku 
potřebné regulace, kterou je 
registrace zprostředkovatelů. 
Tím bude mít Energetický 
regulační úřad konečně šanci 
klepnout přes prsty ty, kteří 
člověka nutí podepsat něco, 
co je pro něj nevýhodné.

 Kdy by mohl začít 
platit?
Cíl je prvního ledna 2020.
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se u nás vyráběly kvalitní čes-
ké potraviny, a musíme dát 
zemědělcům dlouhodobou 
jistotu odbytu. 

Proto mluvím o odpověd-
ném zadávání veřejných 
zakázek, proto chceme, aby 
obchod mohl zemědělcům 
a potravinářům nabízet třeba 
dvouleté garantované smlou-
vy a dal jim tak dlouhodobou 
jistotu dobré ceny. Zákon 
přitom takové dlouhodobé 
smlouvy naprosto nesmyslně 
zakazuje.

Když navážu na ministra 
zemědělství, plně souhlasím, 
že nemá smysl vozit běžné 
komodity přes půlku světa. 
Musíme se ale začít bavit 
o tom, kde se můžeme stát 
znovu soběstační a kde už 
to nepůjde, jak zvýšit kvalitu 
českých potravin a jak se za-
čít chovat odpovědně k půdě 
a krajině. Měli bychom se 
podívat na podporu zeměděl-
cům z evropských i domá-
cích zdrojů a hledat cesty, jak 

• Vystudoval pražskou 
Vysokou školu ekonomickou, 
na britské Open University 
získal titul MBA. 

• Od roku 2004 do roku 2006 
byl náměstkem ministra 
financí, poté působil 
ve Světové bance nejprve 
v Praze, později v USA. 

• V letech 2014 až 2017 
zastával funkci státního 
tajemníka pro evropské 
záležitosti při úřadu vlády, 
rok zároveň působil jako 
koordinátor digitální agendy. 

• Prezidentem Svazu obchodu 
a cestovního ruchu se stal 
v říjnu 2018, když nahradil 
dnes již bývalou ministryni 
průmyslu a obchodu Martu 
Novákovou.

Tomáš  
PROUZA (46)

Plánujeme to. Vzhledem 
k tomu, jak široké to je téma, 
by se měl koordinace ujmout 
premiér a přinutit jednotlivé 
rezorty ke spolupráci. Stát by 
měl připravit po vzoru jiných 
evropských zemí metodiku, 
jak při nákupu potravin 
klást důraz na bezpečnost 
a kvalitu. S našimi právníky 
připravujeme návrh, jak by 
mohla vypadat změna zákona 
o zadávání veřejných zakázek, 
a pak jej chci dát na stůl.

 Souhlasíte tedy 
s ministrem zemědělství 
Miroslavem Tomanem, 
podle kterého se má 
dovážet jenom to, co se 
tady nevyrábí?
Jenže ono se v Česku nevy-
rábí skoro nic. Jsme sobě-
stační v hovězím mase, pivě 
a v mléce. Tečka. Musíme 
dovážet vepřové i kuřecí, 
nemáme dost českého másla, 
vajec, dokonce ani brambor. 
Musíme podporovat to, aby 

Zákon o otevírací době během 
svátků vytvořil dvě kasty 
prodavačů. Dávalo by mi smysl 
zavřít všude, nebo nikde.
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Zažila vaše společnost něco významného?  
Pište nám na lidee15@cncenter.cz
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Generální partner:

Hlavní partneři:

Partner:

CIIRC, budova B-Respirium
6. 6. 2019

Program:
8.30-9.00 registrace

9.00-14.00 moderovaná panelová diskuze

Moderátoři:
Jakub Železný a Karel Javůrek

Vstupenky objednávejte na 
events.e15.cz/konference-nove-technologie/

Cena vstupenky 1990 Kč bez DPH.

NOVÉ TECHNOLOGIE

Kdo vyhrává a kdo je ze hry: 
Příběhy digitální transformace byznysu

úvodní slovo Karel Havlíček - ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu
úvodní slovo Pavel Smutný - prezident, Česko izraelská smíšená 

obchodní komora
hlavní řečník Diego Saikin - M.Sc. Engineer, Arberobotics

Blok 1: NOVÉ TECHNOLOGIE A UMĚLÁ INTELIGENCE
Řečníci:

Milan Habrcetl - Cyber Security Specialist, Cisco Systems
Jiří Beran - projektový manažer, Audi

Martin Hudos - ředitel IT Consulting, Deloitte
Luboš Král - vědecko-výzkumný pracovník, Centrum umělé inteligence FEL, ČVUT

