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Skupina CPI miliardáře Radovana 
Vítka začne na Tachovsku 

budovat gigantický průmyslový 
a logistický komplex. S plánovanou 

pronajímatelnou plochou 600 tisíc 
metrů čtverečních nemá v tuzemsku 

obdoby. Prvním nájemcem bude 
firma Eissmann, která vyrábí kožené 

díly pro luxusní auta. 
byznys / str. 4

Vítek staví obří 
průmyslovou 

zónu
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Babišova obrana
Český premiér odmítá závěry 

předběžné auditní zprávy 
 Evropské komise.  
Podle ní by Česko  

mělo vrátit do Bruselu  
451 milionů korun. 

události  
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 CZK/EUR •  25,817 / +0,023 Kč   CZK/USD •  23,153 / +0,055 Kč   PX •  1044,09 /  +0,05 %   BITCOIN •  8740,42 $ / +0,40 %   ZLATO •  1311,10 $ / +2,34 %

ČEZ dostal ohlávku / str. 14
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Zábava 
s vládou
Premiér Andrej Babiš má 
fungl nový argument proti 
návrhu auditní zprávy Evrop-
ské komise ve věci jeho údaj-
ného střetu zájmu. Neboli jak 
říká, vysoce nestandardnímu 
auditu. Podle informací, které 
má, museli právě část návrhu 
o střetu zájmu psát Češi. Jsou 
tam totiž „stejné názory, jako 
mají Piráti a zkorumpovaná 
Transparency“. Tak určitě. 

Šéf ČSSD Jan Hamáček 
oznámil dobrou zprávu. Pre-
zident Miloš Zeman se sejde 
s kandidátem na ministra 
kultury Michalem Šmardou. 
Schůzka by se měla odehrát 
během následujících týdnů. 
Zní to opravdu nadějně. 
Do konce letošního roku těch 
týdnů zbývá už jen devěta-
dvacet.

Ministryně práce Jana 
Maláčová zase slibuje, že 
chybějící zhruba dvě mili-
ardy korun na financování 
sociálních služeb najde vláda 
během pár dní. Že by se snad 
kabinet rozhodl třeba alespoň 
pokrátit slevy na jízdném? To 
asi ne. Ty jsou pro lidi, kteří 
ještě dojedou, nebo dokonce 
dojdou k volebním urnám.

Michal TOMEŠ
 

Jako vysoce nestandardní 
označil český premiér Andrej 
Babiš (ANO) auditní zprávu 
Evropské komise, kterou 
o víkendu zveřejnila česká 
média. Podle dokumentu se 
Babiš dopustil střetu zájmů, 
který vyplývá z jeho politické 
funkce. Předseda vlády sice 
na začátku roku 2017 vložil 
miliardový koncern Agro-
fert do dvojice svěřenských 
fondů, podle auditorů má 
však na hospodaření holdingu 
i nadále zájem.

Babiš uvedl, že za Česko dá 
k věci odmítavé stanovisko. 
„Já jsem postupoval podle 
lex Babiš,“ odvolává se český 
premiér na kroky ze začátku 
roku 2017, kdy musel kvůli no-
vému českému zákonu proti 
střetu zájmů vložit Agrofert 
do svěřenských fondů.

Struktura fondů však 
podle auditorů staví českého 

premiéra stále do klíčové role. 
„Hlavním cílem svěřenských 
fondů je ochrana zájmů 
Andreje Babiše,“ píše se 
ve zprávě komise. Analýza 
zmiňuje také zásadní posta-
vení premiérovy ženy Moniky 
Babišové, která je ve vedení 
fondů a může ovlivňovat jejich 
fungování.

Na základě dokumentu, 
který zkoumal udělené dotace 
od roku 2012, by mělo Česko 
vracet zpět do Bruselu při-
bližně 451 milionů korun, jež 
Agrofert získal ze tří evrop-
ských fondů. Výsledná částka 
však může být po konečném 
verdiktu nižší. České úřady 
budou mít nyní dva měsíce 

na to, aby se ke zprávě vyjád-
řily, definitivní rozhodnutí tak 
padne nejspíš až po prázdni-
nách.

Výsledek šetření střetu zá-
jmů může být odlišný i podle 
ministryně spravedlnosti Ma-
rie Benešové (za ANO), která 
se za předsedu vlády postavila 
v pořadu Partie na TV Prima. 

„Andrej Babiš splnil veške-
ré zákonné podmínky, aby 
zamezil střetu zájmů,“ uvedla 
šéfka justice.

Naopak nejvyšší státní zá-
stupce Pavel Zeman připustil, 
že zjištění mohou zavdávat 
podezření na trestný čin. 
„Rozhodli jsme se, že zpracu-
jeme naši vlastní analýzu. Peč-

livě projdeme už předběžnou 
zprávu a vyhodnotíme, zda 
je namístě postupovat dále,“ 
uvedl Zeman v ČT. Babiš na to 
reagoval, že Zeman chystanou 
analýzou nectí pravidla řádné-
ho a spravedlivého procesu.

Problémy se přitom podle 
analýzy komise netýkají pouze 
Andreje Babiše, ale i českých 
úřadů a procesu rozdělování 
dotací. Část z požadovaných 
451 milionů chce Brusel zpět 
za projekty, které na evropské 
peníze neměly nárok, přesto 
však dotace obdržely.

Zveřejněná analýza však 
není jediným dokumentem, 
který řeší podnikání Andreje 
Babiše. Podle informací ČTK 
by měli bruselští úředníci 
v současnosti dokončovat 
další zprávu, která se týká 
zemědělských dotací. Ty tvoří 
důležitou část příjmů koncer-
nu – loni takto firma obdržela 
903 milionů korun.

           názory str. 14
          sledujte E15.cz

Babiš se bude bránit 
analýze z Bruselu

Analýza také zmiňuje zásadní postavení 
premiérovy ženy Moniky Babišové, která 
je ve vedení fondů a může ovlivňovat jejich 
fungování.4,453

milionu Čechů si 
na konci března 

spořilo na penzi se 
státním příspěvkem 
v takzvaném třetím 

pilíři.

Číslo dne

 
Zápisník  
Jany  
HAVLIGEROVÉ

Premiér 
Andrej Babiš 

(ANO) porušuje 
po celou dobu svého 

vládního působení 
český zákon 

o střetu zájmů.

Komise  
požaduje navrácení 

dotací ve výši  
451 milionů  

korun.

Zpráva 
kritizuje české 

kontrolní orgány, 
které dostatečně 

neprověřovaly  
žádosti  

o dotace.

Babiš má 
stále přímý 

i nepřímý vliv na chod 
svěřenských fondů, 

do nichž  
vložil holding 

Agrofert.

Dokument 
argumentuje 

evropskou 
legislativou i českým 

zákonem zvaným „lex 
Babiš“ platným 
od února 2017.

Společnosti 
z holdingu podle 
komise například 

neoprávněně čerpaly 
prostředky  
na inovaci  

výroby.

Auditoři  
zkoumali podporu 

Agrofertu  
poskytnutou  

v rámci  
tří fondů.

Analýza  
zmiňuje zásadní 

roli Moniky Babišové 
ve správě  

fondů.

  HLAVNÍ BODY AUDITNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉ KOMISE

pramen Evropská komise

https://www.e15.cz/domaci


Nynější návrh státního 
rozpočtu na příští 
rok vládou projde, 

řekl místopředseda vlády Jan 
Hamáček (ČSSD) po jednání 
s ministryní financí Alenou 
Schillerovou (za ANO). So- 
ciální demokraté se ale podle  
svého předsedy v jednání 
chtějí vrátit k navrhovanému 
růstu platů ve státní sféře 
a ke krácení výdajů minis-
terstev.

Rezort financí navrhuje 
pro příští rok schodek čty-
řicet miliard korun. Výdaje 
měly podle dosavadní verze 
návrhu činit 1,594 bilionu 
korun a příjmy 1,554 bilionu. 
V nové verzi zvýšil výdaje 
i příjmy o čtyři miliardy 
korun.

