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Na trhu se letos objevily nové 
kryptomince v objemu 

3,2 miliardy dolarů. To 
je sedmkrát méně než 
loni. Investoři o ně 
ztratili zájem, téměř 
třetina všech doposud 
vydaných kryptomincí 
je totiž bezcenná.   
trhy / str. 8

Konec 
kryptománie

9 771803 454307 1 9 9 8 2

Drahé vepřové 
Česko jako jediné 
zlikvidovalo prasečí mor, 
poptávka po vepřovém 
však stále roste, říká 
ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Rozhovor
str. 14–15
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 CZK/EUR •  25,515 / +0,060 Kč   CZK/USD •  23,233 / +0,007 Kč   PX •  1080,75 /  –0,28 %   BITCOIN •  7441,00 $ / –0,13 %   ZLATO •  1471,00 $ / +0,68 %

Alternativa jede jen na volnoběh / str. 12

PRÁVĚ V PRODEJI

http://www.e15.cz/magaziny


Deset největších znečišťovatelů ovzduší 
(v procentech)

pramen Zpráva Evropské unie za rok 2018

Čína

USA

EU

Indie

Rusko

Japonsko

Německo

Jižní Korea

Írán

Saúdská Arábie

  

  

                                                                   29,0

                              14,0

                    9,6

             6,6

        4,8

     3,6

  2,2

 1,8

1,8

1,7

V hlavní roli premiér
Na sněmovní interpelace zavítal vzácný host – 
premiér Andrej Babiš. Díky tomu hned máme 
pár zásadních informací: poslanec Pirátů Jakub 
Michálek nepostavil ani psí boudu. Zastupitelka 
STAN Věra Kovářová je pěkně ukecaná – soudě 
podle Babišovy poznámky, že její „populistické 
kecy už fakt nemůže poslouchat“. Premiér také 
připustil, že stát není firma, i když se ho tak 
snaží řídit. Navíc slibuje, že na interpelace bude 
chodit častěji. Těšíme se.

Senioři na rozdíl od opozičních poslanců 
Andreji Babišovi rozumějí. Určitě ti sdružení pod 
Radou seniorů ČR. Na své konferenci premiéra 
uvítali s tím, že jeho přítomnost je projevem 
nadlidské píle. Čtvrtému nejbohatšímu obyvateli 
ČR taktéž poděkovali, že na úkor svého zdraví 
napravuje „různé nespravedlnosti předchozích 
garnitur našeho kapitalistického řádu“. Svatá 
prostoto…

Premiér hodlá razantně vstoupit do sporu mini-
strů zemědělství Miroslava Tomana a životního 
prostředí Richarda Brabce ohledně likvidace 
přemnožených hrabošů. Hlodavci, třeste se.

PAMÁTKU TŘINÁCTI HAVÍŘŮ, kteří zemřeli loni v prosinci při výbuchu metanu v podzemí Dolu ČSM, uctili 
lidé při mši ve Stonavě na Karvinsku. Tamní kostel svaté Máří Magdalény se téměř zaplnil, neboť dorazily tři 
stovky věřících, například příbuzní obětí, zástupci OKD i horníci v uniformách.

MŠE ZA HORNÍKY
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Číslo dne

4
miliony korun 

se vybralo 
do včerejších 

13 hodin 
v novém 
systému 

mýtného v ČR.

2 | UDÁLOSTI

nebo třeba kolejové dopravy je 
podpora ministrů a náměstků 
v rámci podnikatelských misí 
velmi důležitá,“ řekl Havlíček.

„Účast nejvyšších politických 
představitelů je vždy významným 
přínosem podnikatelských misí,“ 
uvedl mluvčí Hospodářské komo-
ry Miroslav Diro.

Za jednu z nejúspěšnějších misí 
z tohoto pohledu lze přitom pova-
žovat listopadovou cestu premiéra 
Andreje Babiše (ANO) na Ukrajinu, 
kde ho kromě Havlíčka doprovo-
dilo také takřka sto podnikatelů. 
Jednalo se o druhou největší misi 
svého druhu v české historii, hned 
po nedávné cestě prezidenta Milo-
še Zemana do Ruska.

Jen na Ukrajině podle neofi-
ciálních informací uzavřeli čeští 

Cestovat s ministry 
se firmám vyplácí
NGUYEN Thuong Ly

Zahraniční cesty ministrů v do-
provodu českých podnikatelů se 
vyplácejí. Tvrdí to nejen vládní 
činitelé, ale i zástupci firem. Podle 
neoficiálních odhadů z trhu tyto 
cesty přinesly českým firmám jen 
letos kontrakty za minimálně de-
sítky miliard korun.

Nejčastěji s doprovodnou pod-
nikatelskou delegací jezdí ministři 
průmyslu a obchodu. Od jme-
nování současné vlády podnikli 
exministryně Marta Nováková 
a její nástupce Karel Havlíček (oba 
ANO) takových zahraničních cest 
čtrnáct.

Podobné mise pořádají i další 
členové vlády. Například ministr 
zemědělství Miroslav Toman 
(ČSSD) vyrazil dosud na čtyři – 
včetně nepovedené mise do Rus-
ka v minulém týdnu, kdy ruská 
strana nedovolila podnikatelské 
delegaci vnitrostátní přelet do Ka-
zaně a cesta skončila dříve.

Podnikatelé i ministři říkají, že 
se jedná o jeden z nejdůležitěj-
ších způsobů propagace českého 
exportu. „Například v odvětvích 
energetiky a obranného průmyslu 

podnikatelé kontrakty za desítky 
miliard korun. Například strojí-
renská firma Škoda JS potvrdila, 
že uzavřela smlouvu na dodávku 
komponentů pro ukrajinské jader-
né elektrárny za více než 710 mi- 
lionů korun.

Hospodářská komora by si 
však představovala častější mise, 
a to především do Číny. „Česko 
na rozdíl od jiných evropských 
zemí není v této zemi v aktivním 
lobbingu dostatečně aktivní,“ 
míní mluvčí komory Diro s tím, 
že například německá kancléřka 
Angela Merkelová nebo francouz-
ský prezident Emmanuel Macron 
vyvážejí zástupce svých firem 
do Číny násobně častěji.

Tuzemští podnikatelé byli 
na podobné misi v posledním roce 
dvakrát, a to vždy s prezidentem 
Zemanem. Obě cesty, které stály 
několik milionů korun, byly však 
hojně kritizovány.

„Cesty Miloše Zemana do Číny 
jsou nákladné a nikam nevedou,“ 
míní například senátor Pavel 
Fischer (nez.). Politici kritizují 
zejména skutečnost, že většina 
přislíbených čínských investic 
za stovky miliard korun se v Česku 
zatím neuskutečnila.

Podle odhadů z trhu 
zahraniční cesty ministrů 
v doprovodu podnikatelů 
přinesly českým firmám 
kontrakty za desítky mi- 
liard korun.

Zápisník  
Jany HAVLIGEROVÉ



Na českých dálnicích 
začalo od půlnoci ze 
soboty na neděli fun-

govat nové satelitní mýto. Jeho 
spuštění do nedělního pod-
večera neprovázely dopravní 
komplikace. Kvůli nízkému 
počtu vozidel registrovaných 
do systému se přitom u výdej-
ních míst nových palubních 
jednotek očekávaly několika-
kilometrové fronty. Vyplývá to 
z vyjádření mluvčího Ředitel-
ství silnic a dálnic (ŘSD) Jana 
Rýdla a Miroslava Beneše ze 
společnosti CzechToll.

Klid na hranicích

Ani celníci v neděli nezazna-
menali problémy s přechodem 
na nové mýto, uvedla mluvčí 
Generálního ředitelství cel 
Martina Kaňková.

Také na hraničních přecho-
dech do Česka byl v neděli 

provoz kamionů bez kompli-
kací a žádné kolony ani fronty 
u výdejních míst se  netvořily.

Systém, jehož provozovate-
lem je konsorcium CzechToll/
SkyToll, nahradil dosavadní 

mikrovlnnou technologii firmy 
Kapsch.

Do systému satelitního mýt-
ného bylo včera ve 14.00 za- 
registrováno 315 tisíc vozidel 
z očekávaných 458 tisíc. Aktiv-

Nové mýtné se vyhnulo chaosu
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ních v tu chvíli bylo 211 500 pa- 
lubních jednotek.

Prodejní místa nebyla podle 
mluvčího CzechTollu Bene-
še v neděli kromě několika 
výjimek naplno využita. „Jsme 
hluboce pod polovinou 
kapacity, kterou jsme schopni 
odbavit. To ukazuje, že nedělní 
provoz byl opravdu klidný,“ 
uvedl Beneš.

Spory trvají

Výběr nového mýta a jeho pro-
vozovatele provázely problé-
my. Tendr vyhrálo konsorcium 
firem CzechToll ze skupiny 
PPF Petra Kellnera a slovenské 
SkyToll s nabídkou 10,75 mi- 
liardy korun za desetiletý 
provoz systému. Neúspěšný 
Kapsch proti průběhu tendru 
protestoval a okolnosti mýtné 
smlouvy stále řeší antimono-
polní úřad i soudy. /čtk/

VAROVÁNÍ. Řidiči zahraničních kamionů byli na přechodech 
na změnu systému mýtného upozorňováni, jako například 
v polštině v Náchodě.
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Babiš je ve 
střetu zájmů, 
říká audit
Audit Evropské komise po-
dle zdrojů týdeníku Respekt 
potvrdil, že premiér Andrej 
Babiš (ANO) je ve střetu 
zájmů. Babiš podle auditu 
údajně porušuje české i ev-
ropské právo. Premiér svůj 
střet zájmů odmítá.