Blok 2: DIGITÁLNÍ SVĚT A BEZPEČÍ, TECHNOLOGICKÉ START-UPY
Řečníci:

Milan Habrcetl - Cyber Security Specialist, Cisco Systems
Jiří Formáček - CEO, GreyCorbel Solutions

Ondřej Tomas - Co-Founder, CEO, MindForge
Přemysl Rubeš - výkonný partner, Bohemia Venture Capital

Blok 3: DISRUPCE ODVĚTVÍ
Řečníci:

Andrea Gontkovičová - Director RRP CZ, SK and HU, Philip Morris 
International

Matěj Dusík - R&D Strategy and Technology Manager, Konica Minolta 
Laboratory Europe

Jozef Kepeši - Co-Founder, Kiwi.com
Martin Pavlík - Product Manager, Zonky

závěrečné slovo Diego Saikin - (izraelský start-up SpaceIL, vývoj 
unikátního plavidla Sparrow)

299049/490 inzerce

ZNAČKOVÁ PŘITAŽLIVOST. V pražském Bibloo Concept Storu 
se konala prezentace novinek švýcarských hodinek a šperků značky 
Calvin Klein. Na akci se objevila mimo jiné herečka Lucie Zedníčková 
se svou dcerou nebo Šárka Grossová s Natálií Grossovou (na sním-
ku). Mezi hosty byla i česká miss Lea Šteflíčková a vicemiss Kristýna 
Kubíčková.

AUSTRALSKÝ ÚSPĚCH. 
Plzeňský Prazdroj si odvezl 
z největší světové soutěže piv 
Australian International Beer 
Awards osm ocenění včetně 
zlaté medaile pro pivo Kozel 
Černý. Letos přihlásily pivovary 
do klání bezmála 2600 piv, 
o pětinu více než loni.

MOTO START. I tento 
rok byla sezona milov-

níků motorek značky 
BMW zahájena v praž-

ském Inveltu. Přes 
200 majitelů motocyklů 

BMW přilákal tradiční 
sraz, který začal v Praze 

a následně pokračoval 
spanilou jízdou  

na polygon v Mostě. 
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AnketaSnížení DPH pro nové  
byty na deset procent by 
pomohlo řešit bytovou krizi
Za každý nový prodaný byt v Praze stát získává na daních v průměru 
jeden milion korun. Přesto ale lidem přístup k vlastnímu bydlení nijak 
neusnadňuje. Naopak. Kvůli extrémně zdlouhavému a komplikovanému 
povolování je bytů málo a jejich ceny tak neúměrně rostou. 

Od roku 2007 vzrostla DPH na no-
vou výstavbu z pěti procent postup-
ně na 15 procent a u větších bytů 
dokonce na 21 procent. Kdo si před 
12 lety pořídil průměrný nový byt 
za zhruba 3,5 milionu korun, odvedl 
státu na DPH necelých 168 tisíc 
korun. Dnes stát inkasuje u identic-
kého bytu v důsledku růstu cen bytů 
a DPH více než pětinásobek této 
částky. Snížení DPH na deset procent 
by kupujícím u průměrného bytu 
ušetřilo téměř 300 tisíc korun.

Cenám bytů by mohlo také 
prospět, kdyby byla daň z bytů 
z větší části směřována na investi-
ce do infrastruktury, kterou nová 
bytová výstavba vyvolává. Když jdou 
na vrub developerů, ti je pak logicky 
promítají do už tak vysokých cen 
bytů. V Praze se aktuálně metr čtve-
reční nového bytu vyšplhal na téměř 
105 tisíc korun. Kromě daní zvedá 
ceny mimo možnosti i dobře vydělá-
vajících lidí sám stát tím, že selhává 
jeho byrokratický aparát – úřady 
nejsou schopny ani dodržet zákon-
né lhůty v povolovacích stavebních 
procesech a země se propadá čím dál 
hlouběji do legislativní pasti. Dostup-
né bydlení pro střední třídu však za-
jistí jedině dostatečná nabídka bytů 
na trhu, které ale musejí stavební 
úřady nejprve povolit. 

VÍCE PENĚZ Z DANÍ  
PRO MĚSTA A OBCE

Při přerozdělování prostředků z daní 
by měly výrazně více peněz získávat 
města a obce. Ty totiž nesou hlavní 
zátěž spojenou s novou výstavbou. 
Města a obce by pak měly tyto peníze 
navíc směrovat zejména do staveb 
technické a dopravní infrastruktury 
a na stavby občanské vybavenosti. 
V současnosti financují soukromí 
investoři nejen technickou a dopravní 
infrastrukturu na vlastním pozemku 
a v přímé návaznosti, ale často jsou 

nuceni investovat také do infrastruk-
turních staveb v širokém okolí. 

