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Kupcův konec
K odvolání Miroslava Kupce

z vedení Českých drah  
přispěly údajně 

informace  
bezpečnostních 

 složek. 
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 CZK/EUR •  25,625 / +0,015 Kč   CZK/USD •  22,675 / +0,070 Kč   PX •  1059,22 /  +0,91 %   BITCOIN •  7707,00 $ / –0,70 %   ZLATO •  1333,05 $ / –0,92 %

PRÁVĚ V PRODEJI

Dětem, jejichž rodič neplatí nařízené alimenty, bude peníze 
posílat stát. Počítá s tím návrh zákona z dílny ministerstva práce 
a sociálních věcí o zavedení takzvaného zálohovaného výživného. 
Rozpočet to vyjde ročně na 860 milionů korun na dávkách, dalších 
100 milionů spolknou personální náklady. 
události / str. 2

Stát vydá
na alimenty 
stamiliony
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Co ukázal Černobyl
Minisérie internetové videopůjčovny HBO GO 
o zkáze černobylské jaderné elektrárny skončila. 
Dozvuky seriálu mohou být mnohovrstevnaté 
jako sama tragédie z roku 1986. A to i z hledis-
ka byznysu. Kabelová televize HBO by snadno 
mohla mít s nástupem digitalizace a platforem 
typu Netflix potíže. Úspěch seriálu ale značí, že 
i tradiční služby se mohou internetovému věku 
přizpůsobit.

Naskočit na technologické trendy se snaží i řada 
služeb na sdílení aut. Asi největší šanci na úspěch 
mají mezi mladými, pro které představuje mo-
bilní telefon prodlouženou ruku a slovo „sdíle-
ní“ žádoucí pojem bez nežádoucích konotací. 
Na druhou stranu část provozovatelů vyžaduje, 
celkem pochopitelně, několik let starý řidičák. 
Což ale řada juniorů nemá.

Bez povšimnutí nelze nechat dění na trhu 
práce. Stále se lze setkat se situacemi, kdy se 
zaměstnavatel explicitně ptá uchazeček na je-
jich plány ohledně mateřství. Takhle nadvláda 
neomarxismu nevypadá. Třeba by v případě jeho 
vítězství došlo na větší rozšíření částečných úvaz-
ků. Vydělat by nakonec mohli všichni.

Číslo dne

25,7
milionu kubíků 

činila loni 
těžba dřeva 

v ČR. Důvodem 
rekordní těžby 
byla kůrovcová 

kalamita.
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sociálních dávek státem,“ uvádí 
rezort. V Německu nyní čelí úřa-
dy kritice, že se jim loni podařilo 
vymoci jen 13 procent zálohova-
ného výživného, přede dvěma 
lety to bylo přitom 19 procent.

Momentálně neexistují údaje 
o tom, kolik je v Česku neplatičů 
alimentů. Ministerstvo odhaduje, 

že žádostí o zálohované výživné 
by mohlo být ročně kolem 
24 tisíc. Žadatelé budou muset 
splnit řadu podmínek, například 
musejí dokázat, že po bývalém 
partnerovi už alimenty vymáhají, 
například prostřednictvím exe-
kučního návrhu. Příjem samo-
živitele také nesmí přesáhnout 
tuzemskou průměrnou měsíční 

Stát na výživném 
prodělá stamiliony
NGUYEN Thuong Ly

Tisíce dětí, kterým jeden z rodi-
čů neposílá nařízené alimenty, 
by měly od roku 2021 dostávat 
peníze od státu. Úřady pak 
budou dlužnou částku po ne-
platičích vymáhat samy. Stojí 
to v návrhu zákona na zavedení 
zálohovaného výživného, který 
poslala ministryně práce a so- 
ciálních věcí Jana Maláčová 
(ČSSD) do mezirezortního řízení. 
Návrh předpokládá, že za výpla-
tu výživného stát ročně utratí 
kolem 861 milionů korun, na dal-
ších více než sto milionů přijde 
administrativa a platy nových 
zaměstnanců na úřadech práce.

Ministerstvo přitom očekává, 
že se úřadům podaří od nepla-
tičů vymoci jen deset procent 
z celkové částky, tedy kolem 
86 milionů korun. „Při odhadu 
návratnosti se vycházelo z údajů 
Exekutorské komory, ze srovnání 
obdobného institutu v ostatních 
evropských zemích a z dřívěj-
ších zkušeností s vymáháním 

mzdu, děti musejí chodit do ško-
ly a neplatič musí dlužit déle než 
dva měsíce.

O podobě zálohovaného výživ-
ného se dohadovala vláda ANO 
a ČSSD několik měsíců, sociální 
demokraté chtěli jemnější va- 
riantu. „Zákon jsme s koaličním 
partnerem diskutovali. Podrob-
něji ho budeme komentovat, 
až bude předložený na vládě,“ 
uvedla na dotaz deníku E15 Malá-
čová. Ve sněmovně by měla najít 
podporu u komunistů, lidovců 
nebo Pirátů. 

Proti jsou naopak pravicové 
strany. „Je to víceméně pouze 
nová sociální dávka a přenáší 
odpovědnost z rodiče na stát, 
tedy spíše na všechny daňové 
poplatníky,“ řekla poslankyně 
Markéta Pekarová Adamová 
(TOP 09), podle které je lepší 
zavést větší postih neplatičů.

Mezi dosavadní postihy patří 
například zabavení řidičského 
průkazu. To by se v budoucnu 
mohlo rozšířit i na zbrojní prů-
kazy či rybářské lístky, plánuje 
rezort spravedlnosti.

Ministerstvo očekává, 
že se úřadům podaří od 
neplatičů vymoci jen 
deset procent z celkové 
částky, asi 86 milionů.

Zápisník  
Jana VÁVRY

Babiš a další 
žádají o zrušení 
obvinění
Všichni obvinění v kauze 
údajného podvodu u padesá-
timilionové dotace pro farmu 
Čapí hnízdo požádali o zastave-
ní trestního stíhání. Uvedla to 
Česká televize. Mezi nimi jsou 
předseda vlády Andrej Babiš 
(ANO), někdejší manažer kon-
cernu Agrofert Josef Nenadál, 
bývalá náměstkyně jihlavského 
primátora a členka společnosti 
Farma Čapí hnízdo Jana Mayero-
vá, Babišova manželka Monika 
a dcera Adriana Bobeková.

Babiš a ostatní jsou od října 
2017 obviněni z dotačního 
podvodu a z poškození finanč-
ních zájmů Evropské unie. Šéf 
kabinetu odmítá, že by se kolem 
farmy dělo cokoli nezákonného. 
Hrozí mu až deset let vězení. 
                                                   /čtk/

NÁRODNÍ KNIHOVNA představila v Praze vzácný notářský instru-
ment z roku 1406, který řeší tehdejší spor o dědictví a jejž získala 
v aukci. Zaplatila za něj včetně aukčních poplatků 18,2 milionu korun, 
vyvolávací cena byla šestkrát nižší. Právní doklad napsaný na pergame-
nu o rozměrech 54,2 x 52 centimetrů brzy vystaví v Klementinu.

VZÁCNÝ DOKUMENT
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Míra nezaměstnanosti v Česku (v procentech)
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Bez práce bylo letos v květnu 200 675  
lidí, nejméně od května 1997.



Možná makroekono-
mická rizika, jako 
je například realitní 

bublina nebo přehřátí trhu 
s hypotékami, má omezit 
novela zákona o České národ-
ní bance schválená vládou. 
Pokud projde parlamentem, 
bude ČNB určovat parametry 
úvěrů na bydlení. Ty nyní 
bankám jen doporučuje. 
 
Potřebujeme stabilitu, 
tvrdí Rusnok 

„Cílem novely je, aby centrál-
ní banka mohla i do budouc-
na plnit svůj mandát udr-
žování stability finančního 
sektoru,“ uvedl její guvernér 
Jiří Rusnok. 

Právní závaznost regulace 
hypoték podle něj zajistí 
rovné podmínky na trhu. 
„Pokud by na něj ve větší 
míře vstoupili zahraniční či 
nebankovní poskytovatelé, 
vynucování pravidel by v je-
jich případě nebylo účinné,“ 
dodal.

