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Vybrat si peníze z tuzemských bankomatů 
se cizincům prodraží. Kurz je tam až 

o desetinu horší než na pobočkách 
bank či ve směnárnách. Finanční domy 
i nebankovní provozovatelé zařízení ale 

tvrdí, že jde o důležitý zdroj jejich příjmů. 
Téma / str. 4–5

Drahé bankomaty

Čínský obrat 
Těžba kryptoměn vypadla 

z čínského vládního 
seznamu nežádoucích 
ekonomických aktivit.
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 CZK/EUR •  25,530 / –0,030 Kč   CZK/USD •  23,048 / –0,068 Kč   PX •  1081,05 /  +0,68 %   BITCOIN •  9210,00 $ / –1,29 %   ZLATO •  1468,00 $ / –1,48 %
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Když máme hlad
Pacientům v nemocnicích hrozí podvýživa, 
zjistil Ústav zdravotnických informací a statis-
tiky. Třetina pacientů v českých nemocnicích 
nesní ani polovinu porce, což má podle lékařů 
za následek pomalejší uzdravování. Pacienti 
prý netrpí hlady, protože mají kvůli nemoci 
sníženou chuť k jídlu. Ministerstvo zdravotnictví 
chce situaci řešit založením pracovní komise, 
která bude řešit nedostatek nutričních terapeu-
tů, náklady stravování či diety. Inu, možná by se 
mohlo začít tím, aby to jídlo lépe chutnalo.

Potraviny jsou v Česku podle posledního srov-
nání páté nejlevnější v EU a jídlo tvoří zhruba 
patnáct procent výdajů průměrného Čecha. 
Levnější jídlo mají už jen Rakušané, Dánové, Ita-
lové, ale i Chorvaté. Takže na dovolenou jedině 
s paštikou!

Hlad hrozí také veverkám. Vědci totiž označili 
žaludy za superpotravinu, která může pomoci 
bojovat proti obezitě a cukrovce. Ohromně se 
tak zvedla poptávka po žaludových nudlích, 
žaludovém želé a žaludovém prášku. Ale nebojte 
se, milé veverky, za týden lidé objeví jiný život 
prodlužující zázrak.

Stát chystá 
rekonstrukce 
sedmi nemocnic
Investice jsou pro zdravotnictví 
podle premiéra Andreje Babiše 
(ANO) zásadní, protože někte-
ré nemocnice jsou ve velmi 
špatném stavu. Naplánovaných 
je sedm strategických staveb 
za 11,6 miliardy korun. Potřeba 
je však přes 70 miliard korun. 
Babiš to prohlásil na zahájení 
konference Zdravotnictví 2020. 
Do zdravotnictví šlo v letoš-
ním roce 320 miliard korun, 
nemocnice dlouhodobě tvrdí, 
že na investice do objektů jim 
peníze nezbývají. „Vybrali jsme 
sedm strategických investic,“ 
řekl Babiš. Ministerstvo zdravot-
nictví upřesnilo, že mezi nimi je 
například výstavba pavilonu chi-
rurgických oborů ve FN Plzeň či 
dostavba a rekonstrukce hlavní 
budovy FN Olomouc. /čtk/

VE VĚKU 78 let zemřel poslední československý premiér Jan Stráský. Byl 
předsedou federální vlády od července do konce roku 1992, přičemž po re-
zignaci tehdejšího československého prezidenta Václava Havla vykonával 
i část pravomocí hlavy státu. Po odchodu z politiky stál v čele Národního parku 
Šumava.  Čtěte jeden z posledních rozhovorů na E15.cz
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půjčoval státní fond za 1,12 pro-
centa, což byl výrazný rozdíl 
proti převládajícím sazbám 
na trhu,“ uvedl analytik Natlan-
du Petr Bartoň s tím, že nynější 
rozdíl už není zdaleka tak velký. 
Úroková míra, za kterou stát půj-
čuje, je totiž závislá na plovoucí 
a výrazně proměnlivé referenční 
sazbě EU, která v současnosti 
činí 2,27 procenta. Průměrná 

Mladí nemají zájem 
o hypotéky od státu
NGUYEN Thuong Ly

Státní půjčky na bydlení pro 
mladé rodiny chce minister-
stvo pro místní rozvoj rozdávat 
i v příštím roce, a to i přes 
klesající zájem. Od začátku 
programu loni v srpnu dorazilo 
do dnešního dne na Státní fond 
rozvoje bydlení zhruba tisíc 
žádostí o půjčku za více než 
jednu miliardu korun. Schváleno 
bylo 627 žádostí za 633,7 milionu 
korun. „Pro příští rok plánujeme 
uvolnit částku 850 milionů ko-
run,“ uvedl mluvčí ministerstva 
Vilém Frček. O státní půjčku až 
dva miliony korun na pořízení 
nového bydlení mohou žádat 
mladé rodiny do 36 let.

Zájem o půjčky přitom letos 
opadl. Průměrný měsíční objem 
žádostí činil loni 148 milionů 
korun, letos je to jen 45 milionů 
korun. Odborníci poukazují, že 
půjčky provázejí příliš svazující 
podmínky a mladé odrazuje 
také klesající výhodnost celého 
projektu. „Ještě loni do října 

úroková sazba hypoték podle 
údajů Hypoindexu přitom činí 
2,47 procenta.

Většina rodin žádala o půjčku 
na stavbu rodinného domu, další 
chtěly peníze na koupi domu 
nebo bytu a méně než desetina 
žadatelů potřebovala peníze 
na rekonstrukci. Průměrně 
však získaly od státu jen jeden 
milion korun a podle ekonomů 
tak museli mnozí žadatelé tuto 
půjčku zkombinovat s běžnou 
hypotékou. „Bylo by vhodné 
zvýšit částky, které je možné 
si půjčovat,“ uvedl analytik BH 
Securities Štěpán Křeček, podle 
kterého jinak program nebude 
mít vliv na zlepšení dostupnosti 
bydlení.

Ministerstvo zatím změny 
v programu nechystá. „S pří-
padnou úpravou bude možné 
počítat až ve chvíli, kdy budou 
zajištěny příjmy Státního fondu 
rozvoje bydlení a se schválením 
novely zákona, které umožní 
poskytovat půjčky na nákup 
družstevního podílu,“ uvedl 
Frček.

Průměrně rodiny získaly 
od státu jen jeden milion 
korun a podle ekonomů 
tak museli mnozí 
žadatelé tuto půjčku 
zkombinovat s běžnou 
hypotékou.

Zápisník  
Nguyen THUONG LY

https://www.e15.cz/rozhovory/zemrel-jan-strasky-co-rikal-byvaly-premier-o-politice-ctete-v-jednom-z-poslednich-rozhovoru-1341675


Pražský magistrát 
oficiálně zahájil stavbu 
nové Trojské lávky. 

Dokončená bude do konce 
října 2020 a náklady činí 
128 milionů korun. Její 
šířka bude čtyři metry a má 
sloužit chodcům i cyklistům. 
V případě potřeby po ní 
bude moci přejet sanitka. 
Lávku postaví firma SMP 
CZ. Původní lávka se zřítila 
2. prosince 2017 a zraněni 
byli čtyři lidé, z toho dva 
vážně. Město každému dalo 
50 tisíc korun a na dalším 
odškodnění se domluvilo 
letos v lednu s pojišťovnou.

„Udělali jsme vše, aby 
stavba začala co nejdříve, 
podařilo se nám zkrátit 
přípravné procesy. Minu-
lý pátek jsme tak předali 
staveniště a již nyní začaly 
práce na tom, aby lávka byla 
dokončena,“ řekl náměstek 

primátora Adam Scheinherr 
(Praha sobě).

Oproti původní zřícené 
lávce bude ta nová širší 
a díky odlišné konstrukci 
bude snáze kontrolovatelná. 
Původní byla postavena tak-
zvaně předpjatou konstruk-
cí, kdy jsou například lana 
v betonu. „Všechna místa 
budou vizuálně přístupná, 
takže mostní kontrolor snad-
no zjistí, jestli se na ní něco 
děje nebo se nějaké části 
dostávají do špatného stavu,“ 
řekl Scheinherr.

