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nechat stíhat 14 lidí
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Padla první žaloba 
pilotů na Boeing
trhy / str. 8

PRÁVĚ V PRODEJI

Premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho ministři čile cestují 
po světě. Od jmenování vlády uskutečnili její členové 
290 pracovních cest do zahraničí. Letos v první polovině 
roku dosáhly náklady na provoz armádních letounů 
53 milionů korun, takřka stejně jako za celý loňský rok.
události / str. 2
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roku půjde zřejmě o obvyklých 
70 až 90 milionů. „Nízké náklady 
v roce 2018 byly způsobeny 
menším počtem cest členů men-
šinové vlády bez důvěry v první 
polovině roku,“ vysvětluje mluvčí 
ministerstva obrany Jan Pejšek.

 Řada ministrů nicméně pravi-
delně využívá i komerční linky. 
Spolu s ubytováním a stravou 
to však musejí hradit rezorty ze 
svého. Celkově od jmenování 
vlády utratily přes 12 milionů 
korun, z toho sedm milionů 
šlo na cesty premiéra. Někdy 
se mohou prodražit i cesty bez 
vládní letky, což dokazuje pěti-
denní návštěva ministra obrany 
Metnara na veletrhu v Indonésii 

Organizovaní špačci
Nezaměstnanost v České republice zůstá-
vá třetí měsíc v řadě na 2,7 procenta. To je 
dlouhodobě nejnižší míra lidí bez práce v celé 
Evropské unii. Na jedno volné místo připad-
lo v září celostátně v průměru 0,6 uchazeče. 
Podle analytiků již nezaměstnanost ani nemá 
kam klesnout. Rozhodně ale pak bude mít 
kam stoupat. 

Zatímco nezaměstnanost už níže nesestoupí, 
prostor pro růst mezd by se možná ještě našel. 
Minimálně z pohledu zaměstnanců. Přesto 
tempo zvyšování odměn za práci podle prů-
zkumu personální agentury Grafton Recruit-
ment letos zpomaluje. Až na to přijde, určitě 
budou mít kam klesat. Minimálně z pohledu 
firem.

Vinaři na jižní Moravě mají problémy s ex-
trémně velkými hejny špačků. „Skupiny jsou 
organizované a stačí jim pár minut na to, aby 
po nich vinohrad vypadal, jako by tam projel 
sklízeč s kombajnem,“ popsal situaci Marek 
Babisz, hlavní someliér Národního vinařského 
centra. Se špačky to nevypadá dobře. Organi-
zovaná skupina je přitěžující okolnost. 

Zápisník  
Daniela NOVÁKA
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Vláda prolétala 
desítky milionů
NGUYEN Thuong Ly

Premiér Andrej Babiš (ANO) 
a jeho ministři čile cestují 
po světě. Od jmenování vlády 
v loňském červnu uskutečnili 
členové vlády 290 pracovních 
cest do zahraničí. Nejčastěji 
vedly jejich návštěvy do soused-
ních zemí a do Bruselu. Preferují 
přitom dopravní letectvo české 
armády. Takzvaná vládní letka 
ministry svezla na 183 cestách. 
Vyplývá to z odpovědí vládních 
úřadů pro deník E15.

Vládní letouny upřednost-
ňovali zejména Babiš, ministr 
zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) 
nebo ministr obrany Lubomír 
Metnar (ANO). Členové kabinetu 
preferovali vládní letku přede-
vším kvůli flexibilitě, bezpeč-
nosti a velkým doprovodným 
delegacím. 

Náklady na přepravu ústavních 
činitelů budou letos vyšší než 
v loňském roce, kdy stát cesty 
armádními letouny vyšly na  
58 milionů korun. Letos jen 
v první polovině roku dosáhly vý-
daje 53 milionů korun, do konce 

loni v listopadu, která vyšla 
na více než 700 tisíc korun. To je 
zdaleka nejdražší cesta, kterou 
muselo kterékoli ministerstvo 
samo hradit, obvykle se totiž 
jedná o jednotky či desítky tisíc 
korun. „Jednalo se o cestu ko-
merční linkou, zahrnuta je cena 
za letenky pro celou delegaci,“ 
řekl mluvčí Pejšek.

 Babiš, který se ještě jako mi-
nistr financí chlubil tím, že létá 
ekonomickou třídou, se k dota-
zům nevyjádřil. Ministerstva nic-
méně považují četnost návštěv 
i výši nákladů za standardní. 
„Osobní kontakty jsou podstatou 
práce ministra zahraničních 
věcí,“ řekl mluvčí rezortu diplo-
macie Robert Řehák.

Opozice považuje za důležitější 
náplň návštěv. „Když premiér létá 
vyjednávat o navýšení zeměděl-
ského rozpočtu EU, není jasné, 
jestli tam zastupuje Česko nebo 
Agrofert,“ řekl pirátský poslanec 
Mikuláš Ferjenčík. Poslanec Jan 
Skopeček (ODS) zase zažil několik 
cest, kde jeho kolegové neřekli 
ani slovo. „To je pak zbytečná, 
promarněná cesta,“ řekl.

Ministři preferovali 
vládní letku především 
kvůli flexibilitě, 
bezpečnosti a velkým 
delegacím. 

Pramen: ministerstvo obrany

JAK VLÁDA LÉTÁ
Náklady na přepravu ústavních činitelů stroji 

vládní letky:

Jak často jezdila vláda pracovně do zahraničí: 

ministr zahraničí

premiér

ministr průmyslu a obchodu

ministr kultury

ministr obrany

                                                                                           51

                                                                                     49

                      28

    22

 21

                                                                                                             40

                                                                                                                                        49

                                           18
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Celkem uskutečnili ministři a pre-
miér od jmenování vlády 290 cest 
do zahraničí, z toho 183 vládní 
letkou. V některých případech 
ovšem ministři letěli společně.

* Po část roku vláda bez důvěry

92 mil.
82 mil.

90 mil.

58 mil. 53 mil.

2015  2016  2017  2018* 20191. pol.

(Po dobu vládnutí této vlády se celkem jedná o 89 milionů korun)

Data od jmenování vlády 

27. 6. 2018 do 15. 9. 2019

Počet cest do zahraničí

Z toho vládní letkou

Celkem osoby + plátci Počet nespolehlivých plátců DPH

Počet nespolehlivých osob platících DPH

milionů dolarů 
chtějí piloti 
Southwest 

Airlines 
po Boeingu 

kvůli odstávce 
letadel 737 MAX. 
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V kauze prodeje stát-
ního podílu v těžební 
společnosti OKD podá 

poslanecká vyšetřovací ko-
mise 14 trestních oznámení, 
z toho jedno na neznámého 
pachatele. Podněty policii 
budou směřovat na exminist-
ry Vladimíra Dlouhého, který 
je nyní šéfem Hospodářské 
komory, Bohuslava Sobotku 
a Milana Urbana. Na sezna-
mu jsou i podnikatelé Zdeněk 
Bakala a Viktor Koláček nebo 
právník Radek Pokorný. 
Všichni pochybení odmítají.

„Privatizaci OKD a nava-
zující skutečnosti zřejmě 
doprovázela nekompetentní 
i závažná úmyslná protipráv-
ní jednání politiků, úředníků, 
podnikatelů i jejich advokátů, 
která byla v rozporu se zájmy 
státu,“ píše se ve zprávě, 
na níž se jednomyslně shodla 
osmičlenná komise. Nyní 

Komise k OKD chce stíhat 14 lidí
dokument projedná plénum 
Poslanecké sněmovny. 

Komisi, kde měla původ-
ně zástupce každá strana 
zvolená v roce 2017 do dolní 
komory parlamentu, musel 
koncem srpna po jmenování 
ministrem kultury opustit 
Lubomír Zaorálek (ČSSD). 
„Trestní oznámení jsou 
nepodložená, je to plácnutí 
do vody. Závěrečnou zprávu 
bych nepodepsal,“ prohlásil 
nyní.

Sobotka už v minulosti 
trestním oznámením kvůli 
OKD čelil. „Prodej akcií OKD 
proběhl za tržních podmí-
nek, což nezávisle a oficiálně 
potvrdila i Evropská komise,“ 
uvedl.  

Stát prodal menšinový 
podíl v OKD skupině Karbon 
Invest podnikatelů Koláč-
ka a už zesnulého Petra 
Otavy za 4,1 miliardy korun. 

„Zájmem státu bylo vyjednat 
cenu, která byla co nejvýhod-
nější pro stát, což se v tomto 
případě nestalo,“ řekl šéf 
komise Lukáš Černohorský 
(Piráti).

Komise podezřívá i někdej-
šího šéfa Fondu národního 
majetku Romana Češku. Po-
dle něj mají členové komise 
své politické cíle, a proto ne-
vyslechli prezidenta a bývalé-

ho premiéra Miloše Zemana. 
„Jsem přesvědčen, že věděl, 
že vláda neprodává minoritní 
podíl zahraničnímu inves-
torovi, ale jde na ruku panu 
Koláčkovi a spol., kteří OKD 
ovládli s porušením platných 
zákonů. Jestli něco bylo v pri-
vatizaci špatně, tak právě 
toto,“ řekl Češka deníku E15.

I podle dalších pozorova-
telů obeznámených s kau-
zou OKD je zarážející, že 
si komise nepozvala nejen 
Zemana, ale rovněž expre-
miéra Václava Klause. Mohli 
vysvětlit, za jakých okolností 
ztratil stát ve druhé polovině 
devadesátých let v černo-
uhelné společnosti většinový 
podíl. V roce 2004 získali Ko-
láček a spol. už jen minoritní 
balík akcií.

názory str. 11

Pavel OTTO

Zeman ratifikoval 
rozšíření NATO
Prezident Miloš Zeman 
podepsal ratifikační listinu, 
kterou Česká republika 
souhlasí s přistoupením Se-
verní Makedonie k Severo-
atlantické alianci. Smlouvu 
musí ještě podepsat pre- 
miér Andrej Babiš.

