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Veganská jízda
Akcie veganských firem letos 
rostou dvakrát  
rychleji než  
zbytek trhu.
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PRÁVĚ V PRODEJI

Puma se drží  
v tendru na obrněnce
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Zemědělci už nebudou  
platit za remízky
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Trump nabízí Britům 
obchodní dohodu
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Ministryně financí Alena Schillerová se snaží prosadit zdanění výher 
z hazardu nad 100 tisíc korun, což by mělo do státní kasy přinést 
dodatečných 3,6 miliardy korun. Ještě v roce 2015 však úředníci pod 
vedením Andreje Babiše takový krok nedoporučovali. Sázkové kanceláře 
varují, že výnos bude činit jen miliardu a povede k ilegálnímu hazardu.  
byznys / str. 4
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Milionář altruista
Z neznámého Jihoafričana jménem Nkosikho 
Mbele by mohl být brzy milionář. Na sociálních 
sítích se rozjela veřejná sbírka, na jejímž účtu se 
už po dvou dnech objevilo v přepočtu 635 tisíc 
korun. Stačilo málo – Mbele své příznivce dojal 
tím, že v nebezpečné oblasti zaplatil benzin řidič-
ce, která na něj neměla.

Zdá se, že investoři podobně altruisticky 
podporují i tvůrce kryptoměny bitcoin, byť 
nevědomky. Podle agentury Bloomberg totiž 
poslední renesance digitální měny zastírá fakt, že 
ji k platbám prakticky nikdo nevyužívá. Prostřed-
nictvím bitcoinu se platí stále pouze 1,3 procenta 
všech transakcí v obchodech – tedy stejně jako 
přede dvěma lety.

Český občan by se brzy mohl dočkat nové nadíl-
ky voličských práv. Předseda KSČM Vojtěch Filip 
navrhuje, že by si kromě politiků mohl zvolit 
i novináře. Zdá se, že občanská společnost podle 
něho konečně dospěla natolik, aby tuto velkou 
zodpovědnost unesla. Otázkou však zůstává, jak 
by se regulovala předvolební kampaň. Novináři, 
kteří by obhajovali své funkční období, by totiž 
byli v nebývalém střetu zájmů.

Anatomie odporu
Proti Andreji Babišovi se šiku-
je čím dál širší hnutí odporu. 
Od opozičních stran přes čím dál 
víc vyhraněná média po mnohé 
představitele takzvané kulturní 
fronty. Jeho reputace začíná trpět 
i v zahraničí. 

A pak je tu samozřejmě sílící 
hlas ulice. Nejde ale o tak jednotný 
tábor, jak by se mohlo zdát. K za-
rytým odpůrcům Babiše – a Miloše 
Zemana – postupně začali přibývat 
i lidé, kteří běžně do ulic nechodí. 
Někteří dostali pocit, že už věci 
přerostly únosnou mez, jiní se 
nechali strhnout atmosférou.

Kapitola sama za sebe je i zapo-
jení Transparency International. 
A nejen proto, že šéf její české 
pobočky David Ondráčka kdysi 
zvažoval post ve vládě po Babi-
šově boku. Organizace tím ztrácí 
nezávislost.

A v neposlední řadě jsou tu or-
ganizátoři protestu, hnutí Miliony 
chvilek pro demokracii. Využí-
vá PR postupů včetně placené 
reklamy na sociálních sítích, což 
pochopitelně nabourává image 
spontánnosti, ale přináší efekt. 
 /šek/ celá analýza na E15.cz
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ČSSD navrhuje 
vyměnit premiéra
Pavel OTTO

Kvůli návrhu auditní zprávy 
Evropské komise o střetu zájmů 
premiéra Andreje Babiše grilovala 
šéfa ANO Poslanecká sněmovna. 
Podle opozice je situace vážná 
i proto, že Česko může vracet až 
půl miliardy korun evropských 
dotací. Babiš naopak míní, že Bru-
sel ohrožuje zájmy českých firem. 
ČSSD vyzvala hnutí jako svého 
koaličního partnera, aby navrhlo 
jiného předsedu vlády.  

„Zpráva je pochybná, nepovede-
ná a nepravdivá, ohrožuje zájmy 
českých firem. Je to útok na ČR,“ 
řekl Babiš. „Proč nám Brusel 
vykládá české zákony a nepočká 
na stanovisko českých úředníků,“ 
namítl a zopakoval, že žádnou 
normu neporušil, protože své 
firmy vložil do svěřenských fondů. 

Premiéra podpořila ministryně 
pro místní rozvoj Klára Dostálová 
(ANO). „Zpráva není podepsaná. 
Působí podivně, je vágní,“ uvedla. 
Podle ní není výjimečné, že 
auditoři po zaslání připomínek své 
závěry přehodnotí. 

Sociální demokracie Babiše 
kritizovala. „Plete si Agrofert 
s Českem. Naše země naštěstí není 
jeho bývalý holding, byť by si to 
možná přál,“ prohlásil šéf posla-
neckého klubu ČSSD Jan Chvojka. 
Prostřednictvím diplomatické 
služby bylo podle něj verifikováno, 
že předběžná zpráva Evropské 
komise není podvrh.

Přesto se dokument na fun-
gování vlády alespoň v nejbližší 
době nijak negativně nepodepíše. 
„Musíme počkat na konečnou 
verzi auditu. Že ale celá situace 
nevyvolává v naší straně veselí, je 
pravda,“ přiznal Chvojka. 

Socialisté by považovali za ideál- 
ní, kdyby ANO navrhlo jako před-
sedkyni vlády například minist-
ryni financí Alenu Schillerovou. 
„Andrej Babiš je zcela evidentně 
ve střetu zájmů,“ uzavřel předseda 
poslanců ČSSD. 

Opozice je přesvědčena, že 
Česká republika bude muset 
Evropské unii vrátit dotace, které 
Agrofert v posledních dvou letech 
dostal. „Občané zaplatí za hamiž-
nost a konflikt zájmů premiéra,“ 
míní šéf poslanců TOP 09 Miroslav 
Kalousek. Babišovi vytkl, že 
hraje o čas a bere si republiku jako 
rukojmí. 

Podle dostupných informací by 
měla Evropská komise předložit 
finální podobu zprávy i se zapra-
cováním připomínek českých 
úřadů v září.    
                             názory str. 12 
                      sledujte E15.cz

Zápisník  
Ondřeje SOUČKA

DESÍTKY TISÍC DEMONSTRANTŮ se včera večer opět sešly na 
pražském Václavském náměstí. Účastníci požadovali nejen demisi 
ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO), ale nově i premiéra 
Andreje Babiše (ANO) kvůli návrhu auditní zprávy Evropské komise, podle 
které má Babiš vliv na svůj bývalý holding Agrofert a je ve střetu zájmu.
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Puma se drží v tendru na obrněnce
NEJNOVĚJŠÍ VERZE. 
Aktuální podobu bojového 
vozidla pěchoty Puma 
představilo konsorcium 
PSM na nedávném veletrhu 
obranné a bezpečnostní 
techniky IDET v Brně.
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běžnější automatické věže. 
Na brněnském výstavišti byla 
k vidění například na bojovém 
vozidle pěchoty Ascod z pro-
dukce GDELS.

