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Společnost Smartwings čelí vážným potížím. Její čínský spoluvlastník 
již dvakrát neumožnil navýšení kapitálu, které mělo kompenzovat 

ztráty způsobené potížemi strojů Boeing 737 Max. Ty tvoří třetinu letky 
Smartwings. „Nedojde-li k posílení finanční pozice, existuje významné 

riziko ohrožení samotné existence společnosti,“ varovalo vedení firmy. 
byznys / str. 6

Smartwings
v ohrožení
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Blíží se čas  
bankovních fúzí
Na českém trhu vidíme  
předpoklady  
ke konsolidaci, tvrdí  
šéf České spořitelny  
Tomáš Salomon.

Rozhovor
str. 12–13
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 CZK/EUR •  25,560 / –0,020 Kč   CZK/USD •  22,752 / –0,122 Kč   PX •  1051,57 /  +0,01 %   BITCOIN •  9301,00 $ / +0,32 %   ZLATO •  1342,00 $ / –0,23 %

Papíry na budelíp / str. 11

PRÁVĚ V PRODEJI
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Praha ekologická
Uštěpačnou nadávku na adresu kolemjedoucí-
ho cyklisty stihl vypustit nejeden český motorista 
tuze lačný po větším prostoru na vozovce. Nad-
šených šoférů s hlubokým vztahem k opakova-
nému užívání klaksonu značícímu „kamarádské“ 
pozdravení překvapenému cyklistovi ale zřejmě 
ubývá v Rožnově pod Radhoštěm. Tamní obyva-
telé vyhráli soutěž o nejpřátelštější město k cyk-
listům. Ne že by snad Rožnovští horkokrevné ři-
diče rovnou napichovali na rožeň, přinejmenším 
ale dokážou aplikovat obraznou nadsázku klasika 
do reality: vlak by měl jet tak pomalu, aby motýli 
mohli otevřenými okny létat svobodně dovnitř 
a ven. Jinými slovy: řidiči, cyklisti, jezděme tak, 
abychom se navzájem neohrožovali. V Rožnově 
to pochopili.

Na piedestal určený vítězi soutěže o nejvíce 
ekologické město by se rádi vydrápali i radní 
v Praze. Do cyklodopravy letos vloží historicky 
nejvyšší částku: 121 milionů korun. Vedle toho 
chce metropole podpořit ekologii i zdražením 
svozu směsného odpadu o třetinu a zároveň 
zavedením svozu bioodpadu za cenu poloviční. 
Ekologie prostě jede, k radosti cyklistů i motýlů.

PĚT VZÁCNÝCH NOSOROŽCŮ černých dvourohých by mělo v neděli odjet ze ZOO Dvůr Králové nad Labem 
do středoafrické Rwandy. Půjde o dosud největší převoz nosorožců z Evropy do Afriky. Ve Rwandě mají zvířata 
podpořit tamní v minulosti vyhubenou populaci nosorožců.

SMĚR RWANDA
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Číslo dne

18,3
miliardy korun. 
To byl od ledna 

do března 
celkový čistý 

zisk bank 
a pojišťoven 

v ČR.

2 | UDÁLOSTI

Odborníci se shodují, že směr-
nice by měla významně zrychlit 
a zjednodušit bankroty živnost-
níků. Ti se mohou dnes zbavit 

Živnostníci by se 
mohli snáz oddlužit
NGUYEN Thuong Ly

Po změnách v oddlužení 
běžných lidí přicházejí na řadu 
podnikatelé. Ti by měli v bu-
doucnu mít možnost zbavit se 
svých pohledávek za tři roky. 
Umožňuje to nová směrnice 
o insolvencích, kterou před ně-
kolika dny definitivně schválila 
Rada EU. Unijní země mají nyní 
dva roky na začlenění směrnice 
do svého práva. Rezort ministry-
ně spravedlnosti Marie Benešové 
(ANO) zároveň zahájil odbornou 
debatu, jakým způsobem by se 
měla směrnice uvést v Česku 
do praxe. „Konečnou podobu 
transpozice nelze zatím odhad-
nout,“ řekla Benešová.

Směrnice počítá s tím, že by se 
podnikatelé mohli oddlužit za tři 
roky. Nestanovuje přitom žádné 
minimální procento pohledávek, 
které bude muset živnostník 
za tu dobu splatit. Věřitelům tak 
v některých případech nemusí 
splatit vůbec nic. To bude jedna 
z klíčových otázek pro české 
zákonodárce, kteří mají možnost 
tyto podmínky zpřísnit. 

dluhů pouze v případě, že s tím 
souhlasí věřitelé. 

Dotyční musejí poté projít 
stejným procesem oddlužení 
jako ostatní – dluhů se zbaví buď 
za tři roky při splacení šedesáti 
procent závazků, nebo za pět 
let při splacení třiceti procent 
pohledávek.

Benešová nechtěla avizovat, 
zda bude pro podnikatele také 
stanovena minimální hranice 
splacených dluhů. 

„Oddlužení pro podnikající 
fyzické osoby je nyní v českém 
právním řádu složité. Směrnice 
přináší předluženým podni-
katelům naději,“ míní ředitel 
společnosti Insolvence 2008 
Tomáš Valášek.

Loni bylo vyhlášeno 5418 ban- 
krotů podnikatelů, což je 
nejméně za posledních šest let. 
Šéf Asociace malých a středních 
podniků Zdeněk Tomíček dodá-
vá, že je třeba myslet na věřitele.

„Bude se muset posuzovat, 
zda podnikatelé jednali při 
zadlužování poctivě vůči věřite-
lům či zda nezneužili možnosti 
využít postupů oddlužení,“ řekl 
Tomíček.

Co říká směrnice 
Evropské komise

• Podnikatelé by se mohli oddlužit 
za tři roky.

• Není dán minimální podíl pohledá-
vek, které by musel živnostník za tu 
dobu splatit.

• Nabízí pomoc také firmám, kterým 
hrozí úpadek. Zavádí institut pre-
ventivní restrukturalizace, který má 
poskytnout firmám čas a pomoc pro 
záchranu podniku.

Zápisník  
Jiřího LIEBREICHA



Nulová sazba mýta 
na silnicích první 
třídy asi nebude. 

Ministr dopravy Vladimír 
Kremlík (za ANO) uvedl, že 
by její zavedení zpochybnilo 
mýtný tendr. Pokud by stát 
mýtné na silnicích první třídy 
skutečně vybíral, budou re-
giony chtít peníze na opravy 
okolních cest.

Příslib Ťoka neplatí 

Kraje se na zavedení bez-
platného mýta na silnicích 
první třídy, o které se systém 
v příštím roce rozšíří, dohod-
ly s předchozím ministrem 
dopravy Danem Ťokem.

Nulovou sazbu žádaly 
na celkem šesti stech kilome-

trech z 870, o které se mělo 
mýtné rozšířit.

„Rozšíření mýta na dal-
ších silnicích první třídy se 
nevyhneme. Informuji o tom 

Kremlík chce mýtné i mimo dálnice
www.e15.cz | 3

600
kilometrů silnic 
I. třídy chtěly 
kraje vyjmout 

z placení mýtného.

 www.ekospol.cz
tel.: 233 372 021 

Praha 4 - Hodkovičky

Rodinné bydlení 
v zeleni u Vltavy

B Velmi
úsporná

Energetická náročnost

Byty již od 

2.8 mil. Kč

Ekorezidence
Hodkovičky

306680/23 inzerce

Svaz měst a obcí a součas-
ně navrhnu kompenzační 
opatření,“ uvedl Kremlík 
na Twitteru. Před včerejším 
jednáním vlády řekl, že 

nechce vytvářet žádné další 
záminky pro neustálé napa-
dání tendru.

Obavy z kamionů

Kraje proti rozšíření mýta 
o celkem 870 kilometrů 
silnic první třídy dlouho-
době protestovaly. Obávaly 
se, že řidiči kamionů budou 
zpoplatněné úseky objíždět 
po krajských silnicích. Tomu 
by podle Kremlíka měla za-
mezit policie, která by měla 
objíždění mýta hlídat.

„Zavedení mýta na silni-
cích první třídy bez výjimek 
požadovaných kraji je poru-
šením dohody,“ uvedla šéfka 
Asociace krajů ČR Jana Mrač-
ková Vildumetzová (ANO).

Čína odložila turné 
Pražské filharmonie

Turné orchestru PKF – Pra-
gue Philharmonia v Číně se 
17. září až 5. října neusku-
teční. Čínské úřady termín 
odložily na neurčito. Vedení 
orchestru míní, že důvodem 
je prohlášení primátora 
Prahy Zdeňka Hřiba (Piráti) 
o změně takzvané sesterské 
smlouvy, kterou s Pekingem 
uzavřelo minulé vedení 
Prahy. Z něho chce současná 
rada metropole odstranit 
bod, kterým uznává jednot-
nou Čínu.

Vláda dá miliardu 
na sociální služby

Kraje obdrží na platy v so- 
ciálních službách miliar- 
du korun, půl na půl je 
pošlou ministerstva práce 
a sociálních věcí a financí. 
Schválila to vláda, která tak 
stvrdila dohodu ministryní 
práce Jany Maláčové (ČSSD) 
a financí Aleny Schillerové 
(za ANO) a předsedkyně 
Asociace krajů Jany Mrač-
kové Vildumetzové (ANO). 
Kraje požadovaly dvě miliar- 
dy korun, zbytek by měly 
dostat na dotacích. /čtk/

Krátce

Vztahy ve vládní koa-
lici se vyostřily kvůli 
obsazení Rady ČTK. 

Předseda ČSSD Jan Hamá-
ček prohlásil, že případné 
zvolení kandidáta hnutí 
SPD Michala Semína hlasy 
poslanců ANO je pro sociální 
demokracii nepřijatelné. 

