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Zlato je nejdražší  
od podzimu
cena drahého  
kovu roste,  
akcie jeho těžařů  
ale stále skomírají.
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Do Davosu  
už jen na lyže
renomé každoročního 
setkání byznysmenů, 
ekonomů a politiků 
upadá.
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Pavla PalaščáKová: 

Takt u prezidenta nehledám, ale 
očekávala bych, že bude aspoň 
propagovat české zbraně.

twitter.com/e15news

Finep prodal podíl  
na sídle Vodafonu

Developer Finep se zbavil 
podílu v nových kancelář-
ských budovách v Praze 
ve Stodůlkách ve prospěch 
partnerů z Ungelt Partners. 
Zároveň spolu staví další 
část administrativního 
komplexu City West. str. 4

Obliba mlékomatů  
se postupně vrací
Loni v Česku fungovalo 
177  lékomatů, jen o ně-
kolik méně než v dosud 
rekordním roce 2010. str. 5

Schvalování nových aut 
v Evropě se změní
Evropská komise předsta-
vila změny schvalování 
nových modelů automobilů 
v EU. Testovací centra mají 
být méně závislá na auto-
mobilkách, budou ale pod 
přísnějším dohledem. str. 9

Bundeswehr žádá 
miliardy eur
Německá ministryně obra-
ny Ursula von der Leyenová 
předložila Spolkovému 
sněmu návrh modernizace 
ozbrojených složek. Ta by 
přišla v příštích 15 letech na 
130 miliard eur. str. 10

Krátce
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Technologická agentura, která  
už šest let propojuje vědecká  
pracoviště s firmami, má připraveny  
programy v hodnotě 5,6 miliardy korun. Vicepremiér pro výzkum a inovace 
Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL ale v minulém roce neprotlačil ve vládě ke 
schválení ani jediný z těchto programů. uDálosti / str. 2
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Východočeská Contipro Pharma vyvíjí s podporou TA ČR prostředky •	
na hojení ran chronických pacientů – například obvaz, který umožní rychlé 
zahojení ran včetně proleženin či bércových vředů; podobný produkt 
se ve světě nevyrábí. 

Společnost Crytur navazuje na turnovskou tradici pěstování syntetických •	
krystalů, které slouží jako součást špičkových detektorů ionizujícího záření či 
jako detekční jednotky elektronových mikroskopů. 

Plzeňský Wikov Gear vyrábí unikátní průmyslové převodovky; díky státní •	
podpoře vyvíjí zařízení pro cementárny či turbínová soustrojí. 

Příklady, u nichž státní  
podpora otevírá trhy

Oplotit, omezit
Tak moc se západní vlády snažily chránit 
občany před migračními hrozbami, až začaly 
plošně omezovat lidská práva, varuje výroční 
zpráva Human Rights Watch. Přitom od lidí, 
kteří uprchlíka spatřili dokonce i na vlastní oči, 
už celé měsíce zaznívá, že řešením není potopit 
každou kocábku ve Středozemním moři, ale 
umožnit běžencům legální vstup do Evropy. 
Ostnatý drát a pobřežní stráž jsou ale fotogenič-
tější. Tak si tu teď budeme žít v těch pěkně opev-
něných ohrádkách – i když s trochu seškrtanými 
možnostmi.

Hlavně že si do Česka nepustíme migranty (ješ-
tě před rokem to bývalo docela normální slovo, 
dnes už zdáli budí děs a hrůzu). Mohli by sem 
zanést špatné zvyky. A to by se nám teď, když 
jsme si na žebříčku vnímání korupce polepšili 
o šestnáct míst, vůbec nehodilo. Co na tom, 
že zůstáváme hluboko pod unijním průměrem, 
hlavně ať nám to nikdo nezkazí a nesrazí nás 
na úroveň Itálie.

České ekonomice se daří a vhodných zaměst-
nanců ubývá. Našinec tak už nebude muset 
bojovat o místo, podniky se porvou o něj. Vykaš-
lat se tak může na všechny poučky o tom, jak si 
počínat u pohovoru. Bez rizika mu tak projdou 
i fráze, před kterými varuje server The Guardi-
an. Pohovor pak může klidně odstartovat v du-
chu „to sluníčko ale svítí, obvykle nejsem vzhůru 
tak brzo“ nebo „chci část výplaty předem“.

Zápisník  
Markéty Žižkové

Protagonisté dne

Pavel bělobrádek

místopředseda vlády

Václav černý

šéf letiště karlovy vary

ursula von der leyenoVá

německá ministryně obrany

V kabinetu loni nedokázal prosadit 
jediný projekt Technologické 
agentury, která má propojovat 
vědecká pracoviště s firmami.

str. 2

Usiluje o návrat ruských dopravců. 
Tlačí na Aeroflot, aby své dceři 
Poběda dovolil létat na opuštěné 
lince Moskva – Karlovy Vary. 

str. 4

Relativně zanedbaný Bundeswehr 
hodlá do roku 2030 modernizovat 
nákupem obrněné techniky 
a vrtulníků za 130 miliard eur.

str. 10

n Peníze na vědu 
se v Česku využívají 
neefektivně, míní vice-
premiér Bělobrádek.

Pavel Otto

Budoucnost Technologické 
agentury, která už šest let 
vypisuje a spravuje programy 
propojující vědecká pracoviště 
s firmami, je nejistá. Vláda loni 
neschválila jediný nový projekt, 
což se dosud nestalo. V předcho-
zích letech vždy odsouhlasila 
jeden či dva programy, v roce 
2013 dokonce tři. 

Liknavost Sobotkova kabi-
netu podle šéfky agentury Rut 
Bízkové ohrožuje podporu 
aplikovaného výzkumu, pomocí 
něhož se poznatky z vědeckých 
ústavů a vysokých škol přenášejí 
do praxe. „Za poslední dva roky 
podpora výrazně poklesla. Je to 
přímo propad a problém, který 
stíhá všechny,“ prohlásila. 

„Jsme na rozpacích nad bu-
doucností agentury. Kvůli tomu, 
že neprošel ani jeden z navr-
hovaných programů, nemáme 
ujasněnou strategii a koncepci. 
Potřebujeme lepší interakci 
s vládou,“ dodal předseda vý-
zkumné rady TA Vladimír Mařík.

Vicepremiér pro výzkum 
a inovace Pavel Bělobrádek 
(KDU-ČSL) s kritikou nesouhlasí. 

Aplikovaný výzkum má 
nejistou budoucnost 

VlAstní VýVoj. Vývojové a testovací centrum převodovek kolejových vozidel strojíren Wikov spolupracuje 
s akademickými pracovišti. Firmě pomáhá posílit vlastní výzkum a vývoj. 
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Připomněl, že rozpočet agen-
tury byl posílen o více než sto 
milionů. Na aplikovaný výzkum 
je pak až do roku 2023 vyčleněno 
téměř 25 miliard korun s alokací 
tři až čtyři miliardy ročně, dodal.

Programy agentury podle Bě-
lobrádka vnímá on i vláda jako 
jednoznačně potřebné. „Počítá 
se s jejím zásadním podílem 
na podpoře aplikovaného vý-
zkumu především po roce 2018, 
kdy poklesne finanční podpora 
z evropských zdrojů,“ uvedl.

Agentura má připravené pro-
gramy například pro podporu 
společenskovědního a humanit-
ního výzkumu nebo pro zapojení 
mladých vědců do vývoje. První 
má získat téměř 850 milionů 
korun, druhý 3,2 miliardy a třetí 
1,6 miliardy. 

Další obavy panují z chysta-
ného zákona o vzniku nového 

ministerstva pro vědu. Jde hlav-
ně o to, aby jak Technologická, 
tak Grantová agentura neztratily 
politickou nezávislost. To podle 
Bělobrádka (KDU-ČSL) nehrozí. 
Agentury by sice pod minister-
stvo spadaly, ale jen ve věcech 
organizačních a rozpočtových. 
Nadále by nezávisle rozhodovaly 
o finanční podpoře, což navrho-
vaná norma garantuje. Politická 
nezávislost by byla zajištěna 
také tím, že by agentury spadaly 
pod služební zákon. 

„Analýza stavu českého 
výzkumu potvrdila, že systém 
podpory je roztříštěný a chybí 
mu centrální řízení. To vede 
k neefektivnímu využívání 
peněz z nejrůznějších zdrojů 
a k duplicitám,“ uvedl Bělo-
brádek. Rovněž odmítl výtky, 
že se zainteresovanými institu-
cemi nejedná.  



n O šestnáct míst 
na 37. příčku posko-
čila mezi 168 země-
mi Česká republika 
v žebříčku vnímání 
korupce organizace 
Transparency Inter-
national. 

Příčinami zlepšení korupč-
ního prostředí v zemi jsou 
podle české pobočky TI 
zejména razantnější postup 
policie proti korupci, roz-
bití kliente-
listických 
systémů dří-
ve řízených 
šíbry či tlak 
na legislativ-
ní změny.

Česko 
získalo 
v hodnocení 
zohledňují-
cím loňský 
rok 56 bodů  
ze sta mož-
ných, což je řadí na 37. mís- 
to spolu s Jižní Koreou 
a Maltou. Země tedy pokra-
čuje ve vzestupném trendu 
zahájeném v minulém 
hodnocení, kdy se zlepšilo 
o tři body na 51 a postoupilo 
z 57. na 53. místo.

V rámci srovnání zemí 
EU je to však podprůměrný 
výsledek, neboť průměrné 
skóre činí 65 bodů. Čes-
ko se v unijním žebříčku 
posunulo z 25. na 22. místo 
a přeskočilo například 
Slovensko či Maďarsko, jež 
mají po 51 bodech. Před 
Českou republikou jsou 
však třeba Estonsko nebo 
Polsko.

Celosvětově žebříčku 
vévodí skandinávské země 
a Nový Zéland. První místo 
jako v minulých dvou letech 

náleží Dánsku 
s 91 body, 
následují je 
Finsko a Švéd-
sko. Nejhorší 
hodnocení 
ze zemí EU 
získaly Itálie 
a Bulharsko.

TI v indexu 
hodnotí země 
podle míry 
vnímané ko-
rupce za po-

užití stobodové stupnice, v 
níž sto označuje zemi téměř 
bez korupce. Žebříček zve-
řejňuje od roku 1995. Česku 
patřila 37. příčka jako letos 
v roce 1998. Pozitivní trend 
začal až loni. /čtk/ 
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nezaměstnanosti pod šest 
procent porostou průměrné 
nominální mzdy. „Rostoucí 
mzdy a snižující se neza-

městnanost budou nadále 
podporovat chuť domácností 
utrácet. Navíc růst spo-
třebitelských cen zůstane 

utlumený a reálná kupní síla 
domácností vzroste nejvíce 
od roku 2007,“ uvedl makro-
ekonomický analytik Ko-
merční banky Viktor Zeisel. 
Průměrná míra inflace by 
letos podle asociace měla dál 
zůstat pod jedním procen-
tem. Analytici tak nečekají 
konec intervenčního režimu 
České národní banky. 