V současnosti ČNB radí 
bankám, aby většině lidí po-
skytovaly hypotéky do čtyř 
pětin hodnoty nemovitosti 

Firmy a odbory se liší 
v názorech na rozpočet

Tripartita se neshodla na na-
vrhované podobě státního 
rozpočtu pro příští rok. 
Zaměstnavatelům vadí plá-
novaný schodek 40 miliard. 
Odboráři zase nesouhlasí 
s růstem platů většiny pra-
covníků ve veřejném sektoru 
o dvě procenta a žádají pro 
ně osmiprocentní přidání.         
                   názory str. 10

Malá opustí post 
náměstkyně hejtmana

Bývalá ministryně spra-
vedlnosti Taťána Malá 
(ANO) rezignuje na funkci 
náměstkyně jihomorav-
ského hejtmana. Její pozici 
převezme radní Petr Hýbler 
(ANO). /čtk/

Krátce

a mezi osmdesáti a devadesá-
ti procenty jen omezenému 
počtu žadatelů.

Splátka hypotéky a dalších 
dluhů by neměla přesáh-
nout 45 procent čistého 
měsíčního příjmu žadatele. 
U těchto ukazatelů by měla 
centrální banka podle návrhu 

ČNB bude určovat parametry hypoték
www.e15.cz | 3

Kdo jsme 

Po celé České republice máme více než 240 prodejen a jejich počet stále roste. Stavíme nové prodejny 
a zvyšujeme kapacitu našich logistických center, které je zásobují. A proto potřebujeme vás. 

Chcete se stát naším partnerem? 
Pošlete nám krátký profi l vaší společnosti spolu s kontaktními údaji na e-mail logistika@lidl.cz. 
Těšíme se na spolupráci! 

Koho hledáme 

Pro naše logistická centra – v Brandý-
se n/L., Cerhovicích, Měříně, Olomouci 
a Buštěhradě hledáme dopravní/logis-
tické fi rmy, které budou zajišťovat denní 
přepravu zboží mezi sklady a prodejnami 
v České republice.

K našim obchodním partnerům přistu-
pujeme férově a nabízíme jim spolupráci, 
která se jim vyplácí. Za kvalitní a spolehli-
vé služby nabízíme dobré podmínky, ga-
ranci dlouhodobé spolupráce a možnost 
budoucího rozvoje.  

Co a jak přepravujeme

• Potraviny, které vyžadují dodržení 
defi nované teploty po celou dobu 
přepravy.

• Spotřební zboží, které není závislé na 
teplotě. 

Zboží vozíme na normovaných paletách 
a v termoboxech.

Vozidla prodejny zásobují po okružních 
trasách, start i cíl jedné trasy je vždy logi-
stické centrum.

Technické požadavky

• Jednopatrová souprava s návěsem, 
tříosý návěs s úpravou pro přepra-
vu potravin. 

• Návěs s izolací pro kategorii „Čer- 
stvé zboží“ (ATP FNA). 

• Podélně posuvná dělicí termopříč-
ka s multiteplotní jednotkou. 

• Min. kapacita 33 EP, nosnost 
min. 22 tun, světlá výška návěsu 
cca 2,40 m. 

• Sólo kamiony s nástavbou s izolací 
pro kategorii „Čerstvé zboží“ (ATP 
FNA). 

Chcete růst s námi? 
Hledáme  dopravce 
pro zásobování 
prodejen Lidl 

inzerce 169x198.indd   1 04/06/2019   09:12
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zákonem stanovovat horní 
hranici.

Zákonodárci se podobnou 
normou zabývali už v roce 
2017 a řada z nich měla 
obavy, aby neztížila dostup-
nost hypoték a tím i bydlení. 
Současná předloha nově 
stanovuje, že lidé do 36 let by 

si mohli půjčit až sto procent 
hodnoty nemovitosti a stačily  
by jim k tomu i nižší příjmy. 
 
Chceme podpořit 
mladé, míní Schillerová

„Mladí žadatelé o hypotéky 
jsou specifickou skupinou, 

která na počátku ekonomic-
ké aktivity často disponuje 
nízkými úsporami a relativ-
ně nižšími příjmy,“ uvedla 
ministryně financí Alena 
Schillerová (ANO). Tyto fak-
tory podle ní aktuální návrh 
zohledňuje. /tto/ 
                 názory E15.cz
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Vladan GALLISTL

Realitní magnát Radovan 
Vítek se svou CPI Property 
Group vydal sedmileté dluho-
pisy v hodnotě 283 milionů 
hongkongských dolarů, což 
představuje téměř 821 milio-
nů korun. 

Nepříliš velký objem

„CPI PG vydala dluhopisy 
v reakci na požadavky inves-
torů,“ uvedl k emisi finanční 
ředitel společnosti David 
Greenbaum s tím, že skupina 
má k dispozici 1,5 miliardy 
eur a nepotřebuje shánět 
další financování. CPI PG nic-
méně těší, že pokračuje její 
podpora od investorů z Asie 
a celého světa. 

Výnos dluhopisů pro inves-
tory činí 4,45 procenta, jejich 
splatnost nastane v červnu 
2026. Obchodovat se s nimi 
bude na burze v Dublinu. 

Skupina CPI Property 
vydala další bondy

dluhopisy již v únoru, a to 
ve výši 1,3 miliardy korun. 
V dubnu pak na evropském 
trhu prodala bondy za  
550 milionů eur, zhruba 
za čtrnáct miliard korun.

Zvýšení počtu investorů

„Nejde o zásadní emisi. Jejím 
cílem je spíše rozšířit inves-
torskou bázi,“ říká analytik 
J&T Banky Pavel Ryska s tím, 
že celkový dluh CPI PG do-
sáhl 2,9 miliardy eur. Oproti 
předchozí emisi v hong-
kongských dolarech ovšem 
CPI PG podle Rysky ušetří, 
protože tehdejší výnos činil 
4,51 procenta. Důvodem je 
vývoj na finančních trzích, 
kdy klesají výnosy z dluhopi-
sů na celém světě. 

Žaloba nesnížila zájem

„Příčinou je slábnoucí 
ekonomický růst v Evropě 
a změna politik centrálních 

Od roku 2017 vydalo 
Vítkovo realitní impérium 
dluhopisy v eurech, americ-
kých dolarech, švýcarských 
francích, jenech a v hong-
kongských dolarech. Součas-
ný objem bondů není ovšem 
příliš velký oproti předcho-
zím emisím dluhopisů. 

V hongkongských dola-
rech vydala Vítkova skupina 

1,5
miliardy eur už má 

Vítkova skupina 
k dispozici. Její 

celkový dluh činí 
2,9 miliardy eur.

bank. Například Fed už 
nevylučuje snížení sazeb 
a Evropská centrální banka 
chce ponechat sazby na nule 
po delší dobu,“ dodává 
Ryska. 

Zájem investorů o dlu-
hopisy CPI PG tak zjevně 
neochladl ani po žalobě 
až o sedmdesát miliard 
korun. Na Vítkovu skupinu 
ji u newyorského soudu 
podala americká hedgeo-
vá společnost Kingstown 
Capital Management, k níž 
se připojila firma Investhold 
miliardářů Marka Čmejly 
a Jiřího Diviše.

Malé firmy ohrožuje 
chybějící voda

Pětina z českých malých 
a středních firem a podni-
katelů, pro jejichž činnost 
je voda důležitá, už musela 
řešit problémy s jejím 
nedostatkem. Zhruba tři 
procenta firem musela 
kvůli chybějící vodě omezit 
nebo zastavit provoz. 
Uvedly to firmy v průzku-
mu ČSOB zahrnujícím čtyři 
stovky středních a malých 
společností a živnostníků 
ze všech oborů.

Těžba dřeva  
dosáhla maxima

Rozsáhlá kůrovcová 
kalamita je příčinou, kvůli 
níž těžba dřeva v Česku 
loni vzrostla o třetinu 
na historicky nejvyšších 
25,7 milionu metrů krych-
lových. Drtivou většinu 
těžby v objemu 23 milionů 
metrů krychlových tvořila 
nahodilá těžba. Nejvíc je 
kalamitou postižena Mo-
rava. Data o loňské těžbě 
zveřejnil Český statistický 
úřad. /čtk/

Krátce

PATENTOVÉ ŘEŠENÍ uplatnila břeclavská firma Gumotex u svého kajaku Thaya, který má 
speciálně vyztužené dno, takže je velmi stabilní a lze na něm možno stát jako na paddleboardu. 
Čtyři pětiny produkce člunů podnik vyváží. Mezi jeho klíčová odvětví patří i automobilový průmysl. 
Připadaly na něj dvě třetiny z celkových předloňských tržeb ve výši 2,7 miliardy korun.
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HYBRID ČLUNU A PRKNA

Na 624 miliard korun, 
tedy o 82 miliard 
korun, loni v Česku 

stoupl celkový objem 
veřejných zakázek. Vyplývá 
to z výroční zprávy o trhu 
veřejných zakázek, kterou 
projednala vláda. Loňský 
objem veřejných zakázek byl 
nejvyšší od roku 2011, uvedl 
ministerstvo pro místní roz-
voj. V uvedeném roce byla 
vypracována první výroční 
zpráva tohoto druhu.