„Pokud bychom si nebyli 
schopni věřit v takto základ-
ních věcech, pak nemá smysl 
ve vládní koalici pokračovat,“ 
zdůraznil Hamáček. Koalice 
by se podle něj měla bavit 
i o fungování vlády a o tom, 
jak její členové chápou koali- 
ční smlouvu.

„Je to nesmysl. Hnutí ANO 
pana Semína nevolilo a ne-
bude volit. Nechápu, proč to 
pan Hamáček říká,“ reagoval 
Babiš. Koaličního partnera 
kritizoval i za výhrůžky 
odchodem z koalice. „Jestli 
chtějí, můžou to udělat kdy-
koliv,“ prohlásil premiér.

Sněmovna zatím na dvě 
místa v radě veřejnoprávní 
zpravodajské agentury, která 

ČSSD pohrozila 
kvůli Radě ČTK 
odchodem z vlády

Případné zvolení 
kandidáta hnutí 
SPD Michala Semína 
do Rady ČTK hlasy 
poslanců ANO je pro 
sociální demokracii 
nepřijatelné, prohlásil 
Jan Hamáček. 

KONEC DOHODY. Kraje spoléhaly na dohodu s předchozím 
ministrem dopravy Danem Ťokem, jeho nástupce Vladimír Kremlík (na 
snímku) ji chce zrušit.
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„Kraje pak budou žádat, 
aby jim stát poskytl peníze 
na opravy silnic, po kterých 
budou kamiony zpoplatněné 
úseky objíždět,“ dodala. /čtk/       
                            více E15.cz

se uvolní 20. června, nikoho 
nezvolila. Ke zvolení bylo 
nutných 89 hlasů, Semín jich 
získal 83.

Do druhého kola volby 
postoupili také zastupitel 
hnutí ANO v Praze 3 David 
Soukup s 82 hlasy, ředitel 
Nadačního fondu nezávislé 
žurnalistiky Josef Šlerka 
nominovaný Piráty a lidovci 
se 72 hlasy a bývalý předseda 
rady Tomáš Mrázek navržený 
ODS s 36 hlasy. /čtk/ 
                            více E15.cz

https://www.e15.cz/domaci/hamacek-pohrozil-koncem-koalice-kandidat-spd-v-rade-ctk-je-pro-nej-neprijatelny-1359888


Středoškolské start-upy 
pronikají na trh

Dynamická 3D 
vizualizace slo-
žitých výrobků, 
budov nebo 
historických 
komplexů, 

vývoj her či automobilové 
simulátory. Některé tyto 
nápady, které vznikly na střed-
ních školách, začínají nacházet 
uplatnění na trhu. A jejich au-
toři zakládají start-upy. Kromě 
Prahy jsou takové průmyslovky 
například v Brně, Plzni nebo 
ve Žďáru nad Sázavou. 

Úspěšný transfer

Svůj první komerční pro-
jekt dokončila firma Studio 
301 ze Smíchovské střední 
průmyslové školy. Přesně 
převedla obrněný transportér 
Pandur do digitální podoby. 
Vozidlo tak lze prezentovat se 
všemi detaily včetně jízdních 
vlastností na notebooku nebo 
i mobilním telefonu. 

„Zaměřujeme se na aplikace 
pro virtuální a rozšířenou rea-
litu, modely jsou velmi přesné 
a sedí na milimetry. Věříme, 
že naleznou uplatnění v řadě 
odvětví od developmentu až 
po herní průmysl,“ říká Igor 
Žmajlo ze Studia 301. Start-up 
založil s bývalým spolužákem 
Michalem Jarošem a součas-

ným studentem smíchovské 
školy Kryštofem Tomanem. 
Podle svých slov už mají 
zakázky v řádu stovek tisíc 
korun třeba z oblasti fantasy 
her nebo automobilových 
trenažérů. 

Zpátky do školy

Vznik firmy inicioval ředitel 
SSPŠ Radko Sáblík. „Snažím 
se studenty motivovat k tomu, 
aby nad rámec svých povin-
ností sami něco vytvářeli a hle-
dali pro své nápady využití 
na trhu – škola tedy funguje 
i jako akcelerátor a inkubátor,“ 
vyzdvihuje s tím, že mu jde 
také o začleňování talento-
vaných absolventů zpátky 
do výuky. 

„Jinak to nejde, protože tře-
ba učitele na virtuální realitu 
z pedagogické školy nezískáte,“ 
vysvětluje Sáblík, který byl 
letošním finalistou soutěže Ře-
ditel roku. Právě Žmajlo, který 
je ve třetím ročníku Fakulty in-
formačních technologií ČVUT, 
se svým společníkem Jarošem 
na smíchovské škole vyučuje. 
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Vhodné  
vybavení

• Učebny specializované na virtuál-
ní a rozšířenou realitu vybavené 
výkonnými počítači má v Česku 
jen několik středních škol. Kromě 
pražských SSPŠ a SPŠ v ulici 
Na Třebešíně mezi ně patří VOŠ 
a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou, 
jejichž studenti vytvořili virtuální 
3D studii kostela svatého Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře. 
Další podobně zaměřená je SPŠ 
Brno, jejíž žáci naprogramovali 
systém pro řízení semaforů podle 
hustoty provozu s pomocí umělé 
inteligence, nebo SPŠE v Plzni. 

 
téma 
připravil 
Pavel  
OTTO

Rozšířená realita

Sáblík je v dozorčí radě Studia 
301 a pomáhá při jednání s in-
vestory. Jedním z nich je startu-
pová platforma Busyman. Její 
majitele přesvědčilo zpracová-
ní virtuální prohlídky kon-
centračního tábora Osvětim, 
který je součástí stálé expozice 
v Terezíně. Firma nyní chystá 
podobnou prohlídku bývalého 
terezínského tábora a ghetta. 

Rozšířená realita má velký 
potenciál při výuce, školeních 

Školy hledají 
IT odborníky
Na 1800 pedagogů chybí 
nyní na všech stupních škol, 
už od září by jich mohlo 
být až šest tisíc. Vyplývá to 
z květnových údajů minis-
terstva školství, podle nichž 
působí na českých školách 
na 150 tisíc učitelek a uči-
telů. Z toho desetina nemá 
potřebnou kvalifikaci. 

„Kromě zvyšování pro-
středků a podpory pedago-
gických fakult musíme ote-
vřít i druhý kanál minimálně 
pro druhý stupeň a střední 
školy. To znamená dostávat 
lidi z praxe zpátky na školy, 
aby se stali učiteli,“ řekl šéf 
rezortu Robert Plaga (ANO).

Odvrátit hrozbu personál-
ní krize především u od-
borných předmětů, jako je 
hlavně elektrotechnika a IT, 
má novela zákona o pedago-
gických pracovnících. Podle 
ní by mohli na druhém 
stupni a středních školách 
učit absolventi vysokých škol 
bez pedagogického vzdělání, 
které by si doplnili do tří let. 
Předloha by mohla podle 
Plagy platit od září. 

Odborníkům dává před-
nost většina škol. „Pro mne 
je daleko cennější člověk 
z praxe než čerstvý absol-
vent pedagogické fakulty 
s aprobací IT, pokud se pro-
gramováním, sítěmi, webem 
a podobně nezabýval i mimo 
školu,“ uvedl například ředi-
tel pardubické Střední školy 
informatiky a ekonomie 
Delta Jiří Formánek.

Průmyslovky zaměře-
né na IT, virtuální realitu 
či na chytrá řešení pro 
dopravu, zdravotnictví nebo 
výrobní postupy spolupracu-
jí s firmami Cisco, IBM, Linet 
nebo Škoda Auto. 

DETAILY NA DOSAH RUKY. Svůj první komerční projekt dokončila firma Studio 301 ze 
smíchovské průmyslovky. Převedla obrněný transportér Pandur do digitální podoby. Při jednání 
s investory jí posloužilo jako reference zpracování virtuální prohlídky koncentračního tábora Osvětim.
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ČESKÉ 
START-UPY

či při obchodních jednáních 
třeba na veletrzích. „I bez 3D 
brýlí, pouze na displeji lze 
sledovat trojrozměrné modely 
libovolných strojů, zařízení či 
budov. Atraktivní a názorné di-
gitální modely mohou snadno 
nahradit i statické katalogové 
obrázky,“ doplňuje Žmajlo.

Hlad po talentech

Podle zakladatele pracovního 
portálu StartupJobs Filipa 
Mikschika vznikají v Česku 
stovky firem zaměřených na co 
nejrychlejší růst. „Přestože 
většina ze start-upů neuspě-
je, investoři o ně mají stále 
velký zájem. Dokonce si stěžují 
na nedostatek zajímavých pro-
jektů,“ říká s tím, že na rozjezd 
takové firmy je potřeba několik 
milionů korun. Vlastní úspory 
a pomoc příbuzných tak zpra-
vidla nestačí.

Kde v Česku vznikají 
start-upy

Pramen StartupJobs

Ostatní  
25 %

Praha  
55 %

Brno  
17,5 %

Ostrava  
2,5 %

https://www.e15.cz/byznys/startupy


Druhá největší soukro-
má televizní stanice 
v Česku má staronové-

ho vlastníka. Společnost THR 
Media, v níž drží majoritu 
podnikatel Ivan Zach, kou-
pila 75 procent v polovičním 
vlastníkovi televize, firmě 
Denemo Media. Tu dosud 
držel byznysmen Vladimír 
Komár. Výše transakce nebyla 
zveřejněna a obchod podléhá 
schválení antimonopolního 
úřadu. 

Zach, jemuž podle žebříčku 
miliardářů E15 Premium pat-
řil loni majetek v hodnotě  
5,4 miliardy korun, už v Dene-
mo čtvrtinový podíl vlastnil. 
Firma v lednu 2017 odkoupila 
polovinu Primy od švédské 
skupiny MTG, přičemž cena 
vycházela z ohodnocení sta 
procent Primy stanovených 
na 237,4 milionu eur. 

