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Lobbing začíná
Pojišťovny budou kvůli 

zdanění svých rezerv 
rozpouštět majtek, což  

ohrozí výnosy z životního  
pojištění, varuje šéf  
Asociace pojišťoven  

Jan Matoušek. 
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Babiš ve vlastních kleštích / str. 12

Sledujte na            /video

ČESKO Z VÝŠKY

Dron

Posílení kurzu 
koruny k euru, 
které po ukončení 
devizových 
intervencí čekala 
Česká národní banka, 
je v nedohlednu. 
Česká měna se 
v prvním kvartálu 
obchodovala 
v průměru o 60 haléřů 
levněji, než bankéři 
předpovídali. Do hry 
se tak opět dostává 
zvyšování úrokových 
sazeb.
byznys / str. 4
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Hudba z Marsu
S novinkami z Marsu se v poslední době roztrhl 
pytel. Napřed vědci oznámili, že díky satelitnímu 
radarovému průzkumu odhalili pod jeho póly obří 
ledovec. Ten je prý natolik velký, že pokud by se ho 
lidstvu podařilo rozpustit, pokryl by povrch planety 
až 1,5metrovou vrstvou vody. Někdo asi moc koukal 
na Total Recall.

O víkendu zase přišly dvě zajímavé zprávy z vozít-
ka Curiosity, které brázdí povrch rudé planety. V té 
první zvědavý rover totiž v kráteru Gale při jedné 
z běžných kontrol vzorků půdy narazil na jíl. A jíl 
bez vody nevznikne. Hrnčíři by se na Marsu uživili.

Druhý výstup je o něco poetičtější. Jednu ze svých 
černobílých kamer totiž rover obrátil směrem 
ke hvězdám a snad poprvé velmi poutavě zachytil 
marsovská mračna. Jsou patrně tvořená zmrzlou 
vodou a honí se atmosférou po celý rok ve výšce 
kolem 31 kilometrů. Až spadnou, to bude průtrž.

Zdá se tak, že lidstvo má k osídlení rudé planety 
stále větší a větší šanci. A říkáte si, že když lidstvo 
horko těžko zvládá existovat na Zemi, proč by se 
vlastně mělo pokoušet hnát se na jiné planety? 
Možná právě proto.

DRŽITELKA NOBELOVY CENY ZA MÍR a hlavní představitelka Barmy Do Aun Schan Su Ťij je na návštěvě v Praze. 
Setkala se i s premiérem Andrejem Babišem, podle kterého se obě země chystají posílit ekonomickou spolupráci. 
K lepším vzájemným vztahům má přispět i velvyslanectví, které se v Česku znovu otevře po 26 letech. V poslední době 
ale Su Ťij čelí kritice pro nečinnost při masakru barmské menšiny Rohingů.

SU ŤIJ V PRAZE
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nec a předseda Sdružení místních 
samospráv Stanislav Polčák (STAN) 
by si dokonce dokázal představit 
i šestiletý mandát, který dříve 
navrhoval. „Pětiletý je k disku-
zi. Ale pokud se už bude měnit 
ústava, tak bych doporučoval šest 
let,“ řekl.

Návrh svazu podporují také 
ministryně pro místní rozvoj Klára 
Dostálová (ANO) nebo financí Ale-
na Schillerová (ANO). „Je potřeba 
si ale uvědomit, že je na to potře-

Zastupitelé chtějí 
vládnout pět let
NGUYEN Thuong Ly

Starostové by měli mít možnost 
zůstat ve svých úřadech o rok 
déle. Chce to prosadit Svaz měst 
a obcí, který požaduje změnu 
volebního zákona a ústavy tak, 
aby se prodloužil mandát obecním 
a městským zastupitelům ze čtyř 
na pět let. Návrh má podporu 
i dalších zástupců krajů a samo-
správ, nebrání se tomu ani někteří 
členové vlády. Pro změnu by se 
však musela najít ústavní většina 
ve sněmovně a Senátu.

Zastupitelé by v prodlouženém 
mandátu mohli podle předsedy 
svazu Františka Lukla dokončit 
více svých záměrů. „Pět let je od-
povídající doba s ohledem na pe-
riodu, kdy je možné připravit 
projekty, projít stavebním řízením 
a dalšími úkony, a ještě projekt 
zrealizovat,“ řekl Lukl.

Prodloužený mandát má 
podporu i na krajské úrovni, tedy 
hejtmanů a krajských zastupitelů. 
„S návrhem kolegů souhlasím,“ 
řekla poslankyně a předsedkyně 
Asociace krajů Jana Mračková 
Vildumetzová (ANO). Europosla-

ba ústavní většina, kterou v tuto 
chvíli nikdo nemá,“ upozornila 
Schillerová.

Pro změnu ústavního zákona by 
musely hlasovat tři pětiny všech 
poslanců a zároveň dvě třetiny 
přítomných senátorů. „Pokud by 
se mandát prodloužil, usnadnilo 
by to prosazení větších a dlouho-
dobějších projektů. Změny by ale 
měly být prováděny koncepčně 
a v širším rámci,“ dodala minist-
ryně práce a sociálních věcí Jana 
Maláčová (ČSSD).

Politolog Petr Jüptner z Uni-
verzity Karlovy však upozorňuje, 
že prodloužení mandátu na lichý 
počet roků může ovlivnit pláno-
vání voleb v Česku. „Mělo by to 
vliv na spojování se senátními či 
krajskými volbami. Organizačně 
by to mohlo být náročnější,“ řekl 
Jüptner.

Stát navíc při spojování voleb 
obvykle ušetří nemalé částky. 
„Navíc argument, že čtyři roky 
nejsou dostatečné na realizaci 
projektu, je platný. Řada projektů 
je ale na deset a více let. To je po-
třeba řešit strategickým řízením. 
Prodloužení mandátu nestačí,“ 
dodal Jüptner.

Délka komunálních 
mandátů v Evropě 
(výběr)

• Německo – pět až šest let (záleží na 
spolkové zemi)

• Francie – šest let

• Slovensko – čtyři roky

• Rakousko – čtyři až šest roků (záleží 
na spolkové zemi)

• Polsko – čtyři roky

Zápisník  
Marka SCHWARZMANNA
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Česko protestuje proti 
ruskému zákonu 
o invazi z roku 1968

České ministerstvo zahra-
ničí kritizuje návrh ruského 
zákona, který by uznal 
účastníky sovětské okupace 
Československa z roku 1968 
za válečné veterány. Okupa-
ce byla v příkrém rozporu 
s mezinárodním právem, 
uvedl ministr zahraničí 
Tomáš Petříček (ČSSD). 
Ministerstvo je znepokoje-
no odůvodněním návrhu 
projednávaného ruskými 
zákonodárci, podle něhož 
sovětští vojáci potlačili v Čes-
koslovensku státní převrat. 

MPSV znovu posoudí 
tendr na dávky

Ministerstvo práce se neod-
volá proti rozhodnutí Úřadu 
pro ochranu hospodářské 
soutěže, který mu zakázal 
uzavřít smlouvu s vítězem 
tendru na systém dávek 
a nařídil znovu posoudit 
nabídku. Na úřad se obrátila 
v březnu firma OKSystem 
jako neúspěšný účastník 
tendru poté, co se minister-
stvo práce rozhodlo přidělit 
zakázku se zadávací cenou 
270 milionů firmě DXC Tech-
nology. /čtk/

Krátce

Předseda opoziční ODS 
Petr Fiala vyzval pre-
miéra Andreje Babiše 

(ANO), aby požádal sněmovnu 
o potvrzení důvěry vládě. Dů-
vodem je návrh auditní zprávy 
Evropské komise, podle níž je 
Babiš ve střetu zájmů a Česko 
by mělo vrátit 450 milionů ko-
run z evropských dotací. Babiš 
se žádostí o hlasování o důvěře 
nepočítá.

O auditu by mohla 
jednat sněmovna

Občanští demokraté dnes na-
vrhnou, aby sněmovna situaci 
kolem Babiše projednala. Zá-
roveň chtějí, aby poslanci za-
vázali vládu, ať zveřejní auditní 
zprávu komise, zastaví dotace 
bývalému Babišovu holdingu 
Agrofert a pověří přípravou 
odpovědi pro komisi ministry, 
které do kabinetu nenavrhlo 
Babišovo hnutí ANO.

