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Ceny padají
Nejistota ohledně 
brexitu srazila za rok 
hodnotu luxusních 
bytů a domů  
v centru Londýna  
až o desetinu.

Trhy & zahraničí
str. 8

 CZK/EUR •  25,840 / +0,020 Kč   CZK/USD •  23,208 / –0,029 Kč   PX •  1043,62 /  +0,30 %   BITCOIN •  8705,28 $ / –0,16 %   ZLATO •  1281,10 $ / +0,04 %

Kam s ním? / str. 12

Sledujte na            /video

ČESKO Z VÝŠKY

Dron

Stát přihrál  
exekutorům  
tisíce  
důchodů

Dráhy chystají půdu  
k prodeji ČD-Telematiky
byznys / str. 4

Triload Invest kličkuje  
před držiteli dluhopisů
byznys / str. 6

Hulváti se s Uberem  
již nesvezou
trhy & zahraničí / str. 8
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Kvůli letošnímu rekordnímu zvýšení 
penzí spadlo do exekuce nově přes pět 
tisíc lidí. Jejich příjmy totiž překročily 
takzvanou nezabavitelnou částku. 
Podobná situace se bude opakovat 
i příští rok, kdy dojde k další valorizaci 
důchodů.
události / str. 2

https://www.e15.cz/video/dron-e15/dron-e15-prohlednete-si-jednu-z-nejhezcich-ceskych-prehrad-z-nove-perspektivy-1358917
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Rady 
a sázky
Budeš mi chybět, Andreji, 
rozloučil se Miloš Zeman 
familiárně se svým hostem. 
Nešlo však o českého pre- 
miéra, jak by se z citova-
né věty mohlo zdát, takže 
radost protivníků Andreje 
Babiše by byla předčasná. 
Do Lán dorazil končící 
slovenský prezident Andrej 
Kiska, který se sice loučí se 
svým úřadem, ale ne s politi-
kou. Radu od svého českého 
hostitele, aby si dával pozor 
na nepřátele ve své vznikají-
cí straně, by si Andrej Kiska 
měl vzít k srdci. Když Miloš 
Zeman mluví o rozkládání 
stran, je v tomto ohledu jed-
ním z nejpovolanějších.

Česko je rájem sázkařů, 
soudě podle nejnovějších 
údajů Generálního finanční-
ho ředitelství. Loni prosázeli 
rekordních čtvrt bilionu 
korun, velká část z těchto 
peněz skončila v hracích 
automatech. Není divu, že 
vláda cítí kořist a rozhodla se 
daň z hazardu zvýšit. I když 
nutno říct, že svou rozha-
zovačnou politikou ve stylu 
miliarda sem, miliarda 
tam občas i ona připomíná 
gamblera.

Zápisník  
Petra  
PEŠKA

Pavel OTTO
 

Rekordní zvýšení důchodů 
od letošního ledna, které 
často vyzdvihuje vláda ANO 
a ČSSD, má i svou odvráce-
nou stranu. Kvůli průměr-
nému růstu penzí o devět 
set korun a tisícovce navrch 
pro seniory starší 85 let nově 
spadly do exekuce tisíce 
lidí. Důvodem je to, že jejich 
příjmy překročily takzva-
nou nezabavitelnou částku. 
Podobná situace se bude 
opakovat i příští rok, protože 
koalice se už dohodla na dal-
ší valorizaci.

„V roce 2019 se z důvodu 
valorizace stalo nově zaba-
vitelnými 5012 důchodů,“ 
potvrdila informace deníku 
E15 mluvčí ministerstva prá-
ce a sociálních věcí Barbara 
Hanousek Eckhardová.

Počet důchodů s exekuč-
ními srážkami, a to i inva-
lidních a vdovských a vdo-
veckých, se tak z loňských 

více než 86,5 tisíce vyšplhal 
na 91,5 tisíce. Česká správa 
sociálního zabezpečení vy-
plácí přes 3,5 milionu penzí, 
z toho 2,4 milionu starob-
ních. Celkové výdaje loni 
poprvé přesáhly 400 miliard 
korun. 

Exekutoři přes ČSSZ str-
hávají mužům ve finančních 

potížích v průměru 2698 ko- 
run měsíčně, ženám 2211 ko- 
run. Mohou jim sebrat až 
čtvrtinu pravidelného dů-
chodu, jehož průměrná výše 
je nyní 13 377 korun.

„Problematiku exekucí vní-
mám jako jeden z největších 
aktuálních sociálních pro-
blémů,“ řekla šéfka rezortu 

Jana Maláčová (ČSSD). Nyní 
proto prověřuje, zda někteří 
senioři nepřicházejí o nepři-
měřeně vysoké částky.

Pokud zjistí, že ano, hodlá 
srážky zastavit. Má však 
do jisté míry svázané ruce. 
Agenda spadá pod soudy, 
které vydávají verdikty na zá-
kladě rozhodčích nálezů 

vycházejících z rozhodčích 
doložek úvěrových smluv.

Nejvyšší soud a po něm 
i Ústavní soud přitom už 
dříve potvrdily, že mnohé 
exekuce se opírají o neplatné 
doložky.

„To, co mohu udělat pro 
lidi v exekuční pasti, je 
pomoci jim přes navýšení 

životního a existenčního mi-
nima, protože se promítnou 
do nezabavitelné částky,“ 
uvedla ministryně.

Její úřad může také 
prostřednictvím sociální 
správy napadat neplatně 
sjednané rozhodčí doložky. 
„ČSSZ by stížnosti podávala 
přes datové schránky soudů. 
Hledáme nějaký jednoduchý 
software,“ podotkla.

Odborník na zadluženost 
Daniel Hůle míní, že odpo-
vědnost nesou hlavně banky 
a nebankovní poskytovatelé 
půjček. „Měli by přestat vnu-
covat kontokorentní úvěry 
a kreditní karty lidem s nižší-
mi příjmy,“ poznamenal. 

Starobním důchodcům 
a invalidům druhého a tře-
tího stupně, kteří nezvládají 
splácet, má od příštího měsí-
ce pomoci novela insolven- 
čního zákona.

Umožní jim oddlužit se už 
po třech letech, aniž by mu-
seli umořit alespoň šedesát 
procent závazků.  

Tisíce penzistů nově 
spadly do exekuce

Banky a nebankovní poskytovatelé půjček 
by měli přestat vnucovat úvěry a kreditní 
karty lidem s nižšími příjmy, míní expert na 
zadluženost Daniel Hůle.44,5

procenta činil pokles 
výroby aut v dubnu 

v Británii, byl největší 
od roku 2009. 

Důvodem byly obavy 
výrobců z brexitu.
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EXEKUCE A DŮCHODY V ČESKU

Počet výplat důchodů s exekuční srážkou (v tisících)*
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              30,9

                      35,2
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                                                                   60,9

                                                                               67,6

                                                                                      71,0

                                                                                             75,3

                                                                                                     80,0
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26 054 seniorů a 26 633 
seniorek mělo na konci letošního 
prvního čtvrtletí exekuční srážku 

z důchodu.

To se týkalo i 21 707 invalidních 
důchodců a 14 430 invalidních 

důchodkyň.

ČSSZ vyplácí 3,5 milionu penzí. 
Z toho je 2,4 milionu starobních.