Byznysmen Zach zcela ovládl Primu

Prima nedávno oznámila, 
že do roka se CNN spustí 
nový zpravodajský kanál CNN 
Prima News. Podle informací 
deníku E15 již rozjela nábor 
osmi desítek zaměstnanců. 
Ovládnutí celé TV Prima, 
která nyní provozuje osm 
kanálů, by zapadalo do stra-
tegie, o níž se v souvislosti 
s Primou spekuluje. A to že si 
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Zach si podle 
spekulací chystá 
půdu pro prodej celé 
televize podpořený 
hodnotnou značkou 
CNN.
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majitel Zach chystá půdu pro 
prodej celé televize, podpoře-
ný hodnotnou značkou CNN.

Okolo Primy, kterou v de-
vadesátých letech ovládala 
IPB, se Zach a jeho GES 
Holding začali pohybovat 
v momentě, kdy nový zákon 
omezil přímé působení bank 
v jiných oblastech. V holdin-
gu přitom Zach drží šedesát 
procent, zbytek má patřit 
jeho sestře Radce Zachové 
a Petře Marshallové. 

Obě jsou také podílnicemi 
ve společnosti THR Media, 
která odkoupila 75 procent 
Denemo Media od Komára. 
Ten spolu s Jiřím Šmejcem 
v roce 1994 založil obchod-
níka s cennými papíry MEF 
a postupně se jeho MEF 
Holding podílel na rozjezdu 
„nové“ Novy, kterou do roku 
2003 spoluvlastnil. /hf/

Vlastnické poměry ve skupině Prima
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Jiří LIEBREICH

Největší tuzemská letecká 
společnost Smartwings zaží-
vá horké chvíle, a to léto ještě 
ani nezačalo. Opakovaně ne-
uspěla s návrhem na razantní 
zvýšení základního kapitálu, 
což považuje za existenční 
ohrožení. 

Snaha vyrovnat škody 

Aerolinka po akcionářích 
žádala zvýšení dosavadního 
základního jmění 1,24 miliar-
dy korun o 700 milionů nebo  
o 1,4 miliardy korun. Chtěla 
tak kompenzovat významné 
ztráty vzniklé po haváriích 
letadel Boeing 737 MAX 
a následném zákazu jejich 
provozu v Evropě. Tyto stro-
je přitom tvoří třetinu flotily 
Smartwings. Investor China 
lnternational Group Corpora-
tion však transakci na val-
ných hromadách opakovaně 
znemožnil.

Zvýšení základního kapi-
tálu projednávali investoři 
na dvou shromážděních 
počátkem dubna a května. 
„Zvýšení schváleno nebylo, 
neboť se zástupce čínského 
akcionáře poprvé hlasová-
ní zdržel a podruhé vůbec 
nepřišel,“ sdělila deníku E15 
mluvčí Smartwings Vladimí-
ra Dufková. A bez souhlasu 
Číňanů, kteří v aerolinkách 
drží 49,92 procenta, nemůže 
zvýšení projít. 

Nejasný čínský důvod 

„Určitě je to velmi vážná 
situace. Odmítavý postoj 
čínského akcionáře značí, že 
už firmě zřejmě příliš nevěří. 
Odmítnete-li zvýšení kapitá-
lu, musíte počítat i s případ-
ným koncem společnosti,“ 
říká hlavní analytik J&T 

Čínský akcionář 
ohrožuje existenci 
aerolinek Smartwings
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1,4
miliardy korun. 
Až o tolik chtěly 

Smartwings zvýšit 
základní jmění.

banky Milan Vaníček. „Není 
jasné, proč čínský akcionář 
zvýšení odmítá, když pro něj 
existuje objektivní důvod, 
který dopravce nezavinil. 
Buď Číňané na zvýšení nema-
jí prostředky, nebo je nechtě-
jí. Pak nedává smysl, proč 
firmu kupovali,“ dodává. 
Čínská společnost na otázky 
nereagovala.

NELÉTAJÍ. Uzemněním šestnácti Boeingů 737 MAX, které tvoří třetinu flotily Smartwings, vznikly 
aerolinkám citelné škody. Kompenzovat je mělo zvýšení základního jmění.  
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Zbývající podíl ve Smart-
wings patří českému inves-
torovi Unimex Group, jehož 
spoluvlastníkem je podnika-
tel Jiří Šimáně. „Ten samo-
zřejmě souhlasil se zvýšením 
základního kapitálu,“ dodala 
Dufková. Letecká společnost 
se tak dostává do existen-
čních problémů, které nemu-
sí přežít. 

Rozhoduje ochota bank

V pozvánce na valnou hro-
madu Smartwings uvedla, 
že potřebuje posílit finanční 
pozici, aby se dokázala vypo-
řádat s výrazným propadem 
výnosů a zvýšenými nákla-
dy. „Nedojde-li k posílení 
finanční pozice, existuje 
významné riziko ohrožení 
samotné existence společ-
nosti,“ píše se v pozvánce 
podepsané členem předsta-
venstva Smartwings Jiřím 
Juránem. Aerolinie uvádějí, 
že jim přibývají potíže s cash 

flow a jsou vystaveny sílícímu 
tlaku financujících bank. 

Společnost Smartwings 
však podle ekonoma Milana 
Vaníčka může sáhnout k řadě 
dalších řešení. K externímu 
financování například for-
mou úvěru, dluhopisu nebo 
leasingu totiž nepotřebuje 
souhlas akcionářů. 

Rozhodující bude ocho-
ta bank jim půjčit. „Je-li 
společnost příliš zadlužená, 
další peníze nedostane. Proto 
možná žádá o vyšší kapi-
tál,“ uvádí Vaníček s tím, že 
v úvahu připadá i fúze s jinou 
společností.

Společnost Smartwings 
navíc musí platit nemalé 
částky jednak za uzemněné 
boeingy, jednak za nově na-
smlouvaná letadla, která mají 
částečně nahradit výpadek. 
Je možné, že Boeing bude 
postiženým aerolinkám část 
ztrát kompenzovat. Často tak 
ale činí pouze v podobě slev 
na budoucí nákupy letadel.

Finančním domům 
vzrostl čistý zisk

Bankám a spořitelnám 
v prvním čtvrtletí stoupl 
souhrnný čistý zisk 
meziročně o 128 milionů 
na 18,34 miliardy korun. 
Vyplývá to z předběžných 
dat ČNB. Bilanční suma 
ke konci března činila  
7,77 bilionu korun, což je 
oproti konci loňského roku 
nárůst o 486 miliard korun.

Prodej osobních 
počítačů klesá 

O tři procenta na 246 ti- 
síc kusů klesl v prvním 
čtvrtletí meziročně prodej 
osobních počítačů v Česku. 
První je značka HP, která 
proti loňsku posílila téměř 
o pětinu na 75 tisíc proda-
ných PC. Vyplývá to z úda-
jů analytické společnosti 
Gartner. Na druhém místě 
je značka Lenovo, přestože 
její odbyt klesl o 21 procent 
na 49 tisíc počítačů. Třetí 
Dell si polepšil z třiceti tisíc 
na 39 tisíc prodaných kusů.

Šéf TV Barrandov 
Soukup spustil e-shop

Ředitel TV Barrandov 
a předseda představenstva 
mediálního domu Empre-
sa Media Jaromír Soukup 
spustil vlastní internetový 
obchod. Pod názvem Ja-
romír Soukup Shop nabízí 
doplňky stravy, sportovní 
vybavení, nábytek a také 
hračky. Uvedl to server 
Mediaguru.

Jufa se stala dvojkou  
solárního trhu

Investiční skupina Jufa 
podnikatelů Jana Chren-
ka a Jiřího Fasta koupila 
od polského fondu Eques 
Fotovoltaica pět solárních 
parků o celkovém výko-
nu dvanáct megawattů. 
Po skupině ČEZ se tak 
stala dvojkou tuzemského 
solárního trhu. Celková 
hodnota transakce včetně 
bankovního financování 
podle informací webu 
Euro.cz dosahuje zhruba 
jedné miliardy korun. /čtk/

Krátce



Další významná sloven-
ská realitní skupina 
míří na londýnský trh. 

Po developerské společnosti 
HB Reavis miliardáře Ivana 
Chreneka má velké plány 
skupina J&T Real Estate. 

Ta kvůli projektům v Lon-
dýně vydává prostřednictvím 
své společnosti JTRE Finan-
cing 3 dluhopisy v objemu až 
3,3 miliardy korun. Prospekt 
bondů již schválila Česká 
národní banka a investoři je 
už začali nakupovat. 

„Dosud bylo upsáno více 
než šedesát procent plánova-
né emise,“ sdělil Pavel Peli-
kán, výkonný ředitel J&T Real 
Estate. Peníze z dluhopisů 
použije společnost na refi-
nancování úvěrů na akvizici 
londýnského realitního pro-
jektu Triptych Bankside.

Projekt navrhli londýnští 
architekti ze společnosti 
Squire & Partners. „Zahrnuje 
dvě obytné věže, kance-
lářskou budovu, obchodní 
a kulturní prostory v cent-
rální londýnské čtvrti South 
Bank,“ dodává Pelikán. 
Bude v něm 169 bytů, přes 
osm tisíc metrů čtverečních 
kanceláří a 920 metrů čtve-
rečních obchodních ploch. 
Kulturní prostory budou mít 
1550 metrů čtverečních.

J&T bude stavět 
v Londýně
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Obří projekt 
bude úvěrovat 
nejmenovaná 
londýnská banka, 
která již schválila 
financování ve výši 
6,9 miliardy korun.

Týden mezi paragrafy

Když už 
právo není 
právo
Zájem o spor sociální demo-
kracie a advokáta Zdeňka 
Altnera, nyní tedy už jeho 
dědiců, pomalu odeznívá. 
Nejvyšší soud sice zveřejnil 
své rozhodnutí, ale v kauze, 
v níž jde o stamiliony spojené 
s vymožením Lidového 
domu, ještě dlouho nebude 
úplně jasno. Teď opět všech-
no začne řešit nejnižší článek 
justice, obvodní soud, a je 
otázkou, kolik souvisejících 
nejasností a třeba i dalších 
sporů se ještě objeví.