„Nárůst trhu s veřejný-
mi zakázkami je způsoben 
zejména současnou dobrou 
makroekonomickou situací 
v zemi i zvýšenou investič-
ní aktivitou. Tento trend 
můžeme očekávat v letošním 
i dalším roce, a to díky snaze 

o dočerpání evropských 
dotací a dokončování již 
zahájených významných 
stavebních investic,“ uvedla 
ministryně pro místní rozvoj 
Klára Dostálová (za ANO).

Podle zprávy stoupl rovněž 
objem zakázek sledovaných 
v rámci Informačního systé-
mu o veřejných zakázkách, 
tedy u nadlimitních a podli-
mitních veřejných zakázek. 
Jejich objem stoupl ze  
334 miliard na 500 miliard 
korun. 

„Podíl hodnoty zakázek 
evidovaných v ISVZ na celko-
vém trhu veřejných zakázek 
dosáhl v roce 2018 rekord-
ních 95 procent,“ uvedlo 
ministerstvo pro místní 
rozvoj. /čtk/

Objem veřejných 
zakázek byl rekordní



Série změn ve vrchol-
ném vedení národního 
železničního dopravce 

pokračuje. Dozorčí rada 
Českých drah včera z postu 
předsedy představenstva 
odvolala Miroslava Kupce. 
Představenstvo i funkci gene-
rálního ředitele zcela opustil. 
Ve své pozici nevydržel ani 
rok, do čela drah byl jmeno-
ván loni v září, kdy nahradil 
Pavla Krtka. 

Závažné důvěrné 
informace 

Premiér Andrej Babiš (ANO) 
a ministr dopravy Vladimír 
Kremlík (za ANO) dříve sdě-
lili, že Kupec nesplnil jejich 
očekávání. Dozorčí rada však 
jako důvod k odvolání uvedla 
závažnější „ztrátu důvěry 
založenou na režimových 
informacích bezpečnostních 
složek, z nichž některé již byly 
předány orgánům činným 
v trestním řízení“.

„Jsou to informace důvěrné-
ho charakteru. Byly ale natolik 
závažné, že členové rady pana 
Kupce odvolali,“ prohlásil 
předseda dozorčí rady Karel 
Pospíšil s tím, že pro odvolání 

Nový šéf ČD vzejde 
z konkurzu. Kupec 
skončil 

se vyjádřilo pět z devíti členů. 
Kupec se vůči tomuto tvrzení 
hodlá bránit právní cestou.

Dočasné vedení 

Rada také jmenovala člena 
představenstva Radka Dvořáka 
místopředsedou představen-
stva, který bude dopravce 
dočasně řídit spolu se dvěma 
zbývajícími členy představen-
stva Patrikem Horným a Mi-
chalem Verešem. Jelikož má 
být představenstvo pětičlen-
né, dozorčí rada na příštím 
jednání vypíše výběrové řízení 
na nového šéfa drah a člena 
představenstva.
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Týden mezi paragrafy

Babiš  
a Zeman 
versus 
soudci
Současné kauzy premié-
ra Andreje Babiše (ANO) 
a prezidenta Miloše Zemana 
mají jasný vliv na ty nejvýše 
postavené soudce i státní 
zástupce. Je nemyslitelné, 
aby teď někdo z nich ve své 
funkci skončil. Kdyby už 
nic jiného, demonstranti 
na Václavském náměstí by to 
nedovolili.

To je na jednu stranu dob-
ře, Česká republika funguje 
jako právní stát a dělba moci 
je v ní ještě stále nedotknu-
telná. Na druhé straně to ale 
vede k zakonzervování sta-
vu, který zase až tak skvělý 
není. A někteří z těch, kteří 
by teď mohli postoupit výše, 
se raději nikam neženou.

Současné dění vlastně 
státní zástupce jen posilu-
je a z hlediska veřejného 
mínění jim vkládá do rukou 
ty nejsilnější zbraně. Jimi 
vedená soustava má přitom 
na svědomí řadu přešlapů, 
na které jsme upozornili 
třeba v seriálu Státní zástup-
ci – čas na změnu? Ty už teď 
pravděpodobně rámcově 
nikdo řešit nebude. To má 
ale opět dopad na kvalitu 
právního státu v České 
republice. Jenže tentokrát 

zcela opačný. Což může být 
nebezpečné pro kohokoli 
z nás. Kdyby už se o něj 
orgány činné v trestním 
řízení začaly někdy, třeba 
nedůvodně, zajímat.

Zabetonovanost justice 
a státního zastupitelství, 
stejně jako vzpomínané kau-
zy se teď ale projevují ještě 
šířeji. Vzhledem k letošní 
skandalizaci prorektora Uni-
verzity Karlovy Aleše Gerlo-
cha se řadě právníků nechce 
ani do nových justičních 
funkcí. Už jsme psali, že 
někteří z nich by teď nepřija-
li prezidentovu nominaci 
na ústavního soudce. 

Mluví už se ale i o tom, že 
se podobný nezájem u dal-
ších rozšířil třeba i na funkci 
předsedy jednoho z vrch-
ních soudů. Někteří dříve 
viditelní soudci se spíše sta-
hují z veřejného prostoru, 
v současné atmosféře raději 
nechtějí být vidět.

Andrej Babiš a Miloš 
Zeman tak svým vlastním 
jednáním nejen relativizují 
platnost právních pravidel, 
ale nepřímo brání i tomu, 
aby se o justiční funkce 
ucházeli všichni vhodní 
kandidáti.

 info.cz

 
Jan 
JANUŠ
redaktor  
Info.cz

Časopis i předplatné kupujte na www.ikiosek.cz/formen

PRÁVĚ
V PRODEJI  NOVÉ CHUTĚ 

Kam na odpolední aperitivo, 
večerní barbecue a noční mejdan?

 U MĚ  V KUCHYNI 
Jak to vypadá v kuchyni našich 
top šéfkuchařů? 

 KOKTEJL  STORY 
Namíchejte si dokonalý letní drink

 FESTIVALOVÝ   MANUÁL 
Jak být stylově připraven?

299611/123 inzerce

KRÁTCE 
V ČELE. 
Miroslav Kupec  
ve své pozici 
nevydržel ani 
rok, do čela 
drah byl 
jmenován loni 
v září, kdy 
nahradil Pavla 
Krtka.
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Vedení dopravce prošlo 
v posledním roce množstvím 
personálních změn. V únoru 
vypršel pětiletý mandát čle-
novi představenstva Michalu 
Štěpánovi, minulý měsíc 
opustil představenstvo Michal 
Heřman, jenž uspěl ve výběro-
vém řízení na šéfa OKD.

Proměnou nedávno prošla 
také dozorčí rada. Na pozici je-
jího šéfa nahradil Petra Moose 
profesor ČVUT Karel Pospíšil. 
Moos přitom nastoupil na post 
šéfa dozorčí rady teprve loni 
v srpnu.

Jiří LIEBREICH

https://www.info.cz/nazory/janus-babis-se-zemanem-komplikuji-kariery-soudcu-zalobci-naopak-dostali-nejsilnejsi-zbrane-41887.html
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Přestavba haly 
v gastro centrum 
o ploše téměř tisíc 
metrů čtverečních 
přišla podniketele 
na několik desítek 
milionů korun. 
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ce Vinohradský parlament 
a sousední podnik s belgickou 
kuchyní Bruxx. „Při souběhu 
akcí nebo v hlavní sezoně nám 
to činilo značné kapacitní 
problémy. Nebylo udržitelné 
věnovat se na jednom místě 
současně oběma restauracím 
a držet kvalitu cateringu,“ 
doplnil Petřík. 

Centrum ve Kbelích začalo 
fungovat 1. května a ostrý 

Barbora PÁNKOVÁ

Z montážní letecké haly 
v průmyslovém parku Areál 
Kbely se za sedm měsíců 
stalo nové logistické centrum. 
Gastro byznysmeni David 
Petřík a Viktor Kaplan se svou 
skupinou Together z něho 
budou vozit pokrmy i na akce, 
kde počet návštěvníků pře-
sáhne tisícovku. Do přestavby 
haly v gastro centrum o ploše 
téměř tisíc metrů čtverečních 
investovali několik desítek 
milionů korun. 