Vláda navrhuje šéfa 
BIS na generála

Už počtvrté navrhla vláda 
jmenování ředitele Bezpeč-
nostní informační služby 
(BIS) Michala Koudelky 
do hodnosti generála. 
V předchozích případech 
návrhu nevyhověl prezident 
Miloš Zeman. Ten v minulos-
ti šéfa civilní kontrarozvědky 
kritizoval a odmítl výroční 
zprávu BIS, která varovala 
například před ruskými 
a čínskými agenty. /čtk/

Krátce

Data od jmenování vlády 

27. 6. 2018 do 15. 9. 2019

Počet cest do zahraničí

Z toho vládní letkou

Zeman věděl, že vláda 
neprodává minoritní 
podíl zahraničnímu 
investorovi. 



Daniel NOVÁK

Někdejší areál s autosalony 
a autoservisy v Praze-Záběh-
licích se změní v obchod-
ní areál. Stavbu plánuje 
brněnská společnost Xanon 
podnikatele Jana Nečase. 
Pozemky naproti depu 
Kačerov poblíž křížení ma-
gistrály a Jižní spojky získal 
developer za 150 milionů 
korun od investiční skupiny 
ICP Capital Partners. 

Mimo strategický záměr 

„Připravujeme výstavbu 
maloobchodních komer- 
čních prostor. Předpokláda-
ná investice bude v nižších 
stovkách milionů korun,“ 
sdělil manažer developera 
Roman Klimus. 

Minulému majiteli se 
parcely nehodily do port-
folia. „Areál jsme získali 
v rámci odkupu bankovních 

U křižovatky magistrály a Jižní  
spojky bude nákupní park

rozlohu osm až deset tisíc 
metrů čtverečních a k tomu 
rozsáhlé parkoviště se 
dvěma stovkami míst. Podle 
společnosti Xanon je však 
plánovací proces teprve 
na začátku. 

„Aktuálně si analyzujeme 
možnosti optimálního vy- 
užití území. Poté nás čekají 
jednání na radnici s úřadem 
městské části a pravděpo-
dobně i magistrátu, neboť 
bychom rádi získali i zbylé 

pohledávek s tím, že pro něj 
najdeme kupce. Pozemek je 
ideální pro redevelopment, 
například autosalonu nebo 
supermarketu, což je mimo 
náš strategický záběr,“ řekl 
Ondřej David, vedoucí part-
ner ICP Capital Partners. 

Chystaný projekt vý-
stavby obchodů bude mít 

4 | BYZNYS

Investor chce  
do chystané výstavby 
maloobchodních 
komerčních prostor 
vložit nižší stovky 
milionů korun. 

Skupina CPI Property Group na podivné 
praktiky pražského Dopravního podniku 
upozornila již minulý týden, když reago - 
vala na zveřejněné informace o  uzavření 
dohody mezi DPP a společností Nové 
Holešovice Development a.s. ze skupiny 
Karlín Group a  Ungelt Group. „Ačko-
liv je DPP ze zákona povinný jednat  
s péčí řádného hospodáře, nevypsáním 
výběrového řízení jeho zástupci přišli  
o možnost získat minimálně o 100 milionů 
korun více, které jsme ihned nabídli jako 
plnění navíc,“ uvedli zástupci společnosti 
CPI Property Group.

Pohádka o třech vlastnících  
a jedné dceřiné společnosti
Pražský Dopravní podnik ve  svém pro-
hlášení uvedl, že cílem jeho počínání je 
uzavření dohody s klíčovými vlastníky 
pozemků navazujících na stanici metra  
v daném území. Při pohledu do katastrál-
ní mapy však není zřejmé, které pozemky 
vlastní Karlín Group, Ungelt Group nebo

jejich dceřiná společnost skupiny Nové 
Holešovice Development. Dle navržené 
územní studie lze v dané lokalitě Bub-
ny-Zátory realizovat dva bloky domů. 
První přímo nad metrem s kapacitou 
cca 50  tisíc  m2 a druhý na vedlejším 
nevyužitém pozemku s kapacitou cca 
30  tisíc  m2. Záměrem hl. m. Prahy navíc 
bylo nestavět celé bloky, ale stavět jed-
notlivé budovy. 

Pozemky v okolí stanice Nádraží Holešo- 
vice mají několik vlastníků. Vedle hl. m. 
Prahy a Dopravního podniku hl. m. Prahy 
jsou to České dráhy, Správa železniční 
dopravní cesty a dále několik fyzických 
a právnických osob. Žádná z uvedených 
společností však není dcerou společnosti 
Nové Holešovice Development. 

V  návaznosti na vlastnické vztahy vy-
zýváme Dopravní podnik, aby vysvětlil, 
kde se nacházejí 3  zásadní vlastníci  
a jakých bloků a konkrétních domů se 
navrhovaný společný podnik týká.

Sídlo v daňovém ráji na Kypru
Ještě zajímavější však je, že vlastník jed-
noho ze dvou akcionářů společnosti Nové 
Holešovice Development, tedy partnera 
DPP v  zamýšleném podniku, je kyperská 
společnost se zatím nejasným vlastníkem, 
sídlící v daňovém ráji. Pochybnosti o trans-
parentnosti společnosti Nové Holešovice 
Development a.s. vyvolává i  fakt, že tato 
společnost v rozporu se zákonem ani dva 
měsíce po uplynutí lhůty nezveřejnila 
účetní závěrku. Majetek a hospodaření 
společnosti tedy zůstávají nejasné.

Územní studie v lokalitě 
Bubny-Zátory v ohrožení
„V území vlastníme 230 tisíc m2 a doposud 
jsme vítali i snahu města v místě konečně 
něco zrealizovat. Nicméně poslední kroky 
Dopravního podniku, potažmo města nás 
zásadně znejišťují v přesvědčení, zdali 
snahy o rozvoj území Bubny-Zátory jsou 
myšleny zcela upřímně,“ uvedla CPI.

Autor: CPI Property Group

Dohodu Dopravního podniku hl. m. Prahy 
se soukromým investorem provází 
nesrovnalosti

DPP / Hl. m. Praha SŽDC Vlastní několik fyzických a právnických osobČeské dráhy Budoucí bloky domů

DPP / Hl. m. Praha

Vlastníci pozemků pod severním 
vestibulem stanice Nádraží Holešovice

SŽDC

Vlastní několik fyzických 
a právnických osob Budoucí bloky domů

České dráhy

Dohoda týkající se revitalizace stanice Nádraží Holešovice, která byla dojednána 
bez transparentního výběrového řízení, stále vyvolává řadu otazníků. Vlastník jed-
noho ze dvou akcionářů společnosti Nové Holešovice Development, se kterou se 
DPP dohodl na společném podniku, má navíc sídlo v daňovém ráji na Kypru.

Vlastnické vztahy na pozemcích pod severním 
vestibulem metra Nádraží Holešovice

Vyzýváme primátora 
města, aby specifikoval: 
•	 Zda byl záměr vstupu DPP do 

společného podniku za účelem 
modernizace stanice metra 
Nádraží Holešovice projednáván 
příslušnými orgány hlavního 
města Prahy. 

•	 Zda se účastnilo hlavní město 
Praha nějakých jednání  
o podobě a podmínkách 
fungování společného podniku 
DPP a soukromého investora.

•	 Pozemky ve vlastnictví hlavního 
města Prahy, které mají být tímto 
záměrem dotčeny.

Ptáme se primátora 
města Prahy, zdali osobně 
považuje postup jednání 
DPP o podmínkách 
a podobě vzniku 
společného podniku se 
soukromým investorem 
za plně transparentní 
a otevřený.

Vyzýváme Dopravní 
podnik, aby zveřejnil 
detaily: 

•	 Založení Společného podniku

•	 Výběru subjektu jako partnera 
a investora pro PPP projekt 
Společného podniku

•	 Akcionářské smlouvy a podmínky 
účasti DPP na Společném podniku

•	 Ekonomické výhodnosti 
Společného podniku

•	 Převodu vlastnictví nemovitostí 
na Společný podnik 

•	 Rozsahu spolupráceNejenže mezi současnými vlastníky není dceřiná společnost skupiny Nové Holešovice Development, ale naopak při pohledu na katastrální mapu 
vyvstanou další otázky. Je za účelem realizace plánované výstavby v dotčené lokalitě uvažován též převod pozemků do vlastnictví Společného 
podniku z vlastnictví České republiky, jako jsou pozemky SŽDC a společnosti České dráhy, a.s.? Budou také tito vlastníci převádět pozemky do 
společného podniku bez realizace výběrového řízení?
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pozemky, jež jsou zatíženy 
věcným břemenem a pro 
město jako vlastníka jsou 
fakticky bezcenné,“ dodal 
Klimus. 

Lákavé území mezi 
stanicemi metra 

Společnost Xanon vlastní 
pozemky prostřednictvím 
řetězce společností Dolnis 
ADS, Jižní spojka a Xanon. 

Území ležící mezi stanice-
mi metra Kačerov a Roztyly 
patří mezi oblasti, které se 
v posledních letech těší zvý-
šenému zájmu developerů. 
Poblíž Roztyl připravuje 
velký kancelářský a bytový 
projekt společnost Passerin-
vest Group. První kopnutí 
do země tam plánuje už 
na příští rok. 

Z opačné strany u metra 
Kačerov postavila před 
čtyřmi lety developerská 
skupina Karimpol administ-
rativní centrum Greenline. 

