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Česká národní 
banka letos 
udělila především 
velkým pražským 
směnárnám sankce 
v celkové výši 
2,7 milionu korun. 
Jde o historicky 
největší objem 
pokut uložených 
během jednoho 
pololetí.
byznys / str. 4

Dvanáct 
směnáren 
dostalo 
pokutu

9 771803 454307 1 9 8 6 5

Odchod matadora
Dosáhl jsem všeho, 
čeho jsem chtěl,  
říká končící  
šéf Metrostavu  
Jiří Bělohlav.

rozhovor
str. 10–11
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 CZK/EUR •  25,640 / –0,015 Kč   CZK/USD •  22,651 / +0,024 Kč   PX •  1061,89 /  +0,25 %   BITCOIN •  7815,71 $ / +1,41 %   ZLATO •  1330,25 $ / –0,21 %

Nad drahami zataženo / str. 12

PRÁVĚ V PRODEJI

http://www.e15.cz/magaziny


Milionáři z 90. let
Můj kamarád Američan žijící v Česku se 
u našeho nového magazínu E15 Premium, který 
je věnován byznysu s pronájmy bytů, pozastavil 
nad tím, kolik lidí tady má vlastní nemovitost. 
Sedmdesát procent lidí bydlí ve svém a nemalá 
část z nich vlastní nemovitosti dvě. Buď je to 
chalupa, nebo byt k pronájmu. Je to asi světový 
unikát. Daly mu vzniknout štědré radnice větších 
měst během devadesátých let, kdy v euforii z pri-
vatizací všeho druhu rozprodávaly obecní bytový 
fond. Z milionů obyvatel Česka i dotčených úřed-
níků a zastupitelů takhle obce nadělaly milionáře 
– obecní byty se i v Praze prodávaly těm, co měli 
štěstí, za desítky až nízké stovky tisíc.

Pak jsou méně šťastné generace. Dnešní 
čtyřicátníci jsou nejvíce zatíženi hypotékami, 
protože obecní byt na ně nespadl, ale museli si 
ho už celkem draho koupit na úvěr. Mileniálové 
mohou spoléhat tak maximálně na to, že jim 
bydlení zařídí rodiče, protože Česká národní ban-
ka je od přístupu ke kapitálu odřízla. A politici 
z celého spektra se předhánějí v nápadech, jak 
podpořit dostupné bydlení. Přitom na začátku 
stačilo přemýšlet.

Graf dne

Číslo dne

3
biliony korun. 
Tuto hranici 
loni poprvé 

přesáhly 
celkové tržby 
sta největších 
firem v Česku.
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Proto musel zasáhnout stát. 
„Nejde o dvoumiliardový úvěr, 
ale o dlouhodobou finanční vý-
pomoc, která je návratná. Škola 
bude peníze splácet,“ podotkl 
ministr. 

Mluvčí fakulty Ladislav Lašek 
řekl, že finance směřují hlav-
ně do výstavby čtyř zkušeben 
motorů. „Posílí vývojovou a vý-
zkumnou infrastrukturu v zemi 
a budou sloužit i pro výuku 
budoucích leteckých expertů,“ 
uvedl. 

První z pracovišť zahájilo 
provoz loni v Letňanech, další 
v dubnu v Hradci Králové. Uni-
kátnost spočívá v horizontálním 
proudění vzduchu zkušebnou, 
což simuluje proudění vzduchu 
na křídle letadla.

„Můžeme také odečítat 
v reálném čase velké množství 
dat z tisíců senzorů umístěných 
na testovaných motorech,“ dodal 
Lašek.

Havlíček míní, že projekt 
přinese pokročilé technologie. 
„Ve finále zde bude továrna 
na výrobky s vysokou přidanou 
hodnotou, skvělý studijní obor 

Pavel OTTO

Dosavadní spolupráce Českého 
vysokého učení technického 
s americkým konglomerátem 
General Electric na vývoji tur-
bovrtulových leteckých motorů 
nevychází pro Česko výhodně. 
Zatímco vláda musela univerzitě 
poskytnout zhruba dvě miliardy 
korun, GE má investovat do vý-
stavby nové továrny v Praze či 
její blízkosti 1,3 miliardy. Ministr 
průmyslu a obchodu Karel Havlí-
ček (ANO) přesto věří, že škola 
situaci ustojí a peníze do čtyř let 
vrátí. 

Kritizuje však to, jak se její 
strojní fakulta k projektu, který 
běží už druhým rokem, done-
dávna stavěla. „Z investičního 
hlediska nebyl správně řízen, 
jeho financování je nešťastné,“ 
řekl deníku E15 s tím, že škola 
vše vsadila na evropské dotace, 
které nezískala. Podepsalo se 
na tom i to, že si nenajala externí 
poradce, ale spolehla se na vlast-
ní pracovníky.        

a podpora české vědy a výzku-
mu. To je na podtrženou jednič-
ku,“ míní šéf rezortu průmyslu.

Šéf GE Aviation Czech (GEAC) 
Norman Baker předpokládá, že 
nový závod odstartuje výrobu 
motorů v roce 2022. Při plné ka-
pacitě jich má produkovat čtyři 
sta ročně.

Američané si už vybrali jako 
subdodavatele dvacítku čes-
kých firem – například Českou 
zbrojovku, UNIS, Stratech nebo 
Aerotech Czech, které mohou 
v budoucnu získat zakázky za 
2,4 miliardy korun. 

GEAC má už osm let zázemí 
v pražských Letňanech. Očekává 
se tedy, že továrna bude buď 
postavena tam, anebo v okolí 
hlavního města. 

Zápisník  
Terezy ZAVADILOVÉ

Meziroční inflace v Česku (v procentech)
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UKÁZKA TESTŮ. Jak vypadá testování jednoho z leteckých motorů, ukázali zástupci GE Aviation Czech 
novinářské veřejnosti loni na jaře ve svém centru v Praze-Letňanech.  
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Podnik s GE 
se státu prodraží



České veřejné finance 
zůstávají při zachování 
stávajícího nastavení 

daňové politiky a výdajů 
dlouhodobě neudržitel-
né. Ve své druhé Zprávě 
o dlouhodobé udržitelnosti 
veřejných financí to uvedla 
Národní rozpočtová rada.

Ministerstvo financí 
ke zprávě uvedlo, že nejde 
o žádné nové zjištění 
a na problém dlouhodobé 
udržitelnosti veřejných 
financí upozorňuje. Nicméně 
zprávu přivítalo jako užiteč-
nou pro probíhající diskuzi.

Problémem je stárnutí
 
Dluh veřejných financí by 
podle zprávy dosáhl přede-

Kriminalita v Česku 
loni mírně klesla

Státní zástupci loni obžalovali 
33 832 lidí, u dalších 36 133 li- 
dí podali návrh na potrestání 
ve zkráceném řízení. Předloni 
jich bylo dohromady o 1,2 pro-
centa více, vyplývá z výroční 
zprávy Nejvyššího státního za-
stupitelství. Soudy  osvobodily 
5,2 procenta obžalovaných.   
                    názory str. 12

Řidiči budou mít nový, 
přísnější bodový systém

Přestupky řidičů na českých 
silnicích by měly být posuzová-
ny nově nastaveným bodovým 
systémem. Přísněji trestány 
mají být přestupky, jako jsou 
řízení pod vlivem alkoholu, 
s telefonem v ruce nebo 
překročení rychlosti. Návrh je 
nyní v připomínkovém řízení. 
                   /lie, čtk/ více E15.cz

Krátce

vším kvůli stárnutí populace 
při zachování nynější situace 
v roce 2069 až 222 procent 
hrubého domácího produk-
tu. To je více, než nyní vyka-
zuje jakákoli země Evropské 
unie.

Zároveň rada upozornila, 
že zpráva není odhadem 
faktického vývoje, ale jen 
simulací. „To číslo ale pouze 
ukazuje na rozsah problé-
mu, a ne to, že takový dluh 
doopravdy bude,“ uvedl člen 
rozpočtové rady Jan Pavel.

Veřejný dluh v poměru 
k HDP má ČR aktuálně 
32,7 procenta a v unii je je-
den z nejnižších. EU požadu-
je podle současných pravidel 
dluh země pod 60 procenty 
HDP.

