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Tuzemské banky  
snižují sazby 
hypotečních úvěrů. 
Vede je k tomu snadná 
dostupnost financí 
na mezibankovním 
trhu i klesající 
poptávka po úvěrech 
na bydlení. 
byznys / str. 4

Cena peněz padá. 
Hypotéky  
zlevňují

9 771803 454307 1 9 9 2 5

Funkce rozdány
Silné ekonomické rezorty 
v Evropské komisi 
připadnou starým členským 
zemím. Věra Jourová bude 
mít na starosti hodnoty 
a transparentnost.

téma
str. 10–11
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VÍCE EXKLUZIVNÍCH 
 ČLÁNKŮ ČTĚTE NA

 CZK/EUR •  25,865 / –0,010 Kč   CZK/USD •  23,431 / ±0,000 Kč   PX •  1034,04 /  +0,15 %   BITCOIN •  10 229,77 $ / –1,08 %   ZLATO •  1506,85 $ / –0,24 %

Naše jejich komisařka / str. 12
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Babišova přísaha
Ujišťování premiéra Andreje Babiše, že nikdy, 
ale opravdu nikdy nepodrazí prezidenta Miloše 
Zemana jako ti podvraťáci sociální demokraté, 
se neminulo účinkem. Zeman věštecky zauva-
žoval o svých pravomocech, čímž naznačil, že 
by mohl Babiše v kauze Čapí hnízdo omilostnit. 
Přivinutí se k Hradu jako by evokovalo mládí 
předsedy vlády, kdy se přihlásil do KSČ a pla-
tilo heslo: Se Sovětským svazem na věčné časy 
a nikdy jinak.
 
Někdy ale může být příliš blízký vztah na ško-
du. Třeba se sysly, které šéf ANO nedávno vy-
pouštěl do přírody. V syslí kolonii Radouč začala 
tato zvířátka ztrácet přirozené instinkty, hlavně 
plachost. Lidé je moc krmí a hladí. Faktem je, 
že Zeman plachost ztratit nemůže, i kdyby se 
k němu Babiš lísal sebevíc. Touto vlastností 
hlava státu neoplývá.
 
Z utužení svazku mezi prezidentem a pre- 
miérem plyne, že žádný státní zástupce nenaru-
ší jejich kruhy. Odpůrci Babiše se musejí smířit 
s tím, že ho lze porazit jen ve volbách, což bude 
ještě nějakou dobu trvat. Jak se ale ukázalo, ani 
SSSR nebyl věčný.

Inflace se 
za rok zvýšila 
o 2,9 procenta
Spotřebitelské ceny v srpnu 
meziročně vzrostly o 2,9 pro- 
centa. Proti červenci byly vyšší 
o 0,1 procenta. Ovlivnilo to zdra-
žení alkoholu, tabáku a bydlení. 
Podle analytiků inflace zůsta-
ne blízko hranice tří procent 
i ve zbytku letošního roku.

Na meziroční zvyšování cen 
mělo největší vliv bydlení, ná- 
jemné z bytu bylo proti loňské-
mu srpnu dražší o 3,9 procenta, 
vodné a stočné o 2,6 procenta 
a zemní plyn o 3,6 procenta. 
Druhý největší vliv na inflaci 
měly potraviny a nealkoholické 
nápoje, kde zdražily zejména 
brambory. Jejich cena byla proti 
loňskému srpnu vyšší o 38,2 pro- 
centa, v červenci byly ale bram-
bory meziročně dražší dokonce 
o 65,7 procenta. /čtk/

ARCHEOLOGOVÉ objevili v Letech na Písecku, kde byl za války rom-
ský koncentrační tábor, hroby jednotlivců. Odkryli jeden s pozůstatky 
vězeňkyně mladší 40 let a hrob novorozence, jehož kosterní pozůstatky 
se téměř nezachovaly, protože jáma byla mělká. Nalezli i sedm hrobo-
vých jam. Podle písemných pramenů by v místě mělo být pohřbeno 
120 vězňů, z toho přes 70 dětí.

V LETECH SE NAŠLY HROBY
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3,9
procenta je 
meziroční 

nárůst českého 
nájemného 

z bytu v srpnu.
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a dvou představitelů ministerstva 
by v komisi byl nezávislý soudce,“ 
odmítla výhrady Benešová. 

„Dohodli jsme se, že to projed-
ná až příští koaliční rada. V tuto 
chvíli žádný spor není,“ reagoval 
předseda klubu poslanců ANO 
Jaroslav Faltýnek. Šéf socialistů 
Jan Hamáček přitom už v neděli 

uvedl, že pokud vládní partneři 
nenaleznou kompromis, sněmov-
na bude o předloze jednat jako 
o koaličně nedohodnuté. „Návrh 
není úplně příspěvkem ke stabi-
litě soustavy státního zastupitel-
ství,“ podotkl. 

Zákon o žalobcích 
rozděluje vládu
Pavel OTTO

Po tříměsíčním sporu o obsazení 
postu ministra kultury se schylu-
je k další koaliční roztržce. ČSSD 
nepodpoří návrh novely zákona 
o státním zastupitelství ministry-
ně spravedlnosti Marie Benešové 
(ANO), o němž má teprve jednat 
vláda. Po jednání poslanecké-
ho klubu sociální demokracie 
to deníku E15 řekl jeho šéf Jan 
Chvojka. Strana trvá na debatě 
o námitkách nejvyššího žalobce 
Pavla Zemana. Zástupci hnutí 
ANO tvrdí, že oranžoví zatím 
svoje výhrady neupřesnili. 

„Doba, po kterou by se vymě-
nili vedoucí státní zástupci, by 
neměla být dvouletá, jak navrhu-
je paní ministryně Benešová, ale 
pětiletá,“ nastínil jeden z poža-
davků Chvojka s tím, že dva roky 
je velmi krátký čas.

ČSSD je také přesvědčena, že 
v komisi pro výběr vhodných 
adeptů na nové žalobce by ne-
mělo mít převahu ministerstvo. 
„Vedle dvou státních zástupců 

I opoziční Piráti, lidovci nebo 
TOP 09 míní, že novela má 
nezávislost státních zástupců 
omezit místo toho, aby ji zvýšila. 
„Návrh ministerstva spravedlnos-
ti a premiéra Andreje Babiše je 
radikálním útokem na žalobce, je 
to snaha přeobsadit celé vedení 
státního zastupitelství,“ prohlá-
sil předseda poslanců Pirátské 
strany Jakub Michálek. Opozice 
už dříve představila úpravu, která 
by zamezila tomu, aby nejvyš-
šího státního zástupce mohla 
vláda kdykoliv odvolat bez udání 
důvodu.

S Benešovou souhlasí KSČM. 
„Nemůžeme postavit státní 
zástupce nad soudce, to bychom 
v dělbě moci udělali galimatyáš. 
Spíše tedy podporujeme novelu 
ministerstva spravedlnosti,“ řekl 
šéf strany Vojtěch Filip.

Lídr SPD Tomio Okamura 
chce o novele diskutovat. „Státní 
zástupci stále volají po větší 
nezávislosti, aniž by měli více 
odpovědnosti za zpackané žaloby 
a posílání nevinných lidí do vaz-
by,“ uvedl.

ČSSD nepodpoří návrh 
novely zákona o státním 
zastupitelství ministryně 
spravedlnosti Marie 
Benešové (ANO).

Zápisník  
Pavla OTTA

Vývoj zahraničního obchodu 
(v procentech)
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Pokud sněmovna nepři-
stoupí na zrušení daně 
z nabytí nemovitostí, 

jak navrhl Senát, bude opo-
ziční TOP 09 usilovat o vznik 
obdobné novely v pražském 
zastupitelstvu. Předsednictvo 
TOP 09 se podle šéfa strany 
Jiřího Pospíšila dohodlo také 
na výzvě, aby zastupitelé 
nepodpořili navýšení daně 
z nemovitosti v Praze. Pražští 
radní v pondělí schválili 
novelu vyhlášky, podle které 
si o výši místního koeficientu 
pro výpočet daně rozhodnou 
jednotlivé radnice. Vyhlášku 
ještě musejí schválit zastupi-
telé. 

Podle Pospíšila je daň 
z nabytí nemovitostí nemrav-
ná a přispívá k tomu, že byty 

jsou nebývale drahé, zejména 
v hlavním městě. „Pokud ná-
vrh Senátu neprojde, Praha 
připraví nový návrh,“ uvedl 
Pospíšil před zahájením schů-
ze sněmovny.