Konečnou verzi audit-
ní zprávy zaslala komise 
do Prahy v pátek. Obsah 
dokumentu zatím nebyl 
zveřejněn a oficiálně nejsou 
známy ani jeho výsledky.

V jarní předběžné zprávě 
komise konstatovala, že 
Babiš je ve střetu zájmů, 
protože má stále vliv na pod-
nik Agrofert, přestože ho 
vložil do svěřenských fondů. 
Zároveň jako premiér může 
ovlivňovat rozdělování dota-
cí včetně těch pro Agrofert. 
         /čtk/ názory str. 12
           sledujte E15.cz

https://www.e15.cz/domaci/babis-je-ve-stretu-zajmu-potvrdil-audit-evropske-komise-1364708%20


Daniel NOVÁK

Klasický developerský mo-
del – postavit, pronajmout 
a pro-dat – bere za své. 
Investiční skupina Penta, 
jeden z nejvýznamnějších 
developerů v Praze, se roz-
hodla pro zásadní změnu; 
postavené administrativní 
budovy si nechá.  

„Měníme developerskou 
strategii a kancelářské 
projekty v centru Prahy 
prodávat nebudeme. Teď už 
jen řešíme, zda si je Penta 
nechá v majetku, nebo je 
vloží například do nově vy-
tvořeného fondu,“ vysvětlil 
ředitel tuzemské realitní 

části skupiny Penta Petr 
Palička. 

Nový přístup k realitám 
se týká dokončovaného 
kancelářského komplexu 
Churchill na rozhraní Chur-
chillova náměstí a hlavního 
nádraží. Platí také pro admi-
nistrativní centrum Smích- 
Off v Praze 5. 

Sdílení kanceláří 

„Je to diverzifikace rizika 
a současně také výraz toho, 
že se Penta vyvíjí. Místo 
strategie postavit a prodat 
se posouváme do oblasti 
servisu klientům. Nejen jim 
kanceláře pronajmout, ale 
dál se o ně starat a vytvářet 

Skupina Penta mění  
strategii realitního byznysu

v prvotřídní kvalitě a prona-
jaty kvalitními firmami. Jejich 
dlouhodobé vlastnictví je 
strategicky logické, protože 
se nemovitostní trh nachází 
ve vysoce likvidním prostředí 
s nízkými úrokovými sazba-
mi,“ sdělil Chris Sheils, šéf in-
vestičního oddělení poraden-
ské společnosti CBRE. Pokud 
se Penta jednou rozhodne 
kancelářské nemovitosti 
prodat, nebude mít podle 
Sheilse nouzi o zájemce.  

Už postavenou část centra 
Churchill si celou pronajala 
auditorská a poradenská 
firma Deloitte. Hlavním ná-
jemcem právě dokončované 
druhé etapy bude sázková 
společnost Fortuna. 

kolem komunitu,“ dodal 
Palička. 

Skupina miliardáře Marka 
Dospivy a dalších partnerů 
bude navíc v uvedených 
lokalitách provozovat ve své 
režii menší část kanceláří 
v coworkingovém nebo 
obdobném flexibilním reži-
mu. Nebudou tedy určené 
pro dlouhodobé nájemce, 
ale budou sloužit firmám 
například pro vykrytí krátko-
dobé potřeby většího počtu 
pracovních míst.  

Zájemců bude dost

„Nemovitosti Penty leží 
v prestižních pražských 
čtvrtích. Jsou postaveny 
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Kdo jsou nejbohatší lidé Česka 
a Slovenska? Exkluzivní žebříček 
Top 100 miliardářů.
V prodeji od 18. listopadu

 Dokumentární akreditivy jsou obvyklé v obchodnímu styku 
s mimoevropskými státy, nikoli v rámci Evropy. Z pohledu ev-
ropského obchodu a potřeb malých a středních fi rem jsou však 
akreditivy náročné na administrativu. Závazky a pohledávky se 
proto v evropském regionu vypořádávají tradičními hladkými 
platbami, přestože míra pohledávek po splatnosti je v rámci 
Evropy poměrně vysoká.

 Ve snaze nabídnout svým klientům nové zajišťovací produk-
ty právě pro oblast evropského prostoru, připravuje Komerční 
banka (KB) spolupráci s on-line portálem we.trade. Spojením 
s we.trade plánuje Komerční banka v příštím roce rozšířit své 
portfolio o nové produkty, které zvýší jistotu v obchodním sty-
ku, minimalizují riziko v oblasti obchodů s neznámými subjekty 
a zajistí včasnou a bezpečnější realizaci plateb jak v rámci  ČR, 
tak i Evropy.

 We.trade je elektronický portál pro sjednávání přímých ob-
chodů mezi fi rmami. Formou joint-venture na we.trade partici-
puje 14 velkých bankovních skupin. Přístup na portál je fi rmám 
udělován výhradně přes jejich banku. Tato skutečnost spolu 
s možnostmi we.trade významně zvyšuje bezpečnost obcho-
dování se subjekty pohybujícími se na portálu.

 Na we.trade dochází k přímému dohodnutí obchodu a uza-
vření závazné obchodní smlouvy, takzvaného smart kontraktu 
mezi odběratelem a dodavatelem. Odběratel a dodavatel si 
rovněž určí podmínky zaplacení (např. dodání zboží potvrzeno 
dopravní společností). Zároveň mohou účastníci obchodu po-
žádat banku odběratele, aby zaplacení zboží dodavateli zaru-
čila. Dodavatel má tedy platbu garantovanou bankou, která ji 
provede, jakmile budou splněny protistranami určené podmín-
ky transakce. Portál využívá moderní technologii blockchain. 

 Protistrany samozřejmě mohou u obchodu uzavřeného pro-
střednictvím we.trade podrobně sledovat celý průběh zakázky, 
včetně dopravy a logistiky zboží (např. zajištění platby bankou 
odběratele, zboží je předáno k transportu, zaplaceno bankou 
odběratele apod.). 

Hlavní výhody, které klienti díky využití we.trade získají: 
•  snížení rizika v obchodních vztazích díky nově nabízeným 

produktům a prověření obchodních partnerů ze strany bank; 
•  usnadnění práce a úsporu času jak při sjednávání nových 

obchodních případů (administrativa s tím spojená), tak při 
sledování rozjednaných obchodních případů - zasílání noti-
fi kací, upomínek a alertů;

•  využití platformy především u partnerů, kde mají špatné 
zkušenosti s platební morálkou;

•   platbu vždy realizovanou automaticky až po splnění všech 
dohodnutých podmínek;

• nástroj pro sledování průběhu zakázky;
• významné zlepšení predikce cash-fl ow.

KB

WE-TRADE:
 vytvoření obchodního kontraktu on-line;

  možnost výběru bankovních produktů, 
podmínek vypořádání a zaplacení obchodu;

  nástroj pro sledování celého průběhu 
zakázky od jejího zadání a schválení 
až po podmínky splatnosti;

  garance zaplacení, pokud jsou splněny 
podmínky vypořádání.

KB NABÍDNE JEDNODUŠŠÍ EVROPSKÝ 
OBCHOD PŘES WE.TRADE

Poslední dobou jsme ze všech stran konfrontováni nepříznivými zprávami 

o nastupující hrozbě ekonomické recese a s tím souvisejícím ochlazením 

průmyslové produkce ve státech závislých na exportu. V takovém období 

nabývají na významu otázky, jakým způsobem si zajistit zaplacení zakázky. 

KB CM ImageWeTrade E15 225x297.indd   1 15.11.19   12:34
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Penta rovněž chystá roz-
sáhlou výstavbu na pozem-
cích kolem pražského Masa-
rykova nádraží. Se skupinou 
BPD partners startuje bytový 
projekt Maison Ořechovka 
v Praze 6. Ve stejné městské 
části chystá projekty na Ví-
tězném náměstí. Nedávno 
si také zajistila pozemky 
pro velké rozvojové území 
v Letňanech. 

Stavební spoření patří mezi stá-
lice mezi spořicími produkty,
mimo jiné i kvůli státní pod-
poře, která může dosáhnout až
2 000 Kč ročně. Pro její získání
ale platí jasná pravidla, která
nejsou naštěstí nijak složitá.
Právě nyní, na konci roku, je
dobré si je ale připomenout.
Státní podporu ke stavebnímu
spoření v plné výši získá ročně
ten klient, který za daný rok na-
spořil alespoň 20 000 Kč. Re-
spektive pokud má na konci
roku připsáno na účtu ke sta-
vebnímu spoření tuto sumu.
„Ideální je samozřejmě si částku
naspořit v průběhu celého roku,
abyste v prosinci pak kromě vý-

dajů za dárky nemuseli řešit
ještě dofinancování stavebního
spoření. Stačí tedy odkládat 
1 700 Kč měsíčně a státní pod-
poru v plné výši máte jistou,“
upřesňuje Jiří Procházka, pro-
duktový manažer finanční sku-
piny Wüstenrot a dodává: „Po-
kud na účet vložíte částku vyšší,
převádí se každá koruna nad 
20 000 Kč do nároku na státní
podporu do dalších let. Státní
příspěvek lze přitom rozdělit na
více smluv o stavebním spoření,
nikdy ale nepřesáhne částku 
2 000 Kč.“ Překontrolujte si pro-
to svůj účet u stavebního spo-
ření co nejdříve, případně do-
rovnejte potřebné finance.