Stát zatím žádnou 
firmu nevyřadil

Mluvčí ministerstva obrany 
Jan Pejšek potvrdil, že žádný 
zájemce dosud nebyl vyřazen. 
„Na konci minulého měsíce 
proběhla jednání s výrobci. 
Chtěli jsme po nich doplnění 
k odpovědím na naše otázky 
týkající se mimo jiné technic-
kých parametrů,“ uvedl. 

Uskupení PSM zatím ofi- 
ciálně neřeklo, že požadavku 
na posádkovou věž nevyhoví. 
Teprve pokud by to případně 
udělalo, ministerstvo by ho 
zřejmě vyškrtlo.

Pavel OTTO

Miliardy na sociální 
služby dostanou kraje 
na začátku srpna

Kraje by mohly dostat peníze 
na dofinancování sociálních 
služeb 5. srpna, když patřičný 
návrh schválí vláda 10. června, 
nejpozději pak o týden pozdě-
ji, uvedla ministryně sociálních 
věcí Jana Maláčová (ČSSD). 
Krajům na péči scházejí dvě 
miliardy korun. O tom, kolik 
přesně jim stát pošle, bude ješ-
tě Maláčová jednat s ministryní 
financí Alenou Schillerovou 
(za ANO) a šéfkou Asociace 
krajů Janou Mračkovou Vildu-
metzovou (ANO).

Praha prodá téměř 
šest set bytů

Strany pražské koalice se 
shodly na dalším postupu 
ohledně privatizace bytového 

fondu. Město odprodá 582 
bytů, u kterých už byly ze 
strany magistrátu učiněny kro-
ky k zahájení prodeje, uvedl 
radní Prahy pro bydlení Adam 
Zábranský (Piráti). Dodal, že 
město si v domech, kterých 
se privatizace týká, ponechá 
prázdné byty.  

Češi berou v průměru 
přes 32 tisíc korun

Průměrná hrubá mzda v Čes-
ku v prvním čtvrtletí meziroč-
ně vzrostla o 7,4 procenta 
na 32 466 korun. Reálně byl 
růst výdělků kvůli inflaci 
nižší, činil 4,6 procenta, 
uvedl Český statistický úřad. 
Podle analytiků výsledky 
překonaly očekávání trhu 
i prognózu České národní 
banky. Průměrná mzda roste 
v Česku v meziročním srov-
nání nepřetržitě od začátku 
roku 2014. Ministr průmyslu 
Karel Havlíček (za ANO) ale 
považuje současný růst mezd 
za vysoký, protože začíná 
negativně dopadat zejména 
na menší a střední zaměstna-
vatele, kteří mu nestačí. /čtk/           
                                  více E15.cz

Krátce
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vojáci, tedy velitel se střelcem. 
„Konstrukce pumy neumožňu-
je, aby měla posádkovou věž,“ 
tvrdí nejmenovaný představi-
tel PSM.

Zbývající tři zájemci o za-
kázku jsou americko-španělská 
General Dynamics European 
Land Systems, britská BAE 
Systems a německý Rheinme-
tall, který se o zakázku uchází 
nejen jako součást PSM, ale 
i samostatně. Tato uskupení 
ujišťují, že vozidla posádko-
vými věžemi osadí. I podle 
nich jsou však v současnosti 

stva, že tak velké a renomo-
vané firmy by dokázaly pumy 
používané Bundeswehrem 
upravit. 

Problém však údajně přetr-
vává s dálkově ovládanou věží, 
v níž nemohou sedět žádní 

Konsorcium PSM 
německých zbrojovek 
Krauss-Maffei Wegmann 

a Rheinmetall Landsysteme 
se stále drží ve hře o více než 
padesátimiliardovou zakázku 
ministerstva obrany na 
210 bojových vozidel pěchoty. 
Jeho obrněnce Puma přitom 
ještě donedávna nesplňovaly 
dvě důležité podmínky – aby 
se do nich vešlo jedenáct vojá-
ků a měly takzvané posádkové 
věže. Zda bude PSM spolu 
s dalšími třemi uchazeči v sou-
těži pokračovat, se má vyjasnit 
v řádu týdnů.
 
PSM může zvýšit počet 
vojáků ve vozidle 

První požadavek české armády 
by už PSM splnilo. „Stáva-
jící kapacitu z devíti vojáků 
na jedenáct by šlo zvýšit 
prodloužením korby a přidá-

ním pojezdových kol,“ řekl de-
níku E15 na veletrhu obranné 
a bezpečnostní techniky IDET 
v Brně zástupce německého 
uskupení, který si přál zůstat 
v anonymitě. Částečně se tak 
potvrdil předpoklad minister-

https://www.e15.cz/domaci/prumerna-mzda-v-prvnim-ctvrtleti-stoupla-na-vice-nez-32-tisic-rust-nekonci-ocekava-analyticka-1359476
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Masivní odpor napříč ha-
zardním průmyslem vyvolal 
návrh ministerstva financí, 
který už prošel vládou. Chce 
zavést patnáctiprocentní 
srážkovou daň z výher nad 
sto tisíc korun u všech typů 
hazardních her. 

Rozporuplný odhad 

Nařízení, které ještě musí 
schválit parlament a pode-
psat prezident, by podle 
rezortu ministryně Aleny 
Schillerové (ANO) mělo 
do rozpočtu přinést 3,6 mi- 
liardy korun ročně. 

Hazardní firmy 
protestují proti 
zdanění hráčů

Ministerstvo však uvedlo, že 
chce danit jen skutečný, nikoli 
hrubý příjem hráčů. Úprava 
je ale stále neveřejná, vláda ji 
schválila bez připomínkového 
řízení.

„Záměrem je odstraňovat 
daňové výjimky, je to logický 
doplněk k omezení poptávky 
po hazardu. Znění návrhu 
finalizujeme,“ uvedl mluvčí 
ministerstva financí Zdeněk 
Vojtěch. Stanovení dolní hra-
nice daněných výher na sto 
tisíc korun podle úřadu ochrá-
ní drobné sázkaře a dopadne 
jen na profesionály sázející 
vysoké částky.

Lepení rozpočtových děr 

„Vláda odsouhlasila návrh, 
jehož dopady nebyly analyzo-
vány. Byla porušena legislativ-
ní pravidla vlády,“ řekl ředitel 
institutu Jan Řehola. Návrh 
kritizuje také šéf největší 
sázkové kanceláře Tipsport 
Petr Knybel. „Nepamatuji, 
že by tak kdy ministerstvo 
postupovalo. Zalepuje díry 
v rozpočtu, hledá nové zdroje 
návrhem nesmyslů. Odhad 
příjmů 3,6 miliardy je úplně 
nesmyslný,“ podotkl Knybel. 

S odhadem rezortu ne-
souhlasí Institut pro regulaci 
hazardních her, který sdru-
žuje největší hráče v oboru, 
například sázkové kanceláře 
Tipsport a Fortuna. Z kal-
kulace institutu vycházející 
z loňských výher plyne, že 
by stát vybral nanejvýš jednu 
miliardu. Součet výher nad 
sto tisíc korun totiž loni činil 
patnáct miliard korun.

