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Hlavní město loni utržilo z nájmů necelých tří tisíc nebytových  
prostor, jako jsou kanceláře, restaurace, obchody či garáže,  
rekordních 4,2 miliardy korun. 
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Výnosy hlavního města z nájmů 
nebytových prostor (v miliardách korun)

Pramen: Magistrát hl. m. Prahy
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Doprava a náprava
Premiér Andrej Babiš se opět zasnil. Na jeho 
twitterovém účtu se dočteme, že má na stole 
strategii výstavby vysokorychlostních tratí. Z Pra-
hy se přes Brno dostaneme do Ostravy za dvě 
hodiny, rychlovlak pojede více než třísetkilo-
metrovou rychlostí. A stavět se už opravdu má 
také jinými směry, třeba na Ústí nad Labem. 
Pokud to půjde tak rychle jako výstavba a opravy 
dálnic, není třeba se znepokojovat.

I pro Prahu je doprava velké téma. Dokončení 
obchvatu sice také zůstává v říši snů, alespoň se 
ale vymýšlejí různá „vylepšení“. Od již zavede-
ného snížení rychlosti na magistrále po nakonec 
zavržený nápad na mýtné. A aktuálně se vedení 
města podařilo naštvat desítky vozíčkářů zruše-
ním speciální bezbariérové autobusové linky H1. 
Tady už líp je.

Ani v Brně to řidiči nemají lehké, obyvatelé 
moravské metropole se ale aspoň mohou těšit 
na nové tramvaje. První modely přezdívané 
„Drak“ se už začaly kompletovat, půjde navíc 
o první brněnské šaliny s klimatizací. Což uvítají 
jak místní, tak hojní návštěvníci města.

Zápisník  
Petra PEŠKA

Graf dne

Číslo dne

2,7 procenta je 
hodnota české 

nezaměstnanosti 
v srpnu 2019.
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ných,“ řekl Chabr. Poslední ana-
lýza Institutu rozvoje a plánování 
o využívání nebytových prostor 
z roku 2015 například ukázala, 
že zhruba 90 procent městského 
majetku bylo pronajímáno pod 
tržní cenou.

Ze současných asi 3430 měst-
ských nebytových prostor navíc 

zůstává více než pětina neobsa-
zených. „Je jich přes 700, většina 
jsou garáže a sklady,“ upřesnil 
radní pro transparentnost Adam 
Zábranský (Piráti), který inicio-
val zveřejnění všech nájemních 
smluv v Praze i seznam jednotek 
k pronájmu. Město kromě skladů 
a garážových stání nabízí k pro-
nájmu také kanceláře, prodejny, 

Komerční prostory 
jsou pro Prahu terno
NGUYEN Thuong Ly

Z nájmů kanceláří, restaurací, 
prodejních ploch či garáží utržila 
Praha loni rekordních 4,2 miliar-
dy korun, což je o třetinu více než 
před pěti lety. Radní pro majetek 
Jan Chabr (TOP 09) tvrdí, že se 
daří pronajímat prostory dráže, 
případně se dlouho rekonstruo-
vané objekty znovu obydlují a při-
nášejí další peníze na nájemném.

„Daří se nám aktualizovat 
historické nájemní smlouvy, 
které byly uzavřeny v devadesá-
tých letech,“ sdělil Chabr. Ceny 
ve smlouvách odpovídaly podle 
něj tehdejší době, součástí smluv 
byly často také investice nájemců 
do obnovy zchátralých objektů 
a nájemné pak nebylo vysoké.  

Výnos z pronájmů by 
mohl být i vyšší

„Udělali jsme podrobnou analýzu 
smluv a zjistili jsme, že řada 
z nich je pro město i v kontextu 
dnešních cen značně nevýhod-

restaurace, hotel, kadeřnictví 
nebo i několik školních budov.

Na Strahov nikdo nechce

Řada nabídek ale zůstává léta bez 
zájmu. „Například ve Strahov-
ském stadionu je spousta volných 
nebytových prostor, ale jsou 
ve špatném stavu,“ uvádí Chabr. 
„Jednali jsme teď s několika zá-
jemci a všichni, když to viděli, tak 
to považovali za téměř neobyva-
telné,“ dodal s tím, že by stadion 
potřeboval celkovou rekonstrukci 
za několik miliard korun.

V souvislosti s nevýhodnými 
pronájmy hodlá město vypovědět 
smlouvy některým směnárnám či 
obchodům se suvenýry v centru 
Prahy. Letos byl navíc vyřešen 
dlouholetý spor o pronájem 
restaurace na Staroměstském 
náměstí. Bývalý nájemce odmítl 
po skončení smlouvy v roce 2016 
restauraci vyklidit a dva roky 
za lukrativní prostor neplatil 
nic. Soud letos rozhodl, že firma 
Grant Stone musí Praze zaplatit 
škodu 20 milionů korun.

Ze současných zhruba 
3430 městských 
nebytových prostor 
je více než pětina 
neobsazených.

Hlavní město nepočítá 
s tím, že v tomto vo-
lebním období zavede 

mýtný systém pro zpoplatnění 
vjezdu do metropole. Po společ-
ném jednání pražských a stře-
dočeských radních to uvedli 
primátor Zdeněk Hřib (Piráti) 
a hejtmanka Jaroslava Pokorná 
Jermanová (ANO). Podle Hřiba 
je nejprve potřeba vyřešit nutné 
legislativní změny, které by zave-
dení mýta v metropoli umož-
nily. Politici řešili i další témata 
z dopravy, územního plánování 
či cestovního ruchu. 

„Není úplně na stole, aby-
chom zaváděli mýto v tomto 
volebním období,“ uvedl 

Hřib: Mýtný systém 
teď na stole nemáme

primátor. Dodal, že nejprve je 
nutné se shodnout na změnách 
v legislativě, aby bylo například 
možné příjmy z poplatků čerpat 
do rozpočtu samosprávy, a ni-
koliv státu. „Budou nutná ještě 
další jednání, například na půdě 
asociace krajů,“ dodal.

Primátorův náměstek Petr 
Hlubuček (STAN), který má 
v gesci životní prostředí, minulý 
týden uvedl, že město chce 
do pěti let mýtný systém zavést. 
Další zástupci pražské koalice 
včetně primátora poté nicméně 
jeho vyjádření zmírnili, zásadní 
je podle nich nejprve dokončit 
vnější a případně i vnitřní silnič-
ní okruh. /čtk/Fo
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Daň z nemovitosti 
se v metropoli změní
Praha změní způsob určová-
ní výše daně z nemovitosti. 
Pražští radní dnes schválili 
novelu vyhlášky, podle které 
si o výši takzvaného místního 
koeficientu pro výpočet daně 
rozhodnou jednotlivé radni-
ce. Vyhláška by měla platit 
od 1. ledna 2020. 

ÚOHS se bude zabývat 
mýtným tendrem

Loňskými námitkami firmy 
Kapsch k mýtnému tendru se 
bude muset zabývat Úřad pro 
ochranu hospodářské soutě-
že (ÚOHS). Úřadu, který už 
řízení o námitkách Kapsche 
zastavil, to nařídil jeho šéf 
Petr Rafaj.

Stát chce neziskovkám 
dát 5,68 miliardy korun

Neziskové organizace si mo-
hou v příštím roce rozdělit 
dotace 5,68 miliardy korun 
na sport, vzdělávání, sociální 
služby, kulturu či boj s korup-
cí. Částka je o 210 milionů 
korun vyšší než letos. Státní 
dotační politiku vůči nezis-
kovým organizacím pro rok 
2020 schválila vláda. /čtk/

Krátce
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Ministerstvo zdra-
votnictví uzavřelo 
úhradovou vyhláš-

ku pro rok 2020, která vznik-
la na základě dohod mezi 
zdravotními pojišťovnami 
a segmenty zdravotní péče, 
a odeslalo ji Legislativní radě 
vlády, která ji bude schva-
lovat. Požadavky koaliční 
ČSSD, odborů a dalších or-
ganizací na rozpuštění části 
rezerv pojišťoven ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch 
(za ANO) znovu odmítl.

„Rezerva slouží k tomu, 
abychom byli připraveni 
na případné problémy. 
Pokud poklesne výkon eko-
nomiky, musíme být našim 
smluvním partnerům schop-
ni nabídnout stabilní platby,“ 
řekl Zdeněk Kabátek, ředitel 
VZP, jejímiž klienty jsou 
téměř dvě třetiny populace.

Ladislav Friedrich, pre-
zident Svazu zdravotních 
pojišťoven, který sdružuje 
šest menších pojišťoven, 
důrazně varoval před cent-
rálními zásahy do systému. 
„Riziko, že vyvoláme krizi, je 
vysoké,“ dodal. 