Zvažte i, kterým členům vaší ro-
diny by se stavební spoření
mohlo také hodit. Wüstenrot
například nově nabízí Staveb-
ní spoření 55+, které je urče-
no klientům starším 55 let.
Funguje jako klasické stavební
spoření, včetně nároku na
státní podporu. 

Další informace získáte na
www.wuestenrot.cz nebo u na-
šich finančních poradců, které
neváhejte kontaktovat. 

Sumarizace: Podmínky pro zí-
skání maximální státní podpory
2 000 Kč ročně.

Na stavebním spoření musí
být naspořeno 20 000 Kč
Pro splnění limitu nezapomí-
nejte na případné poplatky
spojené se smlouvou
Státní příspěvek lze získat na
více smluv stavebního spo-
ření, maximálně však dohro-
mady 2 000 Kč

S blížícím se novým rokem se vyplatí si překontrolovat
účet stavebního spoření a roční naspořený obnos. Už 
v lednu totiž dojde k zúčtování a tím pádem také k pří-
padnému připsání státního příspěvku. Pro maximální
možnou státní podporu je ale nutné mít na konci roku
na účtu stavebního spoření naspořenou sumu 20 000 Kč.

Co můžete udělat dnes, neodkládejte na zítřek, aneb jak
to vypadá s vaším stavebním spořením na konci roku?

Poskytovatel produktu: Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., se sídlem Na hřebenech 111718/8, 140 00 Praha 4-
Nusle, IČO: 47115289, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1714. 
E-mail: kontakt@wuestenrot.cz, telefon: 257 092 111. Tento dokument obsahuje výhradně údaje určené  k marke-
tingovým a propagačním účelům, a i proto nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy (nabídku),
*Výpočet zhodnocení je pouze orientační. Nezohledňuje srážku daně ani úhradu poplatků.

212_136_inzert_e15_001_Sestava 1  21. 11. 2019  11:25  Stránka 1
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 Dokumentární akreditivy jsou obvyklé v obchodnímu styku 
s mimoevropskými státy, nikoli v rámci Evropy. Z pohledu ev-
ropského obchodu a potřeb malých a středních fi rem jsou však 
akreditivy náročné na administrativu. Závazky a pohledávky se 
proto v evropském regionu vypořádávají tradičními hladkými 
platbami, přestože míra pohledávek po splatnosti je v rámci 
Evropy poměrně vysoká.

 Ve snaze nabídnout svým klientům nové zajišťovací produk-
ty právě pro oblast evropského prostoru, připravuje Komerční 
banka (KB) spolupráci s on-line portálem we.trade. Spojením 
s we.trade plánuje Komerční banka v příštím roce rozšířit své 
portfolio o nové produkty, které zvýší jistotu v obchodním sty-
ku, minimalizují riziko v oblasti obchodů s neznámými subjekty 
a zajistí včasnou a bezpečnější realizaci plateb jak v rámci  ČR, 
tak i Evropy.

 We.trade je elektronický portál pro sjednávání přímých ob-
chodů mezi fi rmami. Formou joint-venture na we.trade partici-
puje 14 velkých bankovních skupin. Přístup na portál je fi rmám 
udělován výhradně přes jejich banku. Tato skutečnost spolu 
s možnostmi we.trade významně zvyšuje bezpečnost obcho-
dování se subjekty pohybujícími se na portálu.

 Na we.trade dochází k přímému dohodnutí obchodu a uza-
vření závazné obchodní smlouvy, takzvaného smart kontraktu 
mezi odběratelem a dodavatelem. Odběratel a dodavatel si 
rovněž určí podmínky zaplacení (např. dodání zboží potvrzeno 
dopravní společností). Zároveň mohou účastníci obchodu po-
žádat banku odběratele, aby zaplacení zboží dodavateli zaru-
čila. Dodavatel má tedy platbu garantovanou bankou, která ji 
provede, jakmile budou splněny protistranami určené podmín-
ky transakce. Portál využívá moderní technologii blockchain. 

 Protistrany samozřejmě mohou u obchodu uzavřeného pro-
střednictvím we.trade podrobně sledovat celý průběh zakázky, 
včetně dopravy a logistiky zboží (např. zajištění platby bankou 
odběratele, zboží je předáno k transportu, zaplaceno bankou 
odběratele apod.). 

Hlavní výhody, které klienti díky využití we.trade získají: 
•  snížení rizika v obchodních vztazích díky nově nabízeným 

produktům a prověření obchodních partnerů ze strany bank; 
•  usnadnění práce a úsporu času jak při sjednávání nových 

obchodních případů (administrativa s tím spojená), tak při 
sledování rozjednaných obchodních případů - zasílání noti-
fi kací, upomínek a alertů;

•  využití platformy především u partnerů, kde mají špatné 
zkušenosti s platební morálkou;

•   platbu vždy realizovanou automaticky až po splnění všech 
dohodnutých podmínek;

• nástroj pro sledování průběhu zakázky;
• významné zlepšení predikce cash-fl ow.

KB

WE-TRADE:
 vytvoření obchodního kontraktu on-line;

  možnost výběru bankovních produktů, 
podmínek vypořádání a zaplacení obchodu;

  nástroj pro sledování celého průběhu 
zakázky od jejího zadání a schválení 
až po podmínky splatnosti;

  garance zaplacení, pokud jsou splněny 
podmínky vypořádání.

KB NABÍDNE JEDNODUŠŠÍ EVROPSKÝ 
OBCHOD PŘES WE.TRADE

Poslední dobou jsme ze všech stran konfrontováni nepříznivými zprávami 

o nastupující hrozbě ekonomické recese a s tím souvisejícím ochlazením 

průmyslové produkce ve státech závislých na exportu. V takovém období 

nabývají na významu otázky, jakým způsobem si zajistit zaplacení zakázky. 

KB CM ImageWeTrade E15 225x297.indd   1 15.11.19   12:34
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Jaroslav BUKOVSKÝ

Dvěma desítkám investorů 
do společnosti EMTC – Busi-
ness hrozí, že přijdou celkově 
o více než šest milionů korun. 
Jedna z dcer finančního 
holdingu EMTC podnikatele 
Tomáše Bárty na sebe totiž 
podala návrh na insolvenci. 
Zdůvodnila to tím, že nemá 
prostředky na vyrovnání dlu-
hů. Návrh přišel sotva měsíc 
poté, co firma B 19 podala in-
solvenční návrh na samotného 
Bártu kvůli několika dlužným 
milionům korun.

Firma ztratila smysl 

Firma EMTC – Business chce 
insolvenci podle Bárty vyřešit 
reorganizací. „Tato dceřiná 
firma přišla o své uplatnění, 
jelikož původně fungovala 
jako call centrum pro prodej 
dluhopisů mateřské EMTC. 
Dluhopisy už nevydáváme 

Finančník Bárta 
zabředá do potíží 
s insolvencí

a ani to dělat nebudeme, 
čímž padá smysl firmy. Teď se 
snažíme dohodnout s věřiteli,“ 
sdělil deníku E15 Tomáš Bárta.

Obchodníci firmy EMTC –  
Business, která fungovala 
od roku 2018, většinou obvo-
lávali investory a nabízeli jim 
bondy mateřské společnosti. 
EMTC jich vydala za stamilio-
ny korun. Firma podle účetní 
závěrky za loňský rok dluží 
sedmnáct milionů korun a má 
záporný vlastní kapitál.

Možné propojení

Mezi společnostmi, které vůči 
Bártově firmě uplatňují pohle-
dávky, jsou Duverger Capital 
a Leffinqwell Solutions. Dluž-
ník obě navrhl do věřitelského 
výboru, který má dluhy spolu 
s EMTC – Business řešit. 

Samotnému Bártovi soud 
v polovině listopadu zamítl 
žádost o prodloužení lhůty pro 
reakci na insolvenční návrh, 
který na něj podala firma B 19.

6 | BYZNYS

Návrh  
na oddlužení

Tomáš Bárta regoval na insol-
venci, kterou na něho začátkem 
října kvůli milionovým dluhům 
podala firma B 19, tím, že podal 
sám na sebe návrh na oddluže-
ní. Současně věřitelům poslal 
vzkaz pro případ, že by soud 
insolvenční návrh schválil, a tak 
poslal Bártu do úpadku. Od prv-
ního prosince totiž nastupuje 
do dceřiné firmy svého holdingu 
EMTC – Business jako zaměstna-
nec za třicet tisíc korun měsíčně 
hrubého. V návrhu uvádí, že 
v případě úpadku mu budou 
věřitelé moci strhávat téměř 
deset tisíc korun měsíčně. Jeho 
činnost ve firmě by měla být 
součástí reorganizačního plánu.

Zjistěte více na alza.cz/pro-fi rmy

Vybavte kompletně kanceláře od židlí,
přes počítače až po drogérii

Plaťte na fakturu se splatností
a získejte množstevní slevy

Nechejte si bleskově doručit zboží
až do sídla vaší fi rmy

Využijte bezplatných služeb našich
obchodních konzultantů
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FLEXI CENY
letí

Čím dřív koupíš, tím
VÝHODNĚJI LYŽUJEŠ!