Hrozí exodus sázkařů 

Institut také varuje, že daň 
by v některých případech 
převýšila čistou výhru, což by 
vedlo k odlivu hráčů k ne-
legálním provozovatelům, 
a tudíž k nižšímu výběru daní. 
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Zdanění by mohlo 
vést k přeskupení 
hazardního trhu či 
posilování tendencí 
účastnit se hazardních 
her ve státem 
neregulovaných 
prostředích.

SVĚTOVÝ POHÁR
V PARKUROVÉM SKÁKÁNÍ

téměř 300 koní, atrakce pro děti
vstup volný

J&T BANKA CSI***W OLOMOUC 2019

EQUINE SPORT CENTER OLOMOUC – LAZCE

19. – 23. 6. 2019

CSIOLOMOUC.CZ

305761/11 inzerce

Narychlo předkládaný 
návrh šéfky státní 
pokladny Aleny Schil-

lerové (ANO), který neprošel 
mezirezortním připomínko-
vým řízením, by ještě v minu-
lém volebním období narazil 
na samo ministerstvo financí. 
V roce 2015, kdy ho řídil sou-
časný premiér Andrej Babiš 
(ANO), vypracovalo analýzu, 
v níž před zdaněním výher 
varovalo. 

„Všeobecné zdaňování 
výher na úrovni výherců je 
prakticky neuskutečnitelné,“ 
stojí v materiálu, který má 
deník E15 k dispozici. Zdaně-
ní by podle dokumentu bylo 
možné jen u vybraných dru-
hů hazardních her a výher 
přesahujících předem danou 
výši, nad kterou by dopad 
pro veřejné rozpočty předčil 
administrativní a finanční ná-
ročnost správy nové daňové 
povinnosti. 

„Takové řešení nelze 
považovat za systémové 
a zcela spravedlivé a v praxi 
by mohlo vést k přeskupení 
hazardního trhu či posilování 
tendencí účastnit se hazard-
ních her ve státem neregulo-
vaných prostředích,“ uvádí 
analýza. 

Exnáměstek ministryně 
financí Ondřej Závodský 
přidává další protiargument. 

Daň z výher stát 
ještě v roce 2015 
zavrhoval

„Bez informačního systému 
na dozor nad hazardními 
hrami nebude kontrola výher 
možná. Nyní můžeme zjistit 
výhry jen u konkrétního pro-
vozovatele. Pokud ale někdo 
vyhraje padesát tisíc u jedné 
sázkové kanceláře a padesát 
tisíc u druhé, tak to nezjistí-
me,“ řekl.

David Huspeka, výkon-
ný ředitel skupiny Rebuy 
Stars, jednoho z největších 
provozovatelů kasin v zemi, 
navíc míní, že návrh nahraje 
černému trhu. „V mezinárod-
ním srovnání tento způsob 
srážkového zdanění plošně 
pro všechny druhy hazard-
ních her neaplikuje žádná 
země Evropské unie,“ dodal.

Pavel OTTO

Celkový výběr daní z hazardu (v miliardách korun)

Pramen ministerstvo financí
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Investiční skupina PPF 
ohlásila změnu ve vlast-
nické struktuře holdingu 

Škoda Transportation. Mi-
liardář Michal Korecký dal 
za nákup desetiprocentního 
podílu ve strojírnách 38 mi - 
lionů eur, tedy přes 980 mi- 
lionů korun. Vyplývá to 
z nedávno zveřejněné 
konsolidované finanční 
uzávěrky PPF.

Jeden dluh navíc 

V dokumentu je uvedeno 
také to, že Korecký přebírá 
odpovídající část dluhu stro-
jíren Škody Transportation 
vůči její mateřské firmě PPF 
Beer Topholdco. Konkrétní 
částku ale strany neuvedly. 

Ke konci loňského roku bylo 
třeba zaplatit z jistiny ještě 
přibližně 1,2 miliardy korun, 
jak vyplývá z výroční zprávy 
Škody Transportation. Pokud 
by se tedy do února, kdy se 
odehrál převod akcií, tato 
suma nesnížila, PPF by na pro-
deji samotného podílu vydělala 
zhruba 176 milionů korun. 

Když loni PPF vstoupila 
do strojírenské skupiny, zapla-
tila za ni 361 milionů eur, při 
tehdejším kurzu zhruba  
9,2 miliardy korun. Desetipro-
centní podíl by vyšel na  
920 mi lionů korun. K rozdílu 
ve výši šedesáti milionů je však 
třeba přidat také deset procent 
nesplacené jistiny, kterou bude 
muset Korecký PPF splatit 
a která na konci loňského 

Desetina Škody Transportation  
stála byznysmena Koreckého miliardu

roku činila zhruba 116 milionů 
korun. 

Korecký jako nový spolu-
majitel Škody Transportation 
nemá slíbenu exekutivní funkci 

a zůstane jen místopředsedou 
dozorčí rady. Podle PPF po-
skytne strojírnám své dlouho-
leté znalosti oboru. Otázkou 
zůstává, jaký podíl na zisku 
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mu to přinese. Loni skupina 
dividendy vůbec nevyplatila.

Zná svůj podnik 

Koreckého mohla podle analy-
tika společnosti Patria Finance 
Ondřeje Martínka motivovat 
důvěra v tradiční strojírenský 
gigant se 160letou historií. 
„Ve firmě působí dlouhodobě, 
zná ji a spoléhá na to, že se 
PPF podaří výrobce silnič-
ních a železničních vozidel 
úspěšně konsolidovat. Poté by 
mohl následovat další rozvoj 
firmy a uplatnění dobrého 
jména v zahraničí,“ odhaduje 
Martínek. 
 
Ondřej SOUČEK

ZAMĚŘENÍ NA DOPRAVU. Výroba v tradičním strojírenském 
gigantu se soustřeďuje na železniční a silniční vozidla. 
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Ondřej SOUČEK

Ministerstvo financí ustoupilo. 
Remízky, větrolamy a jiné kra-
jinné prvky přispívající k bio-
diverzitě a zadržování vody 
mají být osvobozeny od daně. 
Dosud z nich zemědělci platili 
zhruba pětinásobně vyšší daň 
z nemovitosti než u orné půdy.

Cenné členění krajiny 

Podmínkou nulové daně bude 
registrace krajinných prvků 
v evidenci ekologicky význam-
ných prvků. V minulém týdnu 
to schválila vláda v rámci da-
ňového balíčku, který zamíří 
do Poslanecké sněmovny.

Agrární analytik Petr Havel 
považuje změnu za žádoucí. 
V krajině je třeba mít jakékoli 
terénní vlny nebo plochy, 
které ji rozčleňují. „Pakliže je 
krajina členitější, dešťová voda 
se tam lépe zachytí, půda ji 
dokáže lépe vsáknout, čímž 
se omezují důsledky sucha,“ 
vysvětluje. Krajinné prvky 
v tuzemsku tvoří podle Havla 
zhruba jedno procento půdní-
ho fondu a osvobození od daní 
sníží příjmy státu zhruba 
o desítky milionů korun.

