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Merkelová v Praze
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Během půldenní návštěvy Česka toho německá kancléřka Angela Merkelová 
a její český protějšek Bohuslav Sobotka prolétli opravdu hodně: evropské sankce 
proti Rusku (nerušit), ochranu vnější schengenské hranice (posílit), boj proti 
terorismu (zajistit bezpečnost v eU), spolupráci tajných služeb (prohloubit). 
Potud shoda. Základní kámen úrazu společných vztahů – uprchlické kvóty – 
však samozřejmě neodvalili. téMA / str. 4–5

Léky jsou příliš levné, 
škodí to trhu

Ceny běžných léků v Česku 
už několik let patří k nej-
nižším v Evropě. Řada 
výrobců proto stahuje své 
preparáty z českého trhu 
a konkurence tak slábne. 
str. 2

Česko promarnilo šanci 
na peníze z Bruselu
Během uplynulých osmi 
let mohlo Česko vyčer-
pat z evropských fondů 
třetí nejvyšší částku na 
obyvatele ze zemí střední 
a východní Evropy. Svou 
schopností je čerpat ale 
propadlo mezi nejhorší. 
str. 3

Hlad po kancelářích zasytí 
hlavně Praha 8, 5 a 4
V Praze bude v příštím 
roce dokončeno zhruba 
200 tisíc metrů čtvereč-
ních nových kanceláří, za-
tímco loni to bylo 190 tisíc 
metrů čtverečních. Nejvíce 
velkých projektů připadá 
na Prahu 8, Prahu 5 a na 
Prahu 4. str. 6
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nezájem  
o veterány
aukční ceny automobilových veteránů začínají  
po letech růstu klesat.

Léto  
propadáků
hollywood si láme hlavu, 
jak v létě dostat diváky do 
kin. Letošní léto dokazuje, 
že mu to moc nejde.

kULtUrA
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BohUSlav SoBotKa:

S kancléřkou merkelovou sho-
da na prioritě bezpečné evro-
py, silnější ochraně schengen. 
hranic i evropské pohraniční 
stráži. #merkelvpraze

twitter.com/e15news
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Filmová zrcadla
Prázdniny spějí k závěru a spolu s nimi také 
období, kdy do kin vstupují velké americké pecky. 
To platilo ještě před pár lety, ale letošek znovu 
ukazuje, že Hollywood už neumí diváky zlákat. 
Aktuálním propadákem číslo jedna se stal pokus 
o remake Ben Hura. Původní, téměř čtyřhodi-
nový film je sice naivní, ale vlastně sympatický. 
Aktuální dílo zjevně je sice o polovinu kratší, 
ale kouzla se v něm nedostává vůbec. Diváci to 
„oceňují“ nohama a na Ben Hura nechodí.

Ještě větší trable má filmař Nate Parker. 
Donedávna to vypadalo, že Parkerův první film 
Zrození národa dostane Oscara pro nejlepší film 
roku. Silné téma působivě ztvárněno, řada cen 
na festivalech, vlivný distributor a připravená 
velká kampaň. Pak přišla jediná zpráva a vše 
se zhatilo. Parker se údajně na vysoké škole 
podílel na znásilnění spolužačky, která před pár 
lety spáchala sebevraždu. Soud jej před mnoha 
lety zprostil obvinění, přesto Parkerova hvězda 
zhasla. Hollywood zkrátka neodpouští a každá 
skvrnka na bílé košili oscarový sen vzdaluje.

To česká kinematografie se po letech maraz-
mu dostává z nejhoršího. Vznikly zajímavé kusy 
jako Polednice, Já, Olga Hepnarová nebo Rodinný 
film, které konečně mají také trochu vyšší než 
lokální cíle. Můžeme snad doufat, že filmaři bu-
dou předvojem společnosti. A že se i občané této 
republiky přestanou koukat do zrcadla na vlastní 
dokonalost a začnou vnímat i dění okolo.

n Ceny běžných léků se 
už několik posledních let 
pohybují na samém dnu. 
Některé přípravky kvůli 
tomu z českého trhu, 
který přestává být pro 
výrobce zajímavý, mizejí.