 „Ve větších projektech jsme schop-
ni budovat prostory pro obchody, 
služby, restaurace a kavárny a finan-
covat a vybudovat i parky a dětská 
hřiště. A můžeme poskytnout městu 
i pozemky pro potřebnou občanskou 
vybavenost, tedy zejména školská 
zařízení sloužící širokému okolí. Ale 
vlastní výstavba škol a školek musí 
být financována z veřejného rozpoč-
tu. Pokud nové byty mají být cenově 
dostupnější, nemohou tyto náklady 
nést soukromí investoři, a potažmo 
tedy kupující nových bytů. Zajištění 
staveb občanské vybavenosti a hlavní 
infrastruktury je úkolem veřejné sprá-
vy, proto také stát vybírá od občanů 
a firem tak vysoké daně,“ soudí Dušan 
Kunovský, šéf největšího rezidenčního 
stavitele Central Group.

Nejde přitom o malé částky. Jen 
z každého nového bytu v Praze stát 
inkasuje na daních téměř jeden milion 
korun. Při zhruba pěti tisících loni 
prodaných bytech je to tedy kolem pěti 
miliard korun. A to jen z bytů a jenom 
v Praze. Stát tak paradoxně finančně 
profituje ze situace, kdy ceny přestávají 
být dostupné pro střední třídu. 

Pokud u nás veřejná správa z pro-
deje nových bytů získává tak vysoké 
finanční prostředky, měla by hlavně 
zajistit to, co je k fungování bytového 
trhu podstatné – státní úřady a dotčené 
orgány, které se vyjadřují k projektům 
v rámci povolovacího procesu, by měly 
dodržovat správní lhůty a nezdržovat 
výstavbu často jen ze zcela malicher-
ných a formálních důvodů. Délka 
povolovacího procesu se totiž aktuálně 
u běžného bytového domu v Praze 
protáhla na deset a někdy i více let. 

KOUPĚ BYTU JAKO ZAJIŠTĚNÍ 
NA STÁŘÍ

Pověstná láska Čechů k vlastní cihle 
nemusí být až tak iracionální záleži-
tost, jak se traduje. A ať už se díváme 
s odstupem na masivní privatizaci 
bytů v porevoluční éře jakkoliv, 
faktem je, že části dnešních důchodců 
umožnila prožívat i se státními pen-
zemi důstojné stáří. Tahle státní nebo 
městská loterie se už ale opakovat ne-
bude, nezbývá tedy, než aby se každý 
postaral sám. 

Ostatně řada lidí tak činí – v průzku-
mu zadaném Sdružením pro architek-
turu a rozvoj (SAR) agentuře IPSOS 
celá třetina z tisícovky oslovených 
Pražanů odpověděla, že chápe pořízení 
vlastnického bydlení jako prostředek 
zajištění na stáří. Vzhledem k leti-
té nejistotě okolo penzijní reformy 
koupi bytu jako určitou formu spoření 
na důchod doporučuje mladým i před-
sedkyně Národní rozpočtové rady Eva 
Zamrazilová, podle které by neměli 
spoléhat na stát. /lum/

Dušan  
Kunovský, 
šéf Central 
Group,  
člen SAR

Již před lety se 
diskutovalo o zařa-
zení bydlení do snížené desetipro-
centní sazby, ale bez úspěchu. Nyní, 
kdy velká města bojují s vážnou 
bytovou krizí, je nutné toto téma 
opět otevřít. Případná změna daně 
by se v plné míře promítla do sní-
žení ceny pro kupující. Developeři 
totiž ceny stanovují vždy bez DPH 
a daň se k tomu jen automaticky 
připočte. Snížení DPH z 15 na deset 
procent by kupujícím u průměrné-
ho pražského bytu ušetřilo téměř 
300 tisíc korun.

Pavel  
Kliment, 
partner KPMG  
a člen SAR 

Cena nových 
bytů v Praze se 
stále zvyšuje a tyto 
byty už nejsou dostupné ani pro 
střední vrstvu s lepšími výdělky. 
Do zvyšování cen se nepromítají 
jen ceny stavebních prací a fakt, že 
poptávka dlouhodobě převyšuje na-
bídku. V cenách je obsažen i podíl 
státu, a to formou daní, například 
DPH a ostatních daní. Tím, že Česko 
uplatňuje dvě snížené sazby DPH, 
by bylo při politické shodě technic-
ky velmi snadné snížit sazbu DPH 
u bytové výstavby z 15 na deset 
procent.

