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Z dříve okrajového trendu sdílení 
kanceláří se stal silný fenomén. 

V Praze působí již 30 center 
nabízejících takové služby celkem 

na 65 tisícovkách metrů čtverečních. 
Coworking tvoří již 15 procent 
z nových pronájmů kanceláří 

v metropoli.  
byznys / str. 6–7

Sdílené 
kanceláře 
změnily trh
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Boj o rozpočet
ČSSD může ve své 

snaze změnit státní 
rozpočet ukázat, že 

ve vládě není jen 
do počtu, a získat 

politické body.

analýza
str. 3
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VÍCE EXKLUZIVNÍCH 
 ČLÁNKŮ ČTĚTE NA

 CZK/EUR •  25,830 / 0,000 Kč   CZK/USD •  23,074 / –0,006 Kč   PX •  1030,67 /  +0,78 %   BITCOIN •  11 356,00 $ / –0,88 %   ZLATO •  1516,05 $ / +0,53 %

Pytel pražských blech / str. 11



Vrak za miliardy
Pokud na někoho v minulých týdnech náhodou 
padla chandra, tak už pro to nemá důvod. Po 
50 dnech byl po plánované odstávce znovu spuštěn 
druhý blok Temelína a jádro se již zase štěpí. Aneb 
jak pěje Visací zámek: „Stejně jako boží hudba 
chlapíků Led Zeppelin, stejně tak lahodí uchu, 
když zahučí Temelín.“

Ale aby nebylo všechno růžové. Měsíční prodej 
osobních vozů v Číně potřinácté za sebou klesl. 
Odbyt sráží zpomalování hospodářského růstu, 
obchodní válka s USA a přísnější emisní normy. 
Čínský trh je pro automobilky největší na světě. 
Bolehlav z tamního vývoje proto může brzy dora-
zit i do české kotliny. Zlatá odstávka Temelína. 

Stát od společnosti IBM po několika desetiletích 
získá majetková práva na Automatizovaný daňový 
informační systém. Firma od roku 1992 inkasovala 
za systém devět miliard korun. Program je posta-
ven na dnes již zastaralém vývojovém prostředí 
a podle Finanční správy neodpovídá požadavkům 
na moderní informační systém. Vlastnická práva 
mají na stát přejít v roce 2023. U softwarového vra-
ku pak může úředník rovnou zmáčknout delete.

Zápisník  
Daniela NOVÁKA

HRAD KOST na Jičínsku čeká jedna z nejrozsáhlejších rekonstrukcí v historii. Stavební práce zhruba za sto 
milionů korun by měly začít v září a zasáhnou většinu areálu hradu. Plánované práce zahrnují stabilizaci podloží 
pod hradem, odvodnění areálu a sanaci a stabilizaci parkánových a hradebních zdí. Památka v majetku českého 
hraběcího rodu Kinský dal Borgo proto bude návštěvníkům otevřena v běžném režimu pouze do konce srpna.

VELKÁ REKONSTRUKCE
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45
procent ploch 

obilovin 
v Česku je 

dosud sklizeno. 
Tempo žní je 
pomalejší než 

loni.
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výjimek ve stejném počtu lidí, 
jako tomu bylo například v roce 
2016, kdy celkový počet žádostí 
nepřesáhl ani půl milionu,“ řekl 
Petříček.

Šéf Černínského paláce proto 
před týdnem jednal s ministry-
ní financí Alenou Schillerovou 
(ANO) o navýšení rozpočtu pro 
svůj rezort. Namísto požadova-
ných 1,5 miliardy navíc nakonec 
získá ministerstvo zahraničí jen 
253 milionů.

Schillerová argumentovala tím, 
že rezort může využít neutracené 
peníze z loňského roku. „Co se 
týká snižování počtu systemi-
zovaných míst, nedotkne se to 
v žádném případě zahraničních 
zastoupení a zastupitelských 
míst,“ dodala.

Nejčastěji přicházejí žádosti 
o víza z Ruska, Ukrajiny a Číny. 
„Nárůst počtu žádostí je spojen 
s dostupnějším cestováním po ce-
lém světě,“ řekl ředitel vízového 
odboru ministerstva zahraničí 
David Nový. Největší zájem je 
podle něj o krátkodobá turistická 
víza. Česko dále poskytuje víza 

Česko letos za víza 
dostane miliardu
NGUYEN Thuong Ly

O česká víza je rekordní zájem. 
Ukazují to statistiky ministerstva 
zahraničí – za první pololetí 
letošního roku přijaly české 
zastupitelské úřady 408 tisíc 
vízových žádostí, což na poplat-
cích vyneslo českému rozpočtu 
zhruba půl miliardy korun.

„Odhadujeme, že počet žádostí 
překročí letos metu 800 tisíc 
víz za celý rok, což by zname-
nalo bezprecedentní miliardový 
příjem do státní pokladny,“ uvedl 
Černínský palác. Loni diplomacie 
přijala 722 tisíc žádostí, což bylo 
nejvíce od rozdělení Českosloven-
ska, státní pokladně to přineslo 
přes 771 milionů korun.

Ministr zahraničí Tomáš 
Petříček (ČSSD) v souvislosti 
s přínosem víz do rozpočtu ape-
luje na ministerstvo financí, aby 
v oblasti zahraniční služby ne-
docházelo ke škrtům. „Velvysla-
nectví ČR v zahraničí, která jsou 
za příjem a zpracování žádostí 
odpovědná, pracují až na pár 

k dlouhodobému pobytu, napří-
klad pro studium nebo práci.

Vízum ke krátkodobému po-
bytu v Česku do devadesáti dnů 
vyjde cizince na šedesát eur, tedy 
zhruba 1500 korun. Dlouhodobý 
pobyt vyjde žadatele na 2500 ko- 
run. Pro některé země ale platí 
výjimky, řada obyvatel evrop-
ských zemí a Ruska platí za krát-
kodobý pobyt v Česku zhruba 
půlku standardní částky.

Naopak obyvatel Konžské 
demokratické republiky si musí 
připravit 17 tisíc korun, pokud 
chce požádat o dlouhodobý 
pobyt v České republice.

Inflace v Česku (meziročně, v procentech)*
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Země s nejvyšším počtem 
žádostí o české vízum 
v loňském roce (v tisících)

Rusko 250

Ukrajina 142

Čína 124

Indie 30

Turecko 23

Kazachstán 19

Bělorusko 15

Saúdská Arábie 14

pramen ministerstvo zahraničí



Plány na schodky státního rozpočtu a konečný výsledek (v miliardách korun)

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018
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Sociální demokracie 
bojuje o rozpočet, 
svou nejdůležitější 

bitvu za dosavadní působení 
ve vládě premiéra Babiše. Má 
poslední šanci ukázat, že není 
jen do počtu.

ČSSD potřebuje politické 
body, růst preferencí, proto 
šla do vlády. Pro ANO by úlitba 
ČSSD mohla být nevýhodná, 
už dlouho totiž bojuje o stejné 
voliče jako ČSSD – o důchodce 
a sociálně slabší.

Boj o sociální výdaje

Vláda odhlasovala parametry 
a priority rozpočtu na příští 
rok, ČSSD je ale ihned doplnila 
požadavky na zvýšení výdajů 
v rezortech, které ovládá. 
„Pokud tu nedojde k navý-
šení, nemůžeme rozpočet 
podpořit,“ řekl šéf strany Jan 
Hamáček. Jako ministr vnitra 
žádá další miliardy na techniku 
hasičského sboru a na vozový 
park policie, které jsou dle 
něho nevyhovující.

Hamáčkova kolegyně, mini-
stryně práce a sociálních věcí 
Jana Maláčová, chce jedenáct 
miliard navíc. Přitom na sociál-
ní politiku má jít již nyní 
o 52 miliard více, hlavně kvůli 

zvýšení rodičovského příspěv-
ku a růstu důchodů o 900 ko- 
run měsíčně, což představu-
je 180 korun nad zákonnou 
valorizaci kvůli inflaci, tedy 
37 miliard za rok.

Boj o důchody už ČSSD ně-
kolikrát prohrála. V Sobotkově 
vládě sbíral zásluhy za zvyšo-
vání penzí Andrej Babiš ještě 
jako ministr financí, i když 
s návrhem přišla ministryně 

Marksová-Tominová. Podob-
ně dnes – slevy na jízdné pro 
důchodce a studenty, které 
za první půlrok stály stát 2,73 
miliardy korun, i vyšší penze 
jdou na vrub ANO. Stesky 
Hamáčka a Maláčové na dlou-
hodobé podfinancování jejich 
ministerstev jsou možná 
oprávněné, otázkou ale je, kdo 
za to může – obě ministerstva 
jsou už šest let v gesci ČSSD.