Bylo by však liché se 
domnívat, že tento případ je 
něčím, co soudy řeší každý 
den. Spory před českými 
civilními soudy se obvykle až 

tak dlouho netáhnou. Mnoha 
„odborníkům“, kteří jednou 
rozumějí hokeji, podruhé 
Evropské unii a teď zase pro-
cesnímu právu, to ale nikdy 
nevysvětlíte.

Stejně jako to, že neexistují 
žádné důkazy pro tvrzení 
o předem dohodnutém 
verdiktu Nejvyššího soudu 
ani o tom, že vše dopadlo, tak 
jak dopadlo, jen kvůli tomu, 
že ČSSD sedí v parlamentu, 
nebo dokonce ve vládě.

Lidé zkrátka právu nerozu-
mějí. Nechápou, že se neřídí 
selským rozumem a že právní 
logika vychází z docela jiných 
předpokladů než ta obyčejná 
lidská. Právo mnohdy není 
tím, co lidé za právo pova-
žují. Rozhánět ale rozpaky 
nad jakýmkoli rozhodnutím 
soudu právě takovýmto 
konstatováním není právě 
vhodné. Vyznívá to elitářsky 
a arogantně.

Právo se naopak musí při-
blížit lidskému vnímání toho, 
co právo je. Podobný závěr 
se přitom objevil v několika 
komentářích a dalších textech 
už loni v létě – po dalším 
zdánlivě překvapivém roz-
hodnutí Nejvyššího soudu, 
které se týkalo H-Systemu.

Jak ale právo přiblížit tomu, 
co lidé za právo považují, ni-
kdo s naprostou jistotou neví. 
Ty nejlepší právní mozky 
v zemi by o tom ale už měly 
velmi rychle přemýšlet. Jinak 
hrozí, že se ignorace práva, 
kterou tradičně sledujeme 
spíše v méně závažných 
věcech, rozroste nad ještě 
přijatelnou úroveň. 

 
Jan 
JANUŠ
redaktor  
Info.cz
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MILIARDOVÁ INVESTICE. Multifunkční projekt Triptych 
Bankside v centru Londýna přijde na více než osm miliard korun.
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„Dokončení jednotlivých 
objektů je plánované v letech 
2021 až 2022,“ uvádí Pelikán.

Bude to obří projekt, kromě 
finančních prostředků od in-
vestorů ho bude úvěrovat ne-
jmenovaná londýnská banka, 
která již schválila financování 
ve výši 240 milionů liber, tedy 
6,9 miliardy korun. Celková 
investice tak přesáhne osm 
miliard korun.   

Splatnost dluhopisů je 
v prosinci 2024. Výnos podle 
Pelikána činí šest procent.

Na londýnském trhu se 
kromě slovenských investorů 
angažují i čeští hráči, jako jsou 
skupina PPF nejbohatšího 
Čecha Petra Kellnera nebo CPI 
Property Group miliardáře 
Radovana Vítka. 

Vladan GALLISTL



Sotheby’s má nového 
majitele, stáhne se 
z burzy

Miliardář a sběratel umění 
Patrick Drahi, který stojí 
za telekomunikační a me-
diální skupinou Altice, se 
dohodl na převzetí aukční-
ho domu Sotheby’s. Dohoda 
firmu ohodnocuje na 3,7 mi-
liardy dolarů. Firma se tak 
po 31 letech na newyorské 
burze vrací do soukromého 
vlastnictví.

KFC hledá náhražku 
kuřete

Trend proteinů založených 
na rostlinné bázi je tak silný, 
že o něj projevuje zájem 

i řetězec rychlého občerst-
vení KFC, tvrdí server CNN. 
„Maso bez masa“ zatím 
fast-foodové řetězce pou-
žívají jen jako alternativu 
hovězího nebo klobás. Ale 
pokud se tato móda rozšíří 
na kuřata, plánuje KFC vy-
zkoušet takové pokrmy.

Pfizer rozšířil nabídku 
léků na rakovinu

Největší americký výrobce 
léků Pfizer, který stojí mimo 
jiné za lékem Viagra, koupí 
za 10,64 miliardy dolarů 
farmaceutickou společnost 
Array Biopharma. Firma 
se tak snaží rozšířit svoji 
nabídku léků na rakovinu. 
/čtk/

Krátce
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Cook tvrdě zkritizoval 
konkurenci za úniky
Štěpán BRUNER

Americké technologické 
firmy se musejí postavit 
čelem k řešení svých chyb, 
jako jsou velké úniky dat 
či porušování soukromí 
uživatelů. Ve své přednášce 
na Stanfordské univerzitě to 
prohlásil šéf jedné z nich, 
ředitel Applu Tim Cook. 
Technologické firmy podle 
něj svými přešlapy ohrožují 
svobodu.

Cook nejmenoval žád-
nou konkrétní firmu, jeho 
poznámky ale podle všeho 
mířily na Facebook a Goo-
gle. „V poslední době se 
toto odvětví stalo známým 
pro jednu poněkud méně 
vznešenou inovaci – připsat 
si zásluhy, ale nepřijmout 
zodpovědnost,“ řekl. 

„Jsme toho svědky každý 
den, s každým novým úni-
kem dat, s každým poru-
šením soukromí, pokaždé 
když se přimhouří oko nad 
nenávistnými projevy nebo 
falešnými zprávami,“ kázal 
studentům.

Mnoho firem je podle 
Cooka přesvědčeno, že škod-
livé důsledky své činnosti 
mohou omlouvat dobrými 

úmysly. „Pokud postavíte 
továrnu na chaos, nemůžete 
se vyhnout zodpovědnosti 
za chaos,“ dodal Cook. 

Šéf Applu kritizoval 
praktiky technologických 
firem ze Silicon Valley hned 
v několika svých nedáv-
ných projevech. Apple také 
nedávno představil možnost 
přihlásit se do různých 
aplikací prostřednictvím uži-
vatelského účtu Apple tak, 
jak to umožňují například 
Facebook či Google. Firma 
ale podle Cooka této funkce 
na rozdíl od konkurence 
nevyužívá ke sběru uživatel-
ských dat.

„Pokud přijmeme jako 
nevyhnutelné, že všechno 
v našich životech může 
být spočítáno, prodáno, 
a dokonce může uniknout 
při hackerském útoku, tak 
ztratíme mnohem více než 
data. Ztratíme svobodu být 
lidmi,“ prohlásil Cook. 

Na začátku letošního 
roku vyzval Cook americký 
antimonopolní úřad, aby 
umožnil lidem sledovat, jaké 
údaje o nich firmy shro-
mažďují. Uživatelé by pak 
měli mít právo společnosti 
požádat, aby nasbíraná data 
vymazaly.

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 17. 6. 2019 Akcie na pražské burze 17. 6. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 90,50   1,69 % 

CETV 93,40   0,86 % 

ČEZ 540,00   -0,83 % 

Erste Bank 822,40   0,19 % 

Kofola 290,00   -0,34 % 

KB 901,00   -0,33 % 

Moneta 75,95   -0,07 % 

O2 CR 227,50   1,11 % 

Pegas 756,00   1,34 % 

Philip Mor. ČR 13 680,00   0,00 % 

TMR 790,00 0,00 %

VIG 588,50   -0,51 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

231 940

Země Množství Kurz

Austrálie 1 15,629

Čína 1 3,286

Dánsko 1 3,423

EMU 1 25,560

Chorvatsko 1 3,452

Japonsko 100 20,940

Kanada 1 16,963

Maďarsko 100 7,931

Norsko 1 2,610

Polsko 1 6,000

Rusko 100 35,428

Švédsko 1 2,400

Švýcarsko 1 22,793

Turecko 1 3,876

USA 1 22,752

Velká Británie 1 28,651
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Británii čeká 
odliv investic
Investice firem v Británii 
by měly v letošním roce 
kvůli přetrvávající nejisto-
tě kolem odchodu země 
z Evropské unie klesnout 
o 1,3 procenta, tedy nejvý-
razněji za deset let. Vyplývá 
to z prognózy Britské 
obchodní komory (BCC).

Podniky se nyní podle 
BCC místo investování 
věnují přípravám na možné 
problémy spojené s brexi-
tem. „Firmy vynakládají 
prostředky spíše na záložní 
plány, například na tvorbu 
zásob, než na investování 
do aktivit, které by podpoři-
ly dlouhodobý hospodářský 
růst,“ uvedl ředitel komory 
Adam Marshall. „To prostě 
není udržitelné,“ dodal.

Obchodní komora kvůli 
zvýšené tvorbě zásob zlep-
šila odhad letošního růstu 
ekonomiky na 1,3 procenta 
z dříve předpokládaných 
1,2 procenta. Odhad růstu 
pro příští rok však zhoršila 
na pouhé procento.

Britská premiérka The-
resa Mayová tento měsíc 
oficiálně skončila jako 
vůdkyně vládních kon-
zervativců. Britskou vládu 
povede až do konce volby 
nového stranického lídra, 
která má skončit v týdnu 
od 22. července. /čtk/



Hodnota kybernetické 
měny bitcoin pokra-
čuje v růstu a poprvé 

od loňského května překonala 
hranici 9000 dolarů. Virtu-
ální měna reaguje na zprávy 
o připravované nové kryp-
toměně, za níž stojí interne-
tový gigant Facebook. „Ten 
pomáhá lidem věřit tomu, 
že se celá tato vývojová cesta 
uchytila a nejde jen o krát-
kodobou módu,“ uvedl pro 
deník E15 ekonom Dominik 
Stroukal. Hodnota bitcoinu 
se proto v posledních dnech 
vyšplhala až na 9381,82 do-
laru. Od začátku letošního 
roku si bitcoin připsal zhruba 
150 procent.