„Nynější návrh rozpočtu 
kabinet schválí s ohledem 

na zákonné termíny,“ řekl 
Hamáček. „Budeme jednat 
jak se sociálními partnery, 
tak v rámci jednotlivých re-
zortů, až dospějeme k finální 
dohodě,“ doplnil.

ČSSD se podle Hamáčka 
bude chtít vrátit k růstu platů 
zaměstnanců ve státní sféře, 
který ministerstvo financí na-
vrhuje ve výši dvě procenta. 
„Budeme vést jednání s od-
bory o tom, jaké by to finální 
číslo mělo být,“ řekl.

Zaměstnavatelé návrh 
dvouprocentního růstu pod-
porují, odbory chtějí zvýšení 
platů o osm procent. 

„Zavádím motivační 
složku. Navrhuji kolegům, že 
když sníží počty zaměstnan-
ců, tak polovinu těch peněz 
vrátím daným rezortům,“ 
řekla Schillerová.  /čtk/
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Učitelé chystají 
stávkovou pohotovost

Profesní spolek Pedago-
gická komora sdružující 
asi dva a půl tisíce učitelů 
kvůli situaci v českém škol-
ství a v obavě, že nynější 
kroky vlády sníží kvalitu 
vzdělávání, připravuje 
vyhlášení stávkové pohoto-
vosti ve školách. Uvedl to 
prezident komory Radek 
Sarközi.

Praha byla loni 
v plusu sedm miliard

Hospodaření Prahy skonči-
lo za loňský rok přebytkem 
6,7 miliardy korun. Vyplý-
vá to z výsledku hospoda-
ření, který dnes projednají 
pražští radní. V roce 2017 
hospodařilo hlavní město 
s přebytkem ve výši zhruba 
7,45 miliardy. /čtk/

Krátce

NÁRODNÍ SBÍRKA na nové varhany pro katedrálu sv. Víta 
na Pražském hradě (vizualizace na snímku) po 30 měsících jejího 
trvání vynesla 78 milionů korun. Je to 98 procent částky, kterou 
organizátoři sbírky potřebovali. Díky tomu jsou píšťaly varhan 
ve španělské dílně Gerharda Grenzinga, která vyhrála tendr 
na jejich zhotovení, téměř všechny vyrobené. Varhany by se měly 
poprvé veřejně rozeznít 15. června příštího roku na svátek sv. Víta.
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VARHANY PRO KATEDRÁLUVláda rozpočet 
schválí, míní ČSSD



Daniel NOVÁK

Třináct pražských Václav-
ských náměstí nebo deset 
velkých Strahovských sta-
dionů. Taková bude rozloha 
pronajímatelné plochy v bý-
valém armádním brownfiel-
du u Mlýnce na Tachovsku 
poblíž dálnice D5, ve kterém 
skupina CPI realitního mag-
náta Radovana Vítka postaví 
největší průmyslový a logis-
tický komplex v Česku. 

Prvním nájemcem pro-
jektu CPI Park Mlýnec se 
stane výrobní společnost 
Eissmann. Dodává kožené 
díly pro luxusní auta značek 
Aston Martin nebo Porsche. 
Továrna má již platné staveb-
ní povolení, vyrábět začne 
v první polovině roku 2020. 

„CPI Park Mlýnec je prů-
myslovou zónou s velkým 
potenciálem. Věříme, že 
brzy přiláká i další značky, 
pro které připravíme nové 
budovy. Kromě výrobních 
hal počítáme s vybudováním 
nového ubytovacího zařízení 
pro pracovníky,“ uvedl ma-
nažer CPI Radek Zeman.

Vítkova CPI postaví 
největší průmyslový 
komplex v Česku

Areál bude vznikat postup-
ně. Po dokončení bude nabí-
zet až 600 tisíc metrů čtve-
rečních pronajímatelných 
ploch. Dosavadní největší 
tuzemská zóna v Praze-Hor-
ních Počernicích má 407 tisíc 
čtverečních metrů. 

Industriální komplex 
nevznikne na zelené louce, 
ale na někdejším vojenském 
cvičišti. „V posledních 
letech pozorujeme zvýšený 

zájem o brownfieldy, které 
skýtají značný potenciál 
dalšího rozvoje,“ komen-
toval Radek Procházka, 
řídící partner v poradenské 
společnosti Prochazka & 
Partners.

CPI má v portfoliu jeden 
milion metrů čtverečních 
průmyslových projektů v de-
víti lokalitách. Skupina mimo 
jiné vlastní výrobní areál 
v Brandýse nad Labem. 

Plzeňsko patří mezi nej-
atraktivnější lokality pro 
výstavbu průmyslových 
a logistických hal. V regionu 
je důležitá dostupnost dálni-
ce D5 a blíz kost německého 
trhu. Na Tachovsku má 
na dohled od hranic s Ně-
meckem velký průmyslový 
areál například realitní skupi-
na CTP. V něm je mimo jiné 
celoevropský sklad módního 
řetězce Primark.
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DĚKUJEME PARTNERŮM  
ZA PODPORU

DĚKUJEME HOSTŮM ZA ÚČAST,  
PARTNERŮM ZA DŮVĚRU 
A PROMOTÉRŮM PŘEJEME ÚSPĚŠNÉ 
SPORTOVNÍ PROJEKTY 
V ROCE 2019 A 2020.

POŘÁDAJÍ EVENT ARCHITECTS

WWW.EVENTARCHITECTS.CZ

WWW.GIVEMEFIVE.CZ

SPORTOVNÍ PROJEKTY - SPONZORING - NETWORKING
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Mapka E15

   Největší průmyslový park v Česku 
nabídne až 600 tisíc metrů 
čtverečních pronajímatelných ploch.

mlýnec

muckov

újezd 
nad přimdou

D5

Umístění průmyslové zóny CPI Park Mlýnec

Veolia vydělala 
o polovinu více

Společnost Veolia Energie 
ČR loni vytvořila zisk  
1,54 miliardy korun. Zname-
ná to meziroční nárůst  
o 51 procent. Výnosy Veolie 
vzrostly o 167 milionů 
na 7,42 mi  liardy korun, tedy 
o 2,3 procenta.

ČSOB už vlastní celou 
spořitelnu ČMSS

Jediným vlastníkem 
Českomoravské stavební 
spořitelny se stala banka 
ČSOB. Ve spořitelně dosud 
držela 55 procent, zbylých 
45 procent koupila od ně-
mecké stavební spořitelny 
Bausparkasse Schwäbisch 
Hall. Podle předchozích 
informací za podíl v ČMSS 
zaplatila 6,15 miliardy 
korun. 

Hospodářství vzrostlo 
o 2,6 procenta

Česká ekonomika okopí-
rovala vývoj v posledním 
kvartálu loňského roku. 
V prvním letošním čtvrtletí 
meziročně vzrostla podle 
zpřesněného odhadu Čes-
kého statistického úřadu 
o týchž 2,6 procenta. HDP 
mezičtvrtletně stoupl  
o 0,6 procenta. Podle eko-
nomů byl výkon ekonomi-
ky i přes hrozbu obchod-
ních válek nebo brexitu 
nadále solidní. /čtk/

Krátce
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Atraktivní 
divácké 
soutěže: 

Stačí vyhrát 
jeden zápas 

ve FIFA 19 
a získáš 

PlaystationDárek pro každého: 
300 myší a 300 sluchátek!

Největší hvězdy esportu 
15. 6. od 13.00 na Spartě 

Vstup zdarma 

UBRÁNÍ 
LETNOU?

www.iSportLiga.cz
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Jaroslav BUKOVSKÝ

Nemovitosti především 
v Praze a v jejím okolí se 
stanou cílem tuzemské 
skupiny Natland. Peníze 
na jejich rozsáhlý nákup si 
chce do tří měsíců obsta-
rat od drobných investorů 
na dluhopisových trzích. Její 
investiční fond zaměřený 
na reziden ční nemovitosti 
nabídne bondy až za 450 mi-
lionů korun. Prospekt bondů 
už schválila Česká národní 
banka. 