Na hranici vydírání

Největší ofenzivu vede Maláčo-
vá, která vydala seznam chy-
bějících peněz v jednotlivých 
oblastech s následky, které 

hrozí, pokud tu její minister-
stvo nedostane přidáno.

„Sociálně-právní ochrana 
dětí na obcích zanikne; omeze-
ní pěstounské péče na pětinu 
sebere dětem možnost žít 
rodinný život; vrátíme se o ně-
kolik let zpátky, kdy v ústavech 
končily děti, které nemusely; 
nikdo už nebude pomáhat 
samoživitelkám,“ vykresluje 
obraz sociální katastrofy.

Nejde o závratné částky. Pro 
pěstounskou péči chce Maláčo-
vá půl miliardy, u ochrany dětí 
v obcích miliardu, na aktivní 
politiku zaměstnanosti 2,77 mi- 
liardy. Jinak prý hrozí, že „se 
přestanou uklízet chodníky 
a opravovat veřejné prostory. 
Lidé, kteří jsou těžce zaměst-
natelní, ztratí poslední mož-
nost výdělku a skončí na dáv-
kách v nezaměstnanosti.“

Argumentace na hranici 
sociálního vydírání se přelila 
i na ulici. Ostrá kritika špatné 
sociální politiky ANO se stala 
podtématem demonstrací pro-
ti Babišovi. To se jistě bude dít 
i během výročního podzimu, 
kdy si Česko připomene třicet 
let od listopadu 1989, což zvýší 
sociální tlak na premiéra.

Vyšší schodek nevadí

Požadavky ČSSD může vláda 
snadno splnit, rovnováhu 
ekonomiky ani státních financí 
to neohrozí. Schodek o 20 mi- 
liard vyšší ekonomika při 
dnešním výkonu hravě zvlád-
ne a celkový dluh ČR je pod 
evropským průměrem. Minist-
ryně financí Alena Schillerová 
tvrdí, že „takový schodek při 
odhadovaném růstu 2,5 pro-
centa je nereálný“.

Proč? Vždyť rezort financí 
není s to rozpočet naplnit. Ze 
schodku se stal pohyblivý cíl, 

do něhož se systematicky ne-
trefuje. Přede dvěma lety ANO 
navrhlo schodek 60 miliard při 
růstu 4,9 procenta – výsledek 
bylo minus šest miliard. Loň-
ský plánovaný schodek 50 mi- 
liard při růstu 2,9 procenta 
skončil přebytkem tři miliardy. 
Deficit na příští rok navržený 
na 40 miliard může klidně 
skončit přebytkem či menším 
deficitem – 20 miliard se v tak-
to roztěkaném poli ztratí.

Ekonomické argumenty 
jsou liché. Pro rok 2020 jde 
o o ryze politické rozhodnutí 
bez ekonomického rizika. Schi-
llerová a ANO nehrají o řádné 
hospodaření, ale o zachování 
politických bodů. Část jich pro 
udržení vlády teď budou muset 
předat ČSSD. A je jasné, že to 
nemohou být drobné, jinak by 
se Hamáčkova strana ještě více 
propadla. ČSSD potřebuje mít 
něco v ruce, jinak musí z vlády 
pryč a to by pro Babiše bylo 
mnohem nepříjemnější než 
pár miliard navíc.

Babiš se musí rozhodnout, 
zda udělat chytrý kompromis 
s Maláčovou a Hamáčkem, 
nebo položit vládu s ČSSD 
a zcela se vydat politickým roz-
marům prezidenta Zemana. Je 
to na premiérovi.

Petr FISCHER 
Autor je spolupracovníkem 
redakce

ČSSD chce přes rozpočet podíl 
na politických ziscích ANO
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Požadavky ČSSD může vláda snadno splnit, 
rovnováhu státních financí to neohrozí.

ÚOHS musí do měsíce 
rozhodnout o mýtném

Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže musí nejpozději 
do 9. září rozhodnout o ná-
mitkách firmy Kapsch proti 
mýtnému tendru. Rozhodl 
o tom Krajský soud v Brně, 
který tak vyhověl žalobě 
společnosti na nečinnost 
úřadu. 

Trest pro Janouška 
platí v plné výši

Odsouzený lobbista Roman 
Janoušek s konečnou plat- 
ností neuspěl s žádostí 
o prominutí zbytku trestu 
vězení. Zamítl jí pražský 
vrchní soud, uvedla Česká 
televize. Z trestu 4,5 roku 
za úmyslné sražení ženy 
autem zatím Janoušek strávil 
za mřížemi zhruba rok 
a čtvrt, poté mu byl přeru-
šen ze zdravotních důvodů.

Koláček odmítá jít 
do švýcarského vězení

Švýcarsko vyzvalo podni-
katele Antonia Koláčka, 
který je v Česku obžalovaný 
v kauze Mostecké uhelné 
společnosti, aby 19. srpna 
nastoupil v souvislosti s tu-
nelováním firmy do švý-
carského vězení do trestu 
52 měsíců. Koláček řekl, že 
výzvu neuposlechne s tím, 
že se chce obhájit před 
českými soudy. 

Vít Bárta prohrál spor 
se státem o 20 milionů

Ministerstvo spravedlnosti 
uspělo u Nejvyššího soudu 
s dovoláním ve sporu o od-
škodnění pro Víta Bártu. 
Exministr dopravy a někdej-
ší šéf strany Věci veřejné 
žádal přes 20 milionů korun 
za trestní stíhání pro údaj-
nou korupci. /čtk/

Krátce
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Vladan GALLISTL

Na trhu je k mání server Klik-
pojisteni.cz, srovnávač pojist-
ných produktů kontrolovaný 
investiční skupinou Benson 
Oak Gabriela Eichlera. Uved-
ly to dva na sobě nezávislé 
zdroje. 

„Zásadně tyto věci neko-
mentujeme,“ sdělil na dotaz 
týkající se prodeje srovná-
vače Stanislav Spurný, člen 
představenstva společnosti 
Klikpojisteni.cz. 

Podobná vyjádření jsou při 
transakcích tohoto typu ob-
vyklá. Namístě je opatrnost, 
nemusí být jednoduché pro-
dej uskutečnit. „Mají hodně 
vysoká cenová očekávání,“ 
shodují se oba zdroje.

Zájem konkurence 

Klikpojisteni.cz výrazně ros-
te. Podle posledních dostup-
ných údajů firma v roce 2017 
dosáhla provozního zisku 
14,7 milionu korun, zatímco 
o rok dříve to bylo 1,7 milio-
nu korun. Tržby v roce 2017 
dosáhly 106 milionů oproti 
84 milionům o rok dříve.

Investor Benson 
Oak prodává 
srovnávač pojištění

českého fotbalu Miroslava 
Pelty. V reklamě totiž za-
zněla hláška z divadelní hry 
„Ivánku, kamaráde, můžeš 
mluvit? aneb Tak to mi ho 
teda vyndej“, která se týká 
Pelty. Samotná hra pojedná-
vá o korupci ve fotbale.

Odchod z Česka 

Pokud nastane „exit“ Benson 
Oak z Klikpojisteni.cz, inves-
tiční skupina fakticky opustí 
tuzemský trh. Prodala už 
totiž své podíly ve společnos-
ti Plastkov, výrobci domácích 
spotřebičů ETA či Bochemii. 

„Je pravda, že celkově jsme 
se stáhli z průmyslových 
investic a více jsme v tech-
nologiích a financích. Třeba 
v pojišťovnictví je projekt 
Klikpojisteni jedním z nej-
větších v oboru,“ uvedl před 
čtyřmi lety v rozhovoru pro 
portál iDnes.cz Eichler. 

Eichlerova skupina při-
vedla na americkou burzu 
antivirovou společnost 
AVG, kterou před třemi lety 
nakonec převzal konku-
renční Avast. Právě AVG je 
jednoznačně nejúspěšnější 
investicí Benson Oak.

Mezi zájemci mohou být 
podle jednoho ze zdrojů kon-
kurenční srovnávače na čes-
kém trhu, jako je například 
E-pojištění.cz. Zájem o tuto 
oblast v minulosti projevo-
valy i velké bankovní domy. 
Jako možný akviziční cíl 
zmínil Klikpojisteni.cz před 
třemi lety šéf Moneta Money 
Bank Tomáš Spurný.

Srovnávač zaměřený 
na pojištění v posledních 
letech mohutně investuje 
do reklamy. Proslulým se 
stal zejména reklamní spot 
s hercem Petrem Čtvrtníč-
kem, který vyvolal dokonce 
reakci právníka bývalého šéfa 

4 | BYZNYS

9
miliard korun 

přesáhla částka, již 
stát dosud zaplatil 

IBM za ADIS.