Osvobození od daně by 
mělo platit od ledna 2020. 
Zároveň bude do konce roku 

Zemědělci by už  
neměli platit za remízky

ostatní plocha, od vyšší daně 
z nemovitých věcí nejsou 
osvobozeny automaticky. 
Osvobození platí jen v přípa-
dě, že pozemky nelze žádným 
způsobem využívat a je to tedy 
takzvaná neplodná půda,“ 
vysvětluje mluvčí ministerstva 
financí Zdeněk Vojtěch. 

Podle platné katastrální 
vyhlášky z roku 1994 jsou 
neplodné půdy jen ty, které 
nelze k potenciálnímu využití 
ani přeměnit, tedy například 
mokřady, močály, rokle 
a strže.

2021 platit přechodná doba, 
dokdy budou muset své krajin-
né prvky zaevidovat i ti, kteří 
už jsou od daně osvobozeni.  

Dva tisíce za hektar 

Nový úřední záměr vyvolává 
i pochybnosti. „Kvůli povinné 
evidenci znovu přibude admi-
nistrativy a znovu to odnesou 
především nejdrobnější ze-
mědělci. Otázkou také je, zda 
bude každý remízek skutečně 
zaevidován,“ říká například 
zemědělec Daniel Pitek.

Finanční správa už zhruba 
dva roky mnohem častěji než 
dříve počítá za remízky daň 
dva tisíce korun za hektar. 
Ministerstvo financí to vysvět-
luje tím, že katastrální úřad 
v posledních letech upřesňuje 
evidenci a zařazuje krajinné 
prvky do kategorie ostatní plo-
chy, kam také podle legislativy 
patří. 

Osvobozené močály

„Pokud se krajinné prvky 
nacházejí na pozemku typu 
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POVINNÁ EVIDENCE. Podmínkou nulové daně z krajinných prvků má být jejich registrace. Nutně 
tak přibude administrativy, což vyvolává kritiku. 
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Strojírenství čeká 
mírný pokles

V průměru o půl procenta 
klesne letos tuzemské stro-
jírenství. Téměř polovina 
firem čeká snížení marží. 
Nejvýznamnější negativní 
vliv mají rostoucí nákla-
dy strojírenské výroby. 
Ukazuje to analýza, kterou 
na setkání lídrů průmyslu 
a exportu 2019 představila 
společnost CEEC Research. 

T-Mobile převede 
nevyčerpaná data

Mobilní operátor T-Mobile 
začne dokoupená data 
převádět do dalšího zúčto-
vacího období. Uživatelé 
tak už o nevyčerpaná data 
na konci měsíce nebudou 
přicházet. Konkurenční O2 
dokoupená data převádí 
od podzimu 2016, Vodafo-
ne data nepřevádí.

Číňané končí 
s fotbalovou asociací

Společnost CITIC Group, 
menšinový vlastník Slavie, 
ke konci června ukončí 
partnerství s Fotbalovou 
asociací ČR. Šéf pražského 
klubu Jaroslav Tvrdík ale 
zároveň uvedl, že čínská 
firma je připravena v Čes-
ku spolufinancovat projekt 
videorozhodčího, pokud 
by byl zaveden do všech 
zápasů první ligy. /čtk/
 více E15.cz
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Jde zhruba o sedmdesát 
miliard korun. Takové 
odškodnění žádá u sou-

du po skupině CPI Property 
Group miliardáře Radovana 
Vítka americká hedgeová spo-
lečnost Kingstown Capital Ma-
nagement společně s firmou 
Investhold miliardářů Marka 
Čmejly a Jiřího Diviše.

Spor bude rovněž soubojem 
právních kanceláří. Žalobce 
totiž zastupují drsní právníci 
Boies Schiller Flexner, ame-
rická právní firma zaměřená 
na vysoce sledované právní 
spory. „Vítkovi mohou znepří-
jemnit transakce na světových 
finančních trzích,“ upozorňuje 
advokát, který si nepřál být 
jmenován. Zejména na dluho-
pisových trzích byla přitom 

Vítkovu CPI budou v USA  
hájit právníci Hogan Lovells

skupina CPI PG v posledních 
měsících velice aktivní. Nyní 
má však k dispozici více než 
1,5 miliardy eur, takže je 
v komfortní situaci. 

Právní kancelář už při 
žalobě začala zostra, protože 
využila zákona Racketeer 
Influenced and Corrupt Orga-
nizations Act (RICO), který se 
užívá k boji proti organizova-
nému zločinu, ale lze jej uplat-
nit i v obchodních sporech. 

Ani Vítek nenechává nic ná-
hodě a pro soudní bitvu si zvo-
lil proslulé právníky. „Vybrali 
jsme si právní kancelář Hogan 
Lovells, protože disponuje 
bohatými zkušenostmi i vý-
bornými výsledky v případech 
žalovaných na základě ame-
rického zákona RICO,“ říká 
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Property Group k mimosoud-
nímu vyrovnání,“ zdůrazňuje 
Velen. „Jsme však přesvěd-
čeni, že nestojí na faktech 

a neposkytuje zdůvodnění 
ani vyčíslení podstaty údajné 
škody,“ dodává.

K jakémukoli jednání podle 
Velena není důvod. „Jsme 
připraveni se důsledně bránit 
i přesto, že zamítnutí žaloby 
u soudu v New Yorku může 
trvat několik let,“ upozorňuje 
Velen. Kromě Vítka jsou v ža-
lobě zmíněni jeho spolupra-
covníci, matka Milada Malá, 
bývalý šéf realitní skupiny 
Orco Jean-François Ott nebo 
finanční skupina J&T. Zajíma-
vostí je, že Ott podle žaloby 
s Vítkem tajně spolupracoval 
při převzetí Orka skupinou 
CPI. Žaloba ho proto označuje 
jako „dvojitého agenta“.

Vladan GALLISTL

mluvčí CPI PG Jakub Velen. 
Právní firma má navíc kance-
láře nejen v New Yorku, kde se 
žaloba bude projednávat, ale 
také v Lucemburku, kde sídlí 
CPI Property Group. 

Právní souboj bude tvrdý, 
což naznačuje rozsáhlá žaloba 
i reakce CPI PG. „Déle než 
desetiletí uplatňoval český 
oligarcha Radovan Vítek 
masivní podvodné schéma 
na úkor obchodních partne-
rů, což z něj udělalo jednoho 
z nejbohatších lidí světa,“ 
uvádí žaloba, kterou má deník 
E15 k dispozici.

CPI PG tvrzení žaloby ostře 
odmítá. „Žaloba o nepodlo-
ženou, mediálně vděčnou 
částku, a snaha o co největší 
publicitu mají tlačit CPI 

Déle než desetiletí 
uplatňoval český 
oligarcha Radovan 
Vítek masivní 
podvodné schéma 
na úkor obchodních 
partnerů, což z něj 
udělalo jednoho 
z nejbohatších lidí 
světa, uvádí žaloba.