Dvojice má však za sebou 
i finančně náročnější projekty. 
„Asijská restaurace Sia byla 
dražší. Přece jen logistické 
centrum neřeší interiéry,“  
uvedl Petřík. Nový objekt 
spadá pod společnost Food-
way Catering, která je jedním 
z devíti podniků Together. 

Skupina si od objektu sli-
buje zvýšení vlastních kapacit 
pro cateringové služby, které 
doteď zajišťovaly restaura-

Skupina Together 
investuje do 
rozšíření služeb

ROZŠÍŘENÍ. Majitelé skupiny Together si od nového gastro centra slibují zvýšení kapacit 
cateringových služeb, které doteď zajišťovaly restaurace Vinohradský parlament a sousední podnik 
s belgickou kuchyní Bruxx (na snímku).
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Chorvatská ubytovací 
skupina Jadranka 
prodloužila po loňské 

sezoně spolupráci pražskou 
leteckou společností Silver 
Air založenou v roce 1995. 
Tyto malé aerolinie budou 
od příštího týdne létat mezi 
ostrovem Lošinj a Záhřebem 
a mezi Benátkami a Luga-
nem.

„Cesta na Lošinj ze Záhře-
bu trvá jen padesát minut 
a pokračování organizo-
vaných letů na ostrov je 
logickým krokem, proto-
že umožňuje snížit jeho 
relativní izolovanost,“ uvedl 
pro chorvatská média člen 
správní rady Jadranky Gorin 
Filipovič. Zástupci Silver 
Air nereagovali na dotazy 
deníku E15.

Na druhé straně je Lošinj 
díky své odlehlosti atraktivní 

pro některé turisty, a právě 
proto Jadrance vyhovují 
menší letadla. Nad Jadranem 
bude létat stroj L-410 UVP 
pro šestnáct cestujících.

Jadranka Group kro-
mě hotelnictví pracuje 
i na propagaci souostroví 
Cres-Lošinj, které chce zvi-
ditelnit na turistické mapě 
Jaderského moře. Plánuje 
výstavbu golfového rezortu 
a modernizaci letiště. To 
leží ve středu ostrova a loni 
odbavilo necelých sedm 
tisíc pasažérů, což je zlomek 
těch, kteří ostrov navštíví.

Přistávací dráha tam má 
jen 900 metrů, což vyluču-
je velké stroje. V tamních 
leteckých kruzích se hovoří 
o zdvojnásobení délky, ale 
projekt ještě nezačal.

Michal NOSEK

Češi opět letecky 
propojí chorvatský 
ostrov s pevninou

PRAHA PŘISPĚJE Správě železniční dopravní cesty 12,5 mi- 
lionu korun na rozšíření vršovického nádraží o čtvrté nástu-
piště. To bude sloužit pro plánovanou linku S61 ze Smíchova 
přes Vršovice do Běchovic. Je to součást modernizace koridoru 
z Hostivaře na hlavní nádraží, která by měla stát 4,4 miliardy 
korun a skončit v roce 2021.
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NOVÁ MĚSTSKÁ LINKA
provoz se chystá v letních 
měsících. Objekt má velkou 
centrální kuchyni, cukrár-
nu a výrobnu pro studenou 
kuchyni a skladové kapacity. 
Nabízí pokrmy všech podni-
ků skupiny včetně sladkostí 
od Cukráře Skály nebo chle-
bíčků bistra Sisters. 

Podnikatelé začali spolu-
pracovat před pěti lety, když 
v Praze rozjeli českou restau-
raci Vinohradský parlament. 
Skupina Together se od té 
doby rozrostla na devět podni-
ků. Na sklonku roku naposledy 
převzali bistro Sisters, které 
vytvořila gastronomická novi-
nářka Hana Michopulu a které 
po dvouměsíční rekonstrukci 
před týdnem znovu otevíralo. 

Cateringové služby zažívají 
v poslední době boom. Trh 
podle obchodního manažera 
Crocodille ČR Levona Ter-
-Ghazaryana posouvá dopředu 
hlavně fenomén firemních 
snídaní, brunchů a občerstve-
ní zdarma jako benefitu pro 
zaměstnance. 



* Z
dr

oj
: A

B
C 

ČR
 2

0
18

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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Írán navýšil produkci 
obohaceného uranu

Írán splnil své hrozby a na-
výšil produkci obohaceného 
uranu, uvedl šéf Meziná-
rodní agentury pro atomo-
vou energii Jukija Amano. 
O kolik byla ale navýšena, 
již neupřesnil. Teherán tak 
učinil v reakci na krok USA, 
které loni odstoupily od me-
zinárodní jaderné dohody.

HDP Británie  
se propadl

Britská ekonomika v dubnu 
klesla o 0,4 procenta, nejví-
ce od března 2016. Přispěl 
k tomu hlavně prudký pro-

pad výroby automobilového 
sektoru, který byl nejvyšší 
za dobu, kdy se tento údaj 
začal sledovat. Celý zpra-
covatelský průmysl, kam 
spadá i automobilový, pak 
zaznamenal nejvyšší pokles 
za 17 let. Prudce se snížily 
také vývoz a dovoz.

Obří fúze v letectví

Americké společnosti Ray-
theon a United Technologies 
se dohodly na fúzi. Vznikne 
tak jedna z největších zbroj-
ních a leteckých společností 
na světě s hodnotou zhruba 
121 miliard dolarů. Roční trž-
by firmy se mají pohybovat 
kolem 74 miliard dolarů. /čtk/

Krátce
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Starbucks zpoplatní 
jednorázové kelímky
Štěpán BRUNER

Globální řetězec kaváren 
Starbucks se přidává k vlně 
společností, které omezují 
využívání jednorázových 
obalů. Firma tento měsíc 
začne po zákaznících na lon-
dýnském letišti Gatwick 
požadovat příplatek, když 
si nechají svůj nápoj nalít 
do jednorázového papírové-
ho kelímku. Pokud se novin-
ka uchytí, může se rozšířit 
na další pobočky.

Namísto jednorázového 
kelímku Starbucks zákazní-
kům nabídne vratný hrníček, 
který mohou později ode-
vzdat na vybraných místech 
po letišti předtím, než 
nastoupí na svůj let. Pokud 
budou trvat na jednorázo-
vém kelímku, Starbucks jim 
za něj naúčtuje pět pencí, 
tedy něco přes korunu. 

Starbucks novinku spouští 
ve spolupráci s neziskovou 
organizací Hubbub a letištěm 
Gatwick. „Dopravní křižovat-
ky jako letiště nebo nádraží 
jsou místa, kde se toho 

hodně nachodí a znovupo-
užitelné kelímky se tu příliš 
nepoužívají,“ prohlásil šéf 
Hubbub Trewin Restorick. 
Letiště je tak podle něj ideál-
ním místem, kde lze ověřit, 
zda vratné kelímky mohou 
u zákazníků uspět. Na jižním 
terminálu letiště Gatwick 

pustí Starbucks do oběhu 
dvě tisícovky znovupouži-
telných kelímků. Na Gatwic-
ku se přitom každoročně 
použije kolem sedmi milionů 
jednorázových papírových 
kelímků, správa letiště zvládá 
většinu z tohoto množství 
recyklovat.

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 10. 6. 2019 Akcie na pražské burze 10. 6. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 91,00   0,55 % 

CETV 91,30   1,44 % 

ČEZ 545,50   1,77 % 

Erste Bank 826,00   0,76 % 

Kofola 291,00   1,04 % 

KB 906,00   1,80 % 

Moneta 77,20   -0,26 % 

O2 CR 229,00   -0,43 % 

Pegas 752,00   0,27 % 

Philip Mor. ČR 13 700,00   0,00 % 

TMR 790,00 0,00 %

VIG 594,00   0,51 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

298 990

Země Množství Kurz

Austrálie 1 15,784

Čína 1 3,271

Dánsko 1 3,431

EMU 1 25,625

Chorvatsko 1 3,455

Japonsko 100 20,870

Kanada 1 17,079

Maďarsko 100 8,003

Norsko 1 2,620

Polsko 1 6,010

Rusko 100 35,031

Švédsko 1 2,407

Švýcarsko 1 22,880

Turecko 1 3,912

USA 1 22,675

Velká Británie 1 28,712

RECYKLAČNÍ CÍL. Jen na letišti v Gatwicku se těchto kelímků 
ročně spotřebuje kolem sedmi milionů. 
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Dovoz sójových bobů 
do Číny, největšího 
globálního kupce 

této suroviny, klesl mezi-
ročně o 24 procent. Podle 
oficiálních celních údajů 
Čína minulý měsíc koupila 
jen 7,36 milionu tun sójo-
vých bobů, což je nejnižší 
hodnota od května roku 
2015. Na vině je především 
trvající obchodní válka mezi 
Spojenými státy a Čínou 
a také vysoký výskyt afric-
kého moru prasat v oblasti 
jihovýchodní Asie.  