Klikpojisteni.cz 
výrazně roste. 
Podle posledních 
dostupných údajů 
firma v roce 2017 
dosáhla provozního 
zisku 14,7 milionu 
korun oproti 1,7 mi-
lionu o rok dříve.

TĚŽEBNÍ SPOLEČNOST OKD začala ve Sviadnově na Frý-
decko-Místecku zasypávat první ze dvou jam někdejšího černo-
uhelného Dolu Paskov. První dosahuje hloubky téměř  
600 metrů a bude se zasypávat dva týdny, druhá měří přes 
900 metrů a zasypání potrvá tři čtvrtě roku. Přijde to řádově 
na desítky milionů korun. 
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KONEC PASKOVA

Finanční správa vyhlá-
sila veřejnou zakázku 
na provoz a údržbu 

Automatizovaného daňového 
informačního systému (ADIS) 
na roky 2020 až 2023 v ma-
ximální hodnotě 1,4 miliardy 
korun. Oznámila také, že 
stát během roku 2023 získá 
po několika desetiletích majet-
ková práva na tento systém. 
Vyplývá to ze smlouvy, kterou 
Generální finanční ředitelství 
minulý týden uzavřelo s IBM. 

Stát by se tak měl zbavit zá-
vislosti na jediném dodavateli 
služeb systému, která vyplývá 
ze smluv z roku 1992. 

„Veřejná zakázka na rozvoj 
a údržbu ADIS na období 
2020 až 2023 je prvním ote-
vřeným výběrovým řízením 
v historii ADIS. V současné 
době je v podstatě jediný 
myslitelný dodavatel služeb 
podpory stávajících modulů, 
a tím je z titulu jejich vlast-
nictví společnost IBM,“ uvedl 

Stát po desetiletích získá práva k systému správy daní 
mluvčí Finanční správy Petr 
Habáň.

Dodal, že zakázka přinese 
prostor rovněž pro doda-
vatele souvisejících služeb, 
zejména v oblasti rozvoje. 
V úvahu připadají například 
rozhraní pro systémy typu 
Elektronické evidence tržeb, 
modul digitální nebo pau-
šální daně. Společnost IBM 
přitom bude muset při vývoji 
nových modulů nebo budo-
vání potřebných rozhraní 

systému s novým dodavate-
lem spolupracovat.

ADIS je postaven na již za-
staralém vývojovém prostředí 
a neodpovídá podle Finanční 
správy požadavkům na mo-
derní informační systém. Je to 
prvek kritické infrastruktury 
státu. Za dobu existence ADIS 
zaplatil stát IBM více než 
devět miliard korun. Závislost 
na jednom výhradním doda-
vateli opakovaně kritizoval 
Nejvyšší kontrolní úřad. /čtk/



Celou polovinu ze své 
flotily 1200 autobusů 
musí do roku 2024 

nahradit pražský doprav-
ní podnik. Každý rok tak 
do garáží největší pražské 
firmy přibude stovka vozidel. 
Mají mezi nimi být i hybridní 
autobusy kombinující naftový 
a elektrický pohon. DPP pro-
to začal tyto nové technologie 
testovat, aby ověřil, o kolik by 
mohly být levnější v reálném 
provozu. 

Výsledky zkoušek mají být 
známy do začátku listopa-
du. Spolurozhodnou o tom, 
do jaké míry bude DPP nahra-
zovat stávající, až osmnáct let 
staré autobusy těmi hybrid-
ními. Tendr plánuje vypsat 
příští rok i proto, že se Praha 
zavázala snížit emise uhlíku 
o polovinu do roku 2030. 
Náklady se mají pohybovat 
ve stovkách milionů korun. 

Nižší spotřeba nafty 

Podnik naposledy zařadil 
do své flotily městský níz-
kopodlažní autobus včera, 
a to od italského výrobce 
Iveco. Firma vůz poskytla 
k dvouměsíčnímu testování. 
Cestující bude vozit napří-
klad na vytížené lince 213. 
Už dříve podnik vyzkoušel 
autobusy konkurenčních 
firem Solaris a Volvo.

Praha zjišťuje, zda se jí 
vyplatí hybridní autobusy

„Dosavadní výsledky potvr-
zují úspory nafty, a tím i sní-
žení emisí. Je to určitě směr, 
kterým se má MHD v Praze 
ubírat,“ uvedl náměstek pro 
dopravu Adam Scheinherr 
(Praha sobě). „Díky testům 
zjistíme, jak nastavit parame-
try tendru na nákup hybrid-
ních autobusů. Bude-li úspora 
paliva u různých výrobců po-
dobná, umožní nám to vypsat 
výběrové řízení na více druhů 
hybridních pohonů,“ dodal 
šéf DPP Petr Witowski s tím, 
že tišší hybridní autobusy jsou 

oproti klasickým naftovým 
úspornější až o třetinu.

Vysoká pořizovací cena

Podnik však musí ověřit, 
zda se taková úspora vyplatí 
vzhledem k pořizovací ceně 
hybridů, která může být až 
o sedmdesát procent vyšší 
ve srovnání s diesely. DPP, 
který vydá za roční pro-
voz autobusů téměř čtyři 
miliardy korun, počítá se 
zhruba desetiletou životností 
hybridů. „Čím více rozjezdů 

po stání na zastávkách nebo 
na semaforech autobus ab-
solvuje, tím vyšší je úspora,“ 
vysvětlil Witowski.

Další testy se mají ko-
nat příští rok, DPP si chce 
v provozu vyzkoušet i pohon 
na vodík nebo na stlačený 
plyn. Případný nákup hyb-
ridních autobusů se jeví jako 
nejvhodnější dočasné řešení 
při přechodu k plně bezemis-
ním vozidlům, uvedl podnik 
bez dalších podrobností. 

Jiří LIEBREICH
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právě v prodeji
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OVĚŘOVÁNÍ. Pražský dopravní podnik začal na linkách 133, 165, 175, 207 a 213 testovat 
dvanáctimetrový autobus značky Iveco na hybridní dieselový a elektrický pohon.
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Benzina prudce  
zvýšila provozní zisk

Síť čerpacích stanic Ben-
zina z holdingu Unipetrol 
loni utržila 28,2 miliardy 
korun, meziročně o pětinu 
více. Provozní zisk vzrostl 
o 28 procent na 1,8 miliar-
dy korun. Dvouciferný růst 
provozního zisku si firma 
udržuje od roku 2013, čistý 
zisk nesděluje. Benzina 
je se svými 413 čerpacími 
stanicemi lídrem trhu.

Stabil Energy předal 
klienty jiné firmě

Dodavatel energií Stabil 
Energy, který letos v únoru 
dostal od Energetického 
regulačního úřadu rekord-
ní pokutu čtyři miliony 
korun za nekalé obchodní 
praktiky, převedl své klien-
ty firmě Zelená elektřina. 
Převodem se pro odběrate-
le nic nemění, uvedl server 
Euro.cz.

Prodloužení 
podchodů se oddálí

Správa železnic ještě nevy-
brala firmu, jež prodlouží 
podchody pod hlavním 
nádražím v Praze směrem 
k Žižkovu. Tendr na zakáz-
ku zrušila poté, co jediný 
zájemce nabídl cenu vysoce 
převyšují předpokládaných 
700 milionů korun. Novou 
zakázku SŽDC vypíše zřej-
mě v příštím roce. /čtk/

Krátce



Daniel NOVÁK

Ještě před pár lety okrajový fe-
nomén sdílení kanceláří alias 
coworkingu překresluje mapu 
kancelářského trhu. V Praze 
již působí tři desítky center 
nabízejících tuto službu. 
Sdílení prostor se v metropoli 
přede dvěma lety na nových 
pronájmech kanceláří podí-
lelo dvěma procenty. Letos 
to bude už patnáct procent, 
vyplývá z dat poradenské fir-
my CBRE. V hlavním městě je 
teď 65 tisíc metrů čtverečních 
coworkingových prostor.   

Třeba jen stůl na den

Trend na kancelářském trhu 
se opírá mimo jiné o nástup 
takzvaných mileniálů. „Tato 
mladá generace stále více 
upřednostňuje individuál-
ní přístup, kvalitní služby 
a budování kontaktů, které 
nachází v centrech. Ta rostou 
po celé České republice jako 
houby po dešti,“ uvedla Len-
ka Hrudíková, specialistka 
na coworking ze CBRE. 

V coworkingových prosto-
rách si lze pronajmout stůl 
na jeden den i celou kancelář 
pro desítky lidí na několik 
měsíců. Často je v ceně 
pronájmu i užívání sdílených 
prostor, tiskáren a káva. 