Lávka bude postavená 
geometricky tak, aby se při 
povodni u jejích pilířů nedě-
laly víry. Také bude mít sklo-
pitelné zábradlí a voda přes 
něj případně lépe přeteče. 
Stavební společnost nyní 
musí lávku napřed založit 
a zhotoví takzvané štětovni-
cové stěny poloostrovů. /čtk/

Stavba nové Trojské lávky začala
www.e15.cz | 3
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Již 20 let podporujeme univerzálního 
českého génia a všeuměla Járu Cimrmana

Jsme v Evropě, v Asii, 
v Americe, a díky němu  
i tak trochu na severním  
pólu a v Africe

312360/16 inzerce

BEZPEČNÁ LÁVKA. Všechna místa budou vizuálně přístupná, 
mostní kontrolor by tak měl snáze zjistit, jestli se na ní něco děje 
nebo se nějaké části dostávají do špatného stavu.
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Benešová se 
zastala kraje 
v kauze Babiš
Ministerstvo spravedlnosti 
rozhodlo, že nezahájí pře-
zkumné řízení rozhodnutí 
středčeského krajského úřa-
du ohledně údajného střetu 
zájmů premiéra Andreje 
Babiše. Resort pro zahájení 
řízení neshledal důvody. 
Podnět k přezkumu podala 
minulý měsíc organizace 
Transparency International, 
která rozporovala zastave-
ní přestupkového řízení 
s premiérem. Správní řízení, 
které rovněž TI iniciovala, se 
týkalo údajného přestupku 
proti zákonu o střetu zájmů. 
Babiš čelil podezření, že 
stále ovládá média spada-
jící pod holding Agrofert. 
Premiér se bránil tím, že 
holding vložil do svěřenské-
ho fondu. Středočeský úřad 
řízení pravomocně zastavil. 
/čtk/  Sledujte E15.cz

https://www.e15.cz/
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Majitelé bankomatů slušně 
vydělávají na cizincích

Bankéři tvrdí, že 
se nevýhodnými 
kurzy hojí 
za vysoké 
náklady 
na bankomaty.

Turisté mířící 
za krásami 
Česka se mu-
sejí popasovat 
s pastí na své 
peněženky 

často už krátce po příletu. Až 
o desetinu peněz je totiž při-
praví banální startovní trans-
akce v podobě výběru peněz 
z bankomatu. Je přitom lho-
stejné, jaké logo stroje nesou. 
Jejich provozovatelé převážně 
z řad tuzemských bank totiž 
zhruba polovinu transakcí 
počítají přes směnný kurz, 
který se od toho ceníkového 
liší takřka o deset procent. 

Podivná konverze 

Koncem října například 
turisté v největší bankomato-
vé síti provozované Českou 
spořitelnou dostali za euro 
22,90 koruny. To je o dvě 
koruny či osm procent méně, 
než by získali na směnáren-
ské pobočce stejné banky.

„Kurzovní rozdíly spojené 
s výběry klientů zahraničních 
bank jsou důležitým zdrojem 
příjmů pro krytí nákladů spo-

jených s provozem a moder-
nizací největší bankomatové 
sítě v Česku, která je přitom 
z více než čtvrtiny využívána 
klienty konkurenčních domá-
cích a zahraničních bank,“ 
uvádí mluvčí České spořitelny 
Filip Hrubý. Ostatní hráči 
na českém bankovním trhu 
postupují obdobně. 

„Kurz je tvořen ceníko-
vým kurzem a přirážkou,“ 
omezuje se na obecnější 
tvrzení mluvčí UniCreditu 
Petr Plocek. Bankomaty 
UniCredit dávaly počátkem 
srpna za euro 22,52 koruny, 
podle valutového ceníku 
banky by ale na pobočce lidé 
dostali o necelé dvě koruny 
více. Výhodnější kurzy ale 
ve stejné době mnohdy nabí-
zely i běžné směnárny z řad 
nebankovních hráčů. 

Turisté v bankomatech 
podle dat Sdružení pro 
bankovní karty vybrali loni 
přes osmnáct miliard korun. 
Zhruba polovinu toho vydaly 
stroje v kurzově méně vý-
hodném režimu, v takzvané 
dynamické konverzi měn 
stanovené provozovatelem 

Počty bankomatů v Česku (v tisících)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

5 500

5 000

4 500

4 000

* 2. čtvrtletí Pramen Sdružení pro bankovní karty

4 299
4 433 4 480

4 545

4 258

4 616

5 461
5 548

bankomatu. Teoreticky si tak 
provozovatelé bankomatů 
mohli přijít na více než mi- 
liardu korun. Turista v tako-
vém případě sice vidí směnný 
kurz na displeji stroje, ale 
pokud tuto možnost nezvolí, 
kurz se nedozví. 

„V takovém případě se 
o kurzu dozví až z výpisu 
z účtu nebo z internetového 
bankovnictví až po uskuteč-
nění transakce,“ říká ředitel 
pro Českou a Slovenskou 

republiku společnosti Euronet 
Worldwide Ondřej Kozák. 
Provozovatelé bankomatů tak 
mnohdy sázejí na to, že turista 
transakci se znalostí konkrét-
ních dat nakonec uskuteční. 

Bankéři tvrdí, že se nevý-
hodnými kurzy hojí za vysoké 
náklady na provoz banko-
matů. Ty čítají nižší stovky 
tisíc ročně za instalaci a vyšší 
stovky tisíc za provoz. Své 
prý sehrála také „příprava“ 
na novou evropskou regulaci 
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turisté. Za nimi jsou Rusové 
a Slováci. Němci loni vybrali 
jen ze sítě, kterou zpracovává 
Global Payments, 1,7 miliardy 
korun, Rusové 1,1 miliardy 
korun a Slováci necelou mi- 
liardu. „Hotovost je v přepoč-
tu na počet operací nejoblíbe-
nější hlavně u Rusů,“ upozor-
ňuje mluvčí Global Payments 
Ondřej Holoubek. 

Majitelé bankomatů slušně 
vydělávají na cizincích

platnou od letošního prosin-
ce, takzvanou Sepa, která 
bankám nařizuje snížení po-
platků za přeshraniční platby 
eurem na úroveň plateb 
vnitrozemských. 

Nejvíce vyberou Němci 

„Vysoké náklady na ban-
komaty a propad poplatků 
z europlateb musíte zaplatit 
z něčeho jiného,“ řekl deníku 
E15 bankéř, který si nepřál 
být jmenován. Banky však 
obdobně nevýhodné kurzy 
využívaly i loni, jak plyne z 
potvrzení o výběrech z ban-
komatů obou bank z loňské-
ho roku, která má deník E15 
k dispozici. Některé z bank 
přesto už od kurzové sankce 
upouštějí. 

„Při výběrech z našich ban-
komatů přes režim dynamic-
ké konverze neuplatňujeme 
další přirážku ke kurzovnímu 
lístku,“ uvádí mluvčí AirBank 
Jana Karasová. Brzy totiž 
může nastat změna celého 
systému. „Na unijní úrovni se 
připravuje nová regulatorika, 
která by měla řešit i téma 
směnných kurzů v banko-
matech,“ říká šéf Sdružení 
pro bankovní karty Roman 
Kotlán. 

Podle údajů významného 
zpracovatele platebních 
transakcí Global Payments 
vybírají v českých bankoma-
tech největší sumy němečtí 

 
Téma připravili 
Jaroslav BUKOVSKÝ 
a Vladan GALLISTL

Jiří LIEBREICH

Počty bankomatů, které 
umožňují výběr cizích měn, 
a přitom patří nebankovním 
společnostem, rychle rostou. 
Nahrává tomu fakt, že pro-
vozovatelům nehrozí pokuty 
za porušování legislativy. Zda 
bankomaty fungují v rámci 
nastavených pravidel, nekont-
roluje žádný úřad. Jedinou 
výjimkou je dohled na pra-
vost a platnost bankovek, 
který zajišťuje Česká národní 
banka.

Bankomaty totiž nespa-
dají do zákonné definice 
směnárenských obchodů 
a zároveň se na ně vztahuje 
výjimka z regulace platebních 
služeb. Pravomoc kontrolovat 
bankomaty nemá ani Česká 
obchodní inspekce.

Novela neprošla

„Nejde o ČNB dohlíženou 
činnost ani z hlediska zákona 
o směnárenské činnosti, ani 
z hlediska zákona o plateb-
ním styku. Za nedodržování 
povinností provozovatelů zá-
kon nestanoví žádné sankce 

a ani není určen orgán, který 
by na jejich plnění dohlížel,“ 
uvádí mluvčí České národní 
banky Petra Vodstrčilová.

Absenci pokut a dohledu 
mohla ukončit loňská noveli-
zace zákonů o směnárenské 
činnosti a platebním styku. 
„ČNB zásadně požadovala 
stanovení sankcí a určení 
kontrolního orgánu. Mini-
sterstvo financí naší připo-
mínce nevyhovělo,“ doplňuje 
Vodstrčilová.

Rezort financí zdůvodňu-
je zamítnutí tím, že v době 
připomínky ČNB vyjedná-
valo o novele v EU, a jelikož 
nebyla jednání uzavřena, 
nemělo smysl určovat dohle-

dový orgán. Později připravil 
novelu zavádějící dohled, ale 
ta dosud neplatí.

Na klienty bankomatů tak 
mohou čekat nástrahy. „Ně-
kteří provozovatelé vnucují 
klientům k výběru nesmyslně 
vysoké částky ve výši průměr-
ného platu. To je nebezpečné 
nejen pro turisty,“ uvádí autor 
pořadu Honest Guide Janek 
Rubeš, jenž se tématu dlouho-
době věnuje.

Ošidná služba

Nevýhodné směnné kurzy 
jdou často na vrub takzvané 
služby DCC, kdy směnu prová-
dí provozovatel bankomatu, 
nikoli vydavatel karty, tvrdí 
Rubeš. „Nabízí ji většina bank 
a nebankovních bankomatů. 
Pokud tuto volbu odmítnete, 
přepočítá kurz vydavatel 
vaší karty, což je téměř vždy 
výhodnější,“ doplňuje.