Maloobchodní tržby 
bez prodejů aut 
v srpnu zpomalily 

meziroční růst na 3,7 pro-
centa z červencových sedmi 
procent. Pokračoval však 
dlouhodobý růst prodeje 

v internetových a zásilkových 
obchodech, který meziročně 
stoupl o 14,6 procenta. 

Dařilo se i prodejnám s po-
čítači, sportovními potřeba-
mi, oděvy či obuví. Vyplývá 
to z údajů, které zveřejnil 

Tržby e-shopů a zásilkových 
obchodů dál rostou

Český statistický úřad (ČSÚ). 
Letošní srpen měl o jeden 
pracovní den méně než 
loňský, po očištění tak tržby 
vzrostly o 4,6 procenta.

„Spekuluje se o tom, zda 
se blíží nebo neblíží krize, ale 
na maloobchodních tržbách 
to není vidět, protože rostou 
mzdy i důchody. Takže není 
důvod pro to, aby se obyva-
telstvo příliš uskromňovalo,“ 
uvedla ředitelka odboru 
statistiky služeb ČSÚ Marie 
Boušková. „Máme zkušenosti 
z krize z let 2008 a 2009, 
kdy ji maloobchodní tržby 
zaznamenaly až s časovým 
odstupem, později než prů-
mysl a stavebnictví,“ dodala. 
/čtk/

Richard Galovič, 
který se v posled-
ních letech zasloužil 

o znovuzrození legendární 
značky kol Favorit, na síti 
LinkedIn doplnil dosavadní 
zprávy o třetím krachu výro-
by v Rokycanech. 

Po dvou předchozích 
bankrotech padla i firma 
Favorit Manufacture, jež 
kola vyráběla od roku 2016. 
Majitel ochranné známky 
Galovič stihl podnik těsně 
předtím prodat. 

V nynějším prohlášení 
uvedl, že výroba skončila 
na podzim 2018. Zhruba v té 
době se také valná hromada 

akcionářů Favoritu rozhodla 
prodat některé podniky 
včetně Favorit Manufacture. 
Ta nyní pod novým názvem 
RC Orange podala návrh 
na insolvenci. 

„Pracujeme na uvedení 
nové modelové řady elekt-
rokol a na inovacích závodní 
modelové řady Ultra Cus-
tom F1 a F3, které by měly 
být představeny veřejnosti 
na jaře příštího roku,“ uvádí 
Galovič v závěru prohlášení. 
Neobjasňuje ovšem, jak by 
chtěl svůj záměr uskutečnit.
 více E15.cz

Michal ŠENK

Favorit popírá 
zánik, chystá prý 
výrobu elektrokol

Umístění budoucího nákupního parku

Pozemky leží naproti 
depu metra Kačerov 
poblíž křížení magistrály 
a Jižní spojky. Projekt 
má mít osm až deset 
tisíc metrů čtverečních.

SPOŘILOV

DEPO 
KAČEROV

Mapka E15

Vývoj maloobchodních tržeb* (meziročně v procentech)
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Skupina CPI Property Group na podivné 
praktiky pražského Dopravního podniku 
upozornila již minulý týden, když reago - 
vala na zveřejněné informace o  uzavření 
dohody mezi DPP a společností Nové 
Holešovice Development a.s. ze skupiny 
Karlín Group a  Ungelt Group. „Ačko-
liv je DPP ze zákona povinný jednat  
s péčí řádného hospodáře, nevypsáním 
výběrového řízení jeho zástupci přišli  
o možnost získat minimálně o 100 milionů 
korun více, které jsme ihned nabídli jako 
plnění navíc,“ uvedli zástupci společnosti 
CPI Property Group.

Pohádka o třech vlastnících  
a jedné dceřiné společnosti
Pražský Dopravní podnik ve  svém pro-
hlášení uvedl, že cílem jeho počínání je 
uzavření dohody s klíčovými vlastníky 
pozemků navazujících na stanici metra  
v daném území. Při pohledu do katastrál-
ní mapy však není zřejmé, které pozemky 
vlastní Karlín Group, Ungelt Group nebo

jejich dceřiná společnost skupiny Nové 
Holešovice Development. Dle navržené 
územní studie lze v dané lokalitě Bub-
ny-Zátory realizovat dva bloky domů. 
První přímo nad metrem s kapacitou 
cca 50  tisíc  m2 a druhý na vedlejším 
nevyužitém pozemku s kapacitou cca 
30  tisíc  m2. Záměrem hl. m. Prahy navíc 
bylo nestavět celé bloky, ale stavět jed-
notlivé budovy. 

Pozemky v okolí stanice Nádraží Holešo- 
vice mají několik vlastníků. Vedle hl. m. 
Prahy a Dopravního podniku hl. m. Prahy 
jsou to České dráhy, Správa železniční 
dopravní cesty a dále několik fyzických 
a právnických osob. Žádná z uvedených 
společností však není dcerou společnosti 
Nové Holešovice Development. 

V  návaznosti na vlastnické vztahy vy-
zýváme Dopravní podnik, aby vysvětlil, 
kde se nacházejí 3  zásadní vlastníci  
a jakých bloků a konkrétních domů se 
navrhovaný společný podnik týká.

Sídlo v daňovém ráji na Kypru
Ještě zajímavější však je, že vlastník jed-
noho ze dvou akcionářů společnosti Nové 
Holešovice Development, tedy partnera 
DPP v  zamýšleném podniku, je kyperská 
společnost se zatím nejasným vlastníkem, 
sídlící v daňovém ráji. Pochybnosti o trans-
parentnosti společnosti Nové Holešovice 
Development a.s. vyvolává i  fakt, že tato 
společnost v rozporu se zákonem ani dva 
měsíce po uplynutí lhůty nezveřejnila 
účetní závěrku. Majetek a hospodaření 
společnosti tedy zůstávají nejasné.

Územní studie v lokalitě 
Bubny-Zátory v ohrožení
„V území vlastníme 230 tisíc m2 a doposud 
jsme vítali i snahu města v místě konečně 
něco zrealizovat. Nicméně poslední kroky 
Dopravního podniku, potažmo města nás 
zásadně znejišťují v přesvědčení, zdali 
snahy o rozvoj území Bubny-Zátory jsou 
myšleny zcela upřímně,“ uvedla CPI.

Autor: CPI Property Group

Dohodu Dopravního podniku hl. m. Prahy 
se soukromým investorem provází 
nesrovnalosti

DPP / Hl. m. Praha SŽDC Vlastní několik fyzických a právnických osobČeské dráhy Budoucí bloky domů

DPP / Hl. m. Praha

Vlastníci pozemků pod severním 
vestibulem stanice Nádraží Holešovice

SŽDC

Vlastní několik fyzických 
a právnických osob Budoucí bloky domů

České dráhy

Dohoda týkající se revitalizace stanice Nádraží Holešovice, která byla dojednána 
bez transparentního výběrového řízení, stále vyvolává řadu otazníků. Vlastník jed-
noho ze dvou akcionářů společnosti Nové Holešovice Development, se kterou se 
DPP dohodl na společném podniku, má navíc sídlo v daňovém ráji na Kypru.

Vlastnické vztahy na pozemcích pod severním 
vestibulem metra Nádraží Holešovice

Vyzýváme primátora 
města, aby specifikoval: 
•	 Zda byl záměr vstupu DPP do 

společného podniku za účelem 
modernizace stanice metra 
Nádraží Holešovice projednáván 
příslušnými orgány hlavního 
města Prahy. 

•	 Zda se účastnilo hlavní město 
Praha nějakých jednání  
o podobě a podmínkách 
fungování společného podniku 
DPP a soukromého investora.

•	 Pozemky ve vlastnictví hlavního 
města Prahy, které mají být tímto 
záměrem dotčeny.

Ptáme se primátora 
města Prahy, zdali osobně 
považuje postup jednání 
DPP o podmínkách 
a podobě vzniku 
společného podniku se 
soukromým investorem 
za plně transparentní 
a otevřený.

Vyzýváme Dopravní 
podnik, aby zveřejnil 
detaily: 

•	 Založení Společného podniku

•	 Výběru subjektu jako partnera 
a investora pro PPP projekt 
Společného podniku

•	 Akcionářské smlouvy a podmínky 
účasti DPP na Společném podniku

•	 Ekonomické výhodnosti 
Společného podniku

•	 Převodu vlastnictví nemovitostí 
na Společný podnik 

•	 Rozsahu spolupráceNejenže mezi současnými vlastníky není dceřiná společnost skupiny Nové Holešovice Development, ale naopak při pohledu na katastrální mapu 
vyvstanou další otázky. Je za účelem realizace plánované výstavby v dotčené lokalitě uvažován též převod pozemků do vlastnictví Společného 
podniku z vlastnictví České republiky, jako jsou pozemky SŽDC a společnosti České dráhy, a.s.? Budou také tito vlastníci převádět pozemky do 
společného podniku bez realizace výběrového řízení?
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Vladan GALLISTL

Rusko a Filipíny jsou dvě 
země, na které chce zaměřit 
pozornost česká Profireal 
Group. Finanční skupina 
miliardáře Davida Berana 
tam už působí v oblasti 
spotřebitelského financování. 
V Rusku by teď ráda koupila 
banku s licencí a na Fili-
pínách vybudovala nový 
bankovní dům.

Ke svému záměru se 
Profireal Group nevyjádřila. 
„Spekulace z trhu neko-
mentujeme,“ uvedl Beranův 
mluvčí Mirek Deneš.