Podle ČBA v příštím roce 
zrychlí růst na 2,7 procenta. 
Ekonomové očekávají i vze-
stup inflace až na 2,3 pro- 
centa, a to jak kvůli konci 
efektu levné ropy, tak díky 
růstu mezd. Centrální banka 
tak splní svůj inflační cíl 
a pravděpodobně po deseti 
letech poprvé zvýší úrokové 
sazby.  

    

  

www.ppas.cz                  840 555 333

Zdarma Zákaznická karta nabitá slevami

Naše výhody ani v zimě nemrznou, čerpejte s námi slevy po celý rok.

cestování – sport – kultura – wellness – volný čas
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V rámci srovnání 
zemí Evropské 
unie je výsledek 
České republiky 
nevalný, neboť 
průměrné skóre 
činí 65 bodů.

Reálná kupní  
síla domácností 

vzroste letos  
nejvíce od roku

2007.

a161000228� inzerce

Prognóza vývoje ekonomiky*

2015 2016 2017

růst reálného HDP (v procentech)   4,5   2,4   2,7

nezaměstnanost (v procentech)   6,5   5,9   5,8

míra inflace (v procentech)   0,3   0,8   2,2

růst reálného HDP v eurozóně (v procentech)   1,5   1,7   1,7

průměrný kurz eura ke koruně 27,3 27,0 26,6

cena ropy BRENT (v dolarech za barel) 52,3 40,0 55,0

růst úvěrů domácnostem (v procentech)   6,0   5,9   5,5

růst úvěrů podnikům (v procentech)   6,4   6,3   5,3

* vychází z příspěvků analytiků devíti tuzemských bank Pramen ČBA

n Nízká nezaměstna-
nost se patrně promít-
ne do zvyšování platů.

Markéta Žižková

V České ekonomice přetrvá 
spotřebitelská poptávka 
kolem tří procent, silný trh 
práce a slabá inflace. Na dru-
hé straně ale ubývá investic, 
které v minulých měsících 
dostávaly jednorázové 
impulzy spojené i s dočer-
páváním evropských fondů. 
V důsledku toho letos hospo-
dářský růst oslabí z loňských 
4,5 na zhruba 2,5 procenta. 
Počítá s tím prognóza České 
bankovní asociace. 

„Prognóza se odvíjí od oče-
kávání růstu v eurozóně 
mezi 1,5 až dvěma procenty 
v tomto i příštím roce, což 
dává dobrý základ pro domá-
cí export a potažmo i domácí 
poptávku,“ uvedla hlavní 
ekonomka ČBA Eva Zamrazi-
lová. „Ekonomika by v tomto 
období měla růst sice 
volnějším, ale dlouhodobě 
udržitelným tempem kolem 
2,5 procenta s vyváženou rolí 
všech hlavních poptávko-
vých složek,“ dodala. 

Příznivě se pro za-
městnance vyvíjí situace 
na trhu práce. S poklesem 

růst ekonomiky 
oproti loňsku zpomalí

Hasiči dostanou 
dvojnásobek podpory
Ministerstvo vnitra poskytne 
na podporu dobrovolných 
hasičů prostřednictvím do-
tačního programu 395 mi- 
lionů korun, meziročně více 
než dvojnásobek. Finan-
ce z dotačního programu 
lze nově využít na nákup 
dopravních prostředků 
a na výstavbu či rekonstruk-
ci zbrojnic.

Policie obvinila trenéra 
Růžičku ze zpronevěry 
Pražští policisté zahájili 
trestní stíhání hokejového 
trenéra Vladimíra Růžičky 
obviněného ze zpronevě-

ry. Kouč od loňska čelil 
trestnímu oznámení. Policie 
se zabývala podezřením, 
že v pražské Slavii chtěl 
úplatky od některých rodičů, 
aby jejich děti mohly hrát 
hokej.

Profesory má dál 
jmenovat hlava státu
Poslanci schválili vysoko-
školskou novelu, jež zavádí 
nová pravidla pro akreditace 
studijních oborů. Jmenování 
profesorů dál zůstává prezi-
dentovi. Poslanci neomezili 
„létající profesory“, kteří pů-
sobí na více školách. Novelu, 
jež počítá i s novým  hodno-
cením kvality škol, dostane 
k projednání Senát.

V metanolové kauze 
padly další tresty
Pětice mužů obžalovaná 
v hlavní, takzvané zlínské 
metanolové větvi, si odpyká 
tresty od sedmi do devíti let. 
Rozhodl o tom olomoucký 
vrchní soud.

Spor o sjezd z D3  
u Tábora se dál vleče
Soud zamítl žalobu majitelů 
motocentra v Táboře, kteří 
chtěli, aby od nich Ředitel-
ství silnic a dálnic odkoupilo 
areál, jemuž chybí přístupo-
vá cesta, za čtyřicet milionů. 
Kvůli sporu se na tři roky 
protáhla oprava části D3 
vedoucí kolem města. /čtk/

Krátce

V indexu korupce 
si česko polepšilo. 
za eu ale zaostává
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n Developer Finep se 
zbavil podílu v nových 
kancelářských budo-
vách v Praze ve Sto-
důlkách ve prospěch 
dlouholetých partne-
rů z Ungelt Partners. 
Zároveň společně 
začali stavět další část 
administrativního 
komplexu City West.

Daniel Novák

Realitní investoři ze skupiny 
Ungelt Partners převzali 
podíly developerské skupiny 
Finep, které měla na nové 
centrále Vodafonu v Praze ve 
Stodůlkách i na sousední zá-
novní budově. V ní sídlí na-
příklad pobočka německé IT 
korporace Wincor Nixdorf. 
Hodnota transakce s dvaceti 
tisíci metry čtverečními 
moderních kanceláří nebyla 
zveřejněna. Podle odhadů 
z trhu ale může jít o stovky 
milionů korun. Podle po-
sledních zveřejněných údajů 

Finep prodal podíl 
na sídle Vodafonu

Developeři Finep a Ungelt 
Partners rozšíří administrativní 
komplex City West v Praze ve 
Stodůlkách o další budovu. 
Dům pracovně pojmenovaný 
A1 již začali stavět. Developer 
nyní jedná se třemi zájemci, 
každý z nich má zájem o více 
než tisíc čtverečních metrů. 
Investice do výstavby se bude 
pohybovat kolem 350 milionů 
korun.  

nové kanceláře

stoVky milionů. Developer Finep se zbavil administrativních budov, které postavil v pražských 
Stodůlkách.
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n Karlovarské letiš-
tě by se mohlo po 
předloňském a loň-
ském ústupu ruských 
aerolinek dočkat 
nového spojení na vý-
chod. Spuštění linky 
z Moskvy připravují 
ruské nízkonáklado-
vé aerolinky Poběda. 

Štěpán Bruner

Aerolinka Poběda na webu 
ruského leteckého úřadu 
Rosaviatsia uvedla, že chce 
létat do Česka. Linku by pro-
vozovala sedmkrát týdně.

Letecký provoz mezi 
Českem a Ruskem se řídí 
historickou mezistátní do-
hodou, podle níž smí linku 
z Moskvy do Karlových 
Varů z ruských společností 
provozovat jen národní 
dopravce Aeroflot. Ačkoli 
Aeroflot Pobědu vlastní, 
svá práva na linku zatím na 
dceřinou firmu nepřenesl.

„Tlačíme na Aeroflot, 
aby práva uvolnil. Může 
se to stát třeba zítra, ale 
může se to i protáhnout. 

Věc se může zadrhnout 
i na české straně, i když to 
neočekávám,“ uvedl mluvčí 
karlovarského letiště Radek 
Zábranský.

Termín plánovaného ote-
vření nové linky tak karlo-
varské letiště zatím nezná. 
„Oficiálně s námi Poběda 
nekomunikuje. Komuni-
kujeme prostřednictvím 
Aeroflotu, který nám sdělil, 
že až to bude aktuální, tak 
nás Poběda kontaktuje,“ 
vysvětlil Zábranský. „Jak 
ale sleduji firmu Poběda, 
funguje jinak, než bývá u ae-
rolinek zvykem. Otevření 
své první mezinárodní linky 
do Bratislavy oznámila jen 
měsíc před zahájením letů,“ 
dodal.

Pro západočeské letiště 
by příchod nového dopravce 
znamenal vítanou vzpruhu 
poté, co postupně přišlo 
o všechny linky ruských 
společností a pravidelný 
provoz na letišti udržují jen 
domácí České aerolinie.
Aeroflot zrušil linku 
z Moskvy do Karlových 
Varů loni v dubnu. Kromě 
poklesu poptávky za to 
mohla i změna strategie 
firmy.  Více E15.cz

Rusové chystají 
návrat letadel  
do karlových Varů

Travel Service rostl  
v zahraničí
Letecký dopravce Travel 
Service loni přepravil  
5,7 milionu cestujících. 
Ve srovnání s rokem 2014 
jde o pětiprocentní růst. 
O něco nižší růst zazna-
menal dopravce na českém 
trhu, na letech vypravo-
vaných z českých letišť 
cestujících meziročně 
přibylo o 2,8 procenta na 
2,25 milionu. /čtk/

Bohemia Energy  
bude půjčovat peníze
Alternativní dodavatel 
energií Bohemia Ener-
gy naplno spouští svůj 
projekt nebankovních 
půjček, který testoval ve 

Krátce

měli Ungelt Partners zastou-
pení realitním byznysme-
nem Alexandrem Adámkem 
již dosud se 45 procenty 
největší podíl. Finep držel 
pětatřicet procent. 

„City West je projekt, 
u kterého jsme se společnos-
tí Finep od samého začátku. 
Jedním z faktorů, který 
rozhodl o našem zájmu, je 
samotné potvrzení úspěš-
nosti projektu v podobě 
dlouhého seznamu vysoce 
bonitních nájemců u těchto 
budov,“ uvedl Adámek. 