Jedinou kontrolu provádí 
ČNB u zpracovatelů banko-
vek a mincí, kteří se podílejí 
na plnění bankomatů pro 
výdej eurobankovek. Dohled 
spočívá v testu zařízení, zda 
odhalí falzifikáty a neplatné 
bankovky. 

Na směnu v pouličních 
automatech úřady nestačí

Bankomaty nespadají 
do zákonné definice 
směnárenských 
obchodů a zároveň 
se na ně vztahuje 
výjimka z regulace 
platebních služeb. NEVÝHODNÝ KURZ. Turisté 

prodělají na výběru jednoho 
eura z bankomatu několik 
korun oproti řadě směnáren 
i bank v centru Prahy.



Daniel NOVÁK

Pražská správa nemovitostí 
realitního magnáta Václava 
Skaly jedná podle informací 
deníku E15 o vstupu realitní 
části pojišťovací skupiny 
Generali do svého obchodní-
ho domu Kotva. Tato legenda 
českého retailu se dlouhodobě 
potýká se silnou konkurencí 
protějšího nákupního centra 
Palladium. Zvýšit návštěvnost 
má rozsáhlá rekonstrukce 
začínající v příštím roce. 

K mání byla část i celek

„K této věci se nebudeme vy-
jadřovat,“ reagovala na zasla-
né dotazy o jednání s Gene-
rali mluvčí PSN Kateřina Jukl. 
Sdílnější nebyla ani pojišťov-
na. „Jde o informace, které 
spadají do oblasti interních 
záležitostí skupiny Generali. 
Proto je nemohu komento-
vat,“ uvedl mediální zástupce 
Generali Jan Marek. 

O hledání investora do Kot-
vy informoval deník E15 již 

Generali má zájem 
o obchodní dům Kotva

v níž je Kotva „zaparkovaná“, 
prodělala 74 milionů korun. 

Problém vyšších pater 

Kotva v posledních dvou 
letech trpěla slabší návštěv-
ností. Ta se zpětně podepsala 
na zájmu obchodníků o tamní 
prostory, zvláště ve vyšších 
patrech. Skala to vyřešil tím, 
že do celého čtvrtého patra 
umístil velkou prodejnu svého 
e-shopu s oblečením Bibloo.

Zlom si však vlastník ob-
chodního domu slibuje teprve 
od chystané rekonstrukce 
za zhruba jednu miliardu 
korun. Stavba se ovšem bude 
muset vyrovnat se skutečnos-
tí, že Kotva je od letošního 
dubna památkově chráněnou 
budovou. Výraznou renovaci 
prodělala naposledy před 
deseti lety. 

Architekty obchodního 
domu dokončeného na za-
čátku sedmdesátých let 
minulého století jsou manželé 
Věra a Vladimír Machoninovi. 
Jméno získal podle sousední-
ho paláce Kotva.

na počátku letošního roku. 
Do nejužšího kola se nakonec 
dostala právě Generali. Podle 
informací z realitního trhu 
byla na stole možnost převze-
tí celého obchodního domu, 
nebo jen koupě podílu v ne-
movitosti. 

Realitní část skupiny 
Generali je na pražském 
nemovitostním trhu po-
měrně aktivní. Letos získala 

rekonstruovaný a dostavěný 
Šporkovský palác v Praze 1. 
Do pojišťovacího holdingu 
patří rovněž sousedící paláce 
Euro a Astra ve spodní části 
Václavského náměstí nebo re-
novovaná historická budova 
na Jungmannově náměstí. 

Pražská správa nemovi-
tostí koupila Kotvu v roce 
2016 zhruba za dvě miliardy 
korun. Následně objekt umís-

tila do speciální firmy První 
nemovitostní. Společnost 
měla podle své výroční zprá-
vy na konci loňského roku 
úvěry od konsorcia České 
spořitelny a ČSOB v hodnotě 
přes jednu miliardu korun. 
Z pronájmů obchodů loni 
První nemovitostní inka-
sovala 185 milionů korun, 
v čistém vydělala 28 milionů 
korun. Předloni společnost, 
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Úžasné oceány 
každý pátek
20.00 – 22.00

Jako korál patřím mezi mořské 
žahavce. V jedné mojí „větvi“ 
nás bydlí miliony.

Poznejte svět zblízka.
312138/66 inzerce

ZMĚNA. 
Zlom 
v návštěvnosti 
obchodního 
domu Kotva si 
majitel slibuje 
od chystané 
miliardové 
rekonstrukce.
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Změny ve vlastnických 
poměrech u vyhledá-
vače Kiwi.com přinesly  

akcionářům solidní návrat-
nost investice. Když Kiwi 
změnil majitele, prodal svůj 
podíl i někdejší šéf polostátní 
firmy ČEZ Martin Roman, jak 
informoval magazín Forbes. 
Stalo se tak poté, co vlast-
nicky odešel ze společnosti 
Touzimsky Airlines, která 
drží desetiprocentní podíl. 

„Rozhodnutí bylo čistě ob-
chodního charakteru,“ sdělil 
deníku E15 důvod transakce 
Roman s tím, že její hodnotu  
nechce komentovat. „Vzhle-
dem k tomu, že Touzimsky 
Airlines spoluvlastní pouze 
Kiwi a Roman v ní měl před 
srpnovým exitem šestinový 
podíl, lze hodnotu transakce 
odhadnout,“ říká ekonom 

Exšéf ČEZ Roman mohl 
na Kiwi vydělat stamiliony

BHS Štěpán Křeček s tím, 
že Romanův nepřímý podíl 
v Kiwi, jehož hodnota byla 
v červnu podle Forbesu 
oceněna přibližně na šest 
miliard korun, totiž činil  
1,7 procenta. „Z toho vyplý-
vá, že vyjednávání o podílu 
se mohla přehoupnout přes 
sto milionů korun,“ odhadu-
je Křeček. 

Roman vydělal už v čer-
venci, kdy Touzimsky v Kiwi 
snížil svůj podíl z 21 na deset 
procent. Opět to mohlo být 
sto milionů korun.

Do role spolumajitele vy-
hledávače naopak přichází 
někdejší šéfka zprostředko-
vatele letenek Lucie Brešo-
vá, která v Touzimsky Airli-
nes získala dvouprocentní 
podíl. „Společnost jsem 
pomáhala postavit, takže 

věřím v její pevné základy. 
Zároveň vnímám další po-
tenciál, který pomůže roz-
vinout nový investor, a tedy 
i zhodnocení mého podílu,“ 
říká ke svému motivu. 
Nynější vlastnická struktura 
Touzimsky Airlines sestává 

ze tří majitelů. Zbylý podíl 
mají napůl rozdělený Jan 
Veverka, majitel mateřské 
Touzimsky Kapital, a jeho 
rodinný přítel Aleš Zázvor-
ka, šéf a vlastník společnosti 
IBG vyrábějící baterie.

Touzimsky Airlines má 
podíl pouze v Kiwi.com, 
Touzimsky Kapital Holding 
nicméně drží pětinový 
podíl například ve firmě 
Big Board, která se zabývá 
outdoorovou reklamou 
a v srpnu investičně vystou-
pila z technologické Smart 
Software.

Pro Kiwi se nyní nic nemě-
ní. Od června drží majoritu 
fond General Atlantic, když 
za tři miliardy korun koupil 
51procentní podíl. 

Ondřej SOUČEK
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E15 & BYZNYS NASTARTUJTE SE

Chceme vyčistit vodu 
od pesticidů či zbytků léčiv
Odstraňování znečišťujících látek z pitných a odpad-
ních vod je velkou výzvou současné doby. Jednou 
z firem, které na tom postavily svůj byznys, je Art 
Carbon. Ta letos získala druhou cenu v soutěži Ko-
merční banky Nastartujte se. „Čistá a kvalitní voda 
je totiž základem všeho,“ říká Daniel Bouša, technic-
ký ředitel společnosti.
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Jaký byl prvotní podnět 
k založení vaší firmy?
V Česku, ale i ve světě existuje dlouho 
neřešený problém znečištění vodních 
zdrojů mikropolutanty. To jsou látky 
pocházející ze zemědělství, zdravot-
nictví, ale také z kosmetiky a čisticích 
produktů. Jedná se o různé druhy 
pesticidů, herbicidů, fungicidů, léčiv, 
jejich metabolitů a dalších organic-
kých látek. Pro mě byla podnětem 
osobní zkušenost, kdy jsem se 

přiotrávil pitnou vodou v pražských 
Dejvicích znečištěnou koliformními 
bakteriemi. Poté jsem si uvědomil, 
jak je čistá a kvalitní voda důležitá.

Není to dávno, kdy jste projekt 
rozjeli. Jaká je momentálně situa
ce? Chcete působit i v zahraničí?
V současné době ukončujeme vývoj 
prvního prototypu filtračního ma-
teriálu ve spojení s VŠCHT Praha. 
V následujících měsících vybudujeme 

pilotní filtrační jednotku, na které 
budeme technologii testovat v polo-
provozním měřítku. Zájem projevila 
i společnost Chemoprojekt, se kterou 
spolupracujeme na projektu filtrační 
jednotky v irácké Basře. Po usaze-
ní na českém trhu chceme vyvíjet 
aktivity zejména v zemích, které mají 
problémy s nedostatkem vody. 

