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Osm šéfů polostátní energetické firmy ČEZ si za první půlku roku 
přišlo na bonus k základnímu platu ve výši 40 milionů korun. A to 

díky opčnímu programu firmy, v kterém manažeři mají nárok na akcie 
podniku za zvýhodněné ceny. Prodali každých devět akcií z deseti. 
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ČEZ vydělává 
hlavně
manažerům
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Vládní čtvrť může  
být v Bubnech
Až deset tisíc úředníků  

je schopen pojmout 
proměněný brownfield  

v Bubnech-Zátorech.  
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 CZK/EUR •  25,580 / +0,035 Kč   CZK/USD •  22,659 / –0,033 Kč   PX •  1050,88 /  –0,11 %   BITCOIN •  8158,00 $ / +1,60 %   ZLATO •  1341, $ / +0,22 %
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PRÁVĚ V PRODEJI



Vývoj počtu založených  
a zrušených restaurací v ČR (v tisících)

Pramen bisnode

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

10,3 11,2 12,1 13,1 14,2 15,5 17,5 19,4 20,7 21,1 
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Trable země draka
Nejlidnatější země světa v posledních dnech 
znovu plní stránky novin. Jedním z důvodů je po-
kračování kauzy kolem společnosti Huawei, kterou 
mnohé technologické giganty odstřihly od někte-
rých svých služeb. Čínská telekomunikační firma 
si proto v mnohých státech nechala zaregistrovat 
název svého operačního systému Hongmeng, který 
má sloužit jako záloha používaného Androidu. 
Hlavní je umět si poradit.

Ve stejné době, kdy do ulic Hongkongu vyšly 
protestovat proti čínskému vlivu stovky tisíc lidí, 
zaznamenala mobilní komunikační služba Tele-
gram masivní útoky ze strany čínských interne-
tových robotů. Podle zakladatele aplikace Pavla 
Durova se přitom nejednalo o výjimku. I v Číně 
nejspíš považují protesty obyvatel za nedemokra-
tické.

Čínští regulátoři by měli navýšit podporu eko-
nomiky a udržet dostatek likvidity v oběhu. Uvedl 
to čínský vicepremiér Liu He. Země se tak snaží 
popasovat se se zpomalující ekonomikou i s hrozící 
obchodní válkou a finanční krizí. Souboj komunis-
mu a kapitalismu bude ještě zajímavý.

Graf dne

Číslo dne

28
zemí povoluje 

sňatky 
homosexuálů. 

Jako zatím 
poslední o tom 
včera rozhodl 

Ekvádor.
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Podána k Ústavnímu soudu by 
však mohla být až po souhlasu tří 
pětin poslanců. „Žaloba se stává ši-
rokou záležitostí širokého spektra 
senátorů a senátorek a je třeba 
ji brát vážně,“ řekl předkladatel 
návrhu Václav Láska z šestičlenné-
ho klubu Senátor 21. Připomněl, 
že Senát je jediná instituce, která 
může prezidenta zažalovat. „Po-
kud by mlčel, znamenalo by to, 
že jeho jednání je v pořádku, že je 
legitimní,“ míní.

Pod návrhem jsou podepsáni 
i zástupci KDU-ČSL, STAN, ODS, 
TOP 09 či bývalí prezidentští 
kandidáti Pavel Fischer a Marek 
Hilšer. Z třináctičlenného klubu 
ČSSD iniciativu jako jediný podpo-
řil Jiří Dienstbier.

Láska poznamenal, že cílem 
žaloby není Zemana sesadit. „Jde 

Senát projedná 
žalobu na Zemana
Pavel OTTO

Dlouhodobá a soustavná prezen-
tace Česka v zahraničí v rozporu 
s oficiální politikou vlád, jmeno-
vání prezidentského kabinetu 
Jiřího Rusnoka navzdory tehdejší 
„stojedničkové“ dohodě sně-
movních stran o sestavení vlády, 
nejmenování Miroslava Pocheho 
ministrem zahraničí nebo zpo-
chybňování nezávislosti justice. 
Těmito a několika dalšími kroky se 
měl prezident Miloš Zeman podle 
více než třiceti senátorů dopustit 
porušení ústavy.

Po včerejším hlasování Senátu je 
jasné, že jejich počet stačí k tomu, 
aby se žalobou na hlavu státu 
zabývala celá horní komora parla-
mentu, kde má převahu opozice. 

o stanovení mantinelů pro výkon 
prezidentského mandátu,“ uvedl.

Kvůli podpoře sněmovny ne-
chce třicítka senátorů projednání 
uspěchat. Dolní komora podle 
nich žalobu obdrží až po prázd-
ninách. Sněmovna má tři měsíce 
na debatu a dání souhlasu. Kdyby 
se ve lhůtě nevyjádřila nebo návrh 
nezařadila na program, její stano-
visko je nesouhlasné.

Vzhledem ke složení sněmovny, 
kterou ovládá koalice ANO a ČSSD 
tolerovaná komunisty, je úspěch 
žaloby takřka vyloučený. Senátor 
Jiří Růžička (TOP 09) si to podle 
svých slov uvědomuje. „Je ale 
třeba neustále upozorňovat na to, 
že si prezident nemůže vykládat 
ústavu, jak chce,“ řekl.  

Od ustavení Senátu v roce 1996 
se jeho členům podařilo podat 
žalobu na prezidenta jen jednou, 
a to před šesti lety na Václava 
Klause. Důvodem byla jeho 
rozsáhlá amnestie. Ústavní soudci 
řízení zastavili, protože krátce 
po podání žaloby Klausův mandát 
vypršel.            názory str. 14

Cílem žaloby není 
Zemana sesadit. 
Jde o stanovení 
mantinelů pro výkon 
prezidentského 
mandátu, uvedl senátor 
Václav Láska.
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Zápisník  
Michala TOMEŠE

Stát hodlá více podpořit 
pěstounskou péči

Ministerstvo práce chystá změny 
v péči o ohrožené děti. Plánuje 
zvýšení odměn přechodných pěs-
tounů, úpravu příbuzenské pěs-
tounské péče i zavedení příspěvků 
pro mladé, kteří opouštějí dětské 
domovy či pěstounské rodiny 
a ještě studují. Záměry sněmovní-
mu sociálnímu výboru představily 
zástupkyně rezortu. Změny má 
obsahovat novela o ochraně dětí.

Vojsko se chystá budovat 
sítě s umělou inteligencí

Česká armáda se podle náčelníka 
generálního štábu Aleše Opaty 
do budoucna neobejde bez umělé 
inteligence na bázi neuronových 
sítí. Vojákům pomůže v boji, při 
analýzách či vyhodnocování. 
„Není již v lidských možnostech 
vyhodnocovat všechny potřebné 
informace a vjemy,“ řekl na Žofín-
ském fóru, které bylo věnováno 
modernizaci armády.

Prahu čekají v létě kvůli 
opravám desítky výluk

Hlavní město chystá pro letní 
měsíce desítky oprav komunikací. 
Pracovat se bude na silnicích, 
mostech či na tratích MHD. K nej-
významnějším akcím patří oprava 
Štěrboholské spojky, již od června 
omezuje řidiče i rekonstukce Ví-
deňské ulice nebo práce na sjezdu 
do tunelového komplexu Blanka 
v ulici V Holešovičkách. 
                       více E15.cz  /lie, čtk/

Krátce

TŘI DESÍTKY. Pro to, aby Senát podal ústavní žalobu na prezidenta Zemana, 
hlasovalo přes třicet senátorů v čele s Václavem Láskou (na snímku).
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https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/prahu-cekaji-desitky-letnich-vyluk-opravy-postihnou-silnice-mosty-i-koleje-1359791%20%20


Až na jeden případ 
nebyla čínská techno-
logická firma Huawei 

v posledním půl roce vyřazena 
z žádného tendru vypsaného 
ministerstvy. Vyplývá to ze 
zjištění deníku E15.

Ministerstva dokončila 
bezpečnostní analýzy 

Ministerstva stejně jako 
další státní úřady, samosprávy 
a firmy měly od ledna za úkol 
od Národního úřadu pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost vypracovat analý-
zy rizik v souvislosti s čínskými 
firmami.

V případě zvýšeného rizika 
měly zvážit jejich vyřazení 
z veřejných zakázek. Týká se to 
především kritické informační 
infrastruktury státu, jako jsou 
rozvody energií a komunikační 
sítě či významné informační 
systémy.

