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V PRODEJI 

OD 10. ČERVNA

Spor ČSSD 
a Altnera nabral 
opačný směr
události / str. 2

Praha chystá  
odtahy vraků
Praha / str. 4

České pivo 
dobylo 
Antarktidu
byznys / str. 7

Německo brzdí. 
Pocítí to i Česko
trhy / str. 8

Lepší výsledky 
SŽDC loni vykázala vyšší 
tržby i výnosy. Snížila 
i svoji ztrátu o půl 
miliardy korun, potvrdil 
pro deník E15 její šéf Jiří 
Svoboda.
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Jsme jediní, kdo na českém trhu každý rok překonává hranici 
100 milionů  prodaných časopisů a deníků*. 

Oslovte jejich čtenáře a inzerujte u nás!

BUĎTE VIDĚT
STOMILIONKRÁT

Kontakt: 
225 977 478 - 480 
obchod@cncenter.cz
www.cncenter.cz
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Nájem v Praze je 
o třetinu levnější 

než hypotéka

Vysoké splátky hypoték vyhánějí Pražany s nižšími příjmy 
do podnájmu. Měsíční splátka hypotéky na třípokojový byt se 
v metropoli přiblížila místní průměrné čisté mzdě 30 619 korun. 
Naopak v regionech se z pohledu měsíčních výdajů bydlí průměrně 
dráže v nájmu než ve svém.
byznys / str. 5

Lepší výsledky 
SŽDC loni vykázala vyšší 
tržby i výnosy. Snížila 
i svoji ztrátu o půl 
miliardy korun, potvrdil 
pro deník E15 její šéf Jiří 
Svoboda.
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S ANO 
do vesmíru
Elektronická evidence 
tržeb se bude podle rozhod-
nutí vládní koalice vztahovat 
i na kosmickou dopravu. Zá-
sadní rozhodnutí, které padlo 
v dolní komoře parlamentu, 
by konečně mohlo umlčet 
kritiky, kteří tvrdí, že Babišův 
kabinet nemyslí na budouc-
nost a nemá žádnou vizi. 
Vesmírnou flotilu prostě 
postavíme.

Je s podivem, že lidé stále 
nedokážou ocenit kreativi-
tu zákonodárného sboru. 
V květnovém průzkumu 
CVVM sněmovna opět obsa-
dila čelné místo mezi insti-
tucemi, které se těší nejnižší 
důvěře občanů. To se snad dá 
vysvětlit jen tím, že příliš dají 
na Piráty. Jejich poslanec Mi-
kuláš Ferjenčík na Facebooku 
píše, že má v poslední době 
v parlamentu „pocit, že je to 
fakt ke zblití“. 

KSČM bude dál podporo-
vat menšinovou vládu. Jak 
uvedl komunistický předseda 
Vojtěch Filip, pro se vyslovilo 
přes 200 z 260 delegátů so-
botní programové konference 
strany. To je ale překvapení.

 
Zápisník  
Jany  
HAVLIGEROVÉ

Pavel OTTO
 

V téměř dvě desítky let 
trvajícím sporu mezi ČSSD 
a právníkem Zdeňkem Altne-
rem a nyní dědici před třemi 
lety zesnulého advokáta nastal 
obrat o sto osmdesát stupňů. 
Nejvyšší soud dal za pravdu 
sociální demokracii, když zpo-
chybnil odměnu pro Altnera 
ve výši 18,5 milionu korun 
z pronájmu Lidového domu 
i propočet penále za její ne- 
uhrazení. To mělo dosáhnout 
318 milionů.

Strana nyní nabízí příbuz-
ným právníka smír. Někteří 
odborníci souhlasí, že peníze, 
které už Altner a jeho rodina 
dostali, jsou dostatečné.

ČSSD kvůli sporu hrozi-
la exekuce. Šéf strany Jan 
Hamáček nyní míní, že tato 
hrozba je zažehnána, protože 
rozsudek Městského soudu 
v Praze z roku 2016 vyšší soud 
zrušil. „Pro nás z toho plyne, 
že Altnerovým nic nedluží-
me,“ řekl.

Dodal, že vyhraná pře 
o pražskou centrálu  dosud 
socialisty stála téměř 70 mi- 
lionů. „Není to tak, že bychom 
za služby, které pro nás pan 
doktor Altner odvedl, nezapla-
tili,“ podotkl Hamáček s pou-
kazem na kritiku, že oranžoví 
nedodržují závazky.

Místopředseda ČSSD 
Ondřej Veselý míní, že pokud 

by se vycházelo z dřívějších 
advokátních tarifů, náležela 
by Altnerovi nižší odměna.  
„Nejenže nic nedlužíme, ale 
je dluženo nám. Měly by nám 
být vráceny miliony,“ uvedl 
s tím, že strana nabízí Altnero-
vým mimosoudní vyrovnání. 

To Patrik a Veronika Altne-
rovi odmítají. „Dlužník, který 
devatenáct let neplní smlou-
vu, dehonestoval našeho otce 
jako svého věřitele. A miliar-
dový majetek, který mu otec 
zajistil, si užívá a inkasuje 
z něj příjmy,“ reagovali.

Sumu ve výši 18,5 milionu, 
kterou měl Altner navíc získat 
z pronájmu Lidového domu, 
však zpochybňují i někteří 
odborníci.

„Je to nepřiměřená odměna 
a to nemluvím o smluvní 
pokutě,“ uvedl advokát Pavel 
Blanický, který je obeznámený 
s kauzou.

Stejný názor má i předseda 
KSČM Vojtěch Filip, který má 
právní kancelář. „Platí obecná 
zásada, že odměna pro advo-
káta nesmí odporovat dobrým 
mravům,“ řekl.

Podle ministerstva spra-
vedlnosti nesvědčí vleklý 
případ o selhání justice. Úřad 
připomíná, že tuzemské 
i evropské statistiky potvrzují, 
že v rychlosti civilních soudů 
patří Česko mezi nejlepší 
země EU. Přesto je z verdiktu 
Nejvyššího soudu patrné, že 
nižší soudy, které Altnerovi 
přiřkly stamiliony, postupova-
ly chybně.

„Vůbec nezjišťovaly, jakou 
právní službu původní žalob-
ce jako advokát pro klienta 
provedl,“ stojí v rozsudku.

Spor ČSSD a Altnera 
nabral opačný směr

50
milionů dolarů bude 

stát cesta soukromníků 
a firem na vesmírnou 

stanici ISS, kterou 
americká NASA hodlá 

otevřít veřejnosti.

Číslo dne

Stuchlík (ANO) po 
roce končí v politice

Pražský zastupitel a kandidát 
ANO na primátora hlavního 
města v loňských komunál-
ních volbách Petr Stuchlík 
se rozhodl odejít z politiky. 
Odchází z ANO a tento týden 
rezignuje také na mandát v za-
stupitelstvu hlavního města. 
       rozhovor na E15.cz

Třetina Čechů souhlasí 
s demonstracemi

Přibližně třetina lidí podporu-
je demonstrace proti pre- 
miéru Andreji Babišovi (ANO). 
Podle 22 procent jsou protesty 
naopak neopodstatněné. Vy-
plývá to z průzkumu Medianu 
pro Českou televizi, kterého 
se minulý týden zúčastnilo 
801 lidí.

Kraje dostanou peníze 
na sociální služby

Miliardu korun na platy v so- 
ciálních službách pošlou kra-
jům půl na půl ministerstva 
práce a financí. Dohodly se 
na tom Jana Maláčová (ČSSD), 
Alena Schillerová (za ANO) 
a předsedkyně Asociace krajů 
Jana Mračková Vildumetzová 
(ANO). /čtk/

Krátce

Spor ČSSD s dědici advokáta Zdeňka Altnera v číslech

50 milionů
ČSSD podle svého šéfa Jana Hamáčka 

již dříve zaplatila Zdeňku Altnerovi; 
dědici zesnulého advokáta oproti tomu 

tvrdí, že dostal jen 16 milionů.