S pozměňovacím návrhem 
na zrušení daně přišel senátní 
hospodářský výbor. Na dani 
z nabytí vybral stát jen loni 
13,6 miliardy korun, předloni 
to bylo 12,5 miliardy. Zrušit 
zákonné opatření o dani z na-
bytí navrhovala už ve sně-
movně ODS při schvalování 
projednávané novely. Stejný 
návrh ODS odmítla sněmovna 
už loni. Sazba daně z nabytí 
činí čtyři procenta a od roku 
2016 ji platí kupující. Předtím 
ji platil prodávající a kupující 
byl v pozici ručitele. /čtk/

Prahu čeká řešení 
daní u nemovitostí
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Lovosice dostaly 
pokutu

Inspektoři České inspekce 
životního prostředí uložili 
městu Lovosicím poku-
tu 126 510 korun. Město 
nelegálně odebralo 8434 
metrů krychlových pod-
zemní vody, když od května 
do října 2018 překračovalo 
povolené měsíční odběry 
vod. Město se proti pokutě 
neodvolalo, sankce je pravo-
mocná.

Do Rady ČTK opět 
kandidují Soukup 
a Semín 

Na dvě volná místa v Radě 
ČTK opět kandidují David 
Soukup (za ANO) a Michal 
Semín (za SPD). Piráti na-
vrhli exnovinářku Angeliku 
Bazalovou. Nominace pro-
jednala sněmovní volební 

komise. První kolo tajné 
volby se podle předsedy ko-
mise Martina Kolovratníka 
(ANO) uskuteční ve středu 
25. září. Premiér Andrej 
Babiš (ANO) novinářům 
řekl, že stejně jako v červnu 
poslancům ANO doporučí, 
aby nehlasovali pro Semína.

Dalík chce 
po odpykání půlky 
trestu z vězení

Lobbista Marek Dalík podal 
žádost o podmíněné pro-
puštění z vězení. Informaci 
webu Aktuálně.cz potvrdila 
předsedkyně Okresního 
soudu Znojmo Lenka Krčá-
lová. Dalík si ve znojemské 
věznici odpykává pětiletý 
trest vězení za podvod při 
nákupu obrněných vozidel 
Pandur pro českou armádu. 
Zatím má za sebou polovinu 
trestu. /čtk/

Krátce

13,6
miliardy korun 

vybral stát 
na dani z nabytí 

nemovitostí.



Vladan GALLISTL

Pokles úrokových sazeb 
úvěrů na bydlení, který 
podle dat Broker Consultingu 
nastal začátkem roku, dál 
pokračuje. UniCredit Bank 
už v červenci srazila sazby 
u všech fixací do deseti let na  
2,22 procenta. Česká spořitel-
na v posledních dnech zlev-
nila hypotéky o tři desetiny 
procentního bodu. Například 
hypotéku na deset let teď 
nabízí za 2,54 procenta. Nižší 
sazby nabídly i Fio banka 
a Air Bank. 

Zlevnění je otázka času

„Snížení cen hypoték umož-
ňují podmínky na trhu, kde 
klesly dlouhodobé sazby,“ 
upozorňuje hlavní analytik 
J&T Banky Petr Sklenář. 
Na mezibankovním trhu 

Banky zlevňují hypotéky
podle něho postupně přidají 
další banky. „Je to jen otázka 
času,“ doplňuje.

Bankovním domům se me-
ziročně propadají objemy hy-
poték, což se ještě zvýrazní 
v závěru roku, protože zájem 
o úvěry na bydlení v loňském 
roce zažíval boom. Důvodem 
byly obavy z připravované-
ho zpřísnění podmínek pro 
poskytování hypotečních 
úvěrů, které zavedla Česká 
národní banka. 

Nenaplněný předpoklad 

Banky jsou nuceny tvrdě 
bojovat o klienty, a to i sní-
žením sazeb. „Velké banky 
propad trhu pociťují o něco 
více než menší, a proto 
v závěru roku očekáváme 
tlak na prodeje podpořené 
snížením úrokových sazeb,“ 
uvádí Martin Novák, hlavní 
analytik Broker Consulting.

si nyní banky půjčují mezi 
sebou na deset let za zhruba 
1,4 procenta. Pokles sazeb 
na trhu ale není jediným 
faktorem, který tlačí ceny 
úvěrů na bydlení dolů. 
„Bankám chybějí obchody 
a bojují o každého klienta,“ 
zdůrazňuje obchodní ředitel 
Next finanční služby Jiří 
Vagner. Ke snižování sazeb se 
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ČSA budou létat 
na Island celý rok

Letecké spojení z Prahy do Kefla-
víku přestane být sezonní záleži-
tostí. České aerolinie tam budou 
nově létat celoročně každý den 
v obou směrech. Linku dosud 
provozovaly jen v létě. Aerolinky 
budou na Island létat se stroji 
z flotily Smartwings Group, jejíž 
jsou součástí.

Objemy úvěrů na 
bydlení se meziročně 
propadají. V závěru 
roku se to ještě 
zvýrazní, protože 
zájem o hypotéky loni 
zažíval boom.

Zlevňování hypotéčních 
úvěrů může ještě pokračovat, 
protože banky mají dostateč-
ný prostor pro snížení úroků, 
o čemž svědčí nízké sazby 
na mezibankovním trhu. 
„Úrokové sazby u hypoték 
by mohly jít ještě dolů,“ 
předpokládá Luboš Svačina 
z makléřské firmy Golem 
Finance. „Ceny na meziban-
kovním trhu odpovídají roku 
2017, kdy ceny hypoték byly 

v červenci v průměru  
2,1 procenta. Nyní byl prů-
měr 2,8 procenta,“ dodává. 
Sazby u hypoték míří podle 
Vagnera ke dvěma procen-
tům. 

Původní předpoklad vývo-
je hypotečních úvěrů se tak 
nenaplnil. Ještě koncem loň-
ského roku bankovní domy 
varovaly klienty, že cena 
hypoték v příštích měsících 
poroste. 

OBUVNICKÉ FIRMĚ PRABOS ze Slavičína na Zlínsku 
stouply v pololetí tržby meziročně o 77 procent na 231 milionů 
korun. Zisk před zdaněním dosáhl 47 milionů korun. Hrubá mar-
že podniku se meziročně téměř zdvojnásobila z 15,6 procenta 
na 30,6 procenta díky výrazně vyšším tržbám.
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PRABOS V ZISKU

Zvýšit výnosy z ne-
leteckého obchodu 
a vyrovnat tržby 

z leteckých služeb. S tímto 
cílem zahájilo pražské letiště 
provoz hotelu AeroRooms, 
který se nachází mezi 
oběma terminály. Hotel 
za čtrnáct milionů korun má 
čtrnáct pokojů především 
pro tranzitní cestující.  

Neletecké výnosy, ke kte-
rým patří příjmy z parková-
ní, provozu a pronájmu ko-
merčních zón a prémiových 
služeb, tvoří zhruba třetinu 
tržeb letiště. Loni neletecké 
příjmy dosáhly 2,5 miliardy 
korun, meziročně přibližně 
o 200 milionů korun více. 

Nový hotel vznikl přestav-
bou bývalého volnočasové-
ho prostoru, ve kterém bylo 
osm pokojů výhradně pro 
cestující s navazujícím le-
tem. Nyní podobné omezení 

Pražské letiště chce víc  
vydělávat na službách

Vývoj hypotečních sazeb u úvěrů fixovaných  
na pět let (v procentech)

Pramen Broker Consulting
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pro ubytování není, hotel je 
přístupný z veřejné i neve-
řejné části letiště. „Projek-
tem AeroRooms reagujeme 
na rostoucí počet odbave-
ných cestujících a na měnící 

se strukturu zákazníků. 
Hotel má primárně zvýšit 
kapacity ubytovacích služeb 
letiště, zkvalitnit je a zpří-
stupnit mnohem širšímu 
okruhu cestujících,“ uvedl 
šéf neleteckého obchodu 
letiště Jiří Petržilka.

Ke zvýšení neleteckých 
výnosů přispěje také právě 
zahájená rekonstrukce 
letištních salonků, po které 
se zvýší jejich kapacita. 
V posledních dvou letech 
podle letiště vzrostl zájem 
o salonky o téměř čtvrti-
nu a jejich využití je nyní 
na hraně kapacity.

Letiště provozuje tři 
salonky, jeden byl zmoder-
nizován už loni, další budou 
dokončeny v letech 2020 
a 2021. Další rozšiřování 
těchto služeb bude podle 
Petržilky možné už pouze 
mimo prostory letiště. /čtk/



Zahraniční podnikatelé 
se v letošním roce stali 
majiteli 1745 českých 

firem. Je to zhruba týž počet 
jako ve srovnatelném období 
loňského roku. Nejvíce 
akvizic připadlo na Ukrajin-
ce a Slováky, podnikatelé 
z obou zemí jich koupili 
po čtyřech stovkách. Vyplývá 
to z dat společnosti Bisnode. 