Veřejné finance se musejí 
změnit, varují experti

www.e15.cz | 3

222
procent by 

mohl za 50 let 
dosáhnout státní 
dluh Česka vůči 

HDP.

306231/18 inzerce

institucí týkajících se této 
problematiky.

Je třeba reforma, 
ne malé změny

Problémem podle Seidlera 
je ale to, že pod pojmem 
penzijní reforma se obvykle 
rozumí zavedení soukro-
mého spoření a oslabení 
průběžného systému. „Pod 
pojmem penzijní reforma 
bychom však měli chápat 
představení strategie platné 
napříč vládami, jak se bude 
česká ekonomika s problé-
mem stárnutí postupně 
vyrovnávat,“ řekl.  

             komentář petra 
  peška čtěte na E15.cz

Hlavní ekonom ING Jakub 
Seidler upozornil, že zpráva 
se v zásadě neliší od obdob-
ných závěrů Evropské komise 
či jiných mezinárodních 

https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/stopka-pro-zacinajici-ridice-uz-po-sesti-bodech-a-vyssi-pokuty-bodovy-system-cekaji-velke-zmeny-1359697
https://www.e15.cz/nazory/glosa-pp-1359716%20
https://www.e15.cz/nazory/glosa-pp-1359716%20


Jaroslav BUKOVSKÝ

Za své prohřešky z posled-
ních let budou muset pykat 
velké směnárny podnikající 
povětšinou na turisticky nej-
frekventovanějších místech 
Prahy. Česká národní banka 
jim jen na jaře rozdala šest 
několikasettisícových pokut. 

Tucet obchodníků s valuta-
mi od počátku roku zaplatil 
na sankcích celkem 2,7 mili-
onu korun. Z hlediska pokut 
je to nejrušnější pololetí při-
nejmenším za posledních pět 
let, odkdy ČNB tyto statistiky 
odděleně sleduje. 

Sankčním evergreenem byl 
dvojí kurzovní lístek počítají-
cí méně pozorným klientům 
ten méně výhodný z obou 
kurzů.

„V posledních týdnech 
dobíhala některá správní 
řízení, kde se nedostatky to-
čily hlavně kolem zaměnitel-
nosti takzvaného VIP kurzu 
s kurzovním lístkem,“ uvádí 
Petra Vodstrčilová z ČNB. 

Po půlmilionu pokuty tak 
za tento prohřešek shodně 
dostaly například pražské 
směnárny Chivas Invest 
a Exclusive Change půso-
bící v Karlově ulici a ulici 
28. října. Čtyřsettisícovou 
pokutu si za stejný poklesek 

Centrální banka 
zaklekla na směnárníky

bude třeba provést s větším 
odstupem,“ uvádí mluvčí 
ministerstva financí Zdeněk 
Vojtěch. Za „nesystémovou 
a ne zcela vhodnou“ naopak 
novelu již dříve označila 
Asociace směnáren.

Testem férovosti pražských 
směnáren mají být letní měsí-
ce, pak radní nevylučují další 
v regulaci byznysu. „Koncem 
srpna vyhodnotíme množství 
stížností na pražské směnár-
ny a uvidíme co dál,“ říká 
zastupitel a poslanec Patrik 
Nacher, který se na tvorbě 
nové legislativy podílel. 
Podle Nachera se ani po no-
vele turisté problémovým 
směnám nemusejí vyhnout. 
„Těžko dosáhneme stavu, 
kdy směnárny dostojí novým 
pravidlům ve sto procentech 
případů,“ dodává Nacher. 

vysloužila směnárna GMO 
z hlavního nádraží.

Lavina pokut za staré 
hříchy se spustila jen krátce 
poté, co v dubnu začala 
platit nová směnárenská le-
gislativa. Ta vedle povinnosti 

vést jeden kurzovní lístek 
stanovila i právo klienta 
do tří hodin od směny od-
stoupit od smlouvy. 

„Podle našich poznatků 
z praxe se tento účel napl-
ňovat daří. Nicméně celkové 
vyhodnocení dopadů novely 
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Zkušenosti Lion 
Mobilu s výrobou 
v Číně a e-commerce 
byznysem přesně 
zapadají do plánu 
expanze skupiny 
iKiwi.

Testem férovosti pražských směnáren mají 
být letní měsíce. Radní pak nevylučují další 
regulaci byznysu.

Podnikatel Jiří Opletal 
prodal firmu Lion 
Mobile, která provozuje 

e-shopy s čínskými telefony 
xm.cz (dříve xiaomimobile.cz) 
a levnesmartphony.cz. Kou-
pila ji včetně čínského zázemí 
skupina iKiwi. Výši transakce 
strany nesdělily. Obchody 
Lion Mobile dosáhly loni obra-
tu 120 milionů korun. 

Akvizicí Lion Mobilu 
uskutečňuje iKiwi další krok 
k záměru vybudovat význam-
ného středoevropského hráče 
v chytrých technologiích. 
„Pro rok 2020 máme v plánu 
expanzi do Maďarska, Polska 
a na Slovensko. Rok nato bude 
na řadě Bulharsko, Rumun-
sko a Slovinsko. Zkušenosti 
Lion Mobilu s výrobou 
zařízení v Číně a e-commerce 
byznysem nám do tohoto 
plánu přesně zapadají,“ uvedl 
výkonný ředitel iKiwi Martin 
Zeman.

Skupina iKiwi koupila  
obchody Lion Mobile

CENTRUM PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ DOX v pražských Holešovicích se rozrostlo o multifunk ční 
prostor. Rozkládá se na ploše osmi tisíc metrů čtverečních, pojme až sedm set lidí a může sloužit 
jako konferenční, divadelní či koncertní sál. Obal ze střešní fólie připomínající čalouněný nábytek 
pohlcuje zbytkový hluk unikající ze sálu a snižuje akustickou zátěž obytného dvora. Autorem pro-
jektu nominovaného na Českou cenu za architekturu 2019 je architekt Petr Hájek.  více E15.cz
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NEJLEPŠÍ ČESKÁ ARCHITEKTURA

O osudu Oleo Chemical 
rozhodne soud

Až k Městskému soudu 
v Praze zamíří reorganizač-
ní plán firmy Oleo Chemical 
poté, co se věřitelé neshodli 
na dalším postupu. Proti 
reorganizaci byl například 
výrobce koupelen Ravak, 
který firmě půjčil stamili-
ony korun a dlouhodobě 
navrhuje konkurz. Roz-
hodnutí soudu je otázkou 
několika týdnů. 

Pošta bude znovu 
dražit bývalý klášter

S vyvolávací cenou sníže-
nou o 67 milionů korun 
půjde znovu do dražby bý-
valý klášter benediktinek 
na pražském Smíchově. 
Nynější cena 353 milionů 
korun odpovídá znalecké-
mu posudku. Elektronická 
aukce kláštera svatého 
Gabriela se bude konat  
19. září. /čtk/

Krátce

Opletal vstoupil na trh 
v roce 2012 po návratu ze stu-
dií na Tchaj-wanu. Prostřed-
nictvím svých e-shopů nabízel 
českým spotřebitelům padesát 
značek čínských smartphonů. 
„Tenkrát nikdo nevěděl, jestli 
uspěje Xiaomi nebo třeba 
OukiOuk. Všechny značky tu 
zněly stejně exoticky a všech-
no bylo v plenkách,“ uvedl.  
/čtk/

https://www.e15.cz/magazin/nejlepsi-architektonicke-pociny-roku-o-cenu-bojuji-smutecni-sin-nebo-hasicska-zbrojnice-1358098


Skupina Geen Holding 
pokračuje v energetic-
kých projektech v Chor-

vatsku a Gruzii. Podniku 
byznysmena Aleše Mokrého 
tam s výstavbou elektráren 
pomohou i drobní investoři 
nákupem dluhopisů. 

Využití vody a biomasy

Dceřiná firma Geen Develop-
ment už má od centrální 
banky schválený prospekt 
na emisi cenných papírů 
v hodnotě až jedné miliardy 
korun. 

