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Kanceláře 
hlásí plno
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Energetické  
půtky

V boji mezi obchodníky 
hraje zákazník roli 
štítu, říká majitel 
Bohemia Energy  

Jiří Písařík.
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 CZK/EUR •  25,860 / –0,015 Kč   CZK/USD •  23,179 / –0,087 Kč   PX •  1040,51 /  +0,23 %   BITCOIN •  8719,11 $ / +0,36 %   ZLATO •  1280,55 $ / +0,12 %

Babišův bumerang / str. 12

PRÁVĚ V PRODEJI

Ještě nikdy v historii nebyla administrativní a logistická centra v Česku tak obsazená jako nyní. 
U moderních pražských kanceláří klesl podíl volných ploch na celkové výměře pod pět procent. 
Z masivní poptávky těží developeři. Umožňuje jim snížit objem pobídek, kterými lákají nové nájemce. 
byznys / str. 4
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Počasí a co dál?
Bláznivé střídání deštivých a slunečných dnů 
patrně těší zemědělce, kterým podle Asociace 
soukromého zemědělství zachránilo alespoň 
část letošní úrody. Zato městští lidé, už natěšení 
na letní odpoledne strávená na zahrádkách s oro-
senou sklenkou, z toho takovou radost nemají. 
Jako grand se však v tomto nečase předvedly 
České dráhy. Průvodčí rozdával včera ráno auto-
maticky a všem cestujícím poukázky na třicetiko-
runové odškodnění kvůli nevytopenému vlaku. 
Na konci května! No uznejte, tohle prostě zlepší 
den. I ten deštivý. Asi začnu jezdit do práce víc 
vlakem.

Po tlachání o počasí nebo hokeji bylo předho-
zeno veřejné scéně závažnější téma, a to peká-
renský gigant vznikající z agrofertího Penamu 
a United Bakeries. Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže však stanovil jako podmínku, že Agrofert 
musí kvůli transakci prodat několik závodů, aby 
nebyla narušena hospodářská soutěž. Je to už 
druhý pokus potravinářského a zemědělského 
koncernu převzít tyto pekárny. Tak dobrou chuť. 
Tady je Babišovo, a bude ještě více.

Ve vládním 
letounu 
s Babišem se 
střílelo
 
Člen policejní ochranky pre-
miéra Andreje Babiše (ANO) 
pravděpodobně nedopatřením 
vystřelil na palubě armádního 
letadla, které předsedu vlády 
s doprovodem vezlo z úterního 
neformálního summitu v Bru-
selu. Incident se stal na tamním 
letišti. Na případ upozornila 
Česká televize.

Premiérovi ani nikomu jinému 
z celkem 22 lidí na palubě se nic 
nestalo. Letadlo nebylo vážně 
poškozeno a po důkladném 
zkontrolování se vrátilo zpět 
do ČR. Případ nyní vyšetřuje 
Vojenská policie a Generální 
inspekce bezpečnostních sborů. 
/čtk/                                více E15.cz

KAREL KARIKA, ústecký komunální politik, dostal v Praze Cenu 
Františka Kriegla udělovanou Nadací Charty 77 za občanskou stateč-
nost. Cenu získal za to, že zachránil od bezdomovectví lidi ze zrušených 
ubytoven a zabránil tomu, aby byly rodinám odebrány děti do ústavu. 
Od okamžiku, kdy jim začal pomáhat, navíc čelí nenávistným útokům.

CENA ZA STATEČNOST
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ku dostanou ti, kteří prošli alespoň 
třemi lety studia v českém jazyce 
ve školách, které jsou zapsané 
ve školských rejstřících. Dosud 
nemuselo jít o registrované školy 
a panovaly pochybnosti o kvalitě 
studia. Kromě toho se zpřísňuje 
řada dalších oblastí.

Opoziční občanští demokraté 
úpravu neodmítají. „ODS není 

pro rozvolnění současné podoby 
podmínek pro udělení státního 
občanství a nebrání se diskuzi nad 
zpřísněním parametrů,“ uvedla 
poslankyně Jana Černochová.

Ministerstvo vnitra mezi lety 
2014 a 2018 obdrželo 18 229 žá-
dostí o udělení státního občanství. 

Nároky na české 
občanství se zpřísní
NGUYEN Thuong Ly

Ministerstvo vnitra chce přitvrdit 
podmínky pro získání českého 
státního občanství. Do mezire-
zortního řízení předložilo návrh 
novely, která upravuje podmínky 
týkající se beztrestnosti žadatelů, 
jejich finančního zázemí nebo 
znalostí českého jazyka.

„Cílem navrhované právní úpra-
vy je zejména zohlednit zhoršující 
se globální bezpečnostní situaci,“ 
uvádí rezort ministra vnitra Jana 
Hamáčka (ČSSD) v odůvodnění.

Žadatelům o státní občanství již 
například podle návrhu nestačí 
pouze mít čistý trestní rejstřík, ale 
musejí prokázat i přestupkovou 
bezúhonnost. Jedná se zejména 
o opakované přestupky v oblasti 
veřejného pořádku, majetku či 
zákona o zbraních. Žadatel by měl 
také podle předlohy prokázat kro-
mě svého příjmu i to, že má dost 
peněz a majetku na zajištění svého 
života v zemi.

Zájemci o občanství musejí 
stejně jako dosud projít testem 
o českém jazyce a reáliích. Výjim-

Z důvodu bezpečnosti státu zamít-
lo 170 žádostí.

Proti návrhu se stavějí někte-
ré občanské spolky. Právnička 
Michaela Baranová z Poradny 
pro občanství, občanská a lidská 
práva míní, že většina změn nemá 
nic společného s cílem reagovat 
na bezpečnostní situaci.

Kritizuje například přestup-
kovou bezúhonnost. „Tato 
nově zaváděná úprava je velmi 
přísná a nezohledňuje, že může jít 
o absolutně banální pochybení,“ 
uvedla Baranová. 

Ministerstvo také zcela vyškrtlo 
možnost jednoduššího nabytí 
občanství mladými lidmi, kteří 
v Česku žijí. „Týká se to těch, 
kteří se zde narodí nebo přijdou 
ve velmi nízkém věku do Česka 
a po dosažení 18 let mohli získat 
občanství prohlášením. Tato 
možnost se ruší,“ kritizuje úpravu 
ředitelka Sdružení pro integraci 
a migraci Magda Faltová.

„Mladí lidé o tuto možnost 
stáli, považují se za Čechy a jsou 
zcela integrovaní,“ dodala Faltová 
s tím, že považuje současný zákon 
za dostačující.

Žadatelům o státní 
občanství již například 
podle návrhu nestačí 
pouze mít čistý trestní 
rejstřík, ale musejí 
prokázat i přestupkovou 
bezúhonnost.

Zápisník  
Barbory PÁNKOVÉ
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Zhruba třetinu z více 
než osmi set návrhů 
na změnu zákona 

o elektronické evidenci tržeb 
projednala v závěrečném kole 
Poslanecká sněmovna. Ke ko-
nečnému hlasování se zkusí 
dobrat v pátek.

ODS neuspěla s řadou 
pozměňovacích návrhů 

Jisté je, že se EET nebude 
od 18. do 24. prosince vztaho-
vat na prodej sladkovodních 
ryb. Rozšíří se i počet podni-
katelů, kteří nebudou muset 
on-line pokladny používat. 

Drtivou většinu návrhů 
předložila ODS, která spolu 
s dalšími opozičními stranami 
neprosadila úplné zrušení celé 
normy.

Hlavním cílem vládní před-
lohy je rozšíření povinnosti 
na ostatní obory, pro něž ne-
platila. Jde mimo jiné o řeme-
slníky, zdravotnická zařízení, 
advokáty nebo podnikatele 
v zemědělství.  V prvních dvou 
vlnách začala EET platit pro 
velko- a maloobchod, restaura-
ce a hotely.

Části osob samostatně 
výdělečně činných umožní 
projednávaná předloha evido-

vat tržby pomocí papírových 
účtenek, které si vyzvednou 
na finančních úřadech. Koalice 
chtěla, aby se tento režim 
vztahoval na hotovostní příjmy 
do dvou set tisíc korun, pokud 
dotyční nejsou plátci daně 
z přidané hodnoty a mají 
nejvýše dva zaměstnance. 
Sněmovna však limit zvýšila 
na šest set tisíc.

Koalice také posunula 
do snížené desetiprocentní 
sazby DPH stravovací služby, 
úklidové práce či domácí 
pečovatelské služby. V případě 
vodného a stočného minister-
stvo financí slibuje, že se pře-

řazení do nižší sazby promítne 
i do cen pro spotřebitele.

Zazněla kritika i ironie

Jednání opět provázela kritická 
vystoupení opozice. „Vládní 
strany včetně KSČM zamítají 
naše rozumné pozměňova-
cí návrhy, které by aspoň 
některé drobné živnostníky 
z tohoto nesmyslného opatření 
vyjmuly,“ řekl šéf občanských 
demokratů Petr Fiala. 

Hlasování místy provázela 
uvolněná atmosféra. „Pan pre-
miér Andrej Babiš by se mohl 
poučit o tom, kolik máme dru-

Limit pro EET bude vyšší
www.e15.cz | 3

Jisté už například je, 
že se EET nebude 
od 18. do 24. prosince 
vztahovat na prodej 
sladkovodních ryb.

POZNEJTE SE ZÁKAZNICKOU
KARTOU KRÁSY USA

VYHRAJTE POZNÁVACÍ ZÁJEZD pro 2 osoby 
OD ESO TRAVEL a poznejte krásy 
jihozápadu USA, kde navštívíte klíčové 
parky, města a získáte úžasné zážitky 
nebo VSTUPENKY NA ČESKÝ PLES, který lze
zažít jen jednou v roce či další zajímavé ceny.
www.ppas.cz/soutez 

Pokud ještě nemáte Zákaznickou kartu, získejte ji ZDARMA v našich obchodních
kancelářích, prostřednictvím www.ppas.cz nebo na vybraných pobočkách České pošty.

www.esotravel.cz | www.ceskyples.cz | www.ppas.cz
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VYHRAJTE POZNÁVACÍ ZÁJEZD 
pro 2 osoby OD ESO TRAVEL
a poznejte krásy jihozápadu USA

Termín soutěže: 1. 3 – 30. 6. 2019
Losování proběhne: 8. 7. 2019

305486/22 inzerce

Míra nebezpečí v tu-
zemském vzdušném 
prostoru rychle 

roste. Mohou za to množící se 
nehody menších letadel, často 
těch sportovních. Zatímco 
v minulých dvou letech došlo 
v obou případech shodně 
k 71 nehodám, jen za letošní 
první čtvrtletí eviduje Ústav 
pro odborné zjišťování příčin 
leteckých nehod 28 neštěstí. 
Nárůst je značný i v porovnání 
prvních čtvrtletí minulých let: 
loni bylo hlášeno o osm nehod 
méně, předloni o patnáct.