Ruské ztráty 

Beranův Profireal vstoupil 
před pěti lety na ruský trh 
spotřebitelských půjček spo-
lu se skupinou J&T. V roce 
2017 pak nad ruskou firmou 
převzal kontrolu, když 

Skupina miliardáře 
Berana usiluje 
o bankovní licenci

Spor o Vítkovice 

Kromě Ruska a Filipín pů-
sobí Profireal Group rovněž 
v Česku, na Slovensku, v Pol-
sku a Bulharsku. Její vlastník 
Beran působil v minulosti 
například ve strojírenské 
skupině Vítkovice, kde se 
dostal do sporu s Janem 
Světlíkem.

Ten letos slavil dílčí vítěz-
ství v dlouhé řadě soudních 
sporů právě s  Beranem 
a Karlem Komárkem. Měst-
ský soud v Praze totiž letos 
zrušil rozhodčí nález z roku 
2015, podle něhož měl maji-
tel tehdejší skupiny Vítkovice 
Holding Světlík zaplatit Bera-
novi 1,7 miliardy korun.

Letos pak společnost Geo- 
ne Šeberov, ve které Beran 
drží většinový podíl, koupila 
od obchodního řetězce Tesco 
662 tisíc metrů čtverečních 
pozemků u dálnice D1 poblíž 
pražského Šeberova.

od J&T odkoupil poloviční 
podíl.

V Rusku se však skupině 
v posledních dvou letech ne-
daří, loni i předloni skončila 
ve ztrátě. Na Filipíny vstou-
pila Profireal Group v květnu 
2017, získala tam polovinu 
poskytovatele úvěrů Flexi 
Finance. Vzápětí svůj podíl 
zvýšila na 75 procent.

6 | BYZNYS

Profireal Group by 
v Rusku ráda koupila 
banku s licencí 
a na Filipínách 
vybudovala nový 
bankovní dům.
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Pohled z veletrhu

České 
podniky  
v pasti
Účast na brněnském 
strojírenském veletrhu 
je pro strojírny působící 
v Česku téměř povinná. 
A to i navzdory tomu, že 
podepisování kontraktů 
na něm mnohdy nahrazuje 
spíše společenská konver-
zace obchodních partnerů 
či konkurentů. I díky tomu 
bylo jednodušší nahléd-
nout trochu „pod plachtu“ 
vypulírovaných stánků 
a snažit se najít společné 
znaky charakteristické pro 
celý obří areál.

Výsledek příliš ne-
překvapuje. Odevzdaně 
působící české strojírny, 
které ještě lapají po dechu 
z minulé krize, místo aby 
už připravovaly opatření 
na nadcházející zpoma-
lení, střídal mnohdy až 
nepříjemný entuziasmus 
nadnárodních technolo-
gických firem natěšených 
na další průmyslovou 
revoluci. Vysoce postavené 
manažery, kteří už i u no-
vinářů žadoní po reformě 
školství, jež by jim zajistila 
dostatek kvalifikované síly, 
střídali chlapci s tablety 
plnými názorných ukázek, 

jak ve světě fungují digi-
tální továrny téměř bez 
obsluhy.

České strojírenské firmy, 
které dříve těžily z níz-
kých cen svého zboží, se 
zkrátka lapily do pasti. 
V mezinárodní konkurenci 
nemohou vítězit ani díky 
ceně, ani díky vyšší při-
dané hodnotě, na kterou 
scházejí inženýři. 

Po dlouhých letech mak-
rospánku, kdy českému 
průmyslu stačila hlavně 
nekvalifikovaná pracovní 
síla, je proto načase podí-
vat se trochu dál za hori-
zont, a nezdravou závis-
lost tuzemské ekonomiky 
na strojírenství naopak 
trochu ochladit. 

Reformu školství tedy 
rozhodně ano, ale ne kvůli 
chrlení inženýrů a techni-
ků do výroby, ale zejména 
kvůli programátorům a di-
gitálně zdatným univerzál-
ním jedincům. Ti dokážou 
nejen působit v továrnách, 
ale také například založit 
nový fintech s mezinárod-
ními ambicemi.

VIETNAMSKÉ VEČERKY a další prodejny tvoří neformální maloobchodní řetězec s potravinami, kte-
rý je největší v Česku. Může ovládat až pětinu trhu, jak odhadl prezident Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR Tomáš Prouza. Chystaná novela zákona nově považuje takové propojení za významnou tržní 
sílu. Pak by se na ně mohla vztahovat podobná pravidla jako na největší běžné obchodníky.  

Fo
to

 č
tk

NEJVĚTŠÍ ŘETĚZEC

Testy 5G chce zkusit 
šest desítek měst

Ministerstvo průmyslo dosta-
lo projekty z téměř šedesáti 
měst a obcí, které mají zájem 
o testování možností 5G sítí. 
Rezort do konce roku vybere 
pět měst s nejlepšími pro-
jekty, jež propojí veřejnou 
správu, operátory a výzkum. 

Svatomartinské víno 
bude na pultech dříve

Vinaři budou letos prodávat 
Svatomartinské víno výji-
mečně od pátku 8. listopa-
du, tři dny před svátkem 

svatého Martina. Vinařský 
fond tak vyšel vstříc vinařům 
a obchodníkům s ohledem 
na víkendové Svatomartinské 
hody.  

Pošta opět nabízí 
klášter za stejnou cenu

Někdejší klášter sv. Gabriela 
na pražském Smíchově jde 
znovu do dražby s nejnižší 
nabídkovou cenou 353 mi- 
lionů koru. Odpovídá to 
znaleckému posudku a ceně, 
za kterou Česká pošta 
nabízela objekt k odkupu při 
poslední elektronické aukci. 
/čtk/

Krátce

 
 
 
Ondřej 
SOUČEK 
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Nissan povede šéf 
čínské divize

Japonská automobilka 
Nissan Motor jmenovala 
svým novým výkonným 
ředitelem dosavadního šéfa 
čínské divize Makota Učidu. 
V čele podniku vystřídá Hi-
rota Saikawu, který minulý 
měsíc odstoupil, když vyšly 
najevo nesrovnalosti v jeho 
příjmech.

Německý průmysl 
nabral druhý dech

Průmyslová výroba v Ně-
mecku se v srpnu překva-
pivě vrátila k růstu, proti 
předchozímu měsíci se zvý-
šila o 0,3 procenta. Oznámil 

to místní statistický úřad. 
Údaje podle analytiků dávají 
naději, že předpokládaný 
pokles německé ekonomiky 
ve třetím čtvrtletí nebude 
příliš prudký.

Chybovost při čerpání 
dotací z EU roste

Míra chybovosti v rozpoč-
tových výdajích Evropské 
unie loni mírně stoupla 
na 2,6 procenta z předloň-
ských 2,4 procenta. V roce 
2016 to bylo 3,1 procenta. 
Vyplývá to z výroční zprávy 
Evropského účetního dvora. 
Ten během auditu za rok 
2018 zjistil devět podezření 
z podvodu, jedno podezření 
se týká ČR. /čtk/

Krátce

8 | TRHY & SVĚTOVÁ EKONOMIKA

pracovních příležitostí pro 
piloty, jejichž počet letových 
hodin se dramaticky snížil. 

Boeing se podle pilotů 
provinil svojí nedbalostí 
a bezohlednou lhostejností, 
když upřednostnil zisk před 

Padla první žaloba 
pilotů na Boeing
Veronika KUDRNOVÁ

Americký výrobce letadel 
Boeing čelí další žalobě kvůli 
svým uzemněným strojům 
737 MAX. Žalující stranou 
ovšem nejsou letečtí do-
pravci či rodiny pozůstalých 
po tragických nehodách, ale 
asociace pilotů aerolinky 
Southwest Airlines. V ní je 
sdruženo přes deset tisíc 
pilotů, kteří od Boeingu 
žádají více než 100 milionů 
dolarů odškodného za to, že 
nemohou řádně pracovat.

Uzemnění letadel Boeing 
737 MAX, které následo-
valo po dvou tragických 
nehodách, při nichž přišlo 
o život celkem 346 lidí, vedlo 
u mnoha leteckých společ-
ností k tisícům zrušených 
letů. Aerolinky Southwest 
Airlines, které jsou největším 
provozovatelem tohoto typu 
letadel, však byly nařízením 
zasaženy obzvláště tvrdě. Po-
dle žaloby musely aerolinky 
zrušit do konce roku 2019 
více než 30 tisíc naplánova-
ných letů, což vedlo k úbytku 

bezpečností cestujících 
a posádky. O softwarovém 
problému letounů 737 MAX, 
který havárie způsobil, totiž 
věděl zhruba rok, ale nein-
formoval o tom ani letecké 
společnosti, ani regulační 

orgány. V prohlášení trval 
na tom, že technická vada 
nepředstavuje bezpečnostní 
riziko. 

V žalobě piloti uvádějí, že 
právě na základě dobrých 
zkušeností s Boeingy 737 se 

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 8. 10. 2019 Akcie na pražské burze 8. 10. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 107,00   -1,83 % 

CETV 104,80   -1,69 % 

ČEZ 514,50   -0,29 % 

Erste Bank 729,40   -0,49 % 

Kofola 283,00   -2,41 % 

KB 745,00   -1,06 % 

Moneta 71,20   1,42 % 

O2 CR 214,50   0,94 % 

Pegas 674,00   -0,30 % 

Philip Mor. ČR 13 420,00   -0,74 % 

TMR 975,00 -1,02 %

VIG 589,50   -1,26 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

414 840

Země Množství Kurz

Austrálie 1 15,845

Čína 1 3,289

Dánsko 1 3,455

EMU 1 25,805

Chorvatsko 1 3,477

Japonsko 100 21,974

Kanada 1 17,643

Maďarsko 100 7,713

Norsko 1 2,569

Polsko 1 5,955

Rusko 100 36,033

Švédsko 1 2,374

Švýcarsko 1 23,681

Turecko 1 4,027

USA 1 23,488

Velká Británie 1 28,742

NESMÍ DO VZDUCHU. Flotila uzeměných boeingů 737 MAX slouží zatím jen jako cíl 
zpravodajských fotografů z celého světa.
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rozhodli novému modelu 
důvěřovat. „Naše očekávání 
se ukázala být špatná. Chyby 
softwaru stály život 346 lidí, 
zásadně narušily důvěru 
mezi piloty a cestujícími 
a omezily možnosti pro 
leteckou dopravu po celém 
světě,“ uvedla organizace 
v prohlášení.