Prodané budovy nazva-
né pracovně C1 a C2 jsou 
součástí kancelářského 
komplexu, který Finep v lo-
kalitě začal budovat spolu 
s bytovým projektem Britská 
čtvrť. Pro původního čistě 
bytového developera ovláda-
ného čtveřicí Michal Kocián, 
Tomáš Zaněk, Pavel Rejchrt 
a Vladimír Schwarz s ma-
lým podílem generálního 
ředitele Tomáše Pardubické-
ho se s projektem City West 
podařil úspěšný průlom 
na kancelářský trh. Spolu 
s Ungelt Partners dostali 
do Stodůlek velké ryby typu 
Vodafonu, Siemensu nebo 
Komerční banky. Díky tomu 
následně mohou postupně 
dostavovaný komplex po 
částech prodávat. Plácli si už 
s investory typu CPI nebo Ci-
mexu. Součástí rozvíjející se 
lokality, kterou Finep nazval 
novým Západním městem, 
je rovněž rezidenční Britská 
čtvrt. V ní Finep na podzim 
pustil na trh již devátou eta-
pu. Počet prodaných bytů se 
tam podle posledních údajů 
již blížil devíti stovkám.

druhém pololetí loňského 
roku. Dceřiná firma Bohemia 
Energy Finance bude posky-
tovat spotřebitelské úvěry 
od deseti tisíc do dvou set 
tisíc korun, podle vyjádření 
společnosti primárně na ná-
kup energeticky úsporných 
spotřebičů. /red/

Vodafone  
zvýšil zisk
Mobilní operátor Vodafone 
zvýšil ve fiskálním roce 
končícím loni v březnu čistý 
zisk o třetinu na 276 milionů 
korun. Tržby ale klesly o tři 
procenta na 13,2 miliardy ko-
run. Ze zisku firma nevyplatí 
dividendu. Za posledních 
pět čtvrtletí operátor  zvýšil 
počet zákazníků na zhruba  
3,4 milionu. /čtk/



Přijďte si pro nový vůz Volkswagen do AUTO JAROV. Pouze nyní můžete získat například 
Volkswagen Sharan se zvýhodněním až 172 900 Kč. 
Těšíme se na Vás.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO JAROV
Osiková 2, Praha 3, tel.: 251 002 444, www.autojarov.cz, e-mail: vw@autojarov.cz

Velký výprodej skladových vozů Volkswagen v AUTO JAROV. 

Vyobrazení vozů je ilustrativní a vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 nabízených modelů: 11,7 kWh / 100 km, 4,5–6,6 l / 100 km, 0–173 g/km.

Tiguan

Zvýhodnění až 172 900 Kč.
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n Mlékomaty jsou 
zpět. Loni jich v Česku 
fungovalo 177, tedy jen 
o několik méně než 
v dosud rekordním 
roce 2010. 

Dušan Kütner

Rychlý nástup, postupný pád 
a opatrný návrat. Tak se dá 
v krátkosti popsat sedmiletá 
historie mlékomatů v Česku.

„Pořizování nových 
automatů či zprovozňování  
dočasně odstavených strojů 
může souviset s koncem  
mléčných kvót a určitým 
poklesem výkupní ceny mlé-
ka,“ uvedl mluvčí veterinární 
správy Petr Pejchal. 

Také podle společnosti 
Toko Agri, která je téměř 
výhradním dodavatelem 
mlékomatů pro farmáře, 
zájem stoupá. „Instalujeme 

jich do deseti kusů ročně,“ 
říká obchodní ředitel firmy 
Tomáš Kořínek ml. Investice 
do přístroje přitom není malá 
a činí zhruba 300 tisíc až 
milion korun podle velikosti 
a nastavení. „Návratnost stro-
je je závislá hlavně na jeho 
prodejích. Pokud farmář 
prodává dvě stě litrů 
denně, pak se po-
čítá návratnost 
mezi rokem 
až dvěma,“ 
podotkl.

Prodej čers-
tvého chlazené-
ho mléka přímo 
z farmy přes 
mléčné automaty 
se začal rozvíjet 
v roce 2009. Hned násle-
dující rok jich bylo v Česku 
v provozu i kvůli nízkým vý-
kupním cenám mléka a stou-
pajícímu zájmu o čerstvé 
farmářské zboží přes 180. Ná-
sledoval ale výrazný pokles, 

který farmáři i výrobce strojů 
připisují tehdejším výrokům 
hlavního hygienika Michaela 
Víta o tom, že v mléce z auto-
matů mohou být nebezpečné 
látky způsobující průjmová 
onemocnění. Prodeje mnohde 
klesly na polovinu a několik 

desítek automatů je-
jich provozovatelé 

zavřeli. „Proto 
se ale u nás 

v šedesátých 
letech zaved-
la pasterace. 
Hygiena pro-
dukce je dnes 

tak vysoká, 
že 97 procent 

mléka produ-
kovaného v Česku 

patří do kategorie Q, 
tedy nejlepší,“ míní Kořínek. 

Zhruba šest přístrojů tak 
stále provozuje i farma Hole 
v Praze-východ. „Zájem 
o mléko z automatů neroste 
ani neklesá. Zvyšuje se nám 

obliba mlékomatů se postupně vrací

A160000214� inzerce

statisícoVá inVEsticE. Cena mlékomatu se pohybuje  
do milionu korun. Vydělávat začne nejdříve za dva roky.
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V roce 2010 bylo  
v Česku rekordních

180
mlékomatů.

ale odběr mléka u nás na 
farmě, kde probíhá v urči-
tých dnech prodej ze dvora,“ 
uvedla Ivana Poláčková 
z vedení farmy. O rozšíření 
automatů ale neuvažují. „Jsou 
tam velké náklady na provoz 

– pronájem místa a elektřina. 
V neposlední řadě nás velice 
trápí stálé vykrádání a hlavně 
ničení automatů. Vloni bě-
hem prosince a ledna se nám 
to stalo snad desetkrát,“ 
dodala.
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n Možnost vstupu 
nových hráčů na trh, 
kterému zatím vládly 
banky,  přinese unijní 
směrnice, Česko kvůli 
ní chystá nový zákon.

Markéta Žižková

Svět plateb čeká v nejbliž-
ších měsících revoluční 
změna. Na trh vstoupí noví 
hráči a bankám přibude kon-
kurence. Umožní to směrni-
ce Evropské unie, podle níž 
mohou klienti finančních 
ústavů předávat přihlašova-
cí údaje ke svým bankovním 
účtům třetím stranám. Pla-
tební služby tak budou stále 
častěji poskytovat mobilní 
operátoři nebo internetové 
firmy jako Apple, Facebook, 
Google či další.

„Platební služby se 
velmi rychle inovují a nová 
směrnice je dalším impul-
zem. Klienti například už 
dnes nemusejí mít platební 
kartu, pro provedení platby 
přes internet stačí bankovní 
účet. Banky budou muset na 
změny pružněji reagovat, 
přizpůsobit svůj obchodní 
model a přijít s nabídkou 

nových služeb,“ popsala 
Sylvie Milerová z advokátní 
kanceláře Ambruz & Dark 
Deloitte Legal. Směrnici do 
českého právního řádu zane-
se nový zákon o platebním 
styku. Ministerstvo financí 
v lednu požádalo odbornou 
veřejnost o připomínky. 
„Předpokládaný termín 
předložení návrhu zákona 
vládě je konec roku 2016,“ 

uvedl mluvčí rezortu Michal 
Žurovec. 

Na změnu se už připravují 
i finanční instituce. „Banky 
samozřejmě sledují vývoj 
konkurence v oblasti pla-
tebních systémů. Mnohdy 
s podobnými společnostmi 
dokonce spolupracují, neboť 
se jedná o jednu z cest, jak 

vedle vlastních nových 
aplikací nabídnout svým 
klientům i další možnosti,“ 
popsal poradce pro platební 
styk a digitalizaci České 
bankovní asociace Tomáš 
Hládek. Problém ale vidí ve 
zneužití údajů. „Systémově 
se tím zakládá větší riziko 
zneužití přihlašovacích 
údajů těch klientů, kteří je 
„dali z ruky“. Právní úprava 
musí v tomto smyslu jasně 
stanovit, že banka v tako-
vých případech nemůže za 
případné zneužití těchto 
údajů nést vůči svému klien-
tovi odpovědnost,“ uvedl. 

Jak přesně budou rizika 
ošetřena, zatím není jasné. 
Záleží na standardech ze 
strany Evropského orgánu 
pro bankovnictví. „Podle 
názoru Equa bank je třeba 
eliminovat včas všech-
ny obavy ze zneužití dat 
a minimalizovat strach 
z podvodů,“ uvedla mluvčí 
banky Markéta Dvořáčková. 
„Implementace revidované 
směrnice o platebních služ-
bách pro nás bude znamenat 
nutnost učinit změny v pod-
statě napříč celou bankou,“ 
popsala dopad na banky 
mluvčí České spořitelny 
Veronika Exnerová. 

banky brzy čeká  
nová konkurence

Platební služby 
budou častěji 
poskytovat mobilní 
operátoři nebo 
firmy jako Apple, 
Facebook, Google  
či další.

n Slovenská Štvorka 
si přihlásila českou 
známku. Další záměry 
zatím nekomentuje.

Jan Pavec

Slovenský mobilní operá-
tor Štvorka si připravuje 
půdu pro případný vstup 
i na český trh. Jeho provo-
zovatel, společnost Swan, 
si totiž v Česku přihlásil 
několik ochranných známek 
zahrnujících potenciální 

název „4ka“, logo a slogany 
„váš český operátor“ a „váš 
československý operátor“.

Společnost své záměry 
v Česku ale osvětlit nechce. 
„V současnosti nechceme 
tuto informaci komentovat,“ 
uvedl tiskový mluvčí společ-
nosti Tomáš Stupavský.

Žádné další oficiální kroky 
ale slovenský telekomuni-
kační nováček zatím nepod-
nikl. Není zapsaný v obchod-
ním rejstříku a podnikání 
neoznámil ani Českému 
telekomunikačnímu úřadu.

Operátor Štvorka loni za-
ujal při svém uvedení hlavně 
nabídkou v oblasti mobil-
ních dat. Za 4G internet 
s limitem 100 gigabytů si mě-
síčně účtuje pět eur. Kromě 
firmy Swan stojí za operáto-
rem i Slovenská pošta, která 
má opci na nákup pětino-
vého podílu. Díky tomu má 
nováček na slovenském trhu 
k dispozici více než tisícovku 
prodejních míst. V součas-
nosti má vysílači pokryto 
čtyřicet procent slovenské 
populace.  Více E15.cz

Mobilní trh chce rozšířit
slovenský operátor

sklárnáM na JablonEcku chybí stále více kvalifiko-
vaní řemeslníci, od obsluhy strojů až po technology. Citelný 
je nedostatek foukačů skla a zejména pasířů, což je typická 
jablonecká profese nezbytná pro výrobu kovové bižuterie.  
O tříletý učební obor na zdejší škole je malý zájem, v současné 
době ho studuje jen třináct lidí. 

Žádaná prOfese
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Mzdy zaměstnanců v pod-
nikové sféře, jejíž jádro 
tvoří průmyslové podni-
ky, by se v letošním roce 
měly v průměru zvednout 
o 2,4 procenta. Vyplývá to 
z šetření mezi 212 členský-
mi nefinančními podniky, 
které uskutečnil Svaz prů-
myslu a dopravy společně 
s Českou národní bankou. 

Zjištění vychází z prvních 
výsledků prozatím uzavře-
ných kolektivních smluv 
a z dosavadních vyjednává-
ní o mzdách v jednotlivých 
podnicích. Vedle zvýšení 
mezd některé firmy chtějí 

své zaměstnance moti-
vovat i formou benefitů. 
Některé kolektivní smlouvy 
obsahují dokonce ujednání, 
že mzdy se budou zvyšo-
vat v návaznosti na lepší 
výsledky, u některých firem 
je ve smlouvách zmíněna 
inflace. Podle zjištění svazu 
řada průmyslových podni-
ků navýšila mzdy již v závě-
ru roku 2015. Zvýšení mezd 
mohou nejčastěji očekávat 
zaměstnanci ve středních 
firmách s 50 a více pracov-
níky. V této kategorii firem 
to plánuje více než polovina 
zaměstnavatelů. /čtk/

Podniky mírně 
přidají na platech
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Festival zdravého 
životního stylu

 &  

zveMe vÁs na

6. 2. 2016
od  9.00 do 17.00 hodin

 
TOP HOTEL Praha

Blažimská 1781/4
Praha 4–Chodov

Pro prvních 500 příchozích dárek!