Co pro vás ocenění znamená 
a na co využijete získanou finan
ční odměnu?
Druhé místo v soutěži Nastartujte se 
pro nás znamená zejména pozitiv-
ní zpětnou vazbu a potvrzení, že 
náš projekt má potenciál a budou-
nost. Odměnu využijeme na nákup 
komponent poloprovozní filtrační 
jednotky a zbylé peníze na vybavení 
plánované výrobny.

Máte další podnikatelské plány? 
Dalším trhem, kam má náš materiál 

potenciál proniknout, je filtrace 
vzduchu. Zde se v dnešní době 
používá aktivní uhlí, které máme 
ambici nahradit. 

Jaké doporučení byste dali mla
dým lidem, kteří by chtěli začít 
podnikat?
Rozjezd podnikání je obohacující zku-
šenost sama o sobě, a pokud chcete 
být svým pánem v profesním životě, 
určitě do toho jděte. Nenechte se 
odradit projekty, které vám nevyjdou. 
 /vib/

DALŠÍ INFORMACE NA  
WWW.NASTARTUJTESE.CZ

KB_nastartuj_se_8_11_19.indd   13 07.11.2019   15:20:22

30
42

84
/1

68

EXIT. Roman odešel z Touzimsky 
Airlines, jež má podíl v Kiwi.com.

Instituce zhoršily 
výhled ekonomiky

ČNB, ministerstvo financí 
i Evropská komise změnily  
k horšímu očekávaný vývoj 
českého hospodářství v příš-
tím roce. Ekonomika podle 
ČNB stoupne o 2,4 pro- 
centa, podle ministerstva 
financí o dvě procenta a po-
dle EK o 2,2 procenta. Letos 
čekají ministerstvo a komise 
růst o 2,5 procenta a ČNB 
o 2,6 procenta.

Spotřeba piva v Česku 
klesá, ale vývoz roste

České pivovary za letošní 
tři čtvrtletí vyrobily mezi-
ročně o 1,2 procenta méně. 
Pro tuzemský trh klesla 
produkce o 3,2 procenta, 
naopak na export vzrostla 
o 4,3 procenta. Na vývoz 
připadla téměř čtvrtina 
celkového výstavu. /čtk/

Krátce
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musejí být soběstačné,“ 
dodal Son.

Nedávno poskytnutou 
finanční injekci do WeWork 
ve výši pěti miliard dolarů, 
díky které získala SoftBank 
80procentní podíl ve start-
-upu zaměřeném na pro-
nájem sdílených kanceláří, 
se ale Son zdráhal popsat 
jako záchranu. Podle něj šlo 
o výjimku, která se nebude 
opakovat.

WeWork v prvním pololetí 
tohoto roku vykázala ztrátu 
900 milionů dolarů, její 
příjmy se však zdvojnásobi-
ly na 1,54 miliardy dolarů. 
V polovině září společnost 
odložila plánované uvedení 
svých akcií na burzu. Firma 

SoftBank už má dost 
ztrátového WeWork
Jan VÁVRA

Šéf japonské Softbank Ma-
sajoši Son vydal jasné stano-
visko ke své problémové 
investici. Start-up WeWork 
nemůže ze strany japon-
ského holdingu počítat se 
„záchrannou investicí“, 
která by měla firmu dostat 
z finančních potíží. WeWork 
ale není jediná firma z port-
folia japonského holdingu, 
která mu může způsobit 
finanční újmu, uvádí CNBC.
Šéf Softbank takto ostře 
reagoval poté, co holding 
vykázal první čtvrtletní 
ztrátu za 14 let. „Všechny 
firmy v našem portfoliu 

ale nepředstavuje jedinou 
problémovou investici z in-
vestičního fondu Softbank 
s názvem The Vision Fund, 
přiznal Son.

Poukázal například 
na aplikaci Wag, která zpro-
středkovává venčení a hlí-
dání domácích mazlíčků. 
Od Softbank získala v minu-
lých letech na 300 milionů 
dolarů. Samostatné téma 
pak představuje hospoda-
ření přepravní služby Uber. 
Hodnota jejích akcií od květ-
nového vstupu na burzu 
poklesla o zhruba 40 pro-
cent. Reagovaly tak na fi-
nanční výsledky společnosti 
za třetí kvartál. Uber v něm 
prohloubil ztrátu meziročně 
o 18 procent na 1,2 miliardy 
dolarů (27,5 miliardy korun). 
Firmě sice stouply tržby, 
ale kvůli silné konkurenci 
masivně investuje do re-
klamních akcí a do nových 
služeb typu donášky jídla 
Uber Eats.

 Sledujte E15.cz

Země Množství Kurz
Austrálie 1 15,896

Čína 1 3,305

EMU 1 25,530

Japonsko 100 21,119

Maďarsko 100 7,673

Polsko 1 5,986

Rusko 100 36,168

Švýcarsko 1 23,214

USA 1 23,048

Velká Británie 1 29,531

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 7. 11. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 128,00   0,00 % 

CETV 102,20   0,39 % 

ČEZ 519,50   0,39 % 

Erste Bank 860,20   1,01 % 

Kofola 285,00   0,71 % 

KB 794,00   1,40 % 

Moneta 78,50   0,13 % 

O2 CR 218,00   0,69 % 

Pegas 708,00   0,00 % 

Philip Mor. ČR 13820,00   0,88 % 

TMR 905,00 0,00 %

VIG 628,00   0,96 % 

Celkový objem (v tisících korun) XXX XXX

Akcie na pražské burze 7. 11. 2019

Hotel & Resort Lipno

Lipno_inzerce_E15_Zima2019.indd   3 31.10.2019   16:08:55

313139/17 inzerce

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Masajoši Son reaguje na četné dotazy 
kolem byznysu Softbank.
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Dolování virtuálních 
mincí už podle 
Pekingu není odvět-

vím, které by se měl stát 
snažit eliminovat. S odkazem 
na vládní nařízení to uvedl 
vývojář Samson Mow. Čína 
tak mění svůj přístup k těžbě 
kryptoměn. Ještě začátkem 
roku přitom patřila na tam-
ní seznam nežádoucích 
ekonomických aktivit. V jeho 
aktuální verzi, která má 
vstoupit v platnost od ledna, 
však takzvaný mining chybí. 
Novinka představuje velmi 
vzácný projev podpory aktivit 
spojených s bitcoinem ze 
strany Pekingu.

Čína patří mezi země, 
kde je obchodování s digi-
tálními mincemi zakázáno, 
připomíná portál Cointele-
graph. Podle Mowa, který se 
současně angažuje ve společ-
nosti Blockstream zaměřené 
na zdokonalování technické 
stránky bitcoinu, jde o výraz-
ný podnět k dalšímu růstu 
ceny nejrozšířenější virtuální 
měny. Ta však v době zveřej-
nění informace ztrácela nece-
lého půl procenta a držela se 
kolem 9300 dolarů za minci.

Celkově přísný postoj 
ke kryptoměnám Peking de-
klaruje i přesto, že prezident 
Si Ťin-pching nedávno vyzval 
k větší podpoře a využití 
blockchainu, tedy informač-
ně-technologické inovace, 
která je podstatou fungování 
bitcoinu. „Pokrok v oblasti 
blockchainu by neměl vést 
ke spekulaci s digitálními 
mincemi,“ korigoval pozdě-

ji podle agentury Reuters 
prezidentova slova čínský 
stranický tisk.

Čína nicméně bez ohledu 
na přístup vlády patří v těžbě 
bitcoinu k velmoci. Podle MIT 
Technology Review se na je-
jím území nachází zhruba po-
lovina výpočetního výkonu, 
který pomáhá zabezpečovat 
chod bitcoinové sítě. Tamní 
těžaři mnohdy využívají levné 
elektrické energie z vodních 
či uhelných elektráren. Z Číny 
navíc pocházejí i dva největší 
světoví výrobci zařízení 
určených k dolování bitcoinů 
– Bitmain a Canaan. Obě firmy 
se navíc připravují na vstup 
na americkou akciovou 
burzu.

 
více O KRYPTOMĚNÁCH

 NA E15.cz

Jan VÁVRA

Čína zmírňuje svůj 
přístup k těžařům 
digitálních mincí

Lenovo Group
Největší výrobce osobních 
počítačů na světě ve druhém 
finančním čtvrtletí díky 
silnější poptávce zvýšil čistý 
zisk meziročně o 20 procent 
na 202 milionů dolarů. Tržby 
firmy se zvýšily o procento 
na 13,5 miliardy dolarů. Dru-
hé finanční čtvrtletí skončilo 
v září.