Natland zbrojí 
na realitní nákupy, 
prodá bondy

„Peníze využijeme 
na fi nancování a akvizice 
develop mentu, reziden-
čních projektů, které jsou 
v běhu nebo se připravují 
na územní rozhodnutí. 
Regionálně významněji nás 
zajímá Praha a její širší okolí 
a Středočeský kraj,“ uvádí 
partner a finanční ředitel 
Natlandu David Manych. 

Papíry s ročním úrokem 
na prahu 5,5 procenta na-
bídne skupina širší veřejnos-
ti a část bondů může skončit 
i ve fondech distributora 
dluhopisů J&T Banky. „Zdro-
je plánujeme získat v hori-
zontu tří měsíců,“ dodává 
Manych.

Natland se tak přidává 
k mnoha realitním hráčům, 
kteří si jdou pro peníze 
na nákupy prostřednictvím 
emise dluhopisů. Desítka 
emitentů z řad developerů 
a investorů do nemovitostí 
si letos podle regulátora 
otevřela dveře k prodeji dlu-
hopisů v objemu až sedmi 
miliard korun. 

Specifickým případem 
byla letos realitní skupina 
CPI miliardáře Radovana 
Vítka. Zahraničním in-
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450
milionů korun 
je hodnota, jíž 

může dosáhnout 
chystaná emise 

bondů. 

Největší věřitel 
butiku Zoot

Investiční skupina a developer 
Natland se zaměřuje na středně 
velké firmy, které se mnohdy 
potýkají s finančními problémy. 
V poslední době bylo Natland 
vidět především v souvislosti 
s plánovanou investicí do mód-
ního butiku Zoot, který se 
počátkem roku ocitl v insolvenci. 
Jako největší věřitel módního 
obchodu hodlá Natland v rámci 
ozdravného plánu proměnit své 
pohledávky na vlastnický podíl.

Vzorový příklad úvěru na vůz  Volkswagen T-Roc ME 2.0 TDI v ceně 684 900 Kč, při financování s Volkswagen Financial Services v ceně 684 900 Kč, splátka předem 205 470 Kč (30%), výše úvěru 479 430 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 
584 670 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění  712 757 Kč, RPSN vč. pojištění 13,787%, délka úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 205 470 Kč, měsíční splátka úvěru 6 320 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 8 455 Kč, úroková sazba p. a. 5,99%. Volkswagen 
Pojištění TOP obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců), pojištění GAP a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk  klienta 46 let a běžné použití vozu.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Tato nabídka je platná pouze pro fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby. 
Nabídka platí do 31. 7. 2019 nebo do odvolání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Roc: 4,6−4,9 l/100 km, 122−129 g/km. Hodnota výbavy navíc je vztažena k linii Design. Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 
* Podle indexu JATO Dynamic Ltd., leden a únor 2019.

T-Roc
Vzorový příklad úvěru na vůz  Volkswagen T-Roc ME 2.0 TDI v ceně 684 900 Kč, při financování s Volkswagen Financial Services v ceně 684 900 Kč, splátka předem 205 470 Kč (30%), výše úvěru 479 430 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 

T-RocT-ROC. NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
EVROPSKÉ SUV.*

1#

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha-Smíchov
Vrchlického 31, 150 00 Praha 5, tel.: 257 107 111, www.porsche-smichov.cz, e-mail: vw.smichov@porsche.cz

Již za 8 500 Kč měsíčně 
a s výbavou v hodnotě 

30 800 Kč navíc.

www.maratonedition.cz
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vestorům prodala eurové 
dluhopisy, za které získala 
v přepočtu čtrnáct miliard 
korun. „Trh s korporátní-
mi dluhopisy je v Česku 
stále rozsáhlý, a pokud 
emitent nabídne zajímavou 
úrokovou prémii, nemusí 
být s prodejem problém,“ 
uvádí ekonom BH Securities 
Štěpán Křeček. Připomíná 
však, že vrchol trhu už má 
Česko za sebou. 

ČÍSLO JEDNA. Společnost GZ Media, která sídlí v Loděnici na 
Berounsku, je světovou jedničkou ve výrobě vinylových desek.
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Jeden z největších světo-
vých výrobců CD, DVD 
a gramofonových desek 

GZ Media loni utržil 2,53 mi-
liardy korun, podobně jako 
předloni. Zisk před zdaně-
ním meziročně klesl o pět 
procent na 553 milionů 
korun. Jsou to však čísla bez 
zahraničních akvizic.

Firma loni prodala třicet 
milionů gramofonových 
desek, z čehož 26 milionů 
vyrobila v mateřském závo-
dě v Loděnici na Berounsku 
a zbytek v továrnách v USA, 
Kanadě a ve Francii.

„Naše americké pobočky 
měly velmi úspěšný rok, kdy 
se nám podařilo zdvojnáso-

bit obrat i výrobu a zároveň 
se pevně etablovat na trhu. 
Celkově představujeme dru-
hého nejsilnějšího výrobce 
desek v Severní Americe,“ 
uvedl generální ředitel 
Michal Štěrba. „Ve Francii 
jsme zahájili výrobu desek 
a pokračujeme v restruktu-
ralizačním procesu firmy,“ 
dodal.

GZ Media je světovou jed-
ničkou ve výrobě vinylových 
desek. V Česku zaměstnává 
1700 lidí a další dvě stovky 
v zahraničí. K jejím zákaz-
níkům patří vydavatelství 
Universal Music, antivirová 
firma Symantec nebo výrob-
ce nábytku IKEA. /čtk/

Firma GZ Media  
vyrobila třicet 
milionů gramodesek 
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Regionální letiště  
volají mayday

A utobusem 
se na letiště 
v Pardubi-
cích často 
nesvezete. 
Jízdní řád 

speciální autobusové linky 
do centra se totiž přímo váže 
na letový řád a ten prořídl. 
Stejně jako na třech dalších 
regionálních letištích v Brně, 
Karlových Varech a v Os tra-
vě. Může za to uzemnění 
problematických Boeingů 
737 MAX. Čekání na návrat 
těchto letadel na oblohu 
je pro letiště i cestovní 
kanceláře nákladné, ale stále 

ne tak bolestné jako čekání 
na výsledek hospodaření, 
který by neskončil hlubokou 
ztrátou.

Chybějí pravidelné linky 

Skončit v černých číslech se 
v posledních čtyřech letech 
podařilo jen brněnskému 
letišti, druhému největšímu 
v Česku, které chce letos in-
vestovat sto milionů korun. 
Zbylá tři každoročně vyka-
zují ztráty v řádu desítek mi-
lionů korun. Letištím kromě 
krize s boeingy neprospívá 
ani nejistota trhu spojená 

8 | TÉMA MALÁ LETIŠTĚ V NOUZI

 Regionální letiště v číslech v porovnání s Prahou

ztráta/zisk (v milionech korun) financování z cizích zdrojů (v milionech korun) počet cestujících (v tisících)

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018

Brno 24 -73 169 – 725 673 665 466 418 470 501

Ostrava -21 -89 -15 -8 875 1100 1000 309 258 324 378

Karlovy Vary -10 -15 -15 – 4 13 24 35 23 20 45

Pardubice -15 -11 -5 -15 19 23 327 59 31 88 147

Praha 2000 4300** 4900** 4700* 825*** 894*** 1000*** 12 000 13 000 15 400 16 800

Pramen výroční zprávy letišť*provozní zisk společnosti Letiště Praha, **hrubý provozní zisk Českého aeroholdingu, ***společnost Letiště Praha

jich ruší. Bez nich si vedou 
špatně hlavně v zimě. Brnu 
konkuruje Vídeň, Ostravě 
zase Katovice,“ říká Tomáš 
Hampl z  portálu Airways.cz.

Výpadek letů

Pardubice postihl výpadek 
boeingů v nejméně vhodnou 
dobu. Letiště loni dokončilo 
výstavbu terminálu za  
266 mi lionů korun, ale přišlo 
o pravidelnou linku do Lon-
dýna, kterou kvůli odstávce 
boeingů zrušila společnost 
Ryanair. Ta postupova-
la stejně i na desítkách 

dalších evropských letišť. 
Loni přitom letadla irského 
nízkonákladového dopravce 
tvořila skoro polovinu veške-
rého pohybu po pardubické 
ranveji. 