VSTUP ZDARMA  
PŘihlaste se do soutĚže

na www.hubneme-doplavek.cz 
a vyhrajte zájezd pro 2 osoby do luxusního hotelu GLORIA 

PALACE SAN AGUSTIN**** na ostrově Gran Canaria 
s polopenzí v hodnotě 50 000 Kč od cestovní kanceláře 

CANARIA TRAVEL a další hodnotné ceny. 

casting 

GENERáLNí PARTNER PARTNEřI

PATRONKOU 
SOUTĚŽE JE 

siMona 
KrainovÁ

HUBNEME_MZ.indd   1 12/14/15   10:40:58 AM
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Boeing
Americkému výrobci letadel 
klesl čistý zisk v loňském čtvrtém 
čtvrtletí o 30 procent na  
1,03 miliardy dolarů. Na výsledku 
se projevily mimořádné náklady 
569 milionů dolarů spojené 
s omezením výroby modelu 747-8. 
Za celý uplynulý rok výrobce 
dosáhl čistého zisku 5,17 miliardy 
dolarů, meziročně o pět procent 
méně. Příjem ale stoupl o šest 
procent na rekordních  
96,1 miliardy dolarů.

apple
Americké společnosti vzrostl ve 
fiskálním prvním čtvrtletí čistý 
zisk o 1,9 procenta na rekordních 
18,36 miliardy dolarů. Růst 
prodeje iPhonů ale mezičtvrtletně 

vzrostl nepatrně na 74,8 milionu 
z předchozích 74,5 milionu kusů. 
Příjmy vzrostly o 1,7 procenta na 
rekordních 75,87 miliardy dolarů. 
V aktuálním čtvrtletí firma čeká 
poprvé po 13 letech pokles tržeb.

santander
Čistý zisk španělského 
bankovního gigantu se ve čtvrtém 
čtvrtletí meziročně propadl  
o 98 procent na 25 milionů eur, 
a to zejména kvůli mimořádným 
nákladům 1,44 miliardy eur, 
z nichž šla zhruba polovina na 
odškodnění pro britské klienty za 
pochybení při prodeji pojištění 
pro případ neschopnosti splácet 
úvěry. V celém loňském roce zisk 
stoupl o tři procenta na téměř šest 
miliard eur. /čtk/  více e15.cz

Výsledky

n Drahý kov roste, 
akcie jeho těžařů ale 
stále skomírají.

Jaroslav Bukovský

Zlato se letos rychle vrací 
ke své zapomenuté roli bez-
pečného přístavu. V časech 

pádu akcií i kolapsu cen 
komodit představuje zářivou 
výjimku, unce drahého kovu 
totiž jen od počátku roku 
podražila o šest procent. 
Zlato je tak nejdražší od loň-
ského podzimu a letos patří 
k nejlepším investorským 
sázkám. Nadšení burziánů 
z renesance drahého kovu 

však prozatím brzdí vývoj 
akcií jeho těžařů, kapitál 
z nich totiž stále utíká. 

„Zlato letos nabírá na 
hodnotě díky pověsti bez-
pečného útočiště, kterou 
v loňském roce tak docela 
nepotvrdilo,“ uvádí Kristý-
na Zahradníková z Patria 
Online. Ještě na Nový rok se 

jedna žlutá unce obchodo-
vala poblíž svého šestiletého 
minima. Loni totiž zlato 
takřka o jedenáct procent 
zlevnilo. Komoditní znalci 
z GFMS Thomson Reuters 
například sází na to, že do 
konce letošního roku ceny 
zlata pokoří metu 1200 do-
larů za unci. Spekulanti na 

Zlato je nejdražší  
od loňského podzimu

Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,482

Čína 1 3,774

Dánsko 1 3,621

EMU 1 27,025

Chorvatsko 1 3,525

Japonsko 100 20,964

Kanada 1 17,628

Maďarsko 100 8,610

Norsko 1 2,860

Polsko 1 6,044

Rusko 100 31,701

Švédsko 1 2,917

Švýcarsko 1 24,405

Turecko 1 8,302

USA 1 24,820

Velká Británie 1 35,578

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 27. 1. 2016 

Název Kurz [Kč] Změna  [%]

CETV 58,80 -2,00

ČEZ 393,30 2,85

Erste Bank 727,00 -0,14

Fortuna 78,35 2,22

Kofola 482,00 0,98

KB 5056,00 2,14

NWR 0,06 -14,29

O2 CR 253,10 0,88

Pegas 698,00 -2,35

Philip Mor. ČR 12 180,00 1,49

PLG 207,50 0,00

TMR 610,00 0,00

Unipetrol 165,55 2,25

VIG 595,00 0,44

Celkový objem (v tisících korun) 532 908,86

Akcie na pražské burze 27. 1. 2016 

jeho růst by tak letos brali  
13 procent.

S růstem cen zlata ale kon-
trastuje burzovní kondice 
jeho těžařů. Sektorový index 
Philadelphia Gold and Silver 
sdružující šestnáct největ-
ších jmen z oboru je aktu-
álně takřka o dvě procenta 
níže než na počátku roku. 
„Odvětví se pere s nejvyšším 
zadlužením v historii,“ uvádí 
analytik X Trade Brokers 
Jiří Tyleček. I přes současný 
růst cen tak mnozí těžaři 
stále prodělávají, slábnoucí 
zájem o jejich akcie zároveň 
napovídá, že investoři na 
dlouhodobější zlom nesází.

„Investoři prozatím spíše 
převádí peníze z akcií do 
zlata, aby diverzifikovali svá 
portfolia, nejde primárně 
o spekulativní sázky na zlato 
jako takové,“ soudí komodit-
ní expert britského brokera 
Marex Spectron David Go-
vett. Na lepší časy se přesto 
zablýsklo, a to v Jižní Africe. 
Akcie tamních těžařů zlata 
sdružené ve zlatém indexu 
FTSE během tohoto týdne 
posílily o osm procent. 

Vývoj ceny zlata  
(dolar/troyská unce)

Pramen investing.com
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aby nebyly příliš shovívavé 
k domácím automobilkám.

Podle eurokomisařky pro 
vnitřní trh a služby Elžbiety 
Bien ´kowské je cílem zvýšení 
kvality a nezávislosti testo-
vání automobilů.

Komise chce mít pravo-
moc pozastavit, omezit nebo 
odejmout možnost testů 
zkušebně, která by pravidla 
uplatňovala málo či laxně. 

V budoucnosti komise bude 
moci provádět ověřovací 
zkoušky také už povolených 
typů vozidel a v případě nut-
nosti iniciovat jejich stažení 
z trhu.

Podle návrhu bude komise 
také moci ukládat finanční 
sankce. To by mělo výrobce 
i zkušebny odradit od toho, 
aby umožnily vstup nevyho-
vujících vozidel na trh. /čtk/

n Testovací centra 
mají získat větší nezá-
vislost na automobil-
kách, budou ale pod 
přísnějším dohledem.

Zásadní změny způsobu, 
jakým jsou v EU schvalovány 
nové modely automobilů, 
představila v reakci na ne-
dávný emisní 
skandál 
Volkswagenu 
Evropská ko-
mise. Novinky 
směřují k větší 
nezávislosti 
zkoušek, ale 
také k přísněj-
šímu dohledu 
nad typy 
vozidel, které 
už po silnicích 
jezdí. Systém 
má být jako celek posílen 
také na celoevropské úrovni.

„Zjištění okolo Volkswage-
nu ukazují potřebu zlepšit 

systém, který umožňuje 
vstup automobilů na trh,“ 
myslí si místopředseda Ev-
ropské komise pro růst, in-
vestice a konkurenceschop-
nost Jyrki Katainen. Nové 
návrhy podle něj doplňují už 
existující unijní snahu zavést 
testování emisí automobilů 
v reálném provozu.

Komise navrhla, aby 
národní technické zkušebny, 

které testují 
způsobilost 
nových vozů 
k provozu, 
nemohla 
přijímat za 
svou práci 
platby přímo 
od výrobců 
aut. Součástí 
budou také 
přísnější kri-
téria pro práci 
těchto center. 

Úřady, které nové vozy 
certifikují, mají být pod „vzá-
jemnou“ kontrolou orgánů 
z jiných členských zemí tak, 

Proces schvalování 
nových aut v evropě 
se změní

www.e15.cz | 9 |

Certifikační 
úřady v různých 
zemích se budou 
kontrolovat 
navzájem, aby 
nestranily domácím 
výrobcům.

Evropská unie uložila japonským výrobcům Mitsubishi Electric 
a Hitachi pokutu v celkové výši téměř 138 milionů eur. Firmy se 
podle Evropské komise tajně domlouvaly na cenách automobilových 
alternátorů a startérů, a porušovaly tak unijní pravidla o ochraně 
hospodářské soutěže. Kartelu se zúčastnil také druhý největší 
světový výrobce součástí pro automobilový průmysl Denso. Pokutu 
však nedostal, protože komisi na kartel upozornil. Kartel fungoval od 
září 2004 do února 2010. Firmy účast v kartelu přiznaly, načež jim 
komise snížila pokutu o deset procent. Mitsubishi Electric má zaplatit 
110,9 milionu eur, Hitachi 26,8 milionu eur.

Pokuta  
 za kartel

Tři faktory 
pro býky
Leden se nesl ve znamení 
zvýšené rizikové averze způ-
sobené deflačními obavami. 
Těm nahrávají nízké ceny 

ropy a ekonomická situace 
v Číně, jejíž hospodářský 
růst by mohl zpomalit více, 
než se očekává. Rizikovými 
faktory jsou i síla americ-
kého dolaru a pokračující 
zpřísňování měnové politiky 
ve Spojených státech. Aby se 
situace na trzích zklidnila 
a medvědí trend se otočil, 
bude zapotřebí silného fak-
toru. Jedním z nich může být 
měnová politika světových 
centrálních bank. Pravdě-
podobnost dalšího zvýšení 

úrokových sazeb v USA na 
březnovém zasedání se 
poměrně značně snížila 
a rychlé zpřísňování měnové 
politiky nemůžeme očeká-
vat ani od Bank of England. 
Rozvíjející se trhy byly v mi-
nulých měsících především 
sužovány předpokládaným 
uzavíráním měnových 
kohoutů v USA. Naopak ECB 
naznačila na posledním 
zasedání další kroky na 
podporu ekonomiky. Ote-
vřené penězovody by mělo 

držet i Japonsko. Druhým 
faktorem jsou jasnější kroky 
na podporu hospodářství 
ze strany čínských autorit. 
Prozatím se ukazuje, že cen-
trální banka a vláda reagují 
na zhoršující se situaci spíše 
zdrženlivě. Přitom prostor 
pro další měnově-politické 
i fiskální stimuly existuje. Do 
třetice je zde ropný trh. Ceny 
ropy v posledních měsících 
výrazně klesly. Ve druhé 
polovině letošního roku 
očekáváme jejich narovnání, 

čemuž by měla přispět kom-
binace vyšší poptávky a nižší 
produkce zejména z americ-
kých nalezišť. Rostoucí ceny 
černého zlata by snižovaly 
deflační hrozby a negativní 
sekundární efekty do inflace. 
Naplnění jednoho z těchto 
faktorů, případně jejich 
kombinace, by mohlo zvrátit 
negativní sentiment a při-
spět k opětovnému návratu 
býků na trhy. 