Například v centru Hub-
Hub v ulici Na Příkopě stojí 
jednodenní pronájem pracov-

Coworking otřásá  
kancelářským trhem

ně. Čím dál více si však tento 
typ kanceláří pronajímají 
i velké firmy. 

„Poptávky máme hlavně 
od velkých, zpravidla me-
zinárodních společností. Je 
pro ně atraktivní kombinace 
vlastních kanceláří a sdíle-
ných prostor. Variabilitu spo-
jenou s programem a servi-
sem oceňují zaměstnanci. 
Managementu zase vyhovuje, 
že platí jen za využité metry 
a hodiny,“ uvedl Karel Pelán, 
ředitel české a slovenské 
pobočky firmy IWG, která 
provozuje coworkingové 
kanceláře Spaces. 

Sdílené prostory si 
z velkých firem v Praze 
pronajal například autobu-
sový dopravce Flixbus, a to 
v kancelářích HubHub v ulici 
Na Příkopě. V budově Alba-
tros bude mít celé patro pro 
sebe společnost výrobce grilů 
Weber-Stephen. 

Odborníci se shodují, že 
prostor pro další růst trhu 
v hlavním městě ještě je. 
Někteří však přehnaná oče-
kávání krotí. „Naše zkušenost 

ního stolu 1300 korun. Mě-
síční užívání pevně daného 
stolu tam vyjde na 7200 ko- 
run. Celá kancelář už stojí 
více. Například centrum Ope-
ro v pražském Starém Městě 
nabízí pronájem kanceláře 
od 24 tisíc korun za měsíc.  

Patro pro výrobce grilů 

Často originálně řešené 
prostory si hojně pronajímají 
profesionálové na volné 
noze, lidé z kreativního prů-
myslu, startupisté a podob-
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Na sdílení 
vydělávají 
developeři

Do provozu coworkingových 
kanceláří se pouštějí i velká 
jména realitního trhu. Například 
developerská společnost HB 
Reavis spustila svůj koncept 
HubHub. Rakouská realitní 
skupina Immofinanz zase buduje 
sdílené prostory pod značkou 
Myhive. Švédský koncern Skan-
ska investoval do společnosti 
Business Link. Na sdílení prostor 
vydělávají také developeři, 
kteří sami přímo kanceláře 
neprovozují. Společnosti Sebre 
se podařilo pronajmout velkou 
část nového kancelářského 
centra Drn na Národní třídě 
gigantu WeWork. Na mohutném 
nástupu dosavadního lídra trhu 
Spaces zase díky pronájmům 
ve svých nemovitostech vydělá 
Pražská správa nemovitostí, 
Penta a Skanska. Coworkingové 
využití areálu bývalé Tesly v Ho-
lešovicích nevylučuje po jeho 
přestavbě developer Cresco Real 
Estate.    

i mezinárodní průzkum 
ukazují, že z Prahy se další 
coworkingový hub pravdě-
podobně nestane. Za tímto 
předpokladem nestojí nezá-
jem ze strany operátorů ani 
investorů, ale menší aktivita 
startupových společností 
v Česku republice a nedosta-
tečný růst digitálních a tech-
nologických společností,“ 
komentovala Radka Novak, 
vedoucí kancelářského týmu 
v konzultantské společnosti 
Cushman & Wakefield. 

Krátké pronájmy

Z byznysového pohledu je 
hlavní rozdíl oproti tradičním 
kancelářím v tom, že jako 
nájemce vůči majiteli budovy 
vystupuje provozovatel 
coworkingu. Koncoví uživa-
telé si pak prostory pronají-
mají až od coworkingového 
operátora. Nájemní smlouvy 
uživatelů jsou většinou 
výrazně kratší než u běžných 
firemních kontraktů na pro-
nájem administrativních 
ploch.  

ZMĚNY.  
Bývalá továrna  
Tesla v Holešovicích 
bude po rekonstrukci 
na kanceláře hledat 
nájemce také mezi 
provozovateli 
sdílených prostor.
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Poměr sil na pražském coworkingovém trhu 
(v procentech)

Pramen CBRE 

Spaces 
Regus 

New Work 
Scott & Weber 

WeWork 
Business Link 

HubHub
WourkLounge

Myhive

25,7

13,7
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V centru Prahy měla 
být už na jaře otevře-
na dvě velká cowor-

kingová centra. Světová 
jednička WeWork bude sídlit 
v novém kancelářském cent-
ru Drn a značka Spaces v bu-
dově Albatros. Oba projekty 
se chystají na Národní třídě. 
Spaces má nakonec částečně 
otevřít v září a WeWork ještě 
o něco později. 

Souběžné přípravy 

„Původní termín v květnu le-
tošního roku se posunul o tři 

měsíce kvůli synergii příprav 
dalších tří center Spaces 
v hlavním městě. Sjednocení 
se týká projekčních příprav, 
realizace i specifických fit- 
outů a technologických 
řešení. Důvodem posunu 
otevření Spaces v Albatrosu 
je v neposlední řadě přípra-
va celého jednoho podlaží 
na míru velkého klienta,“ 
řekl Karel Pelán, ředitel 
české a slovenské pobočky 
firmy IWG, která Spaces 
provozuje. 

Otevření prostor v Alba-
trosu naproti obchodnímu 

Projekty na Národní jsou ve skluzu
domu Máj bude probíhat 
postupně od září do října. 
WeWork důvody zdržení 
nekomentoval. 

Všechno od začátku 

„Finanční i technická nároč-
nost je při stavbě sdílených 
prostor i kanceláří shodná. 
V případě coworkingu ale 
musejí být prakticky od prv-
ního dne v provozu prvky 
nutné pro tento typ veřejné-
ho prostoru,“ komentovala 
Lenka Hrudíková z konzul-
tační společnosti CBRE. 

Týká se to mimo jiné 
promyšleného přístupového 
systému, rezervačního sys-
tému místností a popřípadě 
pracovních míst, sledování 
kvality pracovního prostředí 
nebo získávání zpětné vazby 
od klientů prostřednictvím 
mobilní aplikace. 

Zatímco v případě běž-
ných firemních kanceláří lze 
tyto záležitosti podle Hru-
díkové řešit za pochodu až 
po nastěhování společnosti, 
v případě coworkingu musí 
být všechno hotové předem. 
/dnv/
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U coworkingového 
prostoru na rozdíl od 
kanceláří musejí být 
prakticky od prvního 
dne v provozu prvky 
nutné pro tento typ 
veřejného prostoru.

DRN S JEDNIČKOU. V kancelářském centru Drn na Národní třídě se usídlil největší světový 
provozovatel coworkingu WeWork. 
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PŘEKOPANÝ ALBATROS. Na Národní třídě finišuje přestavba 
budovy Albatros pro operátora Spaces. 
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Kofole klesl zisk

Kofole vzrostly v prvním 
pololetí roku tržby me-
ziročně o 3,4 procenta 
na 3,03 miliardy korun. 
Ukazatel EBITDA jí ale klesl 
o 7,3 procenta na 424,7 mi-
lionu a provozní výsledek 
o 28,2 procenta na 159,9 mi-
lionu korun. Hlavní 
příčinou poklesu byl podle 
firmy měsíc květen, který 
byl jedním z nejchladněj-
ších a za dekádu.

Libra silně oslabila

Britská libra včera kvůli sla-
bým údajům o ekonomice 
a obavám z odchodu země 
z Evropské unie bez dohody 

sestoupila až na desetileté 
minimum vůči euru. Později 
však posílila, protože na jed-
notnou evropskou měnu 
měly negativní vliv obavy 
ohledně politické situace 
v Itálii.

Aramku klesl zisk

Čistý zisk saúdskoarabské 
společnosti Saudi Aramco, 
která je největším produ-
centem ropy na světě, se 
v prvním pololetí kvůli lev-
nější ropě snížil o 12 procent 
na 46,9 miliardy dolarů. 
Firma si i přesto udržela 
pozici nejziskovějšího 
podniku na světě. Celkové 
příjmy firmy klesly na 163,9 
miliardy dolarů. /čtk/

Krátce
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Dluhopisy začaly 
porážet akcie
Jaroslav BUKOVSKÝ

Až desítky procent zisků jen 
za letošek inkasují investoři, 
kteří vsadili na jednu z nej-
konzervativnějších forem 
investic: na globální státní 
dluhopisy. Bondový index 
Bloomberg Barclays mapující 
vývoj cen vládních dluho-
pisů vyspělých zemí vzrostl 
od počátku roku o bezmála 
osm procent, čímž letošní 
výnosnost dluhopisů dohnala 
průměr investorských zisků 
na světových akciích. Řada 
sázek na specifické bondy ale 
burziánům vynesla ještě více.