Siemens

Německý průmyslový 
koncern ve svém čtvrtém 
fiskálním čtvrtletí více 
než zdvojnásobil čistý 

zisk na 1,47 miliardy eur 
ze 681 milionů eur před 
rokem. Čtvrtletní tržby vzrost-
ly meziročně o osm procent 
na 24,5 miliardy eur. Firma 
ale oznámila, že vzhledem 
k útlumu globální ekonomiky 
vidí příští rok jako náročný. 

Toyota Motor
Největší japonská automobil-
ka ve svém druhém finanč-
ním čtvrtletí zvýšila provozní 
zisk meziročně o 14 procent 
na 662,3 miliardy jenů, 
zhruba 141 miliard korun. 
Firma uvedla, že k výsledku 
přispěl růst celosvětového 
prodeje a vyšší ziskovost 
v Severní Americe. Druhé 
finanční čtvrtletí skončilo 
v září. Automobilka z hledis-
ka provozního zisku zažila 
nejlepší druhé finanční čtvrt-
letí od roku 2015. Toyota 
potvrdila, že v celém finanč-
ním roce počítá s provozním 
ziskem 2,4 bilionu jenů. /čtk/

Výsledky

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

televize pro celou rodinu
České seriálové 

legendy

30 případů majora Zemana 

STŘEDA A SOBOTA 20:20

ROZSAHEM NEJVĚTŠÍ TELEVIZNÍ SERIÁLOVÝ PROJEKT 
Z NORMALIZAČNÍCH LET OSLAVUJE BEZPEČNOSTNÍ APARÁT 

SOCIALISTICKÉHO REŽIMU ČESKOSLOVENSKA 
A OČERŇUJE JEHO ODPŮRCE. 

311241/55 inzerce

VSTŘÍCTNÝ POSTOJ. Těžba kryptoměn vypadla z čínského 
vládního seznamu nežádoucích ekonomických aktivit.
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Podle MIT Technology 
Review se na území 
Číny nachází zhruba 
polovina výpočetního 
výkonu, který pomáhá 
zabezpečovat chod 
bitcoinové sítě.



Trojice menších britských po-
litických stran uzavřela spoje-
nectví, které má zajistit, aby 
se po prosincových volbách 
dostalo do britského parla-
mentu co nejvíce odpůrců 
brexitu. Liberální demokraté, 
velšská strana Plaid Cymru 
a Zelení se dohodli, že proti 
sobě nebudou kandidovat 
až v 60 volebních obvodech 
v Anglii a ve Walesu.

„Je to významný okamžik 
pro všechny, kdo chtějí 
napříč zemí podpořit kan-
didáty, kteří chtějí setrvat 
v EU,“ uvedla předsedkyně 
Liberálních demokratů Jo 
Swinsonová.

V posledních volbách 
v roce 2017 Liberální demo-
kraté získali 12, Plaid Cymru 
čtyři a Zelení jedno poslanec-

Odpůrci brexitu 
spojují síly 

ké křeslo v 650členné Dolní 
sněmovně. 

Především Liberální demo-
kraté by si ale po prosinco-
vých volbách mohli výrazně 
polepšit. Podle středečního 
průzkumu by mohli získat 
až 17 procent hlasů oproti 
7,4 procenta ve volbách  
přede dvěma lety. /čtk/ 
  Sledujte E15.cz

10 | ZAHRANIČÍ

312408/15 inzerce

FRANCOUZŠTÍ POLICISTÉ evakuovali uprchlíky z provi-
zorních táborů na severovýchodě Paříže a z departementu 
Seine-Saint-Denis u metropole. Do nových příbytků bylo 
podle úřadů převezeno 1600 lidí. Město na operaci vyčlenilo 
600 policistů, z nichž část na místech zůstane, aby zabránila 
obnovení táborů.
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PŘESUN
Historický trest

Mezinárodní trestní soud 
v Haagu odsoudil k 30 letům 
vězení konžského povstalce 
Bosca Ntagandu, kterého již 
v červenci shledal vinným 
z válečných zločinů a zloči-
nů proti lidskosti. Soudci se 
tehdy shodli, že Ntaganda 
hrál ústřední roli při plá-
nování operací konžských 
rebelů. Jde o zatím nejvyšší 
rozsudek, který ICC vynesl. 

Kvůli Kočnerovi 
odstoupil další politik

Místopředseda slovenského 
parlamentu Martin Glváč 
(Směr) oznámil rezignaci. 
Učinil tak v reakci na kritiku 
kvůli kontaktům s podnika-
telem Marianem Kočnerem, 
obžalovaným z objednání 
vraždy novináře Jána  
Kuciaka. /čtk/  více E15.cz

Krátce

Všechny tři strany, 
které uzavřely 
předvolební pakt, 
vystupují proti 
odchodu Británie 
z Evropské unie.
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Výzvy pro budoucího šéfa 
automobilového svazu

Připravil 
Petr 
FISCHER
spolupracovník 
redakce

Studenti byli v Německu vždy 
radikální, to se nemění ani 
teď, kdy se v německé veřejné 
debatě přiostřuje. Nejnovější 
studentský skandál vypukl 
v tradičně levicově naladěném 
Hamburku. Na místní univerzi-
tě měla proběhnout přednáška 
o makroekonomii, ale nepro-
běhla. Stovky studentů před-
nášejícího nepustily ke slovu, 
házely na něj papírové koule, 
pokřikovaly, vyzývaly k odcho-

Německý diář
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Lucke  
ven!

du, zavíraly mu laptop s jeho 
prezentací. Vyučující vydržel 
své dvě hodiny, nakonec 
odešel pod policejní ochranou 
bočním vchodem.

Přednášející se jmenuje 
Bernd Lucke a patří ke spolu-
zakladatelům hnutí Alter-
nativa pro Německo, které 
mu pomohlo do Evropského 
parlamentu, z něhož však 
po dvou letech (2015) odešel 
a založil si vlastní Alianci pro 
pokrok a obnovu. Ta takovou 
sílu už neměla, a tak se bývalý 
europoslanec vrátil k učení 
ekonomie. V Hamburku ho 
ale nevítají.

Bernd Lucke podle studentů stál u zrodu 
nenávisti, která žene Německo mimo ústavní 
rámce demokracie, a jako takový nemá 
na univerzitě co dělat.

Bývalý člen CDU je neolibe-
rál, kritizuje euro a německou 
tradici makroekonomické 
rovnováhy, která udržuje 
sociální stabilitu, ale omezuje 
výkon. Studenti na Luckeho 
útočili kvůli jeho politickému 

působení jako na člověka, 
který využil xenofobní nálady 
a udělal z ní politickou sílu.

Studenti v Hamburku 
narazili na dilema: má 
člověk právo na jakékoliv 
politické angažmá, aniž by 

to ovlivňovalo jeho pracovní 
odbornost? A není ostraki-
zace Luckeho nepřístojným 
vylučováním někoho kvůli ná-
zoru či přesvědčení? Studenti 
ve většině řekli NE. Lucke dle 
nich stál u zrodu nenávisti, 
která žene Německo mimo 
ústavní rámce demokracie, 
a jako takový nemá na univer-
zitě co dělat.

Je to tvrdé, ale jasné. Otáz-
ka vyžaduje jasnou odpověď. 
Každý si musí pro sebe říct, 
kde je ta hranice únosnosti 
a kam už se jít nesmí. Vědí to 
studenti? Ví to Bernd Lucke? 
Víme to my?

NEJŽHAVĚJŠÍM kandidátem na post předsedy Svazu německého 
automobilového průmyslu je bývalý dlouholetý šéf sociálních demo-
kratů, vicekancléř a ministr zahraničí Sigmar Gabriel. 

Německý automobilový 
průmysl je v nejhorší situaci 
za deset let. Po aféře s falšová-
ním emisí v dieselových moto-
rech se výrobci musejí potýkat 
s důsledky obchodní války, 
kterou vedou USA se zbytkem 
světa, ale i s nástupem elekt-
romobilů, jež se mají stát auty 
budoucnosti. V této situaci se 
mění stráže ve vedení Svazu 
německého automobilového 
průmyslu (VDA). Bernhard 
Mattes, bývalý manažer 
Fordu, který vedl svaz sotva 
rok, oznámil odchod ke konci 
roku. Jeho nástupcem se má 
stát bývalý dlouholetý šéf so- 
ciálních demokratů, vicekanc-
léř a ministr zahraničí Sigmar 
Gabriel.

Víceméně tutovka

Gabriel se k nominaci zatím 
nevyjádřil, ale lidé z branže 
mluví v médiích o tom, že 
je hotovo. „Že Gabriel stane 
v čele VDA, je na 99 procent 
jisté,“ řekl vysoce postavený 
manažer v automobilovém 
průmyslu. Gabrielovi v ná-
stupu do funkce z hlediska 
zákona nic nebrání. Z mini-
sterského postu odešel před 
rokem a půl, což je přesně 
doba, kterou určuje zákon 

jako moratorium pro přechod 
z vládní pozice do jiné veřejné 
funkce. Jedinou vážnou pře-
kážkou by mohl být Gabriel 
sám. Bývalý šéf SPD totiž před 
nedávnem prohlásil, že by 
se do žádné veřejné funkce 
mimo politiku nedral. „Nemo-
hu najednou zvenku klepat 

na dveře, ve kterých jsem kdy-
si seděl,“ shrnul tehdy Gabriel 
svůj názor.