Seriál vzniká ve spolupráci

300274/57

Při přerozdělování 
prostředků z daní by měly 

výrazně více peněz získávat 
města a obce. A ty by pak 

měly tyto peníze navíc 
směrovat zejména do 

staveb technické a dopravní 
infrastruktury a na stavby 

občanské vybavenosti.

Měl by stát snížit 
DPH na novou 
bytovou výstavbu? 



Foto dne 

Vědci zjistili, že…

FINÁLE. 
Olympijský stadion 
v ázerbájdžánské 
metropoli Baku 
bude dnes hostit 
finále Evropské ligy 
ve fotbale, které 
sehrají anglické týmy 
Chelsea a Arsenal. 
Personál stadionu 
zatím připravuje 
zázemí až pro 
sedmdesát tisíc 
diváků.
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Marek SCHWARZMANN

Poměrně často se stává, že 
jedinec dokáže zkazit náladu 
celé skupině. Vědci z Vídeň-
ské univerzity nyní prokázali, 
že tento u lidí běžný jev se 
vyskytuje u krkavců. 

Výzkum, který publikoval 
časopis PNAS, potvrzuje, že 
psychologický jev známý jako 
emoční nákaza se vyskytuje 
také ve zvířecí říši. „Stejně 
jako lidé, i zvířata jsou hnána 
a motivována svými emoč-
ními stavy, které se odrážejí 

na jejich kognitivním výkonu 
a chování,“ tvrdí experi-
mentální psycholožka Jessie 
Adriaenseová. 

O emoční nákaze se mezi 
psychology spekuluje jako 
o společenském nástroji slou-
žícím k předávání informa-
ce, empatie a skupinového 
sblížení.

Vědci experimentovali 
s osmi krkavci. Po jednom 
jim v krabicích ukazovali 
stravu, která dotyčnému buď 
chutnala (psí granule) a vy-
volala u něj nadšení, anebo 
stravu, kterou neměl rád 

(mrkev), což u něj vyvolalo 
rozladěnost. 

Ostatní jedince přitom ne-
chali celý proces pozorovat 
s výjimkou toho, že neviděli 
obsah příslušné krabice, 
ale jen reagujícího krkav-
ce, ať už nadšeného, nebo 
zklamaného. Poté zkoumali 
reakce pozorovatelů na další 
krabici, o níž nevěděli, zda 
obsahuje mrkev či granule. 
Pokud pozorovatel předtím 
viděl negativní reakci u svého 
kolegy, jevil o „svoji“ krabici 
menší zájem, či ji dokonce 
ignoroval. Pokud však viděl 

nadšeného kolegu, reagoval 
na krabici neutrálně. 

Opakovaně tak nastával jen 
přenos špatné nálady a podle 
vědců to byla opravdu nálada 
a ne jen napodobení chování. 
To prý ukazuje, že oba 
jevy jsou na sobě nezávislé 
a každý z nich sehrává jinou 
roli v dynamice hejna těchto 
ptáků. 

„Výzkum pokročil, už se 
neřídíme dogmatem, že 
emoce jsou méně důležité 
než například kognitivní 
dovednosti jedinců,“ dodala 
Adriaenseová.

… mezi krkavci se šíří blbá nálada
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Diskuze nad články  
15 a 17 stále přetrvávají

N  
 
 
 
 
 
a konec března letošního roku budeme 

pravděpodobně ještě dlouho vzpomínat. Europoslanci hlaso-
vali o nové směrnici věnující se především autorskému právu 
v prostředí internetu. Nejprve europoslanci odmítli smést ze 
stolu celou novou směrnici, následně v dílčím hlasování od-
mítli i vyškrtnutí kontroverzních článků 11 a 13 (později byly 
posunuty na 15 a 17). Pikantní je skutečnost, že vyškrtnutí 
neprošlo o pouhopouhých pět hlasů: 312 poslanců bylo pro 
vyškrtnutí, 317 proti vyškrtnutí a 24 se zdrželo hlasování.

Článek 15
Cílem směrnice je více hájit práva autorů a vydavate-

lů především v dnešní digitální době. Článek patnáct má 
za úkol více chránit vydavatele, kteří mohou lépe licencovat 
přebírání částí svých článků velkými hráči na webu. Těmi 
mohou být nejen různé agregátory zpráv, ale i vyhledávače. 
Problém spočívá v onom pojmu „části“. Ad absurdum by 
vyhledávač neměl přebírat dvě tři věty z úvodu článku, ale 
ani nadpis článku či obrázek, pouze zdroj informací, název 
webu. Ve vyhledávači se tak vlastně neobjeví… nic. Nic, podle 
čeho by se mohl uživatel rozhodnout, zda je daný odkaz pro 
něj hodnotný, či nikoli. Bude-li chtít vyhledávač tyto informa-
ce zobrazit, nevyhne se dohodě s vydavateli, kteří už se těší 
na svůj desátek. V tomto souboji ale zatím rozhodně vítězí 
vydavatelé, jelikož přístupy z vyhledávačů stále tvoří nezane-
dbatelný podíl návštěv.