Pramen ČSSZ* vždy ke konci roku, v roce 2019 se jedná o aktuální stav



Ministerstva práce a so-
ciálních věcí a financí 
musejí do týdne najít 

dvě miliardy korun na sociální 
služby v krajích. Usnesla se 
na tom sněmovna na včerejší 
mimořádné schůzi, kterou 
svolala pětice opozičních stran 
ODS, TOP 09, Piráti, Starosto-
vé a lidovci. Ministryně práce 
Jana Maláčová (ČSSD) by navíc 
měla do úterý poslancům říct, 
kdy peníze do krajů pošle.

Ostuda, míní opozice 

„Považuji za skutečně ostudné, 
že musíme vyzývat vládu 
k tomu, aby našla prostředky 
pro financování sociálních 
služeb, na kterých je řada 
našich občanů existenčně 
závislá,“ řekla poslankyně Olga 
Richterová (Piráti).

Peníze zamíří například 
do pečovatelských ústavů, 
domovů pro seniory, do 
azylových domů, na pomoc 
ohroženým rodinám s dětmi, 
zdravotně znevýhodněným 

lidem a dalším. Na sociální 
služby dostávají kraje na každý 
rok peníze od ministerstva 
práce. Původně pro letošek 
usilovaly o 20,4 miliardy 
korun, nakonec dostaly částku 
15,1 miliardy korun. 

„Sociální podpora lidem 
v nouzi je v Česku ve srovná-
ní s okolními státy výrazně 
podfinancována,“ upozornila 
pražská radní Milena Johnová 
(Praha sobě) s tím, že hlavní 

Vláda musí najít peníze 
na sociální služby, 
rozhodli poslanci
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20,4
miliardy žádaly 

kraje letos 
na sociální služby. 

Dostaly o pět 
miliard méně.

Charakteristika funkce:

1. Zodpovědnosti 
• pověřen vedením DPOV (v rozsahu pověření představenstva DPOV) v souladu se stanovami 
 společnosti a účinnou legislativou
• řídí nastavení a implementaci schválené krátkodobé i dlouhodobé strategie společnosti – 
 podnikatelského plánu 
• odpovídá za obchodní, fi nanční a ekonomické řízení DPOV
• provádí a vykonává usnesení představenstva 
• předkládá návrhy či jiné podněty představenstvu k rozhodnutí za účelem zlepšení fungování jím 
 řízeného úseku
• vykonává funkci člena statutárního orgánu společnosti ve smyslu ZOK (zákon o obchodních 
 korporacích) a souvisejících předpisů

2. Manažerské a koordinační činnosti
• řídí a koordinuje činnosti za účelem realizace činností v souladu se strategií a podnikatelským plánem DPOV 
• zajišťuje část ekonomického vedení DPOV v rozsahu pověření představenstva 
• zajišťuje plnění ukazatelů podnikatelského plánu na příslušný kalendářní rok 
• řídí podřízené zaměstnance a vykonává všechny činnosti s tím spojené (zadávání a kontrola 
 pracovních úkolů, motivace a hodnocení, vzdělávání a rozvoj aj.) za účelem efektivního využití 
 lidských zdrojů 

Požadavky na uchazeče o danou pozici:

a) Kvalifi kační předpoklady, znalosti
• VŠ vzdělání technického, právního, obchodního nebo ekonomického směru 
• důvěryhodnost a bezúhonnost
• manažerské zkušenosti na úrovni nejvyššího managementu (nejméně 3 roky praxe v posledních 5 letech) 
 ve fi rmě s minimálně 100 zaměstnanci
• znalost ekonomického a fi nančního řízení podniku
• zkušenost s nastavením/řízením strategie fi rmy a řízením rizik
• znalost sektoru železniční dopravy a zásad standardizace v železniční dopravě 
• zájem o nové trendy ve výrobních technologiích a technologických postupech v oblasti kolejové dopravy
• znalost zákona o obchodních korporacích, souvisejících předpisů a dopravní legislativy
• schopnost efektivně vést tým zaměstnanců a povzbuzovat týmovou spolupráci, být fl exibilní 
 s analytickým a technickým myšlením
• komunikační a vyjednávací schopnosti
• odolnost vůči stresu a ovlivňování, integrita osobnosti
• velmi dobrá znalost obecné a odborné angličtiny slovem i písmem

b) Požadované přílohy k přihlášce
• strukturovaný profesní životopis v českém a anglickém jazyce (vzdělání, odborné kvalifi kace, 
 přehled pracovních zkušeností a odborné praxe včetně relevantních úspěchů a zodpovědností)
• průvodní motivační dopis včetně možného termínu nástupu

c) Místo a způsob podání přihlášky do výběrového řízení
 přihlášku spolu s přílohami je nutné podat prostřednictvím e-mailu na adresu:
 ceskedrahy@constellation.cz    nebo poštou na adresu: Constellation s.r.o., 
 U Prašné brány 1, 110 00 Praha 1    
 V předmětu e-mailu/na obálku prosím uveďte: 
 Výběrové řízení na předsedu představenstva společnosti DPOV, a.s.
                                                            

Národní dopravce České dráhy, a.s., vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA společnosti DPOV, a.s.

Lhůta pro podání přihlášek končí dne 17. 6. 2019 ve 12:00 hodin 

Zasláním svého životopisu udělujete společnosti Constellation s.r.o., souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů pro toto výběrové řízení v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Nebudeme-li vás kontaktovat do tří týdnů od 
přijetí vašeho životopisu, byla dána přednost jiným uchazečům a vaše osobní data budou po ukončení 
výběrového řízení skartována. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo 
výběrové řízení zrušit.

306028/14 inzerce

ZEMĚ VISEGRÁDSKÉ čtyřky Česko, Slovensko, Polsko 
a Maďarsko by měly podpořit místopředsedu Evropské komise 
Maroše Šefčoviče v úsilí obsadit jednu z vrcholných funkcí v EU. 
Řekl to slovenský prezident Andrej Kiska na zámku v Lánech 
při své poslední oficiální zahraniční návštěvě v roli prezidenta. 
Podporu Šefčovičovi vyjádřil i Miloš Zeman.
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KISKA V PRAZE

U dálnic zůstává šest set 
nelegálních billboardů 

Od dálnic se podařilo od září 
2017 dosud odstranit asi 
920 z 1500 nelegálních bill-
boardů, další to čeká. Uvedl 
to ministr dopravy Vladimír 
Kremlík (za ANO). Silničáři je-
jich likvidaci spustili poté, 
co začal platit zákaz reklam 
v ochranném pásmu dálnic.

V Bubnech bude 
památník holokaustu

Pražský magistrát zahájil pří-
pravu na tendr na zhotovitele 
Památníku ticha na nádraží 
Praha-Bubny, odkud byli 
deportováni Židé do koncen-
tračních táborů. Dodavatel 
stavby by měl být vybrán 
ještě letos, projekt by měl být 
dokončen v roce 2021. /čtk/

Krátce

město a jeho části získaly 
od státu jen pětinu potřebné 
částky.

Opozice žádá, aby stát poslal 
peníze krajům k dalšímu pře-
rozdělení nejpozději do polo-
viny června, jinak počátkem 
září hrozí kolaps sociálních 
služeb. Poslanci také poža-
dují například novelu zákona 
o sociálních službách, která by 
měla financování sociálních 
služeb ustálit.

Maláčová kritiku odmítá

Maláčová kritiku opozice 
odmítá. Brání se tím, že pro 
letošek vyjednala rekordní 
rozpočet pro sociální služby, 
o 830 milionů vyšší než v roce 
2017.