Adéla Čabanová

Řadu let se v Česku daří držet 
veřejné náklady na léky na uzdě. 
Nejdříve díky systému úředního 
stanovování cen a úhrad podle 
těch nejnižších v Evropě, pak 
díky dohodám Všeobecné zdra-
votní pojišťovny s jednotlivými 
výrobci. Nyní se karta obrací. 
Úspory na běžných lécích pře-
stávají pokrývat vysoké náklady 
na nové moderní přípravky. 
Navíc se projevují i negativní 
důsledky toho, že jsou ceny léků 
v Česku tak nízké.

I když na trh přicházejí nové 
drahé přípravky, byly v Česku 
v roce 2015 výdaje pojišťoven na 
léky na recept nižší než v roce 
2010. Za rok 2016 se ale očekává 
nárůst. „Budeme se snažit, aby 
celkové výdaje za léky stouply 

v příštím roce maximálně o jed-
notky procent,“ uvádí mluvčí 
Všeobecné zdravotní pojišťovny 
Oldřich Tichý.

Miliardové úspory už mezi 
běžnými léky zřejmě pojišťovny 
nenajdou. „Úspory, které byly 
například v kardio- 
logických lécích, 
byly ohromné, ale 
nárůst v no-
vých léčivech 
už nemohou 
úspory utáh-
nout. Budeme si 
muset rozmys-
let, jak dál,“ říká 
farmakolog Jan 
Švihovec.

Známým nepříjem-
ným důsledkem, který 
s nízkými cenami léků u nás 
souvisí, je jejich vývoz do jiných 
evropských zemí. V nich může 
exportér za lék dostat i násobně 
vyšší cenu. V českých lékárnách 
pak mohou tyto léky chybět.

S nízkými cenami ale souvisí 
také to, že Česko přestává být 
zajímavé pro farmaceutické vý-
robce a některé přípravky z trhu 
mizejí. „Snižování cen a úhrad 
vede pochopitelně k selekci 
léčivých přípravků na trhu,“ po-

tvrzuje Josef Suchopár, ekonom 
ze společnosti Infopharm.

Jak upozorňuje Česká aso-
ciace farmaceutických firem, 
menší konkurence mezi příprav-
ky se stejnou účinnou látkou 
od různých výrobců může být 

riziková. Čím více různých 
značek léků, které jsou 

vzájemně zaměnitel-
né, je na trhu, tím 
menší je problém 
při případném 
výpadku v do-
dávkách jednoho 
z nich. „Pokud 

cenová a úhrado-
vá regulace stlačí 

cenu pod ekonomicky 
únosnou mez, dochází 

k omezení dostupnosti ně-
kterých léků a paradoxně může 
dojít i ke zvýšení spoluúčasti 
pacientů,“ říká výkonný ředitel 
asociace Martin Mátl.

Podle Všeobecné zdravotní 
pojišťovny žádný významnější 
problém s nedostupností kvůli 
nízkým cenám léků nenastal. 
„I nadále budeme usilovat o sni-
žování cen u těch skupin léčiv, 
kde je velké množství generik,“ 
říká mluvčí Všeobecné zdravot-
ní pojišťovny Oldřich Tichý. 

Medikamenty jsou příliš 
levné, škodí to trhu

Zápisník  
Stanislava Šulce

Protagonisté dne

Petr CiChoň

majitel CroCodille

Jaroslav Povšík

šéf odborů v auto škoda

timur BekMaMBetov

ruský filmový režisér

Firma loni prodala 22,8 milionu 
balených baget a sendvičů. Tržby 
zvýšila o více než devět procent, 
ale zisk jí klesl o čtrnáct procent.

str. 6

Nová kolektivní smlouva 
v automobilce poprvé zajistí stejné 
bonusy, jaké mají její zaměstnanci, 
i agenturním pracovníkům.

str. 7

Jeho umělecké pojetí slavného 
biblického příběhu Ben Hur má na-
kročeno se stát jedním z největších 
propadáků hollywoodské historie.

str. 12

Pramen ČsÚ, analytická komise k dohodovacímu řízení

Loňské výdaje Čechů 
na léky na recept 
podle věku
(korun ročně)

do 29 let 30−39 let 40−49 let 50−59 let 60−69 let 70 a více let

1559 1427 1503 2242 3264 3845

 Náklady veřejného zdravotního pojištění na léky na recept 
 byly v posledních letech stabilní (v miliardách korun)

2010 34,279    2011 34,134    2012 36,104
2013 34,633    2014 33,820   2015 33,876

procenta plánuje letos 
nárůst výdajů na léky 
na recept dvojka na 

trhu Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna.