„Pokud chce pan předseda 
Fiala vyvolat hlasování o nedů-
věře, ať to udělá,“ uvedl Babiš. 
„Využiju to k tomu, abych čes-
ké občany seznámil s tím, kolik 
peněz nemohlo Česko vyčer-
pat z evropských fondů kvůli 

ODS žádá kvůli auditu 
hlasování o důvěře vládě

Tvrzení v auditu EK 
jsou prokazatelně 
smyšlená, což 
lze dokázat i jen 
na základě veřejně 
dostupných zdrojů, 
uvedla mluvčí 
ministerstva životního 
prostředí.

nesrovnalostem za posledních 
patnáct let, tedy i v době, kdy 
vládla ODS,“ dodal.

Informace ze zprávy Evrop-
ské komise o konfliktu zájmů 
Andreje Babiše jsou podle 
šéfa občanských demokratů  
zdrcující. „Veřejně vyzývám 
předsedu vlády, aby sám 
požádal o potvrzení důvěry 
ve sněmovně,“ uvedl Fiala. „Je 
potřeba, aby bylo jasné, o čí 
důvěru se i v takovéto situaci 
ve sněmovně předseda vlády 
opírá,“ podotkl.

Babiše se zastalo i minis-
terstvo životního prostředí, 
které společně s ministerstvem 
průmyslu řídí rozdělování pe-
něz dvou ze tří fondů, z nichž 
dotace Agrofertu šly. Návrh 
auditní zprávy EK komise 
obsahuje podle MŽP nepravdi-
vé informace. „Tvrzení v něm 
jsou prokazatelně smyšlená, 
což lze dokázat i jen na základě 
veřejně dostupných zdrojů,“ 
uvedla mluvčí rezortu Petra 
Roubíčková. Detaily prvních 
zjištění  bude ministr Richard 

O DŮVĚRU NEPOŽÁDÁ. Premiér Andrej Babiš o důvěru vládě 
kvůli auditu Evropské komise nepožádá, ODS ale podle něj může 
vyvolat hlasování o nedůvěře.
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Brabec (ANO) komentovat 
dnes odpoledne ve sněmovně.

Chystá se demonstrace

Dnes se také koná demonstra-
ce na pražském Václavském 
náměstí,  která bude požado-
vat vedle odchodu ministryně 
spravedlnosti Marie Benešové 
(za ANO) i demisi premiéra Ba-
biše. Iniciativa Milion chvilek 
očekává až 100 tisíc protestují-
cích. /čtk/        názory str. 12 
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Vladan GALLISTL

Domácí měna v posledních 
letech nepředvádí velké po-
silování vůči euru, což Česká 
národní banka po ukončení 
devizových intervencí přede 

dvěma lety očekávala. Také 
v současnosti je koruna 
výrazně slabší oproti aktuální 
prognóze centrální banky. 
Jedno euro se totiž na me-
zibankovním trhu prodává 
za 25,83 koruny, přičemž 
ve druhém čtvrtletí ČNB 

Slabá koruna tlačí na růst sazeb
ekonom J&T Banky Petr 
Sklenář. 

Od klíčové sazby centrální 
banky se přitom odvíjí cena 
půjček a vkladů v celé eko-
nomice. Jejich zvýšení by tak 
prodražilo splátky úvěrů.

Ekonomové se však sho-
dují, že naopak protiinflačně 
působí vlivy z ciziny, což 
riziko zdražení peněz snižuje. 
„Stojí proti tomu, že evropská 
a globální ekonomika zpo-
maluje,“ upozorňuje Sklenář. 
Ve světovém hospodářství je 
navíc řada nejistot.

Bankovní rada ostatně 
podle mluvčí ČNB Petry 
Vodstrčilové vždy posuzuje 
všechny dostupné informace. 
„Vývoj měnového kurzu je 
sice důležitým, ale zdaleka 
ne jediným parametrem 
makroekonomického vývoje, 
prognózy inflace a měnově 

odhadovala průměrný kurz 
na 25,20 koruny za euro. To 
se však zjevně nesplní.

Slabá koruna je proto fak-
torem, který bude centrální 
banku tlačit k dalšímu zvyšo-
vání sazeb. Při slabším kurzu 
koruny se totiž prodražuje 

dovoz zboží z ciziny, což se 
promítá do růstu cen zboží 
a služeb. 

„Zvyšuje to šance, že by 
ČNB mohla výšit sazby,“ říká 
Jakub Seidler, hlavní eko-
nom ING Bank pro Česko. 
Podobně se vyjadřuje hlavní 
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Ekonomové se shodují, že protiinflačně působí 
vlivy z ciziny, což riziko zdražení peněz do jisté 
míry snižuje.

politického rozhodování,“ 
dodává.

Zpomalování světového 
hospodářství a růst nejistot 
ve světě ale mohou vytvořit 
pro centrální banku ošemet-
nou situaci. Koruna je totiž 
zařazena mezi měny rozvíjejí-
cích se zemí neboli emerging 
markets, které oslabují, když 

investoři opouštějí rizikové 
investice. 

„Skokové oslabení nelze 
vyloučit, kdyby přišel vnější 
šok,“ říká Seidler. Ten by 
podle ekonomů mohl mít po-
dobu uvalení cel na dovoz ev-
ropských aut na americký trh 
či eskalace obchodního sporu 
mezi USA a Čínou, respektive 
Mexikem. Měny emerging 
markets jsou přitom schop-
né velice rychle oslabit až 
o desítky procent, což je teď 
příklad turecké liry. 

Už nyní je ostatně česká 
měna podle odhadů finanč-
ních institucí náchylná k dal-
šímu oslabování vůči euru. 
„Koruna už druhý rok nepo-
siluje. Zakládá se podhoubí 
pro její oslabení,“ zdůrazňuje 
Josef Jeřicha z Finančních 
trhů Československé obchod-
ní banky. 

25,20
koruny za euro 
očekávala ČNB 

k dnešku. Koruna 
je o desítky haléřů 

slabší.

Majoritním vlast-
níkem světového 
vyhledávače 

levných letenek Kiwi se stal 
fond General Atlantic ze Spo-
jených států. Většinový podíl 
v brněnské firmě Kiwi.com 
kupoval od několika subjektů. 
Svůj podíl v ní prodal napří-
klad Impuls Capital Ondřeje 
Tomka. 

Podle zprávy společnosti 
Kiwi.com si spoluzakladatelé 
Oliver Dlouhý a Jozef Képesi 
dál ponechají významný 
podíl. Cenu transakce společ-
nost zveřejňovat nebude. Po-
dle dřívějších nepotvrzených 
údajů měl General Atlantic 
za podíl zaplatit téměř tři 
miliardy korun.

Dlouhý potvrdil, že podíly 
prodali i Jiří Hlavenka, Jaro-
slav Kokolus a bývalá výkonná 
ředitelka Lucie Brešová. 
„My s Képesim a Charčen-
kem zůstáváme se čtyřiceti 

procenty, Touzimsky Airlines 
si ponechávají necelých deset 
procent,“ upřesnil Dlouhý.

„Kiwi je světová firma a Ge-
neral Atlantic pro ni může 
být rovnocenným partne-
rem. Nejde ani tak o peníze, 
kterými investor disponuje, 
ale o jeho globálnost, protože 
všichni ostatní spoluvlastníci 
jsou české privátní osoby 
a nikdo z nich nedělá globální 
investice. Firma nesmí být 
nastavena jen do střední 
nebo východní Evropy, ale 
do celého světa,“ řekl deníku 
E15 Hlavenka.

Kiwi.com podle Dlouhého 
chystá další fázi růstu. Podnik 
byl založen v roce 2012 a v le-
tech 2017 a 2018 jej Forbes 
zvolil nejrychleji rostoucím 
start-upem v Evropě. Loni 
utržil 30,9 miliardy korun.  
/čtk, mšt/  

                            ROZHOVOR  
                   ČTĚTE NA E15.cz

Většinu v Kiwi.com 
koupil americký 
General Atlantic 

SOUKROMÝ DOPRAVCE Leo Express přiveze v polovině roku z Číny tři nové vlaky od největ-
šího světového výrobce CRRC. Stroje za celkem pět miliard korun budou mít uspořádání a vzhled, 
které vytvořil samotný dopravce. Firma loni svými vlaky a autobusy přepravila 1,8 milionu cestují-
cích, meziročně o pětinu více. Loňský obrat skupiny vzrostl o více než 120 procent na 800 milionů 
korun.
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https://www.e15.cz/rozhovory/general-atlantic-pomuze-z-kiwi-udelat-svetovou-firmu-rika-investor-jiri-hlavenka-1359459


České baterie HE3DA 
ještě sice nevyjíždějí 
z robotizovaných linek 

továrny v Horní Suché, ale in-
vestoři projektu věří natolik, 
že už do něho vložili a ještě 
vloží stamiliony korun. 
Ukazují to informace z trhu, 
které deník E15 získal. 