Boeing podle sdružení 
pilotů potřebuje čas k bez-
pečnému návratu do vzdu-
chu. Nemůže však očekávat, 
že v důsledku jeho nedba-
losti utrpí piloti aerolinek 
významné finanční ztráty, 
a proto žádají náhradu ušlé 
mzdy, kterou vyčíslili na více 
než 100 milionů dolarů.

Boeing v důsledku vy-
řazení 737 MAX z provozu 
čelí obrovským finančním 
ztrátám, které ve druhém 
čtvrtletí vyčíslil na téměř tři 
miliardy dolarů. O rok dříve 
firma vydělala 2,2 miliardy 
dolarů. Letos v červenci na-
víc zřídil padesátimilionový 
fond, z něhož chce vyplatit 
odškodnění pozůstalým 
nehod. Částka bude uvolně-
na nezávisle na žalobách, 
kterým firma kvůli haváriím 
čelí a kterých pravděpodob-
ně ze strany pilotů jiných 
leteckých společností ještě 
přibude. Boeing na adresu 
Southwest Airlines vzkázal, 
že žalobu považuje za neo-
právněnou a bude se proti ní 
důrazně bánit. 



Provozovatel hong-
kongské akciové burzy 
Hong Kong Exchanges 

and Clearing (HKEX) stáhl 
nabídku na převzetí londýn-
ské burzy London Stock 
Exchange (LSE) za 39 miliard 
dolarů.

HKEX nabídku na převzetí 
předložila minulý měsíc, 
vedení LSE se však postavilo 
proti návrhu. Také akcionáři 
londýnské burzy na návrh 
reagovali spíše chladně. 
Nabídka byla podmíněna tím, 
že LSE neuskuteční dohod-
nuté převzetí poskytovatele 
finančních informací Refinitiv 
za 27 miliard dolarů.

Spojením LSE a HKEX by 
vznikl globální gigant v oblasti 
finančních trhů, který by po-
krýval Asii, Evropu a Spojené 
státy. „HKEX je zklamána, že 
nemůže s vedením LSE pra-
covat na realizaci této vize,“ 
uvedla hongkongská burza.

Akcie společnosti LSE 
po stažení nabídky oslabily 
o více než šest procent, za-
tímco akcie HKEX si připsaly 
přes dvě procenta.

Analytici považovali naděje 
na úspěch nabídky za slabé 
poté, co vedení LSE návrh 
krátce po jeho předložení od-
mítlo. Další klíčovou překážku 

pro dohodu podle analytiků 
představovaly nynější poli-
tické nepokoje v Hongkongu 
a obavy ohledně rostoucího 
vlivu Číny na toto město, 
napsala agentura Reuters.

Někteří akcionáři LSE 
agentuře Reuters sdělili, že 
HKEX by k přilákání jejich 
zájmu musela nabídku zvýšit 
minimálně o 20 procent. Po-
dle analytiků není vyloučeno, 
že HKEX v budoucnosti přijde 
s dalším návrhem.

O převzetí LSE se v mi-
nulosti pokoušela rovněž 
německá burzovní společnost 
Deutsche Börse, její úsilí však 
narazilo na odpor ze strany 
politiků a regulátorů. /čtk/
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Provozní zisk výrobce 
elektroniky Samsung 
Electronics se ve tře-

tím čtvrtletí meziročně pro-
padl o 56 procent na 7,7 bi-
lionu wonů, asi 151 miliard 
korun. 

Zisk však překonal oče-
kávání analytiků, kteří jej 
podle společnosti Refinitiv 
SmartEstimate odhadovali 
na 7,1 bilionu wonů. Sam-
sung se potýká se slabou 
poptávkou po počítačových 
čipech, jeho výsledky nic-
méně podpořil silný prodej 
chytrých telefonů Galaxy 
Note 10.

Samsung je největším 
výrobcem chytrých telefo-
nů na světě. Firma podle 
analytiků těží z obchodních 
restrikcí, které Spojené státy 
uvalily na čínského konku-
renta Huawei Technologies.

„Samsung se pravděpo-
dobně bude těšit ze své 
popularity na evropském 
trhu se smartphony, dokud 
potrvají restrikce vůči Hua-
wei. Mohl by dokonce přilá-
kat zpět evropské zákazníky, 
kteří přešli k Huawei,“ uvedl 
jeden z analytiků společnosti 
Cape Investment & Securi-
ties. /čtk/ 

Samsungu se propadl 
zisk na polovic

6
procent hodnoty 
ztratily akcie LSE 

po stažení nabídky 
na odkup.

DÁNSKÝ VÝROBCE stavebnice Lego chce recyklovat nepotřebné kostičky vrácené zákazníky, 
aby stavebnice mohla dál sloužit dětem. Test nové služby zahájil ve Spojených státech, a pokud 
se praxe osvědčí, rozšíří se prý příští rok do celého světa. V New Yorku to oznámil viceprezident 
firmy Lego Tim Brooks. Na webových stránkách Lega mohou Američané najít štítek s adresou, 
který po vytištění nalepí na krabici s nepotřebnými kostičkami. Ty pak zdarma odešlou výrobci, 
který je vyčistí, znovu zabalí a předá neziskové organizaci Teach for America. Odtud budou zdarma 
rozesílány do amerických škol.

Fo
to

 s
hu

tte
rs

to
ck

RECYKLACE

Spojené státy zavedly 
sankce proti 28 čín-
ským bezpečnost-

ním úřadům i komerčním 
podnikům včetně přední-
ho výrobce kamerových 
systémů a bezpečnostní 
techniky Hikvision kvůli 
účasti na porušování práv 
muslimské menšiny Ujgurů. 
Uvedly to tiskové agentury 
s odvoláním na dokument 
ministerstva obchodu Spoje-
ných států.

„Těchto 28 organizací se 
podle vlády Spojených států 
zabývá činností odporující 
zahraničněpolitickým zá-
jmům USA. Tyto organizace 
jsou zapleteny do porušová-
ní lidských práv, které Čína 
uskutečňuje proti Ujgurům, 
Kazachům a dalším zástup-
cům muslimské menšiny,“ 
citovala agentura TASS 
z dokumentu. Američtí 

představitelé podle agentury 
Reuters uvedli, že oznámení 
o sankcích nesouvisí s obno-
vením obchodních rozhovo-
rů s Čínou.

Společnosti figurující 
na černé listině nesmějí 
nakupovat součástky a díly 
od amerických podniků bez 
souhlasu americké vlády.

Hikvision, plným názvem 
Hangzhou Hikvision Digital 
Technology, se označuje 
za největšího výrobce sledo-
vacích kamer na světě, tržní 
hodnota společnosti činí 
přibližně 42 miliard dolarů. 
Kontrolní podíl ve firmě 
drží čínská vláda.  
/čtk/ Sledujte E15.cz

USA rozšířily protičínské 
sankce o Hikvision

Burzy v Hongkongu 
a Londýně se nespojí

VŠUDYPŘÍTOMNÉ. Bezpečnostní kamery firmy Hikvision jsou 
v Číně takřka v každém rohu.
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Británie se připravuje na ko-
laps brexitových jednání s Ev-
ropskou unií na konci tohoto 
týdne. S odvoláním na vyso-
ce postavený zdroj z britské 
vlády o tom informoval list 
The Spectator. Podle bývalé 
ministryně práce a sociálních 
věcí Amber Ruddové by mohl 
být zdrojem kontroverzní 
poradce premiéra Dominic 
Cummings. Za krajně neprav-
děpodobnou považuje nyní 
podle jiného zdroje cito-
vaného agenturou Reuters 
uzavření brexitové dohody 
i německá kancléřka Angela 
Merkelová. Do brexitu, pro 
který se roku 2016 vyslovili 
voliči v referendu, zbývá 
v jeho nynějším termínu 
na konci října už jen 22 dní.

„Jednání tento týden 
pravděpodobně skončí,“ 
uvedl zdroj konzervativního 
časopisu The Spectator. Vinu 
na tom podle něj nese irský 
premiér Leo Varadkar, který 
nechce vyjednávat. „Docela 
dost lidí v Paříži a Berlíně by 

rádo jednalo o naší nabídce, 
ale německá kancléřka Ange-
la Merkelová a francouzský 
prezident Emmanuel Macron 
nebudou tlačit na hlavního 
vyjednávače EU Michela Bar-
niera, dokud Irsko neřekne, 
že chce vyjednávat,“ uvedl 
zdroj.

Minulý týden zaslal britský 
premiér Boris Johnson 
do Bruselu návrh na řešení 
sporu kolem takzvané irské 
pojistky. Na základě jím 
navrhovaného mechanismu 
by Severní Irsko v podstatě 
zůstalo v unijním jednotném 
trhu, ale společně se zbyt-

kem Británie by bylo mimo 
celní unii EU. Celní kontroly 
by byly prováděny v přísta-
vech v Irském moři a mimo 
irsko-severoirskou hranici. 
Unijní představitelé přijali 
návrh chladně, vyjádřili ale 
ochotu o něm jednat.