1,8

procenta je nárůst výdajů na léky na 
recept, který očekává ve svém zdravotně 

pojistném plánu pro letošní rok 
Všeobecná zdravotní pojišťovna.
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Menší 
konkurence mezi 
přípravky stejné 

účinnosti od různých 
výrobců může znamenat

riziko.



Dají slevu a odejdou z trhu. 
Konkurenci drtí výrob-
ci, kteří slíbí zdravotní 
pojišťovně výrazně nižší 
cenu, aniž by pak za ni svoje 
přípravky prodávali. Na 
základě této slevy (oficiálně 
nejnižší dohodnuté ceny) 
totiž snižuje Státní ústav 
pro kontrolu léčiv úhrady 
od zdravotních pojišťoven 
všem přípravkům ze stejné 
skupiny. Skutečně obchodo-
vané přípravky tak mají vý-
razně horší situaci. Některé 
z nich pak z trhu mizejí.

„Ten, kdo vlastně ani trh 
nesaturuje, tak určí úhradu 

pro všechny,“ vysvětluje 
analytik Josef Sucho-
pár. „Na tom, že některé 
farmaceutické společnosti 
dobrovolně snižují ceny 
po dohodě se zdravotními 
pojišťovnami, není nic 
špatného. Kdyby se ovšem 
jednalo o přípravky, které 
tvoří významnější podíl na 
trhu,“ říká Suchopár.

Nejasné je, co taková 
dohoda přináší samotnému 
výrobci. Kdyby lék skutečně 
prodával, zdravotní pojiš-

ťovna jej lékařům doporučí 
místo jiných. Spekuluje se, 
že v těchto případech za 
snížení ceny získá jinou 
výhodu. To ale Všeobec-
ná zdravotní pojišťovna 
popírá. 

Znalci z farmaceutického 
byznysu upozorňují napří-
klad na snížení úhrad o 40 
procent u léků pro pacienty 
se syndromem hyperaktiv-
ního močového měchýře. 
Ke škrtu došlo poté, co 
Všeobecná zdravotní pojiš-
ťovna dohodla nižší cenu 
u přípravku, který neměl na 
trhu ani dvouprocentní po-
díl. Po osmi měsících z trhu 
úplně odešel.

Podobně u přípravků 
s anastrozolem pro některé 
případy rakoviny prsu. Lék 
Zenbrest měl mizivý podíl 
na trhu, když s pojišťovnou 
dohodl nižší cenu. Nedlouho 
potom se vůbec přestal pro-
dávat. Za ostatní přípravky 
dostávají jejich výrobci od 
zdravotních pojišťoven od 
té doby o tři čtvrtiny méně. 
„Snížení úhrady nebylo pro 
ostatní likvidační,“ uklidňu-
je mluvčí lékového ústavu 
Lucie Přinesdomová.

Dalším příkladem je 
snížení cen u léků s látkou 
klopidogrel, používaných 
proti vzniku krevních sraže-
nin, například u pacientů po 
infarktu. V roce 2013 u nich 
úhrady klesly o tři čtvrtiny. 
Předtím bylo na trhu 20 vý-
robců, z toho devět význam-
nějších. Po změně zbylo na 
trhu osm výrobců, z toho 
jen dva s tržním podílem 
nad tři procenta. /ač/

Ceny léků padaly 
i kvůli trikům 
některých firem
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Nejasné je, co 
taková dohoda 
s pojišťovnou 
přináší výrobci. 
Spekuluje se, že za 
snížení ceny získá 
jinou výhodu.

n Češi se musejí v roz- 
počtovém období do 
roku 2020 spokojit 
s nižšími dotacemi 
z Bruselu než dosud.

Jaroslav Bukovský

Během uplynulých osmi 
let mohlo Česko vyčerpat 
z evropských fondů třetí 
nejvyšší částku na obyvatele 
ze zemí střední a východní 
Evropy. Suma 2500 eur na 
hlavu byla o třetinu vyšší než 
průměr jedenáctky čerpa-
jících zemí. Ve srovnání se 
Slovenskem měli Češi k dis-
pozici bezmála o pětinu více, 
oproti Polákům byl evropský 

rozpočet na jednoho Čecha 
vyšší takřka o polovinu. 
Uvádí to studie poradenské 
společnosti KPMG. „Česko 
mělo sice podstatně širší 
možnosti získat evropské 
peníze než zbytek regionu, 
jeho schopnost je vyčerpat 
však byla mezi jedenáctkou 
příjemců čtvrtá nejhorší,“ 
uvádí Martin Kavka z KMPG.