„Import sóji klesl kvůli 
vyšším cenám, které nasta-
vily Spojené státy. Nicméně 
poptávka je slabá také kvůli 
africkému moru prasat,“ 
řekl Sie Chuej-lan, analytik 
společnosti Cofeed. Od-
haduje se, že bude v zemi 
nutné kvůli této chorobě po-
razit až 200 milionů prasat. 
Právě sója je jednou z hlav-
ních krmných složek prasat. 
Analytik také doplnil, že 
dodávky z Brazílie a Ar-
gentiny, které Čína využívá 
v období trvající obchodní 
války, rovněž poklesly.

Problémy s dodávkami 
sójových bobů začaly loni 
v červenci, kdy na ně Čína 
v rámci obchodní války 

uvalila 25procentní cla. 
Od té doby byl obchod 
s touto surovinou téměř po-
zastaven a opět se rozběhl 
až v prosinci, kdy se obě 
země dohodly na dočasném 
příměří. Na začátku května 
tohoto roku však Peking 
opět přestal sójové boby 
od Spojených států kupovat 
kvůli obnovení eskalace 
vztahů obou zemí. 

Farmáři a pěstitelé sóji ze 
Spojených států nyní hledají 
nové trhy, které by Čínu 
nahradily. Viceprezident 
Americké asociace pro sóju 
Bill Gordon uvedl pro server 
Nikkei Asian, že se nyní 
američtí pěstitelé zaměřují 
na rozvíjející se trhy Barmy, 
Thajska nebo Indonésie. 
Jednání údajně proběhla i se 
zástupci Kolumbie a Peru. 

USGC, vědeckovýzkumná 
agentura amerického minis-
terstva vnitra, odhaduje, že 
celková poptávka po sójo-
vých bobech a krmivech pro 
zvířata v Barmě by mohla 
do roku 2020 dosáhnout 
4,5 milionu tun, což by 
bylo o 315 procent více než 
v roce 2010.

 
Jiří FRYDLEWICZ

Celní válka drtí 
obchod se sójou
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Akcie, měny & názory

Hlas 
akcionářů 
(státu)
Obvyklou reakcí na nynější 
vlnu na naše poměry neob-
vykle silných protivládních 
protestů ze strany těch, jimž 
jsou určeny, je: nevyvádějte 
v ulicích, ale vstupte do po-
litiky a ukažte nám, že to 
umíte líp. To je určitě jedna 
legitimní alternativa. Není 
však jediná. 

Přijmeme-li za svůj fakt, 
že stát je tu od toho, aby 
svým občanům poskytoval 
veřejné služby, tedy takové 
služby, které jednotlivec sám 
není schopen zvládnout ani 
z pohledu kompetence, ale 
též z důvodu ekonomického.
Tyto služby si tedy občan 
předplácí v podobě daní 
a logicky požaduje, aby 
za toto předplatné dostal 
jejich odpovídající roz-
sah a kvalitu. Pokud není 
spokojen, má opravdu dvě 
základní možnosti: buď se 
z prostého občana spotřebi-
tele stane též občan posky-
tovatel a dotyčný vstoupí 
do veřejného světa. 

Nicméně občan spotře-
bitel, který si opět zcela 
legitimně nemusí přát 

do politiky vstoupit, by měl 
být schopen si hájit svá 
práva v oblasti jemu posky-
tovaných veřejných služeb. 
Základním nástrojem pro 
jejich obhajobu jsou volby, 
leč jimi to končit nemusí. 
Není-li jeho reklamace 
s úrovní poskytovaných 
veřejných služeb vyřešena 
volební cestou, neměl by být 
odsouzen do role se vším 
smířené ovce, pasivně a tr-
pělivě snášející šlendrián, 
jež je mu v podobě veřejné 
služby poskytován.

Jako občan je totiž nejen 
jejich spotřebitelem, ale 
ve skutečnosti též akcioná-

řem. A občanská společnost 
(a v případě nespokojenosti 
též její neposlušnost) je 
jakousi valnou hromadou 
akcionářů vystavující vy-
svědčení občanům posky-
tovatelům, jak jsou s jejich 
službami spokojeni. 

Dívejme se tak na dneš-
ní protesty jako na jeden 
z bodů takovéto valné hro-
mady, valné hromady mino-
ritních akcionářů, žijících 
v těžké informační asymetrii 
s velmi potlačenou pozicí 
uplatnit svá akcionářská prá-
va. V roce třicátého výročí 
polistopadových změn může 
tato valná hromada získat 
nový specifický obsah.

Požadujme současně, aby 
ona valná hromada byla 
objektivní a nabízela řešení. 
Aby nebyla jen hromadou 
potížistů, ale i těch, kteří 
ukazují cenu ven. Občané 
poskytovatelé by však měli 
být za každou cestu vůči 
těmto požadavkům vnímaví 
a schopní nalézt uspokoji-
vou odpověď. Jinak je těžké 
najít smysl jejich existence.

Proti kontroverznímu 
návrhu čínského záko-
na o vydávání zločinců 

se obyvatelé Hongkongu 
chystají opět vyjít do ulic. 
Po nedělních demonstracích 
vyrazí znovu již zítra. Chtějí 
vyjádřit svůj odpor vůči le-
gislativě, na jejíž základě by 
bylo možné vydávat zločince 
i do zemí, se kterými Hong-
kong nemá žádnou dohodu, 
například do Číny. Právě 
ve středu bude legislativní 
proces pokračovat druhým 
čtením.

Opozice argumentuje tím, 
že návrh zákona je součástí 
snah Číny na posílení vlivu 
ve zvláštní administrativní 
oblasti. Tržní kapitalistický 
systém má v Hongkongu po-
dle úmluv fungovat minimál-
ně do roku 2047, již od ná-
stupu čínského prezidenta 
Si Ťin-pchinga však podle 
lidskoprávních organizací 
vliv Číny posiluje.

Šéfka hongongské admi-
nistrativy Carrie Lamová 
jakékoliv tlaky po nedělních 
demonstracích odmítla 
s tím, že „práva a svobody 
jsou silnější, než kdy byly“. 
Odmítla také požadavky až 
milionu protestujících na to, 
aby se vzdala své funkce.

Nervozitu vyvolává návrh 
i mezi byznysmeny, kteří 
otevřeně vládu požádali 
o přehodnocení návrhu. 
„Důvěryhodnost Hongkongu 
je v současnosti na hraně,“ 
uvedla pro server CNBC 

Tara Josephová z Americké 
obchodní komory v Hong-
kongu s tím, že by mělo být 
obecným zájmem zachovat 
oblast jakožto důležité ob-
chodní centrum.

Čína označila legislativní 
proces za „vnitřní záležitost 
Hongkongu“, státní média 
však za původce negativních 
nálad označila především 
tamní opozici. Například 
deník China Daily zmínil 
působení „zahraničních sil“, 
které mají na demonstranty 
vliv. 

 více E15.cz

Michal TOMEŠ

Hongkong se chystá 
na další protesty

2047
Minimálně 

do tohoto roku 
má v Hongkongu 

fungovat tržní 
kapitalismus.

Petr 
ZAHRADNÍK
ekonom  
České  
spořitelny

INVESTICE DO ZLATA NENÍ JEN PRO 
MILIONÁŘE.  ZHODNOŤTE SVÉ ÚSPORY I VY

•  Založit spoření zvládnete online z pohodlí domova
•  Spoření do bezpečných investičních mincí České mincovny
•  Pravidelně připisovaný bonus z naspořeného zůstatku ve výši až 4,7 %
•  Uložení nakoupeného zlata zdarma v bezpečných trezorech České mincovny
•  Pojištění uloženého zlata zdarma
•  Možnost odnést si naspořené produkty kdykoli domů
•  Objektivní osobní poradenství, kdykoli potřebujete
•  Garance zpětného výkupu investičního zlata
•  Žádné skryté a nevratné poplatky

WWW.CESKAMINCOVNA.CZ
+420 800 225 228, Navštivte naši prodejnu v Praze, Brně nebo Jablonci nad Nisou

MILIONÁŘE.  ZHODNOŤTE SVÉ ÚSPORY I VY

Spoření do bezpečných investičních mincí České mincovny

Myslíte si, že investice do zlata je záležitost, kterou si mohou 
dovolit jen ti nejbohatší? Zlaté spoření od České mincovny 
vás přesvědčí o opaku – spoření, které zhodnotí vaše úspory, 
totiž startuje na rozumné částce 500 korun měsíčně.