„Dluhopisy získávají na po-
pularitě s tím, jak houstne 
atmosféra v mezinárodních 
ekonomických vztazích. 
Nejistota ohledně výsledku 
obchodních válek, brexitu 
a růstu v Číně se oproti 
předpokladům postupně spíš 
zesiluje, což vede investory 
k útěku od rizika,“ vysvětluje 
důvody zájmu o bondy eko-
nom České spořitelny Michal 
Skořepa. Rallye prý navíc 
nekončí. „Trhy si zvykly 

na záporné výnosy dluho-
pisů, čímž přestala de facto 
existovat horní hranice pro 
výši jejich cen a v případě 
výrazného uvolňování měno-
vé politiky tak můžeme být 
svědky dalšího růstu cen,“ 
dodává analytik Cyrrusu 
Tomáš Pfeiler.

Nejvíce přitom letos přály 
investorům dlouhodobé 
vládní dluhopisy. „Americké 
třicetileté státní dluhopisy 
od začátku roku zhodnotily 

o rovných sedmnáct procent 
po započtení kuponů. To je 
podobné zhodnocení jako 
u amerických akcií po zapo-
čtení dividend,“ říká analytik 
BHS Štěpán Křeček. Dokonce 
o více než šedesát procent 
letos podle dat Thomson 
Reuters podražily dluhopi-
sy rakouské vlády splatné 
za 98 let. Takřka o sedm pro-
cent zhodnotily během roku 
v průměru i české státní bon-
dy, zhruba o stejné procento 
podražily i domácí akcie.

„Nákupem dluhopisů si 
chtějí investoři zamknout 
svoje výnosy ještě předtím, 
než úrokové sazby pokles-
nou,“ říká analytik Raiffe-
isenbank Luboš Růžička. 
Podle ekonomů je rychlý růst 
cen dluhopisů typický pro 
závěrečnou fázi globální eko-
nomické konjunktury. „Jde 
o standardní cyklickou rotaci 
aktiv. Když se ekonomická 
situace obrací k horšímu, 
investoři opouštějí akcie 
a zvyšují podíl dluhopisů,“ 
dodává ekonom poradenské 
společnosti Deloitte David 
Marek.

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 12. 8. 2019 Akcie na pražské burze 12. 8. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 91,00   -1,09 % 

CETV 109,20   1,11 % 

ČEZ 527,00   1,15 % 

Erste Bank 793,40   1,02 % 

Kofola 306,00   -0,33 % 

KB 846,00   1,44 % 

Moneta 77,40   0,06 % 

O2 CR 220,00   0,23 % 

Pegas 710,00   0,85 % 

Philip Mor. ČR 13 820,00   1,77 % 

TMR 810,00 0,00 %

VIG 575,00   1,23 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

404 790

Země Množství Kurz

Austrálie 1 15,571

Čína 1 3,269

Dánsko 1 3,461

EMU 1 25,830

Chorvatsko 1 3,495

Japonsko 100 21,948

Kanada 1 17,444

Maďarsko 100 7,958

Norsko 1 2,583

Polsko 1 5,969

Rusko 100 35,186

Švédsko 1 2,407

Švýcarsko 1 23,752

Turecko 1 4,156

USA 1 23,074

Velká Británie 1 27,886

17
procent letos 

vynesly americké 
třicetileté bondy.

KVŮLI DEMONSTRACI na letišti v Hongkongu včera zrušily 
místní úřady všechny ještě neodbavené lety. S odkazem na le-
tištní správu o tom informovala agentura Reuters. Část aktivistů 
podle policie narušila provoz v odbavovací hale. Protivládní 
demonstrace na letišti pokračují již čtvrtý den, dav včera navíc 
protestoval proti víkendovému násilnému zásahu policie. 
Ústřední čínské úřady v Pekingu uvedly, že hongkongské pro-
testy začínají mít teroristické tendence.
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Akcie, měny & názory

Eurozóna 
v rozletu
Z tuzemského politického 
i ekonomického prostředí 
lze stále „slyšet“ naprosté 
ticho ohledně vstupu České 
republiky do eurozóny. 
Dostatečně nejsou zmiňová-
ny ani zásadní body, které 
byly předmětem nedávné-
ho zasedání euroskupiny. 
Až budoucnost ukáže, 
do jaké míry je například 
návrh na posílení fiskál-
ního nástroje eurozóny 
průlomový. Naše úřady se 
nechaly na oplátku slyšet, že 
pravidelná zpráva o pokroku 
pozbývá smyslu a zda vůbec 
se namáhat jejím vydává-
ním. Ve světle takto maceš-
sky furiantského přístupu je 
onen smysl opravdu nicotný. 

Přitom právě uplynulé 
měsíce ukázaly, že eurozóna 
nelení a ambiciózně mává 
křídly pro svůj další roz-
mach. Zmiňovaný summit 
euroskupiny byl na jedné 
straně hodnotícím, na straně 
druhé definoval nové cíle 
především v oblasti posilo-
vání fiskální role eurozóny 
ve finančním rámci EU. Vší-
mal si i toho, jak dále posílit 
globální roli eura.

Eurozóna v létě 2019 
je skutečně něčím úplně 
jiným, než byla eurozóna 
před 10 lety, kdy čelila 
bezprecedentně tvrdé krizi, 

které s tehdejším vybavením 
ani úspěšně čelit schopna 
nebyla.

Lze říci, že toto období 
na straně jedné završuje éru 
zavádění konstrukčních sou-
částek soukolí eurozóny, kte-
ré citelně a fatálně chyběly 
v období krize, ale současně 
ambiciózně kráčí vpřed při 
snaze výrazně zesílit fiskální 
pozici eurozóny – tedy to, co 
stoupenci i odpůrci měnové 
integrace v Evropě téměř 
ve shodě označují jako dopo-
sud velmi nedostatečné.

Do toho všeho by nemělo 
trvat příliš dlouho, aby se 
eurozóna rozšířila z nyněj-
ších 19 na 21 členů. Loňský 
bulharský příklad zahájení 
nezbytných formálních kro-
ků pro vstup do eurozóny je 
letos následován Chorvat-
skem. 

Odvracet se od toho všeho 
právě v této době zády 
a domnívat se, že to není 
důležité, je neprofesionální, 
nestátnické a odstředivé. 
Zvláště pokud zůstane 
pouze u pasivního odmítá-
ní a omílání stále stejných 
frází bez navržení rozumné, 
realistické a akceptovatelné 
alternativy.

Souhrnná kapitaliza-
ce stovky největších 
firem světa se v roce 

2019 dostala na rekordní 
hodnotu 21 bilionů dolarů, 
což meziročně znamená pě-
tiprocentní nárůst. Zároveň 
je to ale zpomalení proti 
předchozímu desetiprocent-
nímu tempu. Vyplývá to 
z analýzy společnosti PwC. 

V žebříčku stovky největ-
ších světových firem se udr-
želo patnáct čínských, jejich 
souhrnná hodnota však 
klesla o pět procent. Oceně-
ní těchto čínských společ-
ností ke konci března činilo 

3,19 bilionu dolarů. Na kle-
sajícím trendu se podepsala 
i americko-čínská obchodní 
válka a změna sentimentu 
investorů. Většina ze stovky 
největších firem pochází 
z USA. Sídlo jich tam má 
celkem 54 a na celkové tržní 
kapitalizaci se podílí dokon-
ce ze 63 procent. 

Na první pozici se dostal 
Microsoft, který po sedmi 
letech sesadil z pomyslné-
ho trůnu Apple. Následují 
Amazon a Alphabet. Tech-
nologické firmy se posta-
raly o 27 procent celkové 
tržní kapitalizace žebříčku. 

Výrazný meziroční růst 
(o 15 procent) zaznamenaly 
největší firmy z oblasti zdra-
votnictví a telekomunikací. 

Největší zhodnocení 
za posledních deset let za-
znamenal Amazon, který je 
v očích burzovních investo-
rů nyní o 843 miliard cen-
nější. V relativním srovnání 
zvítězil Netflix, který se stihl 
zhodnotit o 6081 procent. 
Žebříček se za deset let 
obměnil téměř z poloviny, 
když se v něm udrželo 53 fi-
rem.  