Ministerstva analýzy rizik 
již dokončila. Většina z nich 
potvrdila, že Huawei ani jiné 
čínské firmy ze svých tendrů 
nevyloučila.

Výjimkou tak zůstává mini-
sterstvo financí a jemu pod-

Čínské firmy se udržely 
v tuzemských tendrech 

www.e15.cz | 3

Kauza Huawei 
ve světě

• Američané podezírají Huawei ze 
spolupráce s čínskou rozvěd-
kou, firma to popírá.

• USA zakázaly Huawei kupovat 
americké součástky, což mimo 
jiné vedlo ke zrušení uvedení 
notebooku této firmy na trh.

• Google firmě Huawei omezí 
používání systému Android. 
S restrikcemi přišel i Facebook.

• Otazník visí nad budováním 
5G sítí v Evropě, kde je Huawei 
významným dodavatelem.

306713/19 inzerce

řízená Finanční správa, která 
v lednu vyřadila Huawei z půl-
miliardového tendru na portál 
Moje daně. Po stížnosti čínské 
firmy však nakonec správa 
raději celou zakázku zrušila.

„Po důkladné analýze 
a vzhledem k nejistotě dalšího 
procesního a právního vývoje 
situace se Finanční správa 
rozhodla v zadávacím řízení 

nepokračovat,“ uvedla mluvčí 
ministerstva financí Anna Fuk-
sová s tím, že Huawei z dalších 
tendrů vyřazen nebyl.

První opatření

Takřka všechny rezorty nicmé-
ně přijaly řadu preventivních 
opatření, která mají zvýšit 
kybernetickou bezpečnost. 
Například ministerstvo práce 
a sociálních věcí v rámci ana-
lýzy rizik prozkoumalo, kde 
zařízení firmy Huawei používá.

„Úroveň žádného z iden-
tifikovaných rizik nedosáhla 
stupně kritické, nebylo tedy 
nezbytné činit okamžité kro-
ky,“ řekla mluvčí úřadu Andrea 
Vašáková s tím, že úřad připra-
vil řadu jiných opatření.

Ministerstvo zdravotnictví se 
zase zabývá především ochra-
nou dat pacientů. „V otázce 
kybernetické bezpečnosti vel-
mi aktivně pracujeme s našimi 
nemocnicemi,“ řekla mluvčí 
rezortu Gabriela Štěpanyová. 
Ministerstvo podle ní již po-
skytlo nemocnicím praktické 
návody, jak data chránit. 

NGUYEN Thuong Ly
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Šifrovaný přenos dat je 
s novou aplikací ještě snadnější
České fi rmy si po ročním 
fungování GDPR a mno-
ha medializovaných 
hackerských útocích 
pomalu zvykají na za-
vádění bezpečnostních 
řešení, která je ochrání 
před riziky zneužití 
citlivých dat. Jednou 
z důležitých oblastí 
je ochrana dat během pře-
nosu internetem. S novin-
kou Safety4Transfer přichází 
česká fi rma CNS a.s.  

Aplikace, která nemá na českém 
trhu obdoby a nabízí silné šifrování, 

je vhodná pro široké 
spektrum zákazníků 

od zdravotnictví, 
přes fi nanční 
služby, výrobní 
fi rmy, advokáty, 
notáře, daňové 
poradce a účet-
ní, až po státní 

instituce.  Odbor-
ník na počítačovou 

bezpečnost Petr 
Samek uvádí konkrétní 

příklad využití:
Každý poskytovatel zdravotní 

péče řeší problematiku zasílání 

citlivých údajů – lékařských zpráv 
či laboratorních výsledků. Většinou 
tato data posílá e-mailem nebo sdílí 
přes veřejná úložiště. Tento způsob 
komunikace však v sobě skrývá řadu 
potenciálních rizik, s přímým dopa-
dem na zákazníka, pověst společnos-
ti i na ekonomické výsledky.  

ŘEŠENÍ SAFETY4TRANSFER

Aplikace Safety4Transfer vyniká 
kombinací vysoké úrovně zabezpe-
čení a uživatelské přívětivosti. „Není 
třeba provádět složitou konfi guraci 
ani pracovat s certifi káty. Funguje to 

jednoduše – uživatel si v prostředí 
aplikace vyberu složku, ze které 
chce odeslat soubory, ty označí pro 
odeslání, vybere příjemce a klikne 
na Odeslat,“ popisuje Samek a záro-
veň dodává, že aplikaci je možné po-
užívat také jako serverovou službu. 
„Ta zajišťuje plně automatizovanou 
bezpečnou výměnu dat, mezi defi -
novanými informačními systémy,“ 
uzavírá Samek. 

Více informací a možnost 
vyzkoušení aplikace zdarma získáte 
na www.safety4transfer.com

cns_1_3.indd   13 13.6.2019   13:05:24

POSTOJ MOSKVY SE NEMĚNÍ. Rusko se ohledně okupace 
ze srpna 1968 drží dřívější česko-ruské dohody, která vpád vojsk 
Varšavské smlouvy do Československa odsuzuje, a svůj postoj 
nebude měnit. Ruský velvyslanec Alexander Zmejevskij (na snímku) 
to řekl po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem na Pražském 
hradě. Zeman si Zmejevského pozval kvůli návrhu ruského zákona, 
který by uznal účastníky sovětské okupace z roku 1968 za válečné 
veterány. Český prezident návrh označil za drzou provokaci a vel-
vyslanci sdělil, že v případě přijetí zákona lze očekávat dlouhodobé 
výrazně negativní dopady na vzájemné vztahy.          více E15.cz

RUSKÉ VYSVĚTLOVÁNÍ

https://www.e15.cz/domaci/rusky-velvyslanec-zmejevskij-moskva-se-ohledne-roku-1968-drzi-drivejsi-dohody-1359789


Nové Bubny nabízejí 
místo pro vládní čtvrť
J eden z největších 

pražských brownfiel-
dů Bubny-Zátory se 
změní pod taktovkou 
Institutu plánování 
a rozvoje hlavního 

města Prahy (IPR) v mo-
derní čtvrť pro desítky tisíc 
obyvatel a zaměstnanců. 
Kromě toho může nabíd-
nout prostor pro deset tisíc 
vládních úředníků. O jejich 
přestěhování se již několik 
měsíců mluví v souvislosti 
s pozemkem v Letňanech, 
které by od města rád získal 
pro státní úřady premiér 
Andrej Babiš (ANO).
 
Babišovi úředníci
 
„Pokud by měla v Praze 
vzniknout takzvaná vládní 
čtvrť, bylo by vhodné, aby 
vznikla v Bubnech – blízko 
centra města, vlaku, metra, 
tramvaje i blízko městského 
okruhu,“ řekl ředitel Insti-
tutu plánování a rozvoje 
Ondřej Boháč. „Oproti Let-
ňanům by tak město mohlo 
využít kupní síly tisíců 
úředníků, kteří by v Letňa-
nech neměli přes oběd nebo 
po práci kam zajít,“ dodal. 
Studie počítá s tím, že by 
administrativní komplex vy-
rostl v severní části čtvrtě, 
v blízkosti nádraží Holešovi-
ce. Podle IPR zde pozemky 
patří městu a státu, čímž by 
měly odpadnout potíže při 
jejich odkupu.

 Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majet-
kových, který za Babiše 
jedná s Prahou o výstavbě 
vládní čtvrti, je ale i nadále 
k Bubnům skeptický, byť je 
ochoten jednat. „Základem 
pro výstavbu administrativ-
ního komplexu je, aby stát 
vlastnil v dané lokalitě po-
třebné stavební pozemky,“ 
řekl mluvčí úřadu Radek Le-
žatka. „Pokud by pozemky 
v lokalitě Bubny v té části, 
kde IPR navrhuje výstavbu 
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Bubenská  
nádražní vodárna
Součástí území je i řada budov 
s památkovou ochranou. Bývalá 
nádražní vodárna (na snímku) se 
na seznam kulturních památek 
dostala v roce 2004. Urbanis-
té ji zapracovali do jednoho 
z obytných bloků. Stane se z ní 
společenské centrum.