Peníze na zdravotnictví 
pro následující rok se po- 
dle odhadů vývoje ekono-
miky rozdělují na základě 
jednání zdravotních pojiš- 
ťoven se zástupci 14 seg- 
mentů zdravotní péče. 
Většina segmentů dohody 
podepsala. Pro příští rok by 
mělo být k dispozici 346 mi- 
liard korun, více než polovi-
na půjde nemocnicím. Podle 
odborů a dalších organizací 
sdružených do takzvaného 
krizového štábu zdravotnic-
tví je nárůst o plánovaných 
26 miliard málo, žádají 
45 miliard. /čtk/

Úhradová vyhláška 
roku 2020 je hotova

KVŮLI SUCHU A KŮROVCI ztratily Dačice vzrostlé smrkové porosty, podle lesního hospodáře 
města Kamila Kupce teď nemají žádný zdravý smrk. Ze skoro 380 hektarů městského lesa tvořily 
tyto jehličnany 60 procent. Obnova potrvá dvě desetiletí. Náklady na zalesnění vzniklých holin 
a s ním spojené práce se podle dnešních cen odhadují na zhruba 50 milionů korun. Kupec to řekl 
při setkání s jihočeskou hejtmankou Ivanou Stráskou (ČSSD).
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DAČICE PŘIŠLY O SMRKOVÉ LESY

Nezaměstnanost v Čes-
ku v srpnu zůstala 
na červencových 

2,7 procenta. Bez práce bylo 
v srpnu 204 789 lidí, což je 
nejnižší srpnový údaj od 
roku 1996. Oznámil to úřad 
práce. V mezinárodním 
srovnání měla ČR podle 
posledních dostupných dat 
Eurostatu nejnižší míru neza-
městnanosti z celé EU.

Uchazečů o práci v srpnu 
nepatrně ubylo, počet se 
proti červenci snížil o 331. 
V srpnu se do evidence úřa- 
dů nově přihlásilo 34 105 li- 
dí, odešlo 34 436 uchazečů. 
Přibylo absolventů škol. 
Ke konci srpna bylo bez 
práce 5944 bývalých studen-

tů, tedy o 818 víc než před 
měsícem a o tisíc méně než 
koncem loňských prázdnin.

Nabídka volných míst 
se opět rozšířila, zaměst- 
navatelé nabízeli v srpnu 
350 564 pozic. U tří čtvrtin 
z nich uváděli, že by na ně 
přijali i pracovníky ze zahra-
ničí. Nejvíce volných míst 
bylo v Praze. Největší zájem 
byl o dělníky na stavby, 
montážní dělníky, pomoc-
níky ve výrobě, uklízeče 
a pomocníky v hotelích, 
řidiče nákladních aut, 
obsluhu vysokozdvižných 
vozíků, skladníky či svářeče. 
Firmám dlouhodobě chybějí 
kvalifikovaní řemeslníci. /čtk/ 
 NÁZORY STR. 12

Česko má nejmenší 
nezaměstnanost v EU

346
miliard korun 

by si mělo příští 
rok rozdělit 
14 segmentů 

zdravotní péče

Michelské zahrady

tel.: 233 372 021  |  www.ekospol.cz

Praha 4 - Michle

POSLEDNÍ 
VOLNÉ

BYTY

BYDLETE
UŽ V LEDNU
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Daniel NOVÁK

V kauze úvěru, který dostal 
výrobce traktorů Zetor ještě 
před listopadem 1989, nastal 
zvrat. Městský soud v Praze 
i pražský vrchní soud pů-
vodně rozhodly, že stát musí 
ČSOB zaplatit 343 milionů 
korun. Nejvyšší soud ale nyní 
podle zjištění deníku E15 ver-
dikt zamítl. Proti rozhodnutí 
není možné se odvolat. 

„Ministerstvo financí dosud 
neobdrželo písemné odů-
vodnění rozsudku, proto jej 
nemůže komentovat,“ sdělila 
Šárka Šmolíková z tiskového 
oddělení ministerstva financí. 
Sdílnější nebyla ani banka. 
„Toto sdělení teď nebudeme 
komentovat,“ reagoval mluvčí 
ČSOB Patrik Madle. 

Banka otevřela brněnskému 
Zetoru kontokorentní účet ješ-
tě před pádem režimu v roce 
1989. Podnik však v nové éře 
po privatizaci dluhy nespla-
til. ČSOB zažalovala Českou 
republiku s tím, že stát ručí 
za závazky svých podniků 
z doby před privatizací.

V letitém sporu s ČSOB 
o stovky milionů vyhrál stát

hrála s upřesněnou konstrukcí 
sumy, kterou požadovala. 
V jádru věci, což byla částka 
343 milionů korun, daly 
oba soudy bance za pravdu. 
Po šestiletém posuzování 
ale nakonec vyhrál stát. Celý 
rozsudek s odůvodněním 
verdiktu zatím Nejvyšší soud 
nezveřejnil.   

Brněnský Zetor se po roce 
1989 kvůli rozpadu výcho-
doevropského trhu ocitl 
ve vleklé krizi. V roce 1994 
většinový podíl získala státní 
Konsolidační banka. O tři roky 
později od státní banky firmu 
koupila společnost Motokov 
International. Konec potíží 
tradičního výrobce traktorů to 
však neznamenalo. V podniku 
se nevyplácely mzdy a výroba 
stála. Motokov proto Zetor už 
v roce 2000 vrátil státu. 

Po očištění firmy a do-
hodách s věřiteli se Zetor 
podařilo v roce 2002 prodat 
slovenské skupině HTC 
Holding. Pod jejím vedením 
vyrábí podnik dosud. Firma se 
loni při tržbách 2,3 miliardy 
korun propadla do ztráty  
149 milionů.   

U soudu se spor ocitl již 
v minulém desetiletí. ČSOB 
tehdy u soudů nižší instance 
dokonce uspěla s požadavkem 
na zaplacení částky kolem půl 
miliardy korun. Tehdejší suma 

zahrnovala i úroky. Již tehdy 
se pře ocitla až u Nejvyššího 
soudu. Ten v roce 2011 roz-
sudek zrušil kvůli pochybám 
o správnosti výpočtu požado-
vané částky. 

Uplynuly ale dva roky a se-
nát Nejvyššího soudu v čele 
se Zdeňkem Krčmářem měl 
na stole případ znovu. ČSOB 
totiž mezitím u Městského 
a Vrchního soudu v Praze vy-

4 | BYZNYS

www.ekonomicke-stavby.cz

Lucie 56 6+KK

12 247 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

katalog 600 domů

305080/77 inzerce

KLÍČOVÝ PRODEJ. Milník v historii Zetoru nastal v roce 2002, kdy se firmu po jejím očištění 
a dohodách s věřiteli podařilo prodat slovenské skupině HTC Holding. Pod jejím vedením vyrábí dosud. 
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Českou finanční službu 
Twisto posílí William 
Reeve. Tento spoluza-

kladatel britské streamovací 
platformy LoveFilm, která 
od roku 2008 patří Amazonu, 
přispěl na rozvoj Twista část-
kou, která nebyla zveřejněna. 
Reeve se však ve firmě hodlá 
angažovat také v roli poradce. 
Dříve ostatně šéfoval irské sáz-
kové kanceláři Paddy Power 
a jako investor podporoval 
také on-line cestovní kancelář 
Secret Escapes, která se zamě-
řuje na luxusní ubytování.

„Aktivní zapojení Williama 
je neocenitelné. Chceme s ním 
spolupracovat na klíčových 
strategických iniciativách 
a čerpat z jeho zkušeností, ze-
jména když budeme zvažovat 
fúze a akvizice při nové expan-
zi,“ uvedl zakladatel Twista 
Michal Šmída. 

Tato podpora 
navazuje 
na květ-

Do fintechu Twisto 
vstoupil prestižní 
investor
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START-UPY
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nové kolo financování, v němž 
Twisto od investorů za účasti 
společností Finch Capital, 
Velocity Capital a venture-ka-
pitálových fondů bankovního 
domu ING a pojišťovny Uniqa 
získalo nových čtrnáct milionů 
eur. 

Tím podpora externích in-
vestorů vzrostla na celkových 
21 milionů eur, v přepočtu víc 
než půl miliardy korun. Dal-
ších zhruba patnáct milionů 
už firma nabrala v minulosti 
v podobě půjček.

K odkladům plateb o měsíc, 
tedy de facto kreditní půjčce 
při platbě, přibývají u Twista 
postupně další funkce. Patří 
k nim například systém Nikita, 
který vyhodnocuje solvent-
nost klienta pomocí interního 
skóringového systému a doká-
že odhalit i podvodné jednání.

Pro nákup primárně v inter-
netových obchodech využívá 
Twisto více než šest set tisíc 
lidí v Česku, Polsku a Rumun-
sku. Do pěti let chce mít dva 
miliony zákazníků, což před-
stavuje expanzi, na kterou 
bude třeba třicet až čtyřicet 
milionů eur.