Jan VÁVRA

Microsoft je nejhodnotnější firmou světa

Petr 
ZAHRADNÍK
ekonom  
České 
spořitelny

N A L A D Í T E  J I  N A  K L AS I CKO U  P OZ E M N Í  A N T É N U  V  CE L É  ČR ,  TA K Y  U  S K Y L I N KU,  U P C,  O2 A  DA LŠ Í CH .

televize pro celou rodinu
České seriálové 

legendy

30 případů majora Zemana 

STŘEDA A SOBOTA 20:20

ROZSAHEM NEJVĚTŠÍ TELEVIZNÍ SERIÁLOVÝ PROJEKT 
Z NORMALIZAČNÍCH LET OSLAVUJE BEZPEČNOSTNÍ APARÁT 

SOCIALISTICKÉHO REŽIMU ČESKOSLOVENSKA 
A OČERŇUJE JEHO ODPŮRCE. 

308271/21 inzerce

Společnost Tržní kapitalizace 
(miliardy USD)

Změna 18/19 
(miliardy USD)

Microsoft 905 +202

Apple 896 +45

Amazon.com 875 +174

Alphabet 817 +98

Berkshire Hathaway 494 +2

Facebook 476 -58

Alibaba 472 -28

Pramen PwC

Globální firmy s nejvyšší hodnotou
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Ankara hrotí vztahy se Západem
Karolína FLASZOVÁ

Turecku se daří tlačit Spojené 
státy ke zdi v otázce Kurdů 
v severní Sýrii. Aktuálně varo-
valo, že oblast zbaví kurdských 
milic bez ohledu na výsledek 
jednání s Washingtonem. 
Prezidenta Recepa Tayyipa 
Erdogana nijak zvlášť netíží 
ani přetrvávající hrozba sankcí 
za nákup ruského systému pro-
tivzdušné obrany S-400. Věří, 
že americký prezident Donald 
Trump nebude chtít poškodit 
vztahy se členem NATO.

Bezpečnostní zóna

„Buď vyčistíme region východ-
ně od Eufratu od teroristů 
společně, nebo tam Turecko 
vnikne a vyčistíme to tam 
sami,“ vzkázal USA v neděli tu-
recký ministr zahraničí Mevlüt 
Cavusoglu. Ankara minulý tý-
den pohrůžkou brzké operace 
v této oblasti zřejmě urychlila 
dohodu o přípravě bezpečnost-
ní zóny v severní Sýrii. Detaily 
však dosud nejsou známé, 
a Erdogan tak zjevně dále tlačí 
na Trumpa, aby prosadil své 
představy. 

Dlouhodobě žádá, aby 
u turecké hranice vznikl 
přinejmenším třicet kilometrů 
široký bezkonfliktní pás, jenž 
bude mimo jiné sloužit jako 
koridor k bezpečnému návratu 
Syřanů do vlasti. Především tak 
ale chce vytlačit kurdské milice 
co nejdál od svého území. USA 
navrhovaly užší pruh. 

Bezpečnostní expert 
z tureckého think tanku SETA 
Necdet Özcelik připouští, že 
Washington je v nelehké po-
zici. „Odmítání ze strany USA 
by přimělo Turecko zahájit 
rozsáhlou vojenskou ofenzivu 
vůči pozicím kurdských milic 
YPG,“ řekl al-Džazíře. 

Čekání na Washington

Ankara považuje kurdské 
ozbrojence za současnou hroz-
bu číslo jedna a západní sym-
patie k nim jakožto člen NATO 

nese nelibě. „Očekáváme, že se 
američtí přátelé budou chovat 
v duchu aliance a strategického 
partnerství,“ zdůraznil před 
několika dny turecký ministr 
obrany Hulusi Akar s tím, že 
předpokládá ukončení americ-
ké podpory YPG. 

Vztahy dvou zemí jsou při-
tom v tuto chvíli napjaté v dů-
sledku nedávného transferu 
protiraketového systému S-400 
z Ruska do Turecka. Dosud 
není jasné, kdy a jak za to Bílý 
dům Ankaru potrestá a zda 
se tato akce odrazí na jejím 

působení v NATO. Washington 
sice oznámil, že země za těchto 
okolností nedostane stíhačky 
F-35, s dalšími sankcemi ale 
Trump zjevně nespěchá. Ně-
kolikrát uvedl, že Turecko bylo 
v obtížné situaci. 

Erdoganova hra

Ze zákona má přitom americká 
vláda povinnost za zbrojní ob-
chod s Ruskem uvalit na Turec-
ko přinejmenším pět z dvanác-
ti postihů. Zahrnují například 
odmítnutí vývozních povolení, 
půjček či víz do USA. Od po-
trestání může upustit, pokud 
se odvolá na bezpečnostní 
zájmy státu. Zákonodárce 
však zřejmě na své straně mít 
nebude. „Chceme dát najevo, 
že se sankce používají. Pokud 
chce další země koupit ruské 
systémy, dostane se jí od USA 
stejné odpovědi,“ řekl listu The 
Washington Post republikánský 
senátor James Lankford. 

Mnozí zákonodárci si ale 
uvědomují, jak bude těžké pro-
jevit vůči Turecku rozhodnost 
a zároveň ho neztratit jakožto 
loajálního člena NATO, který 
alianci mimo jiné poskytuje 
strategickou základnu. Příliš 
razantní postup by nejspíš měl 
za následek ještě větší příklon 
Ankary k Moskvě. Je velmi 
pravděpodobné, že na tyto 
úvahy Západu Erdogan celou 
dobu sází. „Věřím, že Trump 
nedovolí, aby se turecko-ame-
rické vztahy staly rukojmím 
záležitosti kolem S-400,“ 
prohlásil před pár dny.

Prezidenta Erdogana 
nijak zvlášť netíží 
přetrvávající hrozba 
sankcí za nákup 
ruského systému 
protivzdušné obrany 
S-400.

Sýrie není jedinou 
problematickou zemí, 
kde se Turecko snaží 

upevnit svůj vliv. Je pode-
zírané z toho, že stupňuje 
svou podporu mezinárod-
ně uznávané vlády v Libyi 
a přes embargo OSN jí 
zasílá zbraně. Dostává se tak 
do stále tužších sporů s Li-
byjskou národní armádou 
Chalífy Haftara, jenž vládne 

na východě země a snaží se 
ji dostat pod kontrolu celou.

O porušování embarga 
a dodávce zbraní z Turec-
ka se objevuje stále více 
informací. Kupříkladu 
minulý týden uvedl list The 
Jerusalem Post, že Haftaro-
vy síly sestřelily dva drony 
izraelského původu s tím, že 
je na bojiště zaslala Ankara. 
Má se za to, že její dodávky 

koncem června dopomoh-
ly k významné porážce 
Haftara, který na jaře zahájil 
tažení na Tripolis. Polní 
maršál v reakci nařídil útoky 
na turecké lodě v libyjských 
vodách a zakázal lety mezi 
oběma zeměmi.

Turecké angažmá v Libyi 
má ekonomické pozadí. Ještě 
v době vlády Muammara 
Kaddáfího totiž dostávaly tu-

recké firmy v zemi významné 
zakázky, které pokračovaly 
i po jeho pádu. Ohrozilo je 
až Haftarovo tažení. Jde však 
i o ideologickou záležitost 
a dlouhodobou tureckou pří-
zeň Muslimskému bratrstvu 
a jeho spojencům. Haftar má 
naopak podporu Saúdské 
Arábie a jejích satelitů.

Je tak zřejmé, že se Libye 
stala další zemí, kde v pozadí 

souboje lokálních sil stojí 
velcí hráči usilující o nadvlá-
du nad regionem. „Libyjci 
nyní více než kdy jindy bojují 
ve válkách jiných států, které 
jsou zřejmě ochotné válčit 
do posledního Libyjce a vidět 
zemi zcela zničenou, jen aby 
vylepšily své skóre,“ varoval 
koncem července zmocně-
nec OSN pro Libyi Ghassan 
Salamé. /kaf/

Turecko se angažuje i v Libyi

TRN V OKU. Turecko považuje kurdské ozbrojence za současnou hrozbu číslo jedna  
a západní sympatie k nim jakožto člen Severoatlantické aliance nese nelibě.
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Pytel  
pražských 
blech
Pražská vláda se zatím 
nerozpadne, možná až příští 
týden. Možná vydrží dokonce 
déle než do švestek. U koali-
ce Pirátů, hnutí Praha sobě 
a Spojených sil pro Prahu 
zkrátka jeden neví.

Nejsou spolu ještě ani rok 
a hádají se od jara. Mezitím 
na Pražany prší z magistrátu 
jedno opatření za druhým, 
podle radních k občanovu 
dobru. Zmiňme alespoň 
jedno z posledních, je přímo 
ukázkové. V metropoli by se 
už neměl konat novoroční 
ohňostroj. Hned se bude lépe 
dýchat. 