302978/34 inzerce

Dívejme se na dnešní 
protesty jako 
na jeden z bodů valné 
hromady minoritních 
akcionářů s velmi 
potlačenou pozicí 
uplatnit svá 
akcionářská práva.

PROTESTY v ulicích Hongkongu byly v neděli největší od roku 
1997. Do ulic vyrazilo přes milion lidí.
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Vláda  
nahluchlých
Optimismus českého minis-
terstva financí je nezdolný. 
Návrh státního rozpočtu 
na příští rok dál počítá 
s velkým růstem příjmů státu 
a s výdaji, jež budou stoupat 
ještě rychleji než letos. 
Navzdory tomu, že varovné 
signály, s nimiž by si experti 
měli dělat starosti, přicházejí 
z tuzemska i zvenčí. Zjevně 
stále nejsou z pohledu vlád-
ních ekonomů tak silné, aby 
kabinet začal brzdit. Příliš 
kritičtí vůči kabinetu nejsou 
ani velcí zaměstnavatelé, jak 
ukázalo jednání tripartity. 

Budiž, rozpočtová jednání 
jsou na začátku, rozhodující 
budou červnová ekonomická 
data, plán státních financí 
na příští rok se dokončuje až 
v září. Přesto slibů zvyšují-
cích výdaje státu padlo už víc 
než dost. A nebude snadné 
z nich zkoušet vycouvat.

Pro jistotu si některá varov-
ná čísla zopakujme. Plnění 
státního rozpočtu schvále-
ného pro letošek dělá vládě, 
i když to veřejně neuznává, 
starosti už od začátku roku. 
Od ledna do května 2019 
činily státní výdaje 635,1 mi- 
liardy korun, jsou tedy 

Fo
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Tvář dne

Nový šéf Českých drah 
vyjde z otevřeného, 
transparentního  
výběrového řízení.  
To je úkol, který  
jsem uložil svým  
náměstkům, řekl  
ministr dopravy  
Vladimír Kremlík. 
str. 5

Komentář

je naším největším obchod-
ním partnerem, směřuje 
tam třetina exportu. Dosud 
z toho česká ekonomika tě-
žila, tuzemské hospodářství 
to německé svým vývojem 
do značné míry kopíruje.

Nedořešený brexit i ob-
chodní války včetně těch 
prozatím odložených, to vše 
velmi zhoršuje hospodářské 
povětří. Německá centrální 
banka to shrnula do věty: 
„Slabší globální poptávka má 
negativní dopad na německý 
export a průmysl.“ Což zpro-
středkovaně dříve či později 
dopadne i na české exporté-
ry. Ekonomové ale zároveň 
tvrdí, že nyní je Německo 
vůči vnějším šokům odol-
nější víc než kdy dřív. Mluvit 
o „krizi“, ba ani „blížící se 
krizi“ není namístě. Leda 
bychom si ji chtěli přivolat. 

Pro vládu by se ovšem 
předběžná opatrnost měla 
stát heslem dnů dnešních 
i budoucích. Leč Babišův ka-
binet varovné signály zřejmě 
neslyší. Zatím postupuje, 
jako by ministři měli poško-
zený sluch. 

 
Jana 
HAVLIGEROVÁ 
komentátorka 
deníku E15

zhruba o 66 miliard korun 
vyšší než ve stejném období 
loni. Deficit se prohloubil 
na 51 miliard. To vše kvůli 
skokovému nárůstu platů 
ve státní sféře a zvyšování 
nejrůznějších dávek včetně 
důchodů. Ekonomika přitom 
zpomaluje. Prognózu letošní-
ho hospodářského růstu už 
korigovala směrem dolů řada 
institucí. Například Česká 

bankovní asociace původní 
odhad 2,6 procenta upravila 
na 2,4. Centrální banka počí-
tá s 2,5procentním růstem.

Studenou spršku posla-
li do Česka také němečtí 
centrální bankéři. Tamní 
ekonomika podle nich letos 
poroste jen o 0,6 procenta 
místo předpovídaných 1,6. 
V příštím roce by sice němec-
ké hospodářství zase mělo 
o něco zrychlit, ale žádnou 
hitparádu nečekají. Německo 

Varovné signály 
zevnitř i zvenčí nejsou 
pro vládní ekonomy 
dost silné na to, aby 
kabinet začal brzdit.
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Objednávejte na
www.ikiosek.cz/e15premium

KDY SE VYPLATÍ 
BYT KOUPIT 
A KDY PRONAJMOUT?

VŠE 
O REALITÁCH

NA E15.CZ

Právě 
v prodeji

Koupíte ve
 všech prodejnách

Geco a Relay
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Pro řidiče v České republice je  
k dispozici tato mobilní aplikace, 
která je dostupná na platformách 
Android a Apple. Na nich má člověk 
možnost najít parkovací místo, apli-
kace ho na něj naviguje a přes ni i za-
platí. Nebo se lze propojit s aplikací 
Chytré auto od operátora T-Mobile. 
Aplikace eParkomat jako jediná napo-
ví řidiči, jak náročné bude zaparkovat 
a jak jsou ulice obsazené. Funguje 
na čtrnáct dní zdarma, jinak stojí 
deset eur na rok a je k dispozici v pět-
advaceti největších českých městech. 
„Momentálně intenzivně pracujeme 

jakákoli společnost začíná. „Společně 
s tím jsme získali i zajímavé kontak-
ty, které vyústily v první spolupráci 
a koncepty, které nám nyní pomáhají 
v rozvoji. Nedílnou součástí byla také 
zkušenost z přípravy dokumentace, 
kterou jsme později využili v jednání 
s investory i partnery,“ připomíná 
Pavel Vrba.

Další informace na  
www.eparkomat.com /vib/

299049/605 inzerce

„Měl jsem problémy s parkováním jako 
mnoho jiných lidí, pravidla jsou často 
nepřehledná, parkoviště stále plnější 
a někdy je to až adrenalinový zážitek. 
Pracovali jsme proto s kolegy na systé-
mu eParkomat, který předá informace 
řidiči. Základem je u toho využití 
umělé inteligence a zpracování velkých 
anonymizovaných dat mobilního 
operátora pro předpověď obsazenosti 
kapacit na ulicích v reálném čase, bez 
použití jakéhokoliv senzoru nebo ka-
mery,“ popisuje službu pro řidiče Pavel 
Vrba, generální ředitel společnosti City 
Smart Parking.

na expanzi do USA. Úspěch v tomto 
případě posune naši firmu o velký 
krok vpřed. Paralelně s tím jsme 
začali budovat pobočku v Mexiku. Vy-
jednáváme současně s investory, pro-
tože na takovouto expanzi je potřeba 
relativně dost finančních prostředků,“ 
dodává Pavel Vrba.

Také připomíná, že díky úspěchu 
v projektu Komerční banky Nastartujte 
se získala firma možnost prezentace 
a důvěryhodnost, což je důležité, když 

Najít místo na parkování je ve většině měst malým 
dobrodružstvím. Česká firma City Smart Parking ale přišla 
s řešením eParkomat, což je unikátní algoritmus, který je 
schopen v reálném čase predikovat obsazenost parkovacích míst 
na ulici. Patří i mezi úspěšné společnosti grantového projektu 
Komerční banky Nastartujte se a chce uspět v zahraničí.

Český projekt eParkomat chce dobýt svět



Zkrácená dovolená
Zaměstnanec splňující 
podmínku nároku na roční 
dovolenou může mít dovo-
lenou krácenou. Za prvních 
100 zameškaných dnů či 
směn se dovolená krátí o jed-
nu dvanáctinu a za každých 
dalších 21 takto zameškaných 
pracovních dní či směn opět 
o jednu dvanáctinu. V přípa-
dě zameškání 130 pracovních 

12 | FINEXPERT

Mateřská 
Do odpracované doby  
hodnocené pro nárok 
na dovolenou se počítá 
i doba čerpání mateřské 
dovolené. V praxi je tedy 
vhodné, aby si maminka 
požádala o dovolenou 
ihned po skončení mateřské 
dovolené. Mateřská dovo-
lená náleží zaměstnankyni 
v rozsahu 28 týdnů,  
v případě narození dvou 
a více dětí v rozsahu  
37 týdnů. Mateřskou do-
volenou nastupují zaměst-
nankyně šest až osm týdnů 
před očekávaným dnem 
porodu. 