„Více lidí si může dovolit 
létat, mají dostatek financí 
k nákupu lehkých letadel, ne 
všichni jsou ale připraveni,“ 
tvrdí šéf letových inspektorů 
ÚZPLN Josef Bejdák. „Letos se 
více létá, proto přibývá nehod. 

Je to způsobené i příznivěj-
ším počasím,“ říká prezident 
Letecké amatérské asociace ČR 
Aleš Trtil.

Až osmdesát procent nehod 
způsobuje lidský faktor. K nej-
častějším chybám patří podce-
nění počasí. „Například přelet 
Vysočiny vyžaduje velkou pří-
pravu,“ uvedl Bejdák. „Piloti se 
po absolvování zkoušek dále 
nevzdělávají a ohrožují velká 
letadla,“ dodal.

Psycholog z Ústavu letec-
kého zdravotnictví Oliver 
Dzvoník míní, že bezpečnost 
ve vzduchu snižuje i absence 
psychologických prohlídek. 
„Sportovní piloti je nemusí ab-
solvovat. To je velmi špatně,“ 
říká.                      více E15.cz 

Jiří LIEBREICH

hů podnikání. Bohužel tu není. 
Koalice zrovna uvalila EET 
například na chov velbloudů,“ 
napsal na Twitteru Mikuláš 
Ferjenčík (Piráti).  /tto/

V tuzemsku přibylo 
leteckých nehod

POCHYBENÍ. Až osmdesát procent nehod způsobuje podle 
odborníků lidský faktor.
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Zeman navrhuje 
další odklad odvolání 
ministra Staňka
Prezident Miloš Zeman 
navrhl premiéru Andreji 
Babišovi (ANO), aby počkal 
s odvoláním ministra kultury 
Antonína Staňka (ČSSD) 
na výsledky policejního pro-
věřování trestního oznámení, 
které ministr podal. Zeman 
to napsal Babišovi poté, co 
v úterý odmítl přijmout Staň-

kovu demisi. Babiš se zřejmě 
ve čtvrtek kvůli dalšímu 
postupu sejde s předsedou 
ČSSD Janem Hamáčkem, 
který ho už písemně požádal 
o Staňkovo odvolání.  
                          více E15.cz 

Peníze na sociální 
služby nalezne vláda

Chybějící dvě miliardy korun 
na financování sociálních slu-

žeb najde vláda, a to během 
několika dnů. Poslancům to 
řekla ministryně práce a so-
ciálních věcí Jana Maláčová 
(ČSSD). Neuvedla, z jakých 
zdrojů. Maláčová o tom jed-
ná s ministryní financí Ale-
nou Schillerovou (za ANO). 
Maláčová potvrdila, že kdyby 
se peníze nenašly, muselo by 
být propuštěno 10 tisíc za-
městnanců sociálních služeb, 
tedy polovina. /čtk/

Krátce

https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/leteckych-nehod-v-cesku-rychle-pribyva-sef-inspektoru-mala-letadla-ohrozuji-ta-velka-1359314%20
https://www.e15.cz/domaci/s-odvolanim-stanka-pockejte-na-vysledky-trestnich-oznameni-navrhl-zeman-babisovi-1359307


Daniel NOVÁK

Hlad firem po kancelářských 
a průmyslových plochách 
způsobil, že na trhu lze jen 
obtížně najít volné prostory 
k okamžitému nastěhování. 
U moderních pražských kan-
celáří se podíl volných ploch 
na celkové výměře pohybuje 
pod pěti procenty. Develo-
perům to umožňuje snížit 
objem pobídek, kterými 
lákají nájemce. 

Takzvaná neobsazenost 
v administrativní části rea-
litního trhu spadla za čtyři 
roky o více než dvanáct pro-
centních bodů, což ovlivnilo 
výši nákladů na kanceláře. 
„Klesající míra neobsazenosti 
nadále vytváří tlak na mírný 
růst nájmů,“ uvedlo sdružení 
poradenských firem Prague 

Research Forum ve zprávě 
o trhu za první čtvrtletí. 

Pobídky jsou zbytečné

Za metr čtvereční nejlepších 
ploch se v současné době 
platí téměř 23 eur měsíčně. 
V roce 2015 to za tu též plo-
chu bylo necelých 20 eur. 

Na trhu je málo 
volných kanceláří a hal

velmi zvolna. Spíš se to pro-
mítne do jiné oblasti, a to že 
při získávání nájemníka není 
zapotřebí tolik pobídek,“ 
uvedl Ivo Mravinac, mluvčí 
skupiny Penta, která patří 
mezi nejaktivnější develope-
ry v metropoli. 

Jen devět  
nemovitostí 

V případě skladů a výrobních 
hal se množství prázdných 
ploch drží nízko již třetím 
rokem. 

„V celé republice je pouze 
devět nemovitostí s plochou 
deseti tisíc metrů čtvereč-
ních a více, které si můžete 
pronajmout,“ sdělil Harry 
Bannatyne, vedoucí oddě-
lení průmyslu v poradenské 
společnosti Colliers Interna-
tional. 

Developeři se v této 
situaci nebojí stavět speku-
lativně, tedy bez předem 
zajištěných nájemců. Podle 
konzultačních firem ze 
sdružení Industrial Research 
Forum se tak v prvním 
letošním čtvrtletí stavělo již 
56 procent všech průmyslo-
vých ploch. Většina z nich se 
však rychle zaplní. 

4 | BYZNYS

Za metr čtvereční 
nejlepších ploch se 
v současné době platí 
téměř 23 eur měsíčně. 
V roce 2015 to za tu též 
plochu bylo necelých 
20 eur.

Vývoj neobsazenosti v prvním čtvrtletí roku 
(v procentech)

Pramen Prague Research Forum, Industrial Research Forum   

2015 2016 2017 2018 2019

kanceláře

průmysl a sklady

16,5     7,8 9,4      4,7 6,2     4,2 4,3     4,813,9    4,2

V KLADNĚ SKONČILA přestavba vodojemu, v němž bude 
vodohospodářský dispečink dohlížející na zásobování téměř tři set 
tisíc Středočechů vodou. Část prostor také Středočeské vodárny 
od podzimu zpřístupní veřejnosti, nyní tam vznikají interaktivní ex-
pozice a pokračuje instalace technologií. Uvedl to technický ředitel 
Středočeských vodáren Bohdan Soukup (na snímku).
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NOVÉ VYUŽITÍ VODOJEMU

Prodej několika závodů 
Agrofertu je pod-
mínkou, pod kterou 

holding může prostřednic-
tvím své firmy Penam koupit 
pekárny United Bakeries. 
Podmínku stanovil Úřad pro 
ochranu hospodářské soutě-
že, jehož povolení transakce 
podléhá. Pekárny Penam si 
od odkupu slibují úsporu 
nákladů. Agrofert nesdělil, 
které závody chce prodat.

„Spojení soutěžitelů 
vzbuzovalo obavy z podstat-
ného narušení hospodářské 
soutěže plynoucí z rozšíření 
aktivit společnosti Agrofert 
na trzích velkoobchodního 
prodeje čerstvého chleba 
a chlebových výrobků, toas-
tového chleba, čerstvých 
rohlíků a ostatního čerstvé-

Agrofert smí koupit 
United Bakeries

ho běžného pečiva,“ uvedl 
mluvčí úřadu Martin Švanda. 

Penam ovládá zhruba 
třicet procent českého trhu 
a v některých segmentech 
ještě více. Společnosti 
United Bakeries náleží kolem 

patnácti procent. Představují 
tak jedničku a dvojku na čes-
kém trhu.

Agrofert by nákupem 
United Bakeries získal tak 
velký podíl na trhu, že by 
za ním konkurenti zaostávali 
a nemohli vytvářet dostateč-
ný konkurenční tlak. Prodej 
některých závodů tržní podíl 
vznikajícího pekárenského 
gigantu sníží.

Holding Agrofert kupuje 
United Bakeries prostřed-
nictvím jejího jediného 
akcionáře UB Holding. Ten 
ovládá lucemburská rodinná 
firma Moulins de Kleinbet-
tingen. Agrofert se o nákup 
pekárny už jednou snažil, 
ale z fúze sešlo a neuskuteč-
něná transakce měla soudní 
dohru. /čtk/

15
procent českého 

trhu pečiva náleží 
společnosti United 

Bakeries.

Na kancelářském trhu se 
developeři ještě před čtyřmi 
roky o nájemce prali. Přeta-
hovali si je různými pobídka-
mi typu nájemních prázdnin 
nebo příspěvků na vybavení. 
To je však minulost. 

„Přímo na nájmy současná 
situace na trhu velký vliv 
nemá. Pokud stoupají, tak 



Byznys s doručováním 
balíků zjevně čekají 
významné změny. 

Čínská společnost Neolix 
začala v minulém týdnu 
jako první na světě sério-
vě vyrábět samořiditelná 
dodávková vozítka. Jejich 
hlavní konkurenční předností 
oproti nastupujícím dronům 
„pošťákům“ spočívá v tom, 
že v cestě masivnímu roz-
šíření stojí podstatně méně 
legislativních překážek. To 
láká i potenciální uživatele 
v Česku.

Řešení pro letiště

Technologii se chystá využít 
například největší tuzemské 
letiště. „Počítáme s oslove-
ním potenciálních partnerů 
pro testovací provoz auto-
nomních vozidel. Uvažu-
jeme o nich v souvislosti 
s rozšířením Terminálu 2,“ 
uvádí mluvčí Letiště Praha 
Roman Pacvoň. Připomíná, 
že zkušební provoz vozidel 
by kvůli současné legislativě 
musel probíhat mimo letištní 
areál.