Pražská filharmonie
V nové čtvrti by měl také 
vzniknout koncertní sál, a to 
v jižní části území u stanice metra 
Vltavská. Na podobu sálu by 
v druhé polovině roku 2020 měla 
být vypsána mezinárodní archi-
tektonická soutěž, pro kterou 
ateliér architekta Josefa Pleskota 
vytvořil hmotovou studii.  

Vltavská

Nádraží  
Holešovice

Památník ticha
Z území nezmizí ani historická 
paměť. Z nádraží Bubny byly 
během druhé světové války vy-
pravovány transporty s desetiti-
síci židovskými obyvateli z Prahy 
do koncentračních táborů. 
Po druhé světové válce odtud při 
odsunu odjížděli pražští Němci. 
V původní nádražní budově bude 
Památník ticha.

Rivery
Místo bývalé továrny na beto-
nové dílce vyroste za nádražím 
Holešovice nová pobřežní část 
Prahy 7. Projekt administrativní-
ho komplexu s hotelem Rivery, 
jehož majitelem je Skanska  
Property, sice není součástí 
územní studie, jeho podoba ale 
urbanisty zásadně ovlivnila.

Chystaná čtvrť  
Bubny-Zátory v číslech

• 25 tisíc obyvatel

• 11 tisíc bytů

• 29 tisíc pracovních míst

• 5 tisíc míst pro žáky ve školách

• 2024–2040 plánovaná výstavba
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Nové Bubny nabízejí 
místo pro vládní čtvrť

administrativních budov, 
vlastnil pouze stát a Praha, 
bylo by možné o výstavbě 
administrativního komple-
xu uvažovat,“ řekl Ležatka 
s tím, že vlastníků pozem-
ků může být ale mnohem 
více. Státu se navíc nelíbí, 
že je v Bubnech stavební 
uzávěra, není hotová změna 
územního plánu, kolem 
metra a drah jsou ochran-
ná pásma a je zde složitá 
stávající zástavba včetně 
bytových domů a doprav-
ních staveb.

Drtivou většinu území 
vlastní developer CPI Pro- 
perty Group. „Představená 
územní studie je výsledkem 
mnoha kompromisů. Oce-
ňujeme, že vedení Prahy 
je nakloněné tomu najít co 
nejlepší řešení pro tento 
holešovický brownfield,“ 
řekl mluvčí developera 
Jakub Velen.

Stavět by se mohlo  
do pěti let

 
Vedení Prahy i zástupci IPR 
jsou ale přesvědčeni, že 
se většina těchto problé-
mů v následujících letech 
vyřeší. Územní studie by 
po zapracování připomí-
nek měla být dokončena 
ke konci roku. Nyní se čeká 
na změnu územního plánu, 

která je ve své poslední 
fázi projednávání a město 
očekává, že bude dokon-
čena příští rok. „Následně 
by měla být sňata stavební 
uzávěra,“ dodal Boháč, 
podle kterého by se mohlo 
začít stavět do pěti let. 

 Revitalizaci brownfieldu 
v Bubnech žene dopředu 
také chystaná trať z centra 
Prahy na Letiště Václava 
Havla, která bude prochá-
zet právě bubenským ná-
dražím. Spojení na letiště 
za 40 miliard by mělo být 
dokončeno v roce 2028. 
„Trať je příležitostí pro to, 
aby byl tento brownfield 
proměněn. Z hlediska 
dopravy máme ale ještě 
hodně práce, abychom to 
dopracovali,“ řekl pražský 
radní Adam Scheinherr 
(Praha sobě). V Bubnech 
se totiž kombinují dvě 
stanice metra, dvě nádraží 
s tratěmi vedoucími skrz 
celé území, tramvajová síť, 
několik mostů, a přede-
vším rušná magistrála. 
Dopravní model by měl být 
hotov do konce léta. Počítá 
se například s tím, že bude 
nově propojena Veletržní 
ulice z Letné do Dělnické 
v Holešovicích. Železniční 
tratě uprostřed čtvrtě by se 
měly zdvihnout nad zem, 
aby pod nimi mohly vznik-
nout průchody, obchody 
a další zástavba.

 
Bydlení kolem  
parku

 
I přes protesty develo-
perů vznikne v Bubnech 
velký park, kolem něhož se 
budou stavět bytové domy. 
Ty by měly pojmout až 
25 tisíc obyvatel. Budovy 
by neměly mít víc než šest 
až osm podlaží, výškové 
stavby pro administrativní 
účely by měly vzniknout 
pouze na severu. „V zadání 
územní studie je kladen 
důraz hlavně na kvalitu 
života Pražanů. V nové 
čtvrti proto nebudou chy-
bět školy, školky, kultura, 
kvalitní parky a pohodlné 
ulice,“ řekl pražský náměs-
tek pro územní rozvoj Petr 
Hlaváček (TOP 09).

připravily
Petra JANSOVÁ
NGUYEN Thuong Ly
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RYCHLOTRAŤ. 
V plánu je i oživení 
železniční trati  
Praha–Kladno.  
Vést by tu také měla 
rychlodráha na letiště. 
Ta je zatím v přípravě.

ZELENÉ  
ZÁBRANY. Územní 
studie mimo jiné řeší 

i dopravu. Se seve-
rojižní magistrálou, 

která je v těchto mís-
tech velmi vytížená 

a denně tu projedou 
desítky tisíc aut, se 

nadále počítá. V plá-
nu je ji humanizovat 

– vysázet kolem ní tři 
řady stromů.

MÍSTO  
PRO ÚŘEDNÍKY.  
V okolí holešovického 
nádraží urbanisté 
vyčlenili prostor pro 
výškové administra-
tivní budovy. Některé 
z nich by mohly mít  
až 21 poschodí.  
Vzniknout by tam 
mohla zmiňovaná 
vládní čtvrť. 

PŘÍVĚTIVĚJŠÍ 
TVÁŘ. Změní se 

nejenom někdejší 
Nádraží Bubny, 
ale i jeho okolí. 

Historická dlažba se 
zachová, přístupová 

cesta se bude revita-
lizovat až k bývalé-

mu peronu. Veřejný 
prostor oživí zeleň 

a mobiliář.

Revitalizaci 
brownfieldu 
v Bubnech 
žene dopředu 
také chystaná 
trať z centra 
Prahy na Letiště 
Václava Havla, 
která bude 
procházet právě 
bubenským 
nádražím.



Jaroslav BUKOVSKÝ

Dceřiná firma investiční sku-
piny KKCG Karla Komárka 
Springtide Ventures má 
problém se svou investicí 
do izraelského start-upu 
Bio-Nexus. Technologické 
firmě nabízející komunikač-
ní platformu pro digitalizaci 
pracovních postupů se 
nedaří tak, jak investoři 
předpokládali. 

Vylepšené hospodaření 

Bio-Nexus svým akcioná-
řům předkládal poutavější 
čísla, než jaká by odpo-
vídala skutečnému stavu 
jeho byznysu. Springtide 
nyní s vedením společnos-
ti vyjednává o navrácení 
investice v objemu několika 
milionů dolarů. 

„Nemáme už důvěru 
ve vedení a chceme odejít. 
Jednou z variant je odkup 
našeho podílu současným 
managementem firmy, 

Komárkova KKCG 
se v Izraeli spálila 
se start-upem

ta projektů, nejen těch 
zainvestovaných levnými 
a evropskými penězi, byla 
nerealistická. Spousta 
projektů vzniká ostatně 
proto, že tady ty peníze 
jsou a samy se nabízejí, tak 
proč je nenabrat,“ soudí 
o trhu startupový investor 
a někdejší majitel e-shopo-
vé rodiny Vivantis Martin 
Rozhoň.

jelikož chtějí pokračovat 
dál,“ sdělil deníku E15 šéf 
Springtide Ventures Marek 
Jablonský. 

Výhoda širšího portfolia 

Češi aktuálně drží ve firmě 
zhruba čtyřicetiprocentní 
podíl. „Reálné výsledky 
firmy byly poněkud odlišné 
od těch, které nám firma 
prezentovala,“ dodává 
Jablonský s tím, že Bio-Ne-
xus je momentálně ve fázi 
existenčních potíží.

Bio-Nexus je nicméně jen 
jedním z osmi startupových 
projektů, do kterých Spring-
tide investoval. V Izraeli má 
přitom další dvě podle vše-
ho úspěšné investice, které 
navíc loni podpořil v dalších 
investičních kolech. 