Ke konci loňského roku tak 
bylo vyplaceno 90 procent 
z celkových 26,3 miliardy eur 
určených pro Česko. „Česká 
republika se společně se 
Slovenskem, Rumunskem 
a s Chorvatskem nedokázala 
včas připravit na efektivní 
čerpání těchto finančních 
prostředků,“ dodává Kavka. 

Jedenáctka zemí regionu 
měla v letech 2007 až 2015 
v rámci evropských fondů 
přístup k bezmála 176 mili-
ardám eur, což odpovídalo 
takřka 15 procentům souhrn-
né velikosti jejich ekonomik. 
Nejvíce peněz na obyvatele 
měli v Bruselu přislíbeno 
Estonci a Maďaři. Ke konci 
loňského roku bylo vyplace-
no bezmála 164 miliard.

V rozpočtovém období 
2014 až 2020 mají evropské 
fondy sílu 190 miliard eur. 
Nejvíce peněz na obyvate-
le získají Estonci spolu se 
Slováky. Objem prostředků 
slíbený Česku je necelých 
22 miliard, tedy zhruba dvě 
tisícovky na osobu.  

Česko doplatí na to, že 
nečerpalo peníze z Bruselu

Češi dluží téměř dva 
biliony korun
Celkový dluh obyvatel ČR 
dosáhl koncem druhého 
čtvrtletí 1,89 bilionu korun, 
což je o 134 miliard meziroč-
ně více. Počet lidí s dluhem 
se mírně zvýšil o 26 tisíc 
na 3,06 milionu, stejně jako 
počet úvěrových smluv 
o 36 tisíc na 5,85 milionu. 

Začala Země živitelka

Na pultech českých obchodů 
by měly být povinně nejméně 
dvě třetiny českého zboží, 
vzkázal vládě prezident Ag-
rární komory a Potravinářské 
komory Miroslav Toman při 
včerejším zahájení 43. roč- 
níku mezinárodního agrosa- 
lonu Země živitelka v Čes-
kých Budějovicích.

Senátu nevadí cyklisté 
s 0,8 promile alkoholu
Cyklisté by podle českých 
senátorů neměli být v obcích 
a na silnicích III. třídy poku-
továni za jízdu s 0,8 promile 
alkoholu v krvi, jsou-li 
schopni řídit kolo. Počítá 
s tím novela, jejíž návrh vče-
ra horní komora nejtěsnější 
většinou schválila. /čtk/

Krátce

ParduBiCký kraJ koupí za 15 milionů korun litomyšlské Portmoneum. Muzeum vyzdobené 
malbami Josefa Váchala by mělo spravovat Regionální muzeum v Litomyšli. O koupi jedinečné 
kulturní památky včera rozhodli krajští radní.
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Poslanci mají v září projednat zpřísnění pravidel pro vývoz léků 
z českého trhu. Kvůli nízkým cenám jsou léky z českých skladů 
atraktivní pro vývoz do Německa a dalších zemí. To může 
způsobit výpadky v českých lékárnách. Administrativní opatření, 
která připravil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), 
však nemusejí podle kritiků vše vyřešit. Podle poslance Jiřího 
Skalického (TOP 09) je na čase mluvit o zvýšení oficiálních cen 
léků. Alespoň těch s rizikem výpadku kvůli vývozu. „Podmínkou 
by bylo, že výrobci vrátí rozdíl v cenách zdravotním pojišťovnám,“ 
plánuje Skalický. Je to ale prý nápad až na další volební období.

aby léky 
nemizely do ciziny



Jan Pavec, Dušan Kütner

Cestu z Letiště Václava Havla 
po Evropské třídě rozhodně 
nelemovaly zástupy nad-
šených příznivců jako při 
nedávné návštěvě čínského 
prezidenta. Jen na zastávce 
Dědina byly v táboře odpůrců 
i příznivců zhruba dvě desítky 
lidí. Už dopoledne vytvořili 
z papírových krabic sym-
bolickou „němou barikádu“ 

před Úřadem vlády příznivci 
strany Svoboda a přímá 
demokracie Tomia Okamury. 
Místa, která měla kancléř-
ka navštívit, objížděla auta 
Strany svobodných občanů 
s velkoplošnými panely 
a nápisy v němčině: „Paní 
Merkelová, žádný diktát, jinak 
czexit.“ Miroslav Kalousek 
(TOP 09) k tomu na Twitte-
ru poznamenal: „Když stál 
Zeman na Rudém náměstí či 

adoroval čínský režim, o Stra-
ně svobodných občanů jsem 
neslyšel. Dnes je jich plná 
Praha. Svobodných.“

Ulici před Strakovou akade-
mií nakonec policie uzavřela. 
Kancléřka Merkelová ale 
stejně dorazila zadním vcho-
dem. S vojenskými poctami 
ji tu uvítal premiér Bohuslav 
Sobotka i další členové vlády. 