Jenže obyvatelé hlavního 
města mají jiné starosti. 
Trápí je zdražující bydlení 
a rostoucí ceny služeb, chaos 
v dopravě. Praha přestává 
být dobrým místem k žití. 
A nic nenasvědčuje tomu, 
že by se něco mělo změnit. 
Pokud, tak možná k horší-
mu – viz záměr zvýšit daň 
z nemovitostí nebo pirátský 
nápad šmírovat lidi pomocí 
elektroměrů a postihovat 
majitele prázdných bytů. 
Pražská koalice nemá šajn, 
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Tvář dne

Není to poprvé, co se 
na hongkongském  
letišti protestuje.  
Pokud protestující 
dokážou rychle odejít, 
nevidím důvod pro 
vyklízecí operaci, řekl 
hongkongský ministr 
dopravy Frank Chan.
str. 8

Komentář  

ale přece jenom volby vyhrá-
la. Modří se nechali slyšet, 
že ve vedení Prahy podpoří 
jakoukoli koalici, která smete 
pirátské požadavky typu 
vyššího zdanění prázdných 
bytů. Případně jsou ochotni 
se na vládnutí podílet jako 
koaliční partner. 

S argumentem, že cokoli 
bude lepší než současná 
anarchie a neprofesionalita, 
se ozval i vlivný politik ANO 
Patrik Nacher. Za případnou 
pomoc by anoisté prý ani ne-
žádali účast v městské radě. 

Klub Spojených sil, který 
poslední rozkol s Piráty 
rozpoutal, se momentálně 
snaží vášně tlumit. Žádá jen 
o koaliční jednání na téma 
politický styl primátora. 
Pirát Hřib podle oficiálního 
usnesení nekompetentně 
zasahuje do pravomocí 
radních za TOP 09 a STAN. 
Otevírá se tedy jen další 
stránka v deníčku se zápisy 
pirátských hříchů. Ty se ale 
jistě sčítají a zvažuje se, kdy 
je vhodně použít. Tak uvidí-
me, co z pytle blech vyskočí 
na podzim. 

 
Jana 
HAVLIGEROVÁ
komentátorka  
deníku E15

jakým směrem by se město 
mělo rozvíjet. Není schopná 
ani dokončit projekt metro-
politního plánu, ani vysvětlit, 
co podnikne kvůli chybějícím 
silničním okruhům. Je to 
takový pytel blech, z nichž 
každá skáče po něčem jiném.

V radě se hádá každý s kaž- 
dým. Těžko si představit, 
jak se aktéři vůbec shodnou 
na rozpočtu. Ten se finalizuje 

v září, možná právě to bude 
bod zlomu. Pražská politika 
je v unikátní situaci. Do za-
stupitelstva voliči poslali 
pět stran s takřka totožným 
výsledkem. Což znamená, že 
variant sestavení koalice, kte-
rá by pro vládnutí v metropo-
li měla pohodlnou většinu, je 
víc než dost. A noví partneři, 
kteří by mohli nahradit Pirá-
ty, se už nabízejí. 

Z opozice se hlásí ODS, kte-
rá připomíná, že sice těsně, 

Variant sestavení 
koalice, která bude 
mít pohodlnou většinu 
pro vládnutí, je více 
než dost.
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Petr GOLA

Pracovní poměr může 
zaměstnanec kdykoliv 
ukončit písemnou výpovědí. 
Oproti ukončení pracovního 
poměru vzájemnou dohodou 
však existují určité rozdíly. 
Rozhodně platí, že pracovní 
poměr se nemá ukončovat 
ve stresu nebo spěchu a před 
podáním výpovědi je dobré 
si zkusit vše se zaměstnava-
telem vyříkat. Podívejme se 
na některé nepravdy panující 
ohledně výpovědi podané 
zaměstnancem. 

1 Pracovní poměr 
skončí ihned

 

Zaměstnanec může dát 
kdykoliv výpověď, a to i bez 
udání důvodu, ale výpovědí 
nekončí pracovní poměr 
ihned. Pro standardní výpo-
věď podanou zaměstnancem 
platí dvouměsíční výpovědní 
lhůta, která začíná běžet 
od prvního dne následující-

ho měsíce po jejím doručení 
zaměstnavateli.

2 Výpověď  
lze vzít  
snadno zpět

Jestliže zaměstnanec do-
ručí svému zaměstnavateli 
výpověď, potom již není 
zpětvzetí této výpovědi 
pouze záležitostí zaměst-
nance. Výpověď může být 
totiž odvolána pouze se 
souhlasem zaměstnavatele, 
přičemž odvolání výpovědi 
i souhlas s jejím zrušením 
musejí být vyhotoveny 
písemně. 

3 S výpovědí 
musí souhlasit 
nadřízený

Každý zaměstnanec má 
právo pracovní poměr 
ukončit písemnou výpovědí 
a zabránit v této skutečnosti 
mu nemůže žádný vedoucí 
pracovník zaměstnava-
tele. Písemná výpověď je 
jednostranný právní úkon 

a nevyžaduje se souhlas ani 
stanovisko zaměstnavatele. 

4 Pro přiznání 
důchodu je nutné 
dát výpověď

Zaměstnanci, kteří dosáhli 
řádného důchodového věku, 
v žádném případě nemusejí 
podávat výpověď. Mohou si 
o důchod požádat a součas-
ně dále pro zaměstnavatele 
pracovat a pobírat tedy 

starobní důchod a mzdu 
současně nebo si nemusejí 
o starobní důchod požádat 
a pracovat na tzv. procenta 
a v důsledku pozdějšího 
odchodu do důchodu budou 
mít následně starobní dů-
chod vyšší. 

5 Při podání 
výpovědi 
nenáleží podpora 

v nezaměstnanosti

Většina zaměstnanců podává 
výpověď a současně má již 
domluvené nové pracovní 
místo, kde plynule nastoupí 
po skončení výpovědní lhůty. 
V některých případech však 
z různých důvodů podá-
vají zaměstnanci výpověď, 
přičemž nemají domluve-
no nové zaměstnání nebo 
z předjednaného nástupu 
na novou pracovní pozici 
sejde. V takových případech 
je vhodné se urychleně 
registrovat na úřadu práce. 
I zaměstnanci, kteří podali 
výpověď, mají při splnění 
zákonných podmínek nárok 

na podporu v nezaměstna-
nosti. V prvních měsících 
nezaměstnanosti je však pod-
pora nižší, neboť po celou 
podpůrčí dobu náleží pod-
pora ve výši 45 procent roz-
hodného příjmu. Standardně 
přitom činí v prvních dvou 
měsících 65 procent rozhod-
ného příjmu a v následujících 
dvou měsících 50 procent 
rozhodného příjmu. 

6 Dám výpověď 
a dostanu 
odstupné

Zákonné odstupné za-
městnanci náleží pouze 
v případech, kdy dostane 
od zaměstnavatele výpověď 
z důvodů, na kterých nenese 
vinu – například nadby-
tečnost či přemístění sídla 
zaměstnavatele – nebo je ze 
stejných důvodů pracovní 
poměr ukončen vzájemnou 
dohodou. Zaměstnanci, kteří 
podají sami výpověď, však 
na zákonné odstupné dle 
paragrafu 67 zákoníku práce 
nárok nemají.

Hlavní mýty o výpovědi 
podané zaměstnancem

12 | FINEXPERT
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Pracovní poměr  
se nemá ukončovat 
ve stresu či spěchu.  
Před podáním 
výpovědi je dobré 
si zkusit vše se 
zaměstnavatelem 
vyříkat.
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Tři druhy potěšení z filmu

Uvažovat jako filmař nezna-
mená jen používat techniku 
k dosažení kýženého účinku. 
Znamená to udržet si za všech 
okolností původní naivní, 
dětské reakce.

Někteří se proto uchylují 
k drogám, jiní v naději, že 
to ze sebe nějak dostanou, 
propadnou agresivní infanti-
litě, většina z nás má ale tolik 
práce, že si podobný přepych 
nemůže dovolit. Ozvěny oněch 
původních radostí musíme 
hledat v nové radosti z tvorby 
a hledání, v úsilí udělat film, 
který by zaujal diváka, udržel 
jeho pozornost a pohnul jím.

Touha po prožitku

Máme jednu velkou výhodu. 
Lidé se nejen dívají, oni se 
do prožitku doslova vrhají. Jak 
před lety prokázal psycholog 
Rudolf Arnheim, na obrazy se 
díváme aktivně a ať chceme 
nebo nechceme, instinktivně 
hledáme rovnováhu, vzor, 
smysl. Jsme zvířata, která 
v otázkách života a smrti spolé-
hají především na svůj zrak.