Zájem o vozítka projevil 
také největší tuzemský 
elektronický obchod Alza.cz. 
„Chytrými technologiemi se 
často zabýváme, hodně ale 
záleží na tom, jaké podmín-
ky hry nastaví Evropská 

Čínská autonomní vozítka 
budí zájem i v Česku

www.e15.cz | 5

JIŽ  
ZÍTRA

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

—————

301809/50 inzerce

ŘÍDÍ SAMA. Právě otevřená továrna společnosti Neolix ve východočínském městě Čchang-čou 
vyrobí do konce roku tisíc autonomních vozítek.
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unie,“ připomíná mluvčí 
obchodu Patricie Šedivá.

Nižší riziko pro lidi 

Výzkumem autonomních 
vozíků pro obsluhu skladů se 
zabývají také čeští vědci v In-
stitutu informatiky, robotiky 
a kybernetiky CIIRC v praž-
ských Dejvicích. „Vozíky po-
važujeme za velmi perspek-
tivní dopravní prostředek. 

Jejich uvolnění do veřejného 
prostoru může nastat dříve 
než masivní využití automo-
bilů bez řidičů, neboť budou 
člověku mnohem méně 
nebezpečné,“ vysvětluje 
Vladimír Mařík, zakladatel 
institutu, jenž spadá pod Čes-
ké vysoké učení technické. 
Vozíky podle Maříka budou 
výhodnější než drony díky 
vyšší nosnosti a jednodušší 
manipulaci. „Mohly by slou-

žit například k rozvozu tisku 
nebo rozvážení nákupů,“ 
tvrdí Mařík.

Tisíc na začátek 

Vozítka Neolixu jsou výrazně 
menší než běžné automobily 
a stojí zhruba 700 tisíc ko-
run. Výrobce jich chce letos 
prodat tisíc, v příštích pěti le-
tech to má být až stonásobek 
ročně. K  prvním zákazníkům 
patří čínské technologické 
giganty Huawei a elektronic-
ký obchod JD.com s více než 
třemi sty miliony aktivních 
uživatelů.

Značný byznysový po-
tenciál vozítek potvrdila 
v polovině února japonská 
společnost SoftBank, která 
investovala téměř 22 miliard 
korun do americké konku-
rence Neolixu, start-upu 
Nuro ze Silicon Valley. Ten 
od letoška rozváží smíšené 
zboží v Arizoně pro Kroger, 
jeden z největších obchod-
ních řetězců ve Spojených 
státech.

Globální trh kurýrních 
služeb podle serveru Statista 
předloni ovládl nadnárodní 
přepravce DHL s podílem  
38 procent. Následovaly 
společnosti FedEx a UPS 
s necelou čtvrtinou trhu.

Jiří LIEBREICH

700
tisíc korun 

zaplatí zákazník 
za autonomní 

dodávku čínského 
Neolixu.



Barbora PÁNKOVÁ

Vinotéka, která jen plní 
sudové víno do lahví, není 
jeho výrobcem. Tato zjevná 
skutečnost však neplatí papí-
rově. Vinařská asociace proto 
požaduje, aby další novela 
vinařského zákona jedno-
značně oddělila obchodníky 
s vínem a ty, kteří ho z hroznů 
skutečně vyrábějí. 

„Není fér, aby se za vinařství 
označil každý, kdo víno balí 
do lahví. Se stejnými povin-
nostmi jdou ruku v ruce i vý-
hody,“ uvedl místopředseda 

Oddělte plniče vína
od výrobců, nabádají vinaři

původu hroznů pro výrobu 
vína. Ostatně paragrafů pro vy-
puštění by se našlo ještě více,“ 
dodává Maděřič. O nadměrné 
administrativě v minulosti 

vinařské asociace Jiří Maděřič. 
Ministerstvo zemědělství 
je však přesvědčené, že je 
zákon dostačující. „Definice 
výrobce je uvedena v zákoně 
o vinohradnictví a vinařství. 
Je tedy zcela jednoznačné, 
kdo je a kdo není výrobcem 
vína,“ řekl mluvčí ministerstva 
zemědělství Vojtěch Bílý. 

Vinařská asociace však v no-
vele vinařského zákona, která 
začala platit od dubna 2017 
a měla omezit černý trh, hodlá 
prosadit změn více. „Chtěli 
bychom vypustit odstavce 
o povinném značení logotypem 
a nahradit je zvýrazněním 

6 | BYZNYS

Není fér, aby se 
za vinařství označil 
každý, kdo víno 
balí do lahví, tvrdí 
místopředseda 
vinařské asociace Jiří 
Maděřič.
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mluvily velké vinařské společ-
nosti, jako jsou Bohemia Sekt či 
Znovín Znojmo. 

Konkrétní podobu další 
novely chce asociace řešit 
s ministerstvem zemědělství, 
Státní zemědělskou a potravi-
nářskou inspekci a Ústředním 
kontrolním a zkušebním 
ústavem zemědělským. Návrh 
by podle Maděřiče mohl být 
hotový do měsíce. Podporuje 
ho v tom také Asociace soukro-
mého zemědělství.   

Novela podle ministerstva 
zemědělství splnila účel. „Při-
nesla nové povinnosti – regis-
traci provozovny prodávající 

Karlínská Rustonka 
změnila majitele

Vlastníky administrativní-
ho centra Rustonka v praž-
ském Karlíně jsou nově 
korejský investiční fond 
Hana Alternative Asset 
Management a evropský 
správce majetku White 
Star Real Estate. Prodej 
dokončený koncem května 
je jednou z největších le-
tošních transakcí realitního 
trhu. Plně obsazený areál 
developera J&T Real Estate 
CZ má pronajímatelnou 
plochu přes čtyřicet tisíc 
metrů čtverečních. /mšt/ 
 více E15.cz

Vývoz zbraní druhým 
rokem klesl

Objem exportu zbraní 
a vojenského materiálu 
z České repoubliky loni 
podle odhadu Asociace 
obranného a bezpečnostní-
ho průmyslu klesl zhruba 
ke čtrnácti miliardám 
korun z 15,1 miliardy korun 
v předcházejícím roce. 
Vývoz zbraní a vojenského 
materiálu loni podle od-
hadu klesl druhým rokem 
po sobě. /čtk/

Krátce

Rekonstrukce Paláce 
Lucerna, která trvá už 
dva roky, dosud vyšla 

na více než sto milionů korun. 
Nejnáročnější investice má 
však palác teprve před sebou. 
Majitelka objektu Dagmar 
Havlová investovala do výmě-
ny střechy z luxfer nad pasá-
ží, obnovy štukové výzdoby 
a vnější fasády do Štěpánské 
ulice.  Teď se začíná opravo-
vat průčelí paláce.

Na opravy vydělá provoz 

„Kromě fasády do Vodičko-
vy ulice plánujeme opravit 
i střechu a do vnitrobloku ji 
také zvýšit. Vznikne pak pro-
stor pro sedm bytů. Hodně 
nekvalitních zásahů postihlo 
systém větrání Velkého sálu, 
na projektu nové vzducho-
techniky se už také pracuje,“ 
sdělila deníku E15 Havlová. 
Neuvedla však podrobnosti 
rozpočtu s tím, že se bude 
odvíjet od měnících se cen 
stavebních prací. Opravy 
přitom financuje z úvěrů 
a vlastních zdrojů. Provoz 
Lucerny by pak měl na všech-
ny opravy a rekonstrukce 
postupně vydělat.

V opravené Lucerně přibudou byty

„V případě dlouhodo-
bých plánů je těžké stanovit 
výhled. Například rozdíl mezi 
projektantskou cenou v roce 
2018 a cenou, za niž se projekt 
realizuje v roce 2020, může 
být klidně dvacet až třicet pro-
cent,“ míní odborník na rekon-
strukci historických objektů 
architekt Petr Všetečka. Záleží 
i na tom, jak velká část projek-
tu je připravena, v případě ob-
jektů typu Lucerny je vhodné 
postupovat po etapách. 

Vybírat dodavatelskou fir-
mu pro soukromého investo-

ra je podle Všetečky mnohem 
jednodušší. Není totiž vázán 
podmínkami výběrového říze-
ní a z toho plynoucích úskalí.

Dotace a povinnosti 

Vzhledem k tomu, že se Palác 
Lucerna v polovině roku stal 
národní kulturní památkou, 
získali majitelé možnost žádat 
o dotace ze zdrojů určených 
pro památky této kategorie. 
Současně z toho plyne řada 
omezení, která mohou rekon-
strukci významně prodražit. 

„Autentické detaily je ne-
zbytné zachovat či zrestauro-
vat. V žádném případě není 
přípustná jejich náhrada, a to 
ani za kopii prvku,“ vysvětluje 
Alena Holasová z Národního 
památkového ústavu. 

Památkáři také doporučili 
spolu s rekonstrukcí fasády 
vyřešit v duchu původního 
uspořádání zpracování neo-
nových písmen nápisu Lucer-
na včetně kovové lucerny nad 
vstupem do pasáže.

Petra JANSOVÁ

DO DETAILU. 
Součástí 
probíhající 
rekonstrukce 
bude také 
úprava 
neonového 
nápisu a lucerny 
zdobících vstup 
do pasáže 
Lucerna.
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sudové víno a ohlášení přijetí 
nebaleného vína. Obě význam-
ně přispěly ke zvýšení ochrany 
spotřebitelů před záměrným 
klamáním a jednoznačnému 
stanovení odpovědnosti za ja-
kost a bezpečnost nebaleného 
vína,“ doplnil Bílý. 

Ministr zemědělství Miro-
slav Toman (ČSSD) v minulosti 
dokládal smysluplnost novely 
i tím, že se nenaplnily obavy 
kritiků z úbytku vinoték. Jejich 
počet podle Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce 
přesáhl šest tisíc, zatímco 
v roce 2016 jich bylo necelých 
5,2 tisíce.

https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/j-t-real-estate-dokoncila-prodej-kancelari-rustonka-1359316
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Členové EU by měli 
zahájit rozhovory 
s Makedonií a Albánií
 
Evropská komise už podru-
hé doporučila členským 
zemím EU, aby rozhodly 
o začátku přístupových roz-
hovorů se Severní Makedo-
nií a s Albánií. Komise také 
připomněla, že v posledních 
letech EU výrazným způ-
sobem investovala do zemí 
na západním Balkánu.