Na rovinu řečeno článek jde přímo proti Googlu, jejž EU 
v lásce nemá, neboť drtivá většina výdělků realizovaných 
na starém kontinentu končí za oceánem. Střetávají se tu dva 
společensko-ekonomické světy. Ten kamenný, s jasnými 
geografickými hranicemi, a ten internetový, který z princi-
pu žádné geografické hranice nemá – i optikou platby daní, 
neboť digitální služby nemusíte kupovat výhradně u evrop-
ských poboček, ale klidně kdesi v Argentině.

Článek 15 má podporu přirozeně především mezi vyda-
vateli a orgány EU/EK, zatímco Google, ale třeba i zakladatel 
českého Seznamu Ivo Lukačovič varují, že v takovém případě 
mohou přestat zpravodajské weby přednostně indexovat, 
což by se mohlo v některých případech dramaticky proje-
vit na jejich návštěvnosti. Rostou i obavy z toho, že místo 
indexování kvalitních zdrojů informací začnou vyhledávače 
indexovat weby nekvalitní, ba přímo ty záměrně tvořící fake 
news.

Článek 17
Článek 17 prakticky přenáší zodpovědnost za uživateli 

nahrávaný a poté veřejně publikovaný autorsky chráněný 
obsah na provozovatele velkých komunitních webů. Tito 
velcí hráči (YouTube, Facebook, ale třeba i veřejná diskuzní 
fóra atp.) totiž podle návrhu budou muset s majiteli práv 
uzavřít dohody, umožnit jim rozsáhlejší monitoring, a přede-
vším sami nasadit technologie, které automaticky analyzují 
nahrávaný obsah a odmítnou ten pirátský.

Provozovatelé webů varují, že nasazení podobných tech-
nologií může být velmi nákladné, a hlavně ani jedna z nich 
nefunguje na 100 procent. Majitelé práv si naopak slibují, že 
jim sedmnáctka umožní s velkými weby uzavřít výhodnější 
dohody a dostanou se k většímu podílu na tržbách z rekla-
my takových webů – jedním z cílů je především zmiňovaný 
YouTube, který opět provozuje Google. Ten již na podzim mi-
nulého roku spustil ve své reklamní síti inzeráty upozorňující 
na projednávaný článek 17 a jeho praktické dopady.

Další, kdo si mnou ruce, jsou (aktuální, nebo nově vznik-
nuvší) tvůrci různých řešení, která „zaručeně“ ochrání velké 
vydavatele od toho, aby se právě žádný takový konfliktní 
materiál na webu neobjevil. Obava z cenzury pak prame-
ní především z faktu, že automatické systémy nebudou 

305852/16 inzerce

ThinkPad T490
Pracovní stanice v malém
Pokud sháníte lehce přenosný notebook pro vaše podnikání, ThinkPad T490 je právě pro 
vás. Menší rozměry mohou sice klamat, ale ve skutečnosti notebook ukrývá vysoký výkon 
postavený na až 8. generaci procesorů Intel a SSD disku. S výdrží až 16 hodin a funkcí rych-
lého nabíjení můžete pracovat kdekoliv a využít, tak každou minutu dne. Navíc díky lehké 

konstrukci minimálně přitíží vašemu 
zavazadlu. Praktický dotykový 
displej využijete pro prezentace či 
plánování vašich projektů. Pokud 
rádi na cestách sledujete filmy či 
seriály určitě oceníte velmi věrné 
zobrazení barev, vysoký jas a HDR. 
Notebooky ThinkPad jsou známy 
svou spolehlivostí a odolností a T490 
není výjimkou. Model prošel velmi 
náročným testováním podle armád-

ních norem a bezpečnost vašich dat 
je standardně na nejvyšší úrovni.

Cena: 35 599,-
www.lenovo.cz

Schválení reformy ochrany autorských práv 
na internetu Evropským parlamentem vzbuzuje 
stále řadu protichůdných reakcí. Co to znamená 
pro běžného uživatele?
 
Jakub ČÍŽEK, Jiří KURUC 
Computer
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schopné rozeznat například karikaturu, správně označenou 
citaci apod. 