• Příklad: Při mateřské  
Paní Monika nastoupila na ma-
teřskou dovolenou v dubnu 
2019. Paní Monika bude mít 
tedy nárok na celou roční do-
volenou za rok 2019, o kterou 
požádá svého zaměstnavatele 
ihned po skončení mateřské 
dovolené. 

Při krácení 
dovolené 
musí být 
zaměstnanci, 
jehož pracovní 
poměr trval 
po celý rok, 
poskytnuta 
dovolená 
alespoň v délce 
dvou týdnů.

28
týdnů činí 

rozsah mateřské 
dovolené.

I krácení dovolené  
má svá pravidla
Petr GOLA

 
Zákoníkem práce je v Česku 
stanovena minimální doba 
dovolené v rozsahu čtyř týdnů, 
v praxi mnozí zaměstnavatelé 
poskytují jako oblíbený firemní 
benefit dovolenou nad zákon-
né minimum. Jak je to s dovole-
nou při práci po část roku, při 
dlouhodobé nemoci nebo při 
čerpání mateřské dovolené? 

Na plný úvazek
Zaměstnanec, jenž pracuje 
pro svého zaměstnavatele 
nepřetržitě alespoň 60 dní 
v kalendářním roce, má nárok 
na dovolenou za kalendářní 
rok, případně za její poměr-
nou část, pokud pracovní 
poměr netrval nepřetržitě 
po dobu celého kalendářního 
roku. Poměrná část dovolené 
potom činí za každý kalendář-
ní měsíc nepřetržitého trvání 
téhož pracovního poměru 
jednu dvanáctinu dovolené 
za kalendářní rok. Dovolená 
zaměstnanců zaměstnavatelů 
taxativně vyjmenovaných 

v zákoníku práce v paragrafu 
109 (například zaměstnanci 
státu či územních samospráv-
ných celků) činí pět týdnů, pe-
dagogických a akademických 
pracovníků vysokých škol osm 
týdnů v kalendářním roce. 

• Příklad: Na dobu určitou  
Paní Simona má uzavřenu pracov-
ní smlouvu na dobu určitou, která 
vyprší k 31. 8. 2019. Po skončení 
smlouvy na dobu určitou nebude 
již u zaměstnavatele pracovat. 
Roční nárok na dovolenou činí 
25 dní. Za rok 2019 má paní 
Simona nárok pouze na poměr-
nou část dovolené, a to v rozsahu 
16,5 dne dovolené (25 : 12 × 
8 měsíců). Nárok na dovolenou  
se zaokrouhluje na půldny. 

• Příklad: Pouze část roku  
Pan Milan řádně ukončil  
studia na vysoké škole  
a od 1. srpna nastoupí do svého 
prvního zaměstnání na hlavní 
pracovní poměr. Zaměstnavatel 
poskytuje dovolenou pouze 
v zákonném minimu čtyř týdnů. 
Za rok 2019 bude mít pan Milan 
nárok na poměrnou dovolenou 
v rozsahu 8,5 dne.

dní se tedy provádí krácení 
v rozsahu 2/12, musí se 
ukončit vždy celý interval 
pro krácení, nikoliv pouze 
započíst další interval. Při 
krácení dovolené dle para-
grafu 223 zákoníku práce 
musí být zaměstnanci, jehož 
pracovní poměr k témuž 
zaměstnavateli trval po celý 
kalendářní rok, poskytnuta 
dovolená alespoň v délce 
dvou týdnů. Zaměstnavatel 
krátí zaměstnanci roční 
dovolenou, na kterou má 
nárok, pouze z důvodů, které 
vznikly v daném roce.  

• Příklad: Pracovní  
neschopnost  
Pan Jaroslav byl v pracovní 
neschopnosti celý leden a únor 
2019. Do konce roku 2019 však 
již odpracuje všechny dny. 
Dovolená za rok 2019 nebude 
panu Jaroslavovi krácena, neboť 
krácení z důvodu nemoci se 
provádí, jakmile je z důvodu ne-
moci zmeškáno v práci alespoň 
100 dní. Z důvodu kratší nemoci 
se tedy roční dovolená nekrátí. 
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Všichni občané 
s trvalým pobytem 
v Česku musejí být 

zdravotně pojištěni u některé 
ze zdravotních pojišťoven 
působících na tuzemském 
trhu. Za výpočet a odvod 
zdravotního pojištění je 
zodpovědný za zaměstnance 
zaměstnavatel. Jaká pravidla 
platí pro výpočet zdravotní-
ho pojištění? 

1) Souhrnná sazba 
zdravotního 

pojištění činí  
13,5 procenta

Zaměstnanci je z hrubé mzdy 
mzdovou účetní sraženo 
4,5 procenta na zdravotním 
pojištění a dalších devět pro-
cent za zaměstnance odvádí 
zaměstnavatel. V souhrnu 
tedy posílá mzdová účetní 
na účet zdravotní pojišťovny 
13,5 procenta z hrubé mzdy 
zaměstnance. Platbě zdra-
votního pojištění nepodléhá 
pouze odměna z dohody 
o provedení práce, pokud je 
nižší než deset tisíc korun, 
a odměna z dohody o pra-
covní činnosti, jestliže činí 
2999 korun a méně. 

2) Při stejné  
hrubé mzdě  

je zdravotní pojištění 
shodné

Daň z příjmu fyzických osob 
dvou zaměstnanců se stejně 
vysokou hrubou mzdou 
může být rozdílně vysoká 
v závislosti na množství 
uplatněných daňových slev 
a daňového zvýhodnění. 
Při výpočtu zdravotního 
pojištění se však žádné slevy 
neuplatňují a výši zdravotní-
ho pojištění žádné položky 
nesnižují. 

3) Nemůže vzniknout 
přeplatek

Během roku zaplatí někteří 
zaměstnanci na daňových 
zálohách více, než je jejich 
roční povinnost. Důvodem 
je například uplatnění 
daňových odpočtů, které se 
uplatňují až za celý kalen-

Výše 
nemocenských 
dávek se odvíjí 
od odvodů 
zaměstnance 
na sociálním 
pojištění.

LIMIT. Za každého zaměstnance musí zdravotní pojišťovna obdržet měsíčně minimálně 1803 korun.

Jak na zdravotní pojištění

dářní rok, nebo nevyužití 
daňových slev v plném roz-
sahu během roku. Přeplatek 
na zdravotním pojištění však 
vzniknout nemůže.

4) Dvě práce 
znamenají dvě 

platby na zdravotním 
pojištění

Výpočet zálohové daně 
z příjmu při práci pro dva 
zaměstnavatele současně 
se liší, neboť u jednoho 
zaměstnavatele je podepsáno 
prohlášení k dani a u druhé-
ho nikoliv. Při podepsaném 
prohlášení k dani se uplatní 
při výpočtu čisté mzdy daňo-
vé slevy, na které je nárok. 
Zaměstnanci pracující napří-
klad na zkrácený úvazek pro 
dva zaměstnavatele s hrubou 
mzdou 15 tisíc korun odve-
dou na zdravotním pojištění 
v obou zaměstnáních stejně. 

5) Minimální platba 
zaměstnance 

Za každého zaměstnance 
musí zdravotní pojišťovna 
obdržet v roce 2019 měsíčně 

minimálně 1803 korun, tj. 
13,5 procenta z minimální 
mzdy. Pokud zaměstnanec, 
který není současně státním 
pojištěncem, například stu-
dentem či penzistou, pracuje 
pouze pro jednoho zaměst-
navatele na zkrácený úvazek 
s hrubou mzdou nižší než 
13 350 korun, zaplatí na zdra-
votním pojištění více, neboť 
zaměstnavatelé odvádějí 
vždy devět procent z hrubé 
mzdy a doplatek do minima 
platí právě zaměstnanec. 
Dobrovolně samozřejmě 
může doplatek do minima 
hradit i zaměstnavatel. 