Štěpán KULT

TŘI MILIARDY KORUN ročně plánuje investovat do vozového parku nákladní železniční doprav-
ce ČD Cargo. Nakoupí za ně lokomotivy, vagony a také zajistí opravy nynějšího vozového parku. 
ČD Cargo teď provozuje více než 22,5 tisíce vozů a 680 lokomotiv. Dceřiná společnost Českých 
drah v prvním pololetí vydělala 270 milionů korun a přepravila 33,4 milionu tun zboží.
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OBMĚNA VOZOVÉHO PARKU

Ekologové odmítají 
výjimky pro rtuť

Organizace Greenpeace, 
Hnutí Duha a advokátní 
kancelář Frank požadují 
zastavit udělování výjimek 
pro vypouštění rtuti uhelnými 
elektrárnami. Jsou podle nich 
zbytečné vzhledem k nedávné 
změně vyhlášky ministerstva 
životního prostředí, která 
uhelným zdrojům dovoluje 
odečíst si čtyřicet procent 
z naměřených hodnot jako 
nejistotu měření. Změnu 
si podle rezortu vyžádala 
vyhláška EU.

Ovocnáři se dočkají 
odškodnění za mrazy

Pěstitelé ovoce dostanou 
z rozpočtu ministerstva 
zemědělství kompenzace pa-
desát milionů korun za škody 
způsobené jarními mrazy. Vy-
plývá to z materiálu Zmírnění 
škod způsobených jarními 
mrazy na ovocných kulturách 
v dubnu a květnu 2019, který 
schválila vláda. Ztráty na trž-
bách kvůli mrazům dosahují 
podle odhadů MZe až 158 mi-
lionů korun. Nejpostiženější 
jsou jabloně, ale i višně, rybíz 
či třešně. /čtk/

Krátce



Firmy si více 
pořizují stroje 
na leasing

Členové České leasingo-
vé a finanční asociace 
v letošním prvním pololetí 
poskytli firmám a podnika-
telům na financování strojů 
a zařízení 14,85 miliardy 
korun, což bylo o 1,52 mi- 
liardy více než ve stejném 
loňském období. Znamená 
to meziroční nárůst zhruba 
o 11,4 procenta.

Asociace v prvním po-
loletí financovala 9,2 tisíce 
strojů nebo zařízení, mezi-
ročně o 10,3 procenta více. 
Firmy při pořizování strojů 
a zařízení využívají nástroje 
určené výhradně k finan-
cování dané věci, tedy 
finanční leasing nebo úče-
lový úvěr, ale stále častěji 
také operativní leasing, tedy 
pronájem s doplňkovými 
službami. Operativní leasing 
se v prvním pololetí 2018 
podílel na finacování strojů 
a zařízení 14,2 procenta, 
letos to bylo 17 procent. /čtk/

Ondřej SOUČEK

Společnost RenoEnergie  pod-
nikatele Miroslava Dvořáka 
prodala české odnoži japon-
ské firmy Pacifico Energy dvě 
fotovoltaické elektrárny v Ho-
donicích a Troskotovicích. Vy-
plývá to z informací v obchod-
ním rejstříku. RenoEnergie 
nechtěla na dotazy deníku E15 
reagovat. Hodnota obou jiho-
moravských solárních farem 
o výkonu 2,21 a 1,1 megawattu 
však podle veřejného znalec-
kého posudku činí přibližně 
280 milionů korun. 

Obří prémie 

Dvořák má za sebou pestrou 
kariéru na špičkových postech 
v českém civilním letectví. 
Postupně šéfoval Českým 
aeroliniím, Letišti Praha 
a Českému Aeroholdingu. Po-
zornost vyvolala 150milionová 
odměna, kterou mu zhruba 
před deseti lety vyplatilo 
Letiště Praha za transformaci 
ruzyňského letiště na akcio-
vou společnost. Mimořádná 
prémie ho tehdy zařadila mezi 
nejlépe odměňované šéfy 
státních firem v Česku. 

Cenu elektráren, které Dvo-
řák prodal, určuje zejména 
státem garantovaná provozní 

Exšéf Aeroholdingu  
opustil solární byznys

podpora, která skončí až 
v roce 2030.  Díky ní hodonic-
ký zdroj předloni vydělal  
26 milionů korun a trosko-
tovický necelých čtrnáct 
milionů korun.

Nový nabyvatel elektráren 
Pacifico Energy bude moci 
vydělat i po skončení provozní 
podpory prodejem pozem-
ků pod solárními parky. 
„Na konci životnosti fotovol-
taické elektrárny lze uvažovat 
o ukončení provozu a rozpro-
deji technologie a pozemků,“ 
stojí ve znaleckém posudku 
poradenské společnosti VGD 

Appraisal. Jen hodonická elek-
trárna čítající téměř jedenáct 
tisíc panelů se rozprostírá 
na 62 hektarech převážně 
orné půdy.

Zemědělské angažmá 

Po prodeji solárních parků 
zůstává RenoEnergii jen osm 
malých vodních elektráren. 
Firma podle projektu Dotační 
parazit na jejich výstavbu 
a na vybudování přidruže-
ných rybích přechodů dostala 
více než 440 milionů korun 
veřejných dotací. 

Dvořák působí i v zeměděl-
ství. Jeho holding RenoFarmy, 
který za poslední dva roky 
převzal čtyři agrární firmy, už 
drží třináct farem a 14,5 tisíce 
hektarů půdy. Patří pod něj 
Agroproduktiva Děhylov,  
ZD Beskyd Palkovice nebo  
ZD Starý Hrozenkov.

Ve společnostech Reno-
Energie a RenoFarmy drží 
Dvořák po 74 procentech. 
Desetinovými spoluvlastníky 
jsou Zdeněk Valeš a Jakub 
Helus a pět procent připadá 
dalšímu exšéfovi ČSA Philippe 
Moreelsovi.

6 | BYZNYS

Operativní leasing 
se v prvním pololetí 
2018 podílel 
na financování 
strojů a zařízení 14,2 
pro-centa, letos to 
bylo 17 procent. 
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DVOJÍ VÝNOS. Majitel solární elektrárny v Troskotovicích o výkonu 1,1 megawattu teď prodává 
dotovanou elektřinu. Až jednou zařízení doslouží, bude moci prodat rozlehlé pozemky.



Už letos dostanou 
policisté a hasiči více 
než dva tisíce nových 

vozů. Uvedl to ministr 
vnitra Jan Hamáček (ČSSD) 
při představení prototypů 
prvních 865 vozů. Nejprve 
dostanou auta prvosledové 
hlídky, které zajišťují rychlý 
zásah na místě činu, doprav-
ní policie a další uniformo-
vaní policisté. Vozy Octavia 
Combi dodá Škoda Auto.

Připravená miliarda 

Mladoboleslavská automo-
bilka se jako jediná přihlásila 
do tendru vypsaného letos 
poté, co mnohem větší výbě-
rové řízení na policejní auta 
za 2,25 miliardy korun zrušil 
antimonopolní úřad. Minister-
stvo vnitra má letos na vozidla 
950 milionů korun.

„Konečně je tady hmatatel-
ný výsledek úsilí posledních 
let,“ uvedl policejní prezident 
Jan Švejdar. Stávající policejní 
auta jsou podle něj často v ha-
varijním stavu, některá mají 
najeto přes 400 tisíc kilome-
trů. Náklady na opravu jsou 
podle něj obrovské, stává se 
také, že auta nemohou vyjet 
do služby.

Nové  vozy mají zejména 
mnohem výraznější světelnou 
signalizaci. „V poslední době 
přibývá nepozorných řidičů,“ 
vysvětlil Švejdar. Nové majáky 
podle něj lidé již nemohou 
přehlédnout. Auta mají také 
větší úložné prostory, některá 
i bezpečnostní rám, který je 
chrání při nárazu. 

Smlouvu na prvních  
865 octavií podepsalo minis-
terstvo podle Hamáčka v pá-
tek. Další tři stovky mikrobusů 

Škoda dodá policii stovky aut
nakoupí vnitro podle rámcové 
smlouvy a vypíše také nová 
výběrová řízení na civilní 
i policejní auta. Hasiči by pak 
do konce roku měli dostat  
152 nových vozů. 

Spor o zrušený tendr 

Ministr vnitra také připo-
mněl, že stále trvá spor 
ministerstva s Úřadem 
pro ochranu hospodářské 
soutěže. Ministerstvo podalo 
o prázdninách na úřad 
správní žalobu kvůli zruše-
ní tendru za 2,25 miliardy 
korun. Hamáček trvá na tom, 
že podmínky tendru nebyly 
diskriminační. Antimonopol-
ní úřad podle něj neprokázal, 
že ministerstvo porušilo 
zákon. ÚOHS si za svým 
rozhodnutím stojí.  
/čtk/
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VYLEPŠENÍ. Typickým rysem nových policejních octavií jsou 
robustní nárazníky. Některé vozy mají mít i bezpečnostní rám.
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ČEZ opět investoval  
v Německu

Energetická skupina ČEZ 
koupila prostřednictvím 
svého investičního fondu 
Inven Capital minoritní 
podíl v německé firmě 
Zolar. Společnost poskytuje 
digitální řešení pro instalaci 
střešních fotovoltaických 
systémů a kombinací foto-
voltaik s bateriemi. Cenu ani 
výši podílu firma neuvedla.