ŠPINDLERŮV MLÝN
KUP SKIPAS 

ONLINE

314276/18 inzerce

Fond Hartenberg ze 
svěřenských fondů 
Andreje Babiše  koupil 

srbské státní opravny letadel 
JAT Tehnika. Nakupoval 
prostřednictvím stejně za-
měřené polské společnosti, 
ve které drží většinu. Deníku 
E15 to potvrdil ředitel Har-
tenbergu Jozef Janov.  

Mezinárodní podnik

Srbská vláda původně chtěla 
za podnik 523 milionů korun. 
Hodnotu obchodu strany 
neuvedly, avšak Avia Prime 
podle informací deníku E15 
zaplatila vyšší stovky milionů 
korun. Transakci ještě musí 
schválit srbský antimonopol-
ní úřad.

Po dokončení obchodu 
v Srbsku bude skupina Avia 
Prime tříčlenná. Patří do ní 
ještě polský podnik Line-
tech a slovinská firma Adria 
Tehnika. Zákaznické portfolio 
přesáhne sto aerolinií a pro-
vozovatelů a celková kapacita 
hangárů ve čtyřech lokalitách 
vzroste na padesát tisíc me-
trů čtverečních. Očekávané 

letošní tržby Avia Prime ještě 
bez srbské akvizice by měly 
převýšit 1,5 miliardy korun. 

Expanze na nový trh 

„Je to první transakce 
Hartenbergu v Srbsku. Vstup 
na nový trh otevírá i nové 
možnosti pro růst našich 
ostatních dceřiných společ-
nosti. Akvizicí JAT Tehniky 
upevňuje Avia Prime svou 
pozici a stává se jednou 
z největších nezávislých opra-
várenských skupin ve střední 
a východní Evropě,“ uvedl 
investiční manažer Harten-
bergu Dejan Kostić.

Společnost JAT Tehnika, 
jejíž privatizace začala v létě, 
utržila loni 609 milionů ko-
run. Zisk těsně přesáhl nulu. 
Podnik, který sídlí na hlav-
ním bělehradském letišti 
Nikoly Tesly, má mimo jiné 
certifikáty k údržbě všech 
variant letadel Boeing 737 
nebo starších Airbusů A320. 
Ve společnosti pracuje osm 
set zaměstnanců.

Daniel NOVÁK

Babišův fond 
koupil v Srbsku 
opravny letadel



Zjistěte více na alza.cz/pro-fi rmy

Vybavte kompletně kanceláře od židlí,
přes počítače až po drogérii

Plaťte na fakturu se splatností
a získejte množstevní slevy

Nechejte si bleskově doručit zboží
až do sídla vaší fi rmy

Využijte bezplatných služeb našich
obchodních konzultantů

30
86

17
/1

8



8 | TRHY & SVĚTOVÁ EKONOMIKA

Zlatá žíla 
kryptoměn  
je vytěžená
Jaroslav BUKOVSKÝ

Éra mnohdy bezpracného 
vydělávání peněz formou 
emise kryptomincí po něko-
lika divokých letech končí. 
Během posledních měsíců 
totiž takřka ustala aktivita 
podnikavců, kteří nové 
kryptomince nebo takzvané 
tokeny hrnuli na trh. Podle 
statistik serveru CoinSchedu-
le přibyla od ledna na trzích 
tato kryptoaktiva v obje-
mu 3,2 miliardy dolarů, 
což je sedmkrát méně než 
loni. Od konce léta přitom 
aktivita emitentů virtuálních 
měn klesla k historickému 
minimu.

„Naprostá většina těchto 
projektů se ukázala jako 
zcela nesmyslná a bez funkč-
ních byznys modelů. Zpětně 
lze navíc jen těžko rozeznat, 
který projekt byl vyložený 
podvod a který jen naivní 
a nedomyšlený. Většina 
tokenů prodávaných v rámci 
ICO je dnes v hluboké ztrátě, 
ze které se již nevzpama-
tuje,“ říká kryptoanalytik 
Topmonks a člen Klubu 
Paralelní Polis Josef Tětek. 
Zatímco ještě během loňské-
ho listopadu dokázaly firmy 
prodat investorům kryptoak-
tiva za bezmála 460 milionů 
dolarů, letos byli inves-
toři ochotní nakoupit jen 
za 16 milionů, což odpovídá 
takřka třicetině úrovně z loň-
ského listopadu.

„Zlatá éra kryptomě-
nových emisí už se nikdy 
nevrátí, je pryč. Udála se 
spousta prvoplánových pod-
vodů ve velkých objemech, 
načež regulátoři udělili celou 
řadu vysokých pokut,“ uvádí 
Jan Lamser z fintechové 
společnosti Red Eggs. Pokles 
popularity kryptoměn mezi 

investory souvisí i s propa-
dem a následně stagnací 
trhu. Celý trh kryptoměn 
měl na konci letošního 
listopadu podle dat serveru 
Coinmarketcap hodnotu 
kolem 200 miliard americ-
kých dolarů, což je zhruba 
stejně jako před rokem, ale 
zároveň jde také o čtvrtinu 
hodnoty z počátku loňského 
roku. Aura zázračných zisků 
tak z trhu vyprchala.

„Na vrcholu trendu kupo-
val každý cokoli. Zpočátku 
trh totiž skutečně dokázal 
rychle vygenerovat kryp-
toměnové boháče, což byl 
silný impulz pro ostatní,“ 
dodává Lamser. Celá řada 
kryptoměn zároveň skončila 

bezcenná v propadlišti dějin. 
Podle dat portálu Deadcoins 
mají investoři momentálně 
ve svých portfoliích 1818 vir-
tuálních měn, které se uká-
zaly jako podvod, či alespoň 
podnikatelský plán jejich 
emitentů byl natolik chabý, 
že měna ztratila veškerou 
hodnotu. Podle dat Coin-
marketcapu přitom emitenti 
do konce listopadu vydali 
celkem 4876 virtuálních 
měn. Krachem tedy alespoň 
doposud skončila ani ne 
každá třetí kryptomince.

„V posledním fiskálním 
roce jsme udělili první 
pokutu i za nezákonnou pro-
pagaci emisí kryptomincí, 
která směřovala k tandemu 
popularních celebrit,“ uvádí 
listopadová výroční zpráva 
amerického dozorového 
orgánu Securities and Ex-
change Commission. Pokuta 
udělená v závěru minulého 
roku se týkala amerického 
boxera Floyda Mayweathera 
a hudebníka DJ Khaleda, 
kteří dělali na sociálních 
sítích reklamu kryptoměno-
vého startupu Centra Tech, 
který se posléze ukázal jako 
podvod.

Na vrcholu trendu 
kupoval každý 
cokoli. Celá řada 
kryptoměn poté 
skončila bezcenná 
v propadlišti dějin.

Země Množství Kurz
Austrálie 1 15,722

Čína 1 3,307

EMU 1 25,515

Japonsko 100 21,186

Maďarsko 100 7,643

Polsko 1 5,908

Rusko 100 36,158

Švýcarsko 1 23,199

USA 1 23,233

Velká Británie 1 29,939

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 29. 11. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 134,00   0,75 % 

CETV 103,60   0,00 % 

ČEZ 513,50   0,59 % 

Erste Bank 833,00   -0,95 % 

Kofola 285,00   -1,04 % 

KB 794,00   0,44 % 

Moneta 77,00   -3,02 % 

O2 CR 230,00   0,00 % 

Pegas 704,00   0,00 % 

Philip Mor. ČR 14 500,00   0,00 % 

TMR 900,00 -0,55 %

VIG 633,00   -1,25 % 

Celkový objem (v tisících korun) 277 700

Akcie na pražské burze 29. 11. 2019

MONETA Money Bank zřejmě koupí v Česku Wüstenrot stavební 
spořitelnu a Wüstenrot hypoteční banku. Banka plánuje podepsat 
kupní smlouvu do konce letošního roku, vypořádání transakce plá-
nuje na 1. dubna 2020 nebo co nejdříve poté. Kupní cenu a ostatní 
podmínky transakce Moneta zveřejní po podpisu kupní smlouvy. 
Transakce podléhá souhlasu České národní banky a antimonopol-
ního úřadu.
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VELKÝ OBCHOD

Objem emisí kryptoměn a tokenů 
(v milionech dolarů)

2016  2017  2018  2019

256,9

3250,2

Pramen: CoinSchedule.com

6558,5

21 620,8
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Akcie, měny & názory

Vesmírný 
pád
Kosmos jakožto skutečně 
tajný víkendový azyl zámož-
ných pozemských milenců 
zůstane zřejmě hudbou 
budoucnosti déle, než se 
čekalo. Akcie vesmíru jedno-
duše propadly. První měsíc 
akcií vesmírné společnosti 
Virgin Galactic miliardáře 
Richarda Bransona na burze 
totiž nesvědčí o tom, že by 
mu investoři zrovna nadše-
ným pokřikem dávali najevo, 
nakolik povedená celá idea 
vesmírných letů je. 