Ze stejných důvodů jako 
Ryanair zrušil své linky 
z Pardubic i dopravce 
Smartwings, který letišti 
zajišťoval 95 procent charte-
rových letů. Nahradit se jich 
podařilo jen část. Podobným 
ranám čelí i tři zbylá regio-
nální letiště. 

Pardubičtí akcionáři dál 
ujišťují, že peníze budou. 
„Jsme připraveni investič-

s brexitem, nedostatečnou 
kapacitou dopravců a s jejich 
častými krachy.

Výsledky za loňský rok 
zatím jako poslední zveřejni-
la společnost East Bohemian 
Airport provozující pardu-
bické letiště. Firma vlastně-
ná ze dvou třetin městem 
a třetinově Pardubickým 
krajem loni prodělala přes 
patnáct milionů korun. 
Nejoptimističtější výhledy 
pro letošní rok počítají se 
stejným výsledkem.

„Problém jsou pravidelné 
linky, regionálním letištím se 
je nedaří získávat a řada se 



ně pomoci. Letos počítá-
me s podporou do třiceti 
milionů korun. Odhaduji, 
že v příštích letech bude po-
loviční,“ říká náměstek pri-
mátora Pardubic Jan Mazuch 
(ODS). „Obzvlášť v letecké 
dopravě nelze počítat s oka-
mžitou návratností veřejných 
investic. I když jsou nemalé, 

věříme, že letiště bude mít 
vliv na životní úroveň měs-
ta,“ dodává Mazuch.

Právě ekonomický vliv le-
tišť na přilehlou oblast může 
do budoucna znamenat nej-
větší přínos, myslí si ekonom 
Jan Švejnar, který předsedá 
dozorčí radě Letiště Pra-
ha. „Jinde ve světě včetně 
Evropy jsou středně velká 
letiště perspektivní. Jde o to, 
jak je správně specializovat 
a zaměřit. Těžit mohou na-
příklad z nákladní dopravy,“ 
tvrdí Švejnar.

Na cargo se zaměřují hlav-
ně letiště v Ostravě a v Brně, 
v roce 2017 přepravila náklad 
v objemu 5,3 tisíce tun, 
respektive 3,9 tisíce tun. 
Pardubické letiště předloni 
získalo přes osm milionů 
korun ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury 
mimo jiné na bezpečnostní 
rentgeny. Nákladní dopravci 
díky tomu mohou na letišti 
zboží zkontrolovat a naložit. 

připravil 
Jiří LIEBREICH

Regionální letiště  
volají mayday

Skončit 
v černých číslech 
se v posledních 
čtyřech letech 
podařilo jen 
brněnskému 
letišti, druhému 
největšímu 
v Česku. 

www.e15.cz | 9

Hana Šmejkalová, která od září 2015 šéfuje pardubickému letišti, přes 
dvacet let řídila zahraniční a obchodní divizi ČSA. Už se jí podařilo postavit 
nový terminál za čtvrt miliardy korun, ale teď čelí zásadní výzvě: Přilákat 
aerolinky v době, kdy dopravci ruší linky kvůli uzemněným letadlům Boeing. 
„Od nás se neodlétá v noci, to je konkurenční výhoda,“ říká Šmejkalová.

Inspirujme se Poláky

 Tuzemským 
regionálním letištím 
se příliš nedaří, jakou 
obchodní strategii by 
měla mít?
Za vzor si beru Polsko, má 
plno regionálních letišť. Také 
začínali s malými letišti, 
která opustila armáda. Díky 
dotacím do nich značně 
investovali a rozjeli byznys. 
Ředitelka letiště v Katovicích 
mi řekla, že také začínali 
s boudou jako v Pardubicích. 
Dnes jsou tamní regionální 
letiště soběstačná, létá tam 
plno dopravců. Navíc jsou 
propojená s Varšavou. Patří 
k infrastruktuře stejně jako 
železniční nebo silniční 
doprava, tudíž bych jejich 
rozvojem úkolovala vládu. 
Vše ale závisí na počtu ces-
tujících.

 Polsko má ale téměř 
čtyřikrát více obyvatel 
než Česko. Není to 
zásadní rozdíl a také 
podmínka, díky níž 
tamní regionální letiště 
vydělávají?
Jsme malé letiště s pláno-
vanou roční kapacitou  
250 tisíc cestujících. To 
není základ pro velký byz-
nys. Dokázali jsme ale, že 
jako jediné letiště umíme 
fungovat bez dotací. Jak 
Brno, tak Ostrava jsou 
velká letiště se značným 
poten ciálem, nejdříve ale 
musela investovat. Strhla 
pozornost dopravců. Po-
tom můžete mít výsledky. 
V Česku se význam regio-
nálních letišť nepodceňu-
je, ale nedoceňuje. Letiště 
v regionu je velká výhra.

 Čím si vysvětlujete, 
že se letištím finančně 
nedaří i přesto, že 
cestujících v posledních 
letech přibývalo?
Ne vždy platí, že s rostoucím 
počtem pasažérů rostou 
výnosy. Záleží na podmín-
kách, které si vyjednáte 
s aerolinkami. Výnosy 
nepramení jen z toho, že 
si u vás letadlo sedne, ale 
i z toho, že mu poskytnete 
palivo, handlingové služby, 
nebo že si cestující nakou-
pí v duty free obchodech. 
V Pardubicích poptávka 
po letech výrazně převyšuje 
naši nabídku. Vždy jsme byli 
hodně orientovaní na rus-
kou klientelu, Češi odsud 
nebyli zvyklí létat. Nyní, 
když jsme jim tu možnost 
dali, zájem mají. Poptávka 

je v každém regionu a dá 
se pokrýt. Dvacet dva let 
jsem pracovala pro leteckou 
společnost, vím, jak na ně. 
Vím, jak se počítají náklady 
aerolinek, vím, co aerolinka 
chce a nechce slyšet.

 Čím mohou regionální 
letiště konkurovat 
velkým hráčům, jako je 
Praha nebo například 
Vídeň?
Nabídkou volných slotů, 
tedy časů, kdy letadla smějí 
přistávat a odlétat. Z Prahy 
lidé často odlétají v noci. My 
nabízíme denní časy. Pokud 
letíte s dětmi, nechcete 
po půlnoci vyrážet na letiš-
tě. Kromě toho jsme menší 
letiště, takže dopravcům 
účtujeme téměř o polovinu 
nižší poplatky než Praha.
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Čína kontruje vůči 
USA novými cly

Peking začal počínaje 
dneškem uplatňovat zvýšená 
cla na americké zboží, 
jehož roční dovoz do Číny 
dosahuje hodnoty 60 mili-
ard dolarů. Jde o odvetu za 
nedávné zvýšení amerických 
cel na čínské výrobky.

Výbuch ruské továrny 
na trhaviny si vyžádal 
desítky zraněných

Série explozí v závodě na 
výrobu trhavin ve městě Dzer-
žinsk v centrální části Ruska 
zranila v sobotu nejméně 
79 lidí, většinou lehce. Patnáct 
lidí skončilo v nemocnici, stav 

jedné zraněné ženy je vážný. 
Uvedlo to ruské ministerstvo 
zdravotnictví.

Trump se vyslovil  
pro brexit bez dohody

Spojené království by mělo 
opustit EU bez dohody, pokud 
se mu nepodaří prosadit 
podmínky, které chce. V roz-
hovoru pro The Sunday Times 
to řekl americký prezident 
Donald Trump, který dnes 
do Británie zavítá na státní 
návštěvu. Předseda labouristů 
Jeremy Corbyn Trumpa obvi-
nil z vměšování do britských 
záležitostí. Dle starosty Lon-
dýna Sadiqa Khana je to jasný 
příklad rostoucího ohrožení 
liberální demokracie. /čtk/

Krátce

10 | TRHY & ZAHRANIČÍ

má firma dostatek hotovosti 
i nerozděleného zisku na to, 
aby letos vyplatila i bez pro-
deje zahraničního byznysu 
stejně vysokou dividendu jako 
v loňském roce, tedy 33 korun 
na akcii. Představenstvo ale po-
čátkem května navrhlo vyplatit 
z loňského zisku dividendu 
o devět korun na akcii nižší. 