„Na ty nejpotřebnější jde 
teď víc než dvojnásobek toho, 
co byla ochotná dát pravice,“ 
řekla s tím, že je ochotná pení-
ze s ministryní financí Alenou 
Schillerovou (ANO) najít. 

NGUYEN Thuong Ly



Daniel NOVÁK

Výrobce perspektivních 
biopaliv druhé generace, 
petrochemická společnost 
Oleo Chemical, přilákal 
dalšího zájemce. Je jím pod-
nikatel v oblasti pohonných 
hmot a zemědělství Slaviša 
Zarič, jak zjistil deník E15. 
Koupit společnost Oleo Che-
mical, která je od roku 2011 
v insolvenci, chce Zaričova 
firma A+S. 

„Nabídku A+S bude Oleo 
Chemical posuzovat v prů-
běhu tohoto týdne a po vy-
hodnocení se k ní vyjádří,“ 
sdělil mluvčí Olea Jaroslav 
Pomp. Zaričova skupina 
provozuje v Česku síť čerpa-
cích stanic Zaris, distribuuje 
pohonné hmoty a provozuje 
daňový sklad. Zaričovi patří 

Firma podnikatele Zariče  
chce koupit Oleo Chemical

dát více než společnost Tem-
peratior byznysmena Grze-
gorze Hóty, která věřitelům 
Oleo Chemical nabízí  
400 milionů korun.

O podnik se zajímá i kou-
pelnářská společnost Ravak, 
jejíž majitelé původním 
vlastníkům Olea půjčili ka-
pitál na rozvoj firmy, ale ze 
svých peněz nedostali zpět 
ani korunu. „Dlouhodobě 
říkáme, že nejsprávnější 
cesta by bylo prodat Oleo 
Chemical ve veřejné soutě-
ži,“ uvedl mediální zástupce 
Ravaku Jan Vávra.

Za delší provaz v insol-
venci s petrochemickým 
podnikem tahal dlouho 
Temperatior, který si už 
několik let pronajímá libe-
recký závod Olea. Součástí 
reorganizačního plánu 
petrochemické firmy přitom 

také jihomoravský země-
dělský podnik Agro Monet 
a přepravce ČSAD Kyjov.

„Reakci Oleo Chemical za-
tím nemáme,“ reagoval bez 
dalšího komentáře Zarič. 
Nevyjádřil se ani k nabízené 
ceně. Zjevně by však musel 
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400
milionů korun 

nabízí věřitelům 
Oleo Chemical 

firma Temperatior. 

Podnik plný 
soudních kauz

Společnost Oleo Chemical 
vznikla v roce 2004 s cílem vy-
rábět biopaliva druhé generace, 
jejichž surovinou je nepotra-
vinářská biomasa. V úpadku 
je od roku 2011. Dění kolem 
firmy se rozpadlo do několika 
trestněprávních a insolvenčních 
větví. Mediálně nejznámější částí 
kauzy bylo obvinění zakladatelů 
Olea a skupiny kolem lobbisty 
Iva Rittiga z tunelování firmy. 
Zatímco Rittiga soud nepravo-
mocně osvobodil, další účastníci 
případu byli odsouzeni k trestům 
odnětí svobody.

Dráhy získaly 
v Telematice podíl 
převyšující sedmdesát 
procent, což jim 
dává větší práva 
na rozhodování 
o prodeji. 
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bylo, že Temperatior vyplatí 
věřitelům z vypořádacího 
úvěru 400 milionů korun 
a podnik převezme. „Zájem 
Temperatioru o vstup 
do Oleo Chemical podle 
reorganizačního plánu trvá. 
Záleží ovšem na věřitelích, 
zde plán přijmou,“ sdělil zá-
stupce Temperatioru Marek 
Pražák.

Ravak však toto řešení 
považuje za nevýhodné pro 
věřitele. Příbramští koupel-
náři podle insolvenčního 
rejstříku byli ochotni dát 
za Oleo Chemical půl miliar-
dy korun. Prosazovali však 
řešení úpadku konkurzem, 
nikoli reorganizací. 

Dalším zájemcem o Oleo 
Chemical byla společnost 
Litovelská cukrovarna. 
Nabízenou částku ovšem 
nezveřejnila. 

VÝROBCE PLASTOVÝCH AUTODÍLŮ Magna Exteriors 
(Bohemia) investoval loni a letos přes miliardu korun do rozší-
ření továrny v Liberci. Nosná výroba nárazníků, například pro 
koncern Volkswagen, díky tomu vzroste o více než třetinu  
na 3,5 milionu ročně. Podnik loni utržil 7,7 miliardy korun. 
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MILIARDOVÁ INVESTICE

Národní železniční 
dopravce České dráhy 
koupil za třicet mili-

onů korun od stavební firmy 
OHL ŽS téměř dvouprocentní 
podíl ve společnosti ČD-Tele-
matika. Vyplývá to z výroční 
zprávy ČD. Transakcí, která 
se uskutečnila loni v květnu, 
získaly dráhy předposlední 
minoritní podíl v Telematice, 
kterou teď ovládají z téměř  
71 procent. Zbylou část drží 
skupina PPF nejbohatšího 
Čecha Petra Kellnera. 

„Z pohledu core byznysu 
tato dceřiná společnost neza-
padá do dlouhodobé strategie 
skupiny ČD. Proto chceme 
výhledově prodat svůj podíl 
státu,“ uvádí mluvčí dopravce 
Radek Joklík.

Telematika loni zvýšila tržby 
o třináct procent na 1,67 mi - 

Dráhy chystají půdu 
k prodeji ČD-Telematiky

liardy korun a čistý zisk 
o sedm procent na 55 milionů 
korun. Firma vlastní jednu 
z nejrozsáhlejších optických in-
frastruktur v Česku, například 
centrální úložiště dat. Zaměst-
nává přes pět set pracovníků. 
„Pro stát má část činnosti této 
akciové společnosti strategický 

význam,“ zdůrazňuje mluvčí 
ministerstva dopravy Lenka 
Rezková.

„V nákupu minoritních podí-
lů vidím přípravu na transakci. 
Dráhy získaly podíl převyšující 
sedmdesát procent, což jim 
dává větší práva na rozhodová-
ní o prodeji. Minoritní partner 
PPF by mohl ztratit možnost 
blokačního podílu. Dráhy 
získaly výhodnější pozici, ale 
s PPF se stejně budou muset 
dohodnout,“ tvrdí předseda 
dopravní sekce Hospodářské 
komory Emanuel Šíp.

Kromě Telematiky chtějí 
dráhy prodat nákladního 
dopravce ČD Cargo. Naopak 
posílí zbylé dceřiné společ-
nosti, což se týká třeba hlavní 
opravárenské firmy DPOV. 

Jiří LIEBREICH
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Na koho se obrátím, když:

• je zpožděný, zrušený let – leteckou společnost,
• dlouho čekám na zavazadlo, mám jej zničené nebo ztracené

– přepážku reklamace zavazadel letecké společnosti,
• se mi něco stalo při bezpečnostní kontrole – příslušné letiště,
• jsem ztratil doklady – policie,
• jsem ztratil něco na palubě letadla – letecká společnost, 
• jsem ztratil něco v prostorách letiště – příslušné letiště. 
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Jaroslav BUKOVSKÝ

Téměř padesát milionů 
korun dluží držitelům svých 
dluhopisů developer Triload 
Invest. Po čtyřech měsících 
od zahájení insolvenčního 
řízení na popud bývalých za-
městnanců začíná nad svým 
byznysem lámat hůl i majitel 
a šéf podniku Robert Krejčí. 