18 milionů 
strana poslala Altnerovým 

věřitelům, částku mohou dědicové 
údajně vymáhat zpět.

 18,5 milionu
měl být navíc Altnerův podíl 

z pronájmu Lidového domu,respektive 
 souvisejících pozemků, který  

strana odmítla zaplatit.

318 milionů
má činit penále pro ČSSD 

Altnerovi za nezaplacení dloholetého 
podílu na pronajímání Lidového domu.

https://www.e15.cz/domaci/byla-to-mimoradna-rocni-zkusenost-kandidat-na-prazskeho-primatora-stuchlik-konci-v-politice-1359620
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Babišův střet 
zájmů a co 
bude dál 
 
Premiér Andrej Babiš je 
podle Evropské komise 
přes dva roky ve střetu 
zájmů kvůli přetrvávajícím 
vazbám na své bývalé pod-
niky z holdingu Agrofert. 
A v Česku selhala kontrola, 
která by zabránila tomu, 
aby holding dál dostával 
dotace. Tolik ve stručnosti 
shrnutí dvou předběžných 
auditních zpráv, které 
do Česka dorazily v minu-
lých dnech z Bruselu. 

Jejich konečná podoba 
bude známá nejdříve v září 
– tedy pokud se potvrdí 
neoficiální informace z Bru-
selu, že komisař EU pro 

Návrh prvního auditu 
komise zároveň zkoumají 
tuzemští žalobci. Prověr-
ku má na starosti pražské 
vrchní státní zastupitelství 
pod vedením Lenky Bra-
dáčové. V horizontu dvou 
až tří týdnů by na základě 
analýzy mělo padnout 
rozhodnutí, zda se v možné 
dotační kauze budou dělat 

rozpočet Günther Oettinger 
chce, aby audity byly dota-
ženy do finále do vypršení 
mandátu nynější Evropské 
komise, jejíž funkční obdo-
bí trvá do konce října.

Mezitím budou pracovat 
i české úřady, a to na opo-
nentních zprávách, které 
by podle premiéra Andreje 
Babiše i některých dalších 
členů vlády měly tvrze-
ní evropských auditorů 
vyvrátit. Zda a případně 
jakou sumu z evropských 
dotací bude Česko nuceno 
vrátit, se tak dozvíme až 
na podzim.

„Kdybychom všechno 
odsouhlasili, co v auditu 
je, může jít až o 30 miliard 
a bude to mít nedozírný do-
pad do stovek firem v České 
republice,“ řekla DVTV mi-
nistryně pro místní rozvoj 
Klára Dostálová.

Nejvyšší státní 
zástupce Pavel 
Zeman v minulých 
dnech označil unijní 
informace za závažné.

další kroky. Nejvyšší státní 
zástupce Pavel Zeman v mi-
nulých dnech označil unijní 
informace za závažné s tím, 
že pro případné vyšetřo-
vání kauzy jsou potřeba 
i další údaje a samotný 
text návrhu auditní zprávy 
k tomu nebude stačit.

V běhu a zatím bez konce 
je ovšem i další ostře sledo-
vaná Babišova kauza „Čapí 
hnízdo“. Policisté 17. dubna 
předali státnímu zástupci 
Jaroslavu Šarochovi spis 
z vyšetřování a navrhli mu, 
aby vypracoval obžalobu.

Kvůli údajným machina-
cím při získání padesátimi-
lionové dotace na výstavbu 
multifunkčního areálu 
ve středních Čechách hrozí 
předsedovi vlády až deseti-
letý trest vězení za dotační 
podvod a poškození finanč-
ních zájmů Evropské unie.

Žalobce ve věci zatím 
nerozhodl a Andrej Babiš 
vyrazil do protiútoku. Jeho 
advokát Michael Bartončík 
předal Městskému státnímu 
zastupitelství v Praze návrh 
na zastavení trestního stí-
hání v kauze Čapí hnízdo.

Text, který se týká přímo 
premiéra, je obsáhlý, má 
zhruba pětatřicet stran. 
„Navrhujeme zastavit  
stíhání mého klienta  
z toho důvodu, že skutek,  
ze kterého je obviněn, 
není podle našeho názoru 
trestným činem,“ ozná-
mil obhájce. Stejně jako 
u předsedy vlády hodlá 
postupovat v případě 
Babišovy manželky Moniky 
a také jeho dcery z prvního 
manželství Adriany Bo-
bekové, kterých se kauza 
Čapí hnízdo dotýká také. 
Nezbývá, než čekat.

Analýza Jany Havligerové



NGUYEN Thuong Ly

Tuzemské ulice „zdobí“ tisíce 
nepojízdných vozidel, policisté 
však s mnohými z nich nemo-
hou nic dělat. Poslanci proto 
již několik měsíců projednávají 
novelu zákona o pozemních 
komunikacích, která by měla 
odtah vraků usnadnit. Pražští 
zastupitelé nyní navrhují zá-
kon, který prošel zatím prvním 
čtením, ještě zpřísnit a chtějí 
především posílit pravomoci 
policistů.

„Když jsme novelu analyzo-
vali s vedením pražské městské 
policie, tak jsme zjistili, že je 
ta úprava nedostatečná. Přímo 

Město chystá rychlejší 
odtah autovraků

vědi mohou teprve přistoupit 
k odtahu. „To však neumožňu-
je rychlé řešení těchto situací 
a v praxi může nastat problém 
s doručením výzvy,“ uvádějí 
pražští zastupitelé.

Složité odstraňování nepo-
jízdných vozidel z ulic přičítají 

starostové měst novele zákona 
z roku 2015, která podle nich 
nastavila neúměrně přísnou 
definici toho, co je vlastně 
vrak. Podle tohoto zákona je 
vrakem vozidlo, které má silně 
poškozenou karoserii nebo mu 
chybí motor. „Proces odstraňo-

ředitel městské policie upozor-
nil na to, že jim nedává dosta-
tečné pravomoci,“ řekla radní 
pro legislativu Hana Marvano-
vá (STAN). Příslušný pozmě-
ňovací návrh k projednávané 
novele podal za magistrát 
opoziční zastupitel a poslanec 
Patrik Nacher (ANO). 

Policisté a strážníci by měli 
podle pražského návrhu mít 
možnost rozhodnout o oka-
mžitém odtahu vraku a až poté 
eventuálně řešit správní řízení. 
Původní návrh totiž počítá 
s tím, že vlastníci komunikace, 
tedy většinou obce, musejí 
nejprve majiteli poslat výzvu 
k odstranění vozidla a po uply-
nutí dvou měsíců bez odpo-
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Mít od začátku 
jasno v tom, co 

od svého podnikání 
očekáváte a jakým 

směrem by měla Vaše firma 
růst, nemusí jít vždy ruku 
v ruce s měnící se situací 

na trhu práce, zvyšováním 
nákladových cen či kroky Vašich 

konkurentů. Přestože se Vaší 
společnosti aktuálně daří, je 

dobré promyslet její fungování 
i v příštích letech. U nás 

v Raiffeisenbank rádi podpoříme 
Vaše budoucí plány a díky 

široké nabídce zvýhodněných 
investičních produktů Vám 
pomůžeme s financováním 

Vašich rozvojových 
a inovativních aktivit,“ říká 

Václav Štětina, ředitel firemního 
bankovnictví.

■   Samozřejmostí pro nás je zajistit 
Vám vždy ucelenou nabídku pro 
pokrytí komplexních potřeb 
financování pod jednou střechou, 
a to včetně alternativních forem 
financování, jako jsou leasing či 
emise dluhopisů.

■   Díky naší dlouhodobé spolupráci 
s Evropským investičním fon-
dem (EIF) a Evropskou investiční 
bankou (EIB) Vám dokážeme zpro-
středkovat výhody většiny progra-
mů EU pro podporu financování. 

■   V programu Innovfin jsme našim 
klientům v letošním roce poskytli 
již více než 350 milionů korun 
na financování inovativních pro-
jektů, a to se zvýhodněnou úroko-
vou sazbou a nižšími požadavky 
na zajištění. 