Nikdo navíc nehovoří o tom, jak může sedmnáctka změnit 
malé komunitní projekty, typicky různá diskuzní fóra. V dů-
sledku by to mohlo dopadnout tak, že každý jednotlivý příspě-
vek či odpověď bude muset „redakce“ zveřejnit až po kontrole. 
Někdo by mohl v příspěvku citovat kus textu některého 
z vydavatelů nebo kus elektronické knihy. Avšak onou „redak-
cí“ bývá často jediný člověk, který využil třeba některý z volně 
dostupných diskuzních systémů, projekt jej neuživí a sám má 
jiné zaměstnání. Je jasné, že místo každovečerního schvalová-
ní příspěvků raději projekt zavře. Nemluvě o tom, že uživatelé 
nebudou chtít čekat dny na to, až se jejich příspěvky objeví. 
Zní to jako přitažené za vlasy? Ale přesně takový je důsledek 
článku 17 a právě proto je proti oběma veden tak velký boj.

Aktuálně leží zodpovědnost na uživateli, který autorsky 
chráněné dílo na internet nahraje. Provozovatel služby 
zodpovědnost přebírá až v okamžiku, kdy je na porušení 

autorského práva upozorněn – poté musí neprodleně zjednat 
nápravu a obsah odstranit. To se ale moc nelíbí zejména 
filmovým producentům, podle kterých je tato ochrana nedo-
statečná a článek 17 jim tak nahrává.

Změny do dvou let
Směrnici, kterou EP podpořil, musejí ještě schválit unijní 

země, které pak budou mít dva roky na to, aby ji převedly 
do svého práva. Jak výrazně nová směrnice promění stávající 
podobu internetu (na koho dopadne, jakou měrou, zda 
budou nová pravidla tvrdě vyžadována, nebo se ostré hrany 
časem obrousí...), zatím nelze přesně odhadnout. 

Odborníci však upozorňují, že se může v právu členských 
zemí EU včetně českého směrnice výrazně lišit od varianty 
přijaté europarlamentem. Z prohlášení některých kritických 
českých politiků (především ze strany Pirátů a ODS) vyplývá, 
že se pokusí, aby se směrnice do českých zákonů promítla 
v co nejmírnější podobě. n
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Podle závěrů analytiků 
společnosti ESET statisíce 
počítačů i po dvou letech 
obsahují exploit, který umožnil 
ransomwaru rozšířit se.

se šířil jako červ využívající neaktualizované zranitelnosti 
v systému. V zahraničí byly zasaženy nemocnice či výrobní 
závody. Nejvíce zasaženi byli uživatelé v Rusku, na Ukrajině 
a na Tchaj-wanu.

„České republiky se tato kampaň dotkla poměrně 
okrajově. Během prvního víkendu, kdy byl nárůst nejvyšší, 
jsme evidovali méně než dvě stovky zasažených zařízení. 
Nezaznamenali jsme ani žádnou významnou instituci, 
která by byla alespoň částečně tímto malwarem ochromena. 
Důvody, proč se WannaCry v tuzemsku nešířil více, byly 
dva. Tím prvním byla velmi brzká detekce této hrozby, která 
zamezila větším škodám. Tím druhým je to, že Česká repub-
lika pravděpodobně nebyla primárním cílem tohoto útoku,“ 
vzpomíná Robert Šuman, vedoucí pražského detekčního 
a analytického týmu společnosti ESET.

Zůstávají statisíce zranitelných zařízení
Květnem předloňského roku ale celý příběh neskončil. 
„Podle dat z webu Shodan existuje dodnes téměř milion 
zařízení připojených napřímo k internetu, která používají 
nezáplatovanou verzi SMB protokolu a vystavují se tak 
přímému nebezpečí,“ popisuje situaci Ondrej Kubovič, 
bezpečnostní expert společnosti ESET. Dodává, že nejví-
ce takových zařízení je ve Spojených státech, Japonsku 
a v Rusku. V České republice je jich přes 4600, což odpovídá 
evropskému průměru. 

Podle něj telemetrický nástroj společnosti ESET evidu-
je denně stovky tisíc pokusů napadnout zmíněný exploit 
EternalBlue. Trend stále stoupá, na začátku května byl počet 
těchto útoků na historickém maximu.

„Tomuto trendu odpovídá i počet uživatelů našich bez-
pečnostních programů, u kterých tento typ útoku deteku-
jeme. Jejich počet bohužel od roku 2017 stoupá. Nicméně 
ničivou vlnu, jakou byl WannaCry, nyní neočekáváme. Tento 
druh útoku naše programy detekují a blokují,“ říká k nelicho-
tivé statistice Kubovič.