Nejpočetnější portfolio 
českých firem drží Rusové, 
mají jich čtrnáct tisíc. Jen 
těsně pod touto hranicí 
následují Slováci a třetí místo 
připadá na Ukrajince, kteří 
vlastní přes dvanáct tisíc 
tuzemských podniků.

Ukrajina a Slovensko jsou 
státy, ze kterých v posled-

Nejvíce českých firem koupili Ukrajinci
www.e15.cz | 5
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Přejděte na Naši stravenku i vy!
Zaplatíte s ní na více než 9 500 místech a navíc získáte každý měsíc 
slevy v Lidlu a Kauflandu i u dalších partnerů.

STRAVENKA,
KTERÁ ŠETŘÍ PENÍZE

Podrobné podmínky slevových akcí našich partnerů jsou zveřejněny na www.nasestravenka.cz/bonusy

SLEVA 10 %
NA NÁKUPY U NAŠICH  

PARTNERŮ 
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ních pěti letech pochází 
nejvíc podnikatelů, v jejichž 
rukou nejčastěji končí české 
firmy. „Jsou to země s histo-
rickými ekonomickými vaz-
bami a teritoriální blízkostí 
k Česku,“ uvedla analytička 
Bisnode Petra Štěpánová.

S výrazným odstupem 
za Ukrajinci a Slováky 

následují Rumuni, Maďaři 
a Rusové. Do rukou podnika-
telů těchto národností letos 
přešlo více než devadesát 
českých firem. Ve většině pří-
padů to byly takzvané mikro- 
firmy nebo firmy založené 
za účelem dalšího prodeje.

Z pohledu objemu zá-
kladního kapitálu největší 

transakci v prvním půlroce 
letošního roku uskutečnili 
Poláci. Koupili 75 českých 
firem, čímž ovládli kapitál 
v objemu přes dvě miliar-
dy korun. „Tyto statistiky 
zcela zásadně ovlivnil přesun 
ostravské firmy Advanced 
World Transport se základ-
ním kapitálem 2,05 miliardy 

korun pod polskou matku 
PKP Cargo,“ uvedla Štěpá-
nová.

Základní kapitál českých 
firem, které v první polovině 
letošního roku přešly do ru-
kou zahraničních vlastníků, 
dosáhl 3,8 miliardy korun. 
Za celý loňský rok to bylo  
4,4 miliardy korun. /čtk/

Kysilka zasedne 
v dozorčí radě drah

Ekonom Pavel Kysilka se stal 
členem dozorčí rady ČD. Na-
hradil jejího předsedu Karla 
Pospíšila, který kandiduje 
do představenstva společnos-
ti. Rozhodl o tom řídicí výbor 
společnosti, který Kysilku 
zároveň navrhl na post před-
sedy dozorčí rady.

AmRest rozšiřuje 
prodejní síť

Provozovatel restaurací 
rychlého občerstvení KFC 
a Burger King AmRest zvýšil 
loni tržby meziročně o zhru-
ba 610 milionů korun na  
3,7 miliardy korun. V praž-
ských Nových Butovicích ote-
vřel stou pobočku, do konce 
roku chystá dalších pět. 

Palubní jednotky  
pro mýto jsou hotové

Budoucí provozovatel mýt-
ného systému CzechToll má 
již dokončeno všech 450 tisíc 
palubních jednotek pro nové 
mýto. Začal je distribuovat 
na obchodní místa, odkud si 
je dopravci budou moci vy-
zvedávat od 22. září. Podnik 
také dokončil další fázi testo-
vání nového systému. /čtk/

Krátce



Citigroup věští růst 
ceny zlata

Cena zlata by se během příš-
tích dvou let mohla vyšplhat 
na rekordních 2000 dola-
rů za troyskou unci, a to 
v důsledku zpomalování 
růstu americké ekonomi-
ky a snižování úrokových 
sazeb ve Spojených státech. 
Předpověděli to podle listu 
Financial Times analytici ze 
společnosti Citigroup.

Nezaměstnanost  
v Británii klesla

Míra nezaměstnanosti 
v Británii ve třech měsících 
do konce července klesla 
zpět na 3,8 procenta, tedy 

na nejnižší úroveň od led-
na 1975. Růst mezd dosáhl 
nejrychlejšího tempa za více 
než 11 let. Údaje však podle 
agentury Reuters rovněž 
signalizují, že blížící se ter-
mín odchodu Británie z EU 
vyvolává mezi zaměstnavate-
li určitou nervozitu. 

Německo čeká rozpočet 
beze schodku

Už posedmé v řadě by mělo 
mít v příštím roce Německo 
státní rozpočet bez deficitu. 
Počítá s tím návrh ministra 
financí Olafa Scholze (SPD). 
Koaliční vláda CDU/CSU 
chce, aby byl státní rozpočet 
vyrovnaný i v letech 2021 až 
2023. /čtk/

Krátce
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Ve Frankfurtu vystavuje 
o pětinu méně automobilek
Počet vystavovatelů 
na mezinárodním auto-
salonu ve Frankfurtu nad 
Mohanem se letos proti 
akci přede dvěma lety snížil 
o pětinu na 800. K vidění 
jsou modely od automobilek 
ze tří desítek zemí, což je 
o devět méně než předloni. 
Nejpočetnější reprezenta-
ci na autosalonu má Čína 
s celkem 79 vystavujícími 
automobilkami.

Zatímco na loňské pře-
hlídce v Paříži, se kterou 
se Frankfurt střídá, byly 
silně zastoupené francouz-
ské značky, letošní hlavní 
evropská podzimní výstava 
je ve znamení německých 
firem. Ty během prvního 
dne přišly hned s několika 
výraznými plány. 

Například automobilka 
Volkswagen hodlá už v příš-
tím roce celosvětově prodat 
150 tisíc elektrických vozidel 
a od roku 2025 tento počet 
zvýšit na více než jeden 
milion ročně. Na prodejích 
se mají výrazně podílet 
elektromobily nové řady 
ID vyvinuté na speciální 

koncernové platformě pro 
elektromobily.

Volkswagen představil 
také poslední verzi elek-

trického golfu či nový malý 
elektrický e-up!, který je 
sesterskou verzí elektrické 
Škody Citigo.

Automobilka BMW Group 
zase potvrdila, že v roce 
2022 představí malou sérii 
současného modelu X5 

vybavenou novou generací 
elektrického pohonu s vodí-
kovými palivovými články. 
Sériovou produkci aut s pali-
vovými články BMW plánuje 
nejdříve v roce 2025, ale 
načasování do značné míry 
závisí na požadavcích trhu 
a celkových podmínkách. 

BMW Group spolupracuje 
od roku 2013 na vývoji po-
honného systému využívají-
cího technologii vodíkových 
palivových článků s japon-
skou Toyota Motor Corpo-
ration. Vůz pod označením 
BMW i Hydrogen NEXT 
ukazuje, že technologii vodí-
kových článků lze efektivně 
integrovat do vozidla typu 
SUV.

Na výstavě nechybějí ani 
značky Mercedes nebo Opel. 
Z francouzských výrobců má 
zastoupení Renault a z ja-
ponských Honda. Z korej-
ských je přítomná Hyundai, 
naopak Kia se autosalonu 
neúčastní. /msc, čtk/ 
 

 Sledujte on-line
 na E15.cz

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 10. 9. 2019 Akcie na pražské burze 10. 9. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 105,00   -3,67 % 

CETV 105,60   -0,75 % 

ČEZ 517,00   0,19 % 

Erste Bank 793,20   1,88 % 

Kofola 298,00   -0,33 % 

KB 814,50   0,43 % 

Moneta 75,20   -0,27 % 

O2 CR 215,00   0,00 % 

Pegas 684,00   0,29 % 

Philip Mor. ČR 13 680,00   0,15 % 

TMR 840,00 0,00 %

VIG 606,50   2,97 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

443 130

Země Množství Kurz

Austrálie 1 16,059

Čína 1 3,298

Dánsko 1 3,467

EMU 1 25,865

Chorvatsko 1 3,498

Japonsko 100 21,820

Kanada 1 17,794

Maďarsko 100 7,799

Norsko 1 2,609

Polsko 1 5,968

Rusko 100 35,802

Švédsko 1 2,407

Švýcarsko 1 23,636

Turecko 1 4,059

USA 1 23,431

Velká Británie 1 28,961

VELKÝ ZNAK. BMW na autosalonu překvapilo nejen slibem, že uvede vodíkovou verzi vozu X5, ale 
také modely s nebývale velkými „ledvinkami“ na masce auta.
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https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/online-z-frankfurtskeho-autosalonu-evropske-prodeje-fordu-maji-ovladnout-elektromobily-1362211
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/online-z-frankfurtskeho-autosalonu-evropske-prodeje-fordu-maji-ovladnout-elektromobily-1362211
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Zakladatel největšího 
čínského internetové-
ho obchodu Alibaba 

Jack Ma (na snímku) odešel 
z vedení firmy. Jeden z nej-
známějších a nejbohatších 
čínských podnikatelů opustil 
post předsedy správní rady 
v den svých 55. narozenin 
v rámci změn ve vedení ohlá-
šených už před rokem.