■   V letošním roce jsme podepsali 
smlouvu s Českomoravskou záruč-

ní a rozvojovou bankou. V rámci 
programu Expanze nabízíme 
zvýhodněné úvěry k financování 
rozvojových investic až do výše  
20 milionů korun.

■   Obrátit se na nás můžete i v přípa-
dě sjednání úvěru na financování 
investic do zemědělské výroby.

■   Klientům pomáháme také při roz-
šiřování výrobních kapacit formou 
akvizice jiných firem prostřednic-
tvím akvizičního financování.

■   Navíc Vám rádi poskytneme 
špičkové firemní poradenství 
a nadstandardní služby, jako jsou 
indikace hodnoty Vaší společ-
nosti, cash flow management či 
porovnání Vašeho hospodaření 
s konkurencí.

Snazší cesta k financování investicVÁCLAV  
ŠTĚTINA,  
ředitel firemního  
bankovnictví  
Raiffeisenbank

Přemýšlíte o svém podnikání v budoucím čase?
 ADVERTORIAL

Více se dozvíte na www.rb.cz

vání vraků je velmi kompliko-
vaný a trvá několik měsíců. 
Vrak je hodnocen podle svého 
stavu, nikoli podle délky doby, 
po jakou je vozidlo zaparkova-
né,“ řekl například před časem 
mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas.

Nynější poslanecký návrh 
proto počítá s tím, že by mohlo 
být odtaženo i auto, které má 
alespoň půl roku propadlou 
technickou kontrolu. Pražští 
zastupitelé navrhují tuto dobu 
zkrátit na tři měsíce, což při-
tom vláda v minulosti označila 
za příliš přísné.

„O tom bude ještě debata, 
zda jsou tři měsíce hodně 
nebo málo. Někdy se nemusí 
jednat o vrak, ale o zanedbá-
ní v důsledku nějaké životní 
situace. Majitel auta může 
být například v nemocnici 
nebo na dovolené a mezitím 
mu propadne technická,“ 
míní Nacher. Pozměňovací 
návrh zastupitelů počítá také 
s tím, že by se směla okamžitě 
odtáhnout vozidla odstavená 
na chodníku.    více E15.cz

Vraky v ulicích Prahy

rok nahlášeno 
případů

označeno 
za vrak zlikvidováno

2014 2515 1021 196

2015 2629 910 181

2016 2001 320 49

2017 2340 341 46

2018 1200 201 33

2019* 1400 x x

pramen správa služeb hlavního města Prahy*údaj k 31. květnu

https://www.e15.cz/domaci/praha-chce-prosadit-rychlejsi-odtah-autovraku-1359628


Rostoucí ceny bytů 
a vyšší sazby hypoték 
ukrajují zájemcům 

o půjčku na bydlení stále 
vyšší podíl z jejich pravi-
delných příjmů. Měsíční 
splátka hypotéky na rodin-
ný třípokojový byt se tak 
například v Praze přiblí-
žila průměrné čisté mzdě 
obyvatel metropole. Vysoké 
splátky vyhánějí 
pražské domácnosti 
s nižšími příjmy 
do nájmu. Ten 
totiž z jejich 
kapes vytáhne 
měsíčně až 
o třetinu méně 
peněz. 

Přispívá k tomu 
rovněž přesně rok 
platné pravidlo České 
národní banky. Podle 
něho nesmí měsíční splátka 
půjčky na bydlení přesáh-
nout 45 procent čistého 
měsíčního příjmu. 

Tlak na zvyšování  
cen nájemného 

„Část poptávky z řad 
nízkopříjmových skupin 
obyvatel ve velkých měs-
tech, kde jsou ceny bytů 
nejvyšší, se bude přesouvat 
na nájemní trh, čímž poros-

Splátka pražské hypotéky  
atakuje průměrnou mzdu

tou také ceny nájemného,“ 
zdůrazňuje expertní realitní 
publikace Trend Report 
2019, která mapuje mimo 
jiné trendy v rezidenčním 
bydlení. 

Zatímco za sedmdesáti-
metrový třípokojový byt 
v Praze 4 nájemce podle 
Hypoteční banky vydá 

zhruba dvacet tisíc 
korun měsíčně, 

u hypotéky 
na obdob-

ný byt to 
u dvaceti-
leté půjč-
ky bylo 
takřka 

o devět 
tisíc korun 

více – tedy 
přes devadesát 

procent průměrné 
čisté mzdy v metropoli. 

Pravidlo nájemného 
levnějšího oproti hypotéce 
ovšem přestává platit na hra-
nicích Prahy. V rozhodující 
většině tuzemských lokalit 
se splátka obdobného bytu 
vejde zhruba do třetiny prů-
měrného příjmu v regionu. 

Propastné rozdíly 

Výjimku z regionů mimo 
Prahu představuje Brno, 
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Dráže než ve svém se 
z pohledu měsíčních 
výdajů bydlí v nájmu 
v celé zemi. Kromě 
Prahy. 

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

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

T-RocT-ROC. NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
EVROPSKÉ SUV.*

1#

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

Již za 8 500 Kč měsíčně 
a s výbavou v hodnotě 

30 800 Kč navíc.

www.maratonedition.cz
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v němž dá zájemce o hypo-
téku za měsíční splátku přes 
polovinu mzdy. Srovnatelné 
bydlení v nájmu ale Brňáka 
připraví o polovinu více 
peněz a z příjmu mu vezme 
přes sedmdesát procent. 

„Je ale velmi pravdě-
podobné, že v budoucnu 
sazby vzrostou třeba o dva 
procentní body a měsíční 
splátka hypotéky se tak 
může třeba o polovinu 

zvýšit,“ upozorňuje expert 
realitní kanceláře Century 21 
Jiří Kozumplík. 

Dráže než ve svém se z po-
hledu měsíčních výdajů byd-
lí v nájmu v celé zemi kromě 
Prahy. Nejdramatičtější 
rozdíly panují v oblastech 
s nejnižšími cenami bytů.

Tak například měsíční 
hypoteční splátka za zmiňo-
vaný byt v Ústí nad Labem 
vyjde na zhruba čtyři tisíce 
korun, tedy necelou pětinu 
tamního průměrného 
čistého příjmu. Bydlení v ná-
jmu ale vyjde na více než 
deset tisíc korun, což se blíží 
polovině mzdy. Obdobně 
propastné rozdíly existují 
i v regionech na Ostravsku, 
Jihlavsku či Liberecku. 

Jaroslav BUKOVSKÝ

Srovnání bydlení v nájmu a ve vlastním pořízeném 
na hypotéku* (v tisících korun)

Praha 4

Brno 

Liberec

Č. Budějovice

Ostrava

0 5 10 15 20 25 30
Pramen Hypoteční banka

■ tržní nájem
■ splátka hypotéky

*  měsíční splátky na standardní 3+1  
o ploše 70 metrů čtverečních, hypotékou 
financovaných 80 procent ceny,  
sazba 2,91 procenta ročně,  
fixace pět let, doba splatnosti dvacet let
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Investor PFC má 
většinu v Aukru 

Investiční skupina Pale Fire 
Capital koupila 55 procent 
v tuzemském obchodním 
portálu Aukro.cz. Zbylých 
45 procent vlastní společ-
nost Leverage Technology. 
Transakce ohodnotila 
Aukro na čtvrt miliar-
dy korun, uvedl server 
Forbes.cz. Nový majitel 
podle něj  patrně vloží 
do firmy další peníze, a tak 
zvýší svůj podíl.

Paramo se přehouplo  
ze ztráty k zisku

Pardubická rafinerie Pa-
ramo ukončila loňský rok 
s čistým ziskem přes jednu 
miliardu korun. Předloni 
přitom prodělala 89 mi- 
lionů korun. Předtím firma 
hospodařila se ztrátou 
v letech 2009 až 2014.