Ransomwaru se lze bránit
Největší vinu na šíření ransomwaru má obvykle podcenění 
bezpečnostních standardů a pravidel. WannaCry se v první 
fázi šířil tradiční cestou, a to jako infikovaná příloha poměrně 
běžného spamového e-mailu. Pokud tuto přílohu uživatel 
otevřel a neměl spolehlivou antivirovou ochranu, nakazil se 
tímto ransomwarem. Ten se ale začal posléze sám šířit v lo-
kální síti, a to i bez aktivní účasti uživatele. Až do doby, kdy 
se spustil a zašifroval data, jej běžný uživatel nemusel vůbec 
zaznamenat. Pokud by uživatel měl všechny bezpečnostní 
aktualizace a spolehlivý software, patrně by k rozšíření ran-
somwaru vůbec nedošlo.

„Před známými verzemi této hrozby bezproblému ochrání 
pravidelně aktualizovaný bezpečnostní software i operační 
systém včetně všech bezpečnostních aktualizací. Obecně 
rovněž platí, že by uživatel měl vždy věnovat pozornost 
e-mailům, které otevírá. Zejména pokud jsou odeslány 
neznámým uživatelem nebo obsahují potenciálně nebezpeč-
nou přílohu. Stejně tak je vhodné pravidelně zálohovat data, 
o která uživatel nechce přijít, a to mimo svůj počítač,“ radí 
Robert Šuman ze společnosti ESET. n� /mik/

Od WannaCry uplynuly dva roky, 
zranitelnost však stále přetrvává 

Slabé zabezpečení 
a absence apliko
vaných oprav mohou 
pravděpodobně za to, 
že počet zneužití 
exploitu EternalBlue 
kontinuálně roste 
dodnes.
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Ransomware WannaCry, známý také jako WannaCryptor, 
překvapil v květnu roku 2017 bez nadsázky celý svět. Podle 
závěrů analytiků společnosti ESET i po dvou letech stále 
existují zařízení zranitelná pomocí exploitu EternalBlue 
a dochází ke stovkám tisíc útoků denně.

Zranitelnost neboli exploit nazvaná EternalBlue unikla 
na veřejnost 14. dubna 2017. Šlo o chybu v operačním sys-
tému Microsoft, respektive v jeho implementaci protokolu 
Server Message Block sloužícím k výměně a sdílení souborů 
v rámci sítě. Sám Microsoft chybu odhalil a opravil ještě před 
rozšířením ransomwaru WannaCry, které proběhlo o měsíc 
později. 

Mnoho uživatelů si ale příslušný patch nenainstalovalo 
a některé počítače tak zůstaly zranitelné. Slabé zabezpečení 
a absence aplikovaných oprav mohou pravděpodobně za to, 
že počet zneužití exploitu EternalBlue kontinuálně roste 
dodnes. 

WannaCry škodil v Česku minimálně
Ještě v polovině května 2017 bylo zaznamenáno masivní šíře-
ní ransomwaru WannaCry, který ESET detekoval jako Win32/
Filecoder.WannaCryptor.D. Přestože jeho podíl na globálních 
hrozbách byl poměrně malý, pozornost veřejnosti si získal 
velice rychlým šířením. Na rozdíl od většiny ransomwaru 
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Jaká je situace v SAP Services z hlediska 
robotizace?

I v našem centru na robotizačních projektech intenzivně 
pracujeme. Důvodem není jen snaha o maximální efektivitu 
procesů, které zpracováváme, ale i snaha nabídnout našim 
lidem zajímavou, pestrou a kreativní práci osvobozenou 
od monotónní rutiny. Tu totiž mohou snadno zastat softwa-
roví roboti. Automatizací se snažíme nahradit jak opakující se 
činnosti v účetnictví, reportingu či datové analytice, tak třeba 
i při náboru nových zaměstnanců. Strojové učení zvládá pá-
rovat životopisy a domlouvat schůzky s kandidáty, chatboti 
zodpovídají dotazy zaměstnanců, softwaroví roboti připravu-
jí například pracovní nabídky a digitální asistenti budou brzy 
podporovat mnoho nejen administrativních procesů. 

Nakolik nástroje pro automatizaci, s nimiž 
pracujete v současnosti, rozumějí přirozenému 
jazyku?