„Ačkoli ČEZ zmínil mimo-
řádnou dividendu jen jako 
jednu z možností využití výno-
su z prodaných zahraničních 

Akcionáři ČEZ se 
mohou dočkat 
bonusové výplaty
Jaroslav BUKOVSKÝ

Zhruba patnáct korun na akcii 
by podle ekonomů činila 
mimořádná dividenda energe-
tického podniku ČEZ, pokud 
by firma akcionářům vyplatila 
celou sumu získanou prodejem 
svého bulharského byznysu. 
K tomu by přes problematický 
průběh mohlo dojít podle 
odhadů v horizontu několika 
měsíců. Možnost výplaty mi-
mořádné dividendy z prodeje 
zahraničních aktiv připustil 
ČEZ v závěru května. Český stát 
by si v takovém případě přišel 
na necelých 3,5 miliardy korun 
dividend navíc.

„ČEZ by takovou výplatou 
utlumil kritické hlasy na adresu 
návrhu dividendy na úrovni 
24 korun na akcii, pro který 
ostatně skutečně neexistuje 
ekonomické opodstatnění,“ 
uvádí analytik J&T Banky 
Michal Semotan. Podle něho 

aktivit, není důvod držet tyto 
peníze ve firmě,“ říká menšino-
vý akcionář ČEZ Michal Šnobr 
s tím, že i v případě sázky 
na jádro by firma významné 
investice v tomto směru činila 
až v horizontu deseti až 12 let. 
„Není tedy důvod odkládat si 
peníze už nyní,“ dodává Šnobr, 
který ve svém protinávrhu 
žádá ČEZ, aby z loňského zisku 
vyplatil 35 korun na akcii. 

Polostátní firma počátkem 
minulého týdne oznámila změ-
nu dividendové politiky s tím, 
že výplata se propříště bude 
pohybovat mezi 80 a 100 pro-
centy čistého zisku firmy. 
Doposud byla dolní hranice 
60 procent. Důvodem měly 
být nižší zahraniční investice 
a nepravděpodobnost význam-
nějších akvizic. ČEZ změnil 
výplatní politiku jen necelé tři 
týdny poté, co navrhl výplatu 
nejnižší dividendy za poslední 
roky.  Více E15.cz 
 názory str. 14

Akcie, měny & názory

Hledání 
ztraceného 
dechu
Kdyby mělo Česko vyhlásit 
svou opravdovou hvězdu 
všeobjímajícího trendu 
retra, firmu, která dokázala 
z kdysi dokonale padlého 
anděla udělat nový kult, a co 
víc, rovnou ho úspěšně do-
kázala předhodit těm finanč-
ně saturovanějším z nás, je 
to prostě Mazda. A to z toho 
jednoduchého důvodu, že 
dokázala dodat druhý až 
třetí dech barvě, která vedle 
zelené odstartovala ve své 
době na rukávech od sak 
kariéru mnoha českých 
privatizačních baronů. Totiž 
ten odstín takzvaně vínově 
červené. 

I kdyby Mazdě barva no-
vodobé české transformace 
vkusu zatraceně slušela, s je-
jími akciemi to jde od desíti 
k pěti. Jen za poslední měsíc 
připravily akcie Mazdy své 
vlastníky takřka o čtvrtinu. 
Nejde totiž zdaleka o este-
tiku nebo kvality auta, ale 
primárně o jeho důležité 
recenzenty. A tím se z po-
hledu byznysu automobilky 
stal také americký první muž 
Donald Trump. Oznámením 
nových cel vůči Mexiku totiž 
dokázal zase dál rozklížit 
ekonomiku světa a znejistět 
jeho investorstvo. 

Na druhou stranu hodnota 
automobilky klesá už dva 
roky v řadě, tehdy byla cena 
akcií Mazdy na dvojnásobku. 
Pro automobilku tak jde 
spíš o odraz slábnoucí role 
značky na globálním, cly 
potrhaném trhu. Ještě před 
třemi roky přitom stály akcie 
Mazdy zhruba třikrát tolik. 

Akcie Mazdy spojuje 
s Českem i okamžik jejich 
historického vrcholu, který 
pochopitelně nastal v roce 
1989.

 
 
 
Jaroslav 
BUKOVSKÝ

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 31. 5. 2019 Akcie na pražské burze 31. 5. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 90,50    0,00 %

CETV 84,70    -0,24 % 

ČEZ 539,00    0,09 % 

Erste Bank 822,20    -0,70 % 

Kofola 294,00    0,00 % 

KB 873,00    0,34 % 

Moneta 75,50    0,40 % 

O2 CR 250,00    0,40 % 

Pegas 746,00    0,27 % 

Philip Mor. ČR 13 800,00    0,73 % 

TMR 760,00 0,66 %

VIG 563,50 0,45 %

Celkový objem  
(v tisících korun)

818 080

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,000

Čína 1 3,351

Dánsko 1 3,457

EMU 1 25,817

Chorvatsko 1 3,479

Japonsko 100 21,290

Kanada 1 17,081

Maďarsko 100 7,961

Norsko 1 2,636

Polsko 1 6,026

Rusko 100 35,410

Švédsko 1 2,426

Švýcarsko 1 23,023

Turecko 1 3,955

USA 1 23,153

Velká Británie 1 29,111

3,5
miliardy korun by 
mohl získat stát 
díky mimořádné 

dividendě.

Akcie Mazdy (v jenech)

Pramen Thomson Reuters

3. 6. 2018 26. 5. 2019

1061,51422,5
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Severokorejský vůdce 
Kim Čong-un nechal po-
pravit svého zvláštního 

vyslance pro jednání s USA 
Kim Jong-čchola a několik 
dalších přestavitelů minister-
stva zahraničí, napsal jihoko-
rejský deník Čoson Ilbo. Kim 
je viní z neúspěchu únoro-
vého summitu s americkým 
prezidentem Donaldem 
Trumpem v Hanoji.

Kim Jong-čchol byl spolu 
se čtyřmi dalšími pracovníky 
ministerstva zahraničí obvi-
něn ze špionáže ve prospěch 
USA. Popraveni byli v březnu 
na letišti Mirim v Pchjong-
jangu, uvedl Chosun Ilbo 
s odvoláním na své zdroje. 

Během druhého summitu 
Kima s Trumpem ve Vietna-

mu se nepodařilo dosáhnout 
žádné dohody. Zatímco Spo-
jené státy trvaly na úplné 
denuklearizaci Korejského 
poloostrova, zástupci KLDR 
očekávali bezpodmínečné 
zrušení některých sankcí. 

Podle zdrojů agentury Reu-
ters byl Kim Jong-čchol spolu 
s dalšími vysoce postavenými 
úředníky poslán do pracovní-
ho tábora na „převýchovu“. 
Zprávu o jeho popravě se 
Reuters nepodařilo potvrdit. 
Někteří severokorejští vy-
jednávači na summitu s USA 
se každopádně od března 
neobjevili na veřejnosti. 
 více E15.cz 

Štěpán BRUNER

Kim po krachu 
jednání s hlavou 
USA spustil čistky

Hledat v této oblasti

Upravit filtr

Nabídka prémium uživatele Rezervováno

Podrobnosti

byt k dispozici?

yla možná prohlídka?

čer vám to potvrdím!

rát jsem vložil dnes.

by to ve středu po 18.

Prodej bytu 4+kk, 118 m²
Na Mlejnku, Praha - Braník 

6 750 000 Kč

Číslo inzerátu
562 288

Dispozice
4+kk

POPIS

PARAMETRY

Zobrazit celý popis

Poslat zprávu majiteli

304220/14 inzerce

PŘEDSEDKYNĚ německé sociální demokracie (SPD) Andrea Nahlesová se po neúspěchu své 
strany ve volbách do Evropského parlamentu vzdá dnes funkce. V úterý rezignuje také na post šéfky 
sociálnědemokratických poslanců ve Spolkovém sněmu. Její kroky mohou mít dopad i na celou vlá-
du velké koalice CDU/CSU a SPD, kterou vede kancléřka Angela Merkelová (CDU). Právě Nahlesová 
totiž patřila mezi nejsilnější stoupence jejího pokračování v SPD.  sledujte E15.cz
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Budoucnost arbitráží 
je nejasná 

R ozdílné názory státu a solárních firem na zavedení 26procentního 
odvodu z výnosu fotovoltaických elektráren skončily před 
několika lety před arbitrážními soudy. Dosud přitom Česko řešilo 
třicítku mezinárodních sporů a devět arbitráží stále probíhá. 
„Jste výjimka, tolik sporů na tak malou zemi. Ale z pohledu 
investorů byl stát vůči nim v některých případech nespravedlivý 

a oni se museli prostě bránit,“ říká Frank Schulte, tajemník sdružení 
zahraničních i tuzemských investorů v oblasti solární energetiky IPVIC.