Johnsona čeká soud 
kvůli jeho výrokům

Bývalý britský ministr 
zahraničí Boris Johnson 
se bude muset dostavit 
na předběžné soudní stání 
kvůli kontroverznímu slibu 
z kampaně za brexit. Politik 
čelí obvinění ze zneužití 
pravomoci veřejného čini-
tele kvůli tvrzení o tom, že 
Británie posílá unii 350 mi- 
lionů liber týdně.

EY: Nejvíce investic 
do digitálních 
technologií jde 
do Británie

Počet přímých zahraničních 
investic do digitálních tech-
nologií se v Evropě za po-
sledních pět let více než 
zdvojnásobil z 510 na loň-
ských 1227 projektů. Mezi-
ročně počet investic narostl 
o pět procent. Vyplývá to 
z údajů společnosti EY. Neja-
traktivnější evropskou zemí 
pro investice do digitálních 
technologií byla i loni přes 
desetiprocentní meziroční 
pokles Velká Británie, kde 
bylo realizováno 288 pří-
mých zahraničních investic.

O šéfovi komise bude 
jasno na konci června

Prezidenti a premiéři 
28 zemí EU chtějí mít 
o jménu osoby, kterou euro-
parlamentu navrhnou jako 
příštího předsedu Evrop-
ské komise, jasno na řád-
ném unijním summitu 
20. a 21. června. Uvedla to 
kancléřka Angela Merke-
lová. Předseda vrcholných 
unijních schůzek Donald 
Tusk nyní zahájí konzulta-
ce se všemi stranami. /čtk/
 Názory str.12

Krátce
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Světové banky 
sázejí proti koruně
Jaroslav BUKOVSKÝ

Mezi významnými světový-
mi bankami sílí hlasy proti 
české měně. Zatím poslední 
skeptický scénář pro korunu 
vznikl v analytických dílnách 
legendární banky z Wall 
Street Morgan Stanley. 
Vzhledem k přecitlivělosti 
české ekonomiky na světové 
obchodní války prý čeká 
domácí měnu oslabení, a to 
zhruba o půldruhého pro-
centa. Morgan Stanley není 
v obdobných prognózách 
samotná. Na slabší českou 
měnu vsadilo během května 
hned několik dalších světo-
vých bank.

„Česká ekonomika je 
více vystavena zpomalení 
globálního obchodu a růstu, 
což bude pravděpodobným 
důsledkem obchodních 
válek mezi dvěma největšími 
ekonomikami světa,“ uvedl 
v závěru minulého týdne 
analytik Morgan Stanley 
James Lord. „Doporučuje-
me prodávat korunu proti 
euru,“ dodal Lord s tím, že 

kurz eura by měl vystoupat 
na 26,20 koruny. Dokonce 
o třicet haléřů slabší by měla 
být koruna v závěru roku po-
dle názoru JP Morgan Chase. 
Oproti současné hodnotě by 
to znamenalo propad o nece-
lá tři procenta.

„Pokud bude zpráv vý-
znamných institucí o pří-

padném oslabování koruny 
přibývat, mohou někteří 
zahraniční investoři své pozi-
ce začít uzavírat a koruna tak 
bude skutečně oslabovat,“ 
upozorňuje ekonom banky 
ING Jakub Seidler. Podle 
ekonomů po zprávách typu 
Morgan Stanley zbystří davy 
investorů, kteří mají v Česku 
své peníze s tím, že sázejí 
naopak na posílení koruny, 
tedy na opačný příběh. 
„Zranitelnost koruny výrazně 
zvyšuje její trvající překou-
penost, která je pozůstatkem 
devizových intervencí ČNB. 
Posílení eura nad 26 korun je 
v letošním roce velmi prav-
děpodobné,“ soudí analytik 
Consequ Martin Lobotka.

Názory a pozice velkých 
hráčů trh ostře sleduje. „Na-
štěstí pro měnu jsou zatím 
české úroky a dluhopisy pro 
investory poměrně atraktiv-
ní,“ říká ekonomka Raiffei-
senbank Helena Horská. Mě-
nové riziko ale začíná být pro 
investory stále důležitějším 
tématem, jen za květen totiž 
koruna vůči euru propadla 
bezmála o procento. 

Zranitelnost koruny 
výrazně zvyšuje její 
trvající překoupenost, 
která je pozůstatkem 
devizových intervencí 
ČNB.

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 29. 5. 2019 Akcie na pražské burze 29. 5. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 92,00   -1,60 % 

CETV 85,00   -1,62 % 

ČEZ 532,00   1,72 % 

Erste Bank 822,00   -0,36 % 

Kofola 292,00   -0,68 % 

KB 869,50   1,52 % 

Moneta 74,70   0,40 % 

O2 CR 249,50   -0,20 % 

Pegas 740,00   -0,54 % 

Philip Mor. ČR 13 500,00   -0,74 % 

TMR 755,00 -0,66

VIG 561,00   -1,32 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

472 010

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,048

Čína 1 3,355

Dánsko 1 3,462

EMU 1 25,860

Chorvatsko 1 3,483

Japonsko 100 21,212

Kanada 1 17,166

Maďarsko 100 7,922

Norsko 1 2,646

Polsko 1 6,014

Rusko 100 35,512

Švédsko 1 2,416

Švýcarsko 1 23,059

Turecko 1 3,858

USA 1 23,179

Velká Británie 1 29,308

V Turecku se zhoršila 
nezávislost soudnic-
tví i možnosti svobo-

dy projevu, a země se tak 
dál vzdaluje Evropské unii. 
V pravidelném každoročním 
hodnocení situace v zemích, 
které mají o členství v EU 
zájem, to uvedla Evropská 
komise. Přístupové rozho-
vory kvůli situaci v zemi 
váznou už skoro rok.

„Turecko je dál kandi-
dátská země, náš klíčový 
partner a strategicky vý-
znamný soused,“ pozname-
nala zároveň končící šéfka 
unijní diplomacie Federica 
Mogheriniová. Připomněla 

blízkost Turecka kompli-
kovanému a výbušnému 
blízkovýchodnímu regionu. 
„Tamní stabilita je pro obě 
strany prioritou,“ řekla s tím, 
že pro EU je zásadní snaha 
vyhnout se zvyšování napětí 
ve východním Středomoří.

Turecká vláda podle šéfky 
unijní diplomacie dál pro-
hlašuje, že má o přistoupení 
k unii zájem. „Ale vidíme, 
že se země dál posunuje 
od Evropy pryč. Věříme, že 
by bylo lepší pro všechny – 
a zvlášť pro občany Turec-
ka – kdyby se tento trend 
otočil,“ podotkla Mogheri- 
niová. /čtk/

Mogheriniová 
kritizovala Turecko
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Akcie, měny & názory

Model 
pošle 
sazby ještě 
nahoru
Podle slov guvernéra ČNB 
Rusnoka po posledním 
zasedání bankovní rada před-
pokládá stabilitu sazeb. Z pro-
gnózy sice můžeme vyčíst, že 
ve třetím čtvrtletí by úroky 
mohly jít trochu nahoru, 
nicméně v dalších kvartálech 
už centrální banka čeká snižo-
vání sazeb. Odtud tedy plyna 
přibližná stabilita sazeb, jak 
o ní mluví guvernér. 

Trhy do konce roku věří 
spíše tomu, že Česká národní 
banka bude snižovat sazby, 
než že by je zvyšovala. Podle 
posledního zjištění agentury 
Bloomberg přesně polovina 
analytiků, kteří odevzdali 
svou prognózu pro dru-
hé čtvrtletí příštího roku, 
nepředpokládá zvýšení sazeb 
v horizontu jednoho roku. 
Z dvanácti ekonomů čeká 
snižování sazeb pouze jeden. 
My se řadíme k menšině, 
která vidí tento rok ještě 
jeden nárůst úroků.

Naše prognóza vychází ze 
dvou zásadních předpokladů. 
Zlepší se situace v zahraničí 
a ČNB nebude dlouhodo-
bě ignorovat svůj model. 
O posílení německé ekono-
miky hovoříme už nějakou 
dobu. HDP za první čtvrtletí 
nedopadl vůbec špatně, ale 
indikátory z průmyslu už tak 
povzbudivé nejsou. Věříme, 
že ve druhé půlce roku se 
Německu bude dařit. Vrásky 
nám ale stále dělá situace 
kolem brexitu. 

Druhým předpokladem 
je, že ČNB bude postupovat 
v souladu se svým modelem. 
Dosud tak až na pár výjimek 
činila. V únoru to sice vypa-
dalo, že jde proti doporučení 
prognózy, ale v květnu už 
radní další zvýšení sazeb 
podpořili. Pokud vnější pro-
středí alespoň trochu posílí 
a koruna zůstane slabá, tak 
model ukáže na růst sazeb 
a bankovní rada k němu po-
dle nás nakonec přistoupí. 

Čína je připravena vytáh-
nout v obchodních spo-
rech s USA novou kartu. 

Návštěva čínského prezidenta 
Si Ťin-pchinga v závodě 
na zpracování kovů vzácných 
zemin vyvolala spekulace, 
že země bude využívat své do-
minantní postavení vývozce 
těchto surovin do Spojených 
států jako páku v obchodní 
válce. Na tuto možnost upo-
zornil i oficiální deník čínské 
komunistické strany People’s 
Daily v komentáři s nadpisem 
„Spojené státy, nepodceňujte 
čínskou schopnost udeřit“. 

Vzácné kovy jsou použí-
vány v široké škále výrobků 
od spotřební elektroniky 
až po vojenské vybavení. 
Zatímco Čína dosud výslovně 
neoznámila, že by omezila je-
jich vývoz do Spojených států, 
čínské sdělovací prostředky to 
předpokládají. 

Vyhlídka, že by hodno-
ta vzácných kovů mohla 
v důsledku obchodní války 
vzrůst, způsobila prudký 
vývoj hodnoty akcií jejich 
výrobců včetně podniku, 
který navštívil Si. Společnost 

JL MAG Rare-Earth se dostala 
na historické maximum 
49,34 čínského jüanu, když 
její akcie za den vzrostly 
o deset procent. Během 
května už stouply o 134 pro-
cent. Prudce rostly i akcie 
čínského holdingu China 
Rare Earth, v tomto měsíci 
už o více než 40 procent.