Jednou z našich novinek v rámci HR služeb je zautoma-
tizování klasifikace dotazů od interních zaměstnanců. V mi-
nulosti musel některý z kolegů přečíst celý dotaz, porozumět 
mu a na základě stanovených pracovních postupů dotaz 
přeposlat na příslušné oddělení, které se jím začalo zabývat. 
Nově tuto práci provede nástroj z platformy SAP Leonar-
do, který na základě rozpoznání textu oddělení doporučí. 
Člověk, respektive pracovník HR oddělení, pak pouze tento 
návrh potvrdí, čímž také rozšiřuje data, z nichž pak robot 
čerpá. Naše HR ve spolupráci s vývojáři SAP Leonardo navíc 
zavedlo chatboty, díky nimž jsou dotazy zaměstnanců z vel-
ké většiny rovnou zodpovězeny v reálném čase, bez čekání 
a s minimální administrativou ze strany HR. 

Nástup robotů podpoří  
v lidech kreativitu

Jak na nástup automatizace kancelářských 
procesů připravujete svézaměstnance?

Automatizace procesu sama o sobě vyžaduje nové 
dovednosti a schopnosti personalistů a již v současné době 
vytváří první nová pracovní místa. Řekla bych, že sami 
naši lidé si v souvislosti s jejím zaváděním zcela přirozeně 
uvědomují nutnost zvyšování své kvalifikace a vzdělávání 
v oblastech, které dříve buď neexistovaly, nebo nehrály 
klíčovou roli. Je jim jasné, že musejí rozvíjet své dovednosti 
v souladu se změnami charakteru práce, protože jen tak si 
zajistí uplatnitelnost i v budoucnu. A my jim v tom pomáhá-
me nabídkou prakticky neomezeného vzdělávání. Naši 
zaměstnanci si mohou vybírat z několika tisíců kurzů, které 
pro ně máme připraveny. 

Dle průzkumu agentury Randstad jste i nej
atraktivnějším zaměstnavatelem z oboru. Co 
zajímavého svým zaměstnancům nabízíte? 

Zejména generace mileniálů, která tvoří v naší společnosti 
většinu, klade skutečně velký důraz na firemní vzdělávání. 
Zároveň jsou pro ni důležité benefity, které umožní dobře vy-
vážit pracovní a soukromý život, tedy nabídka práce z domu 
či pružná pracovní doba. Velký zájem registrujeme i v případě 
benefitů orientovaných na zdraví a zdravý životní styl.

Ale například vycházíme vstříc i všem rodičům na ro-
dičovské dovolené. Mnozí vítají, když jim zaměstnavatel 
nabídne takové podmínky, aby zvládli péči o malé dítě 
i práci. Takže zkrácené úvazky, možnost práce z domova 
a flexibilní pracovní doba jsou pro nás vedle rovného přístu-
pu hlavními nástroji, jak maminkám a tatínkům vycházíme 
vstříc. n Michal Král

Průzkum asociace ABSL uvádí, 
že v oboru podnikových služeb 
v Česku roboti zastávají práci již 
za čtyři tisíce pracovníků a letos 
se očekává růst na dvojnásobek. 
Podle Ivety Chválové, ředitelky 
pražského centra podnikových 
služeb SAP Services, které zajiš-
ťuje finanční a personální služby 
pobočkám softwarové firmy SAP 
po celém světě, automatizace 
procesu sama o sobě vyžaduje 
nové dovednosti.

IVETA CHVÁLOVÁ 
vystudovala anglistiku 

a germanistiku 
na Slezské univerzitě 
v Opavě, Univerzitě 

Karlově v Praze 
a na Technické 

univerzitě 
v Drážďanech. Do SAP 

Services nastoupila 
po absolutoriu vysoké 

školy a postupně prošla 
několika pracovními 
pozicemi v oblasti 

HR služeb. Vedle role 
ředitelky SAP Services 

vede i mezinárodní 
mobility tým, který 

zodpovídá za relokaci 
pracovníků v rámci 

společnosti SAP.
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Společnost Lenovo doporučuje Windows 10 Pro.

NOVÉ
PRODUKTY
LENOVO
THINKPAD

Windows 10 Pro pracuje tvrdě.

• Windows 10 Pro

•  Až osmá generace procesorů Intel®
Core™ i7 WHL a paměť Intel® Optane

•  Dostatečný počet USB-C portů
pro připojení k periferním zařízením

•  15,6” displej s rozlišením FHD
s IPS technologií

•  Užijte si rychlou odezvu SSD a získejte 
vetší kapacitu HDD (i s aktivní ochranou)

•  ThinkPad T590 je prověřen armádními
testy odolnosti (MIL-STD-810G military 
certifi cation).

od 27 760 Kč bez DPH

BENEFITY T590
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CHRÁNÍME 
CITLIVÁ DATA 
NEJVÍCE FIREM  
V ČESKU
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