Ma uspořádal rozlučku 
na stadionu s kapacitou 
80 tisíc lidí v rodném městě 
Chang-čou. V čele firmy ho 
nahradí Daniel Čang. Ma 
nicméně zůstane jedním 
ze 36 členů skupiny Aliba-
ba Partnership, která má 
právo jmenovat většinu členů 
správní rady podniku.

Současná tržní hodno-
ta společnosti Alibaba se 
pohybuje kolem 460 miliard 

dolarů. Firma zaměstnává 
přes 100 tisíc lidí a rozšiřuje 
aktivity do nových oblastí, 
jako jsou finanční služby či 
umělá inteligence.

Ma vystudoval univerzitu 
v Chang-čou a následně pra-
coval jako učitel angličtiny 

Jack Ma skončil 
ve vedení Alibaby

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

299049/896 inzerce

a lektor mezinárodního ob-
chodu na univerzitě. V roce 
1999 ve svém bytě založil 
společnost Alibaba, ze které 
se postupně stal největší 
čínský internetový prodejce. 
Vstup firmy na newyorskou 
burzu v září 2014 se stal 
největší primární emisí akcií 
v historii. Vynesla zhruba 
25 miliard dolarů.

Letos na jaře vzbudil Ma 
rozruch svým výrokem, že 
aby mladý člověk uspěl, musí 
pracovat 12 hodin denně 
šest dní v týdnu. Vyvolal tak 
v Číně veřejnou debatu o vy-
váženosti osobního a pra-
covního života. Na kritické 
komentáře svého konceptu 
996 (práce od devíti ráno 
do devíti do večera šest dní 
v týdnu) reagoval, že práce 
má být zábava a spadá do ní 
i čas na studium, na přemýš-
lení a ke sebezdokonalování. 
Známý je i svým varováním, 
že technologický rozvoj by 
mohl vést k vypuknutí třetí 
světové války. /čtk/

ROPA je nejdražší za téměř šest týdnů, a to kvůli vyhlídkám 
na prodloužení dohody o omezení těžby. Brent si včera skokově 
připsal 1,3 procenta hodnoty na 63,4 dolaru. Americká lehká 
ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst o 0,7 pro-
centa na 58,28 dolaru za barel. Obě suroviny svoji hodnotu poté 
mírně korigovaly.
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Islamistické hnutí Tálibán 
varovalo, že bude v Afghá-
nistánu pokračovat v bojích, 
pokud USA ukončí mírový 
dialog s povstalci. Reagovalo 
tak na pondělní prohláše-
ní amerického prezidenta 
Donalda Trumpa, který 
dosavadní mírové rozhovory 
označil za mrtvé. 

Trump prý bude litovat 

„Měli jsme jenom dvě mož-
nosti, jak ukončit okupaci 
Afghánistánu – buď svatou 
válku a boj, nebo jednání 
a vzájemné rozhovory. 
Jestli chce Trump rozhovory 
zastavit, nastoupíme tu první 
cestu a on bude brzy litovat,“ 

uvedl mluvčí Tálibánu Zabi-
ulláh Mudžáhid.

Zástupci Tálibánu vedli 
v posledních měsících jed-
nání s představiteli ame-
rické vlády o podmínkách 

ukončení téměř dvacetileté 
války v zemi. Minulý týden 
oznámili, že dohoda je těsně 
před podpisem. Tálibán ale 
zároveň pokračoval v násil-
nostech v Afghánistánu. Při 
útoku Tálibánu v metropoli 
Kábulu zahynuli minulý tý-
den ve čtvrtek americký a ru-
munský voják a 10 civilistů. 

Na tahu je prezident USA

Trump po čtvrtečním útoku 
rozhovory s tálibánci zrušil 
a odvolal i tajné víkendové 
setkání v Camp Davidu, kde 
se měl odděleně sejít s před-
staviteli Tálibánu a s afghán-
ským prezidentem Ašrafem 
Ghaním. /čtk/

Tálibán chce míru 
dosáhnout silou 

8 | ZAHRANIČÍ

Časopis koupíte i na www.ikiosek.cz/lideazeme

FANTASTICKÁ PŘÍRODA
A PULZUJÍCÍ VELKOMĚSTA

Časopis koupíte i na www.ikiosek.cz/lideazeme

A PULZUJÍCÍ VELKOMĚSTA

PRÁVĚ
V PRODEJI
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Babacan zakládá 
opoziční stranu

Bývalý 
předseda 
turecké 
vlády Ali 
Baba-
can (na 
snímku) 
oznámil 
založení 

nové strany, která chce 
konkurovat prezidentovi 
Recepu Tayyipu Erdoganovi 
a jeho Straně spravedlnosti 
a rozvoje. Babacan z ní pro 
„nepřekonatelné rozdíly“ 
vystoupil letos v červenci.

Loď Greenpeace 
blokovala přístav 
v Gdaňsku

Polská pohraniční stráž ob-
sadila loď organizace Gree-
npeace Rainbow Warrior, 

která v pondělí v gdaňském 
přístavu zablokovala vyklád-
ku lodi s uhlím z Mosambi-
ku. Organizace Greenpeace 
uvedla, že šlo o „pokojný 
protest s cílem upozornit 
polskou vládu na naléha-
vou potřebu chránit klima 
a do roku 2030 ustoupit 
od uhlí“. 

Na místě Hitlerova 
štábu našli podzemní 
bunkr 

Ukrajinští vědci našli v mís-
tě bývalého nacistického 
velitelství na východní fron-
tě známého jako Werwolf 
dosud neznámý podzemní 
čtyřpatrový objekt. Místo, 
které bylo jedním z několika 
operačních velitelství Adolfa 
Hitlera, leží nedaleko ukra-
jinského města Vinnycja asi 
200 kilometrů jihozápadně 
od Kyjeva. /čtk/

Krátce

Slovenský ústavní soud 
posoudí stížnost bývalé-
ho prezidenta Andreje 

Kisky proti květnovému 
rozhodnutí parlamentního 
výboru pro neslučitelnost 
funkcí, který mu uložil 
vysokou pokutu za to, že 
nepřiznal údajný závazek 
vůči své rodinné firmě KTAG. 
Kiska ještě z pozice prezi-
denta označil rozhodnutí 
výboru sněmovny za politické 
a tvrdil, že vůči společnosti 
KTAG, která mu v minulosti 
financovala kampaň, žádný 
jeho závazek neexistuje.

Ústavní soud informoval, 
že Kiskovu stížnost přijal 
k dalšímu projednání jeden 
z jeho tříčlenných senátů 
na svém neveřejném jednání 
již minulý týden. Pokud 
by soudci při předběžném 
projednání zmíněné stížnosti 
dospěli k závěru, že je zjevně 
neopodstatněná, mohli by ji 
odmítnout.

Podle rozhodnutí parla-
mentního výboru by měl Kis-
ka zaplatit pokutu ve výši tří 
měsíčních platů. Mzda hlavy 
státu včetně náhrad přesahu-
je částku 13 tisíc eur měsíčně. 
Kiska, kterému pětileté funkč-
ní období v úřadu hlavy státu 
skončilo v polovině letošního 
června, svůj prezidentský plat 
rozdával rodinám v nouzi.

Pokuta souvisí s financo-
váním Kiskovy prezidentské 
kampaně firmou KTAG před 
prezidentskými volbami 
v roce 2014. Firma tyto výdaje 
zahrnula do účetnictví, kvůli 
čemuž musela doplatit daně 
a čelí vyšetřování. Policie 
v této kauze obvinila jednoho 
z jednatelů KTAG.