Vysoká cílová kapacita 

„Aktivně investory nevyhle-
dáváme, ale stále registruje-
me velký zájem,“ uvádí Milan 
Rýdl, prezident fondu Batte-
ry Unite, který pro bateriový 
projekt zajišťuje financování. 
Továrna by měla spustit 
produkci na konci letošního 
roku. Zájem je podle zástup-
ců firmy tak velký, že by už 

teď bylo možné okamžitě 
financovat rozšíření výroby. 

„Druhá etapa bude pře-
sahovat zvýšení základního 
jmění na 5,5 miliardy korun, 
které už máme zajištěné,“ 
uvedl Radomír Prus ze spo-
lečnosti Magna, která bude 
baterie HE3DA v Horní Suché 
vyrábět. Výstavba závodu 
a prvotní investice vyšly 
na 1,3 miliardy korun. Další 
miliardy umožní dosáhnout 
výroby baterií o celkové 
kapacitě 1,2 gigawatthodiny 
ročně. 

„Jsme si stoprocentně 
jistí, že rozšíření na cílovou 
kapacitu nastane velmi brzy, 
poptávka je přímo šílená,“ 
vysvětluje Rýdl. Čeští inves-
toři jsou naopak k pětimiliar-

Výrobce baterek HE3DA má 
pět miliard na další investice

dové částce skeptičtí. „Pokud 
by transakce skutečně 
dopadla úspěšně, bude to 
jeden z největších technolo-
gických projektů v Česku,“ 
říká například šéf fondu UP21 
Vítek Šubert. Plány Magny 
jsou přitom ještě ambicióz-
nější, na severu Moravy chce 
investovat až miliardu eur. 

Stín pochybnosti 

Ve srovnání s dřívějšími pro-
hlášeními se však český nápad 
prodražuje. Investice 1,3 mili-
ardy korun měla původně sta-
čit na plnohodnotné spuštění 
výroby, ne pouze na zkušební 
provoz. „Investice do výrob-
ního závodu Magna oproti 
konvenčním závodům zahra-

ničních firem vyrábějícím 
baterie s obdobnou kapacitou 
je více než dvojnásobná,“ říká 
Tomáš Kazda, který se věnuje 
vývoji bateriových systémů 
na VUT v Brně. 

Další odborníci pochybují 
o samotné technologii baterií, 
která by podle jejího autora 
Jana Procházky měla způsobit 
převrat ve vývoji elektromobi-
lů. Podrobné parametry bate-
rií jsou totiž málo známé, což 
HE3DA ospravedlňuje oba-
vami o krádež technologie. 
Firmě se však na jaře podařilo 
dokončit patentový proces. 
V následujících týdnech podle 
zástupců HE3DA získá němec-
kou certifikaci TÜV.

Michal TOMEŠ

www.e15.cz | 5

Plány společnosti 
Magna jsou velmi 
ambiciózní, na severu 
Moravy chce 
investovat až miliardu 
eur.
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Jaroslav BUKOVSKÝ

Asociace pojišťoven vyráží 
do boje s vládním návrhem 
zdanit technické rezervy 
svých členů. Jednou z cest 
má být zúžení objemu rezerv, 
ze kterých by se dodatečná 
daň počítala. Z balíku peněz 
dotčených daní by tak podle 
asociace mohly zmizet ku-
příkladu rezervy na životní 
pojištění. Ty tvoří u řady 
pojišťoven nadpoloviční část 
sumy, kterou se stát chystá 
od příštího roku zdanit.

Ušetřete alespoň  
životní pojištění

„Oslabování rezerv pojišťo-
ven určených pro budoucí 
výplaty klientům je špatný 
a nekoncepční nápad, je tedy 
pochopitelné, že budeme 
bránit zájmy klientů a akcio-
nářů. Zdanění by se podle 

Pojišťovny chystají  
odvetu za daň z rezerv

nás rozhodně nemělo týkat 
rezerv na životní pojištění,“ 
říká šéf Asociace pojišťoven 
Jan Matoušek. 

„Vládní návrh považuji 
za nesystémový a oslabující 
silnou pozici českého pojiš-
ťovnictví. Pro sektor i pro 
klienty by šlo o bolestivý 
experiment. Věřím, že při 
dalším projednávání tohoto 
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Z balíku peněz 
dotčených daní 
by podle Asociace 
pojišťoven mohly 
zmizet kupříkladu 
rezervy na životní 
pojištění.

vládního návrhu zvítězí prag-
matický pohled nad jedno-
rázovou injekcí do státního 
rozpočtu,“ říká šéf pojišťovny 
Allianz Dušan Quis.  

V případě pojišťovny Uniqa 
tvoří například rezervy 
na takzvané životko kolem 
šedesáti procent celkových 
technických rezerv, obdobný 
podíl těchto rezerv drží i Čes-
ká pojišťovna. Ministerstvo 
financí počítá s tím, že pojiš-
ťovny odvedou v přespříštím 
roce na dani 7,9 miliardy 
korun a v roce 2022 pak  
2,6 miliardy korun. 

Rezervy přetavené 
v dividendy 

Tyto rezervy, do kterých si 
pojišťovny ukládaly část zis-
ku, čímž si snižovaly základ 
pro výpočet daně z příjmu, 
dosud zdanění nepodléhaly. 
„Co je naprosto neuvěřitelné, 
tak je návrh textu, který šel 

na vládu a nebyl s nikým 
řádně konzultován,“ zdůraz-
ňuje spolumajitel poradenské 
společnosti Partners Petr 
Borkovec. 

Zdanění pojišťovacích 
rezerv je součástí návrhu 
daňového balíku, který by 
měl začít platit od příštího 
ledna. Podle ministerstva by 
měla být výše rezerv stano-
vena podle objektivnějších 
pravidel, konkrétně podle ev-
ropské směrnice Solvency II. 
Právě rozdíl mezi výší rezerv 
pojišťoven podle současné 
legislativy a výší, kterou 
by mělo stanovit evropské 
nařízení, chce ministerstvo 
zdanit klasickou devatenácti-
procentní sazbou.

Ekonomové už dříve 
naznačili, že perspektivně 
se existence daně odrazí 
v tom, že nadměrné rezervy 
si budou zahraniční matky 
pojišťoven raději vyplácet 
v dividendách. 

Pojišťovny budou muset 
na poplacení dodateč-
né daně narychlo roz-

prodávat majetek, je přesvěd-
čen šéf Asociace pojišťoven 
Jan Matoušek.  

 Nakolik je zdanění tech-
nických rezerv relevantní 
a z důvodu evropské 
legislativy nutný krok?
Celoevropská pravidla pro 
výpočet rezervy podle 
směrnice Solvency II byla vy-
tvořena za účelem sledování 
dostatečné kapitálové vy-
bavenosti pojišťoven, nikoli 
pro stanovení základu daně. 
Žádná evropská povinnost 
tedy ani nemůže existovat.

 Připlyne do rozpočtu 
skutečně vládou odhado- 
vaný objem peněz?

Odhad ministerstva financí 
činí 10,5 miliardy korun, což 
by se mělo rozložit do dvou 
let. Bylo nám řečeno, že jsme 
se měli na zdanění připravit, 
ale účetní principy, názor au-
ditorů a konec konců i České 
národní banky nelze měnit 
z roku na rok. Daňový výnos 
v prvních letech bude velký, 
ale v dalších bude naopak 
kolísat. Vláda v podstatě 
projídá daňové příjmy v bu-
doucnosti.

 Měří stát v případě 
dodatečné daně stejným 
metrem pojišťovnám jako 
bankám?
Asi každý si může spočítat, 
že výše daně pro pojišťovny 
je zcela mimořádná a dis-
proporční vůči ostatním 
sektorům, a to i bankám.

Matoušek: Chceme odvody  
do fondu jako banky, ne zvláštní daň

 Hrozí klientům českých 
pojišťoven dražší pojistné 
nebo slabší odškodňování 
pojistných událostí?
Neočekáváme dopady na li-
kvidaci škod, ta má svá pra-
vidla. Je ale zcela relevantní 
očekávat růst cen pojištění 
pro jednotlivce i pro firmy. 
Vzhledem k tomu, že pro za-
jištění prostředků na platbu 

daně mohou být pojišťovny 
nuceny předčasně odprodat 
některá aktiva za nevýhod-
ných podmínek, může toto 
mít negativní dopad na zisko-
vost stávajících smluv životní-
ho pojištění. 