Vývoz z Německa 
překvapil růstem

Německý export se v čer-
venci zvýšil o 0,7 procenta 
na 111,2 miliardy eur. Vyplý-
vá to ze sezonně očiště-

ných údajů spolkového 
statistického úřadu. Údaje 
znamenají solidní začátek 
třetího čtvrtletí a signalizují 
určitou odolnost němec-
kého exportu vůči napětí 
v mezinárodních obchod-
ních vztazích.

Piloti BA stávkují

Kolem 1700 letů musela 
zrušit společnost British 
Airways kvůli dvoudenní 
stávce za vyšší mzdy a lepší 
pracovní podmínky, do níž 
včera vstoupili její piloti.  
Podle odborového svazu 
BALPA piloti plánují uspo-
řádat další stávku 27. září. 
Ráno už byl zrušen i jeden 
spoj s Prahou. /čtk/

Krátce
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O2 zachraňuje 
své akcie
Jaroslav BUKOVSKÝ

Mobilní operátor O2 hodil 
záchranné lano svým 
padajícím akciím. V závěru 
srpna totiž firma poprvé 
po necelých dvou letech 
nakoupila na burze své 
vlastní akcie, a to za více 
než 22 milionů korun. Podle 
agentury Reuters koupila 
celkem 95 848 svých cenných 
papírů o průměrné ceně 
231,2 koruny. 

Stalo se tak za situace, kdy 
akcie O2 propadly koncem 
prázdnin na své bezmála 
čtyřleté cenové minimum. 
Program nákupu vlastních 
akcií je dlouhodobý, firma 
je ale nakupuje nepravidel-
ně. Naposledy se tak stalo 
v prosinci roku 2017, kdy O2 
ohlásila novou etapu tohoto 
programu.

„Obnovení odkupu akcií 
by mohlo napomoci stabi-
lizovat jejich cenu, která se 
dostala na nejnižší úroveň 
za několik let,“ říká analytik 
Milan Vaníček z J&T Banky. 
Od posledních burzovních 
nákupů svých podílů se akcie 

do konce srpna propadla 
zhruba o 22 procent. 

„Může to znamenat, že 
firma nemá aktuálně příle-
žitosti k větším investicím, 
nebo tím může dávat najevo, 

že považuje aktuální cenu 
akcií za velmi nízkou,“ soudí 
analytik Komerční banky 
Miroslav Frayer.

Firma tak koncem prázd-
nin vlastnila 2,83 procenta 
celkově vydaných akcií O2. 
„Celkový počet nabytých 
akcií kumulovaně nepřekročí 
čtyři procenta všech akcií 
společnosti. Doba trvání 
programu je maximálně dva 
roky,“ nastiňuje O2 záměry 
ohledně výkupu svých akcií. 
Telekomunikační firmu kon-
troluje finanční skupina PPF, 
která v ní držela v závěru 
loňského roku zhruba 81pro-
centní podíl. 

Obnovení odkupu 
akcií by mohlo 
napomoci stabilizovat 
jejich cenu, která se 
dostala na nejnižší 
úrovně za několik let.

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 9. 9. 2019 Akcie na pražské burze 9. 9. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 109,00   0,93 % 

CETV 106,40   -0,19 % 

ČEZ 516,00   0,19 % 

Erste Bank 778,60   1,12 % 

Kofola 299,00   1,01 % 

KB 811,00   -1,22 % 

Moneta 75,40   -0,59 % 

O2 CR 215,00   0,00 % 

Pegas 682,00   -0,87 % 

Philip Mor. ČR 13 660,00   0,00 % 

TMR 840,00 2,44 %

VIG 589,00   0,68 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

294 800

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,091

Čína 1 3,289

Dánsko 1 3,466

EMU 1 25,855

Chorvatsko 1 3,496

Japonsko 100 21,907

Kanada 1 17,810

Maďarsko 100 7,836

Norsko 1 2,621

Polsko 1 5,967

Rusko 100 35,817

Švédsko 1 2,426

Švýcarsko 1 23,671

Turecko 1 4,093

USA 1 23,431

Velká Británie 1 28,967

ŠPIČKY. Automobilky si na autosalon ve Frankfurtu chystají 
vždy to nejlepší ze své produkce.
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Záplavu plně elektric-
kých a hybridních 
vozů přichystaly 

automobilky na frankfurt-
ský autosalon. Přehlídka, 
která dnes začíná, patří 
mezi nejdůležitější akce pro 
celé odvětví, velké novinky 
přiváží především domácí 
koncern Volkswagen.

Ještě před oficiálním star-
tem autosalonu, v pondělí 
večer, Volkswagen oficiálně 
představil novou subznačku 
ID. vyhrazenou elektromo-
bilům. Následně ve světové 
premiéře ukáže i její první 
model ID.3, který má kon-
kurovat Modelu 3 od Tesly 
nebo Nissanu Leaf. 

Americkou automobilku 
si bere na mušku i další 
novinka VW Group. Nové 

elektrické Porsche Taycan 
je přímým rivalem Mode-
lu S. 

Německý koncern má 
želízko v ohni i mezi 
supervozy. Lamborghi-
ni Sián přitom není jen 
dalším z řady hybridních 
supersportů, vůz přiná-
ší unikátní technologii 
superkapacitorů. Na jejich 
vývoji se podílel i Massa-
chusettský technologický 
institut a nahrazují klasické 
baterie. Superkapacitory 
jsou lehké a dokážou rychle 
přijmout i uvolnit energii. 
Podle odborníků by mohlo 
jít o revoluci v pohonu 
vozidel. Sledujte E15.cz

 
Štěpán BRUNER

Ve Frankfurtu 
vládne zelená vlna

Vývoj akcií O2 od poslední vlny nákupu vlastních 
akcií na pražské burze (v korunách za kus)

01. 09. 201903. 12. 2017
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https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/frankfurtsky-autosalon-prinasi-elektrickou-vlnu-volkswagen-predstavi-i-nove-logo-1362186
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Šrotovné 
namísto 
dvou sazeb
Evropská centrální banka se 
tento čtvrtek chystá poslat 
své úrokové sazby ještě 
hlouběji pod nulu, nyní jsou 
na úrovni –0,4 procenta. 
Neurazí, nepomůže.

Pionýrem na poli zápor-
ných sazeb centrálních bank 
se před sedmi lety stalo 
Dánsko. Následně se přidala 
ECB a Švýcaři a až nakonec 
„i ti šikovní Žaponci“. Po-
slední dvě zmíněné centrální 
banky, nejspíš po masáži z fi-
nančního sektoru, zavedly 
záporné sazby vícekolejně. 
Švýcaři mají varianty dvě  
(0 procent a –0,75 procen-
ta), Japonci jsou trochu 
napřed a mají dokonce tři. 
No a nově budou mít dvě 

varianty úrokových sazeb 
centrální banky asi i v eu-
rozóně. Určitá ekonomická 
myšlenka tam je, ale efekt 
na nastartování ekonomi-
ky bude dle mého názoru 
neviditelný. 

Vytouženému nakopnutí 
evropské ekonomiky by 
mnohem více prospělo, 
kdyby pár zemí v čele s Ně-
meckem zavedlo masivní 
šrotovné na auta. Zatím 
v tom údajně našim souse-
dům překáželo kritérium 
limitující velikost dluhu 
k HDP na 60 procent. 

Kulaté ambiciózní číslo, 
které si skoro před 30 lety 
někdo v Maastrichtu vycucal 
z prstu, teď povede k tomu, 
že si někdo ve Frankfurtu 
vycucá z prstu jinou speci-
alitku. Tou bude dvoukolej-
ný systém úročení rezerv 
komerčních bank u centrální 
banky. 

Přitom by stačilo, kdyby si 
země v eurozóně řekly: „Mů-
žeme se financovat za zápor, 
tak si pojďme půjčit a eko-
nomiku pořádně podpo-
řit.“ Ne, raději se budeme 
v Evropě potácet na okraji 
propasti stagflace a nalhávat 
si, že nás vysvobodí kejkle 
ECB. Ta dělá, co může, ale 
zakopaný pes je minimálně 
krátkodobě v absenci fiskální 
expanze.

Viktor 
KOTLÁN
ekonom 
České 
Spořitelny

Úspěch v byznysu často
závisí na prvním dojmu. 