Richard Branson se chce 
vyvléci z obyčejného a trestu-
hodně krátkého pozemského 
života a alespoň mentálně se 
nad svou fyzickou omeze-
nost povznést. Co může být 
ovšem pro lidstvo jako celek 
důvodem k potlesku, je pro 

investory, kteří si naopak své 
existenční limity hlídají více 
než kdo jiný, spíše k nepro-
spěchu. 

Bransonova firma získala 
skrze emisi necelou půlmi-
liardu dolarů. Tedy sice jen 
zhruba třetinu částky, kterou 
před více než dekádou 
dokázal pro cesty v opačném 
směru získat Zdeněk Bakala, 
pro Bransona ale nešlo o rea-

lizaci jeho životního byznysu. 
Nicméně ani šest stovek již 
prodaných vstupenek, tedy 
v zásadě peněz vysázených 
na dřevo, a plánovaný start 
napřesrok burziány nepře-
svědčil. Akcie jen za první 
měsíc obchodování připravi-
ly investory o 28 procent. 

Peníze v kase ale jsou, 
jen známý hudebník Justin 
Bieber zaplatil za zájezd 
v přepočtu přes pět milionů 
korun. To by odpovídalo 
zhruba třem čerstvým koru-
novým miliardám na Bran-
sonově kontě. Pro hladký 
pohyb turistů v nadhlavníku 
pozemšťanů to ale stačit 
nemusí.

Vláda v Tokiu zvažuje 
rozsáhlý program 
na podporu japon-

ské ekonomiky, jejíž zota-
vení brzdí americko-čínská 
obchodní válka. Utratit 
za něj podle sobotního vy-
dání listu Nikkei hodlá přes 
deset bilionů jenů, tedy 
zhruba 2,1 bilionu korun. 
Část stimulačního balíč-
ku chce pokrýt vydáním 
dalších dluhopisů, které 
by měly pokrýt výpadky 
z daňových příjmů, citovala 
agentura Reuters japonský 
deník.

Vládní bondy by měly 
financovat také veřejné 
práce za až čtyři biliony 
jenů. Kabinet premiéra 
Šinzóa Abeho by měl mít 

balíček hotový začátkem 
příštího týdne poté, co jej 
projedná uvnitř vládnoucí 
koalice.

Japonská ekonomika rost-
la v letošním třetím čtvrtletí 
nejpomaleji za celý letošní 
rok. V celoročním přepočtu 
se hrubý domácí produkt 
zvýšil o 0,2 procenta, 
a prudce tak zpomalil z re-
vidovaných 1,8 procenta 
v období duben až červen. 
Slabá globální poptávka 
brzdila vývoz a vyvolala 
obavy z recese. Někteří 
analytici navíc podle Reu-
ters vyjadřují silné obavy, 
že říjnové zvýšení daně 
z obratu by mohlo ochladit 
ještě i tamní soukromou 
spotřebu. /čtk/

Japonskou 
ekonomiku oživí 
bilionová injekce 28

procent odepsaly 
za jediný měsíc 

akcie Virgin 
Galactic.
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Pavla PALAŠČÁKOVÁ

V Německu, centru refor-
mace, je katolická církev na-
kloněna nové modernizaci, 
která dělá starosti Vatikánu. 
Její biskupové v neděli zahá-
jili dvouletý proces, během 
něhož chtějí debatovat o ože-
havých tématech, jako jsou 
celibát, sexuální morálka, 
úloha žen či kontrola moci 
uvnitř církve.

Německá katolická církev 
se potýká s úbytkem věří-
cích. Na vině jsou sexuální 
skandály, řada lidí má navíc 
pocit, že se instituce přežila. 
Z globálního pohledu však 
především díky svému 
bohatství zůstává jednou 
z nejsilnějších a má potenciál 
ovlivňovat podobu katolické 
církve jako celku. Vatikán 
a konzervativní němečtí ka-
tolíci varují, že debata může 
vést ke schizmatu.

„Někteří kritici to berou 
tak, že Němci před pěti 
sty lety přinesli reformaci 
a nyní se znovu chybně snaží 
změnit církev,“ řekl The New 
York Times představitel 
německých jezuitů Godehard 
Brüntrup. Z Vatikánu přišel 
do Německa už v létě dopis, 
v němž papež František na-
bádá k církevní jednotě.

Strůjci dialogu však opo-
nují s tím, že jejich záměrem 
není vyvolat rozkol. Debata 
je podle nich reakcí na krizi 
spojenou se skandály kolem 
sexuálního zneužívání dětí 
klérem a jejím cílem je ob-
nova důvěry obyvatel země 
k církvi. Jde také o reakci 
na loňskou zprávu, podle 
níž za uplynulých sedm 
dekád bylo katolickými 
kněžími v zemi zneužito 
téměř 3700 osob, více než 
polovina mladších třinácti 
let. Součástí reformačního 
procesu proto bude hledání 
odpovědi na otázku, zda 
církevní učení nevytváří 
podmínky pro zneužívání. 

Hovořit se bude o celibátu, 
přijetí homosexuality, zne-
užívání moci a svěcení žen 
na kněží. Církev je navíc pod 
stále větším tlakem žen, které 
se hlásí o slovo. „Chceme být 
viděny a slyšeny. Bez žen by 
církev nefungovala,“ uvedla 
během zářijové demonstrace 
šéfka Německé komunity 
katolických žen a politička 
CDU Mechthild Heilová.

Organizátoři debaty 
zdůrazňují, že od ní čekají 
skutečné výsledky. „Nebude 
to jen další fórum, kde každý 
jen mluví, ale nepřijme se 
žádné rozhodnutí. Na závěr 
se bude hlasovat a výsledek 
bude předložen papeži 
Františkovi, aby podnikl další 
akci,“ citovala CNN profesora 
teologie Ulricha Lehnera. 
Není však jasné, co se stane, 
pokud Vatikán odmítne 
jednat.

I kdyby se nějaké reformy 
podařilo prosadit, nemusí 
to znamenat, že se odklon 
Němců od víry podaří 
zastavit. Úbytek věřících 
totiž trápí nejen katolickou 
církev, ale i protestantskou. 
Podle statistik její řady loni 
opustilo 220 tisíc lidí, což je 
ještě o čtyři tisíce více, než 
v případě katolické církve. Té 
nadále zůstává na 23 milionů 
věřících.

Německá církev 
tlačí na reformy

10 | ZAHRANIČÍ
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Někteří kritici to 
berou tak, že Němci 
před pěti sty lety 
přinesli reformaci 
a nyní se znovu 
chybně snaží změnit 
církev.

TISÍCE lidí o víkendu v Hongkongu znovu protestovaly proti 
místní samosprávě, kterou viní z omezování demokracie a proti 
níž demonstrují už půl roku. Přes den se konalo několik povo-
lených manifestací včetně „pochodu vděčnosti“ k americkému 
konzulátu. Jeho účastníci tak poděkovali Spojeným státům 
a prezidentovi Donaldu Trumpovi za podporu. USA totiž přijaly 
před několika dny zvláštní zákon o Hongkongu, který umožňuje 
uvalit sankce na ty, kdo v oblasti porušovali lidská práva.
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DĚKOVNÁ DEMONSTRACE

SPD má nové vedení

Výběrem nového vedení, 
které je kritické vůči pokra-
čování velké koalice s unií 
CDU/CSU kancléřky Angely 
Merkelové, se německá so-
ciální demokracie (SPD) vy-
slovila proti vládě a vydala 
se levicovou cestou. Tak ně-
mecká média hodnotí výsle-
dek stranického hlasování, 
který do spolupředsednické 
funkce poslal Saskii Eskeno-
vou a Norberta Waltera-Bor-
janse.  Názory str. 12

Evropská komise 
a rada mají nové 
vedoucí

Němka Ursula von der 
Leyenová a Belgičan Charles 
Michel (na snímku) včera 
oficiálně stanuli v čele dvou 

nejvýznamnějších orgá-
nů Evropské unie. Von 
der Leyenová vystřídala 
ve vedení Evropské komise 
Jeana-Clauda Junckera, za-
tímco Michel se chopil role 
předsedy Evropské rady 
po Donaldu Tuskovi. Oba 
za své priority označují pře-
devším boj s klimatickými 
změnami. /čtk/  více E15.cz

Krátce



Karel KILIÁN

Americká kurýrní a logistická 
firma FedEx narazila na nepří-
jemnost – vedení města New 
York jí prostřednictvím práv-
níků sdělilo, že její šestikolový 
SameDay Bot není v ulicích 
vítán. Jak uvedla stanice CNN, 
právníci newyorského odboru 
dopravy zaslali FedExu dopis. 
Varují v něm, že robot porušuje 
hned několik zákonů o provozu 
na silničních komunikacích 
a společnost bude muset čelit 
důsledkům, pokud ho nepře-
stane provozovat.

„Tímto vás vyzýváme, abyste 
okamžitě přestali operovat 
se svými roboty na ulicích 
a chodnících ve městě New 
York,“ uvádí se v dopise. „Po-
kud tak neučiníte, může to mít 
za následek zabavení majetku, 
zahájení trestního stíhání či 
soudní řízení.“ 

Důvodem k tak prudké 
reakci je skutečnost, že v New 
Yorku nesmějí jezdit žádná 
vozidla, která během provozu 
„alespoň jednou rukou“ neo-
vládá řidič. Svůj podíl má ale 

i starosta města Bill De Blasio, 
který na Twitteru napsal, že 
roboti nikdy nebudou brát 
Newyorčanům práci.