Peníze se samy nabízejí 

Podle odborníků je trh se 
start-upy přesycen a čeká 
na ozdravnou vlnu. „Za tři 
čtyři roky se uvidí, že spous-
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7,6 
miliardy korun 
utržily loni Lesy 
ČR. Předloni to 

bylo 10,16 miliardy.
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Státnímu podniku Lesy 
ČR se loni propadl 
čistý zisk na sedmdesát 

milionů korun z 3,08 miliardy 
korun v předchozím roce. Byl 
to nejnižší výsledek v novo-
dobé historii podniku. Může 
za něj výrazný pokles cen 
dřeva způsobený kůrovcovou 
kalamitou. „Nízké ceny dřeva 
se odrazily v poklesu tržeb, 
ačkoli těžba vzrostla,“ uvedla 
mluvčí podniku Eva Jouklová. 
Podniku patří téměř polovina 
lesů v zemi.

Mezi lety 2010 až 2017 se 
roční zisky Lesů ČR pohybo-
valy v řádu miliard korun, 

Kůrovec čtyřicetinásobně srazil zisk Lesů ČR
předtím bývaly ve stovkách 
milionů korun. V novodobé 
historii podniku, která začala 
v roce 1992, měly Lesy ČR 
nejnižší zisk ve výši 71 milionů 
korun v roce 1993.

„Vzhledem k nezbytné těžbě 
kůrovcového dříví a k loňské-
mu zákazu úmyslné těžby smr-
ku a borovice podnik těží a ob-
choduje převážně kůrovcové 
dříví s nižším zpeněžením,“ 
vysvětlila Jouklová. Dodala, že 
propad cen dřeva se pohybo-
val v desítkách procent. Kromě 
poklesu cen dříví byl důvodem 
snížení zisku také výrazný 
nárůst cen prací v lese.

Tržby podniku loni klesly 
o 25 procent na 7,6 miliardy 
korun z předloňských 10,16 mi- 
liardy korun. Těžba dřeva loni 

vzrostla o třetinu na 10,7 milio-
nu metrů krychlových po  
8,05 milionu metrů krychlo-
vých v roce 2018. /čtk/

Zisk Lesů ČR před zdaněním (v miliardách korun)

Pramen Lesy ČR
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Springtide Ventures 
nyní s vedením  
Bio-Nexusu vyjednává 
o navrácení investice 
v objemu několika 
milionů dolarů. 

PŘÍPADNÁ AMERICKÁ CLA uvalená na automobilový 
sektor by v něm v Česku ohrozila až pětinu exportu a až 25 tisíc 
pracovních míst. Uvedlo to Sdružení automobilového průmyslu. 
Riziko zavedení 25procentního cla na vývoz automobilů a jejich 
dílů z Evropské unie do Spojených států by podle hlavního eko-
noma Deloitte Davida Marka znamenalo pokles tržeb autoprů-
myslu v ČR zhruba o dvanáct miliard korun ročně. Dotklo by se 
to hlavně největší české automobilky Škoda Auto (na snímku).
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CITLIVÝ AUTOPRŮMYSL



Kup na www.alza.cz nebo volej 225 340 111
Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 14. 6. do 23. 6. 2019 nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob.

Reprezentativní příklad k produktu Samsung Galaxy S10 : cena zboží 29 999 Kč s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 29 999 Kč, počet měsíčních splátek 10, výše měsíční splátky 2 999 Kč, za úvěr celkem zaplatíte 29 990 Kč, roční pevná úroková sazba 0 %, RPSN 0 %, úvěr bez 
pojištění schopnosti splácet. Poskytovatelem úvěru je banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Hello bank! by Cetelem). Společnost Alza.cz a.s. je zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zástupce a zastupuje na základě smlouvy o spolupráci 

poskytovatele úvěru.  Banka ani prodejce neposkytuje spotřebiteli „radu“ podle pravidel stanovených v § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.

Stačí se dotknout obrazovky a otevře se vám svět nové generace mobilních telefonů. 
Samsung S10 s ultrazvukovou čtečkou otisků v displeji, rychlým procesorem Exynos 9820 

a trojitým zadním fotoaparátem teď můžete mít na splátky bez navýšení na Alza.cz.

Mobily na splátky bez navýšení

Měsíčně

2 999,– *
Plná cena: 29 999,-

6,1“ AMOLED displej s rozlišením 3 040 × 1 440
Operační paměť RAM 8 GB, interní paměť 512 GB
Trojitý zadní fotoaparát 12 + 16 + 12 Mpx
Ultrazvukový snímač otisků prstů přímo v displeji
Obj. kód: SAMO0168b3

         Dual SIM 512GB         Dual SIM 512GB

Dárek
k nákupu

Teď ho máte na dosah

30
63

79
/1
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Marek SCHWARZMAN

Na tuzemském platebním 
trhu se zostřuje konkuren-
ce. Počátkem roku na něj 
vstoupil maďarský start-up 
Barion, když uzavřel spo-
lupráci s českým agregáto-
rem e-shopů, společností 
NetDirect. Ten má ve svém 
portfoliu přibližně pětinu ze 
čtyř desítek tisíc českých on-
-line obchodů. Ty tak získaly 
přístup k platební bráně 
maďarské firmy. 

Barion se navíc v Česku 
nezaměřuje pouze na on-
-line transakce, ale ve spolu-
práci s českým Home Credi-
tem také půjčuje peníze 
na nákupy on-line. „Když si 
chcete pořídit něco on-line, 
během dvou kliknutí si v naší 

PPF přivedla maďarského 
dravce v on-line platbách

z vir tuálních peněženek. 
Firma totiž má evropskou 
licenci výdejce elektronických 
peněz. Také díky tomu si 
start-up může dovolit nabízet 
obchodníkům nižší poplatky 
za transakce než například 
tradiční banky. „Tam, kde 
například banky nabízejí půl-
procentní poplatek z transak-
cí, my máme 0,48 procenta. 
Ty dvě setiny jsou u e-shopů 
pracujících s velkými měsíč-
ními obraty velmi zásadní,“ 
vysvětluje Kováts.

Pětinový podíl v Barionu 
patří skupině PPF nejbohat-
šího Čecha Petra Kellnera. 
Vstup Barionu na český trh 
uvítal zakladatel českého 
platebního start-upu Twisto 
Michal Šmída. „Konkurenci 
vítáme, rozvíří vody a třeba 
pomůže akcelerovat úspěch 
fintechů v on-line platbách,“ 
reagoval.

Barion na maďarském trhu 
obsluhuje nadpoloviční podíl 
z tamních deseti tisíc e-shopů 
a od expanze do Česka si 
slibuje jednak průběžný růst 
objemu zprostředkovaných 
plateb, jednak svou první 
mezinárodní zkušenost. 
„Na maďarském trhu jsme 
prokázali, že náš byznys fun-
guje,“ dodává Kováts. 

ČTĚTE  
ROZHOVOR NA E15.cz

platební bráně vyberete, zda 
za to chcete zaplatit klasicky 
kartou, na dobírku nebo 
právě půjčkou od HC, která 
proteče našimi platebními 
systémy,“ sdělil deníku E15 
obchodní ředitel Barionu Pé-
ter Kováts. Služba podle něj 
funguje zatím jen ve vybra-
ných obchodech, ale časem 
se rozšíří a bude také expan-
dovat do zahraničí, nejprve 
do Maďarska a na Slovensko.

Transakce prostřednic-
tvím Barionu se uskutečňují 

8 | BYZNYS

Transakce přes Barion se uskutečňují 
z virtuálních peněženek. Firma má evropskou 
licenci výdejce elektronických peněz. 


 in

ze
rc

e 

PLZEŇSKÁ ŠKODA JS, která v minulosti dodala na maďarskou jadernou elektrárnu Paks čtyři 
komplety reaktorů a dlouhodobě se podílí na jejich modernizaci a údržbě, dokončila modernizaci 
tohoto klíčového zdroje za zhruba jednu miliardu korun. V Paksi ještě dokončí úpravy simulátoru 
pro výcvik obsluhy. Obdobně podnik modernizoval českou jadernou elektrárnu Dukovany, kde 
vyměnil bezpečnostní, kontrolní a řídicí systémy za více než dvanáct miliard korun.
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MODERNIZACE ZA MILIARDY

V Česku je v současnos-
ti 21 072 firem, které 
podnikají ve stravová-

ní a pohostinství. Z analýzy 
poradenské společnosti Bis-
node také vyplývá, že počet 
restaurací se za posledních 
devět let zvýšil dvojnásobně. 
Nejvíce firem, které podnikají 
ve stravování a pohostinství, 
a to 2471, bylo založeno 
v roce 2016, kdy byla spuš-
těna elektronická evidence 
tržeb. O rok později vzniklo 
2050 restauračních zařízení 
a loni 1613.