6) Nelze si sjednat 
nižší sazbu 

pojistného

Veřejné zdravotní pojištění 
je povinné a sazba zdravot-
ního pojištění je vždy stejná. 
Nelze mít speciální úpravu 
jako u komerčního pojištění. 
Změnou zdravotní pojišťov-
ny nelze na měsíční platbě 
zdravotního pojištění ušetřit. 
Při výpočtu zdravotního 
pojištění není stanovena ani 
maximální částka zdravotní-
ho pojištění za rok. Zdravotní 
pojištění se odvádí i z nad-
standardně vysokých mezd. 

7) Vyšší platby 
neovlivňují 

nemocenské dávky

Zaměstnanci odvádějící více 
na zdravotním pojištění 
v případě nemoci nemají 
nárok na vyšší náhradu 
mzdy a nemocenské dávky. 
Ze zdravotního pojištění je 
financována zdravotní péče. 
Výše nemocenských dávek se 
odvíjí od odvodů zaměstnan-
ce na sociálním pojištění. 

Petr GOLA
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TECHNOLOGICKÉ  
START-UPY. O překážkách pro 

větší rozvoj nejen technologic-
kých začínajících firem mluvili  

(zleva) Jiří Formáček z Grey-
Corbel Solutions, Ondřej Tomas 

z  MindForge Group a Přemysl 
Rubeš  z Bohemia Venture 

Capital. 

Jak se vypořádat 
s budoucností, 
jak inovovat 
a jak vzdělávat 
další generace. 
To byla některá 
z témat 
konference Nové 
technologie 
pořádané 
deníkem E15 
pod značkou 
E15 Premium 
v prostorách 
Českého 
institutu 
informatiky, 
robotiky 
a kybernetiky. 
/hf/

VŠE O INOVACÍCH.  
Šéfredaktorka deníku E15 
Tereza Zavadilová představila 
panelistům i hostům konferen-
ce magazín na téma technolo-
gických inovací s názvem Jak 
uspět v digitální době. 

Moderní technologie musejí 
být páteří českého průmyslu

14 | KONFERENCE E15 PREMIUM

DŮRAZ NA VZDĚLÁNÍ. Generální ředitelka a předsedkyně 
představenstva mediálního domu CNC Libuše Šmuclerová disku-
tuje s Lubošem Králem z Centra umělé inteligence na ČVUT. Ten 
se domnívá, že technologická revoluce nespočívá pouze ve vývoji, 
ale především v práci s lidským potenciálem. „Technologie nevzni-
kají samy od sebe, ale na základě lidské činnosti,“ uvedl Král.
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IZRAELSKÝ PŘÍKLAD. Pavel Smutný, prezident Česko-
-izraelské smíšené komory popsal, jak současný výzkum 
a práce akademiků prochází zásadními změnami. „Už to 

není pouze o množících se titulech, ale o konkrétních 
výsledcích v praxi,“ dodal.



POPISEK VYKOPÁVÁK. Optam voluptatem ius re nis inti beatiam 
endicae. Ferum utempore ne pario. Tat eic tem idit aut et eneste sitatia vid 

BUDOUCNOST  
PRŮMYSLU. 

Ministr Karel Havlíček, 
který akci udělil záštitu, 
zdůraznil, že Česko má 

dostatek kvalifikova-
ných lidí, dobré školství 
i šikovné firmy. Hospo-

dářská strategie, na které 
akuálně pracuje, by měla 

ukázat ucelenou vizi tu-
zemského hospodářství 

do roku 2030.

ODBORNÉ PUBLIKUM. Mezi hosty byl například ředitel České 
pojišťovny Marek Jankovič. Zaujala ho diskuze o technologických 
start-upech a na panelisty měl několik odborných dotazů. 

NETWORKING. Živá diskuze se vedla v přestávkách mezi jednotlivými bloky konference. Jejími partnery byly Cisco, Deloitte, 
Audi, Philip Morris ČR, Česko-izraelská smíšená obchodní komora, Konica Minolta, Zonky, ŠkoEnergo, Kiwi.com, ABB a  Středo-

české inovační centrum. 

UMĚLÁ INTELIGENCE. V prvním bloku experti 
(zleva) Martin Hudos z Deloitte, Milan Habrcetl z Ci-
sco Systems, Jiří Beran z Audi a Luboš Král z Centra 
umělé inteligence FEL na ČVUT popisovali, jak AI 
ovlivňuje jejich obor podnikání či zkoumání. 

IZRAEL NA MĚSÍC. Exkluzivním řečníkem konferen-
ce byl izraelský vizionář Diego Saikin. Cílem start-upu 
SpaceIL je bezpečně přistát na povrchu Měsíce s bezpilot-
ním letounem Sparrow, jehož maketu na konferenci E15 
Premium ukázal.

www.e15.cz | 15

INOVACE VE STŘEDO-
ČESKÉM KRAJI. Hejtmanka 
Jaroslava Pokorná Jermanová 
popisovala, jak se na světovém 
poli technologií snaží prosadit 
Středočeské inovační centrum, 
které chce nabídnout výzkum-
níkům i firmám kvalitní zázemí 
pro investice a vývoj. 

DISRUPCE ODVĚTVÍ. O tom, jak technologické novinky na-
prosto proměnily obory, v kterých pracují, mluvili (zleva): Andrea 
Gontkovičová z Philip Morris ČR, Matěj Dusík z Konica Minolta, 
Jozef Képesi, spoluzakladatel Kiwi.com, či Martin Pavlík ze Zonky.



Foto dne 

Výročí týdne

VELKÉ PŘÍPRAVY. 
Pořadatelé 
v anglickém 
Southamptonu 
chystají hřiště 
pro další z utkání 
dvanáctého 
mistrovství světa 
v kriketu, v němž se 
střetne tým Západní 
Indie a Jihoafrické 
republiky.

16 | NAKONEC
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Narodil se v roce 1773 v Kob-
lenzi, zemřel ve Vídni a pocho-
ván je v západočeských Pla-
sích. Řeč je o knížeti Klemensi 
von Metternich, rakouském 
ministru zahraničí a kancléři, 
který se cítil být nejvíce Evro-
panem. Dnes si připomínáme 
160 let od jeho smrti.

Metternich nebyl Rakušan. 
Jak ve světě ještě nedotčeném 
nacionálním blouzněním 
bylo obvyklé, původ byl spíše 
zeměpisnou zajímavostí než 
určením národnosti. Narodil 
se v německém Porýní, avšak 
sňatek s Eleonorou Kounico-

vou, dcerou bývalého morav-
ského zemského hejtmana, ho 
katapultoval mezi vídeňskou 
smetánku.

V roce 1809 byl jmenován 
ministrem zahraničí, kterým 
zůstal téměř 40 let. Vrcholem 
jeho kariéry – možná předča-
ným – byl Vídeňský kongres 
na přelomu let 1814 a 1815. 
Jednalo se o událost, která 
v devatenáctém století neměla 
obdoby. Do Vídně se sjelo přes 
pět desítek členů panujících 
domů, 250 diplomatů a počet 
obyvatel Vídně po dobu 
jednání vzrostl o třetinu. Také 

náklady činily úctyhodných 
dvacet milionů zlatých.

Metternichovi se v rozháda-
né ponapoleonské Evropě po-
dařilo prosadit nový koncept 
takzvané Svaté aliance, spoje-
nectví evropských panovníků 

proti nacionalismu, revoluci 
a za udržení monarchistických 
principů. Tento systém v ná-
sledujících letech ovlivňoval 
celou Evropu a byl schopen 
zajistit i relativní mír.

Metternich byl vášnivým 
zastáncem monarchismu, kte-
rý v jeho pojetí stál v příkrém 
rozporu s politickými důsledky 
nacionalismu. Soulad hete-
rogenních a protichůdných 
zájmů v jednom státě podle 
něj dokázal lépe zajistit mo-
narcha z vůle boží nežli novoty 
liberalismu. Postupem času ale 
jeho úsilí připomínalo spíše 

boj s větrnými mlýny. I když 
byl možná nejvýznamnějším 
státníkem Evropy, revoluční 
rok 1848 rozemlel jeho dílo 
na prach. 

Po odstoupení z funkcí 
pobýval střídavě ve Vídni 
a na zámku Kynžvart, který pa-
třil Metternichům až do roku 
1945. Na zámku založil jedno 
z nejstarších muzeí v Česku, 
které obsahuje historické min-
ce, umělecké předměty, ale 
i mnohé bizarní kuriozity. Ty 
mimo jiné přispěly k inspiraci 
díla výjimečného spisovatele 
Ladislava Fukse. /mec/

160 let od úmrtí knížete Metternicha
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