Ostrava může získat 
superpočítač z EU

Mezi osmi městy, kam 
chce Evropská unie 
prostřednictvím unijního 
společného podniku pro 
vysoce výkonnou výpočet-
ní techniku umístit nové 
superpočítače, je také Ost-
rava. Oznámila to Evropská 
komise s tím, že přesná 
ujednání včetně financová-
ní budou součástí dohod, 
jejichž podepsání lze čekat 
v nejbližších měsících. /čtk/

Krátce



Jiří LIEBREICH

Státní Správě železniční 
dopravní cesty loni vzrostly 
tržby a výnosy o tři miliardy 
na 30,4 miliardy korun. Sou-
časně o dvě miliardy korun 
zvýšila provozní náklady, 
celkem činily 30,6 miliardy 
korun. Hrubý provozní zisk 
loni dosáhl 2,6 miliardy ko-
run, zatímco předloni to bylo 
853 milionů. 

SŽDC skončila sice ve ztrátě 
529 milionů korun, ale ztrátu 
meziročně snížila o více než 
půl miliardy korun. Organiza-
ce poskytla výsledky hospo-
daření exkluzivně deníku E15.

Ve všech hlavních finan-
čních ukazatelích si SŽDC 
vedla lépe, než plánovala. 
Původně počítala s téměř 
čtyřnásobnou ztrátou, než 
které bylo dosaženo, a o půl 
miliardy nižším hrubým pro-

Správce železnic  
zlepšil hospodářské 
výsledky

vozním ziskem. Ten je podle 
SŽDC nejdůležitějším ukazate-
lem hospodářských výsledků. 
Jejich součástí je i odložená 
daň 280 milionů korun.

„Cílem SŽDC je efektivní 
vynakládání prostředků 
a snaha zabezpečit železniční 
infrastrukturu, na které bude 
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2,6
miliardy korun 

dosáhl loni hrubý 
provozní zisk 

SŽDC.

možné organizovat bezpeč-
nou a spolehlivou osobní 
a nákladní dopravu a na níž 
budou stanice a zastávky 
v technickém i estetickém 
stavu odpovídajícím nárokům 
moderní dopravy,“ zdůraznil 
šéf SŽDC Jiří Svoboda.

Celkovou ztrátu přesahující 
půl miliardy korun způsobily 
především odpisy. „Jedná se 
o účetní operaci bez dopadu 
do bilance příjmů a výdajů, 
a nelze ji provozním hospoda-
řením ovlivnit,“ uvedla SŽDC.

Organizace letos počí-
tá s dalšími investicemi. 
Do oprav nádraží vloží 1,2 mi- 
liardy korun, rozsáhlou 
rekonstrukcí projde například 
nádraží v Berouně a na Smí-
chově. Zároveň pokračují 
přípravy rychlotratí. Pokud 
se SŽDC dohodne s Českými 
drahami, uskuteční se také 
zhruba jedenáctimiliardový 
převod pozemků národního 
dopravce do SŽDC.

REKONSTRUKCE NÁDRAŽNÍ BUDOVY v Havířově se stane svého druhu největším letošním 
projektem SŽDC v Moravskoslezském kraji. Opravu za 137 milionů korun zajistí společnosti OHL ŽS 
a Tomi-Remont. Součástí rekonstrukce je i revitalizace přednádražního prostoru.

Fo
to

 č
tk

Vrcholové vedení 
největší tuzemské 
stavební skupiny se 

zásadně promění. Od čer-
vence má mít nového 
prezidenta a předsedu 
představenstva. Spoluma-
jitel koncernu Jiří Bělohlav 
se rozhodl po deseti letech 
obě pozice opustit. V pod-
niku byl 46 let. 

„Uvědomil jsem si, že 
určitá perioda mého života 
skončila. Všechno musí 
jednou skončit. Za pár 
měsíců mi bude sedmdesát 
let. Je potřeba nastarto-
vat další etapu fungování 
společnosti,“ řekl Bělohlav 
v rozhovoru pro deník E15. 
Na jeho majetkové účasti 
v koncernu se nic nemění. 

Kočí, nový šéf 
z představenstva

V čele představenstva 
Metrostavu byl Bělohlav 
od roku 2009. Ve stejném 
roce se stal i prezidentem 
skupiny. Pod sebou měl  
55 dceřiných společností 
a pět tisíc zaměstnanců. 
Celá skupina má konsoli-
dovaný obrat 35 miliard 
korun. 

Místo Bělohlava zaujme 
dosavadní člen představen-
stva Metrostavu František 
Kočí. „Je to člověk, který 
pro Metrostav pracuje 
desítky let. Podnik se 
vždy snažil lovit ve svých 
vlastních vodách,“ dodal 
Bělohlav. Samotný Kočí 
do doby nástupu do čela 
skupiny své první kroky 
v nové funkci komento-
vat nechtěl. Bělohlav ale 
připustil, že bude nutná 
restrukturalizace vrcholo-
vého vedení. 

Na drobné akcionáře 
připadají tři procenta 

Bělohlav nastoupil do Me-
trostavu v roce 1973. Po-
stupně prošel řadou pozic. 
V roce 2001 se stal gene-
rálním ředitelem ak ciové 

Z Metrostavu 
odchází dlouholetý 
šéf Bělohlav

společnosti Metrostav. 
O osm let později stanul 
na vrcholu celé skupiny.

Bělohlav je rovněž mezi 
skupinou fyzických osob, 
které na pozadí složité 
akcionářské struktury tvoří 
konečné vlastníky Metro-
stavu. Žádný z majitelů 
nemá většinový podíl. 
Kromě toho má Metrostav 
čtyři tisíce drobných akcio-
nářů ještě z doby kupóno-
vé privatizace. Dohromady 
však mají ve firmě jen 
necelý tříprocentní podíl. 

Majitelé podniku  
se nezmění 

Podle Bělohlava jeho od- 
chod z vrcholového vedení 
nepředznamenává změny 
ve skladbě podílníků. 
Nedávná valná hromada 
Metrostavu odsouhlasila 
výplatu dividendy akcioná-
řům ve výši téměř 170 mi- 
lionů korun. Umožnil to 
mimo jiné výrazný nárůst 
zisku. Společnost loni před 
zdaněním vydělala 913 mi-
lio nů korun. Meziročně to 
byl skok o 172 procent. 

ROZHOVOR SE ŠÉFEM   
METROSTAVU čTĚTE 
 NA E15 premium.cz

Daniel NOVÁK

https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/stavebni-kolos-metrostav-ceka-zasadni-zmena-1359493


Tuzemské pivo putu-
je doslova do všech 
koutů planety. Výjimku 

nepředstavuje ani Antarktida. 
Loni tam bylo vyvezeno 104 ki-
logramů z produkce pivovaru 
Starobrno za tři tisíce korun. 
Je to sice malé množství, ale 
podle Českého statistického 
úřadu představuje vůbec první 
zaznamenaný vývoz tuzemské-
ho piva na ledový kontinent 
za posledních dvacet let.

Na jižní kontinent podle 
informací deníku E15 zamířilo 
jedenáctistupňové plechov-
kové Starobrno, které vaří 
podnik ze skupiny Heineken. 
Pivo sloužilo pro potřeby 
české vědecké stanice Gregora 
Johanna Mendela, která si 

České pivo proniklo 
také do Antarktidy 

je nechala přivézt. „Byla to 
součást zásobování vědecké 
expedice, jejíž účastníci si 
potraviny, pochutiny a v tomto 
případě nápoje platí z vlast-
ních prostředků, případně je 
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Volba podle 
správce antarktické 
stanice padla 
na Starobrno kvůli co 
nejpozdějšímu datu 
spotřeby.

Praha v roce 2018 přijala 
35 žádostí o dlouhodobou 
pěstounskou péči. Aktuálně má 
v evidenci také 69 pěstounů 
na přechodnou dobu. 