 Navrhujete nějaké 
alternativní řešení?
Vnímáme potřeby ekonomi-
ky, a proto jsme třeba chtěli 
nabídnout vložení prostřed-
ků do zřizovaného Národ-
ního investičního fondu. 
Dávat peníze na investice 
nám dává daleko větší smysl 
než je projíst v černé díře 
státního rozpočtu. Rozhodně 
by peníze neměly jít z rezerv 
připravených pro klienty.

Jaroslav BUKOVSKÝ

Čepro poprvé vydělalo 
přes miliardu korun

Státnímu distributorovi 
paliv Čepro loni vzrostl 
čistý zisk meziročně 
o 39 procent na rekordních 
1,28 miliardy korun. Tržby 
se zvýšily o 22 procent 
na 58,8 miliardy korun. 
Na zisku, který poprvé 
překročil miliardu korun, 
se pozitivně projevily 
makroekonomická situace 
a rozvoj dopravy.

Huawei se prodej 
mobilů v Česku daří

Čínský výrobce Huawei 
zvýšil v tuzemsku v prvním 
čtvrtletí prodej chytrých 
telefonů o čtyřicet procent 
na 221 tisíc. Snížil tak ná-
skok vedoucího Samsungu, 
jehož prodeje se zvýšily 
o dvě procenta na 339 tisíc. 
Uvedla to analytická firma 
Gartner. Před technolo  - 
giemi Huawei v závěru 
roku varoval Národní úřad 
pro kybernetickou a infor-
mační bezpečnost. 

Continental měl o pět 
set milionů nižší zisk

Otrokovickému výrobci 
pneumatik Continental Ba-
rum loni mírně klesly tržby 
na necelých 55,8 miliardy 
korun z předloňských  
57,2 miliardy korun. 
Důvodem byla hlavně nižší 
poptávka po osobních pláš-
tích. Continentalu Barum 
loni klesl čistý zisk, a to 
na 3,04 mi liardy korun. 
V předchozím roce vydělal 
3,59 miliardy korun.

Investor ustupuje  
od obřího skleníku

Rozsáhlý čtyřhektarový 
skleník na rajčata v Tlučné 
u Plzně zřejmě nevznikne. 
Na haldách po těžbě uhlí 
ho chtěla postavit firma 
Pilsen Technologies. Sedm 
metrů vysokou stavbu 
na kopci nad Tlučnou ale 
obec ani místní nechtějí. 
Mají obavu, že bude v noci 
zářit a naruší krajinný ráz. 
Investor zvažuje změnu 
plánu i lokality. /čtk/

Krátce
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Týden mezi paragrafy

Začne stíhání 
Agrofertu?
Mnohé z dotací, které do-
staly firmy ve svěřenském 
fondu premiéra Andreje 
Babiše (ANO), nebyly v po-
řádku. Vyplývá to alespoň 
z návrhu auditní zprávy 
Evropské unie. Situace však 
může být ještě horší, než se 
teď zdá. 

Jak už v ČT naznačil nej-
vyšší státní zástupce Pavel 
Zeman, nemusí to být jen 
potenciální střet zájmů. Po-
kud se zveřejněné evropské 
závěry potvrdí a zfinalizují, 
jednotlivé podniky a také 
jejich manažeři mohou mít 
i trestněprávní problémy. 

Zpráva ukazuje, že firmy 
z koncernu Agrofert opako-
vaně získaly z Evropské unie 
peníze na inovace. Na nic ta-

kového je ale podle dostup-
ných informací ne použily. 
Vzhledem k tomu, že jde 
o miliony korun, může to 
být trestný čin poškození 
finančních zájmů Evropské 
unie či dotační podvod. Sta-
noví to trestní zákoník, který 
se týká fyzických osob. 

Pokud by policie dospěla 
k názoru, že výše popsané 
jednání mohlo být trestným 
činem, stíhala by patrně 
manažery jednotlivých 
firem. Tedy přímo ty, 
kteří například rozhodovali 
o jednotlivých žádostech 
o dotace. Zda by se stíhání 
mělo týkat osobně premiéra 
Babiše, není v tuto chvíli 
jasné. Záleží na tom, jak by 
byl do věci zapojený.

Tím to ale nekončí. V Čes-
ké republice totiž od roku 
2011 existuje zákon o trestní 
odpovědnosti právnických 
osob. Podle něj nemají být 

v případě takovýchto pro-
hřešků stíháni jen lidé, ale 
přímo firmy. Do trestněpráv-
ních problémů se tak mohou 
dostat jednotlivé společnosti 
působící v rámci Agrofertu, 
ale zároveň i sám Agrofert. 
Záleží na tom, kam až pří-
padné prohřešky sahají a jak 
jsou provázané.

Vzhledem k tomu, jak 
policie i státní zastupitelství 
k obdobným kauzám v po-
sledních letech přistupují, 
lze očekávat, že minimálně 
k trestnímu stíhání v těchto 
věcech by dojít mělo. Zda 
ale všechno skončí u soudu, 
je nyní předčasné hodnotit.
 INFO.cz
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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)

299049/575 inzerce

SPOLEČNOST LANEX z Bolatic na Opavsku, která vyrábí lana 
a produkty z technického textilu, vyvinula nový typ polyetylenové-
ho lana pro kotvení námořních lodí. Jeho pevnost je osmkrát vyšší 
než u ocelového lana stejné hmotnost. Lanex patří do skupiny 
BR Group miliardáře Rudolfa Bochenka, jež loni dosáhla obratu 
zhruba 3,6 miliardy korun.

Fo
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 č
tk

LANO PRO NÁMOŘNÍ LODI

https://www.info.cz/cesko/agrofert-a-jeho-manazery-nejspise-ceka-trestni-stihani-policii-muze-znovu-zajimat-i-babis-41853.html


Akcie Alphabetu  
se propadly

Hodnota akcií mateř-
ské společnosti Googlu, 
firmy Alphabet, se dostaly 
na své pětiměsíční mini-
mum 1034 dolarů. Podle 
agentury Bloomberg to 
souvisí s údajným připra-
vovaným antimonopolním 
vyšetřováním firmy v USA. 
 Sledujte E15.cz

Britové a Francouzi 
investují do Aramka

Britská společnost Ineos 
nejbohatšího Brita Jima 
Ratcliffa investuje dvě 
miliardy dolarů do výstavby 

tří petrochemických továren 
v Saúdské Arábii. Závody 
budou součástí komplexu 
v hodnotě pěti miliard dola-
rů, který zde buduje státní 
společnost Saudi Aramco 
a francouzský Total.

Čínské platební 
schéma míří do Evropy

Čínský vydavatel platebních 
karet China UnionPay začne 
nabízet své karty na evrop-
ském trhu. Státem kontro-
lovaný největší vydavatel 
karet na světě tak pokra-
čuje v expanzi a v souboji 
s americkými podniky Visa 
a MasterCard, napsal list 
Financial Times. /čtk/

Krátce
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Technické trable 
boeingů pokračují
Více než tři stovky letadel 
Boeing 737 MAX a starší-
ho modelu 737 má zřejmě 
na křídlech instalovány 
nesprávně vyrobené díly. 
Tvrdí to americký Federální 
úřad pro letectví (FAA) s tím, 
že bude vyžadovat jejich 
urychlenou výměnu. Letadla 
737 MAX přitom už kvůli 
jinému problému několik 
měsíců nelétají.

Podle FAA jde o kompo-
nenty křídel, které vyrobil 
subdodavatel Boeingu 
a které jsou instalovány 
ve 179 letadlech 737 MAX 
a ve 133 letadlech 737 Next 
Generation. Jde o profilové 
lišty na přední straně křídel, 
které se vysouvají a pomáha-
jí zvyšovat vztlak.

Boeing k tomu uvedl, 
že o žádných problémech 
v provozu, které se týkají 
této šarže lišt, nebyl infor-
mován. Identifikoval ale 
zhruba 20 letadel 737 MAX 
a 21 letadel 737 NG, u nichž 
je pravděpodobné, že mají 
vadné díly. Dalších 159 strojů 
MAX a 112 NG zkontrolují 
letecké společnosti.

FAA uvedl, že úplné selhání 
zmíněné lišty by nevedlo 
ke ztrátě letadla, ale vadná 
část by mohla způsobit poško-
zení stroje za letu. Dotčené 
části „mohou být náchylné 
k předčasnému selhání nebo 
trhlinám kvůli nesprávnému 
výrobnímu procesu“, sdělil 
FAA. 

Provoz letadel 737 MAX je 
po celém světě pozastaven 
kvůli dvěma tragickým neho-
dám tohoto stroje, při nichž 
zemřelo 346 lidí. Boeing pak 

zahájil aktualizaci příslušného 
softwaru.