Roční přístup do placené sekce E15Premium.cz  + voucher v hodnotě
4 000 Kč na oblek na míru z pánského krejčovství GALARD

Nabídka platí pro prvních 25 nových předplatitelů.

www.E15Premium.cz Zajímá nás každý milimetr Vaší osobnosti

299049/902 inzerce

VÝKONNÝ ŘEDITEL japonské automobilky Nissan Motor 
Hiroto Saikawa odstoupil z funkce. Tlak na Saikawovu rezignaci 
zesílil minulý týden v důsledku odhalení nesrovnalostí v jeho 
příjmech. Saikawa minulý týden přiznal, že byl v rámci systému 
vytvořeného propuštěným předsedou správní rady Carlosem 
Ghosnem přeplacen. Popřel ale, že to nařídil, nebo o tom věděl. 
Zároveň slíbil, že všechny prostředky vrátí.
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PADL DALŠÍ ŠÉF NISSANU



Pavla PALAŠČÁKOVÁ

Pokus ruské opozice oslabit 
v místních volbách pozici Jed-
notného Ruska v Moskvě vyšel 
jen částečně. Vládnoucí strana 
v metropoli výrazně oslabila, 
ale zachovala si většinu. Ze 
stoupající nespokojenosti Rusů 
těžili hlavně komunisté. 

Jednotným Ruskem podpo-
rovaní uchazeči, kteří kandido-
vali jako nezávislí, budou mít 
v moskevském zastupitelstvu 
26 křesel z 45. V minulém 
klání jich získali 38. Komunisté 
si polepšili z pěti mandátů 
na třináct. Sociálnědemokra-
tické partaji Spravedlivé Rusko 
a liberálnímu hnutí Jabloko 

Vládní strana 
v Moskvě 
oslabila

Navalnyj tak doporučil lidem 
volit adepty, kteří měli největší 
šanci porazit reprezentanta 
vládní strany. 

„Je jasné, že strategie chytré-
ho hlasování funguje. V historii 
moskevského zastupitelstva 
strana u moci ještě nikdy ne-
ztratila tolik obvodů. Vše bylo 
provedeno dobře. Na odpoči-
nek je však ještě brzy,“ napsal 
Navalnyj na internetu. 

Masové demonstrace však 
nebyly povzbuzeny pouze 
restrikcemi úřadů vůči opozici. 
Obyvatelé země se ještě stále 
nesmířili s loňským zvyšová-
ním důchodového věku. Mnozí 
zažívají pokles příjmů, vadí jim 
korupce či upozorňují na lo-
kální témata jako budování 
skládek odpadu. 

Podle aktuálních průzkumů 
Putinovo počínání schvalují 
přibližně dvě třetiny Rusů, což 
je mírně lepší výsledek než 
před několika měsíci. Před 
čtyřmi lety se však jeho popu-
larita plížila 90 procentům. Šéf 
Jednotného Ruska a premiér 
Dmitrij Medveděv je na tom 
podstatně hůř. Spokojena je 
s ním zhruba třetina Rusů. 
Pouze polovina obyvatel země 
si pak myslí, že se Rusko ubírá 
správným směrem.

se podařilo získat po třech 
zastupitelích. 

Kreml si rozdělení moskev-
ských křesel nevykládá jako 
neúspěch. „Volební výsledky 
ukazují, že se úvahy politologů 
o protestní volbě ukázaly jako 
nepravdivé,“ komentoval situa-
ci mluvčí prezidenta Vladimira 
Putina Dmitrij Peskov. Dodal, 
že na některých místech v zemi 
kandidáti Jednotného Ruska 
posílili, jinde oslabili, celkově 
si však vedli dobře. Velkou 
porážku přitom strana utrpěla 
v Chabarovsku. 

Místním a regionálním 
volbám předcházely velké pro-
testy kvůli vyloučení mnoha 
opozičních uchazečů z hlasová-
ní. Vlivný kritik režimu Alexej 
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26
křesel z 45 obsadí 

v moskevském 
zastupitelstvu 

uchazeči 
podporovaní 
Jednotným 
Ruskem.

TAJFUN FAXAI si v Japonsku vyžádal tři mrtvé a zhruba 
40 zraněných a způsobil vážné problémy v letecké a železniční 
dopravě i v dodávkách elektřiny. Zrušeno bylo více než 160 letů 
a mnoho železničních tratí bylo uzavřeno. Bez elektřiny se ocitlo 
na 930 tisíc domácností. Po několika hodinách se tajfun, který 
udeřil na pobřeží východně od Tokia, opět vrátil nad moře.
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Z MOŘE NA PEVNINU A ZPĚT

Papež varoval před 
novodobým otroctvím

Papež František během ná-
vštěvy ostrovního státu Mau-
ricius odsloužil mši na po-
čest evropského misionáře 
a vyzval při ní ostrovany, 
aby svou pozornost obrátili 
k situaci mladých lidí. V zá-
věru několikadenní cesty 
po státech východní Afriky 
varoval také před nerovností 
a novými formami otroctví.

Královna schválila 
zákon proti brexitu 
bez dohody 
V Británii vstoupil v platnost 
zákon, který by za jistých 
okolností na konci října nutil 
vládu dohodnout se zbytkem 
EU další odklad brexitu. 
Opatření prošlo poslední fází 
legislativního procesu, když 
mu formální souhlas udělila 
britská královna Alžběta II.

Conte slíbil poslancům 
lepší spolupráci s unií

Italský premiér Giuseppe 
Conte před hlasováním 
o důvěře v parlamentu slí-
bil, že nová vláda chce více 
spolupracovat s Evropskou 
unií včetně užší spolupráce 
ohledně imigrace a státního 
rozpočtu. /čtk/

Krátce
VLIVNÝ kritik režimu Alexej Navalnyj uspěl s doporučovanou 
strategií chytrého hlasování.

Fo
to

 č
tk



Americkými sankcemi 
stižený Írán doufá, 
že se mu podaří 

udržet dobré vztahy s Čínou, 
která vede se Spojenými 
státy obchodní válku. Média 
v těchto dnech informovala 
o tom, že obě země aktuali-
zují dohodu o strategickém 
partnerství z roku 2016. 
Ve hře je 400 miliard dolarů, 
které Čína slibuje do ropné 
velmoci investovat. 

Zaměřeno  
na ropu a plyn

Ústředním pilířem úmluvy 
je příslib 280 miliard dolarů 
s cílem modernizovat íránský 
ropný a plynový sektor. Dal-
ších 120 miliard má plynout 
do rozvoje infrastruktury. 
Čínské firmy by díky tomu 
měly mít prioritu u ropných 
a plynových projektů a nárok 

Írán sází na čínskou pomoc

na slevu na nákup surovin. 
„Dohoda zahrnuje i pět 
tisíc příslušníků čínského 
bezpečnostního personálu 
na íránské půdě k ochraně 
čínských projektů,“ citoval 
server Petroleum Economist 
nejmenovaný zdroj z írán-
ského ministerstva ropného 
průmyslu. 

Čína se už na počátku 
tisíciletí stala největším írán-
ským obchodním partnerem 
a odběratelem ropy. Spolu-
práce se rozrostla mimo jiné 
i na zbrojní obchody. Persie je 
pro Peking důležitým bodem 

v rámci jeho projektu Nové 
hedvábné stezky.  

Úhybné manévry

Poté, co Washington vypo-
věděl jadernou dohodu s Te-
heránem z roku 2015, uvalil 
na zemi sankce, které tvrdě 
dopadají na íránský ropný 
sektor. Čína ale podle všeho 
navzdory postihům perskou 
surovinu nadále kupuje. V mé-
diích se objevují zprávy o těž-
ko vystopovatelných lodích, 
které se ji snaží tajně převážet. 
„Nechtějí vysílat fakt, že byly 

v Íránu, a vyhýbají se tak sank-
cím,“ řekl nedávno listu The 
Guardian Samir Madani ze 
stránek TankerTrackers.com. 

Spory s USA obě země 
sbližují, protože je to pro ně 
oboustranně výhodné. Čína 
v Íránu ochotně zaplňuje 
prostor, který tu zanechaly 
západní firmy, a zároveň 
tak oslabuje americký vliv 
v oblasti. Opatrné čínské 
obcházení amerických sankcí 
však signalizuje, že se Peking 
nehodlá jednoznačně postavit 
na stranu Teheránu. 

Jeho zájmy na Blízkém 
východě jsou navíc mnohem 
širší. „Čína má v regionu vztah 
s každou jednotlivou zemí 
včetně íránských rivalů Izra-
ele a Saúdské Arábie a ty by 
mohly být v ohrožení, pokud 
by se příliš sblížila s Teherá-
nem,“ podotkl časopis Foreign 
Policy. /pap/
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Mediální dum Czech News Center spolu s ekonomickým deníkem E15 pořádají pod značkou 
E15 Premium odbornou konferenci

18. 9. 2019
Hotel Four Seasons Prague

Program:
8.30 - 9.00 registrace

9.00 - 12.00 moderovaná panelová diskuze

Moderátor: 
Jakub Železný

Řečníci:
Tomáš Ščerba - Local Partner, White & Case

Martin Palička - předseda představenstva, Etnetera
Michal Kalousek - CEO, Partner, Direct People

Hana Součková - Managing Director, SAP

Vstupenky objednávejte na events.e15.cz/smart-future-2/  
Cena vstupenky je 1990 Kč bez DPH.