„Nesmírně si vážím všech 
pěstounů, kteří s láskou 
a obrovským nasazením pečují 
o děti. Jen díky těmto výjimečným 
lidem děti zažívají dětství v rodině, 
kterou jim dětské domovy a další 
zařízení přes všechnu péči svých 
zaměstnanců nikdy nemohou 
nahradit,“ říká radní pro sociální 
politiku a zdravotnictví Milena 
Johnová.

KDO SE MŮŽE STÁT 
PĚSTOUNEM
Pěstouny se mohou stát rodiny 
s vlastními dětmi, bezdětné páry 
i jednotlivci, kteří mají otevřené 
srdce a chuť vzdělávat se a pomoci. 

Pan Petr se začal jako 
samožadatel ucházet 
o pěstounskou péči. Po úspěšném 
absolvování všech nezbytných 
náležitostí se do jeho péče dostal 
šestiletý Martínek. Když jsme 
se pana Petra zeptali, jaký by 
měl podle něj pěstoun být, měl 
jasnou odpověď: „Nikdo asi 
není ideální pěstoun, každý má 
své limity, co dokáže, co ne. 
Pěstoun ale musí být otevřený 
vůči ostatním lidem. Musí být 
otevřený vůči původní rodině 
dítěte - přijímá dítě, ale přijímá 
i jeho rodinu.“ Malý Martin se 
společně i s Petrem potkávají 
s původními rodiči jednou 
za měsíc. Zpočátku byl Martin ze 
schůzek zmatený, dnes už tomu 
tak není. Ví vše o své minulosti 
a bude jen na něm, jakou cestou 
se v budoucnu vydá. 

JAKÉ DĚTI SE 
DO PĚSTOUNSKÉ PÉČE 
DOSTÁVAJÍ
Na náhradní rodinu čekají miminka 
i děti staršího školního věku, děti 
zdravé i s lehčím nebo těžším 
zdravotním znevýhodněním, 
jednotlivci i sourozenci.

KDE ZÍSKAT DALŠÍ 
INFORMACE
Zveme všechny zájemce o téma 
náhradního rodičovství na Týden 
pěstounství Praha, který 
proběhne od 10. do 16. června. 
Návštěvníky čekají v rámci 
dvacítky akcí po celé Praze 
semináře, diskuse s odborníky 
a se samotnými pěstouny, výstavy 
a promítání dokumentárních 
filmů s tematikou náhradní 
rodinné péče či volnočasový 
program pro rodiny s dětmi. 

Pěstounství dává dětem novou šanci
Mezi našimi sousedy žijí nenápadní superhrdinové. Jenom je na první pohled nepoznáte. 
Jejich rodiny vypadají jako všechny jiné, ale když se podíváte blíž, zjistíte, že dělají nesmírně 
důležitou věc. Starají se s láskou o děti, které by jinak musely vyrůstat v kojeneckých 
ústavech a dětských domovech. 

Program najdete na  
www.tydenpestounstvi.praha.eu.  
Vstup je zdarma. 

Pro více informací o pěstounské 
péči se také neváhejte obrátit 
na sociální odbor úřadu městské 
části, na sociální odbor Magistrátu 
hl. m. Prahy či na neziskové 
organizace. Rádi vás celým 
procesem provedeme. 

magistrat_1_2.indd   13 07.06.2019   14:02:40
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dostávají formou sponzorské-
ho daru,“ uvedl Pavel Kapler, 
správce antarktické stanice 
z Přírodovědecké fakulty Ma-
sarykovy univerzity v Brně. 

Volba podle Kaplera 
padla na Starobrno kvůli co 
nejpozdějšímu datu spotřeby. 
Společnost Heineken na do-
tazy deníku E15 nereagovala. 
Úspěch českého piva v Antark-
tidě nedávno chválil náměstek 
ministra zemědělství pro 
zahraniční obchod Jiří Šír. 

„Je to objem, který tuzem-
ské pivovarnictví nespasí. 
Zároveň ale ukazuje, že české 
pivo dokáže uspět i v obtíž-
ných podmínkách,“ řekl. Čeští 
polárníci si nicméně zmíně-
ných 104 kilogramů nevy-

chutnali sami. „Část nákladu 
naše výprava rozdala kolegům 
na chilské, čínské a argentin-
ské stanici v rámci navazování 
a utužování dobrých vztahů 
a technicko-logistické spolu-
práce,“ doplnil Kapler. 

Obecně podle Českého 
statistického úřadu není vývoz 
do Antarktidy na vědeckou 
stanici nic výjimečného. Loni 
tam mířily převážně kon-
strukce za 7,5 milionu korun 
a montované stavby ze železa 
nebo oceli za milion korun. 
Databáze ČSÚ dále eviduje 
potraviny, jako jsou uzenky 
a salámy, a také těstoviny, 
kávu, čaj nebo džemy.

Barbora PÁNKOVÁ

Objem investic 
do realit 
vzroste 
Historická hranice patrně 
prolomena nebude, ale 
objem peněz, které letos 
přitečou do realitních 
nemovitostí v Česku, bude 
vyšší než loni. Tehdy 
dosáhl 2,62 miliardy eur. 
Za letošní první čtvrtletí 
vzrostla hodnota těchto 
investic meziročně  
o 214 procent na 1,08 mi- 
liardy eur. Rekordní objem 
z roku 2016 ve výši  
3,08 miliardy eur však 
překonán nebude, ukazuje 
studie realitní poradenské 
společnosti Colliers.

Největší transakcí v prv-
ním čtvrtletí byl prodej 
kancelářského objektu 
Waltrovka v pražských 
Jinonicích jihokorejské 
společnosti Hanwha 
Investment & Securities 
za 255 milionů eur. /čtk/



G20 varuje před 
obchodním napětím

Napětí v obchodních vzta-
zích ve světě se zintenzivni-
lo, a zvýšilo tak rizika pro 
zrychlení růstu globální eko-
nomiky. Uvádí to závěrečné 
prohlášení členů skupiny 
G20 po jednání v japonské 
Fukuoce. Dokument neob-
sahuje žádnou konkrétní 
výzvu k řešení obchodních 
sporů, z nichž největší 
vedou v poslední době Spo-
jené státy a Čína.

IBM bude propouštět

Společnost International 
Business Machines plánuje 
v nejbližší době propustit 

v rámci plánované reorga-
nizace svého podnikání dva 
tisíce zaměstnanců. To před-
stavuje méně než procento 
z celkové pracovní síly.

Na Írán dopadly  
další sankce

Spojené státy uvalily nové 
sankce na Írán. Tentokrát 
se týkají petrochemického 
sektoru včetně největší 
petrochemické společnosti, 
která podle Washingtonu 
finančně podporuje íránské 
revoluční gardy. Vztahy 
mezi USA a Íránem se vy-
hrotily loni, když Washing-
ton odstoupil od mezinárod-
ní jaderné dohody s Íránem 
z roku 2015. /čtk/

Krátce
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byla zavedena cla na dovoz 
evropského zboží do USA, 
budou Němci nejvíce posti-
ženi,“ uvedla ekonomka Rai-
ffeisenbank Helena Horská. 
Důvody k optimismu pak 
nedává ani vývoj automobi-
lového trhu, podle Horské 

Německo brzdí. 
Pocítí to i Česko
Největší obchodní partner 
českého hospodářství má 
problém. Německý export 
a průmysl ztrácejí dech. 
Hlavními důvody jsou výraz-
ně slabší globální poptávka, 
spory v mezinárodních 
obchodních vztazích i nejis-
toty kolem připravovaného 
odchodu Británie z Evropské 
unie. Německá centrální ban-
ka i proto snížila odhad letoš-
ního růstu tamní ekonomiky 
na 0,6 procenta z 1,6 procen-
ta, v které doufala ještě v pro-
sinci. „Řadu let bylo německé 
hospodářství motorem růstu 
v eurozóně, nyní se však 
stává jeho brzdou,“ napsala 
agentura Reuters. 