„Je to rámec, ve kterém se 
chceme pohybovat, čerpání 
čekáme nižší, zhruba polovič-
ní,“ řekl pro deník E15 Mokrý. 
„Je ale možné, že dluhopisy 
vydáme v celém objemu, zá-

Podnikatel Mokrý vloží až miliardu 
z bondů do stavby elektráren

ležet bude i na příležitostech 
na trhu,“ doplnil.

Peníze získané z emise mají 
jít podle Mokrého na výstavbu 
dvou elektráren – pětime-
gawattového chorvatského 
zdroje na biomasu a vodní 
elektrárny v Gruzii Jonouli 2 
o instalovaném výkonu  
34 megawattů. 

Výnosný provoz 

Celkově by měly elektrárny 
vyjít na 2,1 miliardy korun. 
„Díky pevné garantované 
výkupní ceně elektřiny je in-
vestice bezpečná. Plánujeme, 
že prodejem elektřiny z vodní 
elektrárny ročně utržíme  
180 milionů a ze zdroje na bio-
masu 200 milionů korun,“ 
vypočítává Mokrý. Drobní 

www.e15.cz | 5
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investoři mají prostřednictvím 
dluhopisů zaplatit zhruba 
čtvrtinu, nejmenší část zaplatí 
sama firma a zbytek banka. 

Geen Development však 
ve vydaném prospektu varuje 

před určitými riziky. „V přípa-
dě, že se emitentovi nepodaří 
umístit dluhopisy na trhu, 
existuje riziko, že nebude 
moci realizovat zamýšlené 
investice, nebo je nebude 

moci realizovat v zamýšleném 
rozsahu,“ píše se v prospektu. 

Zlomový moment

Klíčové tak pro firmu bude 
finále. „Po zapojení nových 
zdrojů do sítě bychom měli mít 
hodnotu majetku 7,5 miliardy 
korun a dluhy včetně dluhopi-
sů čtyři miliardy,“ říká Mokrý. 

Společnost Geen letos 
v Gruzii zapojila do sítě vodní 
dvomegawattovou elektrárnu 
Jonouli 1. V Chorvatsku chce 
provozovat tři elektrárny 
na biomasu. První už elektřinu 
vyrábí, druhá má být připoje-
na do měsíce a třetí, na kterou 
mají jít peníze z nynější emise 
dluhopisů, se staví.

Ondřej SOUČEK

PRVNÍ 
ZE TŘÍ. 
Benkovac, 
první ze tří 
elektráren 
skupiny Geen 
v Chorvatsku, 
už dodává 
elektřinu 
do sítě.
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Michal TOMEŠ

Prvních pět letošních měsíců 
stačilo, aby prodeje vozů se 
vznětovými motory potvrdily 
své směřování k dalšímu dlou-
holetému minimu. Po loň-
ském roce, kdy zájem o naf-
tová auta rekordně klesal, se 
propad zbrzdil jen mírně. 

Důsledky dieselgate 

Od ledna do května se v Česku 
prodalo něco přes 29 tisíc 
osobních dieselových aut, 
o rok dříve ve stejném období 
prodeje přesáhly 37 tisíc pro-

Prodej nových 
dieselů klesá pod 
tlakem trhu ojetin

pověst, že zůstatková cena 
auta klesá v čase rychleji než 
auta s benzinovým pohonem. 
Při následném prodeji tak 
zejména firemní zákazníci mu-
sejí počítat s většími ztrátami 
a to je odrazuje od nákupu,“ 
vysvětluje ekonom Deloitte 
Václav Franče. 

SUV dál jezdí na naftu 

S poklesem prodejů souvisí 
odklon od naftových agregá-
tů v portfoliu automobilek. 
„Zejména v segmentu ma-
lých vozů a nižší střední třídy 
je teď nabídka dieselových 
motorů velmi omezená,“ říká 
partner společnosti EY Petr 
Knap. Například v roce 2016 
mělo naftový motor každé 
patnácté malé auto, nyní se 
podíl vznětových agregátů 
pohybuje pod jedním pro-
centem. 

Vznětové agregáty přestala 
nabízet například Škoda 
do modelu Fabia. Do karet 
naopak dieselu nahrává 
rostoucí obliba SUV, kde si 
dieselový pohon udržuje 
stabilní postavení. Zájem 
naopak klesá o palivo LPG 
nebo CNG. 

daných vozů. V roce 2016 to 
ještě bylo 47 tisíc, jak ukazuje 
databáze Svazu dovozců au-
tomobilů. Zatímco letos jezdí 
na naftu pouze každé čtvrté 
prodané auto, před třemi lety 
byl jejich podíl více než čtyři-
cetiprocentní. Pokračuje tak 
trend nastartovaný po kauze 
dieselgate v roce 2015 přede-
vším v západní Evropě. 

Odklon od dieselů táhnou 
hlavně firmy, které naku-
pují tři čtvrtiny nových aut 
v Česku. Provoz aut jezdících 
na naftu může být levnější, ale 
ve výsledku se nemusí finan-
čně vyplatit. 

„Tento typ pohonu má mo-
mentálně tak pošramocenou 

6 | BYZNYS

35,1
miliardy korun je 
loňský hrubý zisk 
vítěze žebříčku, 

Škody Auto
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Podíl dieselových aut na prodejích  
nových vozů* (v procentech)

Pramen Svaz dovozců automobilů* v prvních pěti měsících roku
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ODKLON. Také německý koncern Volkswagen se začal odklánět od výroby vznětových motorů. 
Hlavně v segmentu malých aut a vozů nižší střední třídy je nabídka dieselů velmi omezená. 
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Česká ekonomika má 
za sebou další rekord. 
Stovka nejúspěš-

nějších českých firem loni 
poprvé utržila více než tři 
biliony korun. V roce 2017 
to bylo 2,63 bilionu korun. 
Zisky těchto firem loni mezi- 
ročně vzrostly o 12,3 procen-
ta na 209,6 miliardy korun. 

Nejvyšší příčku žebříčku 
Czech Top 100 opět obsa-
dila Škoda Auto, zvítězila 
v žebříčcích nejvyšších tržeb 
i zisků. Stupně vítězů opustil 
Agrofert, který v roce 2017 
vložil současný premiér 
Andrej Babiš (ANO) do svě-
řenských fondů. Nahradil ho 
Energetický a průmyslový 
holding podnikatele Daniela 
Křetínského, spolumajite-
le vydavatele deníku E15. 
Agrofert je přitom největším 
zaměstnavatelem v Česku.

„U tržeb byla loni konečně 
zlomena desetiletá stagna-
ce,“ uvedl hlavní ekonom 
investiční skupiny Natland 
Petr Bartoň. Od finanční 
krize 2007 podle něj tržby 
stovky nejvýznamnějších 
firem v zemi nerostly, každo-
ročně se pohybovaly kolem 
2,5 bilionu korun. Loni však 

Celkové tržby sta 
firem překonaly  
tři biliony korun

Přehled nejvýznamnějších firem v ČR podle 
loňských tržeb (v miliardách korun)

pořadí společnost 2017 2018
1. Škoda Auto 407,4 416,7

2. ČEZ 201,9 184,5

3. Energetický a průmyslový holding 153,4 179,5

4. Agrofert 155,1 157,5

5. Unipetrol 118,6 130,8

6. Foxconn CZ 104,5 130,8

7. Hyundai Motor Manufacturing Czech – 129,3

8. Moravia Steel 57,2 64,0

9. ČEPRO 48,2 58,8

10. Bosch Group ČR 52,0 53,0

11. MOL ČR 46,2 48,0

12. Innogy ČR 42,7 42,5

13. Penny Market – 42,0

14. Třinecké železárny – 40,5

15. O2 CR 38,2 38,0

16. OTE – 37,6

17. Geco 34,3 36,5

18. Metrostav 31,2 35,1

19. Kiwi.com 18,0 30,9

20. Veolia ČR 30,0 29,7

Pramen Sdružení Czech Top 100

prudce vzrostly a poprvé 
překročily tři biliony korun. 
„To znamená, že každý 
obyvatel každý den utratil 
zhruba 830 korun na vý-
robcích a službách od sta 
nejvýznamnějších firem 
v ČR,“ dodal Bartoň.