SMART FUTURE

Partneři:

299629/203 inzerce

Eurokomisaři 
se dozvědí  
své funkce
Nastupující předsedkyně 
Evropské komise Ursula 
von der Leyenová formálně 
schválila seznam kandidátů 
na eurokomisaře navrže-
ných členskými zeměmi. 
V jejím týmu bude 13 žen 
včetně české eurokomisař-
ky Věry Jourové a 14 mužů. 
Konkrétní rozdělení 
pracovních oblastí mezi ko-
misaře německá politička 
oznámí v úterý.

Von der Leyenové se 
tak podařilo splnit jeden 
z cílů, které si pro evrop-
skou exekutivu vytyčila 
v souladu s požadavky 
lídrů unijních zemí, tedy 
dosáhnout vyrovnaného 
zastoupení mužů a žen. 
V komisi jejího předchůdce 
Jeana-Claude Junckera byl 
poměr 19 ku devíti ve pro-
spěch mužů. /čtk/

Opatrné čínské obcházení amerických sankcí 
signalizuje, že se Peking nehodlá jednoznačně 
postavit na stranu Teheránu.
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Čerti na zdi 
trhu práce
Srpnový podíl nezaměstna-
ných podle očekávání zůstal 
na úrovni 2,7 procenta. Počet 
volných pracovních míst 
v srpnu dále rostl a překonal 
poprvé hranici 350 tisíc. 
Poptávka firem po pracovní-
cích je nadále velmi vysoká, 
a to navzdory méně přízni-
vým ekonomickým zprávám 
přicházejícím ze zahraničí. 
Přitom přes evidenci úřadů 
práce se obvykle nehledají 
kvalifikovanější pracovníci, 
takže přetlak na trhu práce je 
patrně ještě vyšší, než plyne 
z oficiálních statistik.

Přehřátý trh práce má ně-
které výhody. Firmy musejí 
začít více přemýšlet nad tím, 
jak si udržet či získat vhodné 
uchazeče, čímž na trhu práce 
dochází k žádoucím změ-
nám. V případě Česka jde 
třeba o snahu zapojit do prá-
ce uchazeče ve starších 
věkových skupinách, nabízet 
více benefitů či flexibilnější 
pracovní úvazky. Hlavním 
důsledkem je však růst mezd. 
Ty si poslední tři roky udržují 
tempo kolem sedmi procent, 
za poslední tři roky průměr-
ná mzda narostla o téměř 
čtvrtinu.
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Tvář dne

Můžeme říci, že  
Jednotné Rusko  
obhájilo své vůdčí 
schopnosti a zůstává 
vedoucí politickou 
silou naší země, řekl 
ruský premiér a šéf 
Jednotného Ruska 
Dmitrij Medveděv.
str. 10

Komentář

podle ministerstva práce 
s visačkou „pro cizince“. 
Sedm z deseti volných míst je 
bez požadavků na vzdělání či 
kvalifikaci. Více než 75 ti- 
síc těchto míst, tedy přes 
pětinu, je určeno primárně 
absolventům a nejmladším 
pracovníkům. Právě taková 
místa mohou se zpomalující 
ekonomikou rychle zmizet.

Zprávy ze zahraničí přitom 
nadále příliš optimismu 
nepřinášejí. Zpomaluje Čína 
i Německo, trápí se zejména 
zpracovatelský průmysl. 
Pokud se situace v následují-
cím půlroce nezlepší, přijdou 
slabší čísla i do tuzemské 
ekonomiky, která se tomuto 
vývoji dosud zdánlivě vyhý-
bala. Není snad hned nutné 
malovat čerty na zeď, ale 
je potřeba zahraniční vývoj 
nepodceňovat a nepřipravo-
vat se na příští rok s pohle-
dem upřeným do zpětného 
zrcátka vývoje trhu práce. 
Ten totiž jak známo reaguje 
na vývoj ekonomik vždy 
s podstatným zpožděním.

 

 
Jakub 
SEIDLER
hlavní ekonom  
ING Bank

Veselí na trhu práce však 
nebude trvat věčně. Podíl 
nezaměstnaných sice může 
v příštích měsících ještě mír-
ně klesnout, ale jsme poblíž 
stropu. A to i z pohledu růstu 
zaměstnanosti, který trval 
posledních pět let v kuse. 
Ve druhém čtvrtletí zaměst-
nanost již jen stagnovala, 
v některých odvětvích už se 
dokonce snižovala. Ve zpra-

covatelském průmyslu ubylo 
přes sedm tisíc zaměstnanců. 

Nešlo jen o propouštění. 
Některé firmy se prostě 
rozhodly nenahrazovat za-
městnance, kteří dobrovolně 
odešli. To souvisí s tím, že 
tuzemský průmysl přece jen 
zpomaluje. Letos roste v prů-
měru o procento, loni to byla 
tři procenta, předloni šest. 
Počet volných pracovních 
míst sice dosahuje nových 
rekordů, většina jich je však 

Přes 75 tisíc volných 
míst je určeno mladým 
a absolventům. Taková 
místa budou při 
zpomalení rychle mizet.
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Kdy k nám přijedou 
pracovat Němci?
Petr FISCHER

Průměrná mzda v Česku 
vyskočila na 34 tisíc korun. 
Odboráři přesto nejsou 
spokojeni a žádají další 
navýšení jak mezd v sou-
kromé sféře, tak platů v té 
státní. „Budeme spokojeni až 
tehdy, kdy u nás budou chtít 
občané Německa, Rakouska, 
Francie nebo Belgie pracovat 
za české mzdy,“ prohlásil šéf 
největší odborové centrály 
Josef Středula.

Cenové závody
Ambiciózní myšlenka, 
v dohledné době bohužel 
neproveditelná. V současnos-
ti je česká průměrná mzda 
například ve srovnání s Ně-
meckem zhruba na třetinové 
úrovni. Ceny jsou u sousedů 
pořád o dost vyšší, takže 
česká výplata je v přepočtu 
na paritu kupní síly nižší 
„jen“ o polovinu. I tak je to 
ohromná propast. Bývaly 
doby, kdy se české ceny po-
hybovaly níže, a díky tomu se 
v paritě kupní síly průměrné 
příjmy alespoň v Praze blížily 
bohatším zemím EU. Ty časy 
jsou ale pryč. Zejména vinou 
růstu nájmů a cen bytů, 
které už jsou v Praze vyšší 
než v drahém bavorském 
Mnichově. 

Růst cen podle českých 
statistiků i Eurostatu postihl 
i služby a běžné zboží. Ceny 
potravin jsou dnes na 83 pro- 
centech průměru unie, 
energie na 87 procentech, 
oblečení a obuv stojí stejně 
jako v unii. Celková cenová 
hladina je na úrovni 70 pro-
cent EU, tedy o 12 procent-
ních bodů výše, než když 
jsme do unie vstupovali.

České ceny patrně do-
ženou Evropu rychleji než 
české mzdy. A to i přesto, že 
za 15 let v unii česká prů-
měrná měsíční mzda stoupla 
o sto procent – v roce 2004 
činila 17 222 korun. Totéž se 
ovšem dá říct třeba o Ně-
mecku. Podle statistik OECD 
vydělával průměrný Němec 

před 15 lety 31 tisíc dolarů 
ročně, dnes je to 63 tisíc do-
larů. Český průměr vychází 
v tomto přepočtu na 27 tisíc 
dolarů. 

Středulova výzva ke zvy-
šování platů a mezd je tedy 
namístě. Otázkou je, zda 
na to ekonomika má. A kde 
se zvyšovat má a dá, a kde 
nikoli.

Středula na poušti
Růst české průměrné mzdy 
dnes netáhnou soukromníci, 
nýbrž stát. Ten dohání, co 
zanedbal, zejména ve škol-
ství a zdravotnictví. Platy 
v kulturních organizacích 
jsou také tristní. A srovnávat 
nespravedlnosti ve státním 
lze i jinde. Ženy ve službách 
státu třeba berou o 24 pro-
cent méně než muži. 

Když ale stát dnes zvedne 
platy o dalších deset procent, 

vyrobí si do dalších let nepře-
kročitelný mandatorní výdaj. 
Dnes asi štědře rozdávat lze, 
není však jisté, zda to půjde 
i zítra, když například nikdo 
neví, jak se na Česku pode-
píše ochlazení v Německu. 
Opatrnost je namístě, pro-
tože stát je závislý na tom, 
jak si povede soukromý 
sektor, který za sebe a své 
zaměstnance odvádí daně 
do rozpočtu. Růst je stále 
solidní, řada podniků už ale 
hlásí méně objednávek právě 
v souvislosti s německým 
brzděním.