Z uvedených formulací je 
zjevné, že se New York těmito 
kroky snaží vyslat zprávu 
dalším firmám s doručovacími 
roboty, které by mohly uvažo-
vat o podobném kroku.

FedEx představil svého 
robota v únoru tohoto roku. Je 
určen pro dodávky na krátké 
vzdálenosti, napájí ho baterie, 
dosahuje rychlosti až 10 km/h, 
a dokonce umí překonávat 

schody. K orientaci v prostoru 
používá, podobně jako mnohá 
autonomní vozidla, kameru 
a lidar. 

První záběry robota Sa-
meDay Bot v New Yorku byly 
publikovány počátkem minu-
lého týdne. Stroj se na nich 
pohyboval ulicí města poblíž 
depa své mateřské společnosti. 
Ve skutečnosti se však nejed-
nalo o testování, ale pouze 
o propagaci v rámci akce Small 
Business Saturday.
 autor je redaktorem  
 serveru Živě.cz
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Z vláštní kategorií barevného 
LED osvětlení jsou LED žá-

rovky dodávané s vlastním jedno-
účelovým, obvykle bezdrátovým, 
ovladačem, popřípadě ovladatelné 
z jednoúčelové aplikace pro mo-
bilní telefon. Těmito žárovkami 

je trh doslova zaplaven. Výhodou 
je snadnost a rychlost montáže 
spočívající jen v našroubování 
světelného zdroje do patice. Jako 
nevýhody lze zmínit, že těleso 
těchto světelných zdrojů bývá dost 
masívní, neboť v sobě ukrývá řídí-
cí elektroniku, což může způsobit 
potíže s montáží do některých sví-
tidel a v případě selhání žárovky je 
nutné koupit novou včetně řídící 
elektroniky. Nevýhodou je i způsob 
ovládání, kdy uživatel bývá odká-
zán na jeden ovladač k jednomu 
světelnému zdroji. 
Dalším druhem LED jsou světelné 
zdroje, které mají vyvedeny vývo-
dy jednotlivých barevných složek 
RGB, popřípadě RGBW. Typicky jde 
o barevné RGB pásky, ale i plošná 
svítidla. K ovládání těchto zdrojů 

je třeba použít stmívací prvek s po-
čtem kanálů odpovídajícím počtu 
barevných složek. Toho se dosáhne 
použitím vícekanálového stmívače, 
nebo tzv. elektronického předřad-
níku s protokolem DMX. Předřadní-
ky DMX bývají u plošných svítidel 
součástí svítidla, k RGB páskům se 
používají samostatné.  
Produkty značky HDL přináší ře-
šení inteligentní elektroinstalace, 
řízení nejenom barevného osvětle-
ní, ale i vytápění, stínění, ventilace, 
zabezpečení atd. Přínosem tohoto 
řešení je systémovost a připra-
venost na postupné rozšiřování 
automatizace bydlení. Řízení jasu 
i světelného tónu lze ovládat jak 
ručně z nástěnného ovladače nebo 
mobilní aplikace, ale i automaticky 
v závislosti např. na denní hodině, 

Jak na barevné LED osvětlení?

www.hdl-automation.cz

 RGB skládání barev

Pasivní dům Norsko 
– reference HDL

na intenzitě venkovního světla, re-
žimu v místnosti (promítání, veče-
ře atd.).

HDL_1_3_2_12.indd   1 29.11.2019   13:18:15

313007/28 inzerce

AUKČNÍ síň RR Auction nabízí v dražbě 3,5palcovou disketu 
s podpisem zakladatele společnosti Apple Steva Jobse. Podle 
popisku na webu aukční síně jde o originální instalační disketu 
obsahující sadu nástrojů Macintosh System Tools ve verzi 6.0 
z roku 1988. Vzácnost tohoto média spočívá v podpisu, který je 
na štítku napsán černým plstěným hrotem. V RR Auction původ-
ně odhadovali, že částka, za kterou se povede disketu vydražit, 
se bude pohybovat kolem 7500 amerických dolarů, v neděli její 
cena dosáhla 8888 dolarů.
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SBĚRATELSKÝ KOUSEK

PŘÍSNÉ MĚSTO. SameDay Bot vyjel v New Yorku jen jednou, 
a to v rámci propagace. I tak dostal zákaz další jízdy.

Fo
to

 F
ed

Ex

New York se 
pře s FedExem
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Alternativa 
jede jen 
na volnoběh
Německá sociální demokracie 
o víkendu otočila doleva – 
zvolila si nové vedení, které 
kritizuje velkou vládní koalici 
s CDU a žádá autentickou 
levicovou politiku. To může 
zavařit kancléřce Angele 
Merkelové. 

Svůj sjezd měla také proti- 
imigrační Alternativa pro 
Německo. Ani ta nenechala 
na vládě nit suchou, oproti 
SPD ovšem po sněmu v Braun-
schweigu zůstává tam, kde 
byla. Ve vedení zůstává profe-
sor ekonomie Jörg Meuthen, 
kterého doplnil saský malíř 
a lakýrník Tino Chrupalla. 
Meuthen je umírněnou tváří 
pro kriticky naladěné lidi 
s vyšším vzděláním, Chrupalla 
sbírá protestní hlasy méně 
vzdělaných nespokojených 
lidí z východního Německa. 

Chrupallův posun do vede-
ní strany je potvrzením vlivu 
durynského lídra AfD Björna 
Höckeho, jedné z nejextrém- 
nějších postav hnutí. Demon-
stranti proti AfD, kterých se 
o víkendu v Braunschweigu 
sešlo na dvacet tisíc, jej podle 
nedávného rozsudku smějí  
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Střet zájmů 
znovu a lépe
Evropský audit zkoumající 
střet zájmů Andreje Babiše 
ve vztahu k čerpání peněz z ko-
hezních eurofondů je hotový. 
Z toho, co zatím víme, žádné 
velké překvapení neplyne. 
Ostatně pokud by evropští 
právníci nečekaně usoudili, že 
vše je v pořádku, patrně by-
chom se to dozvěděli jinak než 
z úniků do médií. Takže vše 
zjevně úplně v cajku není.

Když už zase budeme 
na bruselském pranýři, bylo 

by dobré, kdyby to čeští 
zákonodárci využili i k něče-
mu jinému než jen k povinné 
protibabišovské kanonádě. 
Premiér má pravdu, že literu 
zákona o střetu zájmů napl-
nil. Předběžná zpráva audi-
torů z léta ovšem ukázala, že 
převedení majetku do svěřen-
ských fondů přímo ovláda-
ných nejbližšími rodinnými 
příslušníky a byznysovými ko-
legy k odbourání střetu zájmů 
nestačí. Český zákon potře-
buje přepsat. Ne proto, aby 
Babišovi zkomplikoval život, 
ale aby Česko mohlo s vážnou 
tváří tvrdit, že to s bojem pro-
ti střetu zájmů myslí alespoň 
trochu vážně.

Tvář dne

Nemůže být lepší 
den pro začátek 
práce než dnešní 
výročí, prohlásila 
šéfka Evropské 
komise Ursula 
von der Leyenová. 
Nastoupila do úřadu 
v den desátého výročí 
Lisabonské smlouvy. 
str. 10

Komentář Glosa Martina Čabana

Ani cesta k naplnění druhé-
ho cíle nebyla upřesněna. AfD 
neřekla, s kým chce vládnout, 
když všechny strany od CDU 
po Zelené považuje za škůdce 
demokracie. A sama přece jen 
zcela jistě vládnout nebude.

Opět se ukázalo, že AfD je 
strana silných slov a nulových 
politických činů. To se nezmě-
ní ani s novým vedením. Jeho 
představitelé nenaznačují, 
že by mírnili ostrou rétoriku 
a blížili se širokému středu 
konzervativní CDU, kterou 
do roku 2015 volil jak nový 
spolušéf strany Chrupalla, tak 
mnoho dalších členů AfD.

Alternativa pro Německo 
jede dál na volnoběh. Drží se 
nenávisti proti migrantům, 
nacionalismu a pocitu zapo-
menutosti, který je vlastní 
mnoha východním Němcům. 
Volnoběh v politice nikdy 
nevydrží dlouho. Bude třeba 
také šlápnout do pedálů. Ani 
po sjezdu v Braunschweigu 
ale AfD neví, kam šlapat a jak 
na to. Pouhé setrvačné sbírání 
tekutého hněvu už stačit 
nebude.

 
Petr 
FISCHER
spolupracovník  
redakce

nazývat fašistou. Chrupalla se 
proslavil, když v posledních 
parlamentních volbách v pří-
hraniční oblasti Görlitz vzal 
mandát saskému premiéru 
Kretschmerovi z CDU.

S Höckem má dobré vztahy. 
Slávu mu přinesly i spory s no-
vináři a před půlrokem schůz-
ka s exšéfem týmu Donalda 
Trumpa Stevem Banonem. 
S ním prý strávil „pět hodin 

inspirativního rozhovoru“ 
na téma vytvoření sítě nacio-
nálně laděných populistických 
stran.

Nové vedení AfD má dva 
hlavní cíle: profesionalizovat 
stranu a po příštích volbách 
v roce 2021 vstoupit do vlá-
dy. První cíl je ale v rozporu 
s dlouhodobým programem 
AfD, v němž se vyhlašuje boj 
rigidnímu fungování tradič-
ních stran. Proč musím do školy, když můj telefon už všechno dávno ví?