Mluvčí FAA sdělil, že nově 
zjištěný problém s částí křídel 
by neměl zdržet plánova-
né předložení aktualizace 
softwaru. FAA nemá žádný 
harmonogram pro povolení 
návratu letounů 737 MAX 
do provozu. Jak ale dříve 
uvedla agentura Reuters, FAA 
dalším regulačním úřadům 
neoficiálně oznámil, že jeho 
cílem je certifikovat nový soft-
ware do konce června. /čtk/

Akcie, měny & názory

Další porce 
OECD 
knedlíků
Už před časem jsem na těch-
to stránkách kritizoval 
organizaci OECD za to, že 
Česku podstrkuje jakousi 
knedlíkovou logiku: tvrzení 
analytiků (a některých 
dalších komentátorů), že 
český růst je pomalý mimo 
jiné v důsledku nedostatku 
pracovní síly, a proto je třeba 
tuto pracovní sílu doplnit 
pracovníky z ciziny. Má to 
blízko k tvrzení, že pokud 
člověk končí s jídlem kvůli 
žaludku plnému knedlíků, 
je třeba žaludek operativně 
zvětšit, aby mohl knedlíků 
sníst ještě víc. Jako by bylo 
důležité, kolik sní knedlíků, 
a nikoli zda je nasycen.

OECD nedávno vydala 
novou prognózu vývoje 
české ekonomiky. Je tam 
řada rozumných doporuče-
ní, ale bohužel tam zůstala 
i ta knedlíková logika, která 
je jaksi koncepčně vadná: 
samotný růst HDP je přece 
z pohledu blahobytu dané 
země zcela nepodstatný. Dů-
ležité je, zda obyvatelé dané 
země mají dostatek práce 
a zda jsou za ni dostatečně 
odměňováni.

Knedlíková logika je ale 
chybná i prakticky. Vychází 
z představy, že pracovníci se 
chtějí a umějí přesouvat ze 
země do země podle toho, 
kde jsou zrovna potřební.
Ve skutečnosti mají ale 
lidé vcelku pochopitelnou 
tendenci se v dané zemi 
usazovat a zvát k sobě 
další příbuzné. Pokud je jich 
hodně – a české firmy by 
nyní rády zaměstnaly stovky 
tisíc lidí – mohou tito nově 
příchozí lidé začít vytvářet 
celé čtvrti a ztrácet chuť 
respektovat místní kulturu 
a zákony. Němci by nám 
o „krátké době“, na kterou 
pozvali do svých fabrik turec-
ké pracovníky v šedesátých 
letech, mohli vyprávět.

Ty nejkřiklavější díry 
na trhu práce samozřejmě 
lze zalepit několika stovkami 
cizinců s příslušným vzdělá-
ním. Statisícový nedostatek 
je ale třeba řešit úplně jinak: 
rázným mzdovým růstem, 
který uvolní lidi z těch 
nejméně produktivních míst, 
a pak také investicemi do au-
tomatizace. Obojí se naštěstí 
už děje.

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 3. 6. 2019 Akcie na pražské burze 3. 6. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 91,50   1,10% 

CETV 86,00   1,53% 

ČEZ 540,00   0,28% 

Erste Bank 826,00   0,46% 

Kofola 289,00   -1,70% 

KB 897,00   2,75% 

Moneta 76,65   1,52% 

O2 CR 231,00   -7,60% 

Pegas 746,00   -0,27% 

Philip Mor. ČR 13 720,00   -0,58% 

TMR 780,00 2,63 %

VIG 562,00   -0,27% 

Celkový objem  
(v tisících korun)

344 560

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,065

Čína 1 3,344

Dánsko 1 3,459

EMU 1 25,830

Chorvatsko 1 3,482

Japonsko 100 21,319

Kanada 1 17,109

Maďarsko 100 7,979

Norsko 1 2,642

Polsko 1 6,030

Rusko 100 35,316

Švédsko 1 2,433

Švýcarsko 1 23,140

Turecko 1 3,925

USA 1 23,093

Velká Británie 1 29,147

Michal 
SKOŘEPA
ekonom 
České  
spořitelny

VADNÉ STROJE. Nové Boeingy 737 měly potíže se softwarem, 
nově se objevily vadné díly i na jejich křídlech.
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Německý výrobce čipů 
Infineon ovládne 
americkou společ-

nost Cypress Semiconductor. 
Dohoda o koupi oceňuje Cy-
press na devět miliard eur. 
Německá firma zaměřená 
na výrobky pro automobilo-
vý průmysl a další tradiční 
odvětví tak rozšíří svůj záběr 
o oblast internetu věcí.

Za jednu akcii Infineon 
zaplatí 23,85 dolaru. To 
je o 55 procent více, než 
za kolik se obchodovaly 
akcie Cypress Semiconduc-
tor předtím, než se minulý 
týden začaly objevovat první 
spekulace o převzetí. Ve-
dení obou firem už akvizici 
schválilo, s dokončením se 
počítá na přelomu letošního 
a příštího roku. 

Infineon předpokládá, že 
do roku 2022 díky akvizici 
sníží náklady obou firem 
o 180 milionů eur za rok. 
Dlouhodobé tržby obou 
firem by díky spojení měly 
zrůst o 1,5 miliardy eur. Akcie 
Infineonu v reakci oslabily, 
v pondělí dopoledne ztrácely 
skoro pět procent.

Štěpán BRUNER

Němci posilují 
ve výrobě čipů

9
miliard eur činí 

hodnota transakce.

Objednávejte na
www.ikiosek.cz/e15premium

KDO DRŽÍ OTĚŽE 
TECHNOLOGICKÉHO 
POKROKU ?

Právě 
v prodeji

Koupíte ve
 všech prodejnách

Geco a Relay

VŠE 
O INOVACÍCH

NA E15.CZ

299049/551 inzerce

INVESTIČNÍ BANKA Goldman Sachs snížila odhad růstu americké ekonomiky na toto čtvrtletí 
na 1,1 procenta, zatímco ještě asi před týdnem počítala s růstem 1,3 procenta. Důvodem je podle 
jejích analytiků obchodní válka, kterou Spojené státy vedou s Čínou a dalšími zeměmi. Pokud bude 
obchodní spor eskalovat, pak analytici další americké investiční banky Morgan Stanley předpoví-
dají, že by do roka mohla přijít i hospodářská recese.
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BLÝSKÁ SE NA HORŠÍ ČASY



Německá sociální demokra-
cie (SPD) zatím neodchází 
z koaliční vlády s kon-
zervativní unií CDU/CSU 
kancléřky Angely Merkelové 
(CDU). Uvedla to dosavad-
ní místopředsedkyně SPD 
Malu Dreyerová v reakci 
na spekulaci německých 
médií o předčasných vol-
bách v zemi. Dreyerová je 
po nedělním překvapivém 
odchodu Andrey Nahlesové 
z čela strany jednou z trojice 
politiků, kteří SPD dočasně 
vedou. Řádného předsedu 
si sociální demokraté zvolí 
později.

„Po vnitrostranickém re-
ferendu jsme se rozhodli jít 
do velké koalice, my smlou-
vy dodržujeme,“ zdůraznila 
Dreyerová. „A v této velké 
koaliční smlouvě je také 
pasáž o revizní klauzuli,“ 
poznamenala dále v narážce 
na ustanovení, které počítá 

s tím, že strany koalice 
v polovině funkčního období 
– tedy letos na podzim – 
přezkoumají své dosavadní 
vládní působení.

Řada pozorovatelů tento 
termín, který přijde po dvo-

jici zemských voleb na vý-
chodě Německa, v nichž SPD 
zřejmě znovu propadne, vidí 
jako možný začátek konce již 
třetí velké koalice za po-
slední čtyři volební období. 
SPD se o způsobu, jakým 
k přezkumu dosavadní čin-
nosti vlády přistoupí, chce 
dohodnout 24. června.