Odbory chtějí na platy 
deset miliard. To vláda může 
splnit, aniž by se jí deficit 
vymkl z ruky, musí to však 
udělat právě s vědomím, 
že vzniká další mandatorní 
výdaj. Současný střednědobý 
ekonomický výhled s takový-
mi výdaji nepočítá, bylo by 
tedy třeba poupravit strategii 

Duel

Srovnání 
dvou měst
Nedávno jsem navštívil Mni-
chov a tamní fotbalový Audi 
Cup. Několik týdnů předtím 
byli mí známí na koncertu 
Eda Sheerana v Letňanech. 
Naše zážitky se lišily nejen 
žánrově. Hlavní rozdíl byl 
v tom, jak jsme se z akcí pro 
desítky tisíc lidí dostávali 
zpět. V Letňanech známým 
po více než hodině nezbylo 
než volat o pomoc, aby se 
dostali domů. Jak to asi dělá 
mnichovský starosta, že jsme 
tři čtvrtě hodiny po skončení 
fotbalu byli u hotelu? V době 
velkých akcí jezdí linky mni-
chovského metra do druhé 
hodiny ráno. U každých dveří 
každého vagonu metra či 
S-Bahnu stojí při odjezdu 
z kritické stanice zřízenec, 
který se stará o optimální 
naplnění vagonu, jeho uza-
vření, odjezd a bezpečnost. 
Srovnání Prahy a Mnichova 

ovšem nenechá naši met-
ropoli zabodovat v žádné 
z běžných městských agend. 
Primátor Hřib vítězí snad 
v jediné disciplíně. Starosta 
Mnichova se totiž nevyjadřu-
je k otázkám jednotné Číny, 
neřeší výjezdy hudebních 
těles na Tchaj-wan, nezabývá 
se sňatky stejnopohlavních 
párů. Nedopřává lidem na-
příklad segwaye, ba ani elek-
trokoloběžky, Mnichované 
neznají dobrodružství špatně 
značených objížděk a oprav 
na objízdných trasách.
Výraznější postavou je tedy 
v souboji dvou starostů 
rozhodně primátor Hřib, 
který zaskakuje tu za mi-
nistra zahraničí, tu kultury, 
tu rovnou za prezidenta 
nebo premiéra. Na vše má 
„trefnou“ odpověď. Nicméně 
větší část Prahy včetně jejích 
návštěvníků by uvítala spíše 
méně výrazného primátora 
s klidnějším, ale funkčním 
městem.

Václav ČERNÝ

Čtenáři píší

Pište nám

Chceme od pana 
ministra slyšet, jak 
tu situaci bude řešit. 
To, že je problém 
ve zdravotnictví, 
nezastírá ani on, 
takže chceme koaličně 
debatovat, jak dál.

Nechápu, proč to 
dávají na koaliční 
radu. Je to asi pokus  
o vtip nebo drzost.

 
Jan  
HAMÁČEK
místopředseda  
vlády, předseda  
ČSSD

 
 
Andrej  
BABIŠ
předseda vlády,  
předseda ANO

Vážení čtenáři, zajímá nás, co si myslíte. 

Své názory a polemiky zasílejte na nazorye15@cncenter.cz. 
Nebo s námi diskutujte na našem webu (www.e15.cz),  
na Facebooku (www.facebook.com/denike15)  
či na Twitteru (@E15news).

a kvůli vyšším mzdám šetřit 
jinde. A to nejen na provozu, 
jak plánuje ministryně finan-
cí. Letos se jejích pokynů 
ohledně snížení provoz-
ních nákladů beztak nikdo 
nedržel.

To hlavní se ale pro vyšší 
mzdy musí udělat jinde. 
Česko musí změnit ekono-
mickou strukturu ve pro-
spěch služeb a výrob s vyšší 
přidanou hodnotou. A musí 
udělat něco s odplouváním 
kapitálu, podle studií centrál-
ní banky jedním z největších 
v EU. Souvisí to i s velkou 
výnosností přímých zahra-
ničních investic. Do Česka se 
díky investičním pobídkám, 
zaváděným ještě premiérem 
Zemanem, vyplatí investovat. 
Ale peníze, které vynesou, se 
nedaří udržet v Česku. Ne- 
umíme přimět jejich majitele, 
aby je ve větší míře vraceli 

do tuzemských zaměstnanců 
a nových investic. Dokud 
se z tohoto odlivu nestane 
příliv, bude Středulův jinak 
rozumný hlas připomínat 
křik volajícího na poušti.

Slováci v patách
Víra peněženky neuzdraví. 
Pomůže jen cílená hospodář-
ská politika, která investice 
sváže s místem a budouc-
ností země. Vládě už nebude 
stačit rozdávat jen tak, nýbrž 
bude muset usměrňovat fi-
nanční toky a starat se o lepší 
podnikatelské prostředí. 
Pokud to neudělá, nebudou 
nám v platech utíkat pouze 
Němci a Rakušané, ale i Polá-
ci, kteří se nám už vyrovnali, 
a Slováci, kteří nám šlapou 
na paty.

Autor je spolupracovníkem 
redakce

Česká průměrná mzda vzrostla za 15 let v EU 
na dvojnásobek. Totéž ovšem platí o německé.



Petr GOLA

Kdo chce změnit zdravotní 
pojišťovnu od 1. ledna příštího 
roku, ten musí podat přihláš-
ku k nové zdravotní pojišťov-
ně do konce září. S čím při 
změně zdravotní pojišťovny 
počítat?

Každý s trvalým pobytem 
v Česku musí být pojištěn 
u jedné ze sedmi zdravotních 
pojišťoven působících na trhu. 
Systém veřejného zdravotního 
pojištění je povinný a nelze ho 
nahradit pouze komerčním 
pojištěním. 

Nelze ušetřit

Legislativou je umožněno 
změnit zdravotní pojišťovnu 
jednou za 12 kalendářních mě-
síců, a to buď od 1. července, 
nebo od 1. ledna. Přihlášku je 
potřeba podat u nové zdra-
votní pojišťovny v průběhu 
kalendářního pololetí bez-
prostředně předcházejícího 
tomu, ve kterém má ke změně 
zdravotní pojišťovny dojít, 

Jak změnit zdravotní 
pojišťovnu od ledna 2020

13,5 procenta z vyměřovacího 
základu, přičemž od ročního 
pojistného se odečtou zapla-
cené zálohy během roku. 

Změnit zdravotní pojišťov-
nu mohou i studenti, penzisté 
nebo příjemci rodičovského 
příspěvku.

Stačí vyplnit přihlášku

Administrativa spojená se 
změnou zdravotní pojišťov-
ny není složitá, zpravidla 
nejjednodušší je se osobně 

nejpozději tři měsíce před 
požadovaným dnem změny. 
Změnou zdravotní pojišťovny 
nelze ušetřit na veřejném 
zdravotním pojištění, neboť 
výpočet zdravotního pojištění 
je vždy stejný. Zaměstnan-
ci odvádějí na zdravotním 
pojištění 4,5 procenta z hrubé 
mzdy a dalších devět procent 
z hrubé mzdy za ně odvádí 
na zdravotním pojištění 
zaměstnavatel. Osoby samo-
statně výdělečně činné platí 
na zdravotním pojištění za rok 

14 | FINEXPERT

Ze kterých 
pojišťoven lze  
v Česku vybírat

• Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna

• Oborová zdravotní pojišťovna 
zaměstnanců bank, pojišťoven 
a stavebnictví

• Revírní bratrská pokladna, 
zdravotní pojišťovna

• Vojenská zdravotní pojišťovna 
České republiky

• Všeobecná zdravotní pojišťovna 
České republiky

• Zaměstnanecká pojišťovna 
Škoda 

• Zdravotní pojišťovna minister-
stva vnitra ČR

E15   2 30.08.19   22:33
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Pouze jeden  
přechod v roce

Paní Alena změnila zdra-
votní pojišťovnu od 1. čer-
vence 2019 a nyní chce 
opět zdravotní pojišťovnu 
změnit od 1. ledna 2020. 
To však není možné, neboť 
legislativou je umožněna 
změna zdravotní pojišťovny 
jednou za 12 kalendářních 
měsíců, přičemž paní Alena 
aktuálně povolenou kvótu 
vyčerpala.

Dva zaměstnavatelé

Paní Kateřina pracuje 
současně pro dva zaměstna-
vatele na zkrácený úvazek 
s hrubou měsíční mzdou 
20 tisíc korun. Prohlášení 
k dani má paní Kateřina po-
depsáno pouze u jednoho 
zaměstnavatele a u tohoto 
zaměstnavatele uplatňuje 
při výpočtu čisté mzdy 
daňové slevy. Zdravotní 
pojištění se však počítá 
paní Kateřině stejně z obou 
zaměstnání. Paní Kateřina 
musí tedy nahlásit změnu 
zdravotní pojišťovny oběma 
mzdovým účetním. Nestačí 
změnu zdravotní pojišťovny 
nahlásit v zaměstnání, kde 
je podepsáno prohlášení 
k dani. 