„Provozování restaurace 
patří mezi Čechy dlouho-
době k oblíbeným oborům 
podnikání, a to přesto, že 
trpí nedostatkem kuchařů 
a číšníků a silně konkuren-
čním prostředím,“ uvedla 
analytička Bisnode Petra 
Štěpánová.

Počet restaurací 
se za devět let 
zdvojnásobil

Mall Group 
prodá Heureku  
Internetový srovnávač cen 
Heureka změní majitele. 
Skupina Mall Group jej 
prodá za zhruba 7,5 mi- 
liardy korun. Deníku HN 
to řekl Jakub Havrlant, 
spoluvlastník a výkonný 
ředitel Mall Group, pod 
kterou srovnávač spadá. 

Novým majitelem 
Heureky se podle listu 
stane někdo z trojice sou-
časných akcionářů Mall 
Group, tedy buď skupina 
PPF Petra Kellnera, duo 
Daniel Křetínský (spolu-
majitel vydavatele deníku 
E15) s Patrikem Tkáčem, 
anebo investiční skupina 
Rockaway, jejímž zaklada-
telem je Havrlant. Získané 
peníze chce Mall Group 
použít na rozvoj celé 
skupiny.

Provozní zisk srovnávače 
Heureka loni vzrostl o de-
sítky procent na 546 mi- 
lionů korun, uvedl Havr-
lant. /čtk/  více E15.cz

V roce 2017 začal 31. květ - 
na platit absolutní zákaz 
kouření v restauracích. Ma-
jitelé se tehdy obávali menší 
návštěvnosti v chladných 
měsících, kdy budou muset 
kuřáci ven. Loňský průzkum 
IPSOS ukázal, že 36 procen-
tům provozovatelů menších 
restaurací kvůli protikuřác-
kému zákonu klesla návštěv-
nost, ale osmi procentům 
pomohl. /čtk/

https://www.e15.cz/tema/jak-uspet-v-digitalni-dobe/oproti-beznym-bankam-dokazeme-snizit-transakcni-rizika-az-o-80-procent-tvrdi-start-upista-kovats-1359797
https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/mall-group-proda-heureku-za-temer-osm-miliard-1359769


SUPERPRÉMIOVÉ 
KOČIČÍ KAPSIČKY SHEBA 
ZA SUPER CENU!

Kapsičky pro kočičí gurmány

SHEBA kapsičky pro kočky 48*85g   
• vlhká a šťavnatá textura  
•  lehká a příjemná vůně 
• dostupné v různých příchutích

649 Kč

449 Kč
SLEVA
30 %

S NAŠÍ APLIKACÍ MÁTE NAKUPOVÁNÍ V KAPSE!
Nakupujte chytře z vašeho mobilu

S NAŠÍ APLIKACÍ MÁTE NAKUPOVÁNÍ V KAPSE!
Nakupujte chytře z vašeho mobilu

DOMA PROHLÉDNU,
PAK PLATÍM
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Akciové obchody vynesly 
šéfům ČEZ desítky milionů
Jaroslav BUKOVSKÝ

Na plné obrátky se letos 
rozjely obchody manažerů 
ČEZ s akciemi vlastní firmy. 
Takzvaný opční program, 
díky kterému mají nejvýše 
postavení členové vede-
ní polostátního molochu 
každoročně nárok na příděl 
akcií ČEZ za zvýhodněnou 
cenu, vynesl osmičce mana-
žerů jen do počátku června 
bezmála čtyřicetimilionovou 
prémii k základní mzdě. To 
je 85 procent sumy, kterou 
šéfové ČEZ z opčního pro-
gramu získali za celý loňský 
rok. Zároveň jde prozatím 
po loňsku o druhý nejvyš-
ší manažerský zisk z opcí 
za posledních devět let.

„Jde o osobní věci jednot-
livých beneficientů. Většina 
manažerů, kteří letos uplat-
nili využití manažerských 
opcí na akcie společnosti, 
následně prodali jen část 
akcií, které pokryly náklady 
na jejich předchozí nákup 
a na daně,“ říká mluvčí 
ČEZ Ladislav Kříž. Faktem 

nicméně zůstává, že osmička 
šéfů firmy letos získala nárok 
na 410 tisíc akcií, z nichž 
obratem prodali bezmála 
370 tisíc akcií, tedy v průmě-
ru devět z deseti získaných 
akcií. Manažeři navíc často 
prodávali veškeré akcie, kte-
ré mohli. Nastavení opčního 
programu totiž obsahuje 
povinnost si malou část zís-
kaných akcií ponechat.

Manažerské obchody zesí-
lily během května a června, 
kdy si jen dva místopředse-
dové představenstva ČEZ 
Tomáš Pleskač a Martin 

Novák vydělali přes 16 mi-
lionů korun. „V posledních 
týdnech je to několikátý člen 
vrcholového vedení ČEZ, 
který prodal akcie společ-
nosti. Takovéto kroky top 
managementu nejsou pro 
investory vítanými zpráva-
mi,“ říká analytik J&T Banky 
Bohumil Trampota s tím, že 
jde o projev nedůvěry ma-
nažerů vůči byznysu firmy. 
Vůbec nejvíce si letos zatím 
vydělal šéf firmy Daniel Be-
neš, a to necelých 16 milionů 
korun. Řada členů vedení 
přitom ještě na svou letošní 

šanci teprve čeká, v loňském 
roce totiž program využilo 
celkem 16 manažerů ČEZ.

Tučný rok zažívají šéfové 
i přesto, že zisk firmy, mimo 
jiné i vlivem některých mi-
mořádných okolností, klesl 
o polovinu na nejnižší cifru 
za více než poslední deká-
du. „Program byl nastaven 
už před více než deseti lety 
a v zásadě se přežil. Vůbec 
to neodpovídá tomu, kam 
manažeři firmu směrují, a ne-
vyjadřuje to jejich zásluhy. 
Jen to prostě využívá historic-
ky nastavený mechanismus, 
díky kterému mají manažeři 
odměnu v podstatě zadarmo 
a neexistuje pro ni žádný 
důvod,“ soudí minoritní akci-
onář ČEZ Michal Šnobr.

Popularita opčního 
programu mezi manažery 
výrazně vzrostla v průběhu 
posledních dvou let, a to díky 
poměrně razantnímu růstu 
cen akcií, který umožnil 
vrcholnému managementu 
dosáhnout vzhledem k na-
stavení programu mnohem 
výhodnějších nákupních 
cen.

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 13. 6. 2019 Akcie na pražské burze 13. 6. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 89,00   -1,11 % 

CETV 91,10   -0,87 % 

ČEZ 540,00   -0,64 % 

Erste Bank 825,00   -0,15 % 

Kofola 287,00   -1,37 % 

KB 897,50   1,41 % 

Moneta 76,60   -0,26 % 

O2 CR 227,00   -0,22 % 

Pegas 744,00   -0,80 % 

Philip Mor. ČR 13 660,00   -0,29 % 

TMR 790,00 0,00 %

VIG 597,00   0,08 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

341 640

Země Množství Kurz

Austrálie 1 15,660

Čína 1 3,274

Dánsko 1 3,425

EMU 1 25,580

Chorvatsko 1 3,450

Japonsko 100 20,891

Kanada 1 17,029

Maďarsko 100 7,944

Norsko 1 2,618

Polsko 1 6,008

Rusko 100 35,067

Švédsko 1 2,391

Švýcarsko 1 22,826

Turecko 1 3,856

USA 1 22,659

Velká Británie 1 28,757

Dva ropné tankery 
plující v blízkosti 
strategicky význam-

ného Hormuzského průlivu 
se zřejmě staly terčem 
útoku, na palubě jednoho 
z nich následně vypukl po-
žár. Posádky obou plavidel 
ale byly včas evakuovány. 
Podrobnosti incidentu, 
který se stal v Ománském 
zálivu, se zatím vyšetřují. 
Ceny ropy na světových tr-
zích v reakci prudce vzrost-
ly, severomořský Brent 
dopoledne přidával kolem 
čtyř procent na 62 dolarů 
za barel.