Německá kancléřka 
Merkelová ale podle vlád-
ního zdroje, který citovala 
agentura Reuters, ve včerej-
ším telefonickém rozhovoru 
s Johnsonem uvedla, že 
uzavření brexitové dohody 
na základě jeho návrhů je 
krajně nepravděpodobné. 
Podle zdroje je s takovouto 
pozicí dohoda v podstatě 
nemožná, a to nejen teď, ale 
kdykoli. „Rozhovory v Bruse-
lu jsou na pokraji zhroucení 
navzdory tomu, že Spojené 
království hodně ustoupilo,“ 
dodal vládní zdroj.

Mluvčí německé vlády tele-
fonát Merkelové s Johnsonem 
potvrdil, k jeho obsahu se ale 
odmítl vyjádřit. /čtk/ 
 Sledujte E15.cz

Jednání o brexitu 
patrně krachnou
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Do brexitu, pro který 
se roku 2016 vyslovili 
voliči v referendu, 
zbývá v jeho nynějším 
termínu na konci října 
už jen 22 dní.

SPRÁVKYNĚ Hongkongu Carrie Lamová varovala, že by 
ve velkoměstě stiženém demonstracemi a ovládaném Čínou 
mohla zasáhnout čínská armáda. Místní úřady ale podle ní dál 
věří, že situaci zvládnou vlastními silami. Demonstrace o víken-
du vyústily v násilí kvůli zákonu o zahalování tváře, jenž platí 
od soboty. Policie za porušení zákazu zatkla téměř 80 lidí.
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ARMÁDA JE VE HŘE

Švédská akademie věd 
udělila letošní Nobe-
lovu cenu za fyziku 

za přispění k porozumění 
vývoi vesmíru trojici fyziků. 
Polovinu ocenění získal 
James Peebles za teore-
tické objevy v kosmologii 
a druhou polovinu ceny 
získali Michel Mayor a Didier 
Queloz za objev historicky 
první exoplanety v systému 
podobném tomu sluneční-
mu. 

James Peebles významně 
přispěl k teorii velkého 
třesku, dále pracoval také 
v oblastech zabývajících se 
temnou hmotou a temnou 
energií. Spolu s Robertem 

Henrym Dickem a dalšími 
fyziky předpověděl exis-
tenci takzvaného reliktního 
záření – mikrovlnného 
záření na pozadí vesmíru. 
Na základě těchto teorií 
také vznikla „mapa mi-
krovlnného kosmického 
pozadí zobrazující veškerý 

známý vesmír. Světlo galaxií 
na něm bylo odstraněno. Ta 
vedla také k upřesnění te-
orií toho, z čeho se vlastně 
vesmír skládá. Dosavadní 
poznání hovoří o 74 pro-
centech temné energie, 22 
procentech temné hmoty, 
3,6 procenta mezihvězd-
ného plynu. Pouhé 0,4 
procenta pak tvoří hvězdy 
a jejich planety.  „Nebýt 
teoretických zjištění Jamese 
Peeblese, nevěděli bychom 
o vesmíru tolik, co víme,“ 
uvedl předseda komise Mats 
Larsson. 

Mayor a Queloz v roce 
1995 objevili první exo-
planetu  na orbitě jiného 

slunce v souhvězdí Pe-
gasus. Její oběh trvá 4,2 
dne. Pozorování nemohli 
učinit přímo, proto použili 
pozorování změn „barvy“ 
hvězdy, kterou exoplaneta 
obíhala. Jejich metodu pou-
žívají astronomové dodnes 
a objevili díky ní přes čtyři 
tisíce dalších exoplanet.

Nobelova cena za fyziku 
byla v letech 1901 až 2018 
udělena 112krát celkem 
209 laureátům. John Barde-
en je přitom jediným z nich, 
který toto prestižní ocenění 
dostal dvakrát – v letech 
1956 a 1972.  

Marek Schwarzmann

Nobelova cena za fyziku patří 
výzkumníkům vesmíru
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Francie 
zablokuje 
dohodu EU 
a Mercosur
Francie nepodepíše do-
hodu o volném obchodu 
mezi Evropskou unií 
a sdružením jihoame-
rických zemí Mercosur. 
V rozhovoru na stanici 
BFMTV to prohlásila 
ministryně životního pro-
středí Élisabeth Borneová. 
Důvodem je, že si jedna 
z členských zemí Merco-
suru neváží amazonského 
pralesa. Kvůli požárům 
v Amazonii se dříve 
střetli prezidenti Francie 
a Brazílie. EU dojednala 
dohodu se čtyřmi zeměmi 
Mercosuru – Brazílií, Ar-
gentinou, Uruguayí a Para-
guayí – v červnu po dvou 
desítkách let. /čtk/ 
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Kurdský osud 
v náladových 
rukách
Veletoče v zahraniční poli-
tice USA jsou občas děsivé. 
V pondělí prezident Donald 
Trump napsal na Twitter, že 
se Američané stahují ze Sýrie 
a ať si jejich kurdští spojenci 
s dalším vývojem v oblasti ně-
jak poradí. Už toho od Ameri-
čanů dostali dost a je načase 
dát Sýrii sbohem. 

Toto oznámení přišlo 
v atmosféře velkohubých 
hrozeb tureckého prezidenta 
Erdogana, který prohlásil, že 
je připraven do prostoru syr-
ského Kurdistánu vpadnout. 
Turecko považuje Kurdy 
za své úhlavní nepřátele 
a Erdogan o nich mluví jako 
o teroristech. Jenže Kurdové 
patří k hlavním silám, které 
nesly tíhu pozemních bojů 
proti nezpochybnitelným te-
roristům – Islámskému státu.

Od roku 2014 Kurdy ze 
vzduchu podporuje koalice 
vedená právě USA a je prav-
da, že bez vzdušné podpory 
by Kurdové proti islamistům 
byli těžko úspěšní. A také 
další osud Kurdů, kteří s pod-
porou USA porazili Islámský 
stát teprve v březnu tohoto 
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Poslanci 
žalují
Sněmovní vyšetřovací 
komise do detailu zmapo-
vala dění kolem privatizace 
těžební společnosti OKD. 
Po zvážení zjištěných faktů se 
shodla, že podá více než deset 
trestních oznámení, vesměs 
na bývalé ministry či bývalé 
majitele důlní firmy a další 
lidi spojené s prodejem pod-
niku. Na seznamu pochopi-
telně nechybí ani Zdeněk Ba-
kala, nejspíš ústřední postava 
celé transakce a také úpadku 
OKD v roce 2016. Zkoumání 
poslanců v zásadě nepřineslo 

nic nového, řadu popsaných 
skutků v minulosti šetřila 
i policie, některé se dostaly až 
před soud a jednání skončilo 
zproštěním obvinění. 

Teď se tedy třicetiletou 
anabází jediného producenta 
černého uhlí v Česku budou 
muset orgány činné v trest-
ním řízení zabývat znovu. 
A v podstatě rozlousknout, 
zda poslance nevedly k jejich 
závěrům jenom politické mo-
tivy. Údiv v této souvislosti 
vzbuzuje přinejmenším fakt, 
že komise při své důkladnos-
ti nezmiňuje jména Václav 
Klaus a Miloš Zeman, tedy 
předsedy dvou vlád, které 
mají privatizaci OKD na triku.

Tvář dne

Pod to, co nyní  
komise zveřejňuje, 
bych se rozhodně  
nemohl podepsat, 
řekl bývalý člen  
vyšetřovací komise  
k OKD a ministr  
kultury Lubomír  
Zaorálek. 
str. 3

Komentář Glosa Jany HAVLIGEROVÉ

a poukazovali na zradu, které 
se USA hodlají na Kurdech 
dopustit. A na rozdíl od pří-
padu Afrínu tato opozice 
dokonce pohrozila Turecku 
reálnými kroky v případě, 
že svévolně překročí syrské 
hranice – od ekonomických 
sankcí po vyloučení z NATO. 
Po několika hodinách Trump 
úplně obrátil a pro změnu 
začal vyhrožovat Turecku. 

Celé dění provází informač-
ní chaos – v syrském Kurdistá-
nu, ale i ve Washingtonu. Si-
tuace zdaleka není urovnaná 
a Kurdové bohužel nemohou 
být v klidu. Po Islámském 
státu je nyní ohrožuje členská 
země NATO. A Kurdové 
vědí, že jejich existence teď 
plně závisí na tom, zda si 
udrží podporu Američanů 
a jejich fyzickou přítomnost 
v regionu. Trump bohužel 
mění názory snad častěji než 
trenýrky, čímž vystavuje své 
spojence infarktovým stavům. 
Protože umožnění turecké in-
vaze do syrského Kurdistánu 
by znamenalo jediné – úplnou 
zkázu syrských Kurdů.

 
Lenka 
KLICPEROVÁ
spolupracovnice  
redakce

roku, závisí na zahraniční 
politice USA. Politice, v jejímž 
čele stojí Trump, jenž dokáže 
během pár hodin vydat 
několik zcela protichůdných 
prohlášení.

Nyní nejmocnější muž světa 
zřejmě pochopil, že syrský 
Kurdistán není totéž co Afrín, 
kurdský okres, do kterého ne-
chal Turky podniknout invazi. 
Turci za nečinného přihlížení 

Američanů i Rusů v lednu 
2018 Afrín zabrali, vyhnali 
Kurdy a do oblasti začali pře-
sídlovat Turecku loajální Ara-
by. Ještě v pondělí odpoledne 
se zdálo, že podobná strategie 
bude uplatněna na celý syr-
ský Kurdistán. Jenže najednou 
je všechno jinak. 

Proti Trumpovu rozhodnutí 
se semkla výrazná opozice 
tvořená demokraty i republi-
kány. Kurdové a jejich zastán-
ci po celém světě protestovali 

Panna – nezvládl ses to naučit.  
Orel – nezvládla jsem tě to naučit.

Na rozdíl od případu 
Afrínu nyní Turci čelí 
reálným hrozbám, 
pokud syrské hranice 
překročí.