Nejvyššího zisku před zda-
něním dosáhla loni Škoda 
Auto s 35,1 miliardy korun, 
což je meziročně o čtyři mi-
liardy korun méně. Druhého 
nejvyššího zisku dosáhl 
EPH, a to 24,4 miliardy ko-
run. Skupina ČEZ si udržela 
třetí místo, dosáhla zisku  
13,5 miliardy korun. /čtk/
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Trh s ocelí se 
vrací do kondice
Michal TOMEŠ

Problémy zmítaný trh 
s evropskou ocelí začíná 
pociťovat první náznaky 
možného růstu. Uvedli to 
zástupci společnosti Arce-
lorMittal, který je největším 
producentem oceli na světě. 
„Pokud světová ekonomika 
udrží stejné tempo, průmysl 
se pravděpodobně odrazil 
ode dna,“ uvedl pro agenturu 
Bloomberg Geert van Poel-
voorde, šéf divize válcované 
oceli ArcelorMittal. Poukazu-
je například na růst ceny vál-
covaných svitků, jejichž cena 
v uplynulém týdnu vzrostla 
přibližně o pět procent, což 
je nejvíce za uplynulý rok. 
Celý trh by se podle zástupců 
firmy mohl začít vyrovnávat 
ve čtvrtém kvartálu.

Šéf Ocelářské unie Daniel 
Urban je však k podobným 
závěrům spíše skeptický. 
„Podobné signály na českém 
trhu zatím úplně nevidíme,“ 
říká Urban. Obdobně hovoří 
i další hlasy z evropského 
trhu, podle kterých mírné 

zvýšení cen evropských pro-
duktů výrobce zatím nespasí. 
Ceny se ve srovnání s minu-
lým rokem pohybují kolem 
480 eur za tunu válcované 
oceli, níže až o šedesát eur. 

Pomoci by ocelářům 
mohly i kroky představitelů 
evropských zemí. Zástup-
ci českých i zahraničních 
producentů proto zaslali 
minulý týden otevřený dopis, 
ve kterém politiky vyzývají 
k zavedení ochranných opat-
ření evropského trhu. „Ceny 
oceli jsou stále pod tlakem 
levného dovozu, zároveň se 
ochlazuje domácí poptávka,“ 
poukazuje Urban na pokles 
automobilové produkce.

Evropská komise na stíž-
nosti ocelářů reagovala s tím, 
že urychlí analýzu trhu, která 
měla být původně hotová až 
na konci září. Na jejím zákla-
dě pak přistoupí ke konkrét-
nějším opatřením. 

Zástupci čínských firem 
oznámili, že produkci oceli 
zatím snižovat neplánují, 
pouze v případě, že by došlo 
k dalšímu poklesu cen. Čína 
v dubnu dosáhla na rekordní 
produkci surové oceli, když 
jí vyrobila 85 milionů tun. 
Evropskými producenty je 
nejlidnatější země považova-
ná za hlavního strůjce nízkých 
cen a nadprodukce.

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 11. 6. 2019 Akcie na pražské burze 11. 6. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 91,00   0,00 % 

CETV 91,50   0,22 % 

ČEZ 550,00   0,82 % 

Erste Bank 835,00   1,09 % 

Kofola 289,00   -0,69 % 

KB 901,00   -0,55 % 

Moneta 77,10   -0,13 % 

O2 CR 228,50   -0,22 % 

Pegas 748,00   -0,53 % 

Philip Mor. ČR 13 700,00   0,00 % 

TMR 790,00 0,00 %

VIG 595,00   0,17 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

359 990

Země Množství Kurz

Austrálie 1 15,755

Čína 1 3,279

Dánsko 1 3,433

EMU 1 25,640

Chorvatsko 1 3,459

Japonsko 100 20,830

Kanada 1 17,090

Maďarsko 100 8,000

Norsko 1 2,624

Polsko 1 6,008

Rusko 100 35,126

Švédsko 1 2,400

Švýcarsko 1 22,825

Turecko 1 3,896

USA 1 22,651

Velká Británie 1 28,781

Nový ukrajinský pre-
zident Volodymyr 
Zelenskyj požádal 

parlament o odvolání gene-
rálního prokurátora Jurije 
Lucenka a ministra zahrani-
čí Pavla Klimkina. Toho má 
v čele diplomacie vystří-
dat dosavadní náměstek 
ministra zahraničí Vadym 
Prystajko, který svého času 
býval ukrajinským zástup-
cem u NATO. „Zákon praví, 
že prokurátorem může být 
jedině osoba s právnickými 
zkušenostmi. Ty Lucenko 
nemá,“ poznamenal vice-
kancléř Ruslan Rjabošapka.

Lucenko byl vnímán 
jako člověk předchozího 
prezidenta Petra Porošenka, 
před jmenováním gene-
rálním prokurátorem vedl 

poslanecký klub Porošenko-
vy strany.

Zelenskyj včera také 
sesadil 15 gubernátorů jme-
novaných jeho předchůd-
cem, zbývající mají podle 
tisku následovat. Novým 
šéfem ukrajinské rozvědky 
pak prezident jmenoval 
někdejšího zástupce ředitele 
tajné služby SBU Vladyslava 
Buchareva, který až dosud 
byl poslancem za opoziční 
stranu Vlast expremiérky 
Julije Tymošenkové. 

Zelenského snahy 
o prosazení reforem, které 
sliboval v prezidentské 
kampani, blokuje dosavadní 
parlament, v němž jeho 
strana nemá zastoupení 
a převládají zde Porošenko-
vi stoupenci. /čtk/

Zelenskyj žádá  
další personální 
změny

Společnost Apple má 
k dispozici záložní plán 
pro případ eskalace 

obchodní války USA s Čínou. 
Firma prý dokáže všechny 
iPhony pro domácí trh 
montovat mimo nejlidnatější 
zemi světa, novým centrem 
výroby by mohla být Indie.

Společnost Foxconn, 
hlavní dodavatel Applu, 
podle agentury Bloomberg 
již potvrdila, že takový pře-
sun kompletace výroby je 
možný. „Dvacet pět procent 
naší výrobní kapacity není 
na čínském území. Jsme při-
praveni pomoci společnosti 
Apple reagovat na její potře-
by na domácím trhu,“ uvedl 
Young Liu, šéf polovodičové 
divize Foxconnu. Apple 
zatím firmě nedal instrukce 
k přesunutí výroby mimo 
Čínu.

Tchajwanská firma 
investuje do výrobních hal 
v Indii. Podle Bloombergu 
ale není jisté, zda se země 

jednou stane centrem 
výroby zařízení od Applu. 
Přesun už ale zčásti probí-
há. Aktuálně Foxconn, který 
je též známý jako Hon Hai 
Precision Industry, testuje 
výrobu modelu Xr v indic-
kém městě Čennaí, kde 
by časem měla začít i jeho 
masová produkce. Starší 
modely iPhonů montuje 
menší výrobce Wistron 
v Bengalúru.

Foxconn je největším 
smluvním výrobcem elek-
troniky na světě. V prvním 
čtvrtletí letošního roku 
vykázal čistý zisk 19,82 mili-
ardy tchajwanských dolarů 
(14,6 miliardy korun). Šéf 
firmy Terry Gou, který je 
nejbohatším tchajwan-
ským občanem a mimo 
jiné vlastní zámek Roztěž 
ve Středočeském kraji, 
v dubnu oznámil kandidatu-
ru na prezidenta země.  
 
Martin ŠTORKÁN

iPhony mohou být 
„made in India“ 

Komise zatrhla 
fúzi 

• Evropská komise odmítla 
schválit navrhované spoje-
ní evropských ocelářských 
aktivit společností Tata Steel 
a ThyssenKrupp. Spojení by prý 
omezilo hospodářskou soutěž 
a vedlo k vyšším cenám. Kroky, 
které firmy navrhly k rozptýlení 
těchto obav, nebyly podle unijní 
exekutivy dostatečné.



Golunov bude 
propuštěn 

Ruský ministr vnitra Vladi-
mir Kolokolcev ukončil stíhá-
ní investigativního novináře 
Ivana Golunova obviněného 
z údajného obchodování 
s drogami. Za Golunova 
se postavili jeho kolegové 
z médií, pochyby o policej-
ním postupu vyjádřila i šéfka 
horní komory parlamentu 
Valentina Matvijenková.