Nejvýrazněji od srpna roku 
2015 poklesl v dubnu němec-
ký vývoz, obdobně se pro-
padla i průmyslová výroba. 
Ekonomové centrální banky 
tak předpokládají, že pokles 
za druhý kvartál vykáže celá 
ekonomika. „Německo jako 
silně exportně orientovanou 
ekonomiku výrazně zasahují 
současné celní spory. Velmi 
tedy záleží na tom, jak se si-
tuace bude vyvíjet. Pokud by 

nejde jen o přechodný jev, 
ale o počátek cyklického 
zpomalení.

V příštím roce počítá 
německá centrální banka se 
zrychlením růstu na 1,2 pro-
centa. I tato prognóza je 
nicméně slabší než dřívější 
výhled, podle kterého měl 
růst napřesrok činit 1,6 pro-
centa. Jelikož je Německo 
největším obchodním 
partnerem České republiky, 
projeví se jeho zpomalení 
se zpožděním i v tuzemsku. 
„Předpokládáme, že celní 
spory a spekulace o tom, 
že by mohly zasáhnout 
i Evropu, se v příštím roce 
negativně podepíší i na růstu 
české ekonomiky,“ dodala 
Helena Horská.

Německo není jedinou 
zemí, jejíž centrální ban-
ka zhoršila ekonomický 
výhled. Podobně nižší odhad 
zveřejnili Rakušané, růst 
tamní ekonomiky dosáhne 
pouze 1,5 procenta místo 
dříve prognózovaných dvou 
procent. Důvody jsou přitom 
obdobné jako v Německu.  
/hf, bru/

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 7. 6. 2019 Akcie na pražské burze 7. 6. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 90,50   0,00 % 

CETV 90,00   -0,88 % 

ČEZ 536,00   -0,46 % 

Erste Bank 819,80   0,47 % 

Kofola 288,00   -0,69 % 

KB 890,00   -0,22 % 

Moneta 77,40   0,00 % 

O2 CR 230,00   -0,22 % 

Pegas 750,00   -0,79 % 

Philip Mor. ČR 13 700,00   -0,29 % 

TMR 790,00 2,60 %

VIG 591,00   2,34 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

434 960

Země Množství Kurz

Austrálie 1 15,853

Čína 1 3,294

Dánsko 1 3,433

EMU 1 25,640

Chorvatsko 1 3,456

Japonsko 100 20,968

Kanada 1 17,025

Maďarsko 100 7,975

Norsko 1 2,618

Polsko 1 6,003

Rusko 100 34,984

Švédsko 1 2,406

Švýcarsko 1 22,916

Turecko 1 3,901

USA 1 22,745

Velká Británie 1 28,914

0,6
procenta má 

činit letošní růst 
německého HDP.

NĚMECKÁ POŠTOVNÍ ZNÁMKA z roku 1851 byla ve Wies-
badenu vydražena za 1,26 milionu eur. Ceninu pocházející ze 
sbírky bývalého šéfa maloobchodní společnosti Tengelmann Eri-
vana Hauba získal anonymní dražitel. Poštovní známka s ozna-
čením Baden-Fehldruck 9 Kreuzer (Devítikrejcarová bádenská 
s vadným tiskem) byla omylem vytištěna na zelený papír místo 
růžového a díky tomu získala mezi filatelisty proslulost.
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Akcie, měny & názory

Medvěd 
trápí 
Alphabet
Obětí burzovního medvěda 
se minulý týden staly akcie 
technologického kolosu 
Alphabet, což je mateř-
ská firma Googlu. Špatný 
týden pro technologickou 
firmu začal již v pondělí, 
kdy se během obchodování 
dostala pod 1030 dolarů 
za jednu akcii. Oproti ceno-
vému vrcholu z 29. dubna, 
kdy akcie stála 1296,2 
dolaru, šlo o více než dva-
cetiprocentní pokles, který 
definuje takzvaný medvědí 
trh. 

Důvodem propadu 
byly obavy investorů, že 
ministerstvo spravedlnosti 
může zahájit vyšetřování 

 
 
 
Vladan 
GALLISTL

Rezervováno

²

PARAMETRY

304220/32 inzerce

ISS se otevře 
turistům
Americký úřad NASA ote-
vře Mezinárodní vesmír-
nou stanici soukromým 
turistům a společnostem. 
První turista by se do oběž-
né vesmírné laboratoře 
mohl vypravit už v roce 
2020. Mise by mohla trvat 
až 30 dní a každý rok by se 
měly uskutečnit dvě. Každá 
cesta k ISS bude stát kolem 
50 milionů dolarů a za ka-
ždou noc strávenou na ISS 
si bude NASA navíc účtovat 
35 tisíc dolarů. 

Peníze získané od ves-
mírných turistů a soukro-
mých firem by měly NASA 
pomoci s financováním 
vesmírné stanice. Zároveň 
by měly umožnit úřadu více 
se zaměřit na cíl administ-
rativy prezidenta Donalda 
Trumpa, kterým je návrat 
amerických astronautů 
na Měsíc do roku 2024. /čtk/ 

společnosti kvůli porušení 
antimonopolních pravi-
del. Regulace se však pro 
technologické globální 
obry Alphabet či Facebook 
zpřísňuje nejen v USA, 
ale rovněž v Evropě. Zde 
čelí Alphabet v posledních 
letech dokonce pokutám 
v miliardách eur. 

Když se ke zvýšené-
mu regulačnímu riziku 
připočte to, že zisky firmy 
v posledním čtvrtletí klesly 
a zpomalilo se rovněž 
tempo růstu tržeb, tak se 
není co divit, že investoři 
z akcií společnosti prchají, 
když se na obzoru objeví 
další potíže. 

Vzhledem k dominanci 
firmy na poli internetové-
ho vyhledávání a reklamy 
bude přitom tlak států 
na Alphabet jen růst. Med-
věd proto bude přicházet 
na návštěvu k Alphabetu 
celkem pravidelně. Ostatně 
naposledy akcie firmy 
spadly o více než dvacet 
procent teprve loni v lis-
topadu a na Štědrý den se 
dostaly dokonce na čtr-
náctiměsíční minimum, 
když se akcie prodávaly 
za 984,7 dolaru.  

Jak se daří akciím Alphabetu (cena v USD)
1400

1200

1000

800

Pramen: www.investing.com

2.1.2018 7.6.2019

20192018

1073,21
1054,81



Karolína FLASZOVÁ

Dohoda amerického pre-
zidenta Donalda Trumpa 
s Mexikem o omezení přílivu 
středoamerických imigrantů 
do Spojených států je podle 
komentátorů zřejmě jen dočas-
ným řešením. Jižní soused USA 
se vyhnul uvalení cel ústupky, 
které jsou ale jen dílčím vítěz-
stvím Bílého domu. Odborníci 
navíc upozorňují, že Mexiko 
není schopné se s přistěhovalci 
účinně vypořádat.

„I když mají politickou vůli, 
nemají kapacity,“ konstatovala 
pro server Politico expertka 
na dotyčný region z americ-
kého think tanku Council on 
Foreign Relations Shannon 
O’Neilová.

Obě země se v sobotu nad 
ránem dohodly, že si Mexiko 
nechá více žadatelů o ame-
rický azyl, kteří tam počkají 
na vyřízení svých případů. 
Mělo by jim poskytnout 
pracovní místa, zdravotní péči 
a vzdělávání. Mexiko se rovněž 
zavázalo k tomu, že zvýší svůj 
boj s ilegální imigrací a paše-
ráky, do akce nasadí národní 
gardu. Na hranici s Guatema-
lou by mělo přibýt na šest tisíc 
příslušníků bezpečnostních sil.

Některá média ovšem upo-
zorňují, že oba tyto přísliby 

Cla se Mexiku 
vyhnou. Zatím

republikánů, kteří se obávali, 
že cla poškodí i americké doda-
vatele a spotřebitele a budou 
mít politické důsledky.