Jeden z tankerů vlastní 
podle dostupných informa-
cí norská firma Frontline, 
druhý japonská společnost 
Kunihanna Sangjo. 

Prudký růst cen ropy 
v reakci na incident svědčí 
o tom, jak strategicky 
významný je Hormuzský 
průliv. Přepravuje se přes 
něj totiž zhruba třetina ropy 
dopravovaná po moři. Ame-
rické námořnictvo ozná-
milo, že zasaženým lodím 
poskytuje pomoc, okolnosti 
útoku však nesdělilo. Dříve 
však z obdobné agrese nařk-
lo Írán. /čtk/ více E15.cz

Cenu ropy zvedly 
útoky na tankery

Pramen: ČEZ, ČNB, vlastní dopočty 

Objem peněz získaných šéfy ČEZ prostřednictvím 
opčních programů (v milionech korun)
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*k počátku června

Obchodní 
válka prospěla 
euru
Použití eura jako meziná-
rodní měny loni po před-
chozím poklesu vzrostlo. 
Euru nahrává odklon 
od dolaru kvůli dopadům 
americké zahraniční 
politiky a kvůli dřívějším 
obavám z růstu úrokových 
sazeb v USA. Dolar však 
zůstává naprosto domi-
nantní mezinárodní mě-
nou v obchodě, úvěrování 
a pro účely tvorby devizo-
vých rezerv. Vyplývá to ze 
zprávy Evropské centrální 
banky (ECB).

Euro je druhou nejpou-
žívanější měnou na světě. 
Za poslední desetiletí však 
poptávka po eurech klesla 
na rekordní minima. Jeho 
oživení naznačuje, že mezi 
investory narůstají obavy 
z dalšího vývoje americké 
ekonomiky, ale je také 
odrazem důvěry v bu-
doucnost eurozóny. 

ECB uvedla, že se zvýšil 
podíl eura na zahraničních 
devizových rezervách, 
emisích dluhu, vkladech 
a také na nesplacených 
půjčkách. Úloha eura jako 
fakturační měny však 
podle evropských bankéřů 
zůstává víceméně stabilní. 
/čtk/ 



Kontingent USA 
v Polsku zesílí
Rusko se znepokojením 
reagovalo na plány Spoje-
ných států posílit vojenskou 
přítomnost v Polsku, o nichž 
ve středu v Bílém domě ho-
vořili prezidenti USA a Polska 
Donald Trump a Andrzej 
Duda. Moskvě vadí hlavně 
vyslání bezpilotních aparátů 
do blízkosti ruských hranic.

Čína cenzuruje dění  
v Hongkongu
Mezi lidmi v pevninské Číně 
se značně zvýšil zájem o in-
formace k dění v Hongkon-
gu, kde lidé protestují proti 
kontroverznímu zákonu. 
Čínští cenzoři se však usilov-
ně snaží nepohodlné zprávy 
na vyhledávačích a sociálních 
sítích blokovat, informovala 
agentura Reuters. 

Alibaba chce na burzu  
v Honkongu
Čínský obchod Alibaba Group 
Holding tajně požádal o vstup 
na burzu v Hongkongu. S odvo-
láním na své zdroje to uvedla 
agentura Bloomberg. Nabídka 
by mohla být největším vstu-
pem na burzu v Hongkongu 
od roku 2010. Alibaba v roce 
2014 uskutečnila rekordní 
nabídku akcií v USA. /čtk/

Krátce
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Akcie, měny & názory

Německý 
průmysl  
u dna
Poslední rok německý 
průmysl neprožívá zrovna 
nejlepší období. Sužují ho 
přechodné i strukturální 
problémy. Odstartovala to 
aféra dieselgate, ke které se 
v druhé polovině loňské-
ho roku přidala změna 
emisních limitů. Ta přinesla 
automobilkám řadu problé-
mů a výrazný pokles v jejich 
produkce. 

To vše v době, kdy 
Donald Trump začal vážně 
ohrožovat globální obchod 
svou představou spraved-
livého systému. Nejistota 
z toho, jak se bude vyvíjet 
poptávka v Číně, USA, či 
i vlivem toho, jak dopadne 
brexit ve Velké Británii, pak 
hnala důvěru v ekonomiku 
střemhlav dolů. Avšak jsou 
to tvrdá data, která ukazují, 
že se německá ekonomika 
hned tak nenadechne. Dy-
namika tamějšího průmy-
slu klesá a podle poslední 
známé statistiky z dubna se 
propadla nejvíce za posled-
ní čtyři roky. 

Ani pohled na data no-
vých objednávek nepotěší. 
Propad objednávek ale není 
způsoben jenom nižší po-
ptávkou zvenčí. Především 
domácí firmy objednávají 
méně kapitálových stat-
ků, což ukazuje na pokles 

investic. Nižší poptávka 
po autech pak indikuje, 
že tento sektor prochází 
strukturálními změnami 
v Německu i v celé eurozó-
ně. Především ji táhne dolů 
nejistota spojená s dieselo-
vými motory a přechod 
k elektromobilům. Hrozbou 
ale i nadále zůstává to, jak 
se vyvine obchodní politika 
ohledně cel na auta do Spo-
jených států. 

Většina studií sice ukazu-
je, že samotné zavedení cel 
pro německou ekonomiku 
nebude ničivé – například 
renomovaný Ifo institut 
vypočítal, že 25procentní 
clo znamená ztrátu 0,3 pro-
centa HDP – spolu s ostatní-
mi šoky, jako je brexit, však 
může ztráty mnohonásobně 
zvýšit.

Někdejší britský mini-
str zahraničí Boris 
Johnson vzešel jako 

jasný vítěz z prvního kola 
hledání nástupce premiérky 
Theresy Mayové, podpořilo 
ho 114 konzervativních po-
slanců. Ti zároveň vyřadili tři 
z deseti kandidátů, kteří se 
ucházejí o post lídra strany, 
a tím i křeslo ministerského 
předsedy. Příští týden v úterý 
bude hlasování pokračovat 
druhým kolem a další kola 
budou následovat, dokud 
nezůstane dvojice uchazečů, 
ze kterých pak vítěze vybere 
stranická základna.

„Děkuji vám, přátelé 
a kolegové,“ napsal na Twit-
teru Johnson. „Jsem potěšen, 
že jsem v prvním hlasování 
vyhrál, ale před námi je ještě 
dlouhá cesta,“ dodal.

Konzervativní poslanci 
při hledání lídra strany, 
a tím i premiéra vyřadili 
kandidáty, které podpořilo 
méně než 16 zákonodárců. 

Sítem tak neprošli poslanec 
Mark Harper (10 hlasů), 
někdejší ministryně práce 
Esther McVeyová (devět 
hlasů) a Andrea Leadsomo-
vá (11 hlasů), která v dolní 
komoře parlamentu řídila 
vládní agendu.

Z 313 hlasujících konzer-
vativních poslanců největší 
podporu získal Johnson, což 
se očekávalo. Komentátoři 
uváděli, že Johnson usiloval 
o to, aby dosáhl trojciferné 
podpory, což se mu podaři-
lo. Nejblíže se k Johnsonovi 
se 43 hlasy dostal ministr 
zahraničí Jeremy Hunt násle-
dovaný ministrem životního 
prostředí Michaelem Govem 
(37 hlasů) a bývalým minis-
trem pro brexit Dominicem 
Raabem (27 hlasů). /čtk/

 Sledujte E15.cz

Johnson ovládl první 
volby konzervativců

0,3
procenta HDP by 
mohla činit ztráta 

při zavedení 
25procentních cel.

Monika 
JUNICKE
ekonomka  
Komerční  
banky

www.iSportLiga.cz

DEJ GÓL sparťanům
VYHRAJ Playstation

 Sobota 15. 6. od 13.00 
na Letné 

Vstup zdarma 

303812/119 inzerce
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E3 potvrdila trendy 
herního průmyslu
Letošní ročník 

konference 
Electronic 
Entertainment 
Expo neboli E3 
potvrdil, v jak 

dobré kondici se nachází 
největší globální zábavní 
průmysl – herní průmysl. 
Ten v loňském roce vydělal 
téměř 135 miliard dolarů. 
„To je více než ten hudeb-
ní a filmový dohromady,“ 
upozornili již dříve analytici 
firmy Newzoo. Třídenní 
smršť nejen videoherních 
novinek od vývojářských 
studií ukázala plnou sílu řady 
trendů, které již loni v této 
industrii rezonovaly. 