Ten letos navzdory poža-
davkům na správu majetku 
v rámci insolvenčního řízení 
nabídl pod cenou k prodeji 
majetkovou podstatu firmy. 
„Dlužník od zahájení insol-
venčního řízení neposkytuje 
součinnost soudu. Přestože 
ho předběžný insolvenční 

Triload Invest kličkuje  
před držiteli dluhopisů

ný insolvenční správce Jan 
Langmeier. Firma podle 
něho dala do aukce nemovi-
tosti z majetku své dceřiné 
firmy Hotel Lučany, a to jen 
za pětinu odhadní ceny činící 
dvacet milionů korun. 

„Dlužník usiloval o pro-
dej nemovitostí společnosti 
Hotel Lučany, přestože byl 
předběžným insolvenčním 
správcem poučen, že s ne-
movitostmi nesmí nakládat 
způsobem, který by byl 
v rozporu s nařízeným před-
běžným opatřením,“ dodává 
Langmeier. Zdůrazňuje, 
že Triload nevyvíjí snahu 
o restart byznysu, čímž by 
zvýšil šance, že budou věřite-
lé firmy uspokojeni. 

Robert Krejčí na dotazy 
deníku E15 o možném vyvá-
dění majetku a komunikaci 
s insolvenčním správcem 
nereagoval.

„Postup emitenta pova-
žujeme od počátku za úče-
lový a věřitelům důrazně 
doporučujeme podat trestní 
oznámení. V rámci trestního 
řízení pak mohou uplatnit 
náhradu škody,“ uvedla 
mluvčí portálu Rizikovedlu-
hopisy.cz Eliška Skřivanová. 
„Není důvod čekat na zá-
věr insolvenčního řízení. 
Obě podání mohou běžet 
současně. Investoři tím zvýší 
pravděpodobnost alespoň 
nějakého zadostiučinění,“ 
připomíná.

správce opakovaně žádal 
o zpřístupnění nebo předání 
účetnictví, do dnešního 
dne se to nestalo,“ uvádí 
v květnové zprávě předběž-
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Firma dala do aukce 
nemovitosti z majetku 
své dceřiné firmy 
Hotel Lučany, a to jen 
za pětinu odhadní 
ceny činící dvacet 
milionů korun. 

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)

299049/476 inzerce

Firmy zaplatí 
za reklamu 
více než loni

Výdaje na komunikaci a re-
klamu v Česku v roce 2019 
vzrostou meziročně o pět 
procent na 114,5 miliardy 
korun. Celkový obrat oboru 
však bude ještě o miliardy 
vyšší, protože číslo nezahr-
nuje výdaje veřejného sekto-
ru a tisíců regionálních firem 
a živnostníků. Oznámila to 
Asociace komunikačních 
agentur.

Zadavatelé letos hodlají 
posílit investice do mediál-
ních kanálů o tři procenta. 
Investice do ostatních forem 
komunikace včetně on-line 
a produkce porostou dvakrát 
rychleji. 

Mezi nejvýznamněji 
rostoucí disciplíny patří 
on-line, dárkové předměty, 
spotřebitelské soutěže nebo 
telemarketing. /čtk/



Lidé loni v tuzemsku 
podali sázky ve výši  
249,5 mi liardy korun, 

což bylo oproti předchozímu 
roku o 11,3 procenta více. Ob-
jem vyplacených výher vzrostl 
o 18,4 procenta na 218,2 mi- 
liardy korun. Hrubé příjmy 
sázkových firem však mezi-
ročně klesly o 21,4 procenta 
na 31,3 miliardy korun. Vy-
plývá to z údajů Generálního 
finančního ředitelství.

Propad počtu heren 

Největší podíl sázek, téměř 
tři pětiny, připadal stejně 
jako v roce 2017 na technic-
kou hru, především tedy 
na automaty. Loni se na nich 
v Česku prosázelo 144,5 mi- 
liardy korun, meziročně 
o 10,9 procenta více. Evident-
ní je přesun hráčů z heren 

Češi loni rekordně sázeli
na internet. Zatímco objem 
peněz vložený do automatů 
v hernách loni meziročně 
klesl o 11,5 procenta na  
101,4 miliardy korun, na in-
ternetu se zvýšil o 175 pro-
cent na 43,1 miliardy korun.

Počet heren podle údajů 
ministerstva financí klesl 
na konci loňského roku 
meziročně více než o třetinu 

na 1801. Proti začátku roku 
2012 se snížil o tři čtvrtiny. 
Ministryně financí Alena 
Schillerová (za ANO) to 
vysvětluje jako důsledek fun-
gování zákona o hazardních 
hrách, který platí od roku 
2017. V hernách zavedl dvou-
stupňové povolovací řízení 
a omezil takzvané zvláštní 
provozní režimy, tedy hazard 
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Aplikace Wallet se 
smí napojit na banky 

Český fintechový start-up 
BudgetBakers, který vyvíjí 
aplikaci pro správu osob-
ních financí Wallet, získal 
licenci centrální banky 
k napojení do bankovního 
rozhraní API. Wallet kromě 
zapisování příjmů a výdajů 
nabízí i správu dluhů, zá-
ruk či nákupních seznamů.

Strnadův holding CSG 
koupil autodealery

Skupina Czechoslovak 
Group podnikatele Michala 
Strnada získala skupinu 
firem, k níž patří největší 
autorizovaný prodejce aut 
Hyundai a druhý nejvý-
znamnější prodejce vozů 
Mazda v ČR. Získané pod-
niky dosáhly loni obratu 
1,7 miliardy korun. /čtk/

Krátce

v restauracích, barech nebo 
na benzinových pumpách. 
U on-line her zavedl povin-
nost registrace na poboč-
kách. 

Živá hra posílila 

Na kurzové sázky loni při-
padalo 27,8 procenta všech 
sázek. Jejich objem meziroč-
ně vzrostl o 7,6 procenta na  
69,5 miliardy korun. V ka- 
menných pobočkách stoupl 
o 8,2 procenta na 6,3 miliar-
dy, na internetu o 7,5 procen-
ta na 63,2 miliardy korun.

Za kurzovými sázkami ná-
sledovala živá hra, kam spa-
dají například ruleta, kostky 
či poker. Na tuto kategorii 
připadlo 8,4 procenta všech 
sázek. Objem se meziročně 
zvýšil o čtvrtinu na 21,1 mi- 
liardy korun. /čtk/

Bilance provozovatelů loterií (v miliardách korun)

250

200

150

100

50

0

Pramen Generální finanční ředitelství, ministerstvo financí

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

sázky výhry příjmy 

31,8 31,3

125,6

93,8

249,5

218,2



8 | TRHY & ZAHRANIČÍ

litní majetek po miliardáři 
Geraldu Grosvenorovi.

Trh táhne dolů především 
slabá poptávka po luxusních 
rezidenčních nemovitostech 
v centrální části Londýna. 
Jak vyplývá z údajů spo-
lečnosti LonRes obcho-
dující s daty o realitním 
trhu, v této kategorii ceny 
loni klesly o 7,1 procenta. 
Za první tři měsíce letošního 
roku pak takové nemovi-
tosti meziročně zlevnily 
dokonce o 9,7 procenta. 