Maďaři vytáhli 
potopenou loď

Maďarské úřady vyzved-
ly z Dunaje výletní loď, 
po jejímž potopení zahynulo 
26 jihokorejských turistů 
a dva maďarští členové 
posádky. Záchranáři z útrob 
lodi vyprostili další čtyři 
těla. Plavidlo se potopilo 
v Budapešti 29. května poté, 
co se srazilo s větší hotelo-
vou lodí Viking Sigyn.

Slovensko čeká horší 
ekonomický vývoj

Slovenská centrální banka 
opět snížila výhled tempa 
růstu ekonomiky na tento 
rok. Důvodem je slábnoucí 
zahraniční poptávka, na kte-
ré je exportně orientované 
hospodářství Slovenska 
závislé. Banka také před-
běžně rozhodla o zpřísnění 
kapitálových požadavků 
ve finančním sektoru. /čtk/

Krátce
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Internetový obchod Ama-
zon je v současné době 
nejhodnotnější značkou 

světa. S hodnotou 315,5 mili-
ardy dolarů předstihl i své dva 
největší konkurenty v podobě 
společností Google a Apple. 
Amazon se tak stal první 
značkou po 12 letech, která 
na prvním místě vystřídala 
zmíněné společnosti a za-
znamenala meziroční nárůst 
svého ocenění o 52 procent. 
Informoval o tom server 
CNBC.  

Druhé místo obsadil tech-
nologický gigant Apple. Ten 
je nyní oceněn na 309,5 mi-
liardy dolarů. Třetí místo 
obsadila společnost Google. 
Její výsledek činí 309 miliard 
dolarů. 

„Výrazný růst hodnoty 
značky Amazon v minulém 
roce o téměř 108 miliard 
dolarů ukazuje, jak jsou nyní 
jednotlivé firmy méně ukotve-
ny v jednotlivých kategoriích 
a regionech. Hranice jsou 
v podstatě neomezené, proto-
že nové technologie umožňují 
značkám, jako jsou Amazon, 
Google a Alibaba, nabízet ce-
lou řadu služeb napříč mnoha 
spotřebitelskými třídami,“ 
uvedla globální ředitelka 
analytické společnosti BrandZ 
Doreen Wang.

Skok Amazonu byl podle ní 
způsoben i rozmanitou nabíd-
kou společnosti Amazon a in-
vesticemi do nových projektů. 
Nový lídr nejhodnotnějších 
značek světa finančně přispěl 
například automobilkám 
Aurora či Rivian, které se obě 
specializují na vývoj nových 
autonomních technologií 
a elektronických motorů. 
Amazon také investoval 
například do on-line lékárny 
PillPack nebo do zásilkové 
společnosti Deliveroo.

Čtyři z deseti nejlepších 
značek v žebříčku dále tvoří 
tradičnější značky včetně 
společností Visa, McDonald’s 
a AT&T. Microsoft se nachází 
na čtvrtém místě, stejně jako 
v roce 2018.

Jiří FRYDLEWICZ

Amazon je 
nejhodnotnější 
značkou světa

SVĚTOVÝ POHÁR
V PARKUROVÉM SKÁKÁNÍ

téměř 300 koní, atrakce pro děti
vstup volný

J&T BANKA CSI***W OLOMOUC 2019

EQUINE SPORT CENTER OLOMOUC – LAZCE

19. – 23. 6. 2019

CSIOLOMOUC.CZ

305761/20 inzerce

FILIPÍNY se kvůli nečekaně velké úrodě potýkají s nadbytkem manga. Pokud se více než dva 
miliony kilogramů přebytečného ovoce brzy neprodají, hrozí, že se zkazí. Filipínské ministerstvo 
zemědělství zahájilo program, který má podpořit prodej tohoto ovoce. Jedno kilo manga se ve fili-
pínském hlavním městě Manila prodává v přepočtu za méně než deset korun.
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Amazon 315,5

Apple 309,5

Google 309

Microsoft 251,2

Visa 177,9

Facebook 159

Alibaba 131,2

Tencent 130,9

McDonald’s 130,4

AT&T 108,4

Deset nejhodnotnějších 
značek (v mld. dolarů)

Pramen BrandZ



Dosáhl jsem všeho, 
čeho jsem chtěl

 Proč jste se rozhodl 
skončit po takových letech 
v čele Metrostavu?
Uvědomil jsem si, že určitá 
perioda mého života skončila. 
Všechno musí jednou skončit. 
Za pár měsíců mi bude sedm-
desát let. Je potřeba nastar-
tovat další etapu fungování 
naší společnosti. Musíme dát 
prostor mladším specialis-
tům, kterých máme hodně. 
Mají zkušenosti a chtějí se 

také realizovat při řízení spo-
lečnosti. Určitým způsobem 
je potřeba restrukturalizovat 
řídící aparát.

Nemůžu říci, že bych 
odcházel s nějakou trpkostí. 
Na to, co jsem udělal, jsem 
z větší části pyšný. Myslím, 
že předávám firmu do rukou 
lidem, kteří mají velké schop-
nosti. Budoucnost Metrosta-
vu, o kterou mi hlavně jde, 
není nikterak ohrožena.

 Kdo bude prezidentem 
skupiny místo vás?
Člověk místo mě přijde 
1. července. Je to můj dlouho-
letý spolupracovník, velice 
zkušený odborník a manažer 
František Kočí. Je to člověk, 
který pro Metrostav pracuje 
desítky let. Podnik se vždy 
snažil lovit ve svých vlastních 
vodách. Funkcionáři, kteří 
se na stavbách a ve vedení 
osvědčili, mají u nás velkou 

šanci na kariérním žebříčku 
postupovat.

 Zažil jste si to na vlastní 
kůži?
Prožil jsem tu celý profesio-
nální život. Čeho jsem ve své 
profesi mohl dosáhnout, toho 
jsem dosáhl. Doufám však, 
že nějaké zajímavé projek-
ty jsou ještě přede mnou. 
Do Metrostavu jsem nastoupil 
v roce 1973 hned po dokon-

čení stavební fakulty. Za tu 
dobu jsem prošel různými 
pozicemi, abych skončil jako 
předseda představenstva 
a prezident skupiny. Nešlo ale 
jen o stoupání po kariérním 
žebříčku. Byl jsem u projektů, 
které byly mimořádně zajíma-
vé. Byly to projekty, o nichž 
snily celé generace stavebních 
inženýrů.

 Předznamenává váš 
odchod rovněž změny 
ve skladbě akcionářů 
Metrostavu?
Akcionářů se tento krok vů-
bec netýká, s tím nemají nic 
společného.

 Svůj podíl si 
ponecháte?
Jsem minoritní akcionář 
Metrostavu. Firmu mám rád 
a věřím jí. Není žádný důvod, 
abych se akcií Metrostavu 
zbavil. 

 Řeší spolumajitelé 
Metrostavu otázku 
nástupnictví?
Otázku nástupnictví v tuto 
chvíli koordinovaně neřeší-
me, ale je možné, že se k ní 
v budoucnu dostaneme. 
Nicméně máme odsouhlasené 
předběžné principy restruk-
turalizace řízení. Chceme 
během několika málo let 
získat do představenstva 
špičkové exekutivní manažery 
našich firem. Tak, jak je to 
běžné u západních společ-
ností, kde v představenstvech 
sedí lidé z exekutivy. Akcio-
nářský dozor bude probíhat 
prostřednictvím dozorčí rady, 
respektive dozorčích rad jed-
notlivých podniků ve skupině. 
Akcionáři budou tedy postup-
ně vytlačeni z exekutivních 
pozic špičkovými odborníky 
a manažery.

 Metrostav má ještě 
z doby kuponové 
privatizace řadu drobných 
akcionářů. Máte ohledně 
nich nějaký plán? 
Těchto akcionářů jsou asi 
čtyři tisíce. Vytěsnění zatím 
v plánu nemáme.