Kiska se v sou časnosti po-
dílí na vzniku nové politické 
strany Za lidi. Slovenské mi-
nisterstvo vnitra ji zaregistro-
valo minulý týden, ustavující 
sněm strana plánuje na konec 
září. /čtk/

Vysokou Kiskovu 
pokutu prozkoumá 
ústavní soud

Prezident Trump 
po čtvrtečním útoku 
mírové rozhovory 
s tálibánci zrušil 
a odvolal i tajné 
víkendové setkání 
v Camp Davidu.
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Specialista na notebooky

Přejdi na lepší 
notebook

lehčí rychlejší delší výdrž
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Dárky
k nákupu

Splní každé 
přání

HP Pavilion x360 14-dh0007nc
Windows 10 Home
Procesor Intel® Core™ i5-8265U
14“ antirefl exní Full HD dotykový displej
RAM 8 GB, SSD 256 GB + HDD 1 TB

Čas být 
kreativní

Lenovo IdeaPad C340-14API
Windows 10 Home, dotykové pero
Procesor AMD Ryzen™ 7 3700U
14“ IPS antirefl exní Full HD dotykový displej
RAM 8 GB, SSD 1 TB, otočná konstrukce 

Pro inspirativní 
nápady

DELL Inspiron 14z Touch (5482)
Windows 10 Home, 2letý NBD On-Site servis
Procesor Intel® Core™ i5-8265U
14“ lesklý dotykový Full HD displej
RAM 8 GB, SSD 256 GB

Vstupenka do 
říše zábavy

ASUS ZenBook 14 UX434FL-A6007T
Procesor Intel® Core™ i5-8265U
14“ IPS lesklý Full HD displej
RAM 8 GB, SSD 256 GB
Windows 10 Home, ScreenPad 2.0
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Hospodářství a obchod 
připadly původním členům
Pavla PALAŠČÁKOVÁ

Česko má poprvé v historii 
v Evropské komisi získat 
místopředsednický post. 
Věra Jourová, která bude 
mít v novém týmu na sta-
rosti hodnoty a transparent-
nost, bude jedním z  osmi 
zástupců budoucí šéfky EK 
Ursuly von der Leyenové. 
Silné ekonomické rezorty 
v komisi připadnou starým 
členským zemím. 

„Tento tým bude vytvářet 
evropskou cestu. Podnik-
neme odvážnou akci proti 
klimatické změně, budeme 
budovat partnerství se 
Spojenými státy, definovat 
naše vztahy s asertivní Čí-
nou a budeme spolehlivým 

Sněmovní 
opozice i řada 
odborníků pou-
kazují na fakt, že 
nové portfolio 
eurokomisař-

ky Věry Jourové, kdy má 
dohlížet na dodržování 
hodnot EU, je ještě slabší 
než to nynější. Jourové 
v současnosti končí mandát 
komisařky pro spravedlnost 
a ochranu spotřebitele. „Její 
nové portfolio nemá žádný 
reálný vliv a předseda vlády 
obelhal veřejnost, když říkal, 
že vyjednávání se vyvíjejí 
dobře,“ řekl šéf ODS Petr 
Fiala. „Výsledek je na rozdíl 
například od Poláků, kteří 
získali silné zemědělství, 
poměrně tristní,“ souhlasí 
předseda lidovců Marek Vý-
borný. Opoziční strany kriti-
zují premiéra Andreje Babiše 
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partnerem například Afri-
ce,“ slíbila při oznamování 
postů budoucích komisařů 
Leyenová. 

Pokud návrhy potvrdí 
Evropský parlament, ujme 
se komise funkce 1. listopa-
du. Tedy v období, kdy by 
měla Evropskou unii opustit 
Británie. Je však možné, že 
problém brexitu zdědí. 

Leyenová se bude muset 
snažit vytvořit podmínky 
pro to, aby se unijní sou-
držnost dále nenarušovala. 
Je pravděpodobné, že se 
ani ona nevyhne střetům 
s odbojnými členy v čele 
s Polskem a Maďarskem. 
Zde bude mít prostor Jou-
rová, která je jakožto Češka 
s prostředím visegrádské 
čtyřky dobře obeznámena.   

Po obměně italské vlády 
se však dá očekávat zlep-
šení vztahů mezi Bruselem 
a Římem. Premiér Giuseppe 
Conte slíbil větší součinnost 
jak v oblasti migrace, tak 
v otázce veřejných financí, 
kvůli nimž zemi nedávno 
hrozilo disciplinární řízení. 
Právě Ital Paolo Gentiloni 
z vládní Demokratické stra-
ny přitom získá rezort hos-
podářství. V období obav 
ze zpomalování ekonomiky 
tak může znovu naplno 
vzplanout střet mezi sever-
ními a jižními členy EU.  

Nový unijní tým také 
bude muset řešit obchodní 
vztahy s hlavními globál-
ními hráči. Napjatě bude 
sledované zejména jednání 
se Spojenými státy, v němž 

(ANO), že nedokázal vyjednat 
silné ekonomické portfolio, 
o které vláda usilovala.

Odborníci míní, že dosa-
vadní obor Jourové zajišťoval 
vliv na vytváření evropské 
legislativy a účast na tvorbě 
vnitřního trhu. „Tam bylo 
možné být přímo u jádra 
dění. U nového portfo-
lia o takovéto významné 
pozici lze jen stěží uvažovat. 
Z ekonomického hlediska jde 
snad o nejméně významné 
portfolio, které existuje,“ řekl 
analytik Asociace pro mezi-
národní otázky Kryštof Kruliš 
s tím, že post místopředsed-
kyně to vyvažuje jen zčásti.

Babiš i koaliční ČSSD pova-
žují nicméně nominaci Jouro-
vé za úspěch. „Nebylo možné 
usilovat o pozici místopřed-
sedkyně Evropské komise 
a zároveň o silné ekonomic-

ké portfolio,“ řekl Babiš. 
„Portfolio, které získala, není 
silné ekonomické portfolio, 
ale je klíčové pro zachování 
společných hodnot, na kte-
rých stojí EU a ke kterým se 
hlásíme,“ dodal šéf ČSSD Jan 
Hamáček. 

Samotná Jourová pova-
žuje nominaci na místo-
předsedkyni za čest. 
„Je to poprvé, kdy 
má Česko takto vy-
soký post,“ řekla. 
Jourová bude 
muset na pod-
zim znalost no-
vého portfolia 
obhájit před 
europoslanci. 
/ly/

Zbyněk   
STANJURA:
Věra Jourová dostala 
bezvýznamnou agendu 
v Evropské komisi. Andrej 
Babiš se raduje z úspěchu. 
Zřejmě si plete hodnoty 
EU a hodnoty holdingu.

twitter.com/
e15news

Navrhovaná komise pod vede-
ním Ursuly von der Leyenové 
má být v porovnání s dosavadní 
o britského zástupce štíhlejší, 
starší, má mít více žen a více 
členů, kteří mají zkušenosti 
s touto prací. Průměrný věk 
nového komisaře je 55,9 roku, 
v případě týmu Jeana-Clauda 
Junckera to bylo 53,4 roku. 
V týmu bude aktuálně 13 žen, 
v předchozím jich působilo 
devět. V komisi zasedne 
19 nováčků oproti 22 v minulé. 
Dva budoucí komisaři působili 
jako premiéři, 20 zastávalo 
ministerskou roli. V Junckerově 
komisi byl stejný počet exmini-
strů, a dokonce čtyři někdejší 
premiéři.

Evropská komise 
v číslech

bude hrát velkou roli bu-
doucí komisař pro obchod 
Phil Hogan z Irska.  

Budoucí komisař pro 
ochranu evropského 
způsobu života Margaritis 
Schinas z Řecka zdědí 
problematiku migrace. 
Reagovat musí mimo jiné 
na fakt, že se v srpnu 
meziročně razantně zvýšil 
počet lidí, kteří do jeho 
země nelegálně připluli. 
Evropskou pobřežní a po-
hraniční stráž Frontex tak 
patrně čeká posilování. 