Lidi, kteří přišli do blízkosti 
Strakovy akademie, rozdělo-
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Jak německá kancléřka 
merkelová proletěla Prahou
n Celkem potřetí od roku 2005, kdy se ujala kancléřského 
postu, přijela do Česka německá kancléřka angela 
merkelová. Od znovujmenování do funkce v prosinci roku 
2013 je to ale poprvé.

val především pohled na mi-
graci. „Merkel muss weg“ byl 
ještě ten z mírnějších transpa-
rentů, které si její odpůrci do-
nesli. Po druhé hodině začalo 
přituhovat, odpůrci byli agre-
sivnější: jednomu z příznivců 
kancléřky zmačkali vítací 
plakát, skandovali „Táhněte!“ 
„Fuj, fuj, fuj, kolaboranti jsou 
hnůj!“ A nad tím vším ječelo 
pár desítek píšťalek. Za půl 
hodiny ale bylo po rebelii. 
Odpůrci nabírali dech. 

V té době ještě Merkelová 
rozmlouvala s premiérem 
Sobotkou, který pak na svém 
Twitteru hrdě oznamoval, jak 
si s kancléřkou Merkelovou 
potvrdili výborné sousedské 
vztahy. Společným cílem 

má být třeba lepší dopravní 
propojení obou zemí, zejména 
rychlodráha Praha–Dráž-
ďany–Berlín. Shodli se na 
prioritě bezpečné Evropy, 
silnější ochraně vnějších 
schengenských hranic 
i evropské pohraniční stráži, 
anebo na společném boji proti 
terorismu. „Česko má odlišný 
názor ve věci povinných kvót, 
nechceme přenos pravomocí 
v oblasti migrace do Bru-
selu,“ zdůraznil Sobotka. 
Podle vyjádření Merkelové na 
následné tiskové konferenci 
ale není problém v tom, že 
jsou v unii na rozdělování 
uprchlíků odlišné názory: „Je 
jen důležité o těchto věcech 
mluvit a najít řešení.“
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Tomáš Stingl

V obchodních kruzích se 
občas vtipkuje, že Česko 
je sedmnáctou německou 
spolkovou zemí. Prováza-
nost tuzemské ekonomiky 
s Německem je opravdu 
osudová. Je to suverénně 
největší obchodní partner, 
když do Německa loni 
směřovalo přes 32 procent 
veškerého českého vývo-
zu. Vyjádřeno v číslech to 
byl export za 1,26 bilionu 
korun. Podle nové analýzy 
Komerční banky a Asociace 
malých a středních podniků 
a živnostníků ČR to zname-
nalo meziroční růst vývozu 
k západnímu sousedovi 
skoro o devět procent, před-
loni to bylo dokonce téměř 
o 17 procent. „Německá 
filozofie byznysu, která je 
založená na perfekcionismu 
a technické spolehlivosti, 
nám vyhovuje. Podobně to 
vnímají i německé podniky, 
které nás považují za nejdů-
ležitější výrobní základnu 
ve svém okolí,“ uvádí před-
seda asociace živnostníků 
Karel Havlíček.

Tomu odpovídá i fakt, 
že Němci jsou nejčilejšími 
investory v Česku. Od roku 
1993 zde umístili už přes 
560 miliard korun. Stojí 
tak za více než pětinou 
všech investic a vlastní zde 
podle odhadů už zhruba 
čtyři tisíce podniků. Vedle 
největších nákupů, jako 

bylo převzetí Škody Auto 
skupinou Volkswagen nebo 
plynárenského Transgassu 
značkou RWE, tu mají velké 
výrobny i německé koncer-
ny jako AEG, Siemens, Ro-
bert Bosch, Paul Hartmann 
nebo Hella-Autotechnik.