Autor je ekonomem Komerční banky

Z parketu

Miroslav Frayer

Itálie dohodla s EK 
program očištění bank 
Itálie se dohodla s Evrop-
skou komisí na způsobu 
očištění bank od části 
špatných úvěrů. Italské 
banky budou moci prodat 
část svých špatných úvěrů 
v objemu 200 miliard eur 
soukromým investorům 
s vládními garancemi. Cí-
lem programu je snížit tlak 
na finanční sektor třetí 
největší ekonomiky euro-
zóny. Na celkovém objemu 
poskytnutých úvěrů mají 
špatné úvěry podíl téměř 
18 procent.  více e15.cz

Projekt Hinkley Point C 
může nabrat zpoždění 
Plánovaná výstavba první 
britské jaderné elektrárny 
za několik desítek let by 
mohla nabrat zpoždění. 
Projekt za 18 miliard liber 
má na starosti francouz-
ská skupina EDF. Její rada 
měla o případné investici 
rozhodovat včera, zasedá-
ní ale bylo odloženo, podle 
francouzských médií kvůli 
finančním problémům. 

Toyota je dál jedničkou 

Odbyt japonské automo-
bilky Toyota Motor loni 
klesl o 0,8 procenta na 
10,151 milionu vozů. Firma 
si ale čtvrtý rok za sebou 
udržela vedoucí pozici 
na světovém trhu. Druhé 
místo obsadil Volkswagen, 
kterému se prodej snížil 
o dvě procenta na 9,93 mi- 
lionu vozů. Třetí auto-
mobilce General Motors 
se podařilo zvýšit prodej 
o 0,2 procenta na 9,8 milio-
nu vozů. /čtk/

Krátce

vnitřní vyšetřování. Německá firma Bosch zahájila interní 
vyšetřování, zda je některý z jejích zaměstnanců zapleten do 
emisního skandálu Volkswagenu. Bosch mu dodával součástky, 
s jejichž pomocí automobilka manipulovala s údaji o emisích 
naftových vozů. Bosch je proto stejně jako Volkswagen terčem 
vyšetřování úřadů v Německu i Spojených státech.
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n Německému re- 
zortu obrany došla 
trpělivost, varuje před 
alarmujícím stavem 
armády.

Marian Hronekw

Ministryně obrany Ursula 
von der Leyenová včera ve 
Spolkovém sněmu předložila 
návrh modernizace ozbroje-
ných složek, podle nějž by se 
v následujících patnácti le-
tech mělo do infrastruktury 
a výzbroje investovat zhruba 
130 miliard eur. Završila tak 
dlouhodobou snahu němec- 
kých vojenských kruhů upo- 
zornit na potřebám doby ne- 
odpovídající stav armády.

Tento rok by měl být pro 
německé ozbrojené síly bo- 

dem obratu, prohlásil den 
před ministryní vojenský 
ombudsman Hans-Peter 
Bartels, když poslancům 
představoval svoji výroční 
zprávu o stavu německé ar-
mády. Ta podle jeho slov čelí 
stále rozmanitějším výzvám, 
jako je podpora leteckých 
úderů v Sýrii, mírová mise 
v Mali nebo pomoc se zvládá-
ním zástupů uprchlíků. 

Bartels ale dodává, že 
plnit tyto úkoly je armáda 
nucena s rekordně nízkým 
počtem vojáků a zastaralým 
či nefunkčním vybavením. 
„Chybí nám téměř všechno,“ 
shrnul situaci ombudsman.
Německo má nyní 177 tisíc 
vojáků, na konci studené 
války jich bylo 600 tisíc. 

Spolková vláda se ne-
dávno rozhodla v rámci 
úspor poskytnout některým 

útvarům pouze 70 procent 
požadované výstroje. „Tento 
plánovaný nedostatek 
ohrožuje vzdělávání, výcvik 
i mise v terénu,“ varoval 
Bartels poslance a vyzval 
je, aby schválili zvýšení roz-
počtu ministerstva obrany 
z nynějších 1,16 procenta 
HDP na nejméně 1,2 pro- 
centa HDP. Připomeňme, 
že členské státy NATO mají 
závazek vyčlenit na obranu 
dvě procenta HDP, i když 
jen pár z nich této mety 
dosáhlo.

Oprávněnost apelu armád-
ních špiček dokumentuje 
například skutečnost, že z vo-
jenských letadel je bojeschop-
ná pouze menší část z nich. 
Minulý týden ministerstvo 
obrany oznámilo, že německé 
letouny Tornado nemohly 
vyrazit na noční průzkumný 

let nad Sýrií kvůli závadě 
osvětlení kokpitu.

Otázkou je, jak se k ar-
mádním návrhům postaví 
vláda, jež usiluje o vyrovna-
ný rozpočet. Ministr financí 
Wolfgang Schäuble včera 

nicméně prohlásil, že je vůči 
požadavkům von der Leye-
nové „velmi otevřený“. Vláda 
podle německých médií zva-
žuje navýšení počtu vojáků, 
o něž žádá Svaz německých 
vojáků.

Bundeswehr žádá miliardy

tanků má Být 
o polovinu víc. 

Německá ministryně obrany 
Ursula von der Leyenová 

chce mimo jiné nakoupit sto 
nových tanků typu Leopard (na 
snímku), aby měl bundeswehr 

320 těchto strojů. Ministryně 
požaduje také zvýšení počtu 

obrněných transportérů, 
samohybných houfnic, trans-
portních vrtulníků a bojových 

helikoptér.
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Německá vláda včera snížila odhad letošního růstu HDP na 1,7 pro- 
centa z dříve předpokládaných 1,8 procenta. Reagovala tak na 
zpomalování hospodářské expanze v Číně a v dalších rozvíjejících 
se zemích. Německá ekonomika je nicméně podle vlády v „dobrém 
stavu“. Vláda předpokládá, že hospodářský růst v Německu budou 
v letošním roce nadále podporovat spotřebitelské výdaje. Počítá rov-
něž s udržením vyrovnaného rozpočtu, a to navzdory vyšším výdajům 
na infrastrukturu a na uprchlíky. Kupní sílu německých spotřebitelů 
podporují stoupající mzdy, levné pohonné hmoty a nízké úrokové 
sazby. K růstu by měly přispět i výdaje, které tlačí vzhůru náklady na 
ubytování a integraci uprchlíků. Vládní prognóza předpokládá, že 
celkové státní výdaje letos stoupnou o 3,5 procenta. /čtk/

vláda mírně snížila 
odhad růstu ekonomiky 

Řecko má vážné nedostatky 
při ochraně vnějších hranic 
schengenského prostoru, 
vyplývá ze zprávy takzvané-
ho schengenského hod-
nocení, kterou projednala 
Evropská komise, oznámil 
její místopředseda Valdis 
Dombrovskis. „Zprávu, jejíž 
samotný text je neveřejný, 
musí kvalifikovanou větši-
nou potvrdit členské země 
prostřednictvím takzvaného 
stálého výboru pro kontrolu 
Schengenu,“ upozornil mís-
topředseda komise.

Pak bude moci komise 
Aténám nabídnout balík 
opatření k tomu, aby ne-
dostatky odstranily. Řecko 
bude mít tři měsíce na ná-
pravu. Pokud se tak nesta-
ne, umožní to zemím unie 
zavést kontroly na některých 
vnitřních hranicích až na 
půl roku s prodloužením do 
dvou let. To by byl faktický 
odchod Řecka z prostoru 
volného pohybu.

I když podle Dombrovski-
se zpráva uznává, že řecké 
orgány jsou kvůli přívalu 

migrantů pod tlakem, kon-
statuje se v ní, že nelegální 
migranti nejsou efektivně 
identifikováni a registrováni. 
Jejich otisky prstů například 
nejsou systematicky zanáše-
ny do příslušných unijních 
systémů a není systematicky 
kontrolována autentičnost 
jejich cestovních dokladů. Ty 
navíc nebyly v kontrolova-
ném období ani srovnávány 
s hlavními bezpečnostními 
databázemi, jako je Schen-
genský informační systém či 
databáze Interpolu. /čtk/

Řecko na hranicích selhává

ani déšť, ani chlad je nezastaví. Policisté zachytili na dál-
nici poblíž východořecké vesnice Thourio skupinu běženců, která 
v noci překročila řeku Evros na hranici s Tureckem a v dešti a chla-
du pokračovala pěšky v cestě za lepším životem.
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4. - 7. 2. 2016
Výstaviště Praha - Holešovice

solární panely
fotovoltaika

tepelná čerpadla
kotle

komíny
krby

kamna
sauny

otopná tělesa
Nová zelená úsporám

podlahové vytápění
designové radiátory

kotle na biopaliva
zásobníky TV

průtokové ohřívače
odborné poradenství

11. VELETRH 
VYTÁPĚNÍ, 
KRBŮ, KAMEN, 
A OBNOVITELNÝCH 
ENERGIÍ

ZÚČASTNĚTE SE 
SOUTĚŽE A VYHRAJTE 
dvouplášťová krbová 
kamna Morso 3142.

současně probíhá veletrh DŘEVOSTAVBYwww.modernivytapeni.cz
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n Íránský prezident 
navštívil Evropu 
poprvé od ukončení 
sankcí uvalených na 
jeho zemi kvůli jejímu 
jadernému programu.

Írán by mohl mít lepší vztahy 
s USA, ale je na Washingtonu, 
aby ukončil svůj nepřátelský 
postoj vůči Teheránu. Včera 
to řekl íránský prezident Ha-
san Rúhání v Římě, kde ukon-
čil státní návštěvu Itálie. Za 
nepřátelský postoj USA vůči 
Íránu je podle něj odpovědná 
„izraelská lobby“. Jde o první 
Rúháního návštěvu Evropy 
poté, co USA a Evropská unie 
nedávno rozhodly o ukon-
čení protiíránských sankcí. 
Z Říma zamířil Rúhání do 
Francie.

Už v úterý Rúhání na eko-
nomickém fóru v Itálii řekl, 
že Írán se chce stát význam-
ným exportérem po zrušení 
mezinárodních sankcí 
uvalených na zemi 
kvůli jejímu kon-
troverznímu 
jadernému 
programu. 
Při této 
příležitosti 
podepsali Ita-
lové a Íránci 
kontrakty za 
zhruba 17 mili-
ard eur. „Nechceme 
ale jen obchod, ale také 
investice a technologie,“ 
dodal Rúhání včera.