Ceny bydlení 
v Londýně padají
Štěpán BRUNER

Byty a domy v britské metro-
poli zlevnily za posledních 12 
měsíců o 1,9 procenta a po-
tvrdily tak už téměř čtyři 
roky trvající trend. Na někte-
rých prémiových adresách 
je propad ještě mnohem 
výraznější, téměř dvouci-
ferný. Co do nákupu bytu je 
však Londýn stále nejdražší 
evropskou destinací. Přesto 
se za poslední rok staly rezi-
denční nemovitosti v britské 
metropoli o něco dostupněj-
ší. Vyplývá z dat britského 
katastrálního úřadu.

Podle realitních makléřů 
řada potenciálních kupců 
vyčkávala, jak se vyvine si-
tuace kolem původního data 
odchodu Británie z Evropské 
unie, který byl naplánovaný 
na 29. března. „Vždy jsem 
říkal, že pokud tato země 
ekonomicky něco nezvlád-
ne, tak je to dlouhotrvající 
období nejistoty,“ citovala 
agentura Bloomberg Marka 
Prestona, ředitele Grosvenor 
Group, která spravuje rea-

Propad cen se přitom netýká 
všech londýnských adres, 
data o prémiovém bydlení 
za celou metropoli ukazují 
pokles o 6,7 procenta. Nej-
větší výprodej nastal v jádru 
města, hlavně ve čtvrtích 
Mayfair, Belgravia nebo Kni-
ghtsbridge. Obecně platí, že 
čím dále od centra, tím po-
maleji ztrácejí byty a domy 
svou hodnotu. O desítky dní 
se také prodloužila doba, 
po kterou trvá, než si dům či 
byt najde svého kupce.

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 30. 5. 2019 Akcie na pražské burze 30. 5. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 90,50   -1,63 % 

CETV 84,90   -0,12 % 

ČEZ 538,50   1,22 % 

Erste Bank 828,00   0,73 % 

Kofola 294,00   0,68 % 

KB 870,00   0,06 % 

Moneta 75,20   0,67 % 

O2 CR 249,00   -0,20 % 

Pegas 744,00   0,54 % 

Philip Mor. ČR 13 700,00   1,48 % 

TMR 755,00 0,00 %

VIG 561,00   0,00 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

349 830

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,055

Čína 1 3,360

Dánsko 1 3,460

EMU 1 25,840

Chorvatsko 1 3,481

Japonsko 100 21,163

Kanada 1 17,192

Maďarsko 100 7,958

Norsko 1 2,647

Polsko 1 6,025

Rusko 100 35,716

Švédsko 1 2,430

Švýcarsko 1 23,015

Turecko 1 3,948

USA 1 23,208

Velká Británie 1 29,306

ZTRÁTA ZÁJMU. Ceny londýnských nemovitostí klesají 
nejrychleji v prémiových čtvrtích, jako je Knightsbridge.
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Uber už nechce nabí-
zet své služby nevy-
chovancům. Pasažé-

rům s nízkým hodnocením 
v aplikaci by se mohlo stát, 
že jim americký dopravce 
zakáže využívat službu. Fir-
ma k těmto krokům chystá 
kampaň pro řidiče i zákazní-
ky. Informoval o tom server 
Business Insider, který 
citoval jednu z manažerek 
Kate Parkerovou.

Vzdělávací kampaň by 
měla alternativní taxisluž-
ba spustit dříve, než nové 
standardy vstoupí v platnost. 
„Zákazníci i řidiči budou mít 
šanci rychle pochopit, co je 
a co není přijatelné během 
jízdy s Uberem,“ uvedla 
Parkerová. 

Společnost Uber zatím 
nezveřejnila informace 
o tom, jakým způsobem 
chce přimět své řidiče a zá-
kazníky k lepšímu chování 
během cesty. Nápovědu jí 
však dávají samotní řidiči. 

Server Business Insider 
například zveřejnil článek 
s výpovědmi zaměstnanců 
Uberu, ve kterém říkají, jaké 
věci by zákazníci rozhodně 
neměli dělat během jízdy. 
Řidiči zmiňují například to, 
aby cestující v autě nejedli 
(nebo se alespoň zeptali, 
zdali mohou jíst), neignoro-
vali řidiče nebo nebouchali 
dveřmi. 

Spolek řidičů Uberu 
a ostatních dopravních 
společností, který se stará 
o jejich bezpečí a bojuje 
o vyšší mzdy, hodnotí krok 
amerického dopravce jako 
vysoce pozitivní. Přede-
vším kvůli lepší ochraně 
řidičů. „Pokud se chová 
šofér zdvořile, měl by se tak 
chovat i zákazník. Novinka 
může předejít fyzickému 
násilí či rasismu,“ doplnila 
organizace.

 
Jiří FRYDLEWICZ

Hulváti se s Uberem 
již nesvezou

Rakouský prezident 
Alexander Van der 
Bellen pověřil se-

stavením přechodné vlády 
dosavadní šéfku ústavního 
soudu Brigitte Bierleinovou. 
Rakouskou vládu tak poprvé 

povede žena. Devětašedesá-
tiletá kancléřka má s kabine-
tem odborníků dovést zemi 
k předčasným volbám, které 
jsou plánovány na září.

Prezident řekl, že se 
s Bierleinovou shoduje 
v tom, že ministři pře-
chodné vlády by měli být 
převážně státní úřední-
ci. Van der Bellen zatím 
představil pouze jméno 
šéfky vlády a dvou ministrů. 
Vicekancléřem a ministrem 
spravedlnosti v úřednickém 
kabinetu bude bývalý před-
seda nejvyššího správního 
soudu Clemens Jabloner. Mi-
nistrem zahraničí se má stát 
diplomat a mimo jiné bývalý 
mluvčí ministerstva zahrani-
čí Alexander Schallenberg. 
Seznam ostatních ministrů 
by měl být oznámen pozdě-
ji. /čtk/  Sledujte E15.cz

Rakousko dočasně 
povede premiérka
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Portugalsko vydalo 
panda dluhopisy

Portugalsko je v eurozóně 
první zemí, která vydává 
dluhopisy v čínských jüanech 
na čínském trhu. Takzvané 
panda dluhopisy, jejichž 
prodej právě probíhá, mají 
tříletou splatnost a jejich 
hodnota dosahuje dvou mi-
liard jüanů, asi 6,7 miliardy 

korun. V Evropské unii ale 
Lisabon prvenství nedrží, 
Polsko vydalo vládní dluho-
pisy na čínském trhu v roce 
2016 a Maďarsko vloni.

V Budapešti se potopila 
loď s turisty

Nejméně sedm lidí přišlo o ži-
vot a dalších 21 se pohřešuje 
poté, co se ve středu pozdě 

večer na Dunaji v centru 
Budapešti po střetu s jiným 
plavidlem potopila loď s jiho-
korejskými turisty. Podařilo 
se zachránit sedm osob. 
Naděje na vypátrání dalších 
přeživších jsou však minimál-
ní. Jde o jedno z nejhorších 
neštěstí svého druhu mimo 
moře v Evropě za poslední 
dekády. Potopení podle 
policie trvalo asi sedm vteřin.