Peking využil vzácných 
kovů jako nátlakového ná-
stroje i v dřívějších diploma-
tických sporech. V roce 2010 
to například bylo poté, co se 
čínská nákladní loď srazila 
se dvěma loděmi japonské 

pobřežní stráže v blízkosti 
sporných neobydlených 
ostrovů ve Východočínském 
moři. 

Čínští obchodní exper-
ti tvrdí, že pokud Peking 
nové omezení zavede, bude 
pravděpodobně následovat 
příklad Washingtonu a jako 
odůvodnění použije národní 
bezpečnost. Právě to učinily 
USA, když svá opatření 
proti čínské technologické 
společnosti Huawei vysvětlily 
bezpečnostními ohledy. 

Jiří FRYDLEWICZ

Obchodní válka žene 
vzhůru ceny vzácných kovů

Viktor 
ZEISEL
hlavní  
ekonom  
Komerční banky

Čínská společnost Hua-
wei se obrátila na soud 
ve Spojených státech 

se žádostí, aby označil zákaz 
používání jejích výrobků 
federálními úřady za neú-
stavní. Podle řady světových 
agentur krok souvisí s již 
existující žalobou, kterou 
se firma od března domáhá 
zrušení amerického zákazu.

Spojené státy loni přijaly 
zákon, kterým označily 
Huawei za bezpečnostní 
riziko, a omezily tak přístup 
firmy na americký trh. Podle 
Washingtonu existuje nebez-
pečí, že by prostřednictvím 
technologií firmy mohla 
čínská vláda či tajné služby 
získávat citlivé informace. 

Huawei popírá, že by jakkoli 
spolupracovala s orgány 
komunistického státu.

Firma požádala soud v Te-
xasu, aby prohlásil zákon 
za neústavní. Podle právníka 
firmy je zákon tyranií vůči 
firmě, které nedává šanci se 
hájit, což odporuje americké 
ústavě. Huawei se již v břez-
nu obrátila na texaský soud 
s tím, že zákaz porušuje 
zákon a brání firmě v rov-
né soutěži. Nová žaloba je 
dalším krokem ve sporu Wa-
shingtonu a Pekingu, v němž 
se USA snaží přesvědčit 
k zákazu používání výrobků 
čínské firmy ve strategických 
odvětvích také další země.  
/čtk/

Huawei opět žaluje 
americkou vládu

SOUD v Nizozemsku včera v zemi zakázal kontroverzní klub motorkářů a rockerů Hells Angels 
s poukazem na to, že má na svědomí množství násilných trestných činů včetně vražd konkurentů, 
přestřelek a deliktů týkajících se drog a zbraní. Justice tak podle agentury Reuters vyhověla žádosti 
prokuratury, která o zákaz klubu usilovala kvůli stovkám incidentů souvisejících s Hells Angels 
v Nizozemsku.
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KONEC KLUBU

KONTROLA. Prezident Si v továrně JL MAG Rare-Earth.
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V boji mezi obchodníky 
hraje zákazník roli štítu

D ramatický růst cen energií na přelomu roku pořádně  
zamával energetickým trhem. „Všichni se začali bát 
o existenci a toho, co se bude dít. Neznám na trhu  
dodavatele, kterého by alespoň částečně nevyděsilo, co se 
s těmi cenami dělo,“ říká majitel obchodníka s energiemi  
Bohemia Energy Jiří Písařík.

 
Vladan GALLISTL

 Jezdíte na kole, 
účastníte se automobi-
lových závodů a chováte 
parkurové koně. Jezdíte 
taky na koních?
Už jsem byl třikrát. Popr-
vé jsem trenérce říkal, že 
musíme alespoň klusat, což 
mě nechala a nespadl jsem. 
Podruhé jsem chtěl cválat, 

která zavládla na trhu v posled-
ním půlroce 2018 a v prvním 
kvartálu 2019, byla značná. 
Ceny energií vyletěly nahoru 
řádově o sto procent, ceny 
emisních povolenek stouply 
do závratných úrovní a všichni 
se začali bát o existenci a toho, 
co se bude dít. Neznám na trhu 
dodavatele, kterého by alespoň 
částečně nevyděsilo, co se 
s těmi cenami dělo.

 Co způsobilo rychlý 
nárůst cen?
Hlavně ceny povolenek, 
které zdražily zhruba z devíti 
na 22 eur, což s sebou táhne 
cenu elektřiny. Když vidíte, že 
vám vzrostly náklady na ná-
kup energií o sto procent, 
samozřejmě se bojíte zdražit 
zákazníkovi o sto procent, 
protože víte, že to neunese. 
Správný dodavatel má navíc 
část elektřiny nakoupenou 
dopředu, takže nemusíte 
zdražovat tolik. My jsme taky 
nezdražovali o sto procent. Je 
zde naštěstí velmi tvrdé tržní 
prostředí, takže každý si velmi 
rozmyslel, o kolik zdraží. 

 O kolik procent jste 
v minulém roce zvýšili ceny 
elektřiny?
V celkovém účtu to bylo mezi 
osmi a deseti procenty. Jako 
vyzývatel těch velkých musíme 
vždy udržet ceny pod nimi. 
Zdražovali jsme až od října, 
tedy jako jedni z posledních, 
a navíc jen malé části zákaz-
níků.

 Odrazí se prudký 
nárůst cen elektřiny 
na hospodaření firmy?
Výrazně. Před koncem roku 
jsme určitě nedosáhli plánova-
ného hospodářského výsledku, 
protože s nárůstem cen na trhu 
nepočítal víceméně nikdo. 
A i když jsme měli velkou část 
energií nakoupenou, trochu 
nás to taky zasáhlo.

 Jaký byl loňský zisk 
Bohemia Energy?
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V těchto řádech se nepohybuje-
me, naše investice jsou výrazně 
menší.

 Pojďme k energetice. 
V minulém roce Bohemia 
Energy zdražila elektřinu. 
Co bylo důvodem?
Zdražovali jsme jako všichni 
ostatní dodavatelé. Panika, 

na což už reagovala, že si 
není jistá. Chvíli jsem cválal, 
možná to vypadalo děsně, 
ale cválal jsem. Napotřetí 
jsem chtěl skákat, což od-
mítla: tak do toho už nejdu. 
Prostě nerad čekám. 

Byl jsem tedy třikrát, 
abych si osahal, jak je to 
složité. Při závodech dětí 

totiž vidím, že rodiče mají 
spoustu rad, jak mají jezdit. 
Já mám nyní respekt a už 
synům neradím. 

 Parkur je nákladný 
sport. Například majitel 
PPF Petr Kellner koupil 
dceři koně za čtvrt 
miliardy. Co tomu říkáte?



Zisk nezveřejňujeme. Bude 
však určitě nižší než v předcho-
zím roce (v roce 2017 měla Bo-
hemia Energy zisk 610 milionů 
korun – pozn. aut.).

 A jaký bude letos?
Přáli bychom si, aby to bylo 
v úrovních roku 2017. Hos-
podářský výsledek se ovšem 
odvíjí od cen energií a nákupní 
strategie, kterou zvolíte.

 Kromě elektřiny 
prodáváte i plyn. Kolik 
byznysu představuje? 
Máme dodávku okolo deseti 
terawatthodin, z čehož je 
polovina elektřina a polovina 
plyn. Nyní se nám hodně 
zvedla dodávka elektřiny, 
což bylo spojené s akvizicí 
Amper Marketu, obchodníka 
hodně zaměřeného na kor-
porátní klienty, mezi něž 
patří například SŽDC. 

 Budete pokračovat 
v nákupech dalších 
dodavatelů?
Děláme to posledních osm 
let, postupně konsolidujeme 
a skupujeme konkurenční 
firmy, které v oboru fungují. 
Odhaduji, že jsme koupili už 
okolo deseti firem. Trh se však 
již víceméně zkonsolidoval 
a není už co kupovat. Pro nás 
má význam získat obchodníka, 
který má nejméně několik 
desítek tisíc odběrných míst, 
kvůli nákladům na integraci, 
které nejsou malé. 

 Uvažoval jste v minulosti 
o bance. Máte ještě zájem jít 
do bankovnictví?
Uvažovali jsme o všech 
možných variantách toho, jak 
velkému portfoliu zákazní-
ků, které obhospodařujeme, 
nabídnout další segment 
služeb. Zajímavé by pro nás 
bylo poskytnout jim kromě 
energetických služeb i finanční. 
Tato ambice trvá, jen finanční 
trh je podstatně víc regulova-
ný a svázaný pravidly České 
národní banky. Hodně z těchto 
pravidel potlačuje byznys. 
Potom co jsme si v posledních 
dvou letech vyzkoušeli, co 
znamená prodávat spotřebitel-
ské úvěry, pojištění a podobně, 
pořád hledáme nejlepší cestu, 
jak se do financí dostat.

 Nemohou záměr 
investovat do banky 
komplikovat spory, 

které vedete s bývalým 
byznysovým partnerem 
Tomášem Bártou?
Spory s naším bývalým partne-
rem Bártou mohou teoreticky 
komplikovat cokoli. To je stav, 
který asi není nutné zastírat. 
Za několik let sporů jsme se 
však posunuli tak daleko, že si 
to nemyslím. 

 Soud zablokoval firmě 
možnost zvyšovat kapitál. 
Nemůže to způsobit potíže 
pro případnou expanzi.
Zvýšení základního kapitálu 
zakázáno nemáme. Usnesení 
bylo nakonec odvolacím sou-
dem zrušeno jako nesprávné. 
Spor je sice hodně obsáhlý, 
ale ačkoliv nás netěší, na firmu 
nemá žádný vliv.

 Na konci minulého roku 
ovšem Nejvyšší soud zamítl 
rozhodnutí předchozích 
soudů, která byla ve váš 
prospěch. 
V celém sporu jde o to, zda pan 
Bárta byl nebo nebyl společní-
kem Bohemia Energy. O tom se 
dnes rozhoduje. A podle toho, 
jak to dopadne, se budou odví-
jet další navazující spory. Cílem 
lidí okolo pana Bárty je nás 
šikanovat, abychom přistou-
pili na nějakou mimosoudní 
dohodu o narovnání, což v tuto 
chvíli nevidím jako průchozí.