Podle kryptoměnového 
investora Radomíra Eliáše 
ale aktuální růst bude mít je 
krátké trvání. „Blíží se doba 
dovolených a tradeři se snaží 
urvat poslední příležitosti. 

Odhaduji, že cena bitcoinu 
poroste ještě zhruba další 
dva týdny, koncem července 
ale opět spadne dolů,“ vy-
světlil s tím, že informacemi 
o připravované měně Face-
booku se podle něj nechají 
ovlivnit jen méně zkušení 
investoři.

Trh s kryptoměnami se 
doposud vyznačuje nevypo-
čitatelností a značnou roz-

kolísaností, navíc možnosti 
platby kryptoměnami jsou 
velice omezené. Facebook 
proto se svou kryptoměnou 
sází na to, že systém plateb 
postaví na své obří sociální 
síti a miliardách jejích uživa-
telů. Posledním úspěchem 
firmy s plánem na kryptomě-
nu je podpis smlouvy s více 
než dvanácti investory, kteří 
do projektu vloží po deseti 
milionech dolarů. Jedná se 
například o společnosti Visa, 
Mastercard, PayPal, či Uber 
Technologies, napsal dení 
The Wall Street Journal. 

Peníze od investorů Face-
book použije na financování 
vytvoření virtuální mince, 
která ale bude na rozdíl 
od bitcoinu navázána na koš 
národních měn. Tím se chce 
vyhnout divokým výkyvům, 
které pronásledují jiné kryp-
toměny. /nos/  více E15.cz
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Akcie, měny & názory

Ohlédnutí 
za globální 
bankou
Od finanční krize investo-
ři sledují téměř setrvalý 
propad akcií německé 
Deutsche Bank, zatímco její 
globání konkurence se již 
povětšinou vzpamatovala. 
Propad od vrcholu dosahuje 
více než 90 procent, což při-
tahuje spekulativní hráče. 
Oprávněně?

Deutsche Bank se v de-
vadesátých letech rozhodla 
stát globální investiční 
bankou. Tento cíl se jí 
podařilo splnit, cena však 
byla vysoká. Na vrcholu 
držela největší derivátovou 
knihu na světě s hodnotou 
54,6 bilionu eur. Příjmy 
z investičního bankovnictví 
tvořily přes polovinu tržeb, 
čtyři pětiny ovšem dělalo 
rizikové zprostředkování 
a obchodování na vlastní 
účet. Banka byla číslo dvě 
na trhu sekuritizovaných 
půjček. Krize na tomto trhu 
spustila propad příjmů 
z obchodování na méně 
než polovinu. V souvislosti 
s derivátovými produkty 
i kvůli manipulaci s LIBOR 
sazbou jí byly uděleny obří 
pokuty přesahující 15,5 mili-
ardy eur.

Deutsche Bank tak byla 
nucena navyšovat kapitál 
a počet akcií se jí ztroj-
násobil. Nyní již banka 
s kapitálovou přiměřeností 
na úrovni 13,7 procenta 
nemá problémy s přežitím. 
Její nákladová struktura ale 
i přes probíhající úspory 
neodpovídá strukturálně 
nižším příjmům a banka si 
prochází krizí ziskovosti. 
Návratnost akciového kapi-
tálu byla loni 0,5 procenta 
a letos by neměla být vyšší 
než 4,5 procenta. Hrozivý je 
poměr nákladů k příjmům 
ve výši 93 procent. Banka 
tak pokračuje ve snižování 
nákladů, což má ale zpětný 
dopad do příjmů. Loni 
příjmy DB i přes veškerou 
snahu klesaly skoro o čtyři 
procenta.

Z externího pohledu je 
DB typickou ukázkou firmy, 
která se vylízala z nejhor-
šího. Pro delší přežití ale 
musí najít cestu k ziskovosti. 
Budou asi třeba drastické 
nákladové škrty a zbavení 
se velké části neziskových 
aktivit. Bude asi muset vzdát 
svoje globální ambice. To ale 
může ještě trvat.

150
procent hodnoty 

letos přidal bitcoin.

Hennes & Mauritz

Tržby švédského prodejce 
oděvů se ve druhém čtvrt-
letí podle očekávání zvýšily 
o 11 procent na 57,5 miliardy 
švédských korun, asi 138 mi-
liard českých korun. Firmě 
pomohla slabá švédská koru-
na. Prodej druhého největší-
ho módního řetězce na světě 
stoupl sice již čtvrtý kvartál 
po sobě, akcionáře ale podle 
agentury Reuters zklamalo 
oznámení, že bude zapotře-
bí dalších investic do rozvoje 
prodeje on-line. Akcie firmy 
proto v reakci odepsaly dvě 
procenta hodnoty. 

Huawei

Tržby čínského výrobce 
telekomunikačních zaříze-
ní, který čelí obchodním 
restrikcím ze strany USA, 
budou v letošním a příštím 
roce o 30 miliard dolarů 
nižší, než se předpokládalo. 
Uvedl to zakladatel podniku 
Žen Čeng-fej. Potvrdil rov-
něž, že restrikce mají velmi 
negativní dopad na odbyt 
chytrých telefonů Huawei 
v zahraničí. Roční tržby by 
se měly letos i napřesrok po-
hybovat kolem 100 miliard 
dolarů, loni činily zhruba 
105 miliard dolarů. /čtk/

Výsledky

Jan 
ŠAFRÁNEK
analytik  
České  
spořitelny

NA LETIŠTI Le Bourget nedaleko Paříže včera začal Pařížský aerosalon. S ohledem na napjatou 
situaci v leteckém průmyslu zapříčiněnou potížemi Boeingu i obchodní válkou očekává trh klasické 
oznámení miliardových kontraktů ještě s větší opatrností. 
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PŘEHLÍDKA

Plány Facebooku 
vyhnaly cenu bictoinu 
na roční rekord

https://www.e15.cz/kryptomeny/bitcoin-posilil-nad-9000-dolaru-pomaha-mu-plan-facebooku-na-vlastni-kryptomenu-1359889


V Hongkongu propustili z vě-
zení Joshuu Wonga, který byl 
hlavní osobností studentských 
protestů v roce 2014. Po opuš-
tění věznice Wong slíbil, že 
se brzy připojí k nynějším 
masovým demonstracím, je-
jichž účastníci požadují stažení 
návrhu zákona umožňujícího 
vydávat podezřelé do pevnin-
ské Číny. Správkyni Hongkongu 
Carrie Lamovou, již podporuje 
Peking, vyzval Wong k demisi.

Zajímavostí protestů je, že se 
do nich na rozdíl od těch před 
pěti lety zapojují také význam-
né společnosti. Nadnárodní 
finanční skupiny jako HSBC 
nebo Standard Chartered 

Bouřící se 
Hongkong má 
podporu firem

a stejně tak poradenské firmy 
Velké čtyřky umožnily minulý 
týden zaměstnancům režim 
flexibilní pracovní doby, aby se 
mohli k protestům připojit. 

„Při bouřích roku 2014 ještě 
byznysové kruhy od protestů 
spíše odrazovaly. Nyní si ale 
uvědomují, že je pro ně po-
tenciálně více ztrátové přijetí 
sporné legislativy, takže se mu 
snaží zabránit po boku občan-
ské společnosti,“ říká hlavní 
ekonom Czech Fund Lukáš 
Kovanda. Nedělních protestů 
se dle organizátorů zúčastnily 
téměř dva miliony lidí. Policie 
se dopočítala 338 tisíc. /čtk, das/

 Sledujte E15.cz
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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?

225x148_formen5_poutani.indd   1 13.06.2019   13:23:09

300825/150 inzerce

Íránci přitvrdí  
v obohacování uranu

Írán za devět dní překročí 
limit obohaceného uranu, 
který stanoví mezinárodní 
dohoda o jaderném pro-
gramu z roku 2015. Uvedl 
to mluvčí Íránské organi-
zace pro atomovou energii 
a dodal, že Írán začne uran 
obohacovat na vyšší než 
povolenou hranici. 

Si Ťin-pching se sejde 
s vůdcem KLDR

Čínský prezident Si Ťin-
-pching navštíví ve čtvrtek 
a v pátek Severní Koreu. 
Informovala o tom gentura 
AFP. Podle státní televize 
CCTV se Si v KLDR sejde se 
severokorejským vůdcem 
Kim Čong-unem. Jednat bu-
dou o situaci na Korejském 
poloostrově. /čtk/

Krátce

BÝVALÝ SLOVENSKÝ prezident představil svou budoucí stranu 
s názvem Za lidi. Do stranické politiky vstupuje s heslem Vraťme 
Slovensko všem lidem. Andrej Kiska, jejž v sobotu ve funkci hlavy 
státu vystřídala Zuzana Čaputová, na přípravě strany spolupracuje 
s představiteli samosprávy, manažery či se spoluorganizátorem 
loňských protivládních demonstrací Jurajem Šeligou. Dřívější 
průzkumy naměřily budoucí straně popularitu až 10 procent.
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Papíry  
na budelíp
Politický marketing Andre-
je Babiše má dvě pravidla. 
První: Trump to dělá dobře, 
kopíruj ho bez uzardění. 
Druhé: Kráčí-li zrovna kolem 
jakýkoli pozitivní jev, neváhej 
a přičti si za něj zásluhu. 

Donald Trump v poslední 
době často nahrazuje své 
heslo Make America Great 
Again (Učiňme Ameriku 
znovu skvělou) variací Keep 
America Great (Udržme Ame-
riku skvělou). Je to příprava 
na kampaň při obhajobě 
mandátu, která má navodit 
dojem, že slib z první kampa-
ně byl naplněn. 