Německá kancléřka An-
gela Merkelová (CDU) nemá 
problém s tím, že koaliční 
SPD povede společně trojice 
politiků. Kancléřka si přeje, 
aby velká koalice pokračo-
vala i přes krizi v SPD, k níž 
přispěl mimo jiné dramatic-
ký propad v eurovolbách. 
Místopředsedkyně CDU a mi-
nistryně zemědělství Julia 
Klöcknerová nicméně vyjád-
řila obavy z nestability, která 
by v SPD mohla panovat, 
když tweetnula: „Trio? A kdo 
je teď závazná kontaktní 
osoba, kdo vede?“. /čtk/

Německá vláda 
se zatím drží

10 | ZAHRANIČÍ
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BRITSKÁ KRÁLOVNA Alžběta II. se včera v Buckinghamském paláci sešla s americkým preziden-
tem Donaldem Trumpem a s jeho manželkou Melanií. Setkání s hlavou britské monarchie a členy její 
rodiny bylo ceremoniálním začátkem Trumpovy státní návštěvy Spojeného království. 
Hosty přivítali také princ Charles a jeho manželka Camilla. Z balkonu paláce příletu přihlíželi Trumpo-
va dcera Ivanka s manželem Jaredem Kushnerem. Prezidentský pár se pak odebral k přijetí u králov-
ny, která podle agentury Reuters Donalda a Melanii Trumpovy přivítala s úsměvem.
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OFICIÁLNÍ NÁVŠTĚVA

Ve Finsku vznikla 
vládní koalice

Sedm týdnů po volbách se 
ve Finsku podařilo vytvořit 
koaliční vládu, jejím před-
sedou by se měl stát Antti 
Rinne (na snímku). Kromě 
jeho sociálních demokra-
tů budou koalici tvořit 
další čtyři strany. Nový 
kabinet by měl mít celkem 
19 ministrů a v 200členném 
parlamentu podporu 117 po-
slanců.

Rakousko má 
přechodnou vládu

Rakouský prezident Alexan-
der Van der Bellen včera 
jmenoval novou přechod-
nou vládu kancléřky Brigitte 
Bierleinové. Kabinet, který 
tvoří nestraničtí odborní-
ci, má alpskou republiku 
vést až do doby, než bude 
po zářijových předčasných 
volbách sestavena nová 
vláda. Prezident už minulý 
týden pověřil Bierleinovou, 
do té doby šéfku rakous-
kého ústavního soudu, 
sestavením vlády. 

Rusové stáhli své 
poradce z Venezuely

Rusko odvolalo z Venezuely 
velkou část svých vojen-
ských poradců a vyhod-
nocuje schopnost režimu 
prezidenta Nicoláse Madura 
čelit rostoucímu tlaku 
Spojených států. Napsal to 
list The Wall Street Jour-
nal s odvoláním na osoby 
blízké ruskému ministerstvu 
obrany. Podle Moskvy jsou 
ale údaje amerického listu 
výrazně přehnané.

Johnson chce nahradit 
Mayovou

Britský exministr zahra-
ničí Boris Johnson zahájil 
kampaň za převzetí funkcí 
předsedy Konzervativní 

strany a premiéra po od-
cházející předsedkyni 
vlády Therese Mayové. Slíbil 
přitom, že Británie opustí 
Evropskou unii 31. října, jak 
v dubnu ujednaly Londýn 
s Bruselem, a to s dohodou, 
nebo bez ní.

Kučma se bude podílet 
na rozhovorech 
Ukrajiny s Donbasem

Nový ukrajinský prezident 
Volodymyr Zelenskyj jmeno-
val do funkce šéfa ukrajin-
ské delegace na minských 
mírových rozhovorech 
exprezidenta Leonida Kuč-
mu. Jednání v běloruském 
hlavním městě má za cíl 
nalézt politické řešení krize 
na východě Ukrajiny, žádné 
výraznější úspěchy ale 
zatím nepřineslo.

Súdánci vyšli 
v Chartúmu do ulic

Súdánské bezpečnostní slož-
ky v metropoli Chartúmu 
rozehnaly pokojný protest 
proti vládě vojenské junty, 
z místa přitom byla slyšet 
střelba z těžkých zbraní. 
S odvoláním na svědky 
o tom informovaly arabské 
televizní stanice a agentura 
Reuters, podle níž tisíce 
Súdánců v ulicích vystavěli 
barikády. Vůdci protestu 
uvedli, že při razii bylo 
13 lidí zabito a nejméně 
200 dalších utrpělo zranění. 
Opozice v reakci na krvavý 
zásah přerušila s armádou 
politický dialog.

Kiska vyzval k užší 
spolupráci EU a NATO

Evropská unie potřebuje 
hlubší spolupráci s NATO 
a také zvyšovat výdaje 
na svou obranu. V projevu 
na zasedání Parlamentního 
shromáždění NATO to řekl 
slovenský prezident Andrej 
Kiska. Kritiku prezidenta 
Donalda Trumpa, že Evropa 
vynakládá na obranu málo, 
označil Kiska za oprávně-
nou. Kiska souhlasil s dřívěj-
šími vyjádřeními prezidenta 
Trumpa, který evropské 
členy NATO vyzval ke zvyšo-
vání výdajů na obranu. /čtk/

Krátce

Po vnitrostranickém 
referendu jsme se 
rozhodli jít do velké 
koalice, my smlouvy 
dodržujeme.



ZÍSKEJ 
PLAYSTATION! 

Stačí vyhrát 
jeden zápas 

ve FIFA 19

Dárek 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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Babiš  
ve vlastních 
kleštích
Návrh předběžné auditorské 
zprávy z Bruselu nevyvolal 
paniku jen ve Strakově aka-
demii, ale i v Pyšelské ulici 
na pražském Chodově. V cen-
trále Agrofertu se sice tváří, 
že „jde o věc mezi Evropskou 
komisí a Českou republikou“, 
ale dobře vědí, že jde i o ně. 

V  zemědělské nebo potra-
vinářské branži nemusejí re-
putační rizika dělat Agrofertu 
vzhledem k jeho postavení 
těžkou hlavu. Ve vztahu 
k bankám ale ano. Koncern 
dluží nějakých 35 miliard 
korun. Nic nezdravého, 
pro představu je to zhruba 
polovina vlastního kapitálu 
nebo něco přes pětinu tržeb 
za rok 2017. Pokud by došlo 
na krizový scénář, bude stát 
po Agrofertu chtít 450 mi- 
lionů korun neoprávněně 
vyplacených dotací, ale 
především už do firmy žádné 
další dotace nepřijdou. 

Dvě miliardy, které Agro-
fert celkem na dotacích in-
kasoval v roce 2017, vypadají 
jako drobné v porovnání se 
155miliardovými tržbami, ale 
na zisku ve výši 4,8 miliardy 
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Po vnitrostranickém 
referendu jsme se  
rozhodli jít do velké  
koalice a my smlouvy 
dodržujeme, řekla 
místopředsedkyně 
německé SPD Malu 
Dreyerová.

str. 10

Komentář

želka Monika a další právník 
Agrofertu Václav Knotek. Pá-
nové Průša a Bílek doplňují 
radu protektorů vždy v tom 
fondu, který nesprávcují. Je 
třeba dát auditorům za prav-
du, že fondy bezprostředně 
řízené Babišovými nejvěr-
nějšími a nejbližšími úplně 
nenaplňují představu „blind 
trustu“. Pro srovnání – když 
se od svých firem odlučoval 
Michael Bloomberg předtím, 
než se stal starostou New 
Yorku, vůbec neznal mana-
žery nadace, která měla jeho 
majetek spravovat, a měl 
zakázáno je kontaktovat.

Babiš se ocitá v nepříjem-
né situaci – jeho politická 
kariéra ohrožuje jeho milo-
vaný byznys a současně jeho 
milovaný byznys ohrožuje 
jeho politickou kariéru. Je to 
odvrácená strana stále stej-
ného střetu zájmů, o němž 
se mluví a píše od roku 2013. 
Jedinou cestu z těchto kleští 
představuje velmi radikální 
rozhodnutí a příklon na jed-
nu, nebo na druhou stranu. 
Jestli k němu Babiš sebere 
odvahu, uvidíme.

 
Martin 
ČABAN
komentátor  
deníku E15

už se podílejí 40 procenty. 
Nedá se samozřejmě říct, že 
případná stoprocentní ztráta 
dotací by znamenala 40pro-
centní propad zisku, ale šlo 
by o nepříjemnost, které si 
věřitelé všimnou.

V únoru roku 2017 zapar-
koval Andrej Babiš Agrofert 
do dvou svěřenských fondů. 
Podle bruselských úředníků 
to ovšem bylo parkování vel-

mi nedbalé. Přesněji řečeno 
v návrhu své zprávy tvrdí, 
že Babišův vliv na Agrofert 
a zájem na jeho úspěšném 
fungování se prakticky ne-
zmenšily. 