Poslanci na Ukrajině 
nepřijali rezignaci 
premiéra

Ukrajinský parlament 
v hlasování nepřijal rezig-
naci premiéra Volodymyra 
Hrojsmana, kterou šéf vlády 
minulý týden podal po vý-
zvě prezidenta Volodymyra 
Zelenského. Proti odstoupení 
vlády se vyslovila nejsilnější 

parlamentní strana bývalé 
hlavy státu Petra Porošenka, 
podle níž by pád kabinetu 
před červencovými předčas-
nými volbami přivedl zemi 
k chaosu. Zelenskyj poté 
předložil návrh na odvolání 
ministra zahraničí a obrany 
a ředitele tajné služby SBU. 
Pro schválení rezignace vlády 
zvedlo ruku pouze 97 z po-
třebných 226 poslanců. /čtk/

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

299022/202 inzerce

Turecká letadla a bojové 
vrtulníky zasáhly 
několik cílů v horna-

tém severním Iráku. Potvr-
dilo to turecké ministerstvo 
obrany a dodalo, že operace 
v sousední zemi vstoupila již 
do čtvrtého dne a armáda 
„neutralizovala“ 19 kurd-
ských ozbrojenců.

Operace, která probíhá 
na území, kde Irák hraničí 
s jihovýchodní částí Turecka, 
začala v pondělí odpoled-
ne ostřelováním a nálety. 
Následně Turecko zapojilo 
i komanda, která dostala 
pokyn neutralizovat teroristy 
a zničit jejich skrýše.

Ankara řadí tureckou 
Stranu kurdských pracujících 
(PKK) stejně jako například 
milice syrských Kurdů, které 
ale mají podporu Spojených 

států, k teroristickým orga-
nizacím. Turecko si nepře-
je, aby Kurdové působili 
v blízkosti turecké hranice 
a v minulosti turecká armáda 
v severním Iráku opakovaně 
bombardovala údajné skrýše 
kurdských separatistů.

PKK, která od roku 
1984 bojuje za autonom-
ní Kurdistán a za práva 
Kurdů v Turecku i v dalších 
Kurdy obývaných oblastech, 
za teroristickou skupinu 
kromě Turecka považují také 
Spojené státy a Evropská 
unie. Ve středu zahynuli při 
bombovém útoku v oblasti 
Hakurk poblíž turecké hra-
nice dva vojáci. Letouny rov-
něž podnikly nálety západně 
od Hakurku a zasáhly úkryty 
členů PKK a rovněž skrýše 
zbraní./čtk/

Turci pokračují 
v útocích na Kurdy

NEJVĚTŠÍ ruská plynárenská společnost Gazprom v prvním čtvrtletí zvýšila zisk meziročně 
o 44 procent na 536 miliard rublů, asi 190,3 miliardy korun. Pokles exportu kompenzovaly vyšší 
ceny plynu a také vyšší objem prodeje. Příjmy Gazpromu se za první tři měsíce zvýšily na 2,29 bi- 
lionu rublů z 2,14 bilionu před rokem. Plynárenský gigant je pilířem ruské ekonomiky, k tvorbě hru-
bého domácího produktu, který ročně dosahuje 1,6 bilionu dolarů, přispívá více než pěti procenty.
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Hlavní magnet Slánska připa-
dá obci Klobuky. Tam se jako 
posel z jiného světa tyčí mezi 
lány polí tmavý pokřivený 
prst našeho nejznámějšího 

menhiru. Výletníci sem putují 
načerpat energii a sílu. Men-
hiru se říká Kamenný ovčák, 
Zkamenělý pastýř nebo 
také Kamenný muž. Jedna 

z pověstí vypráví, že pokaždé 
když se v Klobukách rozez-
ní kostelní zvon, Kamenný 
ovčák postoupí o zrnko písku 
blíže k tamní svatyni. A až 

bude přímo u ní, nastane 
konec světa. 

Klobucký menhir zachy-
tily mapy už ve druhé půlce 
18. století. Přesný účel Ka-
menného ovčáka zatím ještě 
nikdo neobjasnil. Každopád-
ně byl kámen vztyčen uměle. 
Původně prý okolo něj stálo 
ještě šest, případně dvanáct 
menších kamenů. Podle le-
gend představovaly zkameně-
lé stádo ovcí. Od silnice vede 
k menhiru nově zbudovaný 
chodník. Současně Kamenné-
ho ovčáka vroubí upravený 
kruh s informační tabulí. 
Do puklin menhiru někteří 
návštěvníci zasouvají drobné 
mince či se pokoušejí vyrývat 
rozličné symboly. Zdaleka 
nejlepší je ale u kamene tiše 
postát, dotknout se a podívat 
do dáli, kde se matně rýsuje 
nezaměnitelná silueta legen-
dárního Řípu.

Od zvonu ke zvonu
Skutečným šperkem Slánska 
jsou zdejší líbezné dřevěné 
zvonice. Snad nikde jinde 
u nás jich není tolik na tak 
malém prostoru. Stačí se 
podívat na mapu: Železnice, 
Přelíc, Nabdín, Skůry, Řisuty 
a mnoho dalších vesnic tají 
svoji originální zvoničku. 
Kromě duchovní role jejich 
hlas varoval před nebezpečím 
a plnil úlohu komunikačního 
prostředku. Bezkonkurenčně 
nejkrásnější a nejznámější 
zvonice celého regionu se krčí 
pod korunami stromů upro-
střed návsi v Neprobylicích. 

Adrenalin nad Slaným 
pramenem
Byla by škoda minout i me-
tropoli regionu – někdejší 
královské město Slaný. Už 
jeho atypické jméno příjemně 

 in
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V krajině 
kamenného 
muže

rozdráždí chuťové pohárky – 
byť o něco méně než ostatní 
naše sídla, třeba Hovězí, 
Telecí nebo Brambory. Důleži-
té ochucovadlo totiž stálo 
přímo za zrodem pozdějšího 
města. Už při vzniku českého 
státu se zde prý získávala sůl 
odpařováním vody z tamního 
Slaného pramene. Bájné zří-
dlo se dochovalo dodnes, ale 
téměř ztratilo obsah soli. 

Přímo nad ním se vypíná 
magická Slánská hora. Ro-
mantická zákoutí zvýrazňují 
bizarní skaliska prostoupená 
četnými puklinami i otvory 
nekrasových jeskyní. Část 
hory v minulosti poničil lom. 
Nenávratně tak zanikly zbytky 
prastarého hradiště, kde nej-
spíš také existovala megalitic-
ká svatyně s menhiry. Magic-
kou atmosféru Slánské hory 
tak nyní uchovávají pouze tři 
dřevěné kříže na vrcholové 
plošině. Odtud je půvabný 
výhled k sopečným kuželům 
Českého středohoří. 

Více tipů na cesty v časopise

Přívětivé krajině okolo Slaného 
naštěstí pořád chybí spousta kroků 
do natřískaného turistického 
eldoráda. Přitom tu najdete mnoho 
unikátů a rarit, které uchvátí 
objevitelsky laděné cestovatele.

Jakub HLOUŠEK

KAMENNÝ OVČÁK. Tady 
jsou zajedno experti i laikové, 

že jde doopravdy s největší 
pravděpodobností o menhir. 

Rozmary počasí mu vtiskly čer-
nou patinu, v reálu je zbudován 

z pískovce červenavého až 
rezavě hnědého odstínu.

ZVONICE V NEPROBYLI-
CÍCH. Dřevěná stavba je jed-
nou ze zastávek lokální naučné 
stezky „Od svatého Ducha 
do sídla pána z Pětipes“.