 Jsou věci, které byste 
ze zpětného pohledu 
vrcholového manažera 
Metrostavu udělal jinak?
Asi ano. Je však potřeba vidět, 
že rozhodování je proces, 
v němž hraje klíčovou roli 
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Jiří Bělohlav je nepřehlédnutelnou postavou českého stavebnictví. 
Po 46 letech nyní končí v čele společnosti Metrostav, do které 
nastoupil hned po škole jako geometr. „Byl jsem u projektů, které 
byly mimořádně zajímavé. Byly to projekty, o nichž snily celé generace 
stavebních inženýrů,“ říká k působení ve firmě, která Pražanům 
postavila značnou část metra, třicet procent zakázek má v severských 

zemích, ale také se zapletla do korupční kauzy Davida Ratha.
 
Daniel NOVÁK



čas. Rozhodujete se podle 
momentálních zkušeností 
a znalostí. Pak se rozhodnete 
a ta věc se už nijak nedá vrátit 
zpátky. Člověk není neomyl-
ný. V určitém procentu svých 
rozhodnutí se plete, což ještě 
není nic hrozného. Nesmíte 
se jen plést stále.

 Trochu jsem narážel 
i na to, zda zpětně vidíte 
nějaké chyby, které 
Metrostav přivedly až mezi 
obviněné v jedné z větví 
kauzy Davida Ratha. 
Je to věc, která nás velice 
trápí, obtěžuje a zatěžuje. 
Mě osobně pak velice mrzí, 
když se píše, že Metrostav dal 
dohromady deset etických 
pravidel, a tím se vyvinil. 
Tak to není. Metrostav je 
skvělá firma. Etický kodex, 
jak se mají řídící pracovníci 
chovat, měly již Vodní stavby, 
z nichž Metrostav na začátku 
sedmdesátých let vznikl. 
Není to nic, co by vzniklo až 
v roce 2012, kdy se uzákonila 
trestněprávní odpovědnost 
právnických osob.

Že jsme se do toho maléru 
v Rathově případu dostali, je 
do značné míry věc, kterou 
považuji za účelovou. Je tu 
poptávka po odhalení něče-
ho, co je šmrncnuté korupcí 
a následném potrestání 
domnělých viníků. Že jsme 
spojováni s takovými věcmi, 
nás poškozuje.

 Jak?
Jde hlavně o jméno na veřej-
nosti. Naštěstí nás tato věc 
nepoškozuje v odborných 
kruzích. Třicet procent 
našeho objemu děláme v se-
verských zemích. Korupční 
potenciál je tam prakticky 
nulový. Investoři si tam 
vyloženě přejí, abychom 
dávali nabídky. Nemáme tam 
sebemenší patálie.

Tady je situace jiná. Je 
poptávka po kauzách, v no-
vinách se to hezky čte. Pevně 
věřím, že se z toho problému 
vyviníme. Doufejme, že tyto 
kauzy budou v dohledné 
době ukončené a my zase 
budeme moci normálně 
pracovat. Prostředí, v němž 
v současné době děláme, není 
jednoduché. Je to vysilující.

 Na jednom 
z odposlechů v kauze Rath 
je zachycený generální 

ředitel Metrostavu Pavel 
Pilát s bývalou ředitelkou 
kladenské nemocnice 
Kateřinou Pancovou, 
jak se mají domlouvat 
na veřejných stavebních 
zakázkách. Jak nahlížíte 
na tehdejší jednání 
vrcholového představitele 
Metrostavu?
Obchod, na jehož konci 
má být dobrý výsledek 
pro všechny zúčastněné 
strany, nejde udělat tak, že 
obchodník nebude mluvit 
se zákazníkem. Lidé spolu 
nějakým způsobem musejí 
komunikovat. Samozřejmě 
že tato komunikace musí mít 
určitá pravidla. Korupce je mi 
odporná. A věřím, že stejně to 
mají i všichni řídící pracovníci 
Metrostavu. 

Nejsem v celé věci osobně 
zainteresovaný, ale pochopi-
telně to sleduji, protože Met-
rostav je v této kauze rovněž 
obviněný. Z toho, co v těch 
nahrávkách slyším, nedoká-
žu usoudit, o čem si ti lidé 
povídali. Nepoznám to z toho. 
Pro všechny zúčastněné je 
problém z toho rozpoznat, oč 
tehdy vlastně šlo. Uvidíme, 
jak se k tomu postaví soud. 
Podle toho se budeme muset 
zařídit. Normálně spolupra-
cujeme s orgány činnými 
v trestním řízení. 

 Když se ohlédnete 
zpět, na které projekty 
vzpomínáte nejvíce?
Vždycky se vzpomíná na ten 
první. Mou specializací byly 
ocelové mosty. Chtěl jsem 
pracovat někde v projekci, 
protože jsem měl určitý 
ostych pracovat s lidmi.
Nastoupil jsem do Metrostavu 
jako asistent geometr. Získal 
jsem tehdy místo geometra 
na lince C z Kačerova na Jižní 
Město. Dva roky jsem vymě-
řoval stanice, dnešní Opatov 

a Háje. Na Opatově jsem pak 
pracoval jako stavbyvedoucí. 
To byl pro mě významný 
vstup do řemesla. Původně 
jsem si vysnil, že budu stát 
někde u rýsovacího prkna 
a počítacího stroje, budu pro-
jektovat mosty a nebudu mít 
žádné podřízené. Když jsem 
ale přičichl k syrové stavařině 

• Vystudoval Stavební fakultu 
ČVUT, obor konstrukce 
a dopravní stavby.

• Do Metrostavu nastoupil 
v roce 1973. V roce 2001 se 
stal generálním ředitelem 
firmy.

• O osm let později se dostal 
do čela představenstva 
a na post prezidenta celé 
skupiny. 

• Rád lyžuje, jezdí na kole 
a rybaří.  

Jiří 
BĚLOHLAV (69)
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V zahraničí se setkáváme s tím, 
že máme silné partnery a náročné 
investory. Nechtějí nás ale 
primárně srazit na kolena, jako se 
nám to častokrát stává tady. 

a k práci s lidmi, začalo se mi 
to líbit. Následně jsem se roz-
hodl, že zůstanu v provozu.

 Co nejtěžšího jste 
v Metrostavu zažil?
Velice komplikovaný projekt 
byl přechod trasy metra přes 
Vltavu mezi stanicí Nádra-
ží Holešovice a Kobylisy. 
Naprojektováno to bylo tak, 
že se na Vltavě měly udělat 
tři jímky a v nich se plánovalo 
udělat části tunelu. Ten vede 
velice mělce pode dnem 
Vltavy. A to z toho důvodu, že 
když se dělala stanice Nádraží 
Holešovice, nebylo ještě roz-
hodnuto, jakým způsobem se 
Vltava bude překonávat. Jestli 
po mostu, nebo v tunelu. Tím 
pádem hloubka stanice muse-
la být poměrně malá, kdyby 
se náhodou muselo na most.

 Jak jste to vyřešili?
Tehdy jsme se místo jímek 
rozhodli ke kroku, který 
byl dost riskantní. Přechod 
měl být udělán tak, že jsme 
kolem roku 2001 na pravém 
břehu řeky udělali suchý dok. 
V něm jsem vybetonovali 
celý tunelový rohlík. Trasa 
je tam ve výškovém i smě-
rovém oblouku. Tubus jsme 
pak uzavřeli ocelovými vraty 
a celý jsme ho vyvážili. Pak 
jsme suchý dok zaplavili. Díky 
tomu se nám celý betonový 
prvek odlepil ode dna. Pomo-
cí navijáků jsme ho přetáhli 
přes řeku. Tam jsme tubus 
zapustili do dna v místě, kde 
jsme si předtím vyhloubili 
rýhu.
 

 V cizině jste už někde 
také řešili podobně těžké 
projekty?
Opravdu těžký projekt pro 
nás nastal v roce 2005, když 
jsme se rozhodli expandovat 
do zahraničí. Tehdy jsme pře-
stali mít schopnost uplatnit 
naše zařízení a vyškolené spe-
cialisty do podzemí na domá-
cím trhu. První projekt, který 
jsme v zahraničí získali, byl 
na Islandu. Šlo o vybudování 
dvou silničních tunelů. Do-
stali jsme se tam do opravdu 
těžkých podmínek. Technic-
kých i finančních.