Hry jako předplatné

Hned dvě velké firmy – 
Microsoft a Ubisoft – se 
rozhodly pozměnit modus 
operandi svého byznysu 
s hrami. Vedle tradičního 
nákupu jednotlivých titulů 
tak hráčům nabídly také 
možnost platit měsíční 
paušál, který jim zpřístupní 
takřka celé portfolio her.

Inspirace úspěchem 
systému předplatného, které 
poslední roky razí například 
v hudebním průmyslu Spo-
tify či ve videoprůmyslu Ne-
tflix či Amazon, má pomoci 
stabilizovat příjmovou strán-
ku firem, které doposud byly 
výrazně závislé na tom, zda 
určitá hra bude či nebude 
mít úspěch. Ze strany Micro-
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Pramen Newzoo, Wiki, Gartner; * predikce

softu, respektive jeho Xboxu, 
jde navíc o rozšíření prově-
řeného modelu – předplatné 
totiž doposud mohli využívat 
hráči na stejnojmenných 
konzolích, nyní jej však uvedl 
i pro hráče na PC a umožnil 
dokonce jejich prolnutí. 

Snahy o streamování

Krok vstříc hráčům učinila 
také společnost Google, která 
představila platformu Stadia. 
Ta má umožnit streamování 
her na domácím zařízení, 
aniž by bylo nutné vlastnit 
herní stroj. Vše navíc opět 
na bázi měsíčního předplat-
ného. Vlastnictví samotné 
hry však zůstává nutností. 

Rozhodnutí Googlu tak lze 
vnímat hlavně z technolo-
gického hlediska jako snahu 
o prodej vlastního hardware, 
který je pro hraní streamo-
vaných her nutný – ovladače 
a modifikace již známého 
Chromecastu. Celý byznys 
pak navíc bude silně závislý 
na kvalitě sítí, přes které 
herní data potečou. 
Minimální požada-
vek na rychlost 
připojení 

hovoří o celkem náročných 
20 Mbps.

Hraní jako sport

Společnosti Ubisoft se 
více než osvědčilo dřívější 
rozhodnutí uvést oblíbenou 
střílečku Rainbow Six: Siege 
do e-sport kategorie, v níž 
proti sobě hrají profesionál-
ní týmy hráčů. Tato zkuše-
nost vedení firmy motivova-
la k letošnímu představení 
Roller Champions – závodů 
na kolečkových bruslích se 
strategickými prvky. 

Vedle zmíněného nového 
přírůstku do e-sport lig však 
web Daily E-sports v závě-
ru celé E3 upozornil také 
na pokrok v jednáních spo-
lečnosti Intel a Mezinárod-
ního olympijského výboru 

o možném zařazení e-spor-
tů do plejády olympijských 
her. Členové MOV jsou prý 
„velmi zaujati“ myšlenkou 
e-sportu jakožto medailové 
záležitosti na některém 
z budoucích šampionátů. 
Prezident výboru Thomas 
Bach mimo jiné prohlá-
sil, že nepřipustí, aby se 
na olympiádě hrálo cokoliv 
s podtextem násilí. Možná 
i proto Ubisoft uvedl závody 
na kolečkových bruslích.

Olympiáda se nicméně 
nestane první tradiční spor-
tovní událostí, která by pod 
svá křídla zařadila e-sport 
– předstihnou ji totiž letošní 
Asijské hry. Ty e-sporty po-
dle vyjádření organizátorů 
uvedou jako ukázku toho, co 
tato disciplína umí. 

 Marek SCHWARZMANN

• Zisk 2018: 134,9 miliardy 
dolarů.

• Zisk 2019*: 180 miliard až 200 
miliard dolarů.

• Tržby 2019*: 1 bilion dolarů

• Počet hráčů: 2,2 miliardy až 2,5 
miliardy lidí napříč platformami.

• Až 50 procent tržeb generují 
přenosná zařízení (mobily, 
tablety).

• 53 procent her vzniká pro PC.

• Největší trhy: Čína, USA, 
Německo.

• Ročně vznikne 2,7 až 3,5 tisíce 
her (vyjma těch mobilních).

Herní byznys 
ve zkratce



Solidní premiéru má 
za sebou novopečený 
burzovně obchodo-

vaný fond ETF zaměřený 
na videoherní průmysl 
Roundhill Bitkraft Esports 
and Digital Entertainment. 
Za první týden od svého 
spuštění vydělal fond 
sázející především na elek-
tronický sport investorům 
rovná tři procenta. Právě 
tento segment videoherní-
ho byznysu má být propříš-
tě motorem jinak v poslední 
době burzovně spíše skomí-
rajícího odvětví.

„Množství soutěží a tur-
najů v rámci takzvaných 
e-sportů má nyní obrovské 
publikum, které lze relativ-
ně snadno monetizovat,“ 
říká Peter Warman, šéf ana-
lytické firmy Newzoo, která 
mimo jiné zkoumá trendy 
v globálním herním průmy-
slu. „Výsledkem bude, že 
letos poprvé přesáhnou trž-
by odvětví miliardu dolarů, 
byznys ale poroste dobře 
i nadále,“ dodává Warman. 
Do roku 2023 by se podle 
Newzoo měly tržby přitom 
ještě dále zdvojnásobit. Roz-
hodující část příjmů odvětví 
generuje formou sponzo-
ringu a vysílacích práv, tedy 
obdobným modelem jako 
v případě sportů v reálném 
světě. 

Na burzách letos esporty 
porážejí zbytek trhu. Ku-
příkladu burzovně obcho-
dovaný fond ETF s názvem 
PureFunds Video Game 
sázející na 36 akcií repre-
zentujících tradiční herní 
průmysl dal investorům 
od počátku roku vydělat 
kolem deseti procent, tedy 
zhruba o třetinu méně 
než se zhruba patnácti 
procenty celý trh. Naopak 
index MVIS zahrnující vedle 
tradičních videoherních 
titulů i podstatnou část ze 
světa e-sportů, letos povy-
rostl o 21 procent. O pětinu 
vzrostl i burzovně obcho-
dovaný fond Vaneck taktéž 
kladoucí zvláštní důraz 
na segment e-sportů.

„Perspektivně se v pří-
padě e-sportů očekává 
silný růst zájmu sponzorů, 
který by měl už příští rok 
dosáhnout až 655 milionů 
dolarů,“ uvádí Jan Husták 
zastupující českého tvůrce 
mediálních aplikací STRV. 
„Pro srovnání, za celou 
více než stoletou existenci 
hokejové NHL dosáhly 
za loňskou sezonu v této 
lize sponzorské příspěvky 
nejvýše, a to na 559 milionů 
dolarů,“ dodává Husták. 

 Jaroslav BUKOVSKÝ
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3
procenta za týden 
vydělal nový ETF 
fond zaměřený 
na videoherní 

průmysl.

Trend, který započal legen-
dárními tituly jako Mortal 
Combat nebo Tomb Raider, 
nabírá nový dech. Propojová-
ní světů videoher a blockbus-
terů vývojáře i studia znovu 
láká, bobtnající rozpočty 
vývojářů si navíc stále častěji 
mohou dovolit platit velké 
hollywoodské hvězdy.

Jednou z letošních nejvý-
raznějších je americký herec 
Keanu Reeves, který ztvární 
jednu z ústředních postav 
v chystané hře Cyberpunk 
2077 studia CD Projekt Red. 
Vývojáři si ho pro účast 
v titulu vybrali také na zá-
kladě předchozích zkuše-
ností, Reeves se již dříve 
stal předobrazem hlavního 
hrdiny hry Payday 2. Další 
velkou osobností ze seriálo-
vého světa, která kývla na své 
letošní angažmá ve hře, je 
Jon Bernthal, který v uplynu-
lých letech zářil na Netflixu 
jako Punisher. Nyní přijal 
roli hlavního antagonisty 
v chystaném Ghost Recon 
Breakpoint od Ubisoftu.