Připomeňme, že v čelech 
dvou svěřenských fondů sedí 
jednak šéf představenstva 
Agrofertu Zbyněk Průša 
a jednak šéf právní divize 
a Babišův dvorní advokát 
Alexej Bílek. Každý fond má 
tříčlennou radu protektorů. 
V obou sedí Babišova man-

V zemědělské branži 
nemusejí reputační 
rizika dělat Agrofertu 
vrásky. Ve vztahu  
k bankám ano.
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Projekt Boem Audio vznikl v roce 
2016 a motivací bylo přinést na trh 
inovativní dřevěné reproduktory, 
které by svým uživatelům poskytly 
vysokou kvalitu a komfort. Brzy pak 
na Boem Audio navázala společnost 
a e-shop Dřevo voní. „Prvotním 
podnětem k založení našich firem 
byla chuť dělat si to po svém. S bra-
try jsme měli a máme vzor v našem 
otci, který provozuje perfektně 
vybavenou dílnu,“ popisuje své pod-
nikatelské začátky Michal Trödler.

Dnes firma Dřevo voní nabízí ce-
lou škálu jednoduchých produktů ze 
dřeva. Hlavním záměrem majitelů 
je dát dohromady rozumnou cash 
flow na to, aby za jiných podmínek 
pokračoval i původní záměr s Boem 
Audio.

„Významně nám pomohl i projekt 
Komerční banky Nastartujte se. 
Nejenom že jsme v očích veřejnosti 
vešli ve vážnost, ale dalo nám to 
také finanční prostředky potřebné 
k tomu, abychom se mohli seriózně 
poohlížet v našem byznysovém oko-
lí po dalších příležitostech a začali 
řešit důležité věci,“ popisuje své 
zkušenosti Trödler.

V současnosti také proto probíhá 
spolupráce s agenturou CzechTrade, 
která by měla pomoci s exportem 
stěžejního produktu firmy Dřevo 
voní. Tím je Achilles, dřevěná lžíce 
na boty. Plánem je vyvážet do ciziny 
tisíce kusů měsíčně. Rozjíždí se také 
výroba kartáčů, protože to se týká 
celého konceptu firmy v péči o boty 
či oblečení. Společně se společností 
Manufaktura pak Dřevo voní chystá 
i kartáče do sauny, malé kartáčky 
na ruce či dřevěné podložky pod 
mýdla a několik dalších specialit.

Jak ale připomíná Michal Trödler, 
podnikání v České republice by 
se mělo především daleko více 

zjednodušit. „Chybí hlavně dostatek 
informací. Kdyby nebyl podnikate-
lem náš otec, asi bychom do toho 
neměli odvahu jít. Zásadně omezit 
by se měla administrativa spojená 
s podnikáním a bylo by dobré zřídit 
fyzické nebo on-line místo, kde by 
se daly všechny informace zjistit 
ihned a jednoduše. Zákonů a naří-
zení máme všichni dost. Předávání 
cenných zkušeností nabízí například 
Asociace malých a středních podni-
ků a živnostníků ČR, která se nám 
skutečně snaží pomáhat, ale více by 
v tom měl dělat i stát,“ vysvětluje 
Michal Trödler.  /vib/

Další informace  
na www.drevovoni.cz

Dřevo voní, i když  
z něj uděláte výrobek
Jak se prosadit v Česku s úplně novou malou 
firmou na vysoce konkurenčním trhu? „Zejména 
by nám pomohlo, kdyby se zjednodušila 
administrativa a informace se daly najít 
na jednom místě on-line,“ říká Michal Trödler, 
jeden ze zakladatelů firmy Boem Audio, která 
byla v roce 2017 vítězem grantového projektu 
Komerční banky Nastartujte se.

Pohled do výrobní dílny. Dřevo 
voní. Na snímku spoluzakladatel 

firmy  Michal Trödler.
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Portfolio 
výrobků 
společnosti.

http://www.drevovoni.cz


Kamila ONDRÁČKOVÁ

Sezona letních brigád je 
tu. Většina firem právě teď 
začíná nabízet brigádnické 
pozice. Zájem ze strany 
uchazečů je podle agentur 
vyšší než v loňském roce. 
Největší poptávka je po práci 
v administrativě, nejmé-
ně žádané jsou naopak 
manuální práce. Pracující se 
letos mohou těšit na vyšší 
odměny – hodinová sazba 
meziročně vzrostla napříč 
všemi regiony.

Výhoda první volby 

Typicky letní brigády se 
týkají především firem, které 
hledají zástupy za dovolené, 
prodavače, shánějí vedoucí, 
instruktory či zdravotníky 
na dětské tábory, výpomoc 
na zahrádky do gastrono-
mických provozů apod. 
Na druhé straně jsou firmy, 
které pracovníky hledají 
stabilně, například průmysl 
a výroba. „Dle našich zkuše-
ností se vyplatí hledat letní 
brigádu ideálně od poloviny 
května. Jde o dobu, kdy 
u nás společnosti začínají 
brigádníky poptávat, a navíc 
se objevují nejatraktivnější 
pracovní pozice,“ uvádí Jitka 
Součková, marketingová 
manažerka Grafton Recruit-
ment, a dodává: „S ohle-
dem na dnešní trh práce se 
samozřejmě dá nalézt práce 
i na poslední chvíli, brigád-
níci už ale mají omezenější 
výběr.“ 

Zatímco nabídka brigád-
nických míst je srovnatelná 
s loňskem, zájem ze strany 
uchazečů je vyšší. Zvýšenou 
poptávku agentury očekávají 
především po zkouškovém 
období, kdy si studenti 
začnou hledat přivýdělek 
na léto. Středoškolští studen-
ti obvykle preferují brigádu 
na jeden měsíc, vysokoškolá-
ci jsou ale většinou ochotni 
pracovat celé prázdniny. 

Čas přidat ruku k dílu  
a naplnit si peněženku

obsadit. „Není to dáno horší-
mi finančními podmínkami, 
naopak, mzda na administra-
tivních a dělnických pozicích 
se prakticky neliší. Studenti 
se ale i o prázdninách chtějí 
věnovat práci v oboru, který 
studují,“ komentuje situaci 
Jitka Součková.

Brigáda přes sítě

Kdo letos hledá brigádu, 
neměl by se omezit pouze 
na pracovní či inzertní portály 
nebo na mobilní aplikace. 
„Nově doporučujeme využít 

Manuální práce 
nelákají

Největší poptávka po brigád-
nících letos podle Tomáše 
Surky, managing partnera 
v personálně-poradenské 
společnosti Devire, panuje 
ve výrobě, logistice, sta-
vebnictví a ve službách. 
Největší zájem je přitom 
o práci v administrativě, HR 
nebo ve financích. Brigády 
ve výrobě, zemědělství či 
ve stavebnictví moc netáh-
nou a nabízená místa v tomto 
segmentu je poměrně složité 
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Nejvíce si vydělají brigádníci v Praze, a to 
až 250 korun za hodinu. V Brně potom dle 
konkrétní pracovní pozice 100–170 korun, 
v Ostravě 90–150 korun a na Zlínsku 
i Liberecku do 130 korun za hodinu.

SŠ NENÍ VŠ. Středoškolští studenti obvykle preferují brigádu na jeden měsíc, vysokoškoláci jsou 
většinou ochotni pracovat celé prázdniny.

i Facebook, a to hned ze dvou 
důvodů. Účinným nástrojem 
jsou na něm nejrůznější sku-
piny, kde se sdružuje cílový 
typ uchazečů, a personalisté 
vědí, že je v nich najdou. 
V minulém roce byla navíc 
také spuštěna nová funkce pro 
vystavování nabídek práce/
brigád, s jejíž pomocí mohou 
firmy umisťovat své inzeráty,“ 
radí Daniel Hrtáň, jednatel 
firmy Ryxoo Universal, jež pro-
vozuje sever fajn-brigady.cz.

Odměny rostou

Hodinová sazba meziročně 
vzrostla napříč všemi regiony, 
nejvíce však ve Zlínském 
kraji, kde došlo k nárůstu až 
o 20 procent. Jak vyplývá ze 
statistik personální agentury 
Grafton Recruitment, na let-
ních brigádách si mohou stu-
denti letos vydělat v průměru 
100 až 150 korun za hodi-
nu. Stále jsou však patrné 
regionální rozdíly. Nejvíce si 
lidé vydělají v Praze, a to až 
250 korun za hodinu. V Brně 
potom dle konkrétní pracovní 
pozice 100–170 korun, v Ost-
ravě 90–150 korun a na Zlín-
sku i Liberecku do 130 korun 
za hodinu. 

Paradoxem přitom je, že 
právě v letních měsících 
jsou odměny pro brigádníky 
nejnižší. Podle Daniela Hr-
táně firmy nabízejí nejvyšší 
mzdy v období listopadu, 
naopak během léta sazby 
klesají – pravděpodobně je 
to z důvodu, že poptávka 
po přivýdělcích je vyšší.