Rúhání, který byl zvolen 
hlavou státu v roce 2013 díky 
odhodlání vyvést zemi z izo-
lace, loni dovedl k úspěšné-
mu konci jednání s velmo-

cemi o íránském jaderném 
programu. Teherán se 
v uzavřené dohodě zavázal 
omezit tento program, díky 

čemuž západní země 
zrušily sankce.

Mnoho západ-
ních států ale 
obviňuje Írán 
z financová-
ní různých 
radikálních 
skupin. Spo- 

jené státy 
proto pokračují 

v některých fi-
nančních sankcích, 

protože Írán je stále ve 
spojení s organizacemi, jako 
je například Hizballáh v Li-
banonu. „Írán je stát, který 
proti terorismu vystupuje 
a bojuje,“ nesouhlasí s těmi-
to obviněními a sankcemi 
prezident Rúhání. /čtk/

rúhání: je na usa, aby 
přestaly být nepřátelské

A160000278� inzerce

Válečný zločinec a jeden ze 
strůjců holokaustu Adolf 
Eichmann prosil bývalého 
izraelského prezidenta Jic-
chaka Ben Cvi o milost. Jeho 
žádost, obsažená v ručně 
psaném dopise v němčině, 
byla zamítnuta. Dokument 
byl včera zveřejněn v rezi-
denci současného izrael-
ského prezidenta Reuvena 

Rivlina v rámci výstavy 
věnované procesu s mužem, 
který připravil plány vedoucí 
k vyvraždění šesti milionů 
Židů za druhé světové války. 

Eichmann se po druhé 
světové válce 15 let skrýval. 
Izraelská tajná služba ho 
vypátrala v Argentině, odkud 

ho v květnu 1960 unesla do 
Izraele. Rok nato byl v Jeru-
zalémě odsouzen k trestu 
smrti za zločiny proti lid-
skosti a válečné zločiny (na 
snímku). Dopis je datován 
29. května 1962. O dva dny 
později byl Eichmann popra-
ven a zůstal jedinou osobou, 
kterou Izrael od svého zalo-
žení v roce 1948 popravil.

V dopise Eichmann píše, že 
izraelský soud zveličil jeho 
roli v takzvaném konečném 
řešení židovské otázky, které 
uskutečňovali němečtí na-
cisté. „Je třeba činit rozdíly 
mezi těmi vůdci, kteří byli 
zodpovědní, a lidmi, jako 
jsem byl já, kteří byli jen 
pouhými nástroji v jejich ru-
kou,“ psal nacistický zločinec 
prezidentovi Izraele. „Nebyl 
jsem tím zodpovědným vůd-
cem, a proto se necítím být 
vinný,“ dodal.

O existenci Eichmanovy 
žádosti o milost se vědělo již 
dříve, dopis byl ale objeven 
až nedávno. Experti na něj 
narazili, když začali historic-
ké dokumenty převádět do 
digitální podoby. /čtk/

zločinec eichmann 
prosil o milost
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Zika už se hlásí v Evropě 
První případ nákazy virem 
zika, který je spojován 
s poškozováním mozků 
novorozenců, včera ohlásilo 
Dánsko. První nemocné 
mají rovněž Velká Británie, 
Spojené státy a Kostarika. 
Všichni pacienti, včetně 
evropských, se nakazili 
v Latinské Americe. Brit- 
ské zdravotnické úřady 
tvrdí, že pro Evropu vi- 
rus nepředstavuje žádnou 
hrozbu, protože se nepře- 
náší z člověka na člověka. 

Aj Wej-wej stahuje na 
protest svá díla z Dánska 

Čínský výtvarník a kri-
tik porušování lidských 
práv v Číně Aj Wej-wej se 
rozhodl stáhnout svá díla 
z dánských muzeí kvůli 
novým azylovým zákonům, 
které mají úřadům umožnit 
zabavování cenností imig-
rantům. O jeho díla tak při-

jdou kodaňská Faurschouo-
va nadace a muzeum ARoS 
v Aarhusu. 

Prezidentovu kancelář 
povede jeho dcera

Tádžický prezident Imo-
mali Rachmon jmenoval 
novou šéfkou své kanceláře 
svou dceru. Osmatřiceti-
letá Ozoda Rachmonová 
(na snímku) dosud byla 
první náměstkyní ministra 
zahraničí země, které její 
otec vládne od roku 1992.  
„Ve Střední Asii je jmeno-
vání dětí a příbuzných do 
vysokých státních funkcí 
tradicí,“ komentovala udá-
lost BBC. /čtk/

Krátce

Za nepřátelský 
postoj Spojených 
států  vůči Íránu 

je podle Rúháního 
odpovědná izraelská

lobby.
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Tvář dne 

 Je možné, aby Írán a USA měly 
přátelské vztahy. Klíč má ale  
v rukou Washington, ne Teherán,

řekl íránský prezident  
Hasan Rúhání
str. 11
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Migrační schizofrenie
Důvěra v kancléřku Angelu Merkelovou prudce klesla. 
Míněna je ovšem důvěra Čechů podle průzkumu CVVM. 
Od posledního měření šlo o drastický propad o desítky 
procentních bodů. Češi jsou za poslední léta zvyklí na po-
litiky, kteří vcelku flexibilně vlají s veřejným míněním, 
a chování německé kancléřky je pro mnohé z nich těžko 
pochopitelné.

Ještě méně pochopitelné ovšem je, že nejdůvěryhodnější-
mi politickými osobnostmi jsou pro respondenty tohoto 
zvláštního průzkumu papež František a Miloš Zeman. 
Tedy jeden, který se může ekumenickými snahami a vý-
zvami k míru a milosrdenství přetrhnout, a druhý, který 
má všechny muslimy za vyznavače kultury vrahů a stále 
vymýšlí, kam by ještě poslal armádu. Není snadné takový 
průzkum vyložit, ale na každý pád se zdá, že na vztahu 
české veřejnosti k migrační krizi je něco poněkud schizo-
frenního.
 Martin Čaban

Poučný  
index  
korupce
Korupce z Česka postupně 
mizí. I tak se dá číst nejnovější 
index Transparency Interna-
tional, který celosvětově mo-
nitoruje míru korupce a jejího 
vnímání v jednotlivých zemích. 
V žebříčku, který respektovaná 
nadnárodní nevládní organiza-
ce sestavuje, si Česká republika 
oproti předchozím letům po-
lepšila o úctyhodných šestnáct 
míst – z třiapadesáté příčky 
poskočila na sedmatřicátou. 

K nejlepším v Evropské unii 
máme sice ještě docela daleko, 
přesto je to velmi dobrá zpráva. 
Tím pádem se jí ochotně chopí 
politici. A tím spíše je potřeba 
aktuální žebříček správně 
interpretovat. Takže: Data pro 
sestavení pořadí se sbírala v le-
tech 2014 a 2015. To znamená, 
že v podstatě zachycují působ-
nost protikorupčních opatření 
přijatých někdy v letech 2012 
až 2013. Protikorupční snahu, 
která katapultovala Česko smě-
rem vzhůru, tedy odstartovala 
Nečasova vláda. Především 
tím, že uvolnila ruce vyšetřova-
telům velkých kauz. Kdokoliv 
jiný, a takových politiků bude 

nepochybně dost, kdo si bude 
chtít tuhle zásluhu přisvojit, 
se bude chlubit cizím peřím. 
Fakt, že připisovat úspěch 
současné vládě by bylo hodně 
předčasné, ostatně připouštějí 
i samotní experti české poboč-
ky Transparency International.

Index míry korupce hodnotí, 
jak se v daném státě zachází 
s vybranými daněmi, jakým 
způsobem se nakládá s veřejný-
mi prostředky, jaké je v té které 
zemi investiční prostředí. Což 

bezesporu ovlivňují i přijaté 
zákony. Poučné může být, jak 
sněmovna nakládá například 
s momentálně projednáva-
nou novou předlohou zákona 
o veřejných zakázkách z dílny 
ministryně Šlechtové. Poslanci, 
včetně stranických kolegů 
ministryně z hnutí ANO, podali 
k připraveným paragrafům 
desítky pozměňujících návrhů. 

Dokonce takových, které by 
umožnily některé zakázky čas-
těji zadávat bez soutěže, anebo 
umožnily subdodavatelům 
vyhnout se prokazování bez-
úhonnosti či toho, že nedluží 
státu na daních. 

Od věci tudíž není podí-
vat se také třeba na zprávu 
sdružení EconLab, které 
mapovalo poněkud čerstvější 
data. Stojí v ní, že bez soutěže 
se v roce 2015 zadalo přes šest 
tisíc zakázek za 55 miliard 
korun. Tyto zakázky přitom 
tvořily přibližně třetinu všech 
veřejných zakázek daných v re-
žimu zákona. Je to suverénně 
nejhorší dosud zaznamenaný 
výsledek. 

Vznášet se na obláčku kvůli 
poměrně dobrému výsledku 
šetření Transparency Inter-
national by tedy bylo poněkud 
předčasné. Mimo jiné i proto, 
že vládní politici nejsou s to 
pohnout ani s dalšími nanejvýš 
potřebnými zákony, například 
normou o střetu zájmů.

Zveřejněný index míry 
korupce ale bezesporu stojí 
za podrobné prostudování. Což 
lze doporučit i americkému, 
britskému a dalším velvyslan-
cům, kteří v minulých dnech 
na české půdě spustili vlastní 
kampaň proti „globální korup-
ci“. V materiálech TI se dočtou 
mimo jiné také o tom, že velká 
míra korupce postihuje státní 
sektory ve 114 ze 168 hodno-
cených zemích. Je mezi nimi 
polovina z dvacítky ekonomic-
ky nejvyspělejších států světa, 
takzvané skupiny G20.