Tunel jsme začali dělat 
v době, kdy vypukla obrovská 
hospodářská krize. Island se 
tehdy dostal do šílených potí-
ží. Země vlastně zkrachovala. 
Kontrakt jsme tehdy měli 

uzavřený v islandských ko-
runách. Voda nám proudem 
tekla do čelby. Horninu jsme 
museli injektovat chemic-
kými hmotami, které jsme 
za „drahé“ peníze nakupovali 
v Německu a prodávali jsme 
je za bezcenné islandské koru-
ny. Byl to pro nás mimořádně 
těžký problém. Ale překonali 
jsme ho. Fakt, že jsme tehdy 
z Islandu neutekli, že jsme 
tunel dodělali, nám otevřel 
cestu k dalším investorům 
v severských zemích.

 Stavbaři si dlouho 
stěžovali, že se vyhlašuje 
málo veřejných zakázek 
a soutěží se proto 
s dumpingovými cenami. 
Už se to zlepšilo?
Dá se říci, že se již staveb-
nictví zvedlo. Bohužel je 
struktura projektů jiná, než 
bychom potřebovali. Zakázek 
na budovy je víc než dost. De-
velopeři by nám ruce utrhali. 
Ale ve specializacích, na nichž 
stojíme, práce dost nemá-
me. Proto také musíme mít 
zhruba třicet procent našich 
kapacit venku.

 Jak vychází Česko 
v podmínkách pro stavění 
ve srovnání se zahraničím?
V zahraničí se setkáváme 
s tím, že máme silné partnery 
a náročné investory. Nechtě-
jí nás ale primárně srazit 
na kolena, jako se nám to 
častokrát stává tady. Investor 
se tu snaží dodavatele ponížit, 
zašlapat do země a vyždímat 
z peněz. Týká se to soukro-
mých i veřejných investorů. 
U těch veřejných je problém 
s různým výkladem zákona 
o veřejných zakázkách. Skoro 
každý veřejný zadavatel ho 
intepretuje jiným způsobem.

Samostatnou kapitolou jsou 
reference. Veřejní zadavatelé 
se neostýchají zadat zakáz-
ku firmě, která v daném 
segmentu nemá vůbec žádné 
reference a koupí si je někde 
v zahraničí nebo tam získá 
partnera.

To by se nám v zahraničí ni-
kdy nestalo. Místní firmy tam 
ani nenapadne, že by mohly 
soutěžit projekt, na který 
nejsou vybavené nebo na něj 
nemají kapacity či ho nikdy 
nedělaly. V Česku si každý, 
kdo má garáž, dvě kolečka 
a dva Ukrajince, myslí, že 
může dělat miliardové věci.
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Nad drahami 
zataženo
České dráhy mají za sebou 
bleskové odstranění předse-
dy představenstva a gene-
rálního ředitele Miroslava 
Kupce. Smutné je, že se 
vyhazov neobešel bez osobní 
diskreditace manažera. Ještě 
smutnější je, že jeho konec 
nebyl nijak zdůvodněn. 

Kupec nedostal ani šanci se 
na dozorčí radě hájit. Šermu-
je se přitom tajnou zprávou 
BIS. To skýtá prostor pro 
spekulace a verzí Kupcova 
možného průšvihu koluje 
dlouhá řada. BIS se u vyso-
kých úředníků a manažerů 
státních firem zabývá pře-
devším korupcí, která se dá 
vyložit jako ohrožení státu. 
Je možné, že Kupec skutečně 
způsobil drahám škody, nej-
častěji se mluví o pronájmu 
vozidel. Jenže může jít také 
jen o manažerský přehmat, 
který není trestný. Každopád-
ně z hlediska práva je nevin-
ný, dokud není odsouzen. 
Po pondělním jednání dozor-
čí rady je nicméně společen-
sky a profesně přinejmenším 
dočasně vyřízený. 

Možná se tomu hřmot-
ný, paličatý manažer mohl 
vyhnout, kdyby pochopil 
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Od žalobců 
ruce pryč
Kriminalita v Česku klesá, 
oznámila hlava žalobců Pavel 
Zeman. Potěšitelné jsou 
podle něj i výsledky práce 
vrchních státních zastupitel-
ství v Praze a Olomouci. V le-
tech 2011 až 2018 tito státní 
zástupci obžalovali 1051 lidí 
a z tohoto počtu zatím soudy 
rozhodly o 366 obžalova- 
ných. Pravomocně odsoudily 
293 lidí a 53 lidí, tedy  
14,5 procenta, obžaloby 
zprostily. Bravo. 

Škoda jen, že laik se ne-
dozví, jestli a proč jsou ta 
čísla dobrá. Rozhodně si ale 
pamatuje, že například kauzy 
stojící za pádem vlády v roce 
2013 ještě nejsou vyřešené, 
a rozhodně nemají rozměr, 
jaký jim na počátku bombas-
ticky přisoudili olomoučtí 
žalobci. Podobných příkladů 
by se dalo uvést víc. Možná 
je to nespravedlivé, ale to je 
život. Suchá statistika proti 
němu nemá šanci. Zvlášť 
zveřejněná ve dnech, kdy se 
o postavení žalobců hojně 
diskutuje. Marketingově lze 
Zemanův tah pochopit, ale to 
je asi tak všechno.

Tvář dne

Bylo rozhodnuto 
ukončit stíhání Ivana 
Golunova, protože ne-
lze dokázat jeho účast 
na spáchání zločinu, 
řekl o sledovaném 
případu ruského no-
vináře ministr vnitra 
Vladimir Kolokolcev. 
str. 9

Komentář Glosa Jany HAVLIGEROVÉ

sloužícího šéfa Petra Žaludy 
mají daleko. Kupec odchází 
po devíti měsících. Odhléd-
neme-li od tajných zpráv, 
dala by se na jeho působení 
nalézt řada pozitiv. Zajistil 
drahám jistotu v regionální 
dopravě na dalších deset let, 
udržel rating a udal dosud 
nejvýhodnější dluhopisy. 

Našly by se jistě i nekri-
minální důvody k odchodu. 
Arogantní jednání vůči 
krajům jako hlavním zákaz-
níkům či odchod klíčové 
manažerky ke konkurenci. 
I tak měly dráhy našlápnuto 
k relativně klidnému období, 
kdy se mohly soustředit 
na obnovu vozového parku, 
postupné umořování dluhu, 
případně expanzi na jiné 
trhy. Zatím ale vyslaly 
do okolí signál, že vrcholný 
manažer možná krade, v hor-
ším případě byl odstraněn 
z politických důvodů. 

Jeden se přitom neubrá-
ní srovnání: Kupec musel 
jít, byť třeba oprávněně, 
kvůli neveřejné zprávě BIS. 
Obvinění nepadlo. Trestně 
stíhaný premiér vládne dál.  

 
Jan 
ŠINDELÁŘ
spolupracovník  
redakce

náznaky ze strany premiéra 
Babiše a odešel sám. Babiš se 
kvůli jeho odchodu ocitl pod 
nepříjemným tlakem ve sně-
movně, což se neodpouští. 
Ke Kupcově smůle navíc 
premiér miluje bezpečnostní 
složky a na rozdíl od svých 
předchůdců rád čte jejich 
zprávy a bere je vážně. 
A když se to hodí, koná.

Základní otázkou nyní je, 
kdo se postaví do čela drah. 
Předem vybraný adept zatím 
nevyšel, bude výběrové říze-
ní. Způsob Kupcova vyhazo-
vu ale nedává příliš velkou 
naději, že se bude o post 
ucházet nějaký normální 
manažer se zkušenostmi ze 
soukromé sféry. Kdo by risko-
val, že se během pár měsíců 
znelíbí a odejde pošpiněn?

Českým drahám situace 
neprospívá. Do více než pě-
tileté stability z dob nejdéle 

Být zhnusený a nespokojený je naprosto v pořádku. Nikdo nikdy 
nedokázal nic skutečně velkého, když byl šťastný.

Způsob Kupcova 
vyhazovu nedává 
příliš velkou naději, že 
se bude o post ucházet 
nějaký normální 
manažer.