 Bárta tvrdí, že sehnal 
dostatečný počet zákazníků, 
čímž splnil podmínku, 

dokud se z toho neudělá prece-
dens. Je ovšem pravda, že další 
dodavatelé to od nás okopíro-
vali, ale dělali to špatně. Nás 
ovšem nikdo nikdy za žárovky 
nepokutoval, protože jsme věci 
dělali korektně. V okamžiku, 
kdy z toho udělali precedens, 
s nabídkou jsme více než před 
rokem skončili.

 Mluvil jste o kampani 
velkých firem. Jak tedy 
vypadá trh s energiemi?
V České republice nemá trh 
energií dobrou pověst, což 
je dáno tím, že zde funguje 
osmdesát nezávislých subjektů, 
které jsou více či méně kvalitní 
a některé jsou vysloveně špat-
né, kdy to hraničí i s podvo-
dem. Zákazník se však často 
používá jako štít ve sporech 
mezi obchodníky. To bohužel 
současná legislativa ani nové 
návrhy ministerstva průmyslu 
a obchodu a ERÚ neřeší. 

 Co by měly návrhy 
obsahovat?
My chceme, aby se obchod-
níci registrovali, zpřísnily 
se podmínky pro vydávání 
licencí. Vždyť z těch osmdesáti 
obchodníků je šedesát, kteří 
nemají budoucnost. Nebudou 
investovat do zákaznického 
servisu a zákazníci, kteří k nim 
přejdou, velmi pravděpodobně 
neušetří nebo skončí časem 
u dodavatele poslední instance. 
Chceme také, aby se do změny 
dodavatele více zapojil Operá-
tor trhu s elektřinou (OTE). 

 Co by to znamenalo?
Existovala by registrace 
odběrných míst u OTE, aby si 
o změnu dodavatele nežádali 
obchodníci mezi sebou, ale 
aby to šlo přes operátora. Jen 
tímto krokem odpadne padesát 
procent problémů se změnou 
dodavatele, přestože problémo-
vých změn je jen zlomek z cel-
kového počtu. Jenomže někteří 
dodavatelé, zejména Innogy, 
ale i ČEZ, dělají všechno pro 
to, aby celému trhu znechutili 
změnu dodavatele. 

Proto se vymysleli energe-
tičtí šmejdi, aby se ukázalo, jak 
špatné je měnit dodavatele. 
Nedokázali totiž postavit vlastní 
prodej a nejsou schopní získá-
vat nové klienty. Podle Innogy 
je už špatný i prodej po telefo-
nu. Já to chápu, protože chtějí 
zamezit odchodům zákazníků, 
což se jim však nepodaří.

• Miliardář a majitel energetické 
skupiny Bohemia Energy, 
který firmu vybudoval od nuly. 

• V současnosti má skupina, 
kterou řídí společně se 
svou ženou Hanou, okolo 
1,2 milionu zákazníků. Tržby 
dosáhly v minulém roce 
21,1 miliardy korun. Jeho 
majetek odhadl magazín E15 
Premium na sedm miliard 
korun. 

• Mezi záliby Jiřího Písaříka 
patří automobilové závody 
24H Series, které jezdí ve voze 
Ferrari. Trénuje na vytrvalostní 
závod Iron Man. 

• Po studiích ekonomie 
na Západočeské univerzitě 
v Chebu začínal v poradenské 
a právní firmě Rödl & Partner. 
Pracoval rovněž jako obchodní 
ředitel v české pobočce 
francouzské energetické 
skupiny Areva.

Jiří  
PÍSAŘÍK (41)
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V Česku nemá trh energií dobrou 
pověst, což je dáno tím, že zde 
funguje 80 nezávislých subjektů, 
které jsou více či méně kvalitní 
a některé jsou vysloveně špatné, kdy 
to hraničí i s podvodem.

aby získal deset procent 
Bohemia Energy. 
Soud již rozhodl, že tomu 
tak není. Rozsudek soudu 
mluví zcela jasně, že nepři-
nesl k danému datu potřebný 
počet zákazníků, ale pan Bárta 
potřebuje přesvědčovat své 
investory, že má šanci ve spo-
ru uspět. A to je celé. On 
interpretuje a dezinterpretuje 
všechna soudní rozhodnutí, 
která jsme vyhráli. 

 Kolik je vlastně žalob?
Jsou jich desítky. 

 Bohemia Energy šetřil 
Energetický regulační úřad 
kvůli agresivním obchodním 
praktikám. Změnilo se to?
Každého obchodníka na trhu 
Energetický regulační úřad 
pravidelně kontroluje a pro-
šetřuje kvůli všem možným 
záležitostem. Bohemia Energy 
byla historicky taky prošetřo-
vána a stejně jako řada dalších 
obchodníků na trhu dostala 
nějakou pokutu. My jsme se 
proti některým pokutám u sou-
du ohradili a máme dokonce 
nedávný soudní verdikt, který 
zrušil velkou část rozhodnutí 
úřadu. 

 Minulý rok se zmiňovalo, 
že nabízíte žárovky jako 
dárek, ale při zrušení 
smlouvy za ně chcete 
zaplatit několik tisíc…
Řeknu to úplně jednoduše. 
Žárovek se rozdal milion 
a stížnosti nebyly praktic-
ky žádné. Problém nastal 
v okamžiku, kdy obchodníci 
typu ČEZ a Innogy zjistili, 
že na zákazníky nefunguje 
vyhrožování pokutami, když 
k nám chtějí přejít, protože 
od nás dostali například 
žárovky. Takže si rozmysleli, 
jakým způsobem proti tomu 
bojovat, a zjistili, že nejlepší 
je PR kampaň, kterou udělali. 
Byla masivní, takže z dobrého 
počinu udělali zlý skutek.

 Byla tam pokuta dvou 
tisíc korun? Není příliš 
vysoká?
Byla, to není nic tajného. Nešlo 
ovšem o smluvní pokutu, ale 
o kupní cenu. Spory mezi 
dodavateli by se však měly řešit 
mezi dodavateli, a ne mezi 
zákazníkem a dodavatelem. 
A ČEZ a Innogy hřešily na to, 
že vezmou tři vzorové příklady, 
které budou omílat a omílat, 
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Babišův  
bumerang
Premiér a šéf ANO Andrej Ba-
biš si do své pažby vyryl další 
zářez za další vyhrané volby. 
Vítězství mu ovšem může 
ošklivě zhořknout na evrop-
ské půdě kvůli způsobu, jímž 
jej dosáhl. Teď se v Bruselu 
rozjíždí politika. Taková, ja-
kou Babiš nemá rád, taková, 
v níž jsou populistická hesla 
buď k ničemu, nebo dokonce 
na škodu. Taková, v níž nic 
nelze „prostě zařídit“.

Ve strukturách EU se už 
před lety rozhořel mocen-
ský boj mezi Evropským 
parlamentem a Evropskou 
radou, kterou tvoří prezi-
denti a premiéři členských 
zemí. Kótou, o niž se bojuje, 
je Evropská komise. Ta potře-
buje předsedu, jehož vybírá 
rada a schvaluje parlament. 
Ten se snaží zúžit radě výběr 
systémem spitzenkandidátů, 
tedy volebních lídrů ev-
ropských politických stran. 
Pokud by rada tento systém 
bezvýhradně přijala, musela 
by navrhnout na šéfa komise 
Manfreda Webera, spitzen-
kandidáta eurolidovců.

Jenže tak jednoduché to 
není. Eurolidovci a euroso- 
cialisté ztratili v europarla-

Fo
to

 č
tk

Koruna  
v pasti
Máte tu nízké úroky, pá-
nové, jako by během května 
vzkázali radním ČNB zahra-
niční investoři. Část z nich 
opravdu bouchla dveřmi a vý-
sledkem je o procento slabší 
koruna vůči euru. Centrální 
banka přitom za poslední 
rok zvedla pětkrát sazby, až 
to zašumělo i v řadách té 
nejoptimističtější části české 
populace – zájemců o byto-
vé novostavby, pro něž jsou 
jinak jakékoli numerické 

úvahy špinavým příznakem 
plebejského smýšlení.

Špatnou zprávou je, že ani 
relativně vysoké sazby nedo-
kážou centrální bance splnit 
sen o silné koruně. Ba na-
opak. Oslabení koruny může 
mít navíc v českých luzích 
přetékajících penězi cizích 
spekulantů efekt natržené 
přehrady. Malá díra může 
kvůli obavám spekulantů ze 
ztrát přerůst v ošklivou povo-
deň spojenou se všemi toxiny 
hektického úprku investorů 
ze země. Z příběhu o tvrdé 
koruně se už stala spíše míst-
ní legenda.

Tvář dne

Vláda opět dokazuje, 
jak je posedlá EET, 
přitom projekt podle 
všech měřitelných 
parametrů selhal, řekl 
ve sněmovně šéf ODS 
Petr Fiala.

str. 3

Komentář Glosa Jaroslava BUKOVSKÉHO

„diktátu z Bruselu“, která 
vyvrcholila v ochranářské 
předvolební kampani. Obojí 
je v rozporu s federalistickým 
programem ALDE. Je proto 
docela možné, že z liberálů 
se stane jazýček na vahách 
v europarlamentu, ale Babiš 
u toho zkrátka nebude. 

V podobných situacích 
hledává český premiér oporu 
u kolegů z V4. Jenže vzhle-
dem k tomu, že se hledá rov-
nováha mezi parlamentními 
frakcemi a Evropskou radou, 
je dobré si uvědomit, že 
každý z premiérů V4 náleží 
k jiné frakci. Fico k socialis-
tům, Morawiecki k reformis-
tům, Orbán (pořád ještě) k li-
dovcům, Babiš k liberálům. 
Společný návrh V4 dosadit 
na některé z důležitých míst 
komisaře Maroše Šefčoviče 
blízkého Ficovu Smeru je 
sympatický, ale zjevně hraje 
do karet eurosocialistům.