Opět se ukázalo, že 
AfD je strana silných 
slov a nulových 
politických činů. To se 
nezmění ani s novým 
vedením.
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Z průzkumu vyplývá, že pro 72 % 
respondentů je nejdůležitějším 
atributem hypotéky, zda budou mít 
jistotu, jestli je pro ně poskytnutí 
úvěru reálné. Najít v dnešní době 
vhodné bydlení je velmi složité. 
O nemovitosti je velký zájem, 
a když už si člověk něco vyhlédne, 
je to hned pryč. Je potřeba jednat 
rychle, jenže vyřídit v mezičase 
hypotéku nějaký čas trvá.

„Proto našim klientům nabízíme 
takzvanou hypotéku naruby, díky 
které mají schválený úvěr ještě 
předtím, než si svou vysněnou 
nemovitost vyhlédnou. Následně 
mají 12 měsíců garantovanou úro-
kovou sazbu, a pokud si nevyberou, 
neplatí žádné sankce a smlouva se 
ukončí,“ říká Petra Kopecká, tisková 
mluvčí Raiffeisenbank.

36 % vybraných klientů bank vy-
užívá k čerpání informací o úvěrech 
nějakou formu hypoteční kalku-
lačky. Dvě třetiny jich na základě 
výsledků vytvoří seznam preferova-
ných bank, které následně kontak-
tují. 67 % lidí má na tomto seznamu 
2–3 banky, 31 % vybírá ze 4–8 
institucí. Přímou návštěvu pobočky 
volí 28 % respondentů a 20 % jich 
vyhledává na internetových strán-
kách konkrétní banky.

„Lidé se snaží získávat informace 
všemi možnými způsoby. Interne-
tové kalkulačky zvládnou ukázat 
přibližnou úrokovou míru a udělat 
základní porovnání hypoték. Při 
osobním kontaktu však bankovní 
poradci o klientovi získají mnohem 
více informací, které následně mo-
hou využít v jeho prospěch,“ říká 
Petra Kopecká a dodává: „Při volbě 
hypotéky by navíc úroková míra 

Průzkum provedla v únoru a březnu 
2019 agentura Ipsos pro Raiffeisen-
bank na vzorku 500 lidí, kteří si 
v posledních dvou letech sjed-
nali hypotéku nebo její sjednání 
v budoucnosti zvažují. Průzkum 
probíhal formou vyplnění on-line 
dotazníku. 

Zájemci o hypotéku by ji chtěli 
mít schválenou ještě před 
hledáním nemovitosti
7 z 10 vybraných klientů bank by chtělo mít jistotu schválené hypotéky 
ještě před hledáním bydlení. Většina si jich na základě výsledků hypoteční 
kalkulačky vytvoří seznam preferovaných bank, od kterých potom očekává 
minimálně srovnatelnou úrokovou míru, jako jim vyšla na internetu. 
Kontakt na odhadce získávají nejčastěji v bance, kde si berou úvěr. Vyplývá 
to z průzkumu společnosti Ipsos pro Raiffeisenbank realizovaného mezi 
lidmi, kteří si v posledních dvou letech sjednali hypotéku.

Obr. č. 1 – Vytvořili jste si na základě výsledků hypoteční kalkulačky seznam preferovaných bank?

Obr. č. 2 – Jakou jste očekávali úrokovou sazbu od banky v porovnání s hypoteční kalkulačkou?

Obr. č. 3 – Jak dlouho trval odhad hodnoty nemovitosti hypoteční kalkulač-
kou?

neměla být jediným kritériem pro 
rozhodování. Je to stejné, jako když 
se rozhodujeme o koupi čehokoli 
jiného. Nejnižší cena rozhodně 
automaticky neznamená nejlepší 
volbu.“

doufá v ještě nižší úrok, než vyšel 
v kalkulačce.

54 % respondentů získalo kontakt 
na odhadce nemovitosti prostřed-
nictvím banky, ve které si brali 
hypotéku. 25 % lidí využilo kontakt 
od nezávislého finančního poradce 
a 5 % má přímo známého, který se 
odhadům věnuje. 44 % žadatelů 
potom odpovědělo, že byl odhad 
hotový v průběhu několika dní.

59 % lidí od banky očekává 
minimálně srovnatelnou nabíd-
ku úrokové míry, jako jim vyšla 
v hypoteční kalkulačce na internetu. 
15 % zájemců o hypotéku předpo-
kládá, že bude sazba vyšší, a 27 % 



Musíme promyslet 
další kroky v Rusku

Kalamita hrabošů, prasečí mor, drahé potraviny, slevové 
akce, vztahy dodavatelů potravin a obchodníků i budoucí 
agrární rozpočet EU. To je výčet nejdůležitějších témat, 
která během roku řešilo ministerstvo zemědělství. „Co 
se týče výše evropských dotací, budeme jednou z nejvíce 
poškozených zemí. Všechno ale stojí peníze a nemůžeme 

na zemědělce valit čím dál více věcí a dávat jim na to čím dál méně peněz,“ 
varuje ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Barbora PÁNKOVÁ

 Ministerstvo odeslalo 
v polovině září odpověď 
na bruselský audit 
zemědělských dotací, 
který se týká střetu zájmů 
premiéra Andreje Babiše 
(ANO). Co v ní bylo?
Nechci zveřejňovat, co v ní 
bylo, protože v lednu má 
proběhnout debata mezi 
Českou republikou a auditním 

orgánem Evropské komise. 
(Auditní zpráva Evropské ko-
mise dorazila do Prahy v pátek 
a její znění zatím nebylo ofi- 
ciálně zveřejněno – pozn. aut.)

Popsali jsme jednotlivé body 
a mnoho věcí jsme vyvrátili. 
Myslím si proto, že by to 
mohlo pro Česko dopadnout 
dobře. Ne že mohlo – že to 
dopadne dobře.

 Neřeknete ani v obecné 
rovině? Byla odpověď 
ministerstva neutrální, 
obsahovala výhrady, 
s něčím jste třeba 
souhlasili?
Myslím, že jsme vyvrátili, že 
by docházelo ke střetu zájmů 
nebo poškozování zájmů Ev-
ropské unie. Nemohu vyloučit 
některé technické nedostat-

ky. V obecné rovině si ale 
nepřipouštím, že by k něčemu 
takovému docházelo.

 Evropa finišuje 
s vyjednáváním o rozpočtu 
a mluví se o nutnosti 
přechodného období. Jak 
dlouhé by mohlo být?
S kolegy z visegrádské čtyřky 
jsme se shodli, že by mělo být 

dlouhé minimálně dva roky. 
Protože pokud nebude do kon-
ce letošního roku schválen 
víceletý finanční rámec – což 
nebude – musíme zeměděl-
cům zajistit nepřerušený tok 
podpor. Navíc po schválení 
víceletého finančního rámce 
se ještě musejí dořešit další 
parametry rozpočtu.

 Pro zemědělce má být 
na příští období méně 
peněz. U přímých plateb je 
pro Česko navrženo snížení 
o čtyři procenta na 5,9 mi- 
liardy eur, v Programu 
rozvoje venkova je pokles 
o 16,5 procenta na 1,81 mi- 
liardy eur. Co by to 
znamenalo?
Česko patří v návrhu k nejvíce 
poškozeným zemím unie. 
Proto jsme podepsali dekla-
raci za zachování stávající-
ho rozpočtu na společnou 
zemědělskou politiku. Budeme 
po zemědělcích chtít spoustu 
věcí, jako je standardní chová-
ní ke krajině, a to stojí peníze. 
Nemůžeme toho na zemědělce 
valit čím dál více a dávat jim 
na to čím dál méně.

 Podle některých expertů 
je ale Česko v čerpání dotací 
podprůměrné.
To se zemědělských dotací ne-
týká. Budeme mít vyčerpány 
prakticky všechny programy, 
pouze jsme měli drobné zpož-
dění u Operačního programu 
Rybářství. To je spíše otázka 
na jiné rezorty.

 Je tedy šance, že se 
podaří zvrátit snížení 
rozpočtu i zastropování 
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Česko je jedinou 
zemí, ve které 
se podařilo 
zlikvidovat 
prasečí mor. 
Poptávka je ale 
velká a to žene 
cenu vepřového 
masa nahoru.



přímých plateb, které 
odmítáte?
Čekáme na rozhodnutí země-
dělského výboru Evropského 
parlamentu a na nového komi-
saře Janusze Wojciechowské-
ho. Pevně doufám, že bude 
přijata varianta dobrovolného 
zastropování. (Návrh Evropské 
komise počítá s tím, že přímé 
platby zemědělcům budou 
od 60 tisíc eur postupně ome-
zovány a maximální hranicí 
bude 100 tisíc eur na jednu 
farmu – pozn. aut.)

 Kolik zemí je proti 
povinnému zastropování 
přímých plateb?
Jsme na nějaké polovině člen-
ských států.

 Z posledních let se zdá, 
že všechny zemědělské 
komodity postupně 
zdražují. Přede dvěma lety 
vystřelila cena másla, loni 
brambory, letos zdražuje 
vepřové maso. Jak to s jeho 
cenou vidíte dále?
Africký mor prasat samozřej-
mě postupuje a týká se hlavně 
Číny, dále balkánských zemí, 
Polska, Slovenska i Maďarska. 
Česko je jedinou zemí, ve které 
se ho podařilo zlikvidovat. Po-
ptávka je velká a to žene cenu 
vepřového masa nahoru.