V Babišových projevech 
se zase začíná objevovat 
fráze „už je líp“ jako varianta 
klíčového volebního sloganu 
„bude líp“. Že už je líp, ozná-
mil Babiš poprvé v únoru 
na volebním sněmu hnutí 
ANO a naposledy zatím v pra-
videlném nedělním faceboo-
kovém elaborátu. V prvním 
případě tvrdil, že „jsou na to 
čísla“, zatímco v neděli jeho 
spolupracovníci napsali: 
„Máme to na papíře.“

Stojí za to se podívat, oč 
premiér své tvrzení opírá. 
S tím souvisí pravidlo číslo 
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Tvář dne

Pokud bychom si  
nebyli schopni věřit  
v takto základních  
věcech, tak nemá  
smysl ve vládní koalici 
pokračovat, řekl  
o volbě člena Rady 
ČTK předseda ČSSD  
Jan Hamáček. 
str. 3

Komentář  

by se zásluhami stejně dobře, 
ne-li lépe chlubit odbory, 
jejichž tlak na růst mezd jistě 
pomohl životní úrovni mno-
ha domácností. I odbory ale 
měly v zádech spojence, bez 
nichž by to nešlo – především 
situaci na trhu práce.

Nejčerstvější tvrzení, že je 
líp, opřel Babiš o průzkum 
spokojenosti s ekonomic-
kou situací z pera CVVM. 
Ano, i tato čísla vyšla docela 
pěkně. Jenže i tento ukazatel 
souvisí především s růstem 
ekonomiky, nízkou neza-
městnaností a stoupajícími 
mzdami a mnohem méně 
s tím, co zrovna dělá Babiš.

Stále platí, že vládními 
kroky, s nimiž by bylo líp, 
by byly široce podepřené 
návrhy důchodové a zdra-
votnické reformy, které by 
stabilizovaly veřejné finance. 
A také reforma školství, která 
by Česku dala šanci zvyšovat 
do budoucna vlastní konku-
renceschopnost v globální 
ekonomice. To jsou skutečné 
„papíry na budelíp“. Všechno 
ostatní jsou jen marketingové 
triky s čísly.

 
Martin 
ČABAN
komentátor  
deníku E15

dvě, tedy kreativní práce 
s čísly a jevy. Na volebním 
sněmu Babiš předváděl mak-
roekonomické údaje, přede-
vším „snižování dluhu“. Je 
třeba zmínit, že český státní 
dluh od roku 2012 nominálně 
víceméně stagnuje kolem 
úrovně 1,65 bilionu korun. 
Je to jistě lepší, než kdyby 
rostl, ale slova o snižování 
dluhu jsou odvážná. Číslo, 

které skutečně klesá, je podíl 
dluhu na HDP – což je ovšem 
dáno tím, že roste HDP, niko-
li tím, že klesá dluh.

Dnes si prohlížíme vr-
chol ekonomického cyklu 
a chystáme se na pozvolnou 
cestu dolů. Zásluha vlády 
na hospodářském růstu 
v silně exportní ekonomice 
je v úplně nejlepším přípa-
dě velmi dílčí. Pokud jde 
o domácí faktory, jako je růst 
spotřeby domácností, mohly 

Ukazatel, podle nějž 
má být líp, souvisí 
mnohem více s růstem 
ekonomiky než s tím, 
co zrovna dělá Babiš.
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Bank je v Česku víc, 
než by dávalo smysl

Tuzemské banky vydělají z každé investované koruny až 
trojnásobek toho, co některé jejich evropské protějšky. Prý je 
to nejen přirozené, ale i žádoucí. „Ziskovost českých bank se 
pohybuje okolo 12 procent a z pohledu zajištění dlouhodobé 
stability finančního sektoru je přirozená,“ říká předseda 
představenstva České spořitelny Tomáš Salomon. Střádaly ale 

přesto spořitelna odměnit nehodlá. Zajímá se spíše o obchodní příležitosti.  

Jaroslav BUKOVSKÝ

 Nedávno jsem viděl 
statistiky nejlépe placených 
bankéřů Česka s příjmem 
nad milion eur ročně. Jeden 
z nich byl z České spořitelny, 
tak jsem si říkal, kdo jiný to 
může být než šéf...
Součástí firemní kultury 
v Čechách je nekomentovat 
mzdy zaměstnanců. Stanovení 
výše příjmu členů předsta-
venstva je plně v rukou členů 
dozorčí rady a akcionářů, ale 
v kontextu majetku, který ti 
lidé ve středních a velkých 
bankách spravují, nejsou 
české mzdy bankéřů nikterak 
výjimečné. 

Navíc o všem ví regulátor 
a velmi se dbá na to, aby 
se ohodnocení vyplácelo 

s ohledem na dlouhodobou 
motivaci k výkonu. Historicky 
finanční krize ukázala, že ně-
které managementy v honbě 
za krátkodobým výsledkem 
byly schopny založit problé-
my, které byly dlouholeté.

 Změnili jste třeba 
ve spořitelně od krize 
systém odměňování?
Systém zásadně ne, ale už 
není možné bez dohledu 
a kontextu vyplácet vysoké 
odměny za dosažení krát-
kodobého jednorázového 
hospodářského výsledku, to se 
po krizi změnilo.

 Jak velké jsou bonusy 
pro klíčové pracovníky?

Je to od patnácti po sto pro-
cent. Na obchodních pozicích 
je to značně závislé na výkonu 
a na spokojenosti zákazníka.

 Spořitelna je v médiích 
hodně vidět, kolik ročně 
utratíte za kampaně?
Jsou to stovky milionů korun, 
marketingové výdaje si sledu-
jeme v kontextu aktiv a tržeb, 
tam se nevymykáme standar-
du, spíš bych si přál, aby to 
bylo ještě více. Stejně tak si 
sledujeme náklady ve srov-
nání s konkurencí. Ta ovšem 
někdy utrácí peníze za rekla-
mu na hraně etiky.

 Neříkejte, uvedl byste 
příklad?

Třeba když jeden z našich 
konkurentů začne říkat, že on 
je ten jediný, kdo to s lidmi 
myslí dobře, tak to finančnímu 
sektoru neprospívá.

Anebo když nejmenova-
ný konkurent oblepí Česko 
velkou trojkou a tváří se, že už 
přišel čas platit tři procenta 
na vkladech. A pak si přečtete, 
že jde o peníze do určité 
výše a jen na tři měsíce. To je 
strašně špatně a neprospívá to 
transparentnosti.

 Dobře, ale spořitelna 
úročí klientské vklady 
úrokem 0,2 procenta, a to 
dokonce s limitem dvou set 
tisíc korun. U ČNB přitom 
můžete vklady uložit 

za 1,75 procenta. Pro vás 
skvělý výdělek, to je tedy 
v pořádku?
Většina unijních bank úročí 
vklady pod jedno procento, 
protože v celé Evropě, a u nás 
zvlášť, je obrovská přemíra 
peněz. Z ekonomického hle-
diska neobhájím to, že bych 
za vklady měl platit více. Chce-
me, aby lidé peníze aktivně 
spravovali. Poměr úspor, který 
jsou lidé ochotni investovat, 
je u nás stále nízký. Bezpečná 
správa vkladů vyžaduje ob-
rovské a kontinuální investice 
do nákladných IT systémů. 
Neustále také rostou náklady 
na pojištění vkladů a tvorbu 
rezerv. 

 Není nefér směrovat lidi 
do potenciálně rizikových 
investic od bezstarostného 
inkasa úroků?
Pokud peníze necháte pasivně 
ležet na účtu, tak pochopi-
telně kvůli inflaci ztrácejí 
hodnotu. Čím je společnost 
ekonomicky vyspělejší, tím 
aktivněji lidé zhodnocují své 
peníze skrze investice. V zá-
padní Evropě investuje každý 
třetí klient, u nás je to zatím 
jeden z deseti.
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 Nezdá se tedy, že by 
spořitelna měla v plánu 
zvedat úroky.
Nedávám příliš šancí tomu, že 
bychom měli tendenci na běž-
ných účtech, kde by měli 
mít lidé zhruba čtyřměsíční 
rezervu na své fungování, 
platit za to, že tam ty peníze 
pasivně leží. To není kon-
cepčně správně a asi to dělat 
nebudeme. 

Na druhou stranu se nachá-
zíme na vysoce konkurenčním 
trhu. Působí na něm mnoho 
malých bank, které dobývají 
trh, ale i těch středních, co 
se snaží o dosažení rozumné 
míry ziskovosti. Každopád-
ně dobrá služba nikdy není 
zadarmo, včetně vedení 
bankovního účtu.

 Uložit si peníze ale přece 
není zas tak složitá služba.
Zeptejte se klientů kampeli-
ček, jak je to složité a bezpeč-
né, případně klientů bank, 
které vydržely na trhu pár let, 
jak dlouho byli oni spokoje-
ní. Pokud se někdo tváří, že 
nabízí služby zdarma nebo 
rádoby vysoký úrok, tak něco 
prostě není dobře. Klienti by 
se v takové chvíli měli mít 
na pozoru.

 Občas zaznívají hlasy 
po vyšších úrocích 
na vkladech i z České 
národní banky.
Vím o nich, ale i ČNB ví, že 
likvidity je na trhu skutečně 
mnoho. Že než se tyto věci 
vyrovnají, tak se nic drama-
tického dít v zásadě nemůže. 
Možná některé menší banky 
budou ochotny zaplatit vyšší 
úrok, protože jim budou 
docházet zdroje, to je možné. 
Ale celkově je peněz až 
příliš a upřímně řečeno, svou 
zásluhu na tom má i regulá-
tor, přestože svou práci dělá 
dobře. 

 Banky ovšem letos 
díky rozdílu sazeb ČNB 
a úrokům připisovaným 
klientům vydělají jako 
sektor podle mých výpočtů 
kolem 40 miliard. To přijde 
celkem vhod.  
Narážíte-li na zvýšení sazeb 
centrální bankou, jsem toho 
názoru, že sazby kolem nuly 
byly anomálií. Cena peněz má 
být podle mne nenulová, ně-
kde mezi dvěma a třemi pro-
centy. Peníze jsou zboží jako 

každé jiné a jsou-li za nulu, je 
to špatně, protože to zvyšuje 
riziko zadlužování jednotlivců 
i států.