Komentář

Jana Havligerová

Vznášet 
se na obláčku kvůli 
poměrně dobrému 
výsledku šetření 
Transparency 
International by 
tedy bylo poněkud 
předčasné. I proto, 
že mnohé potřebné 
zákony stále chybí.
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Porcování 
kapitalistického 
prasete
Během minulých dekád směřovali šéfové firem do 
alpského města nikoli kvůli obraně hodnot volné-
ho trhu, ale spíše proto, aby si pořídili společnou 
fotku s Bonem, Angelinou Jolieovou, Sharon Sto-
neovou, znovu Bonem, Richardem Gerem, Mattem 
Damonem a třeba Bonem. Loni si mohli užít 
společnou meditaci s Goldie Hawnovou. Tentokrát 
vzdychali nadšením, když Leonardo DiCaprio 
přednesl dávku toxického odéru na téma „chamti-
vost těžařského průmyslu“. Jeden z nejlépe place-
ných herců Hollywoodu se vysmíval těm, kdo jsou 

do davosu  
už jen na lyže
n Renomé každoročního setkání byznysmenů, ekonomů a politiků upadá. 
Fórum založené v roce 1971 Klausem Schwabem se mění v defilé mediálních 
celebrit, ale konkrétní recepty na aktuální problémy nenabízí. 

na hoře v davosu
Letošní účastníci fóra v Davosu opouštěli Alpy se 
stísněnými pocity. Volné pády ropy a Číny, blíz-
kovýchodní rozvrat, migrační (vele)toky, trhání 
EU a bláznivý prezident USA na obzoru vytvářejí 
souběh globálních rizik, jaký jsme dávno neviděli. 
Tón udala už dramaturgická katastrofa. Namísto 
podání rukou mezi saúdským princem a írán-
ským ministrem, které bylo ve scénáři, se tihle 
dva v apartmánu jistého hotelu téměř poprali. 
Přes silné zastoupení prominentů politické a eko-
nomické analýzy se nikdo nepokusil o prognózu 
pro svět v případě saúdsko-íránské války. Na úva-
hu, že by v takovém případě pookřály ceny ropy, 
netřeba být „člověkem davoským“. Ani z nejvýše 
položeného města v Evropě však už není vidět, 
zda by strany nevtáhly do svého konfliktu i Rusko 
a USA. Pozoruhodné, byť nikoli překvapivé je, že 
ani taková koncentrace pomazaných hlav, jaká 
se sešla v Davosu, nenavrhla Evropě ani náznak 
řešení migrační krize, přinejmenším nad rámec 
toho, co už se vymyslelo v mnohem níže polože-
ném Bruselu a co nefunguje. Po takové sklizni 
nápadů by se skoro chtělo zvolat, že vlastně ani 
není škoda, jestliže Slováky – z politiky ani byzny-
su – do Davosu nikdo nezve.

davos a důvěra
Pamatujete, že by někdo v Davosu někdy diskuto-
val o tom, jak zabránit dalším výbuchům na Wall 
Street, jako byl ten v roce 2008? Ne. Nebo jak by 
naši „elitní“ bankéři mohli vybudovat stabilnější 
finanční systém? Ne. Jak ve své knize Stress Test 
píše americký exministr financí Timothy Geith-
ner, skutečným problémem je, že pád Lehman 
Brothers a následná velká recese vygumovaly 
15 bilionů dolarů z majetku domácností, zničily 
devět milionů pracovních míst, pět milionů lidí 
přišlo o své domy a devět milionů Američanů se 
propadlo pod hranici chudoby. A toto jsou důvo-
dy, proč je sbírka elit, od nichž se čeká, že povedou 
naši společnost, odtržená od reality států, v nichž 
mají občanství: 1. Jestliže se osoba vydělávající  
50 tisíc dolarů ročně obává vývoje trhů, považuje 
se to za neuvážené. Když ale tato osoba vydělá-
vá 25 milionů, je tato obava relevantní? Stejný 
pohled na stejný problém není něco, co by si 
zasloužilo 25milionový plat. 2. Banky se vracejí do 
starých kolejí. Když říkaly „dělá to každý“, vedlo 
to ke krizi roku 2008. Dnešní móda se jmenuje 
FinTech. Celý Davos bzučel pojmem FinTech.  
3. Jestliže si bankovní management vyplácí štědré 
odměny, zatímco propouští zaměstnance, je něco 
špatně. Proto se musíme ptát: ztratili naši lídři 
kontakt se skutečností? Anebo jim máme věřit? 
Davos se stal místem, kde dochází k homogeniza-
ci manažerských pohledů. To následně homo-
genizuje investorská očekávání, která vedou ke 
krachům na trzích.

součástí „destruktivního systému“ a popírají vliv 
klimatických změn. „Čeho je dost, toho je příliš. 
Svět to ví,“ kázal DiCaprio. Ano, svět to ví. Kromě 
bohatých Evropanů, Australanů a Američanů si 
většina lidí nemůže dovolit střechu nad hlavou, 
na niž by umístili solární panely. Čína a Indie bude 
i po pařížské konferenci dál stavět strategii růstu 
na fosilních palivech. Uhlí je základní pilíř prospe-
rity Západu. DiCaprio byl pozván, aby zaútočil na 
průmysl, který prospívá miliardám nejchudších. 
Proč titáni průmyslu baští ekonomickou negra-
motnost Vlka z Wall Street, není známo. Dočkáme 
se snad na předávání Oscarů vystoupení výkonné-
ho šéfa Chevronu, který odsoudí excesy Hollywo-
odu? Stále častějšímu lynči kapitalismu nahrávají 
samotní manažeři svou neschopností bránit 
jeho hodnoty. Rostoucí počty lidí, kteří se dostali 
v uplynulých 40 letech mimo hranice chudoby, ne-
jsou zásluhou Geldofových koncertů ani Bonova 
aktivismu, ale globalizace a inovací.

Stranu připravili  
Martin Čaban  
a Petr Třešňák Ko
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n Letošní kandidáti na 
prestižní filmové ceny 
jsou často adaptace-
mi knižních titulů. 
Řada z nich vyšla také 
v češtině.

Stanislav Šulc

Hned pět z celkem osmi 
snímků nominovaných na 
Oscara v nejprestižnější 
kategorii pro film roku 
vychází z knižních předloh. 
Platí to i pro dvojici hlavních 
favoritů, kterými jsou opu-
lentní novinka mexického 
režiséra Alejandra Gon-
záleze Iñárritua Revenant 
Zmrtvýchvstání a skvělá 
ekonomická komedie Sázka 
na nejistotu.

Zatímco ekonomický 
bestseller Michaela Lewise 
Big Shot: V útrobách stroje 
zkázy vydalo nakladatelství 
Dokořán již v roce 2013, 
Revenant Michaela Punkeho 
vyšel v nakladatelství Leda 
až v roce 2015. 

Stejné nakladatelství pak 
českým čtenářům přineslo 
na přelomu roku také knihu 

Patricie Highsmithové Carol. 
Snímek Todda Haynese nato-
čený podle této předlohy byl 
ještě před oscarovými nomi-
nacemi pasován na jednoho 
z hlavních favoritů, nakonec 
si vybojoval slušných šest 
nominací, ale v boji o film 
roku chybí.

Tradičně silný čich na 
potenciální filmové hity 
mají nakladatelství 
patřící do skupi-
ny Euromedia 
Group. Knižní 
klub tak loni 
již zkraje 
roku vydal 
bestseller 
Andyho 
Weira Marťan. 
Adaptace této 
zábavné sci-fi 
se ujal Ridley Scott. 
Výsledek nakonec bojuje 
celkem o sedm Oscarů a má 
šanci stát se i filmem roku.

Taktéž Knižní klub vydal 
již v roce 2011 brilantní 
román Emmy Donoghueové 
Pokoj, jehož adaptace se sta-
la asi největším překvapením 
nominačního dne – celkem 
může získat až čtyři Oscary, 
navíc se dostal do hlavní ka-

tegorie a uspět může i režisér 
snímku Lenny Abrahamson. 
Obě knihy vyšly na konci 
roku znovu opatřené filmo-
vými obálkami.

Asi největší autorské jmé-
no je spojeno se snímkem 
Brooklyn. Předlohu napsal 
vynikající irský spisovatel 
Colm Tóibín, který byl již 

čtyřikrát nominován 
na prestižní Man 

Booker Prize. 
O tuto cenu usi-

loval i román 
Brooklyn, 
který vydala 
Mladá fronta 
již v roce 2010 
a na únor, kdy 

se do kin dosta-
ne i film, připra-

vuje novou edici 
s filmovou obálkou.

Dostupné tak jsou také 
všechny knihy, jejichž adap-
tace se setkaly v oscarové 
kategorii nejlepší adapto-
vaný scénář. Zde najdeme 
Sázku na nejistotu, Brooklyn, 
Carol, Marťana a Pokoj. Která 
adaptace nakonec zvítězí, 
bude známo 28. února, kdy se 
budou v Los Angeles vyhlašo-
vat držitelé letošních Oscarů.

Oscaroví favorité  
vycházejí i knižně

Minirecenze

filmy

Do posledního dechu

(Režie: Craig Gillespie)
Nové rodinné akční 
melodrama od Walta 
Disneyho se inspirova-
lo skutečným přípa-
dem. V únoru roku 1952 
se u Massachusetts 
malá loďka pobřežní 
stráže pokusila zachrá-
nit posádku ropného 
tankeru rozpůleného v bouři. Zimní premiéra se hodí, 
skoro vše se odehrává za mimořádně mrazivého dne 
a noci. Až na efektní katastrofické scény, kvůli nimž je film 
k dispozici i ve 3D (a tedy tmavší verzi), snímek působí, 
jako by byl v padesátých letech i natočen. Pomalu a sta-
rosvětsky se tu odvíjí příběh dvou skromných, sympatic-
kých, vzorových amerických hrdinů. Jednoho, schopného 
strojníka tankeru, hraje unavený Casey Affleck. Druhého, 
o nějž se můžeme nejvíc bát, protože známe jeho eman-
cipovanou snoubenku, Chris Pine. Jeho zakřiknutý člen 
pobřežní hlídky s úctou k pravidlům se musí naučit cho-
vat víc jako kapitán Kirk, kterého ztělesnil ve Star Treku. 
Jinak předlouhý zážitek na moři nikoho nezmění, diváky 
nejméně.

Druhá šance

(Režie: Susanne Bierová)
Dva týdny po svém 
novém autorském 
kousku, černé bizarní 
komedii O kuřatech 
a lidech, se Anders 
Thomas Jensen vrací 
do našich kin s filmem, 
který opět napsal pro 
Susanne Bierovou, stej-
ně jako tituly Lepší svět nebo Bratři. V jeho hlavní roli se 
do dánského filmu po pěti letech, kdy se proslavil seriálem 
Hra o trůny, vrátil Nikolaj Coster-Waldau. Příběh o zdánli-
vě dokonalém detektivovi, který se domácí krizi způsobe-
nou smrtí miminka rozhodne řešit únosem kojence dvou 
feťáků, obsahuje kromě jeho dobrého výkonu i několik 
ambivalentních postav i poutavý morální rozměr a kritiku 
pocitu sociální nadřazenosti. Bierová akorát z Jenseno-
va už tak dost vypjatého temného psychodramatu jako 
obvykle dělá melodrama a zbytečným estetizováním, 
tlačením na emoce a neobratným vyprávěním výrazně 
narušuje jeho přesvědčivost.

Iva Přivřelová

Čestného Césara dostane 
michael Douglas
Při udílení francouzských 
filmových cen 26. února při-
padne čestný César za celoži-
votní dílo americkému herci 
Michaelu Douglasovi. Ten je 
znám z úspěšných sním-
ků jako Válka Roseových, 
Základní instinkt, Lovci lvů či 
Dokud nás smrt nerozdělí.