Ani Češi už ale nejsou 
pozadu s investicemi v Ně-
mecku. Největšího němec-
kého výrobce amoniaku 
a močoviny, společnost 
Stickstoffwerke Piesteritz, 
koupila skupina Agrofert. 
Babišovo impérium ovládlo 
i pekárny Lieken. V Němec-
ku má svou dceru společ-
nost RD Rýmařov, která 
staví rodinné domy i velké 
developerské projekty. 
Energetický a průmyslový 
holding vlastní němec-
kou firmu MIBRAG, která 
provozuje dva hnědouhelné 
doly. Celkem koupil český 
kapitál už přes 150 němec-
kých firem.

Pro české podniky je 
Německo důležité i jako 
prostředník v obchodu 
s třetími zeměmi. Velká 
část vývozu totiž pokraču-
je přes německé přístavy 
Hamburk nebo Bremerha-
ven dál do světa. Pro české 
vývozce tak zbývá jedna 
velká výzva. Aby se v ob-
chodním řetězci častěji po-
sunuli z pozice dodavatele 
německých podniků do role 
finálního kontraktora, kte-
rý od koncového zákazníka 
bere největší část marže.

Česká ekonomika  
s Německem  
stojí a padá

Odkud jde nejvíc investic  
do ČR  (v procentech)

Obchod ČR s Německem (v miliardách korun)

Ostatní
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Novou vlnu vášní před 
Strakovou akademií vyvolal 
příchod několika příznivců 
Merkelové. Před protestují-
cími je musela ochránit po-
licie. Uvnitř úřadu se zatím 
Sobotka s Merkelovou shodli, 
že čas odvolat evropské sank-
ce proti Rusku ještě nenastal, 
protože dohody z Minsku se 
stále neplní. Jenže k tomu, 
aby byly sankce zrušeny, 
chce Merkelovou vyzvat 
nejen předseda Senátu Milan 
Štěch na závěrečné společné 
večeři v Lichtenštejnském 
paláci. Podle Štěcha dopadají 
sankce na české zeměděl-
ce i průmysl, ale na ruské 
hospodářství dopad nemají. 
Sankce by zrušil i prezident 
Miloš Zeman, s nímž se kanc-
léřka sešla na Hradě v šest 
hodin.

Cesta Angely Merkelové 
pokračovala přes ČVUT. 
Zhruba hodinu se mluvilo 
o „čtvrté průmyslové revolu-
ci“, kterou přináší digitalizace 

ekonomiky, či o spolupráci 
výzkumných institucí a firem. 
Česko by podle Sobotky mělo 
vytvořit takové prostředí, 
aby do země přicházeli další 
němečtí investoři. 

Mezitím na Malostranské 
náměstí dorazily asi dvě stov-
ky kancléřčiných odpůrců. 
Zástupci německého proti- 
imigrantského hnutí Pegida 

hřímali z pódia, že Merke-
lová ohrožuje stabilitu, mír 
a budoucnost Evropy, začaly 
se objevovat rasistické výlevy. 
Další zastávkou Merkelové už 
pak byl Pražský hrad, před 
nímž se sešla zhruba stovka 
jejích příznivců s unijními 
vlajkami a s nápisy Willkom-
men! Půldenní výlet po Praze 
byl u konce.  Sledujte e15.cz

NeSOUHLaS. Zhruba dvě stov-
ky odpůrců německé kancléřky 
dorazily na Malostranské ná-
městí, kde vyjádřily nesouhlas s 
názory političky na migraci. Část 
protestujících se pak přesunula 
od Úřadu vlády, kde skandovala 
hesla proti Merkelové i premi-
érovi Bohuslavu Sobotkovi. 
Dalších několik desítek kritiků i 
příznivců političky se odpoledne 
sešlo na Hradčanském náměstí 
a u Prašného mostu.

v kNiHOvNě. Angela Merkelová si během návštěvy našla čas i na knihovnu Strahovského kláštera.

Fo
to

 č
tk

Fo
to

 e
15

 m
ic

ha
el

 T
om

eš

Fo
to

 č
tk



| 6 | byznys

n Největším dokonče-
ným projektem v hlav-
ním městě v příštím 
roce má být adminis-
trativní centrum Rus-
tonka poblíž stanice 
metra Invalidovna.