V posledních letech se při-
tom ve videohrách objevily 
také další hvězdy stříbrného 
plátna, například Sean Bean 
(Hitman), Kit Harington a Ke-
vin Spacey (oba v sérii Call 
of Duty) nebo Brian Blessed. 
Toho do svého projektu 
obsadili čeští vývojáři hry 
Kingdom Come: Deliverance. 

Vývojáři znovu 
sázejí na Hollywood

O e-sporty 
se zajímají 
i burziáni

JOHNNY SILVERHAND. Keanu Reeves bude ve hře Cyberpunk 
2077 představovat legendární postavu Johnnyho Silverhanda.

WALKER. Jon Bernthal známý ze seriálového Punishera 
ztvárnií ve hře Ghost Recon hlavního záporáka Walkera.

Ve srovnání s dřívějšími lety 
se jedná o posun od dabin-
gu, jehož formou se známé 
osobnosti ve videohrách 
objevovaly.

Milovníci filmů si přijdou 
na své i s další novinkou, 
kterou si přichystalo na kon-
ferenci E3 studio Blooper 
Team. To oživí hororovou kla-
siku Blair Witch odehrávající 
se v temných lesích státu Ma-
ryland. Svoji hru představili 
na konferenci i autoři inspiro-
vaní superhrdiny z univerza 
Marvel, bližší informace se 
veřejnost dozvěděla i o chys-
taném herním titulu ze světa 
Star Wars s podtitulem Jedi: 
Fallen Order.

Propojení popkulturních 
světů zaujalo i službu Netflix. 
Ta nabídne rovnou dvě díla, 
která navazují na videohry. 

Jedním z nejnovějších pří-
růstků bude akční film inspi-
rovaný titulem The Division, 
dlouho očekávaným je pak 
seriál Zaklínač vycházející 
ze stejnojmenné herní série. 
Ta před lety zaujala miliony 
hráčů a potěšila čtenáře děl 
polského spisovatele Andrze-
je Sapkowského.

Právě seriálová adap-
tace Zaklínače je spojená 
s obavami a kritikou skal-
ních fanoušků, kterým vadí 
odchylky od původních knih 
i her. Mnohé filmy založené 
na herních titulech historicky 
propadly u kritiků, ať už jde 
o adaptaci akčního Assassin's 
Creed, závodního Need for 
Speed, Warcraftu či Maxe 
Payna.

Michal TOMEŠ
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Babišovi 
s láskou
Senátor Václav Láska má 
potřebný počet třiceti 
senátorských podpisů, aby 
se jeho návrhem ústavní 
žaloby na prezidenta Miloše 
Zemana zabývala celá horní 
komora. Dosáhl tak maxima 
možného a my bychom se 
tímto českým „impeach- 
mentem“ mohli s klidem 
přestat zabývat. Pro nedo-
statek jiných kratochvil si 
ovšem dopřejeme ještě pár 
poznámek.

Komentář

Jako vojáci čím dál více potřebujeme 
nástroje a možnosti, které jsou 
schopny nás v kyberprostoru posílit. 
Říkáme tomu, že hledáme nového 
kámoše, řekl náčelník generálního 
štábu Aleš Opata k využití umělé 
inteligence v české armádě.  
str. 2

Především tu o roli Andre-
je Babiše v celém příběhu. 
Že ho v něm nevidíte? 
Přesto je v něm celou dobu 
přítomen.

Pokud by senátor Láska 
nesepisoval svou stížnost už 
na jaře, ale až nyní, jistě by 
ke čtyřiadvaceti domnělým 
prohřeškům prezidenta za-
řadil i situaci kolem demise 
ministra kultury Antonína 
Staňka. Nepozornému 
divákovi spektáklu české 
politiky by to snadno mohlo 
uniknout, ale Staněk je 
i přes vlastní rezignaci stále 
ministrem, a dokonce v úřa-
dě vyvíjí jakousi činnost.

Prezident jeho demisi 
přijmout odmítl, ministr si 
zase vybalil sbalené krabice 
a úřaduje. Na tahu je Andrej 
Babiš, který by musel podle 
prezidentova výkladu sám 
navrhnout Staňkovo odvolá-
ní, aby vyhověl nominujícím 
sociálním demokratům. 
V principu je tedy například 
možné, že Staněk bude mi-
nistrem ještě dlouho poté, 
co ČSSD případně z vlády 
odejde. 

Babiš má totiž aktuálně 
úplně jiné starosti. Přede-
vším musí před závěrečným 
kolem demonstrací na praž-
ské Letné 23. června objíž-

dět republiku, Baťův kanál, 
brněnské hlavní nádraží 
a jiné stavby, aby svému 
publiku ukázal, jak maká. 
A jak se má republika pod 
vedením novodobého Bati 
dobře. Na brněnském nádra-
ží pochválil nové výhybky 
a zabezpečovací zařízení, co 
je proti tomu boj o Staňka, 
navíc s nejistým výsledkem 
a proti prezidentovi.

Stejné to bude s ústavní 
žalobou. V Senátu to ještě 
může být Babišovi jedno, 
ten neovládá a hlasy jeho 
hnutí jsou marginální. Pak 
ale musí senátor Láska, 
pokud chce věc dostat až 

k Ústavnímu soudu, uspět 
ještě ve sněmovně. A kvó-
rum je proti němu, sehnat 
musí hlasy 120 poslanců, což 
se bez Babišova ANO jeví 
prakticky nemožné. Ať už 
se bavíme o Láskově ústavní 
stížnosti nebo o řešení 
aktuální vládní minikrizič-
ky, vidíme, jak určující pro 
současnou politiku duopol 
Zeman–Babiš je.

 
Robert  
MALECKÝ
komentátor 
serveru 
Hlidacipes.org
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PRÁVĚ ZAHÁJENÁ 
VÝSTAVA Keitha 
Haringa (1958–1990)  
v Tate Liverpool 
ukazuje klíčovou 
roli aktivismu v jeho 
umění. Haring byl 
součástí legendární 
newyorské umělecké 
scény osmdesátých 
let. Inspiraci čerpal 
z graffiti, pop artu 
a undergroundové 
klubové kultury.

KREATIVITA
Prázdninový 
deníček z Plzně

V sobotu 15. června od deseti 
do 15 hodin lze v Pivovarském 
muzeu v Plzni navštívit Letní 
kreativní dílny. Na místě si 
mohou děti vyrobit originální 
prázdninový deník, do nějž 
si budou moci zaznamenávat 
prázdninové zážitky a dobro-
družství. Vstupné je 50 korun, 
děti do šesti let nic neplatí.

HUDBA
Milovický  
Votvírák

Na letišti Boží Dar ve středo-
českých Milovicích se od  
14. do 16. června koná český 
multižánrový hudební fes-
tival Votvírák. Kromě Hany 
Zagorové vystoupí mimo jiné 
Těžkej Pokondr, Divokej Bill, 
Horkýže Slíže, Wohnout, 
Kryštof, Dymytry, Doga, Gaia 
Mesiah či Mandrage.

HISTORIE
Vranovská  
lilie 

Tradiční výstava květinových 
aranžmá a dekorací z dílny 
moravského floristy Slávka Ra-
bušice a jeho spolupracovníků 
oživí historické interiéry zámku 
ve Vranově nad Dyjí. Návštěv-
níkům bude přístupná jako 
součást první prohlídkové trasy 
od pátku do neděle. Vstupné 
činí 150 korun.

GASTRO
Slánský 
tuplák

Pivovarské slavnosti s řadou 
doprovodných koncertů a s pro-
gramem pro děti se uskuteční 
v pátek a v sobotu na Masa-
rykově náměstí ve Slaném. 
Návštěvníci se mohou těšit 
na přehlídku malých pivova-
rů, atrakce pro děti, soutěže 
a na hudební produkci kapel 
Volant, UDG či Náhodný Výběr.

SPORT
Třebíč  
Open 2019

O víkendu bude Třebíč a okolí 
hostit třetí ročník mezinárod-
ního fotbalového turnaje. Akce 
se zúčastní více než 145 týmů 
ze šesti zemí. Kromě českých 
a slovenských celků se před-
vede FC Porto či GNK Dinamo 
Záhřeb. Zahajovací ceremoniál 
startuje v sobotu od 18 hodin 
na stadionu TJ Spartak.
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