Diváci bývají kritičtí a nedo-
čkaví, ale chtějí, aby jim tvůrci 
umožnili nechat se filmem 
unést. Chtějí do něj pronik-
nout a my se jen musíme 
snažit, aby neměli důvod chtít 
zase ven.

Střihač, kameraman, herec 
nebo herečka dobře vědí, že 

ta nejhorší výtka, jaké se jejich 
práci může dostat, není, že by 
něco bylo hloupé nebo nepřes-
né, ale že diváka něco „vytrhlo 
z filmu“. Pokud diváci mohou 
vědomě zkoumat své reakce, 
pozorovat sami sebe, jak pozo-
rují film, pak film už nezachrá-
ní ani ta největší show. 

Asi největší 
výhodou 
zkušených 
filmařů je, že 
přesně vědí, 
která chyba jim 
projde a kdy 
mohou říct: 
„Nechte to být.“

Technické triky se stanou 
jen další z řady věcí, na které 
je možné se dívat, a budou pro 
obecenstvo dalším důkazem, 
že jsou vně, a ne uvnitř.

Jak vyzrát na chyby

Chybám se nelze ubránit. 
Která z nich vytrhne diváky ze 
sledování filmu? Ve víru natá-
čení jen opravdu zkušené oko 
pozná, který špatný herecký 
výkon, nenavazující pohyb 
nebo nepatřičné světlo bude 
potřeba nákladně opravit, 
a čeho si divák sledující akci 
naopak vůbec nevšimne.

Asi největší výhodou zku-
šených filmařů je, že přesně 
vědí, co jim projde a kdy 
mohou říct: „Nechte to být. 
Protože jestli si tohohle někdo 
všimne, tak jsme někde udělali 
mnohem větší chybu.“

Proto filmaři pečlivě zkou-
mají svůj materiál, využívají 
všechen svůj cit a um, jen 
aby film fungoval. A film jim 
na oplátku dává trvalé potěše- 

ní – nutí je přemýšlet o tom, 
jak věci opravdu vidí.

Vidět, že scéna vypadá tro-
chu jinak ve skutečnosti a pak 
na plátně, rozdělená na dvacet 
čtyři obrázků za vteřinu, vidět 
ji zrychleně a zpomaleně, 
změnit ji a podívat se znovu, 
stokrát, vidět scénu samotnou 
a v kontextu celého filmu, 
vidět ji světlejší i tmavší, 
růžovější nebo víc do modra, 
vidět ji zdlouhavou v hrubém 
materiálu a svižnou v hotovém 
filmu, pak němou a s dialo-
gem, se zvukovými efekty 
a s hudbou, v přítomnosti 
nervózního herce a s platícím 
obecenstvem – a celou dobu 
se ptát, co je špatně a jak by to 
šlo spravit, to všechno vytváří 
s obrazem zvláštní pouto, 
téměř mileneckou blízkost.

Filmař musí vědět, 
co a jak lidé vnímají 

Když se začnete věnovat filmu, 
nevyhnete se novým poznat-
kům. Věděli jste například, že 
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když vám někdo hledí upřeně 
do očí, že přitom každých pár 
vteřin těká pohledem z jedno-
ho vašeho oka na druhé?

Tahle práce vás prostě 
přivede k tomu, abyste si nejen 
uvědomovali, jak se díváme 
na filmy, ale také jak nazíráme 
svět – jak vnímáme čas, co 
způsobuje, že něco považu-
jeme za skutečné, a co v nás 
probouzí emoce.

Přístup voyuera

Zjistil jsem, že se na filmy nedí-
váme pouze jedním způso-
bem, ale hned třemi. Sledo-
vání filmů nám dává tři různé 
druhy potěšení, které jsem 
nazval prožitkem voyeura, 
zprostředkovaným prožitkem 
a fyzickým prožitkem.

Každý z nich vyžaduje jiné 
filmové postupy, často v roz-
poru s těmi ostatními, každý 
má specifický obsah, vlastní 
pravidla fungování času a pro-
storu a vlastní způsob vnímání 
reality. Při sledování filmů se 
v nás tyto tři prožitky utkávají.

Každý film jsou tak vlastně 
tři filmy najednou. Který z nich 
sledujeme a proč, o tom je tato 
kniha.                 Redakčně kráceno

Jon Boorstin: Tajemství filmové řeči

Proč jsou některé 
hollywoodské 
filmy úspěšné 
a jiné ne? Jak 
tvůrci používají 
světlo, prostor 
a zvuk a co z herce 
udělá hvězdu? 
Na to se snaží 
odpovědět kniha 
Tajemství filmové 
řeči.

Vážení čtenáři, v průběhu 
prázdninových měsíců vám 
nabídneme úryvky z několika 
knih. Každý týden se jeden titul 
představí pěti ukázkami.

Tento týden představujeme 
knihu Jona Boorstina TAJEM-
STVÍ FILMOVÉ ŘEČI v překladu 
režiséra Jana Svěráka vydanou 
pod značkou Universum.

O KNIZE


 in

ze
rc

e 



Praha | NáPlavka | 29. 8. – 1. 9. 2019

mirai•Thom arTWay•maNdrage
čTvrTek 20:00 PáTek 20:00 soboTa 20:00

www.autananaplavce.cz auto.cz auto.cz

hvězdNé koNcerTy se vstupem zdarma

geNerálNí ParTNer ParTNeŘi mediálNí ParTNerhlavNí mediálNí ParTNer

30
83

33
/4

4



Foto dne 

Výročí týdne

ZÍSKANÁ 
SVOBODA. 
Potápěči 
a akvabely 
v soulském 
akváriu Coex 
nacvičují 
tematické 
vystoupení 
u příležitosti 
74. výročí 
konce japonské 
okupace  
Koreje.
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V pátek 15. srpna 1969 začal 
festival, který změnil tvář i me-
chanismy hudebního byznysu. 
Festival Woodstock byl prvním 
svého druhu, a třebaže byl 
po organizační stránce spíše 
nepovedeným experimentem, 
stal se legendou, která defino-
vala hudební festival.  

V dubnu 1969 se čtyři 
mladíci v New Yorku rozhodli, 
že uskuteční dosud největší 
rokenrolový koncert na svě-
tě. Založili proto společnost 
Woodstock Ventures, Wood-
stock kvůli tomu, že tam 
v té době bydlel Bob Dylan, 
za kterým jezdily další hvězdy 
jako Van Morrison, Jimi Hen-
drix nebo Janis Joplin. Nejprve 
se organizátoři soustředili 

Woodstock – největší večírek v dějinách
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JUBILEJNÍ číslovka se sym-
bolem míru u města Bethel ve 
státě New York připomíná deštivý 
víkend v polovině srpna 1969.

přilákat nejslavnější rockové 
skupiny z celé Ameriky včetně 
britských The Who. Na kape-
lách se nešetřilo, jen Hendrix, 
jenž se na pódium dostal až 
v pondělí ráno, tedy dlouho 
po předpokládaném konci fes-
tivalu, inkasoval 32 tisíc dolarů. 

Vše ostatní byla improvizace. 
Plocha nebyla v žádném přípa-
dě připravená na 200 tisíc lidí, 
kteří si zakoupili vstupenky 
v předprodeji, o to méně pak 
na jejich násobek, který nako-
nec dorazil. 

Již v pátek ráno se nad údo-
lím táhla vůně hašiše a lidských 
těl, aniž festival vůbec začal. 
Hudební stránku zanedlou-
ho narušil déšť, který se pro 
Woodstock měl stát poznáva-
cím znamením. Voda měla být 
i na pódiu, občas se jiskřilo 
od elektriky a je zázrak, že se 
nakonec žádnému hudebníkovi 
nic nestalo. Situace v hledišti 
musela být ještě tristnější, přes-
tože nebo protože byla podle 
pamětníků většina publika pod 
vlivem drog. 

Woodstock dal odpověď 
na otázky, které si do té doby 
nikdo nekladl. Například 
zda bude zájem o vícedenní 
festival, a hlavně co vše to 
dohromady obnáší. /mec/

na ideový rozměr. V médiích se 
o něm začalo informovat jako 
o „stavu mysli“ nebo „víkendu 
na venkově“, přibyl slogan 
„Tři dny míru a lásky“. Jisté 
nebylo ani místo konání. První 
zamluvený prostor u městečka 
Wallkill nevyšel, místní radní se 

zalekli pověsti hippies a měsíc 
před plánovanou akcí ji zatrhli. 
Naštěstí se povedlo nalézt ná-
hradu, mírně se svažující údolí 
na farmě u městečka Bethel. 

Dá se říci, že jediné, co 
klaplo, byla dramaturgie. Až 
na Boba Dylana se podařilo 
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