V Praze bude v příštím roce 
dokončeno zhruba 200 tisíc 
metrů čtverečních nových 
kanceláří, zatímco loni to 
podle sdružení Prague Re-
search Forum bylo 190 tisíc 
metrů čtverečních. Nejvíce 
velkých projektů pro příští 
rok připadá na Prahu 8, 
Prahu 5 a Prahu 4, vyplývá 
z odhadu poradenské společ-
nosti Prochazka & Partners. 

„Vysoká nabídka komerč-
ních nemovitostí reaguje na 
stále se zvyšující poptávku 
po nových kancelářích. Eko-
nomice se daří a investoři 
mají dobrou pozici 
pro investice do 
nemovitostí,“ 
uvedl spe-
cialista na 
kancelářský 
segment 
společnosti 
Prochazka  
& Partners 
Radek Pro-
cházka. Develo-
peři podle něj u nově 
vznikajících projektů sledují 
trendy ze západní Evropy 
a pro jejich stavby využívají 
renomované architekty. 

Největším dokončeným 
projektem by mělo být admi-
nistrativní centrum Ruston-
ka poblíž stanice Invalidov-

na. Vznikne tam 38 tisíc 
metrů čtverečních 

kancelářských 
ploch a 2400 me-

trů čtverečních 
prostor pro ob-
chody. V Praze 
8 vyrostou 
ještě komple-

xy Butterfly 
a DOCK 02.
V Praze 5 

v nové rezidenčně 
administrativní čtvrti 

Waltrovka budou dokončeny 
tři budovy projektu Mecha-
nica. Doplní nynější budovu 
Aviatica. Poblíž metra Anděl 

Hlad po kancelářích zasytí 
hlavně Praha 8, 5 a 4

Projekty 
City Deco a City  

Element nabídnou  
na Pankrácké pláni

26 tisíc
metrů čtverečních 

kancelářských  
ploch.

Na konci prvního čtvrtletí se nájemné v centru Prahy pohybovalo 
mezi 500 a 527 korunami za metr čtvereční a měsíc. Uvedlo to 
sdružení Prague Research Forum, jehož členy jsou poradenské 
společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL 
a Knight Frank. Celková výměra moderních kancelářských budov 
v Praze na konci března činila 3 217 400 metrů čtverečních. Podíl 
volných kanceláří v hlavním městě na konci prvního letošního čtvrtletí 
činil 13,9 procenta a v porovnání s koncem roku 2015 klesl  
o 0,7 procentního bodu.

Hlavní město má přes 3,2 milionu metrů 
čtverečních administrativních ploch

v prostorách bývalé tramva-
jové vozovny zase vznikne 
centrum The Five.

V Praze 4 rostou kanceláře 
především na pankrácké 
pláni. Dvojice projektů City 
Deco a City Element nabídne 

celkem 26 tisíc metrů čtve-
rečních kancelářských ploch 
a 658 parkovacích stání. 
Další dokončenou stavbou 
v příštím roce má být níz-
koenergetický projekt Main 
Point Pankrác. 

Podle Procházky by se 
ceny nájmů neměly příliš 
zvyšovat. „Nájemné by se 
mělo pohybovat na stávající 
úrovni. U některých pro-
jektů sice nepatrné zvýšení 
ceny očekáváme, ale bude 
to odpovídat vysokému 
standardu budovy a nižším 
nákladům za média a služ-
by,“ dodal. /čtk/

Dušan Kütner

Lídr na trhu balených baget 
a sendvičů nejen v Česku, 
ale také ve střední Evropě 
Crocodille prodal v loňském 
roce 22,8 milionu kusů svých 
výrobků. Meziročně to před-
stavuje nárůst o osm pro-
cent, ve finančním vyjádření 
pak o necelých šest procent.

Zvýšený prodej je hlavním 
důvodem nárůstu tržeb 
o více než devět procent 
na 893 milionů korun. Zisk 
ovšem klesl o čtrnáct pro-
cent na 12,7 milionu. 

„Tohoto lehce pozitivního 
výsledku bylo dosaženo při 
mírném nárůstu na tuzem-
ském trhu a významnějším 
posílení na maďarském trhu, 
stejně jako i při pokračujícím 
nárůstu v rámci exportu,“ 
uvedl majitel a jednatel 
firmy Petr Cichoň.