Taktika hrát v Bruselu 
vstřícného evropského stát-
níka a doma nesmlouvavého 
ochranáře před Bruselem se 
může Babišovi právě v těchto 
dnech vrátit jako bumerang.

 
Martin 
ČABAN
komentátor  
deníku E15

mentu většinu a do mocen-
ských jednání musejí přizvat 
třetí stranu. Pravděpodobně 
to budou liberálové, jenže se 
neví jací. Frakce ALDE, kam 
patří i ANO, se bude muset 
nějak dohodnout s novým 
hnutím Emmanuela Macro-
na. Jak jednání dopadnou, 
není vůbec jisté. Jisté ovšem 
je, že Macron vůbec nestojí 
o to vidět ve své frakci babi-

šovce. Když byli Macronovi 
lidé sondovat případnou 
spolupráci s českými strana-
mi, ANO přehlédli jak širé 
lány. ALDE také není z Babiše 
kdovíjak nadšené. Jeden 
z jeho vůdců Guy Verhofstadt 
v jedné z předvolebních de-
bat pohrozil, že ANO z ALDE 
vyhodí, pokud nebude 
respektovat jeho kurz.

Tuto nelibost si Babiš 
vysloužil svou domácí réto-
rikou zaměřenou na kritiku 

Liberálové se mohou 
stát jazýčkem na 
mocenských vahách, 
ale Babiš u toho 
nemusí být.
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„Pro již zkušené pracov-
níky může být franšízing 
prostředím, kde lze nabyté 
zkušenosti zúročit,“ uvádí 
Gonda. Rozhodně ale není 
určen jen pro experty. 
„Franšízing může být i první 
příležitostí. Je to dáno tím, 
že se vždy jedná o zavedený 
koncept. Pokud budete do-

držovat pravidla, je možnost 
omylu minimalizována,“ 
ubezpečuje Gonda.

Ani v českém prostře-
dí není výjimkou, že se 
franšízantkou stane i žena 
po návratu z mateřské 
dovolené. „Velkým trendem 
je, že se ženy po mateřské 
nevracejí do korporace, ale 
hledají možnosti, jak pod-
nikat,“ popisuje Nováková. 
Právě franšízing může být 
vhodnou příležitostí, a to 
nejen díky nižšímu rizi-
ku a většímu zázemí, ale 
i možnosti sladit pracovní 
dobu s rodinným životem. 
Jan Mach dodává: „I já mám 
řadu kolegyň, které mají 
vlastní franšízu. Naše nejú-

spěšnější franšízantka má 
hned tři pobočky.“

Zájemci o rozjezd vlastní 
franšízy by se měli na takový 
krok dobře připravit. Je zá-
sadní přemýšlet v dlouhodo-
bém horizontu. „Praxe navíc 
ukazuje, že je víc než vhodné 
najmout si poradce. Franšízu 
přece neděláte na jeden, 
dva či tři roky,“ upozorňuje 
Nováková. 

Češi mají o takové pod-
nikání stále větší zájem. 
Počet tuzemských franší-
zantů i úspěšných konceptů 
roste. „Před čtyřmi lety začal 
na našem trhu převládat 
počet českých konceptů, 
jsou jich zhruba dvě třetiny,“ 
dodává Gonda.
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Karel PUČELÍK

Franšízing může podnikatele 
uchránit před řadou rizik, 
i proto je v Česku stále popu-
lárnější. Působí zde už téměř 
300 různých konceptů. 
Některé se dokonce prosadi-
ly i v zahraničí. Potvrdili to 
experti v rámci Mikroskopu, 
kulatého diskuzního stolu 
pořádaného deníkem E15.

Franšízing je specifickou 
formou podnikání, majitel 
pobočky totiž využívá již 
fungujícího konceptu. To 
přináší určité výhody, ale 
i povinnosti. „Franšízant 
musí respektovat určitá 
pravidla, která jsou jednotná 
a daná,“ říká Lenka Nová-
ková, konzultantka serveru 
Franchising.cz. „Hlavní oba-
vou franšízora je poškození 
nebo zkopírování značky,“ 
dodává.

To ovšem neznamená, 
že franšízanti jen přejímají 
vyzkoušené nápady a ne-
musejí být kreativní. „Určitá 
míra kreativity při práci 
s klientem je nezbytná nebo 
minimálně povolená, nesmí 
ale překračovat mantinely. 
Jak si ten zápas ale nakonec 
uhrajete, je jen a jen na vás,“ 
přibližuje Jan Mach, který 
vlastní prosperující pobočku 
OK Point v Benešově.

„Je lepší, když franšízant 
kreativní je,“ souhlasí Jan 
Gonda, prezident České 
asociace franšízingu a master 
franšízant pro koncept Na-
turhouse, který má zavedené 
pobočky v Česku i na Slo-
vensku a zároveň expanduje 
do Rakouska. 

Franšízing je často novou 
příležitostí pro lidi, kteří 
chtějí restart kariéry a změ-
nit obor nebo pracovní 
prostředí. „Dlouhou dobu 
jsem pracoval v bankovnic-

Jste samostatní, ale ne 
sami, hodnotí výhody 
franšízingu experti

JAK NA TO. Diskuze o franšízovém byznysu se zúčastnili zleva: Jan Mach, franšízant pobočky OK Point Benešov, moderátor Viliam 
Buchert, Lenka Nováková, business development director a franchise consultant serveru Franchising.cz, a Jan Gonda, prezident České 
asociace franšízingu a master-franchisant pro ČR a SR konceptu Naturhouse CZ.
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Franšízing je často novou příležitostí pro 
lidi, kteří chtějí restart kariéry a změnit obor 
nebo pracovní prostředí. 

tví. Řekl jsem si, že je čas 
na změnu, nechtěl jsem zů-
stat v korporátu až do pen-
ze. Být zcela samostatným 
podnikatelem a začínat 
na zelené louce jsem ale 
také neměl úplně v plánu,“ 
popisuje své motivace k ote-
vření franšízy bývalý risk 
manažer Mach.
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NORAH JONES: Begin Again
Vydal: EMI/Capitol Records
Délka: 28 minut
Hodnocení: 70 %

Minirecenze

HUDBA
Krev není voda
(Vydal: Indies Scope)

Čeští rockeři překročili třicátý rok života a po-
řídili si děti. Od té doby možná deset let známí 
a renomovaní muzikanti posílají na trh alba 
s inteligentním, hravým folkrockem, bigbítem 
až punkem věnovaná právě dětem. K projektům 
jako Kašpárek v rohlíku či Bombarďák se nyní 
přiřadili kytarista Ondřej Galuška a lídr Tata 
Bojs Milan Cais, kteří s hercem Davidem Novot-
ným, a hlavně přímo se svými potomky nahráli 
písničky z jejich nedávného divadelního předsta-
vení Krev není voda. Devítipísňové album sice 
nijak nevyniká 
délkou, svým 
obsahem, nad-
hledem, ironií, 
humorem 
a také jistou 
vroucností 
se ale může 
směle s výše 
zmíněnými 
projekty měřit.

Dušan KÜTNER 
 
FILM
Mia a bílý lev 
(Režie: Gilles de Maistre)

Pokud znáte dítě, které by doma chtělo mít 
lvíčka, pošlete ho na rodinné drama o přá-
telství dospívající dívky jménem Mia a ma-
jestátního bílého lva jménem Charlie. Jako 
mládě dokázala vzácná šelma zpříjemnit malé 
puberťačce stěhování na jihoafrickou farmu, 
kde se dívka cítí izolovaná a osamělá. Jako 
každý příběh o dospívání, i ten Miin pak bude 
obsahovat tvrdé pravdy a životní zkoušky, 
které z ní mohou udělat lepšího člověka. Před-
vídatelný film, silně kritizující turistický lov, 
ubíhá jako velké dobrodružství a vychovává 
své publikum k větší zodpovědnosti a ohledu-
plnosti očividně, ale bez přílišného otravování. 
Obdivuhodně v něm hraje opravdový lev, kte-
rý podává přesvědčivější výkon než počítačově 
animovaný Dumbo.

Iva PŘIVŘELOVÁ
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Znovunalezená 
Norah Jones

Petr FRINTA

Novinka Begin Again americké 
zpěvačky Norah Jones mate 
přinejmenším názvem. S vý-
jimkou jedné jediné skladby ji 
tvoří singly, které už interpretka 
vydala v minulosti. A není to ani 
poprvé, kdy se tradiční výraz po-
kouší oživit spoluprací s jinými 
hudebníky.

Norah Jones se vyprofilovala 
jako nejvýraznější z generace 
amerických písničkářek, debu-
tujících okolo přelomu tisíciletí. 
Přívlastek „jazzová“ se jí držel 
ještě v dobách, když z jazzu v její 
tvorbě zbyl jen letmý dotek a in-
strumentální fundus spoluhráčů.

Stejně tak totiž těžila i ze 
šansonu, blues nebo z popu. 
A z těchto rozmanitých inspirací 
upředla výrazný vlastní rukopis, 
v jehož popředí stál nezaměni-
telný hlas a stejně typická hra 
na klavír.

Změna přišla s pátým řado-
vým albem Little Broken Hearts 
z roku 2012, které sjelo s výrobní 

linky tehdy populárního produ-
centa Dangera Mouse. V novém 
zvuku však zpěvaččina osobnost 
i osobitost zapadaly a fanoušci 
desku vnímali jako zaváhání.

O čtyři roky se však zpěvačka 
vrátila v plné síle. S klavírem, se 
spoustou pomalejších, baladic-

kých skladeb o lásce, nejsilnější-
mi písničkami od debutu Come 
Away with Me a ve skvělé kon-
certní formě, o čemž se mohli 
přesvědčit i návštěvníci festivalu 
Colours of Ostrava přede dvěma 
lety.

„Nový začátek,“ jak lze název 
desky parafrázovat, není ani 

začátkem, ani ničím novým. 
Dává na srozuměnou, že ani 
experimentům, ani hostujícím 
hudebníkům zpěvačka košem 
dávat nehodlá, ba naopak že 
obojí k její tvorbě patří.

Propojení s jinými styly a ru-
kopisy je tentokráte hlubší než 
jen povrchová změna produkce, 
jde o spolupráce autorské. „Jde 
o písničky, které byla radost 
s jinými hudebníky napsat, hrát 
a nahrát,“ prohlásila o albu 
zpěvačka.