Hana FILIPOVÁ

Možnost, že 
prohrajeme, 
vždycky byla. 
Stalo se. Smůla.

12 | ROZHOVOR S INVESTOREM FRANKEM SCHULTEM
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 Ministerstvo financí 
nedávno oznámilo, že vy-
hrálo čtyři arbitráže, které 
souvisejí s investicemi 
do fotovoltaických elektrá-
ren, za zhruba půl miliardy 
korun. Poslední ze sedmi 
ale stále běží, jak to?
Když skupina solárních firem 
v roce 2013 zažalovala Českou 
republiku, existovala jen 
jedna žaloba od všech společ-

ností, které se cítily poškoze-
ny. Ministerstvo se ale tehdy 
ohradilo a řeklo, že je nutné, 
aby došlo k rozdělení té jedné 
velké arbitráže do několika 
menších. Tak vzniklo několik 
menších procesů, které se 
projednávaly u tří různých 
soudů. Museli jsme toto roz-
hodnutí akceptovat, z jejich 
strany to byla adekvátní 
reakce.

 
 Proč tedy ale jeden 

případ stále běží a proč 
ostatní prohráli? Je to 
osobami arbitrů, je to 
smlouvami, kterými se 
případ řídí?
Případ i žaloba jsou v princi-
pu stejné. Samozřejmě záleží 
na senátu, arbitrech, ale stát 
si v těchto případech vybírá 
to nejlepší a žalobce také. 
Zároveň ale záleží na aspektu 

individuálních dat stěžovate-
lů a na tom, jak jsou při-
praveni a jak celou arbitráž 
pojmou.
 

 Byla to nejlepší věc, co 
mohl stát udělat? Donutit 
vás rozdělit jednu velkou 
žalobu na několik malých 
případů? Bylo by to pro 
něj méně náročné než mít 
jeden velký případ?
Nebylo by to pro něj víc kom-
plikované, ale při jedné arbi-
tráži nesl větší riziko – měl by 
býval jen jednu šanci a buď 
by vyhrál, nebo prohrál.
 

 Rozhodnutím o roz-
dělení to zkomplikoval 
firmám, které původně 
mohly v jednom velkém 
případu sdílet náklady 
řízení a arbitráže. Takhle 
musela každá firma vše 
řešit po své linii.
Samozřejmě. Náklady se 
tím výrazně zvýšily, lhůty 
prodloužily, bylo potřeba více 
soudů, platit několik soud-
ních řízení, všechno se muse-
lo dělat několikanásobně.
 

 Doufal stát, že tímto 
krokem vás od zahájení 
arbitráže odradí?
Nevím, v co stát doufal. 
Předpokládám, že to byla 
součást strategie. Z jedné 
velké arbitráže bylo několik 
menších a nákladnějších.
 

 Vy krom toho, že 
jste tajemníkem IPVIC, 
jste také spoluvlastník 
a manažer společnosti 
Voltaic, jedné z těch, která 
arbitráž s českým státem 
prohrála. Jak arbitráž 
a letitý spor ovlivnily chod 
vaší společnosti?
Obrovsky. Arbitráž je finan- 
čně velmi náročná, takže to 
samozřejmě mělo velký vliv. 
Dopadá to na zaměstnance, 
jejich práci, máte dodatečnou 
agendu právě s arbitráží, jde 
o tuny dokumentů, jednání, 
právníky a mnoho dalšího. 
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Myslím, že mezi členy unie 
v nějakém čase v budoucnu 
arbitrážní řízení skončí.

Ale rozhodli jsme se tehdy, že 
do boje půjdeme. Možnost, 
že prohrajeme, vždycky byla. 
Stalo se. Smůla.
 

 Základní náklady 
arbitráže se pohybují mezi 
30 miliony a 50 miliony 
korun. Tolik vás to stálo?
Vždycky záleží na mnoha 
faktorech. Tím, jak jsme arbi-
tráž vedli s dalšími firmami, 
náklady jsme sdíleli v po-
měru k výši investice. Tedy 
čím vyšší investice byla, tím 
vyšší část nákladů ten který 
žalobce nesl. Ale jinak ano, 
pro Voltaic to bylo zhruba 
těch zmíněných 30 milionů 
až 50 milionů korun, co jsme 
museli vydat.

 Stejnou sumu za to pak 
platí i stát? 
Minimum bych odhadl na pět 
milionů eur (v přepočtu 
zhruba 129 milionů korun).
 

 Získá česká strana 
díky posledním 
čtyřem vítězstvím více 
sebevědomí nejen v tom 
posledním solárním 
případu, ale i obecně? 
Posílí to její pozici?
Netuším, nedokážu odhad-
nout. 
 

 Do současné doby bylo 
v Česku ukončeno třicet 
arbitrážních sporů, dalších 
devět ještě probíhá. Jsou to 
obvyklá čísla pro takovou 
zemi?
Jste výjimka, bohužel špatná. 
Tolik arbitráží proti státu 
na tak malou zemi... Zahra-
niční investoři množství 
mezinárodních sporů sledují, 
bez ohledu na to, jak spory 
dopadají. Je to signál, jak 
v dané zemi funguje právo 
a jaká je právní jistota.
 

 Proč tu těch sporů bylo 
tolik? Bylo Česko snadno 
žalovatelné?
Předpokládám, že hlavním 
důvodem byly nedokonalé 
a nesprávné postupy či  
předpisy, které tady vláda 
a stát stanovily. A jelikož to 
udělaly několikrát v různých 
oborech, případech, tak si in-
vestoři chránili své investice. 
Nemyslím, že by si inves-
toři mysleli, že s Českem je 
jednoduché vyhrát, ale země 
byla z pohledu investorů vůči 
nim v některých případech 

nespravedlivá a oni se chtěli 
prostě bránit.
 

 Když se vrátíme k té 
poslední běžící arbitráži se 
subjekty, které také patří 
do IPVIC. Byla u všech – 
tedy u nyní prohraných 
čtyř sporů i u té poslední 
– stejná jurisdikce? 
(v mezinárodním právu 
místo a typ smluv, 
na základě nichž se 
projedná konkrétní případ 
– pozn. red.)
Ne, byla rozdílná. Všechny 
žaloby byly řešeny na základě 
Energy Charter Treaty (ECT) 
a také podle bilaterálních 
investičních dohod mezi 
jednotlivými stranami sporů. 
Ale šlo o pět různých států, 
existovaly tedy spory Lucem-
bursko–ČR, Německo–ČR, 
Británie–ČR, Kypr–ČR, Nizo-
zemsko–ČR. Žalobci pocházeli 
z pěti různých států, ale ža-
loba byla podána na základě 
ECT plus relevantní meziná-
rodní investiční smlouvy.
 

 To, kdo vyhraje 
jurisdikci, bývá 
u mezinárodního sporu 
zásadní. Jak si vedlo 
Česko?
Český stát dosud vždy 
všechny případy v jurisdikci 
prohrál. Tedy všichni žalující 
získali jurisdikci podle svého.
 

 Bývá obvyklé, že když 
se vyhraje jurisdikce, 
je to první signál 
vítězství i v meritu – tedy 
konkrétním posouzení 
samotného případu, že?
Je to první test. Ale posled-
ní roky mě naučily, že nic 
normálního a obvyklého 
u soudních sporů, i těch me-
zinárodních, neexistuje.
 