Byznysmeni jsou celko-
vě frustrováni obchodními 
spory, které Trump od svého 
nástupu k moci rozpoutal 
s Čínou, Kanadou či Evrop-
skou unií. „Zůstáváme hluboce 
znepokojeni využíváním 
hrozby nebo uvalením cel 
k politickému nátlaku na naše 
sousedy a spojence,“ uvedla 
asociace Business Roundtable, 
která sdružuje šéfy téměř dvou 
stovek významných americ-
kých firem. „Nadále naléhavě 
žádáme administrativu, aby 
s našimi partnery jednala kon-
struktivně a způsobem, který 
nevytváří nejistotu a nepoško-
zuje americké hospodářství,“ 
dodala.

Objevují se tak úvahy, zda 
bude Trumpova oblíbená tak-
tika obchodních hrozeb do bu-
doucna stále funkční, jelikož 
se stává velmi předvídatelnou 
a doma nesnadno prosaditel-
nou. Někteří kritici celkově 
negativně hodnotí Trumpovo 
směšování hrozeb a používání 
obchodních prostředků k do-
sažení neekonomických cílů. 
Může podle nich zcela narušit 
globální obchodní pravidla 
a rozpoutat nekonečné ob-
chodní války.   více E15.cz

učinilo už dříve. Do Mexika tak 
už bylo vráceno na deset tisíc 
lidí, kteří zde čekají na vyřízení 
azylových žádostí. Trumpovi 
se naproti tomu nepodařilo 
dosáhnout toho, aby Mexiko 
přijalo označení „bezpečné 
třetí země“, na jehož základě 
by běženci žádali o azyl tam.

Úmluva tak není velkým ví-
tězstvím ani pro jednu stranu. 
Mexiko se sice vyhnulo zavede-
ní úvodního pětiprocentního 
cla, které se mělo postupně 

zvýšit až na 25 procent, ale 
zase bude muset vynaložit 
prostředky na péči o přistěho-
valce a bezpečnostní opatření. 
Hrozba cel nad ním navíc stále 
visí, výsledky dohody budou 
totiž po třech měsících vyhod-
noceny.

Je otázkou, jestli Trump 
upustil od cel jen na základě 
mexickým ústupků. Podle 
některých názorů částečně 
jednal pod tlakem některých 
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Vstup zdarma 

UBRÁNÍ 
LETNOU?

www.iSportLiga.cz


 in

ze
rc

e 

BARCELONSKÁ KATEDRÁLA Sagrada Familia, která je 
jednou z nejnavštěvovanějších španělských památek a denně si ji 
v průměru prohlédne 12 tisíc lidí, se staví už 137 let. Ale až minulý 
týden dostala od barcelonské radnice stavební povolení. Infor-
moval o tom deník La Vanguardia s tím, že katedrála by měla být 
dokončena v roce 2026. „Konečně se vyřešila historická anomálie 
našeho města a Sagrada Familia už se nestaví ilegálně,“ uvedla 
v pátek barcelonská radní pro místní rozvoj Janet Sanzová.
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Je otázkou, zda bude 
Trumpova oblíbená 
taktika obchodních 
hrozeb do budoucna 
stále funkční, jelikož 
se stává velmi 
předvídatelnou.

Hlavní kandidát na příš-
tího britského pre- 
miéra Boris Johnson 

by pozdržel dohodnutou 
platbu 39 miliard liber, tedy 
zhruba 1,12 bilionu korun, jako 
finanční vyrovnání s Evrop-
skou unií. Učinil by tak, pokud 
by Brusel nedal Londýnu lepší 
podmínky pro odchod z bloku.
Johnson to řekl v rozhovoru 

pro nedělník The Sunday 
Times.

EU opakovaně uvedla, že 
o brexitové dohodě, kterou 
vyjednala premiérka Theresa 
Mayová, znovu debatovat ne-
hodlá. Britští zákonodárci po-
dobu brexitové dohody třikrát 
odmítli, což byl i důvod, proč 
Mayová nakonec rezignovala 
jako vůdkyně konzervativců. 

Ve funkci premiérky zůstane 
do doby, kdy bude vybrán její 
nástupce, což nebude dříve 
než na konci července.

Británie by z EU měla vy-
stoupit 31. října. Pokud britský 
parlament brexitovou dohodu 
neschválí a vláda nepožádá 
Brusel o další odklad, hrozí 
neřízený brexit. /čtk/    
                                    více E15.cz

Johnson odmítá zaplatit 
miliardy liber za odchod z EU Hongkong protestoval 

proti zákonu 
o vydávání do Číny

Několik set tisíc lidí zaplnilo 
v neděli ulice Hongkongu 
ve snaze odvrátit schválení 
zákona, který by umožnil 
vydávat osoby podezřelé 
ze spáchání trestného činu 
do pevninské Číny. Do nej-
většího protestu za posled-
ních 15 let se podle orga-
nizátorů zapojilo přes půl 
milionu účastníků.

Moldavsko přišlo 
o prezidenta

Moldavský ústavní soud 
zbavil úřadu prezidenta 
Igora Dodona, který odmítl 
rozpustit parlament, jak 
mu ukládá ústava. Úřadu-
jící hlavou státu soud určil 
premiéra Pavla Filipa. Dodon 
měl do půlnoci na neděli 
rozpustit parlament, neboť 
se mu v zákonem stanovené 
lhůtě od únorových voleb ne-
podařilo sestavit vládu. /čtk/

Krátce

https://www.e15.cz/zahranicni/mexiko-se-prozatim-vyhnulo-clum-1359636
https://www.e15.cz/zahranicni/mayova-skoncila-v-cele-konzervativcu-1359613
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Plyn 
svobody
Spojené státy opět zajišťují 
svobodu evropskému konti-
nentu, prohlašuje americký 
ministr energetiky Rick  
Perry. Tentokrát sem vyhlíd-
ky na svobodnou budoucnost 
nedorazí společně s mladý-
mi americkými vojáky jako 
v roce 1945, ale s tankery, 
které převážejí zkapalněný 
zemní plyn. Ministerstvo 
energetiky začalo používat 
termín „plyn svobody“ 
a v samotné Americe zazněly 
poznámky o poněkud bizarní 
nové značce tohoto exportní-
ho artiklu. Na druhé straně je 
pravda, že dodávky suroviny 
z USA by mohly trochu zmír-
nit závislost Evropy na plynu 
z Ruska.

Šéf německé chemické 
společnosti BASF Martin Bru-
dermueller byl minulý týden 
dalším z lídrů evropského 
byznysu, který Američanům 
za „dodávku svobody“ nepo-
děkoval, ale naopak je žádal, 
aby se nepletli do evropských 
záležitostí. Měl tím na mysli 
přetrvávající hrozbu sankcí, 
které by zasáhly firmy, jež se 
podílejí na stavbě plynovodu 
Nord Stream 2 z Ruska. BASF 
je jednou z těchto firem.

Slova šéfa BASF víceméně 
kopírují stanovisko německé 
diplomacie a ukazují, že oba-
vy z amerických sankcí jsou 
velké. S tím by snad mohl být 
prezident Donald Trump, 
který připouští i možnost ob-
chodní války s EU, spokojen. 
Jak ukazuje Trumpův přístup 
k obchodním sporům, šéf 
Bílého domu sází na vystre-
sování protivníka a jeho 
následné dotlačení k dohodě. 
Ve světle slov o „plynu svobo-
dy“ je to ale kontraproduktiv-
ní – Trump přesvědčuje stále 
více Evropanů, že tady nejde 
o žádné ideály, ale o čistě 
obchodní zájmy.

Kdyby šéfové evropských 
firem sázeli na to, že v Bílém 
domě převáží racionální 
přístup, asi by byli více 
v klidu. Sankce kvůli Nord 
Streamu 2 totiž nedávají velký 
smysl – Washington by vyhro-
til vztahy s Berlínem a dalšími 
evropskými metropolemi 
v době, kdy má dost starostí 

s Čínou. A dokončení z velké 
části rozestavěného plynovo-
du by stejně nezabránil.