Řecká ekonomika  
se vrátila k růstu

Řecká ekonomika v prvním 
čtvrtletí vzrostla o 0,2 pro-
centa po poklesu o 0,1 pro-
centa v předchozích třech 
měsících. Hospodářství 
podpořily spotřebitelské vý-
daje i vyšší investice. Vyplý-
vá to ze sezonně očištěných 
dat úřadu ELSTAT. V mezi-
ročním porovnání tempo 
expanze řeckého hospo-
dářství v prvním kvartálu 
zpomalilo na 1,3 procenta 
z 1,5 procenta před rokem.

Eustream vykázal zisk 
čtvrt miliardy eur

Slovenský přepravce zemní-
ho plynu, společnost Eust-
ream, vykázal před změnou 

svého účetního období 
za sedm měsíců minulého 
roku čistý zisk 223,6 mili-
onu eur. Za celý rok 2017 
Eustream snížil čistý zisk 
meziročně o devět procent 
na 352,39 milionu eur.

Inflace v eurozóně 
zpomalila

Meziroční tempo růstu 
spotřebitelských cen v eu-
rozóně v květnu zpomalilo 
na 1,2 procenta z dubno-
vých 1,7 procenta. Inflace 
se tak vzdálila od cílové 
úrovně Evropské centrální 
banky. Vyplývá to z rychlé-
ho odhadu Eurostatu. ECB 
usiluje o to, aby se inflace 
v eurozóně pohybovala 
těsně pod dvěma procenty. 
/čtk/

Krátce
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Veganské akcie 
rychle rostou
Jaroslav BUKOVSKÝ

Fenomén veganství získává 
své první ostruhy i ve světě 
financí. Burzovní sázky na ži-
votní styl vylučující využívání 
zvířat totiž letos získávají 
od investorů více důvěry než 
zbytek trhu. Burzovní pionýr 
v oblasti veganských investic, 
americký index US Vegan 
Climate, tak například letos 
povyrostl bezmála o pětinu. 
Zbytek Wall Street se přitom 
od ledna posunul vpřed 
jen polovičním tempem. 
Ekonomové ale varují před 
tím, že si burziáni jen užívají 
dočasný módní trend.

„Zvýšená poptávka v tomto 
segmentu na sebe nabaluje 
rostoucí nabídku a vytváří 
tržní příležitosti, kterých 
se rozhodlo využít mnoho 
zavedených i zcela nových 
společností,“ říká ekonom 
BH Securities Štěpán Křeček. 
Vedle osmnáctiprocentního 
letošního zisku indexu US 
Vegan Climate sestaveného 
teprve v loňském roce se 
se třinácti procenty dařilo 

například i fondu Parnassus 
zohledňujícímu životní pod-
mínky zvířat, obdobný výkon 
nabídl i další akciový fond 
Green Century US.

„Pokud jde o významný 
fenomén zachycující důle-
žitou změnu ve společnosti, 
může to přinést dlouhodobě 
nadprůměrné výnosy,“ uvádí 
ekonom společnosti Deloitte 
David Marek. Naposledy tak-
to podle něj dobře vynášely 
trendy digitalizace, automa-
tizace či byznysu s umělou 
inteligencí. „V případě 
veganství je ale zatím brzo 
posuzovat, zda jde o kvalita-
tivně obdobný jev, či pouhou 
módní vlnu,“ dodává Marek.  

Růstu investorského pově-
domí o sektoru na burzách 
pomohl letos i květnový 
vstup výrobce vegetarián-
ských burgerů Beyond Meat 
na burzu. Ačkoli firma zatím 
nikdy nevydělala, její akcie 
od počátku května podražily 
takřka o polovinu. Krátce 
předtím přitom oznámila 
společnost Burger King, že 
v okolí St. Louis v Missou-
ri zavede vegetariánskou 
verzi oblíbeného burgeru 
Whopper. Podobné informa-
ce motivují konkurenci, aby 
taktéž zaváděla vegetarián-
ská jídla, což vede k růstu 
celého trhu. 

 Sledujte E15.cz

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 4. 6. 2019 Akcie na pražské burze 4. 6. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 91,50   0,00 % 

CETV 86,50   0,58 % 

ČEZ 540,00   0,00 % 

Erste Bank 830,20   0,51 % 

Kofola 290,00   0,35 % 

KB 897,00   0,00 % 

Moneta 77,50   1,11 % 

O2 CR 231,00   0,00 % 

Pegas 756,00   1,34 % 

Philip Mor. ČR 13 840,00   0,87 % 

TMR 780,00 0,00 %

VIG 577,00   2,67 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

456 770

Země Množství Kurz

Austrálie 1 15,972

Čína 1 3,316

Dánsko 1 3,447

EMU 1 25,745

Chorvatsko 1 3,469

Japonsko 100 21,171

Kanada 1 17,043

Maďarsko 100 7,997

Norsko 1 2,631

Polsko 1 6,015

Rusko 100 35,114

Švédsko 1 2,423

Švýcarsko 1 23,034

Turecko 1 3,945

USA 1 22,906

Velká Británie 1 29,015

Čínské ministerstvo za-
hraničí varovalo pod-
niky působící ve Spoje-

ných státech, že mohou čelit 
pronásledování ze strany 
amerických úřadů. Peking 
rovněž vyzval čínské turisty 
k opatrnosti při návštěvě 
USA a poukázal na potenciál-
ní hrozby, například loupeže 
či střelecké útoky.

„V posledních dnech se 
ve Spojených státech obje-
vují případy střelby, loupeží 
a krádeží,“ uvedlo podle 
Reuters čínské ministerstvo 
kultury a cestovního ruchu. 
„Ministerstvo připomíná 
čínským turistům, aby plně 
posoudili rizika návštěvy 
Spojených států,“ dodalo.

Podle ministerstva zahra-
ničí by si čínské podniky 
i jednotlivci měli být vědomi 
rizika obtěžování ze strany 
amerických úřadů. Již v pon-
dělí navíc Peking varoval 
před riziky spojenými se 
studiem v USA.

Zmíněná varování jsou 
podle agentury AP platná 

do konce letošního roku. 
Přicházejí v době napjatých 
vztahů mezi Spojenými 
státy a Čínou. Země spolu 
od loňského roku vedou 
obchodní válku a neshody 
mezi nimi panují také v dal-
ších oblastech.

Čínská diplomacie dnes 
ostře odsoudila výzvu ame-
rického ministra zahraničí 
Mika Pompea, aby Peking 
u příležitosti 30. výročí 
krvavého zásahu čínské ar-
mády proti demonstrantům 
na náměstí Tchien-an-men 
propustil politické vězně.