Boj s klimatickými 
změnami slíbila Leyenová 
už v létě, její plány by měl 
realizovat jakožto komisař 
pro životní prostředí a oce-
ány Litevec Virginijus Sin-
kevičius.  názory str. 12

Portfolio Jourové je 
slabé, ozývá se kritika
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NAVRŽENÍ EUROKOMISAŘI A JEJICH REZORTY
PŘEDSEDKYNĚ EVROPSKÉ KOMISE

VÝKONNÍ MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

ČLENOVÉ

URSULA VON DER LEYENOVÁ (60) 
Německo

JOSEP BORRELL (72)  
Španělsko 

vysoký představitel pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku

VĚRA JOUROVÁ (55) 
Česko 

komisařka pro hodnoty a transparentnost

MARGARITIS SCHINAS (57)   
Řecko 

komisař pro ochranu evropského způsobu 
života

MAROŠ ŠEFČOVIČ (53)  
Slovensko  

komisař pro interinstitucionální vztahy 
a prognostiku

DUBRAVKA ŠUICAOVÁ (62)
Chorvatsko 

komisařka pro demokracii a demografii

FRANS TIMMERMANS (58) 
Nizozemsko 

koordinace práce na Zelené dohodě pro 
Evropu a komisař pro oblast klimatu

VALDIS DOMBROVSKIS (48) 

Lotyšsko 
 koordinace práce v oblasti hospodářství 

a komisař pro finanční služby

MARGRETHE VESTAGEROVÁ (51) 
Dánsko 

koordinace programu pro Evropu připravenou 
na digitální věk a komisařka pro hospodářskou soutěž

HELENA DALLIOVÁ (56)   
Malta 

komisařka pro rovnost

ELISA FERREIRAOVÁ (63) 
Portugalsko 

komisařka pro soudržnost a reformy

MARIJA GABRIELOVÁ (40) 
Bulharsko 

komisařka pro inovace a mládež

PAOLO GENTILONI (64) 
Itálie 

komisař pro hospodářství

SYLVIE GOULARDOVÁ (54) 
Francie 

komisařka pro vnitřní trh

JOHANNES HAHN (61) 
Rakousko 

komisař pro rozpočet a správu

PHIL HOGAN (59)  
Irsko 

komisař pro obchod

YLVA JOHANSSONOVÁ (55) 
Švédsko 

komisařka pro vnitřní věci

STELLA KYRIAKIDISOVÁ (63) 
Kypr 

komisařka pro zdraví

JANEZ LENARČIČ (51) 

Slovinsko 
komisař pro řešení krizí

ROVANA PLUMBOVÁ (59) 
Rumunsko 

komisařka pro dopravu

DIDIER REYNDERS (61) 
Belgie  

komisař pro spravedlnost

NICOLAS SCHMIT (65) 
Lucembursko 

komisař pro pracovní místa

KADRI SIMSONOVÁ (42) 
Estonsko 

komisařka pro energetiku

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS (28) 
Litva 

 komisař pro životní prostředí a oceány

LÁSZLÓ TRÓCSÁNYI (63) 

Maďarsko 
komisař pro sousedství 

a rozšíření

JUTTA URPILAINENOVÁ (44) 

Finsko 
komisařka pro mezinárodní 

partnerství

JANUSZ WOJCIECHOWSKI (64) 

Polsko 
komisař pro zemědělství
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je ale její jmenování taktic-
ké. Z jejích úst by případná 
kritika českých politiků 
nemusela znít jen jako diktát 
zlého Bruselu. Při „grilování“ 
v europarlamentu to ale Jou-
rová kvůli Babišovi rozhodně 
nebude mít snadné.

Ještě taktičtější je její výběr 
pro případné další peskování 
Polska či Maďarska či jiných 
zemí kvůli údajným defek-
tům jejich demokracií. Opět – 
pokud by kritika zněla z úst 
české eurokomisařky, vyzní-
valo by to jinak než dejme 
tomu od někoho z Nizozem-
ska. Správně je zmiňována 
i možnost, že jmenování Jou-
rové může rozklížit visegrád-
skou čtyřku, přesněji řečeno 
vyvolat sváry mezi Českem 
a zbytkem V4. Rozhodně se 
nedá vyloučit, že i taková věc 
přišla některým stratégům 
v Bruselu na mysl. 

Není tedy rozhodující, zda 
získáme slabší, či silnější 
portfolio, ale zda je pro nás 
výhodné. Což se o „hod-
notách a transparentnosti“ 
zrovna říct nedá.

 
Petr 
PEŠEK
analytik  
deníku E15
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Naše jejich 
komisařka
Portfolio přidělené euroko-
misařce Věře Jourové není 
ekonomické. Ani se tomu ne-
blíží. To je jedna z mála věcí, 
na níž se lze v debatě o české 
roli v nové komisi shodnout. 
Je to rezort politicky význam-
ný, ale i zrádný. Už podle 
názvu – hodnoty a trans-
parentnost, obojí myšleno 
ve vztahu k EU – je poněkud 
abstraktní a velmi ideologic-
ký. Je nepochybně pěkné, 
že se Jourová zároveň stává 
místopředsedkyní komise, 
ale jde o malou náplast.

Premiér Andrej Babiš, 
který původně sliboval lepší 
rezort, mluví o „prestižním 
postu“, „vyznamenání“ 
a „velké důvěře“. Na druhé 
straně co jiného by měl říkat. 
Přiznat, že se jeho vládě 
nepodařilo vyjednat nic 
lepšího? To by se nechtělo 
nikomu. A na jeho obranu lze 
říct, že až tak moc nevadí, 
že jsme žádný ekonomický 
post nedostali. Zástupkyně 
menší evropské země, navíc 
podobně jako ostatní komisa-
ři vázaná loajalitou k unii, by 
toho stejně moc nezmohla. 
Problém spíš je, jaké portfo-
lio jsme získali.
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Zlatonosné 
důchody
Souboj o to, kdo se více 
zasloužil o tučnější peně-
ženky českých důchodců, se 
odehraje mezi stranami vlád-
ní koalice. Nesmělý pokus 
ODS vstoupit na stejné hřiště 
nedopadne. Vláda chce příští 
rok zvýšit průměrný důchod 
o dalších 900 korun, přísluš-
ný návrh ovšem poslancům 
vrátil Senát s pozměňovacím 
návrhem právě z pera ODS. 
Podle něj by lidé, kteří jsou 
v důchodu 25 a více let, 
dostali k penzi navrch další 

tisícovku. S tím ovšem vláda 
nesouhlasí a svou sněmovní 
většinou posvětí původní 
verzi.

Je to poněkud paradoxní, 
uvážíme-li, že při valorizaci 
letošních penzí vláda sama 
na „starodůchodce“ nad 85 let 
myslela a přilepšila jim více 
než ostatním. Teď to udělat 
nechce. Ministryně práce 
Jana Maláčová argumentuje 
i rozpočtovými možnostmi, 
což je u ní jindy dost neob-
vyklé. Z toho lze vyvodit, že 
skutečným důvodem je čistá 
neochota pustit na zlatonosné 
písky penzijního populismu 
dalšího těžaře.

Tvář dne

Soustředíme se na 
úkoly, ne na pozice. 
Musíme být schopni 
věnovat se tématům, 
na nichž nejvíc záleží, 
rychle a odhodlaně, 
řekla šéfka Evropské 
komise Ursula von der 
Leyenová.
str. 10

Komentář Glosa Martina ČABANA

Jeho zmíněná ideologič-
nost je tím menším problé-
mem. Ostatně jsou i ab-
surdnější rezorty, například 
„ochrana evropského způso-
bu života“. Ale to není nic no-
vého. Prvenství v podivnosti 
beztak stále drží flek uměle 
vytvořený v roce 2007 pro 
rumunského eurokomisaře, 
který se zabýval mnohojazyč-
ností Evropské unie. 

Na výběru evropského 
poslání pro Věru Jourovou 
zarážejí hlavně dvě věci. Jed-
nak fakt, že česká zástupkyně 
má dohlížet na transparent-
nost a hodnoty EU v době, 
kdy Brusel vytýká českému 
premiérovi a jejímu stranic-
kému kolegovi Andreji Babi-
šovi střet zájmů a rozporuje 
využívání evropských dotací. 
Což asi není nejlepším pří-
kladem ani transparentnosti, 
ani unijních hodnot. Možná 

Vaše práce s počítačem je zcela nedostačující. Na druhé  
straně by bylo skvělé přijmout někoho, kdo neumí  

udělat prezentaci v PowerPointu!

Je to velmi taktická 
volba pro případné 
peskování Polska  
a Maďarska.
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AnketaStátu vynáší nová výstavba 
desítky miliard. Ty ale 
musí investovat jinak
Z výstavby tolik potřebných nových bytů, kanceláří, obchodů a skladů 
stát získává na daních od soukromých investorů desítky miliard korun 
ročně. Například za každý nový byt v Praze stát získává v průměru kolem 
jednoho milionu korun na DPH a dalších daních. A mohl by mít výrazně 
více, kdyby lépe fungovala legislativa a úřady. 

Při zhruba 5000 prodaných bytech 
v minulém roce tak stát získal jen 
v Praze kolem pěti miliard korun. 
Kdyby se stavěl potřebný dvojná-
sobný počet bytů, mohl by mít stát 
i dvojnásobné daňové příjmy. A stej-
ně je tomu i u dalších oblastí nové 
výstavby, které jsou také paralyzo-
vány nefunkční legislativou a často 
nefungujícími úřady. 