Dárek pro každého: 
PC myš a sluchátka!

www.iSportLiga.cz

 Sobota 15. 6. 
od 13.00 
na Letné 

Vstup zdarma 

DEJ GÓL 
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Zažila vaše společnost 
něco významného?  
Pište nám na  
lidee15@cncenter.cz

FENOMENÁLNÍ 
ARCHITEKTURA. 
V pražském Centru 
současného umění 
DOX se konal křest kni-
hy Fenomén s podtitu-
lem Schody Evy Jiřičné 
jako umělecký objekt, 
jejímž autorem je Petr 
Volf a vydavatelem 
společnost Prostor –  
architektura, interiér, 
design. Součástí akce 
byla prohlídka výstavy 
„Jiřičná“ včetně 
zrekonstruovaného 
schodiště ze skla 
a nerezové oceli právě 
od této světoznámé 
české architektky.

OCENĚNÝ TALENT. Zvláštní cenu 
České manažerské asociace pro mladé 
talenty získali v rámci letošního 9. ročníku 
soutěže začínajících podnikatelů T-Mobile 
Rozjezdy Petr Mikulka – Retrokolo, Michal 
Doubek – Contributr.io, Vladislava 
Závrská – Knihář a Jakub Velkoborský – 
Click&Eat (na snímku se členem prezidia 
ČMA Vilémem Vrbou). Do devátého roč-
níku rozjezdů se přihlásilo 579 nápadů, 
o pětinu začínajících podnikatelů více než 
v předchozím roce. Hlavní cenu si odnesli 
Pavel Hrstka, Martin Burkoň a René Ně-
meček z Chrudimi a jejich trička CityZen.

TRIUMF. Kvarteto České spořitelny ovládlo 14. ročník Adastra 
Bank of the Green, prestižního turnaje družstev bankéřů v golfu 
na Karlštejně. Druhá skončila v konkurenci dvanácti týmů ING 
a třetí Raiffeisenbank. Na snímku předává Pavel Kysela z Adastry 
(vpravo) putovní pohár kapitánovi vítězů Petru Maškovi.

STYLOVÁ DEGUSTACE.  
Designová vinárna Kolby 
v areálu nových budov Ruston-
ka hostila klienty a partnery 
deníku E15 z mediálního domu 
Czech News Center. Degustací 
ryzlinků z Česka, Německa 
a Rakouska provázel šéf J&T 
Leasing, člen představenstva 
J&T Wine Holding a nadšený vi-
nař Vlastimil Nešetřil (na samo-
statném snímku), na organizaci 
dohlížel Petr Málek z J&T Banky 
a hosty uvítala šéfredaktorka 
deníku E15 Tereza Zavadilová. Fo
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JUBILEUM S BUBLINKAMI. Pětihvězdičkový hotel Augustine spa-
dající do portfolia Luxury Collection mezinárodní sítě hotelů Marriott 
oslavil desáté výročí působení na našem trhu. Velkolepým večerem 
otevřel první bar s exkluzivním šampaňským Perrier-Jouët v Česku. 
Akce se zúčastnilo přes 100 hostů. Program v čele s vystoupením 
zpěvačky Moniky Bagárové si nenechala ujít herečka a spisovatelka 
Vlastina Svátková (na snímku), Yvetta Blanarovičová či módní návr-
hářka Taťána Kovaříková. Večerem provázela Eva Čerešňáková.

www.e15.cz | 15

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?

299611/130 inzerce

PRVNÍ Z PĚTI.  
Až z Kuřimi si pro svou 
výhru, vůz Škoda Octavia 
combi, přijel pan Michal 
do pražské centrály Staveb-
ní spořitelny České spoři-
telny. Stal se prvním z pěti 
vylosovaných výherců 
rodinného vozu. Do sloso-
vání o první vůz se dostali 
všichni, kteří si v době od  
1. dubna do 8. května 2019 
sjednali Úvěr od Buřinky. 
Klíče od vozu předal výherci 
člen představenstva SSČS 
Ondřej Čtvrtečka a speci-
alistka rozvoje obchodu 
Kateřina Hlavová.

Z ÚCTY K EX-
PREZIDENTOVI. 
Moneta Money Bank 
se stala partnerem 
Knihovny Václava 
Havla a slavnost-
ně otevřela první 
Knihovničku Václava 
Havla ve svých 
prostorách. Partner-
stvím chce banka 
podpořit šíření 
myšlenkového, lite-
rárního a politického 
odkazu Václava 
Havla jakožto 
dramatika, myslitele 
a bojovníka za svo-
bodu a demokracii, 
který se Knihovna 
Václava Havla snaží 

zprostředkovat široké veřejnosti, a především mladé generaci. 
„Kromě finanční podpory jsme knihovně poskytli bezplatný sbírko-
vý účet a pomáháme s hledáním nových způsobů, jak pro knihovnu 
získávat dárce,“ přiblížila spolupráci senior manažerka komuni-
kace a CSR banky Martina Lambert. Výkonný ředitel KVH Michael 
Žantovský (uprostřed) předal bance při slavnostním otevření první 
výtisk nové knihy Kančí na daňčím: Kuchařka Václava Havla.

STÁLE JEDINÍ. Analytická 
agentura Newton Media 
a komunikační agentura 
Ogilvy získaly prestižní ce-
losvětové ocenění v soutěži 
mediálních analytiků. Ob-
sáhlý materiál použitý jako 
součást kampaně na podpo-
ru moderní léčby schizo-
frenie nominovaly odborné 
poroty letošního ročníku 
na shortlisty v kategoriích 
Best use of social media 
measurement a Best use of integrated communication asurement/
research. Ve druhé jmenované pak přihlášený projekt získal třetí 
místo. Newton Media zůstává jedinou společností na domácím 
mediálním trhu, která ocenění AMEC Award kdy získala a potvrdila 
jím svou významnou pozici.
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Foto dne 

Vědci zjistili, že…

BOUŘE. Mohutné 
vzdušné proudění 
změnilo v posledních 
dnech pohled 
na oblohu nad 
Německem. 
Surrealistickou scénu 
vykouzlila bouře 
v braniborském 
Sieversdorfu nad 
polem větrných 
elektráren v okrsku 
Oder-Spree. 

16 | NAKONEC
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Marek SCHWARZMANN

Rakouští archeologové 
nalezli v osmdesátých letech 
minulého století u obce 
Stillfried an der March 
pozůstatky po pobytu lidí 
kultur popelnicových polí. 
V jedné z uren, v níž se 
skladovalo obilí, byly nale-
zeny také zhruba tři až čtyři 
centimetry velké „donuto-
vité“ prstýnky. Vědci se do-
mnívali, že jsou  to drobná 
hliněná závažíčka. Až nyní 
po důkladném prozkoumání 
nálezu, který ověřili také 

metodou radioaktivního 
datování, vyšlo najevo, že 
jsou to cereální kroužky 
z let 960 až 900 před naším 
letopočtem – tedy nejstarší 
známé dochované cereálie 
na světě.

Tři „zvláštní zuhelnatělé 
kroužky“ ležely v urně peč-
livě uloženy a uspořádány 
vedle dalších čtrnácti hlině-
ných kroužků, které sloužily 
jako závaží tkalcovského 
stavu. V dalších více než sto 

urnách byly nalezeny lidské 
lebky, části těl či pozůstatky 
zrní. Právě výzkum těchto 
nálezů dostal přednost, 
na zčernalé kroužky se do-
stalo až teď. A podle všeho 
byly tím nejzajímavějším, 

co lokalita vydala. Kroužky 
byly vyrobeny z velmi jemně 
namleté pšeničné a ječmenné 
mouky, pečlivě uhněteny, vy-
tvarovány a uloženy. „Cereá-
lie tehdy měly kromě stravy 
také dosud nezjištěný rituální 
význam,“ napsali vědci ve stu-
dii, kterou publikoval časopis 
PLOS.  

Archeologové si rovněž 
zaspekulovali, že kroužky 
byly uhněteny z mouky a poté 
volně sušeny. Na odhalení 
přesného postupu výroby 
však nález nestačil. Nyní 
porovnávají styl zpracování 
se styly z jiných lokalit.

… lidé už v době bronzové znali cereálie
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NÁLEZ. 
Hliněná závaží 
na tkalcovský stav 
a trojice zčernalých 
cereálních 
kroužků.