Revoluce se nekoná, přesto je 
deska víc než jen vítané oživení 
anebo ukázání jiné tváře. Je 
signálem, že před několika lety 
Norah Jones znovu nalezla to, co 
některým jejím deskám chybělo, 
tedy jiskru bezprostřednosti 
a kouzlo jednoduchosti. 

Autor je spolupracovníkem 
redakce

Nové album je signálem, 
že před několika lety 
Norah Jones opět našla 
to, co dříve některým 
jejím deskám chybělo – 
jiskru bezprostřednosti 
i kouzlo jednoduchosti. 
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BOLEST A SLÁVA
(tragikomedie, Španělsko, 
108 minut)
Režie a scénář: Pedro 
Almodóvar
Hrají: Antonio Banderas, 
Penélope Cruzová, Cecilia 
Rothová, Asier Etxeandia
Hodnocení: 90 %
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Má doma Oscary, 
ceny z festivalů 
v Cannes, z Benátek 

či San Sebastianu, Evropské 
filmové ceny, britské ocenění 
BAFTA i francouzského Césa-
ra. Posledních deset let se ale 
zdálo, že to nejlepší od něj už 
dávno vyšlo na DVD. Tento 
měsíc ale Pedro Almodóvar 
ukázal na festivalu v Cannes 
svou novinku Bolest a sláva. 
A hned se psalo o velkém ná-
vratu do formy, posvěceném 
cenou pro výkon Antonia 
Banderase. Už nyní lze navíc 
posoudit festivalové ohlasy 
i v českých kinech.

Aby Bolest a sláva předsta-
vovala nejlepší dílo známého 
Španěla za poslední dekádu, 
nebylo po sérii titulů jako 
Rozervaná objetí nebo Roz-
koš v oblacích zase tak těžké. 
Režisérovy mistrovské kusy 
jako Ženy na pokraji nervo-
vého zhroucení, Vše o mé 
matce, Mluv s ní nebo Volver 
zůstaly i po letošní premiéře 
nepřekonány.

Novinka ne zrovna soudrž-
ně přeskakuje mezi součas-
ností stárnoucího, neaktivní-
ho režiséra Salvadora a jeho 
vzpomínkami na dětství, 
matku a první touhu, i mezi 
komedií a melodramatem. 

Bolesti a touhy slavného Španěla
v roli obyčejné chudé ženy 
zrelativizuje až závěr, který 
odhalí jeden Almodóvarův 
trik s časem a těsněji prováže 
subjektivní vzpomínky s fil-
movou fikcí.

V porovnání s režisérový-
mi nejlepšími filmy novince 
chybí drzost a svěžest. Nová 
je snad jen klidná melan-
cholie osudu sebestředného 
muže zaseklého tíhou let 
a zážitků. Almodóvar své 
publikum vždy chtěl víc spíš 
rozplakat než deprimovat, 
a i to zůstalo Bolesti a slávě 
vlastní. Nejvíce radosti však 
přinese jako důkaz, že nejen 
Salvadora, ale i Almodóvara 
by film o vlastní minulosti 
mohl probudit. 

Iva PŘIVŘELOVÁ 
Autorka je spolupracovnicí 
redakce

NEJEN O MÉ MATCE. Salvador v podání Antonia Banderase řeší krizi vzpomínáním, a to za věrné 
asistence kamarádky Mercedes, kterou ztvárnila Cecilia Rothová.
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Pokud si film za svůj vzor 
bere Felliniho seberefle-
xi Osm a půl, jejíž plakát 
visí protagonistovi v jeho 
luxusním domově, má k ní 
se svým často těžkopádným 
symbolismem stále daleko. 

Příběhu ovšem prospělo, 
že se jeho tvůrce, letos čelící 
oslavám svých sedmdesátin, 

rozhodl vrátit sám k sobě, 
s mnohdy až odzbrojující 
upřímností.

Dobrý Banderas, který 
už dlouho tak velkou roli 
nedostal, evidentně před-
stavuje Almodóvarovo alter 
ego a mozaika situací si kvůli 
tomu hraje s filmovým odra-
zem reality.

Režisérovi fanoušci najdou 
řadu jeho typických znaků. 
Syté barvy, elegantní kom-
pozice, kameru objímající 
každý detail, vášnivé vztahy, 
nostalgii, slzavou lítost, 
vnitřní monolog, silnou 
mateřskou figuru v podání 
Penélope Cruzové. Pochyb-
nosti nad slavnou kráskou 

Deset světových a dvě 
mezinárodní premiéry 
uvede v hlavní soutěži 

Mezinárodní filmový festival 
v Karlových Varech. Umělecký 
ředitel přehlídky Karel Och 
jako nejexkluzivnější vyzdvihl 
čínský titul Portrét mozaikou 
režiséra Čaj I-sianga.

Vary si pro premiéru svého 
filmu vybral britský tvůrce 
kambodžského původu Hong 
Khaou. Po sedmi letech se 
na festival vrací Němec Jao-Ole 
Gerster s filmem Lara s hereč-
kou Corinnou Harfouchovou, 

která v Karlových Varech 
dostala cenu v roce 1988.

Och uvedl, že v hlavní sou-
těži není žádný film českého 

režiséra. „Posuzovali jsme 
několik kandidátů, žádný však 
neprošel přísnými kritérii, 
která máme nastavená na za-
hraniční i domácí snímky,“ 

řekl. Žádný ze snímků českých 
režisérů podle uměleckého 
ředitele přehlídky letos nedo-
sahoval takových kvalit, aby 

mohl českou kinematografii 
reprezentovat i na mezinárod-
ní scéně, jako byly loni filmy 
Olma Omerzua nebo Adama 
Sedláka.

Hlavní soutěž ve Varech 
bude bez českých režisérů

České filmy jsou v dalších 
soutěžích. Sekce Na východ 
od Západu představí debut 
absolventa FAMU Michala 
Hogenauera Tiché doteky 
s Eliškou Křenkovou v hlavní 
roli au pair vystavené manipu-
laci v rodině, v níž pracuje.

Dokumentární soutěž uvede 
novinku Martina Marečka, jíž 
je komorní road movie otce 
a syna Dálava. Road movie 
s českou stopou uvede festival 
i v nesoutěžní sekci. Představí 
debut Ondřeje Provazníka 
a Martina Duška Staříci. Je 
příběhem dvojice starších poli-
tických vězňů, kteří se vydávají 
na cestu s jediným cílem – najít 
a zabít bývalého komunistic-
kého prokurátora, který poslal 
mnohé na smrt a je do vězení. 
Hrají je Jiří Schmitzer a Ladi-
slav Mrkvička. /čtk/

Karlovarský festival v hlavní soutěži uvede 
deset světových a dvě mezinárodní premiéry.

V Parmě 
vystavují 
umění českého 
socialismu 
V Guvernérském paláci 
v Parmě začala velká výstava 
československého socialis-
tického realismu nazvaná 
Forma ideologie, Praha: 
1948–1989. Expozici připravil 
nadační fond Eleutheria 
ve spolupráci s městským 
úřadem v Parmě a umělec-
kou sbírkou Ferrarini-Nicoli.
Veřejnost si může dvě stovky 
uměleckých předmětů 
z dvacátých až osmdesátých 
let prohlédnout do 
28. července. Podle pořa-
datelů se jedná o největší 
výstavu československého 
umění v Itálii. /čtk/



Foto dne 

HRA SVĚTEL  
A TVARŮ. Unikátní 
architektonickou 
a světelnou 
instalaci Arboria 
Luminarium mohou 
ode dneška po čtyři 
dny obdivovat 
návštěvníci festivalu 
Quays, který se 
koná v Manchesteru 
na nábřeží Salford.
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Z Rejžkova deníčku

Byl jsem neobyčejně poctěn, 
když mě pořadatelé Ka-
mil a Pavla pozvali, abych 
vystoupil na demonstraci Mi-
lionu chvilek pro demokracii 
v Řevnicích u Prahy. Ale, 
říkal jsem si, co já tam budu 
vykládat nového a chytrého, 
když už všechno bylo na pó-
diích řečeno? 

Po krátkých proslovech 
divadelního režiséra Davida 
Drábka a herečky Ani Geisle-
rové, kteří ještě stihli přejet 
na mítink do Dobřichovic, 
mě však výborný moderátor 
Jiří Podzimek před zaplně-

ným náměstím představil 
jako „kontroverzní kritickou 
postavu“. Tak jsem tuto 
pověst rád potvrdil a pravil 
jsem, že je to možné, že 
jsem takový, ale rád bych 
se představil i jako utajený 
zpěvák a imitátor. S odvo-
láním na jeden z chorálů 
slávistické tribuny Sever, 
který v parafrázi na Ódu 
na radost vzdává hold sešíva-
ným legendám, zapěl jsem 
aktualizovanou verzi. 

Do té doby pršelo, ale 
mého mohutného barytonu 
se déšť zalekl a ustal. Mé 

kabaretní číslo spočívalo 
v parafrázi: „Havel, Tigrid, 
Čáslavská z nebe se dívají, 

jak demošky sílí, Havel, 
Tigrid, Čáslavská i na Řevni-
ce jsou hrdí!“ A přidal jsem 
na závěr havlovskou imitaci 
i s pokusem o nenapodobi-
telné ráčkování: „Pevně vě-
řím, že pravda a láska zvítězí 
nad lží a nenávistí Babiše, 
Zemana, Benešové, Myná-
ře, Ovčáčka, obou Klausů 
a Okamůry.“ No a lidi docela 
vyváděli! Zažil jsem jeden 
z nejnádhernějších podve-
čerů v životě mezi skvělými 
účastníky.

Demonstrace proběhly 
opět po celé zemi a budou 

za týden pokračovat. A aby 
nepokračovaly, když napo-
sledy pomstychtivý prezi-
dent odmítl přijmout demisi 
ministra kultury Antonína 
Staňka. Fakt si zpupnost 
vrchnosti nemůžeme nechat 
líbit. Prostě toho máme dost 
a plné zuby.

Řevnické zpívání v dešti

 
Jan 
REJŽEK
kritik 
a publicista

Do té doby pršelo, 
ale mého mohutného 
barytonu se déšť 
zalekl a ustal. 
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