 Podle informací, které 
má deník E15 k dispozici 
a o kterých již informoval, 
zažaloval český stát 
u švýcarského soudu 
rozhodnutí žalobců v tom 
posledním případu, jenž 
stále běží. Na výsledek už 
se čeká rok.
Už to trvá více než 15 měsíců. 
A většinou rozhodují ve lhůtě 
zhruba pět až sedm měsí-
ců. Tohle tu nikdy předtím 
nebylo. Můžeme spekulovat 
o čemkoliv, ale předpoklá-
dám, že opravdu chtějí mít 
dobré rozhodnutí. Ačkoliv 

každý právník ve Švýcarsku, 
který je obeznámen s tím 
případem a zná procedury 
tamních civilních soudů, se 
opravdu diví, jak to, že to 
trvá tak dlouho.
 

 Existuje nějaký časový 
rámec, dokdy musí 
rozhodnout?
Ne. Co já vím, tak není žádná 
lhůta, kdy by měli rozhod-
nout. Mohou si dát na čas 
klidně další rok, dva, tři. 
Musí se pouze čekat. 
 

 Osoby arbitrů a vůbec 
institut arbitráže byly po-
važovány vždy za nějakou 
poslední instanci s jasnými 
pravidly a s nějakou úctou. 
Jak se pak dívají arbitři 
na postup českého státu, 
který je u civilního soudu 
zažaluje, a tedy zpochyb-
ňuje jejich rozhodnutí?
Nevím, jak to vidí právě 
tito, ale víme obecně, jak se 
arbitři dívají na snahu člen-
ských států unie bojkotovat 
bilaterální investiční dohody. 
Řada arbitrů dokonce z řízení 
odchází, protože jsou na ně 
vyvíjeny politické tlaky, což 
často nemají zapotřebí.
 

 Může tedy být krok 
českého státu brán jako 
signál, že arbitrážní soudy 
jsou zbytečné? Může 
to ovlivnit budoucnost 
arbitrážních řízení jako 
takových?
Když to dáme do větších sou-
vislostí v celé Evropské unii: 
momentálně unie dělá, coko-
liv může, aby bojovala proti 
arbitrážním případům mezi 
jednotlivými členy unie. Staví 
se proti stížnostem, žalobám 
a v principu proti arbitrážím. 
Evropská unie postupuje 
vlastně proti všem investo-
rům, kteří se prostřednictvím 
bilaterálních investičních 
dohod snaží domoci svých 
práv a vyřešit své obchodní 
problémy, když to jiným 
způsobem nejde. Investoři 

přitom ale musejí mít právo 
ochránit své investice.
 

 Z vašeho pohledu to 
povede k tomu, že institut 
arbitráží může být zrušen?
Myslím, že mezi členy unie 
v nějakém čase v budoucnu 
arbitrážní řízení skončí.

 Co znamená 
v budoucnu? Je to blízko?
Nedokážu odhadnout, ale 
může se stát, že to bude 
v příštích dvou až pěti letech.
 

 Jakože do pěti let už 
nezačnou žádné nové 
arbitráže, protože nebude 
kde je řešit a kdo by je 
řešil?
Je možné, že pak už žádné 
nové arbitráže mezi členskými 
státy Evropské unie nepři-
budou. Problém je, že dosud 
v evropském právu není nic, 
co by ochránilo investora v cizí 
zemi, aby se mohl případně 
bránit a zajistit bezpečnost 
své investice. Nevím, s jakým 
řešením hodlá unie přijít, prý 
mají nějaké nápady, ale zatím 
není alternativa.

 Co to bude znamenat?
Myslím, že obecně se před-
pokládá, že investoři své 
investice budou chránit jinou 
cestou. A pro případy poten-
ciálních sporů třeba změní 
jurisdikci na britskou nebo 
švýcarskou, budou třeba 
vytvářet americké či asijské 
holdingové společnosti. To 
už se děje a ten trend to jen 
podpoří. Útoky na arbitrážní 
řízení, jež do té doby mělo 
respekt v právní i finanční 
obci, důvěře investorů nepo-
máhají.
 

 Může s tím souviset i to, 
proč švýcarský soud stále 
nerozhodl o žalobě Česka 
v tom posledním případu? 
Protože kdyby řekl, že stát 
je v právu a rozhodnutí 
arbitrů bylo špatné, je to 
další signál, precedens, 
že zrušení arbitráží je 
správná cesta?
Ano, může to být precedens 
a předpokládám, že to je 
i jeden z důvodů, proč švý-
carský soud tak dlouho otálí 
s rozhodnutím. Ale pořád je 
to Švýcarsko, nikoliv Evrop-
ská unie, je to nezávislý soud. 
Každopádně na to rozhodnu-
tí si musíme počkat.

• Absolvent strojírenské fakulty 
v německých Cáchách, 
následně získal titul MBA 
na univerzitách v Rochesteru, 
USA a Nyenrode 
v Nizozemsku. 

• První společnost zabývající 
se fotovoltaikou založil 
v roce 1988 v Německu, 
později ji prodal firmě Shell 
Solar. Investoval do několika 
společností zabývajících se 
instalacemi solárních kapacit 
samostatně i ve spolupráci 
s podniky v Německu, 
Španělsku, Itálii i ČR. 

• Od roku 2010 je výkonný 
partner společnosti Voltaic 
Network, o rok později se stal 
tajemníkem sdružení IPVIC.

Frank 
SCHULTE
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ČEZ dostal 
ohlávku
Květen a červen bývají 
v tuzemské energetice měsíci 
vášní. Ty se pravidelně roz-
víří kolem chystané výplaty 
dividendy ČEZ. Letos jsou 
zvlášť vydatné. Představen-
stvo firmy navrhlo červnové 
valné hromadě dividendu 
ve výši 24 korun za akcii, 
nejnižší za několik posled-
ních let. Aby toho nebylo 
málo, energetická společnost 
oznámila ostrý obrat v dosa-
vadní podnikatelské strategii. 
Hodlá se stáhnout ze zahrani-
čí, během dvou až tří let má 
v plánu prodat především své 
dcery v Bulharsku, Rumun-
sku či v Turecku. Podle vede-
ní bude ČEZ rozvíjet byznys 
výhradně v Česku, v zemi, 
které rozumí.

Kromě budování jader-
ných bloků se má soustředit 
i na stavbu nových zelených 
zdrojů a další aktivity spo-
jené s výrobou a distribucí 
elektřiny. Podnikatelský plán 
stejně jako návrh na výši divi-
dendy předloží firma na val-
né hromadě svým akcioná-
řům. Těm minoritním přitom 
vadí obojí. Jsou přesvědčeni, 
že nízká dividenda i změ-
na podnikatelské strategie 
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Z Bruselu 
krev neteče
Předběžná zpráva brusel-
ských auditorů je samozřejmě 
drtivou obžalobou Andreje 
Babiše (obžalobou v přene-
seném, nikoli právním slova 
smyslu – to je u českého 
premiéra potřeba důsledně 
odlišovat) a Agrofertu. Ale 
zdaleka nejen jejich. Na frak 
tu dostává celý český systém 
rozdělování evropských dota-
cí. Agrofert si peníze z unij-
ního rozpočtu nebere sám. 
Každou korunu vyplacenou 
v rozporu s unijními pravidly 

museli schválit a poslat pří-
slušní čeští úředníci bdící nad 
fondy a operačními programy. 

Proto by vyústěním celé 
kauzy, pokud se předběžné 
závěry ve zprávě potvrdí, 
zdaleka neměly být jen 
zasloužené bezprostřední 
Babišovy politické trable nebo 
nezasloužená půlmiliardová 
účtenka pro českého da-
ňového poplatníka. To by 
bylo pořád málo. Mělo by 
dojít k přehodnocení celého 
českého zacházení s eurofon-
dy, v němž se zjevně až příliš 
často postupovalo a postupuje 
podle hesla Z Bruselu krev 
neteče.