Tahoun ekonomiky

O „klepání“ na správné 
vládní dveře přitom v čele 
VDA jde především. Svaz 

kde kdysi vznikaly ikonické 
trabanty. Denně 1500 vozů. 
Za rok chce Volkswagen 
vyrobit 330 tisíc elektroaut 
a dotáhnout se tak na vedou-
cí Teslu, která pro letošek plá-
nuje vyrobit 360 až 400 tisíc 
aut s elektrickým pohonem. 
Doposud vyráběl VW 54 tisíc 
elektroaut ročně, německé 
BMW jich vyrobilo 87 tisíc.

reprezentuje výrobní a doda-
vatelské firmy zaměstnávající 
více než 800 tisíc lidí. Dalo by 
se s nadsázkou říct, že právě 
VDA je nejsilnější odborová 
centrála v Německu, jen s tím 
rozdílem, že zastupuje zájmy 
výrobců a zaměstnanců 
v jednom. Firmy VDA táhnou 
německou ekonomiku. 
Sigmar Gabriel byl svého času 
i ministrem hospodářství, 
ví tedy, jakým způsobem 
lze ovlivňovat podnikání 
daňovou a jinou podporou. 
Tu budou německé automo-
bilky v dalších letech velmi 
potřebovat. Nejenom kvůli 
obchodní krizi a rostoucí kon-
kurenci ve světě, ale i kvůli 
přechodu na výrobu elektro-
mobilů, na něž se německý 
autoprůmysl chystá.

Elektrická budoucnost

VDA by se jistě nezlobilo, 
kdyby Gabriel jako jeho nový 
šéf díky svým kontaktům za-
řídil státní podporu nákupu 
elektromobilů. Ty od tohoto 
pondělka ve větších sériích 
vyrábí už i Volkswagen, který 
nový elektrický lidový vůz 
VW ID.3 nabízí za 40 tisíc 
eur (milion korun). Vyrábí 
se v saském Cvikově. Tam, 

800
tisíc lidí 

zaměstnávají 
firmy zastupované 

svazem VDA.



centa, takže revize odhadu 
směrem dolů je u centrálních 
bankéřů ještě ostřejší.

Zkrátka a dobře zpomalení 
se nevyhneme. Jak moc to 
při něm cukne, nezáleží tak 
úplně na nás. Dá se ovšem 
odhadovat, jak na to bude 
vláda reagovat. Zvýšením 
daní. Za cenu nabourání 
jednacího řádu sněmovny se 
vládě zřejmě podaří do kon-
ce roku protlačit do sbírky 
zákonů první daňový balíček 
ministryně Schillerové. Jenže 
s těmito vyššími příjmy už 
státní rozpočet na příští rok 
počítá. A jestli české hospo-
dářství zakolísá výrazněji, 
budou se muset velmi rychle 
hledat příjmy další.

Vláda, která se od začátku 
dušovala, že nebude zvyšovat 
daňovou zátěž, v podstatě nic 
jiného nedělá. V jednom roz-
hovoru Schillerová ujišťuje, 
že po tomto zvýšení daní už 
určitě žádné další nepřijde. 
V jiných rozhovorech ovšem 
slibuje daňový balíček i pro 
rok 2021. Jeho těžištěm má 
být rušení daňových výjimek. 
Což, kdyby někdo nevěděl, 
neznamená v principu nic 
jiného než zvýšení daní. 
A aby toho nezvyšování daní 
nebylo málo, čeká nás příští 
rok debata o nové dani pro 
technologické firmy.

Přičíst k tomu můžeme 
neutuchající odhodlání ČSSD 
udržovat při životě myšlenku 

sektorové daně pro banky. 
A také slova ministryně práce 
Jany Maláčové, že má-li vláda 
levicové výdaje, nemůže mít 
pravicové příjmy. Pro vysvět-
lení – pravicovými příjmy mys-
lí Maláčová ty dnešní, které 
plynou z nejvyšší složené 
daňové kvóty v historii a jed-
noho z nejvyšších zdanění 
práce v Evropě.

Výroky Jany Maláčové 
bývají často terčem posměchu 
jak koaličních partnerů, tak 
i některých komentátorů. 
To je ovšem krátkozraké. 
Skoro všechno, co si Maláčová 
usmyslela, prosadila: vyšší 
důchody, vyšší rodičovský 
příspěvek, vyšší platy, dávky, 
zvýšení minimální mzdy. 

Desítky a desítky miliard „le-
vicových výdajů“ hnutí ANO 
Maláčové odkývalo, protože 
se to dobře prodávalo voli-
čům. Volání po „levicových 
příjmech“ v takovém případě 
zdaleka nepostrádá ekonomic-
kou logiku. Je strašidelné, ale 
ne nesmyslné. A hnutí ANO 
se s ním bude muset vyrov-
nat, což patrně znamená jej 
alespoň do jisté míry vyslyšet, 
jinak prostě účty nebudou 
vycházet. Sliby o nezvyšování 
daní se obracejí v prach.

 
Martin  
ČABAN
komentátor  
deníku E15
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Sliby  
v prachu
Brzdíme. Ministerstvo financí 
v čerstvé predikci snížilo 
odhad růstu české ekonomiky 
o nezanedbatelné tři deseti-
ny procentního bodu. Dnes 
čeká, že v roce 2020 Česko 
poporoste jen o dvě procenta. 
Globální nejistota, brexit, 
obchodní války, zpomalová-
ní Německa... známe to už 
zpaměti. 

Ministerští experti jsou 
celkem pesimističtí ve srov-
nání například s těmi v ČNB. 
Ti v příštím roce věští růst 
o 2,4 procenta. Jejich minulá 
predikce ale mluvila o 2,9 pro- 

Komentář

Nemocnice vlastní stát, kraje  
i města. Bylo by nejlepší, kdyby 
skončily v krajských rukou,  
řekl premiér Andrej Babiš.

str. 2



Letos poprvé 
nevypukne svátek 
mladých vín tra-
dičně 11. 11., ale už 
dnes 8. listopadu. 
Vinařský fond, 
majitel ochranné 
známky Svatomar-
tinské víno, tak 
vyhověl přání vi-
nařů, obchodníků, 
vinárníků a restau-
ratérů. Druhou 
zásadní změnou 
je zvýšení nároků 
na kvalitu. 

Vlastimil POLIAČIK

FOOD | 13

Prodejci vína a pořadatelé vi-
nařských akcí podle Jaroslava 
Machovce, ředitele Vinařské-
ho fondu, usilovali o možnost 
prodávat Svatomartinská 
vína už o víkendu, který 
předchází pondělnímu svátku 
svatého Martina. Vinařský 
fond jim vyšel vstříc a dřívější 
prodej Svatomartinských vín 
umožnil a zohlednil jej v li-
cenčních podmínkách, které 

téměř 90 procent. Těšit se tak 
můžeme na 366 vín od  
97 vinařů a vinařských firem, 
a na trh se dostane přes  
2,2 milionu lahví.“

Ročník 2019

„Zejména v konečné fázi zrání 
hroznů letos počasí vinařům 
přálo. Díky střídání teplých 
dnů a chladných nocí jsou 
letos svatomartinská vína vý-
razně aromatická a mají šťav-
natou a osvěžující kyselinku, 
což je jeden z důvodů jejich 
obliby u spotřebitelů,“ říká 
David Šťastný, ředitel Chateau 
Valtice - Vinné sklepy Valtice.

Celkově aktuální ročník 
hodnotí vinaři velmi pozitivně. 
Z pohledu objemu sklizených 
hroznů však došlo k propadu 
na Moravě asi o 25 procent 
oproti loňskému, který byl ale  

výjimečný. Takže se objem jen 
vrátil do průměru. Avšak z hle-
diska kvality suroviny je podle 
Šťastného ročník především 
pro bílá vína vynikající, což 
se pozitivně odrazí i na vý-
sledném produktu. „Myslím, 
že letošní ročník má šanci se 
zařadit mezi nejlepší,“ dodává. 

Ke konci října se již tradičně 
(letos podvaadvacáté) konalo 
mistrovství České republiky 
v someliérství nazvané Bohe-
mia Sekt Trophée – Somme-
liér ČR. Není to sice přímo 
vinařská akce, ale s vínem je 
plně spjatá. Už jen proto, že se 
klání účastní mnohdy přímo 
majitelé vinařství. Tak jako 
letošní vítěz Kamil Prokeš, 
majitel vinařství ve Velkých 
Němčicích. Je to důkaz, že si 
vinaři uvědomují, že úspěch je-

jich firmy je i v péči o zákazní-
ky. „Someliér je totiž tím, kdo 
zastupuje vinaře před hostem 
a svou prací může násobně 
zvýšit zážitek z vína, anebo 
právě naopak,“ upozorňuje 
Ondřej Beránek, ředitel společ-
nosti Bohemia sekt. 