Zodpovědní lidé sice 
vnímají primárně půjčku jako 
závazek, v očích těch ostat-
ních může nulový úrok zna-
menat hrozbu dluhové pasti. 
Peníze jsou za nulu proto, že 
někdo bezhlavě tlačí likviditu 
do trhu, tiskne peníze, aniž 
by byly podloženy jakoukoli 
přidanou hodnotou, která se 
v té ekonomice vytvořila.

 Což byla česká situace.
Ano, ale primárně to byla 
a i v současnosti je evropská 
situace. My jsme přirozeně 
museli jít stejným směrem 
a dokonce jsme z toho vyšli 
skoro nejlépe.

 Když mluvíme o levných 
dluzích, nedávno jste 
zlevnili hypotéky. O půjčky 
na bydlení snad už není 
zájem?
Trh začátkem letošního roku 
významně zpomalil a přece 
jenom jsme v konkurenčním 
prostředí. Existovala vysoká 
míra předzásobení, závěr 
loňského roku byl extrémní 
a neodpovídal realitě. A to 
kvůli zpřísněným podmín-
kám ČNB i kvůli hrozbě růstu 
úroků. Takže jeden kvartál 
do sebe nasál všechny tyhle 
důvody a byl dvojnásobný 
oproti normálu.

 Na stole je zákon o ČNB, 
který nastavuje mimo 
jiné i příjmové stropy pro 
hypoteční úvěry. Je to 
zapotřebí?
Rozumím snahám ČNB 
snižovat riziko toho, že se lidé 
začnou předlužovat. Otázkou 
je, zda na toto potřebujeme 
zákon. Osobně si myslím, že si 
banky dokážou velice zodpo-
vědně hlídat, zda jejich klienti 
zvládnou splácet. Koneckonců 
je to v jejich nejvlastnějším 
ekonomickém zájmu. 

 Počítáte letos s nějakou 
poptávkovou renesancí, 
pokud jde o hypotéky?
Trh bude pomalejší než 
loni, což nepřekvapí. Kolik 
to přesně bude, je věštěním 
z křišťálové koule. Na to má 
vliv, zda se sazby už stabilizují, 
nebo přijdou ještě nějaké další 
korekce. Každopádně lidé bo-
hatnou a chtějí bydlet neustále 

lépe, na větší ploše, v hezčích 
bytech. Na hypoteční trh má 
ale velký vliv i prostředí rea-
litního trhu, kdy se málo staví 
a třeba v Praze je amortizace 
bytového fondu větší než 
přírůstek nové výstavby. Ale to 
je úkol pro politiky.

 Takže hypoteční trh 
nemá nějaký bod saturace?
Má, ale od toho jsme daleko. 
Když se podíváte na penetra-
ci hypotečních úvěrů třeba 
v jiných evropských státech 
a srovnáte to, tak je tu ještě 
velký prostor.

 Ptám se proto, že Česko 
se dává za příklad jako 
země s největším podílem 
vlastnického bydlení 
v Evropě.
To ano, ale když se podíváte 
na penetraci hypotečních 
úvěrů, jsme naopak pod prů-
měrem. A navíc platí, že vlast-
nictvím jsme nadprůměrní, 
ale pokud zohledníme třeba 
stáří bytového fondu, tak jsme 
naopak pod evropským prů-
měrem. Žijeme ve vlastním, 
ale starším.

 Když jsem si nedávno 
spočítal podle úrokových 
kalkulaček na stránkách 
České spořitelny a pak 
na webu Erste, na kolik mě 
vyjde spotřebitelská půjčka, 
přeplatil bych jakožto Čech 
za jinak stejných podmínek 
zhruba o pětinu více než 
v Rakousku. Proč? Je snad 
český dlužník rizikovější?
Může být, ale nemyslím si, že 
by to platilo obecně, museli 
bychom se podívat na přímé 
srovnání člověka stejného 
profilu, se stejnou historií 
v bance, s podobnými příjmy 
a potřebami.

 Takže pokud mám 
Čecha X a jeho rakouský 

klon, tak by to mělo být 
stejné?
Nemělo by se to dramaticky 
lišit. Úrokový rozdíl je možná 
u nás nepatrně vyšší. Ale 
nemyslím si, že jde o drama. 
Třeba se liší i poplatková po-
litika. Když byl v Česku hitem 
boj s poplatky, tak v Rakousku 
převládaly banky s podstatně 
vyššími poplatky než u nás. 
A navíc si nemyslím, že vyšší 
ziskovost bank v Česku je 
obecně vzato špatně.

• Je absolventem Fakulty 
ekonomiky služeb 
a cestovního ruchu 
Vysoké školy ekonomické 
v Bratislavě. Bankovní kariéru 
zahájil v roce 1997 v GE 
Capital Multiservis, v roce 
2000 byl jmenován ředitelem 
retailového bankovnictví 
a členem představenstva GE 
Capital Bank s odpovědností 
za obchod a marketing. 
V letech 2004–2007 vedl 
slovenskou Poštovou banku. 
Poté se čtyři roky věnoval 
privátním investičním 
projektům, mimo jiné 
spoluzakládal společnost 
Mopet CZ. V roce 2013 
začal pracovat ve Slovenské 
sporiteľně, od ledna 2015 
pracuje v České spořitelně.

Tomáš 
SALOMON (53)
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Pokud se někdo tváří, že nabízí 
služby zdarma nebo rádoby 
vysoký úrok, tak něco prostě není 
dobře. Klienti by se v takové chvíli 
měli mít na pozoru.

 Proč je vlastně ziskovost 
českých bank vyšší než 
v Evropě?
Ziskovost českých bank se 
pohybuje okolo 12 procent 
a z pohledu zajištění dlou-
hodobé stability finančního 
sektoru je přirozená. Pokud 
by české banky vykazovaly 
návratnost kapitálu čtyři pro-
centa jako některé evropské 
banky, je otázkou, v jaké kon-
dici by přežily další finanční 
krizi.

 Myslíte, že dojde 
ke konsolidaci tuzemského 
trhu? A má spořitelna 
v tomto ohledu na českém 
trhu nějaké ambice?
Ano, myslím, že k tomu 
dojde, předpoklady tu jsou. 
Množství bank je větší, než 
dává ekonomický smysl. 
Nevím přesně kdy a jakou 
formou. Mohou to být fúze, 
odchody z trhu, to je otázka. 
Prostor tu tedy je, a to při 
zachování vysoké míry konku-
rence. Pokud jde o nás, máme 
chuť a apetit u toho být. Ne 
snad že bychom vyloženě 
hledali, ale nenecháme si ujít 
příležitosti, které se kolem nás 
budou objevovat. Jak to pak 
vyhodnotíme, je otázka. Ještě 
před třemi lety bych řekl, že 
to není na pořadu dne.

 Už něco zvažujete?
Nechci komentovat jakékoli 
budoucí transakce, dokud ne-
budou mít konkrétní obrysy.

 Banky překypují 
zdravím. Nejen podle 
regulátora, ale i podle 
rekordních loňských zisků. 
Nakolik jimi ve vašem 
případě otřese chystaný 
rozvojový fond?
Národní rozvojový fond 
představuje šanci, jak 
mohou stát a soukromé 
firmy společně investovat 
do budoucí prosperity České 
republiky. Spořitelna bude 
prosperovat pouze tehdy, 
pokud bude prosperovat celá 
společnost. Fond nevnímáme 
jako ohrožení našich zisků. 
Bude-li fond profesionálně 
řízen, může k této prosperitě 
významně přispět a my jsme 
připraveni se na jeho finan-
cování podílet. Naopak u sek-
torové daně je velké riziko, 
že by takto vybrané peníze 
nebyly použity na investice, 
ale na spotřebu.
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6,6
procenta činil 

meziroční pokles 
spotřeby elektřiny 

v Praze během 
prvního čtvrtletí.

Energiemi nejvíce 
šetří lidé v Praze
Jana PONCAROVÁ

 
I když v prvním čtvrtletí le-
tošního roku byla ještě zima, 
spotřeba elektřiny meziročně 
poklesla, zatímco její výroba 
se zvýšila. Nižší byla i spotře-
ba zemního plynu, pomohlo 
hlavně teplejší počasí. 

Energetickou bilanci 
České republiky dlouhodobě 
sleduje Energetický regu-
lační úřad. Loni tuzemsko 
spotřebovalo rekordní objem 
elektřiny, téměř 74 TWh, 
první čtvrtletí letošního roku 
ale zaznamenalo pokles. 

Za leden, únor a za březen 
české domácnosti a podni-
ky spotřebovaly 20,4 TWh 
elektřiny, což představuje 
meziroční úsporu 1,3 pro-
centa. Výrazněji přitom 
klesla spotřeba domácností, 
konkrétně o 3,6 procenta, 
nejvíce pak šetřili lidé v Pra-
ze, kde zásuvkami proteklo 
o 6,6 procenta méně proudu 
než loni za stejné období.

Dražší proud,  
teplejší počasí

Nižší spotřeba má více dů-
vodů. „Pokud se podíváme 
na čísla, která Energetický 
regulační úřad představil, 
vyplývá z nich, že spotřebu 
snížily hlavně domácnosti. 
Když zvážíme, že cena elek-
třiny koncem loňského roku 
narostla, můžeme to přičítat 
snaze lidí více šetřit,“ domní-
vá se Lukáš Paleček z projek-
tu EnergetickaPoradna.cz. 

Spolu s elektřinou se 
propadla i spotřeba zemní-
ho plynu. Za první čtvrtletí 
2019 Česko spotřebovalo 
3132 milionů kubíků, což 
představuje meziroční pokles 
o 6,2 procenta. Za propadem 
stály podle Energetického 
regulačního úřadu zejména 
venkovní teploty. 