Živnostník

Živnostník Karel změní od  
1. ledna zdravotní pojišťov-
nu. Měsíční zálohu za pro-
sinec splatnou do 8. ledna 
zaplatí ještě na účet 
staré zdravotní pojišťovny. 
Od února změní trvalý pří-
kaz k úhradě a do 8. února 
zaplatí poprvé na účet nové 
pojišťovny zálohu za leden. 
V březnu 2020 bude pan 
Karel odevzdávat přehled 
o příjmech a výdajích za rok 
2019 ještě u dřívější zdravot-
ní pojišťovny, neboť u ní byl 
pojištěn po celý kalendářní 
rok 2019.

s občanským průkazem 
dostavit na pobočku nové 
zdravotní pojišťovny a vyplnit 
formulář „Přihláška pojištěn-
ce“. OSVČ si vezmou s sebou 
ještě doklad o výši měsíčních 
záloh od dřívější zdravotní 
pojišťovny. Po přihlášení 
k nové zdravotní pojišťovně 
si však musejí OSVČ i zaměst-
nanci ohlídat splnění svých 
zákonných povinností, aby 
bylo nově zdravotní pojištění 
placeno na účet správné zdra-
votní pojišťovny.



šlechta u nás už celé jedno století úředně 
neexistuje a monarchii vystřídala republika. 
Potomci šlechtických rodů tu ovšem stále žijí 
a za titulování kupříkladu Jaroslava Lob-
kowicze coby knížete nikdo trestán nebude. 
Sankce ostatně nehrozily ani bezprostředně 
po přijetí onoho zákona v Masarykově Česko-
slovensku roku 1918, kdy se ze dne na den 
z knížat, hrabat či baronů stali rovní občané.

Počátky české šlechty se datují do desáté-
ho až dvanáctého století a souvisejí s ro-
dem Přemyslovců. V průběhu staletí měli 
aristokraté moc, výsady, majetky, stíhaly 
je nevšední úspěchy i kruté pády, přežívali 
sociální zvraty i revoluce. Žili duchem své 
doby. Někdy proti němu. České dějiny jsou 
zkrátka i dějinami jejich rodů, vytvářely se 
spolu navzájem. Jen pro představu: encyklo-
pedie uvádějí, že v roce 1840 byl v Čechách 
poměr šlechty a ostatních obyvatel 1:828, 
v rakouských zemích 1:350, v Uhrách a Sed-
mihradsku 1:17. Možná se v tom nepoměru 
dá spatřit tradované plebejství českého 
národa, zatímco o Maďarech se sarkasticky 
říká, že šlechticem tam byl každý, kdo vlast-
nil kozí chlívek.

Potomci šlechty mají oproti nám, po-
tomkům neprivilegovaných, jednu výhodu. 
Anebo nevýhodu, záleží na úhlu pohledu: 
znají své předky, jejich činy, jejich hrdinství, 
selhání i padoušství staletí nazpět. Ti s ne-
hrbatou duší a rovnou páteří si uvědomují, 
že jsou pouhým očkem v řetězci generací. 
To dává svědomí jistou oporu. Většina z nás 
dávnou minulost svých rodin nezná, nikdo 
nám ji tudíž nemůže ani předhazovat. Nepa-
třila náhodou ona prostá stařenka přikláda-
jící polínko k hořící Husově hranici k mým 
předkům? Neudal můj pra- svou sousedku 
inkvizici jako čarodějnici, aby se dostal 
k jejímu majetku? Nevíme. Je-li potomkům 
šlechty co závidět, pak ne zámky, ty žrouty 
peněz, ne noblesní ozvěnu starodávných 
titulů, ale právě tohle vědění a vědomí 
kořenů. 

Přečtete-li si následující texty, všimnete 
si, jak jsou si osudy řady zdejších rodů po-
dobné, jak kopírují zlomové události dějin. 
Jejich příslušníci pomáhali na svět národ-
nímu sebeuvědomění, po pádu monar-
chie přišli o tituly i část majetků, v časech 
halasovského „zvonění zvonu zrady“ přesto 

podepisovali věrnostní prohlášení republi-
ce, drželi ideu Československa, za což je na-
cisté – jménem Říše – stíhali. Po poválečném 
nádechu je znovu pronásledovali – tentokrát 
jménem mytického Všeholidu – komunisté. 
Stali se z nich nepřátelé socialistické spo-
lečnosti, odcházeli do exilu, aby se spolu se 
svobodou zase vraceli. A, pochopitelně, čer-
né ovce byly a jsou v každém stádě, na zám-
ku i v podzámčí, jak se rovněž dočtete. 

Bez dědičných výsad a titulů je dnešek 
snad o kousek spravedlivější, přinejmenším 
v rovnosti šancí. Ale upřímně, nebýt prince-
zen, princů, knížat, kněžen a rytířů, zač by 
stály romantické příběhy a pohádky? Snít 
o „občanovi na bílém koni“ či si číst o „prezi-
dentce Libuši“ by bylo tak šedivé, tak všední! 

Přejeme vám příjemné čtení.

JANA 
BENDOVÁ

y y
příjemné čtení.
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Vážení čtenáři,
Znaky zemí Koruny české na grafi ckém listu z roku 1872
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právě 
v prodeji
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Výročí

ŠÍITÉ SLAVILI. 
Poutníci v iráckém 
svatém městě 
Kerbala se bičují 
před dnem Ašury, 
nejposvátnějším 
dnem šíitského 
kalendáře. Svátek 
připadá na desátý 
den muslimského 
měsíce muharramu, 
kdy v roce 680 
zemřel imám Husajn 
ibn Alí, vnuk proroka 
Mohameda. Zahynul 
v bitvě právě 
u města Kerbala, 
při boji proti drtivé 
přesile vojáků, kteří 
byli věrni chalífovi 
Jazídovi. Toho šíitská 
tradice považuje 
za nepravého 
věřícího, který 
muslimskou víru přijal 
jen z pragmatických 
důvodů.   
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Sovětské jednotky vyrazily 
do útoku 8. září 1944 ve tři 
čtvrtě na devět ráno. O málo 
později se k nim připojily 
jednotky československé, ru-
munské a polské. Cílem bylo 
projít Karpaty a do pěti dnů 
osvobodit Prešov. Výsledkem 
byly tříměsíční boje a de-
setitisíce mrtvých na obou 
stranách.

Karpatsko-dukelská 
operace nezkrátila druhou 
světovou válku, ale stala 
se největším vystoupením 
československého vojska 
v tomto konfliktu. 

Situace na frontě umožňo-
vala výhledově dosáhnout 
Československa za cenu 
nižších obětí z jihu nebo ze 
Slezska. Na Slovensku ale 
zároveň vypuklo povstání, 
kterému se Stalin na naléhá-
ní československé vlády roz-
hodl pomoci a posílit v něm 
prosovětský proud.

Velitel 1. ukrajinského fron-
tu maršál Koněv bez valných 
zkušeností z bojů v horském 
prostředí naplánoval tuto 
operaci ve spěchu a na pět 
dní. Plán byl nereálný a neu-
skutečnitelný, i kdyby v cestě 

nestáli žádní nepřátelé. Což 
nebyl tento případ. 

V těžko přístupném terénu 
se střetlo 150 tisíc rudoar-

mějců spolu se šestnácti ti-
síci Čechoslováky a sto tisíci 
německých a maďarských 
vojáků. Z hlediska nasazené-
ho množství techniky i vojá-
ků na omezeném horském 
bojišti a délky a urputnosti 
bojů se jednalo o výjimečnou 
operaci i v kontextu celé 
druhé světové války.

Kvůli nedostatečné přípra-
vě však docházelo vojákům 
v poli jídlo i munice, obrana 
nepřítele někdy nutila střílet 
i do vlastních řad. Boje si 
vyžádaly obrovské ztráty, 
československý armádní sbor 

během nich přišel o devade-
sát procent velitelů a čtyři-
cet procent mužstva. Bitva 
o Dukelský průsmyk byla 
největší a patrně nejtěžší, 
jakou Čechoslováci za druhé 
světové války svedli. Vzhle-
dem k časovému průběhu se 
povstalce vojensky podpořit 
nepodařilo, těm ale přišlo 
vhod vázání značného počtu 
německých sil. S odstupem 
lze říci, že operace nebyla 
dobře naplánována ani pro-
vedena, což ovšem nesnižuje 
oběti a hrdinství zúčastně-
ných. /mec/

Z plánovaných pěti dnů byly tři měsíce
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