CÍFKŮV STATEK V TŘEBÍZI. Selské baroko lze nalézt i mimo 
jižní Čechy.
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hledat primárně v havá- 
riích elektráren v čele s tou 
černobylskou. Pokud ale 
bude pokračovat vývoj stále 
modernějších a bezpečněj-
ších reaktorů, obavy z opako-
vání Černobylu budou jako 
téma slábnout. Zato otázka, 
kam s vyhořelým palivem, 
může advokáty jádra trápit 
mnohem více. Odpověď, že 
je možné ho na sto tisíc let 
bezpečně „zabetonovat“ pod 
zem, může být třeba i faktic-
ky správná. Leč zdaleka ne 
každý bude mít pro takové 
vyhlídky pochopení.

Existují silné argumenty 
ve prospěch trvalých úložišť. 
Touto cestou se vydaly tak 
vyspělé země jako Finsko 

a Švédsko, které jsou v tomto 
ohledu nejdál na zeměkouli. 
Ve Finsku už se jedno úloži-
ště staví přímo pod jader-
nou elektrárnou Olkiluoto. 
V obou severských zemích se 
přitom podařilo využít pod-
pory lidí, kteří žijí v blízkosti 
atomových reaktorů a jasně 
vidí, jaké z toho mají ekono-
mické výhody.

V Česku může vše kompli-
kovat nedůvěra k institucím. 
Správa úložišť radioaktiv-
ních odpadů, která stavbu 
hlubinného úložiště při-
pravuje, čelila kritice kvůli 
údajné nehospodárnosti. 
Ministr průmyslu Havlíček 
nyní nařídil kontrolu jejího 
hospodaření.

Máme nějaké jiné řešení 
než trvalé úložiště? Teoretic-
ky můžeme stopnout výstav-
bu nových reaktorů, což ale 
nevyřeší problém se starým 
palivem. Nabízí se možnost 
vyvézt ho za hranice, existuje 
myšlenka česko-slovenského, 
nebo dokonce evropského 
úložiště. Jestliže ale vidíme, 
jak „projaderní“ Češi protes-
tují proti vlastnímu palivu, 
není těžké si představit, jak 
by vypadalo přijetí „odpadu“ 
z Česka někde v cizině.

Kromě trvalého úložiště je 
tu ještě naděje, že vyhořelé 
palivo najde v budoucnu lep-
ší uplatnění než ležet zako-
pané pod zemí. Nakonec ne-
musí jít ani tak o odpad jako 

o cennou surovinu. Palivo 
je dnes vyhořelé jen z malé 
části a reaktory budoucích 
generací by ho mohly dále 
využívat. Výzkum a vývoj 
musejí směřovat nejen k bez-
pečnějším elektrárnám, ale 
také k efektivnějšímu využití 
paliva. Nedá se s jistotou říci, 
že tím vyřešíme problé-
my s veškerým stávajícím 
„odpadem“.  Ale pokud jde 
o budoucnost bezpečnější 
jaderné energetiky, je možné 
mluvit o reálné naději.

 
Jan  
ŽIŽKA
spolupracovník  
redakce
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Kam s ním?
Jaderná energetika má silnou 
podporu české veřejnosti, 
alespoň ve srovnání s jinými 
zeměmi. A to je zřejmě také 
důvod, proč současná vláda 
tvrdí, že připravuje výstavbu 
nových reaktorů. Podpora 
lidí ale může být pohříchu 
vrtkavá, když se atomová 
energie přesouvá do jejich 
blízkého sousedství. Výbuš-
ným tématem je zvláště uklá-
dání vyhořelého jaderného 
paliva. Protesty obcí proti 
případnému budování trva-
lého úložiště v jejich blízkosti 
to ukazují jasně.

Kořeny odporu vůči jader-
né energii ve světě je třeba 

Komentář

Nejpozději na konci září hrozí 
kolaps sociálních služeb. Nemaluji 
čerta na zeď, to bych si jako 
lidovec nemohl dovolit, řekl šéf 
KDU-ČSL Marek Výborný.
str. 3
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AVIATICKÁ POUŤ. Po-
devětadvacáté se v sobotu 
a neděli na pardubickém 
letišti uskuteční další ročník 
Aviatické pouti. Bude možné 
vidět řadu historických 
letounů poháněných hvězdi-
covými motory, akrobatické 
show nejen s letadly, ale 
i s vrtulníkemu Bo 105CB, 
a množství pozemní vojen-
ské, policejní či hasičské 
techniky.

DĚTSKÝ DEN U KONÍ. Sobotní pokračování sezony na závodišti 
v Praze-Velké Chuchli je spojeno i s Dětským dnem. Nejmenší 
návštěvníci se mohou těšit na řadu atrakcí – připraveny pro ně 
budou jízdy na ponících, loutkové divadlo, soutěž v králičím hopu, 
malování na obličej, nafukovací hrady či skákací pytle.

AUTOVETERÁNY. Vete-
ran car club Jičín pořádá 
ode dneška do neděle 
tradiční setkání historic-
kých vozidel vyrobených 
do roku 1945. Dnes se 
uskuteční výletní jízda 
po okolí Jičína, sobota je 
soutěžní den s dopo-
lední výstavou zhruba 
sedmi desítek vozidel na 
jičínském Valdštejnově 
náměstí.

UNITED ISLANDS.  
Od pátku do neděle se již 
pošestnácté koná největší 
tuzemský festival zaměřený 
na novou hudbu a hledání 
talentů United Islands of Pra-
gue. Letošní ročník se ponese 
především ve znamení umělců 
z Velké Británie, objeví se i mu-
zikanti ze všech koutů světa. 
Na deseti pódiích vystoupí více 
než stovka interpretů. Vstupné 
na koncerty je stejně jako v mi-
nulosti zdarma.

SOUTĚŽ VÍN. Sobota odpoledne bude v prostorách hradu 
Litoměřice patřit osmému ročníku prezentační, soutěžní a prodejní 
přehlídky vín z Čech i Moravy Litoměřický hrozen. Lidé budou moci 
ochutnat produkci dvou desítek vinařství z Mělníka, Malých Žerno-
sek či Čejkovic, odpoledne se uskuteční i hudební vystoupení.
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Známé klišé říká, že větší je lepší. 
Platí to nejspíš i pro auta. Každá 
nová generace stejného modelu 
o kousek povyroste. Rostou i chutě 
a potřeby zákazníků, kteří se 
rozhlížejí při koupi vždy po větším 
autě. Češi tak aktuálně pomíjejí ta 
nejmenší miniauta. Ale týká se to 
i aut o třídu větších – městských 
vozů třídy felicie a fabie. 

NEŽ PŘIJDE KRIZE
Zatímco před patnácti lety se dala 
mezi deseti nejprodávanějšími 
modely najít minimálně čtyři auta 
do města (Škoda Fabia, Renault 
Clio, Peugeot 206 a Daewoo Ma-
tiz), dnes tam zbyla pouze fabia. 
A dokonce už to ani není česká 
jednička, ale obsadila druhou pozici 
za větší octavií. Zatímco v roce 
2004 si fabii ročně vybralo 40 tisíc 
zákazníků, loni už to byla pouze 
polovina. 

Podle analytiků se zájem kupců 
o malá auta vrátí zase až ve chvíli, 
kdy nastane ekonomická krize, 
případně k pořízení této kategorie 
bude motoristy motivovat něja-
ká ekonomická pobídka – buďto 
rapidní zdražení pohonných hmot, 
případně nějaká forma šrotovného.