Vysoké nároky  
na soutěžící

Soutěže se zúčastnilo letos 
celkem 17 profesionálů, kteří 

museli zvládnout znalostní 
kvíz, slepou degustaci, verbál-
ní identifikaci vzorku a servis 
sektu či vína včetně doporu-
čení pokrmu. Tři soutěžící, 
kteří postoupili do večerního 
slavnostního finále, museli 
navíc předvést i prezentaci 
vína před hosty.  

Jako druhá po Kamilu 
Prokešovi, který trofej získal 
již podruhé, skončila Libuše 
Vrbová z Vinařství U Vrbů 
Hustopeče. Pomyslný bronz si 

odnesl Matouš Forman z Cali-
fornian Wines.

Zájem o profesi stoupá

ASČR vznikla v roce 1997 a ješ-
tě týž rok zorganizovala první 
ročník someliérského klání.  
„Zájem o tuto profesi u nás 
viditelně stoupá, dnes máme 
přes 450 členů asociace,“ říká 
Pastyřík. Přesto jsme podle něj 
oproti jiným vinařským zemím 
stále pozadu. /pol/

Pramen Vinařský fond

Produkce svatomartinských vín (v milionech lahví)
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Statistika značky 
Svatomartinské víno 2019

Název vína Počet šarží

Müller Thurgau 95

Muškát moravský 48

Veltlínské červené 
rané 

26

Svatovavřinecké 
rosé a klarety

51

Modrý Portugal 
rosé a klarety

10

Zweigeltrebe rosé 
a klarety

44

Svatovavřinecké 33

Modrý Portugal 59

Kategorie Počet šarží

Svatomartinské bílé 169

Svatomartinské 
rosé a klarety

105

Svatomartinské 
červené

92

Celkem 366

vinaře zavazují 
k dodržování 
stanovených 
pravidel prode-
je a značení. 

„Oslavy 
svátku svatého 
Martina 
budou ale 
samozřejmě 
i nadále pro-
bíhat 11. 11. 
na desítkách 
míst celé re-
publiky. Zahá-
jení dřívějšího 
prodeje je tak 
pouze možností 
pro obchodníky. Nej-
větší přípitek a ochutnáv-
ka Svatomartinských vín, 
respektive Svatomartinský 
košt, který každoročně 
pořádáme v Brně, 
tak proběhne 
tradič-
ně 11. 11. 
v 11 hodin,“ 
upozorňuje 
Machovec.

Přísnější kritéria

Mladá vína, která nesou 
svatomartinské logo, mají svá 
daná kritéria. Předně mohou 
být vyráběna pouze z urči-
tých odrůd, anebo z jejich 
cuvée. Dále nalahvovaná vína 

musejí přihlá-
sit u VF, kde 
projdou komisí, 
která zhodnotí 
ve stobodovém 
systému, zda 
senzorické 
parame-
try vína 
odpovídají 
požadované 
charakteris-
tice. Kritéria 
se však 

postupně 
zpřísňují. Letos 

se zvýšilo bodo-
vé hodnocení vín 

pro uznání kvality 
a možnosti použít znám-
ku svatomartinských vín 
ze 78 na 80 bodů.

„Svatomartinská vína 
nejsou jen mladá 

vína. Jsou to 
také vína 
kvalitní. 
Rozhodli 

jsme se proto 
již podruhé v historii 

sáhnout ke zvýšení nároků 
na minimální kvalitu vín, 
která chtějí známku Svato-
martinské používat,“ vysvětlil 
Machovec „Naši vinaři už 
výrobu Svatomartinských vín 
velmi dobře zvládají, a tak 
není divu, že i při zpřís-
něných kritérií jich prošlo 

Svatomartinská vína  
lze koštovat již dnes

Someliérem ČR se stal podruhé Kamil Prokeš

partner rubriky vinařský fond



Těžko říct, proč se Malta netěší takové oblibě jako třeba 
Mallorca, Kanárské ostrovy nebo Kypr. Přitom na malé 
ploše nabízí kombinaci krásné přírody, neuvěřitelně 
čisté vody, malebných městeček a pohodových obyvatel.
 
Honza ČERMÁK
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Mrňous plný překvapení

Přiznám se, že s Maltskou re-
publikou (ostrovy Malta, Gozo 
a Comino) jsem měl spojeny 
jenom dva výjevy: panoráma 
hlavního města Valletta s kupo-
lí kostela Panny Marie z hory 
Karmel a kamenný oblouk 
kdesi na pobřeží. Odlétal jsem 
tam nezvykle nepřipravený 
s tím, že se prostě nechám pře-
kvapit. Prvním překvapením 
bylo zjištění, jak malé tohle 
souostroví je – Maltská repub-
lika je nejmenším členským 
státem Evropské unie. Zároveň 
ale také osmým nejhustěji 
osídleným státem světa. A také 
jsem nečekal, že se na území 
Malty řídí vlevo, což je pozůs-
tatek bývalé britské koloni-

ální správy (Malta je dodnes 
součástí britského společen-
ství). Díky ní je také angličtina 
vedle maltštiny jedním ze dvou 
úředních jazyků, což turistům 
velmi usnadňuje život.

Gozo a Comino

Čas tu plyne celkem poklidně, 
a to především na ostrově 
Gozo, který jsme se vydali 
prozkoumat jako první. Žije 
na něm kolem třiceti tisíc 
obyvatel. Ti jsou roztroušeni 
do spíše menších měst, která 
jsou si podobná jako vejce 
vejci, odlišit je dokážete snad 
jen podle kostelů – těch je 
na obou ostrovech dohromady 

na 360. Když jsme se ocitli 
na hradbách citadely v nej-
větším městě ostrova, které 
se oficiálně nazývá Victoria, 
ale místní mu říkají Rabat, 
měli jsme celý ostrov jako 
na dlani a mohli si všimnout, 
jak jsou jednotlivá městečka 
propojená. Útočiště jsme našli 
v Naduru, kde se zrovna místní 
připravovali na oslavy svátku 
svatého Petra a Pavla. Už 
z dálky nás ohromil obrovský 
prapor, který v ulicích města 
doplnilo množství dalších 
vlajek, zdobných kulis, světel-
ných dekorací, a především 
slavnostně nasvícená bazilika. 
Stihli jsme i událost, jež byla 
jakousi prezentací místního 
zemědělství. Ani jsem nemohl 
uvěřit, co všechno se na tak 
malém ostrově pěstuje a cho-
vá! A také kolik se najednou 
večer vyrojilo lidí, kteří se 
oddávali zpěvu, tanci a bingu. 

Na doporučení našeho 
domácího jsme brzo ráno 
vypluli na přilehlý ostrůvek 
Comino. Člun vás může za pár 
minut dovézt rovnou na molo, 
my jsme si ale vybrali variantu 
s obhlídkou několika jeskyní. 
Už v tu chvíli jsme mohli obdi-
vovat čistotu vody a její krás-

nou sytou barvu. To ovšem 
nebylo nic proti největšímu 
taháku Comina Modré laguně. 
V ní je voda tak průzračná, že 
jsme mohli rybky a medúzy 
pozorovat, aniž bychom pono-
řili hlavu pod hladinu. Karibik 
by bledl závistí. Z výšky pak 
hladina hraje různými tóny 
tyrkysové a modré, což platí 
i o nedaleké Křišťálové laguně 
a dalších místech, která jsme 
si mohli v podstatě o samotě 
vychutnávat na zhruba sedmi-
kilometrovém pěším okruhu 
ostrůvkem. O to větší šok jsme 
zažili při návratu do přístaviš-
tě, kde už v té době byla hlava 
na hlavě. Sem se opravdu 
vyplatí přijet co nejdříve. 

Mořské hlubiny  
a solná pánev

Ale zpět na Gozo, jehož atrakce 
se nacházejí především na po-
břeží. Ještě nedávno k nim pat-
řil již zmíněný kamenný oblouk 
známý pod označením Azurové 
okno. Jenomže to v březnu 2017 
nevydrželo nápor obrovských 
vln a zřítilo se do moře. Mohli 
jsme si tak prohlédnout jen 
zbytky jednoho z pilířů, a to 
v rámci čtvrthodinové pro-
jížďky na člunu, jímž jsme se 
na moře dostali úzkým tunelem 
mezi mohutnými skalami. 
Mezi nimi je ukrytá například 
i jeskyně Blue Grotto s vodou 
neuvěřitelně sytě modré barvy. 
Jen kousek odtud se pak potá-
pěči noří do hlubin podobně 
temné Modré tůně, ke které se 
dá dojít po svých jen vodou, 
jež dosahuje maximálně pod 
kolena. I bez kamenného okna 
jsme si tu tedy užili příjemnou 
hodinku. 

Mně osobně ale připadala 
ještě poutavější solná pánev 
Xwejni na severu ostrova. 
V malých jezírkách se tu 
zachytává mořská sůl, kterou 
pak místní shrabují. Za záto-
kou s pláží se pak tyčí útvar, 
jenž mi připomněl scenérie 
z vyprahlých parků americké-
ho jihozápadu. Před sluncem 
se tu člověk moc neschová, 
takže k vítanému zchlazení 
přijde vhod nedaleká záto-
ka Wied il-Għasri. Případně 
o něco vzdálenější, podstatně 
rozlehlejší a také živější pláž 
Ramla s oranžovým pískem. 
Klidnější a drsnější variantou 

• Ačkoli se může souostroví pochlu-
bit kromě hustého osídlení také 
hustou autobusovou sítí s velmi 
slušnou frekvencí spojů, pro 
rychlejší a podrobnější průzkum 
doporučuju pronájem auta. 