Navonění makléři v krizi 
nevydělali ani korunu

Stavby nových továren a skladů nyní nejsou příliš populární, 
málokterá obec si přeje za humny nové haly. Argumentuje, 
že montovny již v moderní ekonomice nejsou třeba. „To je 
však velký omyl. Zaměstnávají nezaměstnatelné, určití lidé 
by jinde pracovat nemohli,“ říká Jakub Holec, zakladatel 
poradenské společnosti 108 Agency, která se zaměřuje na byznys 

s průmyslovými nemovitostmi. 

Daniel NOVÁK

 Podnikat v realitách 
jste začal v časech krize 
v roce 2009, sám jste říkal, 
že bez obchodního plánu. 
Byl to dobrý nápad?
Bylo mi osmadvacet let, 
neměl jsem žádné závazky 
ani peníze, které jsem mohl 
ztratit. První kancelář jsem 

měl v bytě, který si pro-
najímala partnerka. Auto 
jsem pochopitelně neměl, 
takže jsem si od ní půjčo-
val ostře červenou Hondu 
Civic. Začátky byly zajímavé. 
Někdo začínal v garáži, my 
jsme začínali ve třetím patře 
v obýváku.  

 V čem jste chtěl 
původně podnikat?
Jsem stavař, a když jsem 
odcházel z firmy King Sturge, 
chtěl jsem se v bytovém 
developmentu zabývat 
realizací klientských změn. 
Jenže rezidenční trh se v roce 
2009 úplně zastavil. Byl 

jsem však již na vlně, že chci 
podnikat. Takže jsem si řekl, 
že budu dělat, co jsem dělal 
v King Sturge. Nechtěl jsem 
konkurovat nadnárodním 
firmám, ale stát se profesio-
nálním makléřem pro české 
firmy. Jenže to padlo, protože 
jsem tehdy žádnou českou 

firmu neulovil. Mými prvními 
klienty tak byl například 
německý výrobce Benteler 
Automotive, pivovar SAB-
Miller a Gardena ze skupiny 
Husqvarna.

 Jak tvrdá konkurence 
ve vaší branži panuje?
Je to těžší a těžší. V realitách 
je spousta velkých etablova-
ných hráčů. Když jsem ještě 
působil v King Sturge, tak 
jsme v průmyslovém odděle-
ní byli na chvostu firmy vedle 
správy majetku, která se tam 
taky tak nějak tolerovala. 
Když ale přišla krize, celý 
transakční tým navoněných 
makléřů nevydělal tři roky 
ani korunu a všechno živil 
property management a klu-
ci z industriálu. Od té doby 
se průmyslové nemovitosti 
dostaly hodně nahoru. Dnes 
jsou v nich výnosy na podob-
né úrovni jako v prémiových 
kancelářích. 

Ceny nemovitostí i nájmy 
v industriálu jdou naho-
ru. Kdokoliv, kdo vlastnil 
průmyslové reality, na tom 
v posledních pěti letech 
neuvěřitelně zbohatl. Proto 
nyní také všechny velké firmy 
do svých průmyslových od-
dělení neuvěřitelně šlapou. 
Ale narážejí na to, že nemají 
dost seniorních lidí. Díky 
tomu se nám daří naši pozici 
udržet, protože nedokázal 
přijít nikdo, kdo by na sebe 
všechno strhl.       

 Proč je konkurence 
těžší a těžší, když trh jede 
na plné obrátky?
V průmyslové části realitního 
trhu je nás asi dvacet broke-
rů. Všichni se vesměs známe, 
většinou se kamarádíme, 
známe své rodiny. Vždycky 
jsme si drželi určitou úroveň. 
Avšak nyní kvůli novým 
společnostem, které na trhu 
vznikly, se poměry změnily. 
Lidé jsou přeplacení, potře-
bují něco ukázat, potřebují si 
urvat byznys a dělají to za ka-
ždou cenu. Bohužel to teď 
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vidím všude okolo. V Polsku 
je to však ještě horší.    

 Odráží se soupeření 
i na výši provizí?
Samozřejmě je to jedna 
ze stránek konkurenčního 
boje. Když klient dělá tendr 
na brokera, finanční stránka 
v něm hraje významnou roli. 
To je také důvod, proč se 
nehrneme do prémiového in-
vestičního segmentu. Když se 
například prodával kancelář-
ský komplex Waltrovka, byla 
tam provize 0,2 procenta. 
Tím ovšem nechci shazovat 
podobné transakce a odve-
denou práci, ale upozornit  
na to, že například prodejem 
staršího továrního areálu 
můžete vygenerovat vyšší 
výnosy, a to díky standardní 
provizi.

 Na čem se mezi 
realitními poradci nejvíce 
vydělává?
Kapitálové trhy jsou výklad-
ní skříní každé agentury. Vel-
kých investičních transakcí 
se ale neděje mnoho a člo-
věk musí být trochu rozkro-
čený v rámci regionu. Tam 
se chceme dostat. V české 
kotlině fungujeme dobře, 
ale když jednáme s někým, 
kdo je zodpovědný za ak-
vizice nemovitostí, tak mu 
nemohu nabídnout už jen 
Česko a Slovensko. Musím se 
koukat do Polska, do Maďar-
ska, do Rumunska. Takto 
silnou síť sice ještě nemáme, 
ale pracujeme na tom. To je 
můj plán na další dekádu. 
Dobýt východní Evropu. 
Bude to ale o postupném 
růstu a práci. Nemáme jako 
konkurence matku v Londý-
ně, která by to tu zasypala 
miliony eur a přeplácela 
manažery. Takový model 
není ani udržitelný.  

 V zahraničí budete 
dělat stejný byznys?
V první řadě tam určitě chce-
me stát na průmyslových 
nemovitostech. Ale rozhodně 
to nebude jen pronájem hal, 
nýbrž všechno v okolí tohoto 
segmentu. To znamená 
příprava pozemků, jejich 
scelení a přeprodej. Jsou 
fondy, které chtějí vstoupit 
do určité země a koupit tam 
již hotové pozemkové portfo-
lio, a u toho chceme být jako 
silný partner.  

 Bude pro to třeba 
měnit podobu firmy?
Pracujeme na nové organi-
zační struktuře. 108 Agency 
a i její sesterskou investiční 
agenturu 108 Investment 
Advisory úplně začleníme 
do nové akciové společ-
nosti, která se bude rovněž 
jmenovat 108 Agency. Týkat 
se to bude i několika dalších 
firem, které jsme v průběhu 
času založili nebo do nich 
vstoupili. Navíc je ve skupině 
už relativně hodně lidí, takže 
to potřebujeme nějakým 
způsobem strukturovat 
a zefektivnit. Nová holdin-
gová agentura bude mít pod 
sebou zavěšené všechny lidi 
a byznysové linie.

 Co budete dělat 
s developerskými projekty, 
které máte?
Chceme je naopak 
od 108 Agency odštěpit. 
Investovali jsme rovněž 
do lidských zdrojů v podobě 
slovenské společnosti Edgar 
Baker. Tuto investici rovněž 
vyčleníme mimo hlavní sku-
pinu. Rok po startu má Edgar 
Baker patnáct kmenových 
zaměstnanců, nádherné 
obraty a obrovský potenciál. 
Není to sice realitní byznys, 
ale cross-selling s realitami je 
neuvěřitelný. Naši lidé vědí, 
kam směřuje jaká výroba, 
a hned mohou výrobci 
nabídnout manažera nebo 
vedoucí účtárny. Synergie 
jsou obrovské. Ale rovněž to 
vyloženě nepatří do realitní 
skupiny. 

 Znamenají vaše develo-
perské aktivity a investice 
do personální agentury, že 
vedle realitního poraden-
ství budujete ještě další 
nohu svého byznysu?
Jsou to samostatné projekty, 
v nichž nemusím být nijak 
aktivní. Pokud je to potřeba, 
pomáhám například v rámci 
networkingu, ale jsou to věci, 
které mě jinak vůbec neza-
městnávají nebo jen minimál-
ně. Osobně se chci věnovat 
jen realitnímu poradenství, 
konkrétně průmyslovým 
transakcím. Ostatní je ved-
lejší byznys, který se naskytl 
jako zajímavá příležitost.

 Navzdory tomu, jak 
vaše developerské aktivity 
vypadají?

Naším hlavním byznysem je 
makléřství. V developmentu 
nejdeme do žádných průmys-
lových nebo kancelářských 
budov. Primárně jsou to 
rezidenční projekty. Spouští-
me například stavbu dvanácti 
apartmánů ve Špindlerově 
Mlýně. S Honzou Hospodá-
řem realizujeme po České 
republice rovněž retailové 
projekty.

 Stavíte obchody?
Spočívá to v tom, že na-
jdeme pozemek, smluvně 
ho podchytíme a následně 
prodáme například nějaké-
mu potravinářskému řetězci. 
Na zbylé části parcely pak 
připravujeme malý nákupní 
park s pěti šesti nájemci. 
Jsou to projekty ve městech 
okolo dvaceti tisíc obyvatel. 
Jsou to však projekty, které 
zvládneme dělat po veče-
rech.

 Kolik kapitálu v nich 
máte?
Kapitál nepotřebujeme. 
Možná jen peníze na poplat-
ky na pozemkové opce, které 
jsou v řádu jednotek procent 
z kupních cen. Naší přidanou 
hodnotou je, že zajistíme 
pozemek, zajistíme nájemce, 
zajistíme prodej části parcely, 
ale z hlediska investiční vý-
stavby máme partnera, který 
to umí a do této fáze projektu 
investuje. Následně se podě-
líme o procenta z prodeje. 
Naším kapitálem je čas, 
know-how a práce. Příprava 
pozemků pro development 
tvoří značnou část toho, co 
děláme i v rámci 108 Agency. 
Všechno jsou to pozemky 
na šest až sedm let. Za kratší 
dobu dnes průmyslovou 
zónu nepřipravíte.