„Teplota se v prvním čtvrt-
letí pohybovala 1,8 stupně 

dokonce v posledních měsí-
cích klesaly. Tomu odpovídá 
i nová indikativní cena plynu, 
kterou co čtvrt roku vyhla-
šuje Energetický regulační 
úřad. Má sloužit jako vodítko 
pro spotřebitele, zda u svého 
dodavatele neplatí moc. 

Indikativní ceny plynu kles-
ly téměř na úroveň závěru 
loňského roku. Pro nadcháze-
jící čtvrtletí vyčíslil regulá-
tor pro domácnosti, které 
zemním plynem vytápějí, 
cenu na 757 korun za me-
gawatthodinu, což je o 6,7 
procenta méně než nyní. 

Za první pololetí letošního 
roku se ceny dokonce snížily 
o 9,4 procenta. Domácnosti, 
které na plynu ohřívají vodu, 
by měly platit kolem 807 ko-
run za megawatthodinu, a ty, 
jež pouze vaří, 957 korun 
za megawatthodinu. 

Elektřina se vyváží

Zásoby plynu v České repub-
lice jsou na dobré úrovni. 
ERÚ uvedl, že od ledna 
do března letošního roku se 
tranzit plynu včetně importu 
do plynárenské soustavy 
České republiky vyšplhal 
na 9085 milionů kubíků. Ty 
doplnilo 34 milionů kubí-
ků z vnitrostátních zdrojů. 
Do zahraničí za první tři 
měsíce roku 2019 tranzitova-
lo 7016 milionů kubíků zem-
ního plynu. V tuzemských 
zásobnících zůstalo na konci 
prvního čtvrtletí 1183 milionů 
kubíků. 

Výroba elektřiny od ledna 
do března 2019 narostla 
na 23,8 TWh, což znamená 
navýšení o 3,4 procenta. 
„Nárůst si připsaly přede-
vším větrné elektrárny, a to 
o 35,5 procenta, následova-
né paroplynovými elekt-
rárnami,“ přibližuje Petr 
Kusý s tím, že více vyráběly 
také malé vodní elektrárny, 
meziroční přírůstek u nich 
činil 2,8 procenta. Velké 
vodní elektrárny pak výrobu 
navýšily o 50,7 procenta. 
U vodních elektráren je ale 
podle Kusého nutné sledo-
vat trend v dlouhodobějším 
horizontu. „Nicméně pokud 
srovnáte například loňský 
a letošní březen, velké vodní 
elektrárny posílily meziroč-
ně výrobu dokonce trojná-
sobně,“ dodává Kusý. 

Pokles spotřeby, růst 
výroby a některé další vlivy 
pak vedly k dalšímu navýšení 
převahy exportu nad impor-
tem elektřiny o 1,1 TWh, tedy 
o 51 procent.

VODÍTKO PRO SPOTŘEBITELE.  
Pro nadcházející čtvrtletí  

vyčíslil regulátor pro domácnosti, které zemním plynem 
vytápějí, cenu na 757 korun za megawatthodinu,  

což je o 6,7 procenta méně než nyní.
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Celsia nad dlouhodobým 
normálem. Kdybychom data 
přepočítali na podmínky 
dlouhodobého teplotního 
normálu, tedy pokud by-
chom je očistili o vliv počasí, 
potom by spotřeba v prvním 
čtvrtletí meziročně nekle-
sala, ale naopak by vzrostla 
o 0,7 procenta,“ zpřesňuje 
statistiku Petr Kusý z Energe-
tického regulačního úřadu. 

Zemní plyn zlevňuje 

Na rozdíl od elektřiny ceny 
zemního plynu nerostly, 
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„Dostala se k nám před několika lety 
kniha vydaná OSN, která shrnovala, 
proč by se mohli nejenom cvrčci, ale 
celý hmyz stát bílkovinou budoucnosti. 
Rozhodli jsme se, že se do výzvy - na-
učit lidi jíst cvrčky - pustíme, protože 
chceme lidi inspirovat k udržitelné 
stravě. To, co jíme, má dopad na to, 
kde a jak žijeme. Naším cílem je přinést 
na trh nejlevnější živočišnou bílkovi-
nu, která má zároveň nejmenší dopad 
na životní prostředí,“ vysvětluje záměry 

Sens Food CZ mění jídelníček  
a má největší cvrččí farmu na světě
Jak lidem změnit jídelníček a používat u toho výrobky, které 
podporují udržitelný život? Na to se zaměřila firma Sens Food 
CZ, která produkuje výrobky ze cvrččí mouky a má v Thajsku 
i největší cvrččí farmu na světě. Patří rovněž mezi úspěšné 
společnosti v projektu Komerční banky Nastartujte se.

firmy Sens Food CZ jeden z jejích za-
kladatelů a jednatel Radek Hušek. 

V současnosti na futuristické au-
tomatizované farmě v Thajsku firma 
chová cvrčky a vytváří z nich cvrččí 
mouku. „Ta je extrémně výživná. 
Přimícháváme ji jako zdroj bílko-
vin do proteinových tyčinek, chleba 
i do dalších produktů, které jsou v pří-
pravě. Máme jednoduchou filozofii, 
chceme produkty prémiové kvality, 
které by i bez cvrččí mouky byly 

nejlepší ve své 
kategorii,“ dodává 
Radek Hušek. 

V nejbližších letech 
by firma chtěla nabídnout 
celé portfolio dalších produktů s cvrč-
čím proteinem. Nyní dokončuje vývoj 
bezlepkových vysokoproteinových cra-
ckerů, těstovin i proteinového nápoje. 
Aktuálně proto probíhá fundraising 
jak pro projekt Sens, tak pro farmu 
Cricket Lab.

„Pomohl nám také 
projekt Nastartujte se. 

Samozřejmě jsme ob-
drželi i finanční odmě-
nu, ale především net-
working a mediá l    ní 
podpora byly pro nás 
z tohoto pohledu vel-
mi přínosné,“ popisuje 

vývoj společnosti Radek 
Hušek. Současně ale vidí 

velké možnosti pro zlepšení 
podnikatelského prostředí. 

„Co se týče start-upů obecně, tak 
Česká republika například ve srovnání 
s Velkou Británií nebo Německem 
pokulhává minimálně v jednoduchosti 
byrokracie,“ dodává Hušek. /vib/

Další informace na  
www.sensbar.com
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TYČINKY SENS 
získaly ocenění 

v Česku i Německu. 

Objednávejte na
www.ikiosek.cz/e15premium

KDY SE VYPLATÍ 
BYT KOUPIT 
A KDY PRONAJMOUT?

VŠE 
O REALITÁCH

NA E15.CZ

Právě 
v prodeji

Koupíte ve
 všech prodejnách

Geco a Relay

299049/674 inzerce

http://www.sensbar.com


Foto dne 

Výročí týdne

ŠIROKÉ TÁCY 
s krevetovými 
lupínky rozkládají 
po zemi pracovníci 
jedné z firem 
ve městě Indramayu 
v indonéské Západní 
Jávě. Poté, co se 
na slunci usuší, 
z nich vznikne jeden 
druh typických 
indonéských chipsů. 
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V roce 1905 byla Nobelovou 
cenou míru oceněna pražská 
rodačka a první žena vůbec, 
Bertha von Suttner. Bertha 
byla jednou z prvních globál-
ních celebrit přelomu devate-
náctého a dvacátého století, 
a to díky oboru, který je věčný 
jako lidstvo samo  – snaze 
vyhnout se válkám a nalézt mí-
rové řešení konfliktů. V pátek 
uplyne 105 let od jejího úmrtí.

Bertha se narodila roku 1843 
na rohu Vodičkovy ulice jako 
hraběnka Kinská ze Vchynic 
a Tetova. S matkou trávila 
čas v různých evropských 

metropolích, což přispělo k její 
jazykové výbavě. Věnovala se 
literatuře a filozofii, ovšem 
ve 30 letech se vyčerpalo její 
rodinné jmění, a tak přijala 
místo guvernantky v rodině 
průmyslníka Karla von Suttner.

Zde se seznámila s jejich 
o sedm let mladším synem 
Arturem, za kterého se i přes 
nesouhlas rodiny tajně pro-
vdala. Následovalo vydědění 
a dobrovolný exil na Kavkaze 
v dnešní Gruzii.

Zde si vydělávali jak výukou, 
tak i psaním článků a esejů pro 
vídeňský tisk. Ty se mimo jiné 

týkaly i zpravodajství z rusko-
-turecké války. Již dříve ovšem 
pracovala krátkou dobu i pro 
Alfreda Nobela, s kterým si 
poté často dopisovala. Traduje 
se, že k udělování ceny za mír 

inspirovala Nobela právě 
hraběnka. 

Po návratu do Vídně se Bert-
ha začala naplno věnovat pro-
pagaci mírového soužití mezi 
státy a národy. Mír považovala 
za jedno z přirozených práv 
člověka, zatímco válku opačně 
za výplod choré mysli. Světové 
proslulosti dosáhla románem 
Odzbrojte! z roku 1889, který 
se dočkal 37 vydání a překladu 
do 12 jazyků.  

Pomáhala zakládat mírové 
společnosti a spolky, pořádala 
přednáškové turné. V USA ji 
přijal i prezident Theodore 

Roosevelt. Bertha však nebyla 
jen globální celebritou, často 
také komentovala a odsuzovala 
národnostní třenice ve vídeň-
ské říšské radě nebo podobně 
etnicky vymezené pouliční 
šarvátky v Praze.

Zřejmě své největší prohry 
se nakonec nedožila. První svě-
tová válka vypukla pár týdnů 
po její smrti. Její dílo ale dává 
stále vzpomenout, že kromě 
třeštících válečných nálad 
existoval i v její době silný pro-
tiválečný proud varující před 
všemi hrůzami, kterým lidstvo 
posléze čelilo. /mec/

105 let od úmrtí „hraběnky míru“
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