Tvář dne

Zpracujeme svou 
vlastní analýzu. To, 
co je tam napsané, je 
závažné a mohlo by to 
zavdávat podezření  
z trestného činu, řekl 
nejvyšší státní  
zástupce Pavel Zeman.
 
str. 2

Komentář Glosa Martina ČABANA

dobrých 16 let. Firma za ty 
roky utratila na nákupech 
převážně na Balkáně přes  
70 miliard korun, na divi-
dendách se jí vrátilo zhruba 
25 miliard. Tedy žádný velký 
úspěch. Spíš naopak.

Vlastně není divu, že se 
málo úspěšných akvizic 
zbavuje. K prodeji dceřiných 
zahraničních společností 
se ovšem váže i další záměr 
budící kontroverze. Možnost 
výplaty mimořádné dividen-
dy, kterou zmínil ředitel ČEZ 
pro obchod a strategie. Z té 
by stát mohl získat zhruba 
3,5 miliardy korun. A ty by se 
náramně hodily do děravého 
státního rozpočtu.

Změna podnikatelské stra-
tegie i dividendové politiky 
a zatím i mlha kolem finan-
cování budoucích jaderných 
bloků. Z toho všeho zatím 
nelze soudit, zda vůbec, pří-
padně jak se rozloží obchod-
ní rizika plynoucí z budování 
jádra. V jiné záležitosti už 
ale jasno je. Po pětiletém 
snažení stát nasadil vedení 
ČEZ ohlávku.

 
Jana 
HAVLIGEROVÁ 
komentátorka  
deníku E15

vycházejí hlavně z toho, že 
ČEZ se jistí kvůli obří rizikové 
investici do jaderných zdrojů.

Že se jaderné bloky stavět 
budou, je v podstatě dané. 
Zatím nejbližším projektem 
jsou Dukovany, kde by měl 
být jeden blok hotov v letech 
2035 až 2037. Klíčové přitom 
je financování stavby. Pre-
miér Babiš dlouhodobě razí 
tezi, že financiérem by měl 

být ČEZ. Minoritní akcionáři 
se nejspíš obávají, že před-
seda vlády svou utkvělou 
myšlenku nakonec prosadí. 
Ostatně už jako ministr 
financí byl velkým kritikem 
zahraničních investic ČEZ 
a nutil firmu právě k obratu 
podnikatelské strategie. 
Teď dosáhl svého. Strategii 
upravuje energetický kolos 
sice zhruba jednou za pět 
let, ale zahraniční nákupy 
k ní neodmyslitelně patří už 

Pokud se vám nedaří představit si sami sebe jako  
ztělesněný úspěch, tak si prostě představte všechny  

ostatní jako ztělesněné selhání.

Už jako ministr 
financí Andrej Babiš 
kritizoval zahraniční 
investice ČEZ. Teď 
dosáhl svého.
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Marek SCHWARZMANN

Přítomnost vody na rudé pla-
netě je jednou z nejvíce dis-
kutovaných záhad Marsu. Její 
hledání a nakonec nalezení 
– hlavně v podobě polárních 
ledových čepiček – je jedním 
z nejčastějších cílů vědec-
kých přístrojů, které k Marsu 
lidstvo vysílá. Nejnovější ana-
lýza dat sesbíraných radiolo-
kátorem SHARAD neseným 
sondou Mars Reconnaissance 
Orbiter obíhající kolem rudé 
planety nyní ukázala, že pod 
severním pólem Marsu se na-
lézají gigantické zásoby běž-
ného ledu. Objem lidstvem 
odhaleného ledu na Marsu se 
tak prý zdvojnásobil.

Je to klasický led, 
tvrdí vědci

Měření SHARAD, který je 
schopen poskytnout údaje 
o podpovrchových vrstvách 
půdy až do hloubky 
2,4 kilometru, ukázala 
v hloubce 1,6 kilometru pod 
severním pólem Marsu roz-
sáhlá vrstvení ledu a písku. 
Zmíněný led je navíc podle 
vědců z 90 procent ten kla-
sický – tedy jednoduše zmrz-
lá voda, nikterak kontamino-
vaná dalšími prvky. „Patrně 
jde o pozůstatky po obřích 

Pod severním pólem 
Marsu je obří ledovec

ledovcích, které se na pólu 
v minulosti nacházely,“ píší 
vědci ve studii, kterou vydal 
časopis Geophysical Re-
search Letters. 

„Pokud by se nám nějak 
podařilo tento led zkapalnit, 
hovořili bychom o zhruba 
1,5metrové vrstvě vody, která 

by dokázala pokrýt celou 
planetu,“ uvedl vedoucí 
výzkumu Stefano Nerozzi 
na webu University of Texas. 
Vědci podle něj tušili, že po-
zůstatky dřívějších ledovců 
objeví, překvapením bylo ale 
to, jak velké jsou. „Jde o třetí 
velmi velkou zásobárnu vody 

právě v prodeji

Za co můžete dostat v ciZině pokutu?
dejte si poZor na:

kamery mobily výbavu i špínu

299022/240 inzerce

Měsíc se scvrkává, 
způsobuje to 
„měsícotřesení“

Měsíc se vlivem chladnutí 
svého vnitřku scvrkává 
a zmenšuje, tvrdí vědci. 
S využitím snímků ze son-
dy Lunar Reconnaissance 
Orbiter objevili útesy 
v lunární kůře, které se vy-
tvořily relativně nedávno, 
přinejmenším z geologické-
ho hlediska – mohly by být 
staré jen 100 milionů let.
Ty, které vypadají světlejší, 
naznačují čerstvě odha-
lené měsíční horniny. To 
ukazuje, že se na Měsíci 
odehrávají měsíční verze 
zemětřesení, tedy „měsí-
cotřesení“, uvedl server 
Newsweek.

Čtvrtina bakterií 
v peří tvoří látky 
podobné antibiotikům

Zhruba 25 procent bakterií 
v peří ptáků je schopno 
produkovat bakterioci-
ny, tedy látky podobné 
antibiotikům. Pomáhají 
ptákům v boji s patogeny, 
ačkoliv se vědci dříve do-
mnívali, že tyto látky peří 
poškozují. Objev učinili 
vědci z Ústavu biologie 
obratlovců Akademie věd 
České republiky, České ze-
mědělské univerzity, Uni-
verzity Karlovy a Univerzi-
ty Palackého v Olomouci, 
kteří svá zjištění publikova-
li v mezinárodním časopise 
Nature. /čtk/

Krátce

na Marsu, kterou jsme odha-
lili,“ dodal Nerozzi.

Zjištění Nerozziho týmu 
byla ověřena v souběžně 
vznikající studii vedené vědci 
z Univerzity Johnse Hopkinse 
v americkém Baltimoru, kte-
rá byla rovněž publikována 
ve výše zmíněném žurná-
lu. Vědci nicméně použili 
jinou metodu – a to měření 
lokální gravitace pod pólem. 
Na základě nižších zjištěných 
hodnot propočetli, že povrch 
pod severním pólem Marsu 
je tvořen z více než 50 pro-
cent zmrzlou vodou.

Cílem je získat vzorky 

Vědci nyní doufají, že se jim 
jednoho dne podaří získat 
vzorky k výzkumu. Stejně 
jako na Zemi totiž může led 
posloužit k poměrně přes-
nému určení historických 
událostí, které se na planetě 
odehrály. V neposlední řadě 
pak jeho rozehřátí může být 
zdrojem vody pro budoucí 
marsovské kolonie lidstva. 

Sonda Mars Reconnais- 
sance Orbiter obíhá Mars 
od roku 2006 a v půlce letoš-
ního května zaznamenala již 
60 tisíc obletů planety. Data 
z jejích přístrojů pomohla 
odhalit přítomnost podpovr-
chového ledu již dříve, a to 
ve středním pásmu planety. 

POLÁRNÍ ČEPIČKA. Fotografie Marsu, na které je patrná ledová 
plocha na severním pólu, označovaná jako „polární čepička“.
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UNITED ISLANDS. 
V pátek a sobotu se 
v Praze uskutečnil 
další ročník festivalu 
zaměřeného na novou 
hudbu a hledání talentů 
United Islands of Prague. 
Koncerty zhruba stovky 
interpretů na deseti 
pódiích si do Karlína 
přišlo podle pořadatelů 
za oba dny poslechnout 
zhruba 45 tisíc diváků.
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