 Jak se daří oboru prů-
myslových realit obecně?
Poptávka po službách je stále 
obrovská, ale určité oslabení 
už vidíme. Je to hodně dáno 
automobilovým průmyslem. 
Poptávka z Německa ochlad-
la, společnosti již neexpan-
dují tak, jak měly v plánu. 
Samozřejmě je to dané i tím, 
že nemají lidi. Možná by i po-
ptávku od odběratelů měly, 
ale nedokážou sehnat lidi, 
aby byznys navýšily. 

 Do České republiky 
jste přivedli již několik 
čínských firem, mimo jiné 
společnost napojenou 
na koncern Alibaba. 
Bude poptávka Číňanů 
po tuzemských halách 
pokračovat?
S Číňany děláme několik pro-
jektů. Největší je v Belgii, kde 
se staví 350 tisíc metrů čtve-
rečních zase pro společnost 
ze skupiny Alibaba. Celkově 
si ale myslím, že je čínská 
poptávka spíše saturovaná. 
Z tohoto pohledu je mnohem 
nadějnější Srbsko. Jako jediná 
země v Evropě má bezcelní 
obchod s Ruskem, bezcelní 
obchod s Čínou a Tureckem 
a dobrý přístup na trhy 
Evropské unie. Díky tomu 
je v Srbsku řada čínských 
investic. Tam se naplnilo to, 
co se tady hlásalo před třemi 
čtyřmi lety. Všechno skončilo 
v Srbsku. Z toho důvodu také 
chceme v Bělehradu otevřít 
kancelář. Vidíme tam obrov-
ský potenciál.
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Můj plán na další dekádu je 
dobýt východní Evropu. Půjde 
ale o postupný růst a práci. 
Nemáme jako konkurence 
matku v Londýně, která by to tu 
zasypala miliony eur a přeplácela 
manažery. 

• Vystudoval Fakultu stavební 
Českého vysokého učení 
technického v Praze. 

• Realitní ostruhy získal 
v nadnárodní konzultantské 
firmě King Sturge. 

• V roce 2009 založil vlastní 
realitně-poradenskou 
společnost 108 Agency.

Jakub  
HOLEC (38)
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Zažila vaše společnost 
něco významného?  
Pište nám na  
lidee15@cncenter.cz
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NA START DO ŽIVOTA. Poradenská společnost TPA darovala prostřednictvím benefiční talkshow 
Na skleničku 24 200 korun organizaci Dejme dětem šanci. Hosty charitativního zářijového interak-
tivního pořadu Na skleničku v pražském Divadle Palace byli spisovatel Michal Viewegh a herečky 
Erika Stárková a Milena Steinmasslová. Celkový výtěžek z akce 40 752 korun poputuje na projekty 
organizace Dejme dětem šanci podporující děti a mladé lidi z dětských domovů zejména v období 
jejich vstupu do samostatného života.

ZÁVAŽNÉ TÉMA. Na neděli 6. října připadl Světový den mozko-
vé obrny, jehož cílem je upozornit na tuto problematiku a uká-
zat, s jakými problémy se lidé žijící s mozkovou obrnou a jejich 
příbuzní potýkají. K této iniciativě se připojila také společnost 
Kia Motors Czech, která se spolu s Nadací Naše dítě dlouhodobě 
věnuje podpoře rodin s dětmi s mozkovou obrnou a autismem. 
Proto ve spolupráci s neurorehabilitační klinikou Axon uspořá-
dala besedu, jejímž cílem bylo zvýšit povědomí o této diagnóze 
a připomenout, kdy je vhodné vyhledat odborné vyšetření a jak 
probíhá následná terapie. Na besedě zároveň zaznělo, jaké 
jsou nejpalčivější problémy rodin pacientů s touto diagnózou. 
Na snímku zprava: primářka Axonu Jarmila Zipserová, ergo-
terapeutka Jitka Ludvíčková a PR manažerka společnosti Kia 
Kateřina Vaňková Jouglíčková. 

ZA STARÉ MOBILY VYBAVENÍ PRO STACIONÁŘ. Sběrová 
kampaň společnosti Asekol s názvem Věnuj mobil nadále pomáhá 
nejen k ekologické likvidaci vysloužilých mobilních telefonů, ale 
i organizacím, které se jí účastní. Přerovská obecně prospěšná 
společnost Jsme tady díky odevzdání více než tisícovky starých 
mobilů získala příspěvek ve výši 15 tisíc korun na nové vybavení. 
Stacionář pro mladé lidi s tělesným a zrakovým postižením po-
máhá osobám, které vyžadují péči 24 hodin denně. Svou činností 
zároveň pomáhá i rodinám klientů, které by jinak jen stěží zvládaly 
takto intenzivní, psychicky i fyzicky náročnou péči zajišťovat.

LUXUSNÍ MENU. V Makro Akademii v pražských Stodůlkách 
se uskutečnila již čtvrtá galavečeře Chef’s dinner. Tentokrát se 
o přípravu exkluzivního šestichodového menu postaralo šest špič-
kových českých šéfkuchařů – Pavel Sapík, Radek David, Tomáš 
Horák, David Šašek, Martin Staněk a šéfkuchař Makro Akademie 
Petr Stádník. Výjimečný gurmánský zážitek byl doplněný skvělými 
víny, která k jednotlivým pokrmům vybral Jakub Přibyl, sommeliér 
Makra a několikanásobný sommeliér České republiky. Po celý 
večer dokreslovala příjemnou atmosféru originální živá hudba 
a moderátorské vstupy Markéty Hrubešové.

BANKÉŘI A NEZISKOVKY. Equa bank u příležitosti osmého výročí svého vzniku již pošesté 
pořádala Dobrovolnický den. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi v Praze a regionech pomohli 
zaměstnanci banky celkem šesti neziskovým projektům. „Naši zaměstnanci mohli podpořit vybrané 
charitativní projekty buď prací, nebo finančním příspěvkem. Dobrovolných aktivit se letos zúčast-
nilo 58 zaměstnanců Equa bank, což je zhruba deset procent všech našich pracovníků. Kromě toho 
jsme neziskové organizace také podpořili finančně. Celkem jsme vybrali částku přesahující 110 tisíc 
korun,“ upřesnila PR manažerka Markéta Dvořáčková.

Deník E15 a mediální dům Czech News Center pořádají odbornou konferenci

Partneři:

10. 10. 2019 
CIIRC, budova B-Respirium

Program:
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Foto dne 

Vědci zjistili, že…

UNIKÁT. Letečtí 
nadšenci dokončují 
v průmyslovém areálu 
v Liberci-Vratislavicích 
přeměnu stíhačky 
MiG-21MF na funkční 
bojový simulátor. 
„Vzniká z celého 
letadla, a proto to 
bude světový unikát,“ 
uvedl Petr Bílý, který 
znehodnocené letadlo 
bez zbraňových 
systémů koupil přede 
dvěma lety.
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Marek SCHWARZMANN

Kromě změny klimatu, 
okyselování a oteplování 
oceánů nebo šestého hro-
madného vymírání druhů 
hrozí lidstvu další, tišší, ale 
stejně nebezpečná globální 
katastrofa: mohl by dojít fos-
for. Tento prvek je zásadní 
nejen pro vznik života, ale 
také třeba pro výrobu paliv, 
a hlavně hnojiv. Varování 
zveřejnily v nadnárodní 
studii v Journal of the Ame-
rican Chemical Society čtyři 
desítky výzkumníků. 

Chemici varovali, že bě-
hem posledních padesáti let 
se zhruba zpětinásobila glo-
bální spotřeba hnojiv obsa-
hujících fosfor. Do roku 2050 
by se navíc mohla nynější 
spotřeba ještě zdvojnásobit. 
Fosfor však není obnovitel-
ný a těží se jen na několika 
místech na světě. Hrozí tak 
například akutní nedostatek 
hnojiv, což by pro zeměděl-
ství mohlo mít katastrofální 
následky. 

„Neexistuje jakákoli globál-
ní spolupráce, která by sjed-
nocovala přístup k fosforu 
a jeho využívání, natož  

recyklaci,“ uvedl pro web 
Phys.org ekolog a jeden z au-
torů studie Kasper Reitzel 
s tím, že dokonce ani silně 
ekologicky zaměřená EU se 
tématu nikdy nevěnovala.

Vědci pro fosfor vypraco-
vali řadu spotřebních mo-
delů. Některé naznačují, že 
globální zásoby tohoto prvku 
dojdou už za osmdesát let. 
Ty nejpesimističtější tvrdí, 
že to bude dokonce za méně 
než čtyřicet let, a ty optimi-
stické předpokládají čtyři 
sta let. Všechny modely však 
ukazují, že možným řešením 
nedostatku fosforu nebude 

snížení spotřeby, ale nalezení 
nového způsobu recyklace. 
Prvek by údajně mohl být 
až 46krát recyklovatelný 
v podobě fosfátových paliv či 
hnojiv.

„Od počátku využívání 
fosforu se nic nezměnilo. 
Vytěžíme a zpracujeme jej, 
pak jeho deriváty pohnojíme 
pole a déšť většinu vyplaví,“ 
kritizují vědci cyklus s tím, 
že splaveniny vytvářejí zóny 
smrti v lokálních vodstvech. 
Největšími světovými pro-
ducenty fosforu jsou Čína 
a Indie, na které připadá až 
45 procent.

… lidstvu může dojít fosfor
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JEDNA Z VARIANT. Červený 
fosfor zůstává dodnes základní 
látkou pro výrobu zápalek.