 Obava ze zvyšování cen 
potravin je přitom jedním 
z argumentů obchodníků 
proti novele zákona 
o významné tržní síle. 
Nechávali jste si vypracovat 
její dopad na ceny?
Byl jsem už u prvního zákona 
o významné tržní síle a tyto ar-
gumenty – zdraží se potraviny 
nebo se sníží rozsah prodáva-
ného zboží – slyším deset dva-
náct let. Zatím k tomu vlivem 
zákona nedošlo. Chceme pou-
ze to, aby byla, zjednodušeně 
řečeno, na jedno zboží jedna 
faktura. S akcemi nemáme zá-
sadní problém, neomezujeme 
je. Pouze chceme, aby nebyly 
zneužívány vůči dodavatelům. 
Pokud chce obchodník udělat 
akci, ať si ji udělá, ale bude to 
na základě psané dohody.

 Na ceny potravin to vliv 
nemá?
Ne. Významná tržní síla 
obchodních řetězců je daleko 
vyšší než potravinářů, bavíme 
se o českých potravinářích. 
České firmy v podstatě nemají 

vliv na konečnou cenu. Je 
jasné, že se tomu někdo brání, 
protože by mohlo vyplynout, 
jakou přirážku obchodní 
řetězce mají.

 Říkáte, že nezakazujete 
slevové akce, ale důsledkem 
zákona jejich omezení přece 
bude, ne?
Nebude, absolutně ne.

 Vůbec se jich to 
nedotkne?
Neříkáme, že nemají akce 
dělat. My pouze říkáme: Děláte 
akci? Super, jenom to dejte 
na papír.

 Obchodní řetězce 
argumentují, že budou kvůli 
novele muset přepracovat 
miliony smluv.
Přepracovat se nebude muset 
nic. Budou muset pouze 
uzavřít smlouvy na nové 
zboží, to se dělá pravidelně. 
Přepracovat miliony smluv je 
jen „superkrásný“ obrat.

 Odmítáte tedy na novele 
něco měnit, jak vyzývá 
Hospodářská komora?
Teď je novela v připomín-
kovém řízení, připomínky 
jednotlivých účastníků se vy-
hodnotí a novela se případně 
upraví. Konečný návrh tedy 
může být jiný než ten, který se 
dával do běhu.

 Legislativně se také 
upravuje, respektive 
zakazuje dvojí kvalita 
potravin. Proč vlastními 
zákony předbíháte 
evropskou směrnici?
Řekli jsme, že budeme dvojí 
kvalitu potravin sledovat a že 
chceme, aby měl český spotře-
bitel stejnou kvalitu potravin, 
jako je na západ od našich 
hranic. Téma jsme vyzdvihli 
společně s dalšími zeměmi, 
jako je Slovensko nebo Bulhar-
sko. Věděli jsme, co chceme, 
a nechtěli jsme čekat. Nehledě 
na to, otevírali jsme zákon 
o potravinách.

 Máte na to už nějakou 
reakci z Evropské unie?
Přiznám se, že se v Bruselu 
na nic neptám. Je to trans-
pozice, můžeme evropské 
předpisy zpřísňovat.

 Vlastní návrh má ale 
i ministerstvo průmyslu 
a obchodu. Proč jsou 

dva? Vypadá to, že jste se 
nemohli dohodnout.
Je to na základě kompetencí 
daného ministerstva. My se 
bavíme o potravinách, oni 
o ostatním nepotravinářském 
zboží. Je to v podstatě stejné. 
Jen nevím, kdo bude u nepo-
travinářského zboží provádět 
kontroly. Záleží, jak to minis-
terstvo průmyslu nastaví.

 Kontroly dvojí kvality 
potravin budou patrně 

• Syn stejnojmenného 
bývalého federálního ministra 
zemědělství v komunistické 
vládě Lubomíra Štrougala.

• Vystudoval Vysokou školu 
zemědělskou v Praze.

• Od roku 2007 deset let působil 
jako prezident Potravinářské 
komory, v letech 2014 až 2017 
vedl i Agrární komoru.

• Ministrem zemědělství se 
stal poprvé v letech 2013 až 
2014 v úřednické vládě Jiřího 
Rusnoka.

• Podruhé v čele rezortu 
zemědělství stanul loni 
v červnu jako člen vlády 
Andreje Babiše.

• Ve vládě byl nejprve jako 
nestraník za ČSSD, letos 
v únoru se stal členem této 
strany.

Miroslav 
TOMAN (58)
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pro Státní zemědělskou 
a potravinářskou inspekci 
znamenat náklady navíc. 
Dostane více peněz?
Bude to pro ně náročnější, 
ale rozpočet ani počet lidí se 
zvyšovat nebudou.

 O zemědělcích bylo letos 
slyšet také v souvislosti 
s přemnoženými hraboši. 
Jaké škody způsobili?
Škody odhadujeme na úrovni 
dvou miliard korun. Musí 
to ale vyhodnotit Ústřední 
kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský.

 Ministerstvo životního 
prostředí vám nabídlo 
na kompenzace škod 1,5 mi- 
liardy korun. Dostanou 
tedy zemědělci nějakou 
náhradu?
V oblastech s výskytem 
chráněných živočichů by se ze-
mědělci měli obracet na minis-
terstvo životního prostředí. Co 
se týká odškodnění od minis-
terstva zemědělství, počkáme 
si na výši škod. Odškodnění se 
nebráníme, ale zatím v kapito-
le ty peníze nemáme. Pokud se 
budeme bavit o té 1,5 miliardy 
korun, jsou to peníze z Ope-
račního programu Životní 
prostředí určené na projekty 
zaměřené na zadržení vody 
v krajině. Rozhodně tyto 
peníze nelze použít na kom-
penzaci zemědělcům za škody 
způsobené hrabošem.

 V sázce je stále budoucí 
úroda. Jak jste pokročili 
v jednání s ministerstvem 
životního prostředí, jakým 
způsobem hraboše hubit?
Zemědělci mohli používat 
Stutox II do děr tam, kde to 
bylo povolené. My chceme 
zemědělcům umožnit, aby 
mohli přípravek povrchovým 
rozhozem aplikovat na ty 
pozemky, kde je extrémní 

kalamita. To znamená, že jde 
o pole, kde je více než pětkrát 
překročen práh škodlivosti, 
který je u polních plodin 
200 děr na hektar a u ovoc-
ných sadů 400 děr na hektar.

Chceme najít řešení 
ve spolupráci s ministerstvem 
životního prostředí. Chceme, 
aby řekli, jaký způsob hubení 
je v pořádku. Oni pracují s tím, 
že to je v kompetenci Ústřed-
ního kontrolního a zkušebního 
ústavu zemědělského, což 
nesporně je. Na druhé straně 
po zkušenostech z léta, kdy 
ministerstvo začalo uplatňovat 
zákon číslo 114 na ochranu 
přírody, chceme od nich vyjá-
dření, že navržený postup je 
v pořádku. Věřím, že ke kom-
promisu dojdeme v krátké 
době.

 Minulý týden jste 
přerušil podnikatelskou 
misi v Rusku, co se stalo? 
První část mise v Moskvě 
probíhala v pořádku. Pak se 
něco odehrálo a z ruské strany 
nám nebyl povolen přelet 
do Kazaně. Nevím, čím to bylo, 
a nechci o tom spekulovat. 

 Může to mít dopad 
na případné obchodní 
dohody z Moskvy nebo 
na ty budoucí v Kazani? 
Jednání s ruským ministrem 
zemědělství Dmitrijem 
Nikolajevičem Patruševem či 
gubernátorem Orlovské oblasti 
Andrejem Jevgenijevičem 
Klyčkovem v Moskvě jsem 
vnímal pozitivně – jako 
perspektivní záležitost pro 
české podnikatele. Co se týká 
Tatarstánu, pevně věřím, že 
to nebude mít vliv. Nicméně 
určitá část nejistoty tam je. 
Musíme si promyslet další 
kroky, jak tam budeme 
pokračovat.  

 Čím je Rusko pro české 
firmy zajímavé? 
Pro české zemědělce 
a potravináře je to zajímavé 
nejen z důvodů dodávek 
potravin. Samozřejmě 
na dovoz určitého segmentu 
potravin do Ruska je embargo 
(především na masné výrobky 
a mléčné výrobky – pozn. 
aut.). Ale sankce nebudou 
trvat donekonečna. Musíme 
udržovat kontakty a pomoci 
podnikatelům, kteří mají 
zájem a na které se sankce 
nevztahují.

Budeme dvojí kvalitu potravin 
sledovat a chceme, aby měl 
český spotřebitel stejnou kvalitu 
potravin, jako je na západ 
od našich hranic.



Foto dne 

PRVNÍ ADVENTNÍ 
víkend, začínající 
vánoční trhy a roz-
svícení vánočního 
stromu přilákalo 
na pražské Staro-
městské náměstí 
tisíce lidí. Dvaadva-
cetimetrový smrk ze 
Semil je ozdobený 
čtyřiceti anděly 
a 4,5 kilometru 
dlouhým světelným 
řetězem.
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