USA a Čína na sebe 
od loňského roku v rámci 
obchodní války uvalují cla. 
Washington navíc minulý 
měsíc zařadil čínskou spo-
lečnost Huawei na černou 
listinu, takže americké pod-
niky nyní potřebují zvláštní 
povolení, aby jí mohly 
dodávat své produkty. Čína 
minulý týden obvinila USA 
z ekonomického terorismu. 
/čtk/ 

 Názory str. 12

V USA vám hrozí 
pronásledování, 
varuje Čína firmy

Vývoj indexu US Vegan Climate mapujícího akcie 
firem s vegansky zaměřeným byznysem

Pramen Finanzen.net

203 200

250

200

150

če
rv

en

če
rv

en
ec

sr
pe

n

zá
ří

ří
je

n

lis
to

pa
d

pr
os

in
ec

le
de

n

ún
or

bř
ez

en

du
be

n

kv
ět

en

če
rv

en

171



www.e15.cz | 9

Americký technologický 
gigant Apple v rámci 
své pravidelné vývo-

jářské konference uvedl no-
vou sérii produktů. V centru 
očekávání byl nový operační 
systém pro mobilní telefony 
a tablety iOS 13. Novinek se 
ale dočkal i tablet iPad nebo 
řada počítačů Mac.

Nová generace operační-
ho systému je spíše evolucí, 
vyznačuje se především větší 
rychlostí, načtení telefonu 
proběhne dvakrát rychleji 
než u předchozí generace. 
Nový operační systém bude 
také podporovat tmavý 
režim rozhraní, zajímavostí 
je také skutečnost, že stažené 
aplikace budou zabírat menší 
prostor. Vylepšení se dočkaly 
také mapy nebo fotoaparát. 

Nového operačního 
systému se dočkaly také 
chytré hodinky Apple Watch, 
které budou nově disponovat 
například záznamníkem nebo 
speciální aplikací pro poslech 
audioknih. Na televizním sys-
tému iTV+ bude zase možné 
hrát hry pomocí ovladačů 
na X-Box nebo Playstation.

Dva roky fanoušci Applu 
čekali také na nový stolní 
počítač Mac. Společnost 
na konferenci představila 
nejvýkonnější model Pro, 
který disponuje 28jádrovým 
procesorem Intel a operační 
pamětí až 1,5 TB. Podpora 
aplikace iTunes byla oficiálně 
ukončena. 

 více E15.cz

Michal TOMEŠ

Apple zaujal novým 
softwarem 

22994 KB POM IND Spotrebitelsky uver E15 225x148 V01.indd   1 29.05.19   14:57

304220/23 inzerce

SOFTWARE. Programy ovládající výrobky od Applu bývají 
tradičně středem pozornosti na konferenci WWDC.
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Google čeká 
v Evropě další 
vyšetřování
Americká internetová 
společnost Google možná 
bude v Evropě čelit dalšímu 
vyšetřování kvůli nakládání 
s osobními údaji za účelem 
reklamy. Kvůli cílené  
on-line reklamě na ni 
u svých národních reguláto-
rů podali stížnost ochránci 
lidských práv z Francie, 
Německa a dalších sedmi 
zemí EU včetně Česka.

Stížnost stojí na stejných 
základech jako případ, 
který v květnu začala 
vyšetřovat irská komise 
pro ochranu dat DPC. Ta 
zkoumá podnět webové-
ho prohlížeče Brave, zda 
Google neporušuje zákon 
na ochranu soukromí svým 
nezodpovědným zacháze-
ním s osobními údaji uživa-
telů. /čtk/  více E15.cz



Spojené státy jsou připraveny 
dojednat s Británií „úžasnou“ 
obchodní dohodu, jakmile 
země opustí Evropskou unii. 
Řekl to americký prezident 
Donald Trump na společné 
tiskové konferenci s brit-
skou premiérkou Theresou 
Mayovou. Obě země podle 
šéfa Bílého domu mohou 
objem vzájemného obchodu 
zdvojnásobit až ztrojnásobit. 
Z rozhovorů podle něj nelze 
vyloučit ani britskou státní 
zdravotní službu NHS.

Trump rovněž uvedl, že 
s Mayovou mluvil o čínské te-
lekomunikační firmě Huawei, 
kterou americké zpravodajské 
služby podezírají z napojení 
na čínskou špionáž. Na otáz-
ku, zda by Washington 
v případě, že Londýn umožní 
Huawei účast na budování sítí 
5G, přerušil sdílení zpravodaj-
ských informací s Británií, ale 
přímo neodpověděl.

Trump slibuje 
Británii obchodní 
dohodu snů

odstoupily. Podobně Británie 
podle Mayové podporuje pa-
řížskou klimatickou dohodu, 
kterou Trump odmítá.

Americký prezident během 
společného vystoupení neče-
kaně vyzdvihl práci Mayové 
kolem britského odchodu 
z Evropské unie. Dříve ji totiž 
v této věci kritizoval. Mayová 
podle něj dovedla záležitost 
do „velmi dobrého bodu“ 
a dohoda je nyní na dosah. 
K začínajícímu boji o pozici 
příštího lídra vládních konzer-
vativců řekl, že dobrými kan-
didáty jsou ministr zahraničí 
Jeremy Hunt a jeho předchůd-
ce Boris Johnson.

Šéf Bílého domu také zopa-
koval, že členské země NATO 
„musejí plnit své závazky“, 
a ty, které dosud nezvýšily 
armádní výdaje na stanovená 
dvě procenta HDP, by tak měly 
učinit. „Nemají na výběr,“ řekl 
Trump. /čtk/  více E15.cz

10 | ZAHRANIČÍ
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Prezident Zelenskyj 
je ochoten obnovit 
jednání s Ruskem

Nový ukrajinský prezident 
Volodymyr Zelenskyj je 
připraven obnovit jednání 
s Ruskem o ukončení války 
na východě země. Integrace 
Ukrajiny do NATO podle něj 
ale zůstává nadále prioritou. 
S odvoláním na prohlášení 
Zelenského po setkání s ge-
nerálním tajemníkem alian-
ce Jensem Stoltenbergem 
v Bruselu o tom informovala 
agentura Reuters.

Pro předčasné volby 
jsou dvě pětiny Němců. 
Stejný počet je proti

Němci jsou zásadně rozdě-
leni v názoru na to, jestli by 
se v současné situaci, kdy se 
koaliční sociální demokracie 
(SPD) ocitla ve vážné krizi, 

měly co nejrychleji uskuteč-
nit předčasné volby. Pro je 
39 procent dotázaných, pro-
ti ale úplně stejné množství. 
Ukázal to průzkum pro de-
ník Bild, který se uskutečnil 
poté, co v neděli předsed-
kyně SPD Andrea Nahlesová 
oznámila, že rezignuje, což 
také v pondělí učinila. 

Soud stopl vyzvednutí 
Frankových ostatků

Španělský nejvyšší soud 
pozastavil exhumaci ostatků 
diktátora Franciska Franka, 
kterou plánovala socialistic-
ká vláda na příští pondělí. 
Soud vydal předběžné 
opatření, dokud se nevyřeší 
stížnosti podané rodinou 
a některými organizacemi, 
které s přemístěním ostatků 
z baziliky v památníku 
v Údolí padlých u Madridu 
nesouhlasí. /čtk/

Krátce

V METROPOLI Hondurasu Tegucigalpě i řadě dalších měst středo-
americké země trvají už týden protesty proti plánu vlády reformovat 
systém školství a zdravotnictví. Odbory se obávají rozsáhlé priva-
tizace a masového propouštění lidí z práce. Podle místních médií 
jsou uzavřeny i školy a je ochromena zdravotnická péče kvůli časově 
neomezené stávce. Minulý týden několik protestujících zapálilo 
pneumatiky i před americkým velvyslanectvím. Z Hondurasu přitom 
v posledním roce utíká stále více lidí, kteří se snaží dostat do USA.
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TÝDEN NEPOKOJŮ

Obě země podle šéfa 
Bílého domu mohou 
objem vzájemného 
obchodu zdvojnásobit 
až ztrojnásobit.