Faktem je, že Němci dělají 
hodně pro to, aby racionální 
postoje v Americe převá-
žily. Neustupují od plánu 
Nord Streamu 2, ale hodlají 
otevřít brány i americkému 
plynu a podpořit výstavbu 
dvou terminálů na LPG. To 
ostatně oceňuje i Rick Perry. 
Berlín se snaží o kompromis 
i v otázce tranzitu ruského 
plynu přes Ukrajinu.

Německá politika může 
v tomto ohledu vyhovo-
vat také Česku. Na rozdíl 
od jaderné energetiky máme 
v plynárenství podobné zá-
jmy. Díky Nord Streamu 2 vý-
razně posílí tranzit suroviny 
přes české území z Německa 
na Slovensko a následně 
do plynárenské křižovatky 
v rakouském Baumgartenu, 
případně na Balkán. Silnější 
konkurenci na evropském 
trhu i díky americkému 
plynu můžeme uvítat, stejně 
jako kompromis ohledně 
ukrajinského tranzitu.
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Nálezy  
a ztráty
Andrej Babiš nalezl 
v Bratislavě, kam zavítal 
na konferenci GLOBSEC, 
novou chuť k bagatelizování 
nedávných protivládních 
demonstrací. Účastníků tam 
prý bylo méně, než tvrdili 
organizátoři, ulice nemůže 
mluvit do složení vlády a lidé 
vlastně nemají důvod protes-
tovat, protože se mají dobře. 
Od premiéra je to postoj 
vcelku pochopitelný, demon-
stranty by si asi nenaklonil 
ani sebevětším projevem 

sympatií. Paradoxem ovšem 
je, že právě protestní hlasy 
kdysi vynesly jeho hnutí 
ANO k moci. Ale to byla 
úplně jiná doba, to bylo to 
strašné „Palermo“.

Premiér neztrácí chuť 
držet se u moci, jeho hnutí 
ovšem už podruhé za sebou 
ztratilo v průzkumu Kantar 
CZ pro Českou televizi, byť 
podpora 27,5 procenta voličů 
je vzhledem k událostem 
pořád solidní. Zajímavé, kam 
voliči odcházejí. Prý hlavně 
k Pirátům a k ODS, zároveň 
posiluje SPD. Jen u ČSSD 
se „návrat z vandru“ zatím 
nekoná…

Tvář dne

Těch 39 miliard 
liber je našich, 
prohlásil k možnému 
brexitovému 
vyrovnání Británie 
s EU hlavní kandidát 
na příštího britského 
premiéra Boris 
Johnson.
str. 10

Komentář Glosa Petra Peška

Za svůj úspěch vděčím štěstí. Mám štěstí, že mi budík vždy zazvoní 
v pět ráno, takže to do práce stíhám jako první. Mám štěstí, že 
mám v autě CD přehrávač, takže si během cesty mohu pouštět 
nahrávky o sebezlepšování. Mám štěstí, že v mé kanceláři jsou 

elektrická světla, takže mohu zůstat přesčas...

V samotné Americe 
zazněly poznámky 
o poněkud bizarní 
nové značce tohoto 
exportního artiklu.

 
Jan 
ŽIŽKA
spolupracovník  
redakce



Karel JAVŮREK

Vědci z Purdue University 
College of Engineering před-
stavili nový detekční systém, 
který se zaměřuje na rozpo-
znání trhlin ve stavbách, jako 
jsou jaderné reaktory, mosty 
či další železobetonové 
stavby. Obzvláště pak kladli 
důraz na nebezpečné trhliny 
právě v jaderných elektrár-
nách, kde mohou způsobit 
potenciální katastrofický 
scénář.

V současné době se 
samozřejmě v jaderných 
elektrárnách provádějí pra-
videlné kontroly konstrukce 
a její struktury, ale jedná se 
o velmi časově náročnou 
práci, která je navíc závislá 
na bezchybnosti lidí. Do sa-
motného jaderného reaktoru 
nelze poslat člověka, takže se 
používají robotické kamerové 
systémy, které natočí záběry 
povrchu všech stěn, které se 
posléze analyzují. A právě 
zde nastupuje urychlení, 

a hlavně zkvalitnění detekce 
díky zapojení umělé inteli-
gence.

Kybernetici totiž vyvinuli 
technologii na bázi strojo-
vého učení, která prochází 
jednotlivé snímky videozá-
znamu a zaregistruje i ty 
nejmenší trhliny. Vzhledem 
ke špatným podmínkám 
a špatné viditelnosti trhlin 
ale nebylo možné použít 
standardní způsoby, jako je 
detekce hran, morfologický 
přístup, změny intenzity 
a podobně. Všechny mají 
v tomto prostředí problémy 
a data nejsou dostatečně 
přesná. Místo toho tak vědci 
vytvořili systém, který pra-
cuje s analýzou textur, díky 
které rozpoznává, jestli jde 
o neporušenou stěnu nebo 
i sebemenší trhlinku, třeba 
i ve svaru.

Výhodou je, že systém au-
tomaticky zvýrazní nalezené 
trhliny, které pak jednotlivě 
a podrobně může procházet 
zkušený lidský operátor 
a řešit, pokud se jedná o po-

tenciálně nebezpečnou věc či 
něco menšího, co zatím není 
potřeba řešit. Technologie 
automaticky seřadí trhli-
ny dle velikosti a tloušťky, 
takže inspektor začne rovnou 
s těmi nejdůležitějšími. 

Celý systém detekce a ana-
lýzy je tak mnohem rychlejší 
a hlavně efektivnější – in-
spektorům s vyšší pravděpo-
dobností nic důležitého neu-
nikne, což zvyšuje celkovou 
bezpečnost. Nová technolo-
gie už byla otestována na vi-
deozáběrech z 20 jaderných 
elektráren, přičemž výsledky 
jsou výborné a použitelné 
v praxi. Systém se navíc 
zlepšuje s tím, jaké množství 
nasnímaných dat má.

Tento rychlý a efektivní 
způsob detekce trhlin má 
potenciál ale i v dalších 
oblastech, jako jsou jakékoli 
jiné budovy a stavby, včetně 
například mostů a dalších 
objektů, kde je třeba hlídat 
stabilitu konstrukce v čase.
 Autor je redaktorem  
 serveru ŽIVĚ.cz

Na mikrotrhliny dohlédne 
umělá inteligence
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I nženýři z SLAC National 
Accelerator Laboratory 
a ze Stanford University 

vytvořili jeden z nejhlasitěj-
ších zvuků na světě, kterého 
lze dosáhnout ve vodě –  
270 decibelů. A podle všeho 
jej i překročili. Stalo se tak 
při experimentech s rentge-
novým laserem a tenkým, 
30mikrometrovým proudem 
vody ( jejich průnik na sním-
ku). 

Při jejich střetu se v zasa-
ženém proudu vody vytvoří 
rázová vlna, která se poté 
šíří proudem vody a vytvá-
ří v něm své kopie. Ty se 
řetězí ve sledu zón vysokého 
a nízkého tlaku – vědci to 

nazvali jako vlakový efekt. 
Hranice maximální dosažitel-
né hlasitosti ve vzduchu činí 
zhruba 194 decibelů, oněch 
270 decibelů je pak pro zvuk 
ve vodě. 

Přesný popis tohoto efek-
tu, jeho dosažení a procesy, 
které k němu vedou, se podle 
výzkumníků budou hodit 
pro vylepšení analytických 
a diagnostických metod, 
které často pracují se vzorky 
v podobném prostředí. To 
by znamenalo velkou pomoc 
třeba ve vývoji nových léků či 
materiálů. 

 
Marek SCHWARZMANN

Nejhlasitější zvuk pod vodou
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Fotoreportáž

V KRAJKOVÉ na Sokolovsku odstartoval v neděli ráno největší 
závod poštovních holubů v Česku. Desítky tisíc holubů urazí během 
jediného dne několik set kilometrů na cestě ze západu Čech 
na Moravu nebo až na Slovensko.
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