Smlouva  
je nutností

• Brigádníci jsou zpravidla najímáni 
na dohodu o pracovní činnosti 
(DPČ – nad 300 hodin za rok) nebo 
na dohodu o provedení práce (DPP 
– do 300 hodin za rok). Ze strany 
firmy je určitě potřeba, aby si dala 
pozor na platnost smluv a u určitých 
pozic na hmotnou odpovědnost 
svých pracovníků. Důležité je také 
dohlédnout na počet odpracova-
ných hodin, aby byl v souladu s do-
hodnutými podmínkami i zákonem.

• Ze strany brigádníka je nutné, aby 
dbal na podepsání smlouvy, protože 
bez ní není dohoda platná. „Pokud 
si navíc bude chtít vzít volno, je 
lepší s tím seznámit zaměstnava-
tele už při počátku spolupráce, ať 
s tím počítá,“ říká Hrtáň a dodává: 
„Co se týká odměny, tak se bere 
za výhodnější DPP, protože ze mzdy 
se neodvádí sociální ani zdravotní 
pojištění, jestliže měsíční výdělek 
nepřesáhne deset tisíc korun. Je tak 
lepší volbou i pro firmy, protože je 
to méně administrativně náročné.“

300
hodin ročně lze 

odpracovat na DPP 
pro jednoho 

zaměstnavatele.
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Na dohodu o prove-
dení práce je možné 
pracovat za rok 

maximálně 300 hodin pro 
stejného zaměstnavatele. 
Hlavní výhodou je jednoduš-
ší administrativa a v někte-
rých případech i výhodné 
zdanění.  

Z hrubé měsíční odměny 
se neplatí sociální pojištění 
a zdravotní pojištění, když je 
hrubá měsíční odměna deset 
tisíc korun a méně. Tento 
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Vyplatí se vědět

• Při práci na dohodu o provedení 
práce s hrubou měsíční odměnou 
10 001 korun a více vzniká účast 
na nemocenském pojištění a lze 
pobírat nemocenské dávky, jejichž 
výše závisí na dosažené hrubé 
odměně. Předčasní důchodci 
nemohou mít do dosažení řádného 
důchodového věku příjem zakláda-
jící účast na nemocenském pojiš-
tění, proto si v praxi přivydělávají 
zejména na dohody o provedení 
práce s hrubou měsíční odměnou 
deset tisíc korun a méně. 

• Zaměstnanci pracující na dohodu 
o provedení práce mohou od za-
městnavatele obdržet příspěvky 
na smlouvu o životním pojištění, 
penzijním připojištění či o doplňko-
vém penzijním spoření stejně jako 
ostatní zaměstnanci.

limit je stejný i pro rok 2019. 
Pro účely platby sociálního 
a zdravotního pojištění se 
přitom nerozlišuje, zda-li 
zaměstnanec podepsal 
u zaměstnavatele prohláše-
ní k dani či nikoliv. Podpis 
růžového formuláře má 
vliv pouze na výpočet daně 
z příjmu fyzických osob. 
Při podepsaném prohlášení 
k dani se uplatňují daňové 
slevy, na které je nárok, 
minimálně tedy sleva na po-

platníka ve výši 2070 korun 
měsíčně. 

Práce pro více 
zaměstnavatelů 

Na dohodu o provedení prá-
ce je možné pracovat během 
roku pro více zaměstnava-
telů, a to i během jednoho 
měsíce současně. Limit pro 
odpracování maximální-
ho počtu hodin se počítá 
u každého zaměstnavatele 

zvlášť. Při práci pro stejného 
zaměstnavatele během roku 
na více dohod o provede-
ní práce – vždy pro jinou 
činnost – se ale odpracované 
hodiny sčítají.

Kdy je vyřešen pojistný 
vztah u zdravotní 
pojišťovny? 

Pokud je hrubá měsíční 
odměna u každého zaměst-
navatele deset tisíc korun 
a méně, tak je potřeba počí-
tat s tím, že z důvodu výkonu 
takové práce nelze být v re-
gistru zdravotní pojišťovny 
veden jako zaměstnanec. 

Lidé pracující pouze 
na dohodu o provedení 
práce s hrubou měsíční 
odměnou do limitu, kteří 
nejsou státními pojištěnci – 
například studenti, penzis-
té, příjemci rodičovského 
příspěvku – a ani si neplatí 
zdravotní pojištění jako 
OSVČ, si musejí platit měsíč-
ně sami zdravotní pojištění 
jako osoby bez zdanitelných 
příjmů. Pro rok 2019 se zvy-
šuje z důvodu nárůstu mini-
mální mzdy z 12 200 korun 
na 13 350 korun měsíční plat-
ba ze 1647 korun (13,5 pro-
centa z 12 200 korun) 

na 1803 korun (13,5 procenta 
z 13 350 korun). 

I pro dohodu platí 
výpovědní lhůta 

Dohoda o provedení práce 
musí být uzavřena písemně 
a musí v ní být uvedena 
doba, na kterou se tato doho-
da uzavírá. Práci na základě 
dohody o provedení práce 
je možné zrušit dohodou 
smluvních stran, výpovědí 
s patnáctidenní výpovědní 
lhůtou nebo okamžitým 
zrušením – pro tuto možnost 
musejí být splněny zákonné 
podmínky. Pro ukončení 
právního vztahu se vyžaduje 
písemná forma. 

Petr GOLADohod o provedení 
práce je možné 
uzavřít bezpočet

Limit pro odpracování 
maximálního 
počtu hodin se 
počítá u každého 
zaměstnavatele zvlášť.



Foto dne 

Výročí týdne

RAJČATOVÉ 
STŘELIVO. 
V kolumbijském 
Sutamarchánu se 
uskutečnila tradiční 
rajčatová bitva 
zvaná Tomatina. Pro 
recesistickou akci, 
které se pravidelně 
účastní tisíce lidí, 
bylo potřeba několik 
tun rajčat, na jejichž 
vykládku dohlížel 
jeden z pořadatelů.
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Některé produkty jsou zasta-
ralé již v době uvedení na trh, 
jiné se stanou nesmrtelnými 
nezávisle na technologickém 
vývoji. To druhé je případ po-
čítačové hry Tetris, od jejíhož 
představení uplyne ve čtvrtek 
35 let.

K naprogramování Tetrisu 
došlo víceméně náhodou. 
V roce 1984 působil na mos-
kevské Akademii věd mladík 
Alexej Pažitnov, který měl 
za úkol testovat výkon nových 
počítačových komponent. 
Toho chtěl dosáhnout mimo 
jiné i jejich schopností zvlád-

nout jednoduché hry, které 
sám programoval.

První verze Tetrisu, inspiro-
vaná stolní hrou pentomino, 
tak byla představena na sovět-
ském počítači Elektronika 60, 
který neměl grafický kopro-
cesor. Všechny obrazce proto 
mohly být zobrazeny pouze 
textovými znaky. V případě 
Tetrisu byly různé kostky 
složené vždy ze čtyř čtvereč-
ků znázorněných hranatými 
závorkami.

V této podobě ovšem hra 
velký ohlas nevzbudila. Změna 
nastala, když ji o dva roky 

později s pomocí přátel pře-
programoval pro nastupující 
platformu osobních počítačů 
IBM. V tomto formátu pronikla 
i do zahraničí, kde si jí všimly 
softwarové společnosti a zača-
ly ji samy šířit, některé dokon-
ce i za licenční poplatek.

V tehdejším Sovětském 
svazu neměl Pažitnov šanci ze 
své hry profitovat. Státní kolos 
Elektronorgtechnika začal 
hru licencovat až v roce 1988 
v době, kdy si její vlastnictví 
nárokovalo několik dalších 
společností.

Koncem osmdesátých let 
se hra z počítačů rozšířila 
i na hrací konzole a hand-
heldy, například Gameboy 
od firmy Nintendo. Stala se 
globální veličinou, které ani 
dnes čas neubírá na oblíbenos-
ti a atraktivitě. Nízké nároky 
na výpočetní výkon, snadné 

ovládání a chytlavý proces 
skládání objektů jí umožňují 
instalaci do téměř jakéhokoli 
elektronického zařízení včetně 
kalkulačky.

V roce 1990 se Pažitnov 
i s rodinou přestěhoval 
do Spojených států a pracoval 
na vývoji dalších her. Práva 
na svoji hru získal zpět až 
v roce 1996, kdy založil společ-
nost téhož jména. Spolehlivá 
čísla o prodejích neexistují, ale 
odhaduje se, že jen v mobil-
ních telefonech se každoročně 
uplatní přes 400 milionů kopií 
hry. /mec/
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