PROTEST PROTI TRUMPOVĚ POLITICE. Pobyt amerického prezidenta v britské metropoli se stejně 
jako při loňské návštěvě neobešel bez jeho obří šestimetrové nafukovací karikatury. Ke karnevalu odporu 
na Trafalgarském náměstí se připojily tisíce lidí. Účast však byla podle přítomných novinářů menší než loni.

Ministerská předsedkyně 
předtím připustila, že s Trum-
pem se neshodli na některých 
tématech, jako jsou klimatické 
změny a Írán. Šéfka britské 
vlády zdůraznila, že Londýn 
stále podporuje mezinárodní 
dohodu o íránském jaderném 
programu, od níž USA loni 
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Hrozí nám 
„kovový šok“
Tesla má další problém. Čína 
vážně uvažuje, že ve vyhro-
cené obchodní válce s USA 
udeří omezením vývozu 
prvků vzácných zemin. Jed-
ním z těchto 17 chemických 
prvků, označovaných někdy 
ne zcela správně jako vzácné 
kovy, je neodym. Magnety 
z neodymu jsou nepostra-
datelnou součástí motoru, 
kterým chce Tesla osazovat 
svá nová elektroauta.

Jde ale jen o jeden příklad. 
USA jsou na čínských prvcích 
závislé v mnohem širším 
měřítku. Běžný iPhone by 
bez prvků vzácných zemin 
nesvítil a nevydával zvuk. 
Americká armáda by bez 
nich neměla drony, chytré 
bomby, rakety Tomahawk, 
různé druhy laserů nebo sou-
částky do stíhačky F-35.

V uplynulých letech USA 
dovážely kolem 80 procent 
vzácných zemin právě z Číny. 
Na svém území mají jediný 
pořádný důl na jejich těžbu, 
kalifornský Mountain Pass. 
V současnosti těžba na dole 
probíhá, jenže vytěžená 
zemina se vyváží do Číny, 
odkud je po zpracování 
ve formě oxidu či slitiny 
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Ministři  
se tuží
Ministři za vládní hnutí 
ANO usilovně pracují. Tu 
jednou, tu více větami se 
nenápadně snaží veřejnosti 
podstrčit sdělení, že onen 
bruselský návrh auditní 
zprávy je vlastně celý nějaký 
podivný. Pomiňme, že šéf 
hnutí a premiér od chvíle, 
kdy report vešel ve známost, 
použil už o mnoho silnější 
přívlastky. Jeho vládní sou-
putníci na to, až na výjimky, 
jdou rafinovaněji, pokud lze 
takové slovo použít. 

Začala ministryně spravedl-
nosti Benešová. Z první vody 
načisto vypálila, že zprávu 
měli jako první novináři – 
no a to jí pak věřte. To bylo 
o víkendu. Po pár dnech jsou 
argumenty vybroušenější. 
Ministryně pro místní rozvoj 
Dostálová se pozastavuje nad 
způsobem, jakým zpráva 
do Česka přišla – naskeno-
vaný papírový dokument, 
ve kterém není uvedený 
adresát ani autor – považte! 
Ministr životního prostředí 
Brabec si je prostě jistý, že 
tvrzení, která jsou ve zprávě 
uvedena, rozbije na atomy. 
Ano, po pěti dnech anoistům 
otrnulo.

Tvář dne

Po odchodu z EU  
slibujeme Spojenému 
království fenomenální 
obchodní dohodu.  
Potenciál je neuvěřitelný, 
řekl v Londýně prezident 
USA Donald Trump.

str. 10

Komentář Glosa Jany HAVLIGEROVÉ

svého času rádi, že zpracová-
ní vzácných zemin přepustili 
Číně. Tím jí ale zároveň pře-
dali silnou kartu do obchod-
ních válek. Už reformátor 
Teng Siao-pching v osmde-
sátých letech říkal, že čím je 
Blízkému východu ropa, tím 
jsou Číně vzácné zeminy.

Peking získává kontrolu 
i nad dalšími prvky z jiných 
oblastí periodické tabulky, 
jichž doma sám moc nemá. 
Čínské firmy dnes ovládají 
zhruba polovinu světové pro-
dukce lithia. I díky vlastnictví 
kobaltových dolů v Kongu 
kontrolují 80 procent světové 
produkce kobaltových che-
mikálií. Ty jsou jako důležitá 
složka lithium-iontových 
baterií prakticky nepostrada-
telné pro firmy od Samsungu 
po Volkswagen.

Jestliže Čína použije ne-
rostné bohatství jako zbraň 
obchodní války, okolní svět 
se naučí používat jiné výrob-
ní metody. To ale nebude 
hned. Západ by mohlo potkat 
něco podobného jako při 
ropném embargu arabských 
zemí v sedmdesátých letech.

Lukáš 
KOVANDA
hlavní ekonom  
společnosti  
Czech Fund

exportována zpět do Ame-
riky. Číňané v této oblasti jed-
nají prozíravě, podobně jako 
Francouzi s vínem. A přesně 
opačně než čeští zemědělci 
se svou produkcí.

Číňanům jde o to, aby 
proces přidávání hodnoty 
udrželi na svém území. Rádi 
vyvezou zpracovaný vzácný 
kov, a ještě radši zpracují 
surový kov dovezený třeba 

právě z Kalifornie. Stejně 
jako Francouzi velmi rádi 
vyvážejí svá lahvovaná vína, 
mnohem méně rádi vinné 
hrozny. Bohužel, obrazně 
řečeno, Češi vyvážejí prasata, 
ale šunku – řezníkovu práci, 
tedy přidanou hodnotu – 
ve velkém dovážejí.

Pro úplnost je ovšem třeba 
říci, že kov se z příslušné 
rudy získává loužením v silné 
kyselině, což zatěžuje životní 
prostředí. V Kalifornii byli 

Myslím, že se mi pokazila kontrola pravopisu. Vždycky,  
když napíšu š-t-ě-s-t-í, změní to na p-ř-í-p-r-a-v-a.

Čína jedná s kovy 
vzácných zemin 
podobně obezřetně 
jako Francouzi 
s vínem.
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150LETÁ HISTORIE. V Paspově sále pražského 
pivovaru Staropramen se uskutečnil křest knihy 
Smíchov sobě – Velký příběh smíchovského 
pivovaru. Publikace vydaná k oslavám 150 let 
pivovaru poutavým způsobem vypráví jeho příběh, 
nechybějí dobové inzeráty, fakta ani perličky z bo-
haté historie. Autorem knihy je Igor Paleta, svými 
ilustracemi jej doplnil kreslíř Jindřich Vaníček. 
Slavnostního křtu se zúčastnil i Hynek Čermák, 
hlavní tvář reklamních kampaní značky Staropra-
men. Publikace bude k dostání na Smíchovských 
slavnostech, na sousedském setkání Výčep pod 
komínem i na oslavách Dnů českého piva.