Podporou nové výstavby pak stát 
pomůže nejen rozvoji země, řešení 
problémů dopravy a bytové krize, 
ale také získá do rozpočtu mnoho 
desítek miliard korun navíc. A to by 
mohlo pomoci v současné bytové 
krizi. Ke zvýšení dostupnosti bytů 
pro střední třídu by velmi při-
spělo i snížení DPH na nové byty 
z 15 na 10 procent. U průměrného 
pražského bytu by tak kupující ušet-
řil téměř 300 tisíc korun.

 
VÍCE PENĚZ PRO MĚSTA 
A OBCE

Nová výstavba je ve velkém ekono-
mickém zájmu státu. Přitom se stát 
zatím k investorům i městům a ob-
cím chová hodně macešsky. Inves-
tory čeká neskutečně komplikované 
a dlouhé martyrium povolování 
stavby. Celá země se totiž postupně 
dostala do vlastní legislativní pasti, 
kdy se nedaří povolovat ani veřejné, 
obecně prospěšné stavby.

Navíc současné přerozdělování vy-
braných daní není spravedlivé. Města 
a obce, kde se staví, by měly od státu 
získávat výrazně více peněz na svůj 
rozvoj. Nesou totiž největší zátěž 
spojenou s novou výstavbou a na za-
jištění potřebné nové infrastruktury 
a občanské vybavenosti nemají často 
nutné finanční prostředky. 

Není se proto čemu divit, že se 
nové výstavbě často brání. Vnímají ji 
totiž jako zátěž pro své občany a ne-
přiměřené nároky na svůj rozpočet. 

Pavel Kliment
partner KPMG 
a člen SAR 

Město by 
především 
mělo zajistit 
podmínky pro bu-
dování nových bytů, a ne přímo 
suplovat roli developera. V opač-
ném případě vnímám velké riziko 
neefektivity. Vytvoření městského 
bytového fondu není nic špatné-
ho, ale je třeba tento cíl vnímat 
jen jako jednu z možností. Jako 
u všech opatření si musí nejdří-
ve ujasnit, zda má šanci reálně 
změnit situaci na trhu a za jaké 
náklady.

Dušan  
Kunovský 
šéf CENTRAL 
GROUP a člen 
SAR

Zásadní 
problém vidím 
v tom, že nejsou jasně vymezené 
role magistrátu, městských částí 
a investorů. Ale až se to vyjasní 
a překoná se současný stav totální 
paralýzy schvalovacích procesů, 
tak by investoři mohli přispívat 
městským částem na jejich rozvoj 
do fondu veřejných investic. 
Adekvátní by mohlo v Praze být 
500 korun za metr čtvereční 
plochy. V případě rezidenční 
výstavby tedy kolem 50 tisíc 
korun za průměrně velký byt. Při 
zhruba pěti tisících prodaných 
bytech ročně by tak městské části 
mohly získat od investorů kolem 
250 milionů ročně.

Jaká je úloha 
města a městské 
části ve spolupráci 
s investory? 

Spravedlivější rozdělení daní by ale 
tento pohled mohlo výrazně změnit. 
Tam, kde by se nově stavělo, by 
zkrátka bylo dostatek peněz na další 
rozvoj. Nově získané peníze od státu 
by pak města a obce měly investo-
vat do staveb dopravní a technické 
infrastruktury, staveb občanské vy-
bavenosti (zejména školy a školky) 
a do veřejných prostranství a zeleně.

ROLE VEŘEJNÉHO 
A SOUKROMÉHO SEKTORU

Veřejná správa má své úkoly, které 
za ni nemůže vyřešit soukromý 
sektor a které jsou důvodem, proč 
zde občané a firmy platí tak vysoké 
daně. Jejím úkolem je realizovat pře-
devším jasně definovaný okruh pro-
jektů – stavby dopravní a technické 
infrastruktury, důležité stavby pro 
zdravotnictví, sociální péči, vzdělá-
vání a kulturu a stavby potřebné pro 
bezpečnost a fungování státu.

 Vše ostatní by měli podle stano-
vených pravidel zajišťovat soukromí 
investoři za své peníze a na své 
riziko. Ti jsou totiž v naprosté větši-
ně případů efektivnější než veřejná 
správa a je iluzí myslet si, že napří-
klad bytovou krizi vyřeší veřejná 
výstavba a další regulace. Dostupné 
bydlení pro střední třídu zajistí jen 
dostatečná nabídka bytů a fungující 
trh s konkurencí developerů a hypo-
tečních bank. 

MAGISTRÁT, MĚSTSKÉ ČÁSTI 
A INVESTOŘI

Aby se Praha mohla rozvíjet, je 
potřeba jasně pojmenovat úlohy, 
jaké má magistrát, městské části 
a investoři. A ti musejí být partneři, 
protože bez jejich vzájemné spolu-
práce se metropole efektivně rozvíjet 
nebude. Magistrát Prahy a Institut 
plánování a rozvoje musejí hlavně 

prosazovat celoměstskou prorozvo-
jovou strategii, stanovovat pravidla 
pro ochranu veřejného zájmu, ale 
zároveň aktivně podporovat soukro-
mou výstavbu. A magistrát musí být 
připraven pro podporu rozvoje me-
tropole financovat potřebné stavby 
infrastruktury a občanské vybave-
nosti, zejména školy a školky.

Úlohou městských částí je hlavně 
mít odvahu podpořit kvalitní novou 
výstavbu a schopnost vypořádat se 
s tzv. sousedským (NIMBY) efektem, 
kdy se lidé téměř vždy vymezují 
proti jakékoliv připravované nové 
výstavbě ve svém okolí. Tomu by 
mohly hodně pomoci povinné veřej-
né prezentace všech připravovaných 
větších projektů v rámci IPR s vy-
světlením všech dopadů a přínosů 
nové výstavby pro okolí.

Co se týká investorů, jejich úlohou 
je hlavně stavět kvalitní stavby a pla-
tit daně, které umožňují financování 
státu a celého společenského systé-
mu. Poté, kdy své role budou plnit 
stát, magistrát i městské části, by 
pak investoři v Praze měli přispívat 
do fondu veřejných investic, který by 
využívaly pro svůj rozvoj ty městské 
části, kde nové stavby vznikají.

advertorial▼
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Concours Mondial de Bruxelles je 
jednou z nejprestižnějších a největ-
ších mezinárodních soutěží vín. Jedná 
se o putovní soutěž, která z jistého 
pohledu připomíná olympijské hry. 
Jako hostitelská země na rok 2020 
byla vybrána Česká republika, respek-
tive Jihomoravský kraj. 

Vlastimil POLIAČIK
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Historie soutěže Concours 
Mondial de Bruxelles začíná 
v roce 1994. Založil ji belgický 
novinář a exprezident Mezi-
národní organizace novinářů 
píšících o víně (F.I.J.E.V.) 
Louis Havaux s podporou vy-
davatelského domu Vinopres 
(dnes je prezidentem soutěže 
jeho syn Baudouin Havaux). 
Tato mezinárodní soutěž 
vznikla na myšlence srovnat 
a vyhodnotit kvalitní vína 
různých finančních úrovní 
z vinařských regionů světa 
a tím je doporučit konzu-
mentům. Její podtitul zní The 
United Nations of Fine Wines 

(organizace Spojených náro-
dů dobrých vín). Zároveň se 
Havaux domníval, že v zemi, 
která je z  hlediska pěstování 
révy vinné a výroby vína 
téměř bezvýznamná, bude 
klání vinařů nejobjektivnější. 
Hned v prvním ročníku se 
mu podařilo dát dohromady 
vzorky z 29 států. Akce velice 
rychle získala věhlas a uznání, 
zároveň však přerostla do po-
někud gigantické velikosti. To 
byl nejspíš i jeden z důvodů, 
několikrát nastaly komplikace 
s prostory, proč se organizá-
toři rozhodli k výrazné změně 
– soutěž se od roku 2006 stala 

putovní. Avšak nejdůležitěj-
ším důvodem této změny byl 
velký zájem zahraničních 
degustátorů o pořádání 
takového významného klání 
i ve své vlasti, a tak jako při 
olympiádě i propagaci země, 
respektive určitého vinařské-
ho regionu.