• Pokud cestujete ve dvou 
s příručními zavazadly, rozhodně 
sáhněte po některém z nejmen-
ších modelů. Bude se vám nejen 
lépe parkovat, ale hlavně snáze 
manévrovat v úzkých a křivo-
lakých uličkách – především 
ve městech a městečkách. Často 
jsem se ujišťoval, že neprojíždíme 
jednosměrkou, a na některých 
úsecích si toužebně přál, abychom 
nepotkali nikoho v protisměru. 

• Místní řidiči si příliš nelámou hlavu 
s pruhy, blinkry a předpisy. Když 
k tomu přidáte často matoucí kru-
hové objezdy a ostré serpentiny, 
stane se řízení nejspíš největší 
adrenalinovou záležitostí celého 
pobytu.

DOBRÉ VĚDĚT

TRADIČNÍ barevné balkonky lze spatřit na obou maltských ostrovech. RABAT – i tady se odehrávala jedna ze scén Hry o trůny.
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je zátoka San Blas, k níž musíte 
sestoupit cestou tak strmou, že 
tu místní podnikavci nabízejí 
odvoz v obou směrech – samo-
zřejmě za patřičnou odměnu. 

Pláže a tiché město

Ostrov Gozo mě tak namlsal, 
že jsem si neuměl představit, 
čím by mě ještě mohl pře-
kvapit hlavní ostrov – Malta. 
Ale zajímavosti začínají hned 
na severozápadním pobřeží, 
těsně za přístavištěm trajektu. 
Zcela osamoceni jsme byli 
u Korálové laguny, což je 
jeskyně připomínající mexické 
cenotes, na niž je krásný 
pohled shora. Velkým otvorem 
shlížíte na vodu, jejíž barva 
je kupodivu zcela odlišná než 
barva okolního moře. Odváž-
livci si mohou zelenou hladinu 
vyzkoušet na vlastní kůži. 
Stejně jako v nedaleké „Popeye 
Village“, což je ovšem proti 
laguně hotový Disneyland. 
V téhle vesnici totiž nikdo ne-
bydlí, jedná se o kulisy, které 
tu zůstaly po natáčení filmu 
Pepek námořník. Když jsem si 
odmyslel neustálé vyřvávání 
jako v lunaparku a změť nafu-
kovacích atrakcí, označil jsem 
tuhle zátoku za jedno z nejhez-
čích míst na celé Maltě. 

Na své si přijdou i příznivci 
odpočinku na plážích. Je jich 
tu dost, ale o víkendu naprostá 
většina z nich praská ve švech. 

Jednou z nejoblíbenějších je 
Paradise Bay Beach s jemným 
pískem a tyrkysovou vodou. Je 
rozhodně malebnější než pře-
lidněná pláž v zálivu Għadira 
hned vedle hlavního silničního 
tahu. 

Pokud dáváte přednost 
městům, rozhodně nevynechte 
dvojměstí Mdina/Rabat. Mdině 
se přezdívá Tiché město, 
protože je v ní až na výjimky 
zakázán vjezd autům. Úzkými 
křivolakými uličkami se tak 
můžete nechat svézt v kočáře 
taženém koněm, ale je to úplně 

zbytečné. Příjemnou pěší pro-
cházku zvládnete do hodiny. 
Vstupní brána by měla být po-
vědomá fanouškům seriálu Hra 
o trůny stejně jako čtvercová 
zahrada v nedalekém kostele 
svatého Dominika a požehnané 
Panny Marie v Rabatu. Seriál se 
ale natáčel i na dalších místech 
souostroví, takže skalním příz-
nivcům doporučuji internetový 
průzkum. 

Jižní pobřeží

Po pásu pláží a zastávce 
ve Mdině logicky navazuje jižní 
část pobřeží, kde se sice moc 
nevykoupete, ale můžete se 
pokochat působivými výhledy 
na majestátní útesy. Ty nejzná-
mější se jmenují Dingli a jsou 
dost táhlé, takže zastávek 
můžete absolvovat několik 
za sebou. Za zajímavější, i když 
pouze jednorázový pohled 
považuji jeskyni Blue Grotto, 
jejíž skalnaté oblouky mi při-
pomínaly sloní hlavu. Ten den 
panovala teplota nad hranicí 
únosnosti, a tak jsme se roz-
hodli ukrýt v prvním městě, 
které nám přijde do cesty. 
Jmenovalo se Siġġiewi a bylo 
důkazem, že náhodné zajížď-
ky, o nichž se v průvodcích 
nedočtete, jsou často příjem-
nějším zážitkem než přelidně-
né turistické atrakce. Pokud 
vám bude horko jako nám 
a raději byste zchladili svoje 
tělo v mořské vodě, zkuste 
přírodní koupaliště Għar Lapsi 
s křišťálově čistou vodou, kde 
využijete i šnorchl. 

Na závěr jsme si nechali 
hlavní město Valletta, které je 
napěchováno kostely, muzei 
a dalšími historickými budo-
vami. A také turisty. Po krátké 
procházce jsme se tedy raději 
odebrali do osvěžujícího parku 
Upper Barrakka s krásným 
výhledem na trojměstí Vitto-
riosa, Senglea a Cospicua, kam 
se dostanete buď trajektem 
(za 1,50 eura), nebo v malém 
tradičním člunu (za dvě eura) 
jen chvíli poté, co z parku 
sjedete výtahem. Nejspíš je 
jedno, které z trojice měst si 
vyberete, všude najdete oproti 
Vallettě úžasný klid, a při-
tom podobnou architekturu. 
Výborný oběd v příjemné 
pobřežní restauraci s výhle-
dem na historické centrum 
hlavního maltského města byl 
rozhodně důstojným zavr-
šením putování po jednom 
z nejmenších států Evropy, 
jehož návštěvu mohu vřele 
doporučit. Jen bych se vyhnul 
letním prázdninám, kdy je 
Malta pod náporem nejen 
žhnoucího slunce, ale také 
nájezdu turistů.

TROJMĚSTÍ sousedící s Vallettou nabízí poklidnou atmosféru.

PRŮZRAČNÁ voda působí 
ve vedru jako silný magnet.

MODRÁ laguna je největším tahákem ostrůvku Comino.
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Tipy pro volný čas 

ZIMNÍ VOJSKO.  
Ruští vojáci oblečení 
v zimních uniformách 
Rudé armády z druhé 
světové války se 
účastnili přehlídky 
na moskevském 
Rudém náměstí. 
Ta se konala jako 
připomínka přehlídky 
roku 1941, kdy se z ní 
vojáci přesunovali 
přímo na frontovou 
linii v bitvě o Moskvu.

GASTRO
Svatomartinská 
husa ve Zbirohu

Na zámku Zbiroh proběhne 
v sobotu Svatomartinské 
posvícení, kde nebude chybět 
koštování mladých vín i stře-
dověký jarmark s ukázkami 
řemesel. V Zámecké krčmě se 
bude podávat svatomartinská 
husa a koláče. Akce u příleži-
tosti svátku svatého Martina 
se konají po celé republice.

VESMÍR
Den otevřených 
dveří GSA

Doprovodit satelity Galileo 
na oběžnou dráhu, udělat si 
selfie ve vesmíru nebo zažít 
záchrannou operaci  
s pomocí programu Galileo 
budou moci nadšenci kosmu 
v sobotu. Veřejnosti se otevře 
pražské ústředí Agentury pro 
evropský globální navigační 
satelitní systém (GSA).

HUDBA
Za jazzem a blues 
do Slaného

Celý víkend bude probíhat 
festival Slánské jazzové dny. 
Kromě zahraničních hostů 
vystoupí například Luboš 
Andršt & Energit, Pražská 
dixielandová společnost či 
kapely - 123 minut a Už jsme 
doma. Posluchače čekají dva 
hlavní večery s afterparty  
a dva odpolední koncerty. 

KINO
Světový film pro 
mladé v Plzni

V sobotu začíná v západo-
české metropoli a dalších 
městech kraje filmový festival 
Juniorfest. Nejmenším, ma-
lým i dospívajícím divákům 
nabízí promítání filmů  
z celého světa včetně premiér 
snímků, které v kinech neby-
ly dosud uvedeny. Akce končí 
14. listopadu. 

HISTORIE
Dobovým vlakem 
na Západ 

Připomenout si pád železné 
opony budou moci účastníci 
sobotní cesty vlakem za hra-
nice přes hraniční přechod 
Železná Ruda / Bayerisch 
Eisenstein. V ceně jízdenky je 
speciální výjezdní pas, vstup 
do muzeí v Železné i Bavor-
ské Rudě i kontrola dokladů  
a celní prohlídka.             /hf/
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