14 | SPOLEČNOST

NOVÉ POSILY. V Poslanecké sněmovně se uskutečnil 
Evropský den diverzity, který pořádala aliance BPS – 
Byznys pro společnost, národní koordinátor evropské 
Charty diverzity. Akci završil slavnostní akt přistoupení 
15 nových signatářských firem k Chartě diverzity. V té se 
zaměstnavatelé zavazují rozvíjet všeobecně tolerantní 
pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, 
sexuální orientaci či na zdravotní stav.   

V HLAVNÍ ROLI  
SOBĚSTAČNOST. 
Společnost V Invest 
začala jako první 
developer v ČR aktivně 
zkoumat možnosti 
energetické soběstač-
nosti svých projektů. 
Proto uzavřela part-
nerství s oceňovaným 
projektem Český 
soběstačný dům. Stavitel vyčlení část jednoho ze svých projektů jako 
laboratoř nápadů, ve které bude spolu s týmem odborníků z ČSD 
hledat nejefektivnější a nejekonomičtější cestu k rozšíření prvků ener-
getické soběstačnosti do větších developerských celků. Zároveň bude 
mít svého zástupce v porotě letošního ročníku studentské soutěže 
Český soběstačný dům a bude se podílet na zadání soutěže pro příští 
rok. Na snímku výkonný ředitel ČSD Pavel Podruh (vpravo) a ředitel 
V Investu Jaroslav Vondřička. 

POPRVÉ K MOŘI. Zákazníci prodejen Ros- 
smann nakoupili třetí květnový týden v rámci 

desátého ročníku charitativní kampaně Dejme 
úsměv dětem výrobky označené logem kampaně 

v celkové hodnotě 5 168 725 korun. Díky těmto 
prostředkům tak pojede v létě 250 finančně 

znevýhodněných dětí do Itálie. Celá kampaň byla 
slavnostně zahájena v pražské prodejně za účasti 
zástupců drogerie Rossmann a Nadace Naše dítě. 

Pozvání přijala také dlouholetá podporovatelka 
projektu zpěvačka a moderátorka Heidi Janků. 
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Zažila vaše společnost něco významného?  
Pište nám na lidee15@cncenter.cz

TŘI MILIONY. Nošovická 
automobilka Hyundai Motor 
Manufacturing Czech oslavila 
výrobu třímiliontého auta. Jubi-
lejním vozem se stal vysoko-
výkonný model Hyundai i30 N, 
který putoval k novému majiteli 
do Německa. Speciálního cere-
moniálu se kromě zaměstnanců 
zúčastnili představitelé Morav-
skoslezského kraje, primátor 
města Ostravy, starostové 
okolních obcí, představitelé vý-
znamných institucí, dodavatelé 
či dealeři Hyundai.

VÝKLADNÍ SKŘÍŇ PRODUKCE. Firma 
Interier Říčany otevřela v pražské Hostivaři 
nový dvoupatrový showroom. Slavnostního 
přestřižení pásky k prostoru o rozloze 500 metrů 
čtverečních se mimo jiné zúčastnili spolumajitel 
společnosti Siko Vítězslav Vala, trenér a coach 
Marian Jelínek a skifař Ondřej Synek.

SÍLA SPOJENÍ KLASIKY S MODERNOU. Výrobce luxusních 
psacích potřeb, hodinek a kožených doplňků Montblanc vstoupil 
na český trh a v Praze v Pařížské ulici otevřel vlajkový butik. Velkorysý 
prostor s prodejní plochou o rozloze 125 metrů čtverečních, umocněný 
vysokými klenutými stropy, je vyveden v takzvaném NEO konceptu, 
který propojuje klasický styl s moderními prvky. 

SÁZEJÍCÍ NÁBYTKÁŘI. Zaměstnanci společnosti Techo, českého 
výrobce a dodavatele kancelářského nábytku a interiérů, sázeli v již-
ních Čechách mladé stromky. Devatenáct dobrovolníků z obchodní-
ho týmu BU Balt zasadilo během jediného dne v oblastech zasaže-
ných kůrovcovou kalamitou 999 převážně jehličnatých stromů. 
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Foto dne 

Vědci zjistili, že…

VZPOMÍNKA.
Britský válečný 
veterán Richard 
Llewellyn si 
na vojenském 
hřbitově 
ve francouzském 
Colleville-sur-Mer 
připomněl 
75. výročí vylodění 
spojeneckých 
vojsk v Normandii 
na Omaha Beach, 
která se nachází jen 
nedaleko od pietního 
místa.

16 | NAKONEC
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Marek SCHWARZMANN

Ženské tělo zaplavuje 
v prvním trimestru koktejl 
hormonů, které postupně 
mění jeho vlastnosti a při-
pravují jej na další období 
vývoje, a hlavně růstu 
plodu. Jedním z výraznějších 
hormonů v tomto ohledu 
je relaxin, který má za úkol 
uvolnit matčiny svaly, klouby 
a šlachy. Lékaři z Beth Israel 
Deaconess Medical Center 
v americkém Bostonu nyní 
tvrdí, že tento hormon by šlo 

využít při léčbě chronických 
onemocnění kloubů.

Vedoucí studie doktor Ed-
ward Rodriguez si totiž všiml 
dlouhotrvající úlevy od boles-
ti kloubů u těhotných, které 
předtím trpěly onemocněním 
zvaným artrofibróza, při 
němž se postupně snižuje 
rozsah hybnosti kloubů. Tato 
nemoc nejčastěji postihuje 
kolena, ramena, kyčle či kot-
níky a vyskytuje se v průmě-
ru u pěti procent populace.

„Stávající léčebné možnosti 
artrofibrózy, jako je napří-
klad operace či dlouhodobá 

medikace, jsou jen dočasné 
a nenabízejí řešení bolesti 
a ztuhlosti kloubu,“ uvedla 
spoluautorka studie Ara 
Nazarianová.

V první práci svého druhu, 
kterou publikoval časopis 
PNAS, Rodriguez na zvířecím 
modelu prokázal dlouhotr-
vající efekt relaxinu na tak-
zvané zatuhlé či zamrzlé 
rameno. V první fázi pokusů 
použil specifickou verzi 
hormonu, relaxin-2, u kte-
rého potvrdil, že zabraňuje 
zjizvení tkáně a nepřímo tak 
snižuje produkci kolage-

nu, který bývá nadlimitně 
produkován právě v průběhu 
zjizvení tkáně.

Na zvířecím modelu pak 
prokázal, že několik injekcí 
relaxinu-2 přímo do postiže-
ného kloubu mělo za ná-
sledek výrazné a trvající 
zlepšení jeho hybnosti. Zvířa-
ta, která dostala jen jednu 
injekci, zlepšení nevykázala. 

Rodriguez a jeho tým se 
nyní soustředí na další práci 
s objevem. Pokud vše půjde 
dobře, mohli by se dostat 
až ke klinickým pokusům 
na lidských pacientech. 

… hormon pomůže při bolestech kloubů
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