Jako olympiáda

Od doby, kdy se Concours 
Mondial de Bruxelles (CMB) 
stala skutečně mezinárodní 
i z hlediska míst konání, 
zavítala jak do vinařských 
velmocí, jako je Francie, 
Itálie, Španělsko, Portugalsko, 

tak i menších zemí, například 
Bulharska, Slovenska, nebo 
zemí s víny začínajících, jako 
je Čína. Poslední, letošní 
ročník se konal ve švýcarském 
městě Aigle. „Je zvykem 
poslední den soutěže vyhlásit 
hostitele příštího ročníku. 
Tentokrát byla slavnostně 
ohlášena Česká republika, 
Brno,“ říká Jaroslav Macho-
vec, ředitel Vinařského fondu 
ČR, který je vedle Národního 
vinařského centra, Svazu 
vinařů, Jihomoravského kraje, 
města Brna a dalších partne-
rem připravované soutěže. 
„V podstatě do té doby mimo 
pořadatelů a vybrané země 
nikdo neví, na koho padne 
výběr,“ dodává. Hlavní část 
akce proběhne na brněnském 
výstavišti 1.–3. května. Orga-
nizátoři minimálně dva roky 
před výběrem navštíví zájem-
ce a kontrolují, zda nabídnuté 
město a zúčastněné organiza-
ce budou schopné zajistit tak 
náročnou akci. „Při návštěvě 

Brna, ale i při přípravě soutě-
že jsou bruselští organizátoři 
po všech stránkách perfekt-
ně připravení. Mimo jiné 
mají tabulky, podle kterých 
přesně odhadují vhodnost 
představených prostor včetně 
zázemí pro obsluhu či skladu 
vín nebo časových možností 
v průběhu akce,“ upozorňuje 
Machovec. Brno, respektive 
brněnské výstaviště podle něj 
pro takovou akci mimořádně 
vyhovuje. „Hlavní program se 

• Concours Mondial de Bruxelles 
není jen nejprestižnější či nej-
větší soutěž ve vinařském světě, 
je i nejdůkladnější. Jako jediná 
soutěž kontroluje vítězné vzorky 
ještě měsíc po vyhlášení výsled-
ků, zda nedošlo ke změnám. 
Z tohoto důvodu organizátoři 
spolupracují s týmem vědců 
z Katolické univerzity v Lovani.

Víte, že...

Vinařskou olympiádu bude 
příští rok hostit Brno

• Česká republika na letošní 
CMB ve Švýcarsku přijela se 
103 vzorky vín. Získala osm 
zlatých a 17 stříbrných medailí. 
Tři zlaté získalo vinařství 
Bohemia Sekt, dvě Zámecké 
vinařství Bzenec a po jedné 
zlaté Mikrosvín Mikulov, 
Vinařství U Kapličky a Víno Hort. 

Víte, že...

NÁROČNÁ SOUTĚŽ. Ve švýcarském městě Aigle, kde se letos 
odehrálo klání vinařů Concours Mondial de Bruxelles, se nejvhodněj-
ší prostor pro téměř 350 hodnotitelů našel na místním velodromu. 

partner rubriky vinařský fond
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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:

299629/197 inzerce

odehraje v pavilonu B, pavi-
lon A se využije na catering. 
Vedle jsou dva hotely, ve kte-
rých lze všechny důležité 
aktéry ubytovat, a tím odpadá 
základní logistika, lze totiž 
dojít pěšky,“ vysvětluje.

Obří akce

Na CMB se pravidelně sejde 
přes devět tisíc vzorků vín 
až z 45 zemí světa a hod-
notí je 350 mezinárodních 
profesionálních degustátorů. 
Akce trvá tři, respektive pět 
dní. Asistuje při ní 239 osob 
odborného personálu. Z toho 
je 209 z Česka a třicet stálých 
z Bruselu. „Čeští asistenti jsou 
vybíráni ze žáků odborných 
škol zaměřených na gast-
ronomii. Ovšem školy se 
musejí prezentovat, aby bylo 
jednoznačné, že vše zvládnou 
na úrovni,“ říká Jaroslav Ma-
chovec a dodává, že před sa-
motnou akcí se všichni musejí 
zúčastnit nácviku. „Je sepsán 
harmonogram, vše musí časo-

vě klapat. Každý z personálu 
má své místo a čas.“
Hodnotitelé jsou rozděleni 
do přibližně 50 komisí po pěti 
až sedmi osobách. „Každá 
komise má přesně danou 
úlohu, tedy množství a druhy 
vzorků, které musí v daném 
čase ohodnotit,“ upozorňuje 
Pavel Krška, ředitel Národní-

ho vinařského centra a jeden 
z pravidelných hodnotitelů 
na CMB. Využívá se stobo-
dového systému. Udělují se 
velké zlaté, zlaté a stříbrné 
medaile. „Velkou zlatou 
medaili získává vzorek, který 
obdržel minimálně 91 bodů,“ 
upřesňuje Krška. Podle něj 
i úspěch či zisk medailí zú-

častněných zemí je podobný 
olympiádě. „Velká výprava, 
tedy více vzorků, to je vysoká 
šance na větší počet medailí.“

Prezentace regionu

Ze 350 degustátorů je velká 
část odborných novinářů 
píšících o víně. Především 

pro ty jsou organizovány 
výlety po regionu. Hodnotí se 
do jedné či dvou hodin odpo-
ledne a po obědě se po skupi-
nách vyráží. „Nelze, aby sto 
padesát degustátorů vyrazilo 
například do Valtic k různým 
vinařům najednou. Musejí se 
rozdělit a případně vystřídat. 
Je to opravdu velmi náročné 
na organizaci,“ upozorňuje 
Machovec, ale dodává, že 
po zkušenostech jiných zemí, 
které tuto soutěž již hostily, 
je představení regionu velmi 
účinné. „Taková příležitost pro 
popularizaci našeho vinařství 
tu ještě nebyla a je naší povin-
ností se jí chopit, jak nejlépe 
to jen půjde,“ doplňuje Krška.

PŘEDÁNÍ ŠTAFETY. Příští 
Concours Mondial de Bruxelles 
se odehraje v České republice 
ve městě Brně – zaznělo na 
slavnostním ukončení soutěže. 
Na pódium se pak dostavila 
jihomoravská delegace i s pří-
tomnými českými hodnotiteli. 



Foto dne 

Vědci zjistili, že…

TÝDEN MÓDY. 
K prestižní módní 
akci New York 
Fashion Week patří 
hudební vystoupení, 
které uvádí oděvní 
kolekci The Blonds 
Spring 2020. Týden 
módy ve světových 
metropolích, jehož 
historie sahá do roku 
1943, se v New Yorku 
koná dvakrát ročně 
na Manhattanu.
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Dřívější měření velikosti 
protonu jsou nepřesná. Tvrdí 
to alespoň výzkumníci z York 
University v Torontu, jejichž 
osm let trvající experimenty 
ukázaly, že poloměr této 
částice je ve skutečnosti o pět 
procent menší, než se dosud 
soudilo. 

„Nikdy jsme se ještě nepus-
tili do tak zevrubných měře-
ní,“ uvedl na webu univerzity 
šéf studie Eric Hessels. Vědci 
zpřesnili poloměr protonu 
z 0,88 na 0,833 femtometru 

( jednotka délky odpovídá 
10-15 metru). 

Výsledky pokusů nicméně 
nemění standardní pojetí 
fyziky, pouze upřesňují do-
sud zjištěné hodnoty. Proton 
nemá pevně dané hranice, 
je to spíše mračno, jehož 
konturu určuje síla kladného 
náboje. K měření velikosti ta-
kového energetického shluku 
se využívají dvě metody.

V jedné se jádro atomu 
vodíku ostřeluje záporně 
nabitými částicemi a sledují 
se následky odrazů. Při do-
statečném množství vystře-
lených částic lze pak určit 

oblast, ve které kladný náboj 
protonu odeznívá. Právě tak 
byl naměřen dosud udávaný 
poloměr protonu 0,88 fem-
tometru.

Druhá metoda spočívá 
v detekci změn energie 
elektronů na oběžných dra-
hách kolem protonu. U této 
metody vychází měření ze 
zákonů kvantové mechaniky, 
podle kterých subatomární 
částice nikdy nemají přesně 
definovatelnou polohu. Podle 
nich se tak elektron může čas 
od času ocitnout dokonce 
uprostřed protonu. A právě 
změření rozdílu v posuvu 

energetických hladin, známé 
také jako Lambův posuv, se 
k určení velikosti protonu 
používá nejčastěji. 

Hessels při svých experi-
mentech použil obě metody. 
V té druhé navíc zaměnil 
elektron za těžší částici mion, 
který v jádře protonu setr-
vává déle, čímž prodlužuje 
dobu měření, a tím zvyšuje 
jeho přesnost. 

„Po osmi letech expe-
rimentů představujeme 
nejpřesnější měření v dosa-
vadní historii fyziky,“ dodal 
Hessels. 

… proton je menší, než si mysleli
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MRAK. Počítačový model  
zachycuje proton jako ener- 
getický shluk se třemi sub-
atomárními částicemi kvarky.