MALÁ AUTA TÁHLA
Když před devíti lety v Německu 
proběhla pobídka s možností bonu-
su ve výši až 64 tisíc korun, rapidně 
to posílilo zájem zejména o malé 
vozy. Vydělal na tom Volkswagen, 
Opel, Ford i Škoda Auto. Fabia se 
tehdy stala v Německu nejprodáva-
nějším autem. Jenže přesto musely 
automobilky v době nastupující 
krize propouštět. 

Z českých fabrik nejvíc profitovala 
kolínská automobilka TPCA, která 
zvedla tržby skoro o šest procent 
a zavedla mimořádné směny. 

Loňská vlna německého šro-
tovného podpořená samotným 
Volkswagenem na základě kauzy 
Dieselgate už neměla takový efekt. 
Zvýhodnění se víc vyplatilo u draž-
ších a větších aut. I proto se zájem 
zákazníků přesunul spíše k elektro-
mobilům či plug-in hybridům.

Máme se moc dobře!  
Malá auta už nikdo nechce…
Češi bohatnou a tak se při koupi auta nemusejí omezovat jen na ta malá, která roky 
zastávala funkci jediného rodinného vozidla. Na západ od nás to nebylo tak obvyklé.

DŮVODEM JE I CENA
Argumentem pro pořízení většího 
auta může být i přibližující se cena. 
Malá auta totiž zdražují. Vzhledem 
k povinné instalaci bezpečnost-
ních asistentů, které jsou v Evropě 
vyžadovány, je jejich hodnota skoro 
na úrovni nižší střední třídy. Zatím-
co dřív se ceny lišily třeba o po-
lovinu, dnes v průměru jen o pár 
desítek tisíc. Například mezi vozy 
Kia Rio a Ceed je rozdíl pouhých 
pětapadesát tisíc. V základní výbavě 
většího vozu jsou ale prvky, které 
u menšího dostává zákazník jen 
za příplatek.  

Třeba v Římě nebo v Paříži je 
impulzem pro pořízení malého 
auta složité parkování, které bývá 
s větším vozem skoro nemožné. 
Malá auta si tam pořizují jakožto 
druhá vozidla do rodiny na městské 
projížďky – primární motivací ale 
není nejnižší cena. Takže neváhají 
auta dovybavit klidně na úroveň 
většího modelu. 

Malá auta Kompakty SUV Ostatní

NEJPRODÁVANĚJŠÍ MALÁ AUTA
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Škoda Fabia

Peugeot 206

Hyundai Getz

40 133

3704

2407

Škoda Fabia

Renault Clio 

Dacia Sandero 

21 053

3508

2938

2004 2018

ROČNÍ PRODEJE MALÝCH AUT – SROVNÁNÍ LET 2004 A 2018
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FIAT CHRYSLER SE CHCE 
SPOJIT S RENAULTEM
Italsko-americká automobilka 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 
jedná o fúzi s francouzským 
Renaultem. Spojením by vznikl 
třetí největší výrobce automobilů 
na světě za společnostmi Toyota 
a Volkswagen. Sloučený podnik 
by ročně vyráběl zhruba 8,7 mili-
onu aut. Fiat uvedl, že 50 procent 
nového podniku by připadlo 
akcionářům FCA a 50 pro cent by 
vlastnili akcionáři Renaultu. Fiat 
Chrysler upozornil, že fúzí by 
podniky mohly ročně ušetřit pět 
miliard eur (129 miliard korun). 
Zároveň zdůraznil, že spojení by 
nevedlo k žádnému uzavírání 
nynějších továren. Francouzská 
vláda, která v Renaultu vlastní 
15procentní podíl a je jeho největ-
ším akcionářem, vyjádřila s plá-
novanou fúzí opatrný souhlas. 
Podle Claudia Borghiho z italské 
vládní strany Liga by si vláda 
mohla říci o podíl v chystaném 
podniku, aby byla ve stejné pozi-
ci jako francouzský kabinet. Podíl 
francouzského státu v Renaultu 
Borghi označil za anomálii.

KRÁTCE

záchrana při nehodě

nepřetržitý dohled  
nad vozidlem

platba pojistného  
podle ujetých km

slevy za maximální  
zabezpečení
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Jenže u Čechů malá auta v minulosti 
tradičně zastávala funkci jediného 
rodinného vozidla.  

STYL NA VYSOKÉ NOZE
Mění se i samotné chutě Čechů 
– aktuálně touží po zvýšeném mo-
delu SUV. V desítce nejprodávaněj-
ších modelů najdete karoq, kodiak 
a duster. Výrobci zvolili marketin-
govou strategii, ve které vyzdvi-
hují styl a nezávislost kategorie. 
Zákazníci uvěřili i vyšší bezpečnosti 
díky zvýšenému nastupování. Takže 
od Peugeotu 208 existuje zvýše-
ný 2008, od Škody Scala Kamiq. 
Zato se nahlas hovoří o konci fabie 
combi. 

Podle mnohých odborníků ovšem 
ještě nepřišla poslední hodinka ma-
lých aut. Shodují se ale v tom, že ta 
nejmenší miniauta budou v budouc-
nu dávat význam už jen na elektři-
nu. Škoda už představila svůj první 
čistě elektrický model Citigoe iV 
a ukončila výrobu spalovací verze. 
Pro příště už bude citigo jezdit pou-
ze na elektřinu. 
 Petr Slováček
 časopis Svět motorů 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ AUTA V ČR – SROVNÁNÍ LET 2002 A 2018
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Škoda Octavia
Škoda Fabia
Škoda Rapid
Hyundai i30
Škoda Superb
Škoda Karoq
Škoda Kodiaq
Volkswagen Golf
Dacia Duster
Kia Ceed

25 834
21 053
14 353
7455
6760
6548
6227
5529
5290
4250

2018

2002
Škoda Fabia
Škoda Octavia
Renault Clio/Thalia
Peugeot 206
Peugeot 307
Volkswagen Passat
Volkswagen Golf
Škoda Superb
Ford Focus
Daewoo Matiz

52 375
19 047
4497
4001
3098
3039
2615
2461
2420
1915

Foto shutterstock 

Pramen SDA

ČÍŇANÉ VYROBÍ 
DODÁVKOVÁ AUTA  
BEZ ŘIDIČE

Čínská společnost Neolix zahá-
jila masovou výrobu samoříze-
ných dodávkových vozů a stala 
se tak zřejmě první firmou 
na světě, která dodávky bez 
řidiče začala vyrábět. Firma oče-
kává, že v prvním roce od zahá-
jení výroby dodá až tisíc těchto 
vozů. Mezi zákazníky Neolixu 
patří čínské firmy JD.com 
a Huawei Technologies. Čínský 
miliardář a spoluzakladatel 
internetového obchodu Alibaba 
Jack Ma odhaduje, že do deseti 
let se v Číně denně realizuje 
jedna miliarda doručení a právě 
doručování zásilek bude pro 
autonomní auta hlavní parketa 
v nejbližší budoucnosti. 
Neolix už otestoval více než 
sto dodávkových aut bez řidiče 
v uzavřených oblastech, jako jsou 
například kampusy. Vozidla jsou 
cenově srovnatelná s běžným au-
tem, stojí zhruba 30 tisíc dolarů 
(693 tisíc korun). 
 /čtk/
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