Britskou cenu Costa 
získala knížka pro děti
Knížka pro děti spisova-
telky Frances Hardingeové 
The Lie Tree (Strom lži) se 
stala celkovým vítězem 
britských literárních cen 
Costa a byla vyhlášena kni-
hou roku. Britská autorka 
obdrží 30 tisíc liber (zhruba 
1,1 milionu korun). /čtk/

Krátce

Žhavý kandidát. Předlohu ke snímku Brooklyn napsal vynikající irský spisovatel Colm Tóibín. 
Knihu vydala Mladá fronta a v únoru připravuje nové vydání s filmovou obálkou.
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Tradičně silný 

čich
na potenciální  filmové   
hity mají nakladatelství  
ze skupiny Euromedia 

Group.
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kdy musí i zaměstnanci 
podat daňové přiznání
n Většina zaměstnanců nemá daňové 
starosti, neboť daňové záležitosti za ně 
vyřídí jejich zaměstnavatel formou 
ročního zúčtování daně. V některých 
případech však nemůže zaměstnavatel 
za zaměstnance provést roční zúčto-
vání daně a zaměstnanci musí podat 
daňové přiznání. Podívejme se na prak-
tické příklady.

Petr Gola 

Zaměstnanci, kteří po celý rok pracovali pouze 
pro jednoho zaměstnavatele, neměli žádné další 
zdanitelné příjmy za rok vyšší než šest tisíc korun 
a podepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, 
mohou zaměstnavatele požádat o provedení roční-
ho zúčtování daně za rok 2015. O roční zúčtování 
daně mohou požádat posledního zaměstnavatele 
i zaměstnanci, kteří během roku pracovali pro více 
zaměstnavatelů, přičemž se jednotlivá zaměstnání 
nepřekrývala a u všech zaměstnavatelů bylo pode-
psáno prohlášení k dani.

DoklaDy snižujíCí Daň je nutné DoruČit vČas
Zaměstnanci, za které provádí zaměstnavatel 
roční zúčtování daně, musí mzdové účetní doručit 
do 15. února doklady snižující daňovou povinnost 
(například odpočet úroků z úvěru na bydlení, 
odpočet životního pojištění, odpočet penzijního 
připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, 
uplatnění daňové slevy školkovného nebo daňové 
slevy na manželku s ročními vlastními příjmy 
do 68 tisíc korun). Z důvodu uplatněných daňo-
vých slev a daňových odpočtů, které nemohly být 
zohledněny během roku, vznikne zaměstnanci 
nárok na daňovou vratku, neboť zaplacené zálohy 
na dani z příjmu fyzických osob během roku 2015 
byly vyšší, než je vypočtená daň z příjmu za celý 
rok 2015. O daňovou vratku mají tito zaměstnanci 
vyšší čistou mzdu po provedení ročního zúčtování.

Čas pro Daňové přiznání
Zaměstnanci podávající daňové přiznání mo-
hou v daňovém přiznání uplatnit daňové slevy 
a daňové odpočty v souladu se zákonem, přičemž 
na zajištění všech dokladů mají více času, neboť 
základní termín pro odevzdání daňového přiznání 
k dani z příjmu fyzických osob za rok 2015 je  
do 1. dubna 2016. Podívejme se nyní na čtyři vy-
brané nejčastější situace, kdy zaměstnanec musí 
podat daňové přiznání.

1. Dvě zaměstnání souBěžně
Zaměstnanec pan Nový měl v roce 2015 příjem 
od hlavního zaměstnavatele AB a současně si 
přivydělával na zkrácený úvazek pro zaměstnava-
tele XY. U obou zaměstnavatelů byla panu Novému 
v průběhu roku 2015 odvedena z příjmu zálohová 
daň z příjmu fyzických osob. Pan Nový bude muset 

TerMín. na odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2015 mají lidé čas do 1. dubna.
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podat daňové přiznání za rok 2015. K vyplnění 
daňového přiznání bude potřebovat od obou za-
městnavatelů vyplněné „potvrzení o zdanitelných 
příjmech za rok 2015“. Příjmy od zaměstnavatele 
AB i od zaměstnavatele XY budou příjmem dle 
§ 6 (ze závislé činnosti) zákona o dani z příjmu 
fyzických osob. Pan Nový nebude muset tedy vypl-
ňovat žádnou daňovou přílohu. Sociální pojištění 
i zdravotní pojištění odváděli za pana Nového oba 
zaměstnavatelé, pro účely placení sociálního pojiš-
tění a zdravotního pojištění nemá pan Nový žádné 
povinnosti a nebude vyplňovat žádné tiskopisy.

2. poDnikání při zaměstnání
Paní Veselá po celý rok 2015 pracovala pro svého 
zaměstnavatele firmu MN, u které podepsala pro-
hlášení k dani a během roku uplatňovala daňovou 
slevu na poplatníka. Paní Veselá si však současně 
během roku 2015 přivydělávala výkonem vlastní 
samostatné výdělečné činnosti. Paní Veselá bude 
muset za rok 2015 podat daňové přiznání. K vyplně-
ní daňového přiznání bude od svého zaměstnava-
tele potřebovat „potvrzení o zdanitelných příjmech 
za rok 2015“. Příjem ze zaměstnání bude příjmem 
dle § 6 zákona o dani z příjmu, příjem ze samo-
statné výdělečné činnosti bude příjmem dle § 7 
(ze samostatné výdělečné činnosti). Příjmy a výdaje 
ze samostatné výdělečné činnosti uvede paní Ve-
selá do přílohy č. 1 daňového přiznání. Paní Veselá 
vede daňovou evidenci a výdaje uplatní ve skutečné 
výši. V daňovém přiznání bude paní Veselá uvádět 
příjmy ze zaměstnání i ze samostatné výdělečné 
činnosti. Bude muset vyplnit i přehled o příjmech 
a výdajích pro místně příslušnou Okresní správu 
sociálního zabezpečení a přehled o příjmech a vý-
dajích pro příslušnou zdravotní pojišťovnu. V obou 

přehledech bude paní Veselá uvádět pouze příjmy 
a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti, mzda 
ze zaměstnání se do přehledů neuvádí.

3. příjem z pronájmu
Paní Krejčí pracovala během roku pro více za-
městnavatelů. V lednu až září pro zaměstnavatele 
OP a v říjnu až prosinci pro zaměstnavatele RS. 
Paní Krejčí však měla za celý rok 2015 i příjmy 
z pronájmu ve výši 84 tisíc korun. Paní Krejčí tak 
musí podat daňové přiznání. K vyplnění daňového 
přiznání bude muset paní Krejčí přiložit „potvrze-
ní o zdanitelných příjmech za rok 2015“ od obou 
zaměstnavatelů. Protože má paní Krejčí příjmy 
z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu, tak 
bude muset vyplnit přílohu č. 2 daňového přiznání. 
Výdaje u pronájmu uplatní paní Krejčí 30procent-
ním výdajovým paušálem. Z příjmů z pronájmu 
se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojiště-
ní, proto bude paní Krejčí podávat pouze daňové 
přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

4. ostatní příjmy
Pan Malý prodal během roku 2015 cenné papíry, 
u kterých nedodržel tříletý časový odstup mezi je-
jich nabytím a jejich prodejem. Hrubý zisk z prode-
je cenných papírů ve výši 124 tisíc korun musí tedy 
pan Malý zahrnout do svého daňového přiznání. 
K vyplnění daňového přiznání bude pan Malý 
potřebovat „potvrzení o zdanitelných příjmech 
za rok 2015“ od svého zaměstnavatele. Pan Malý 
bude muset vyplnit přílohu č. 2 daňového přiznání, 
neboť příjem z prodeje cenných papírů je příjmem 
dle § 10 zákona o dani z příjmu.

Článek převzat z webu Finance.cz
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NA OdpOčiNKu. 
Zaparkované 
vrtné soupravy 
čekají na lepší časy 
ve skotském fjordu 
Cromarty Firth. 
Světové ceny ropy 
po úterním nárůstu 
opět zamířily dolů. 
Pokles činí tři 
až čtyři procenta. 
Trh reaguje na údaje 
o nečekaném zvýše-
ní amerických zásob 
ropy a na obavy 
o čínskou ekonomi-
ku, která je druhým 
největším spotřebi-
telem ropy po Spoje-
ných státech. 

Šašek provokuje

Je škoda, že většina našich 
zastupitelů má vzdělání 
technické, právnické či eko-
nomické. Pak se sice všichni 
kvůli Zemanovu kalašnikovu 
rozčílí, ale nikdo už nevysvětlí, 
proč je ten výrok nepřípustný 
a nebezpečný. Neumí to ani 
kavárna. Otevírá se tak prostor 
pro prezidentovy nohsledy, 
aby výrok bagatelizovali, jeho 
odpůrce zesměšňovali a mohlo 
se „jet dál“. 

Šašek díky svému vysoko-
školskému vzdělání pocho-
pil termín diskurs. Skrývá 
odpověď na otázku, proč je 
Zemanův kalašnikov nepří-

pustný. Podle teorie znamená 
diskurs soubor všech výpo-
vědí možných v daném místě 
a čase. Je sice těžké být mimo 
diskurs, ale několika velkým 
myslitelům se to v historii 
povedlo. Ne tak Zemanovi. 
Přesto současný nejen poli-
tický diskurs obohatil, ačkoli 
nebyl mimo něj. 

Převeďme to do uchopitel-
nějších vět. Vezměte si třeba 
matematiku. V jejím diskursu 
najdeme například sčítání, 
derivace či mocniny. Nic tam 
ale nenajdeme o barvě nití švů 
na sukních baletek v inscenaci 
Labutího jezera z poloviny 

padesátých let v Moskvě. 
A zmátlo by někoho, kdyby si 
o tom něco přečetl v učebnici 
matematiky pro sedmou třídu 
ZŠ? Zmátlo. Proto, že je to 
mimo matematický diskurs. 
Tolik jen pro představu, aby 
i obyčejný, slušný člověk po-
chopil, co je diskurs.

Atentát či prostě vraž-
da v politickém diskursu 
implicitně existuje odjakživa 
a nevymýtila jej ani demokra-
cie našeho slovanského typu. 
Proto se Zeman svým výrokem 
neocitl mimo diskurs. Přesto 
jej až do úterý nikdo neakcen-
toval jako jedno ze dvou řeše-

ní, navíc to jednodušší z obou. 
A právě tím se z nevědecky 
řečeno neaktivního člena 
diskursu stal člen aktivní. Pro 
obyčejného, slušného občana 
přeloženo je teď už atentát 
na premiéra běžně představi-
telná, téměř jednoduchá věc. 

Věřím, že sílí populace, pro 
niž je to podřadná záležitost. 
Těch, kdo chápou skutečný 
význam a dopad slov, v tomto 
národě mnoho nezbylo. Ale 
za ně může šašek říct, že v úte-
rý zase trochu přituhlo. 

Tak na závěr snad podobně 
vtipný bonmot, jako ten prezi-
dentův: Díky, Miloši.

A vo co teda de? Vo diskurs

...někdo ty nepříjemné 
věci říkat musí


	01_E15_2801
	02_03_E15_2801
	04_05_E15_2801
	06_07_E15_2801
	08_09_E15_2801
	10_11_E15_2801
	12_13_E15_2801
	14_15_E15_2801
	16_E15_2801