Společnost Crocodille ČR 
vznikla v roce 1991 a v sou-
časné době má pobočky a or-
ganizační složky mimo jiné 
v Maďarsku, Rusku, Němec-

ku a Španělsku a Rakousku. 
Vývoz do zahraniční loni 
zvýšila o téměř polovinu na 
140 milionů korun. Expanzi 
v zahraničí firma podpořila 
také rozšířením počtu odbě-
ratelů v Maďarsku a vytvo-
řením distribuční základny 
pro zásobování části do-
pravních tahů v centrálním 
a východním Španělsku.

Crocodille ČR na základě 
franšízových smluv provozu-
je také restaurace rychlého 
občerstvení Bageterie Bou-
levard. První provozovna 
vznikla v roce 2003 a nyní je 
jich už 25. Loni přibylo osm 
provozoven. Také prodej 
zboží franšízantům loni za-
znamenal nárůst, a to o celé 
tři pětiny na 77 milionů 
korun.

Výrobní závod Crocodille 
ČR sídlí v Žiželicích nad 
Cidlinou a jeho kapacita 
dosahuje osmnácti tisíc 
výrobků za hodinu. Rozvoz 
zboží zajišťují tři distribuční 
centra, dvě v Česku a jedno 
v Budapešti.

Crocodille oznámil 
rekordní tržby,  
avšak nižší zisk

O PříPraváCH rekOnstrukCe hotelu Ještěd a zářijových Oslavách Ještědu 2016 jednal 
včera Liberecký kraj, České radiokomunikace a spolek Ještěd 73. Chystá se obnova celé památky 
a stavebně-historický průzkum. Náklady na rekonstrukci se odhadují na 200 až 400 milionů korun. 

ObNOva Ještědu za stamiLiONy
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Průměrná mzda v dělnické 
profesi činí ve Škodě Auto 
zhruba 36 tisíc korun. Podnik 
zaměstnává v českých 
závodech zhruba 27 tisíc 
lidí, z toho dva tisíce cizinců. 
Podíl agenturních pracovníků 
činí zhruba deset procent. 
Provozní zisk automobilky 
v letošním prvním pololetí 
vzrostl o 31,2 procenta na  
685 milionů eur. Důvodem 
byly zejména příznivý vývoj 
odbytu a optimalizace 
nákladů.

Obří zaměstnavatel, 
který dál roste

ZLATÉ
Rio

Velké
shrnutí 
OH 2016 

Kolektiv autorů deníku  a webu

130 stran / 99 Kč

VelKý rozhoVor 
s luKášem KrpálKem

Kompletní VýsledKy
Všech disciplín

příběhy česKých 
a sVětoVých hVězd

historicKé statistiKy

půVodní fotografie

VELKÉ SHRNUTÍ  
OH V RiU

zlaté rio

Vychází 
v pondělí 
29. srpna

256223/73� inzerce

n Kolektivní smlouva 
zajistí výhody také pro 
agenturní pracovní-
ky mladoboleslavské 
automobilky.

Odborům ve Škodě Auto 
se podařilo vyjednat stej-
né podmínky pro všechny 
zaměstnance – například růst 
tarifů, den volna navíc a další 
bonusy. Fakticky tak zrovno-
právnily agenturní pracovní-
ky s kmenovými zaměstnanci 
podniku. Všechny agentury 
a zástupci zaměstnanců 
budou napříště podepisovat 
totožný dokument, uvedl 
týdeník Škodovácký odborář.

Růst tarifů je zaveden už 
od dubna, den volna navíc do-
stanou agenturní pracovníci 
v případě sedmnáctisměnné-
ho nebo osmnáctisměnného 

Škoda auto chce rovnost 
mezi zaměstnanci

Firma z Vítkovického 
holdingu je v úpadku
Ostravský krajský soud po-
slal do úpadku společnost 
Vítkovice Power Enginee- 
ring, součást holdingu pod-
nikatele Jana Světlíka. Pod-
nik dluží přes dvě miliardy 
korun, zhruba čtvrtina jsou 
dluhy po splatnosti. Insol-
venčním správcem se stal 
David Vandrovec, přezkum-
né jednání a schůze věřitelů 
se budou konat v listopadu. 
 více e15.cz

Fortuna vydělala 
o dvanáct procent více
Čistý zisk sázkové spo-
lečnosti Fortuna Enter-
tainment Group sídlící 
v Nizozemsku se v prvním 
pololetí meziročně zvýšil 
o 12,1 procenta na 5,4 mi-
lionu eur. Objem přijatých 
sázek vzrostl téměř o čtvrti-
nu na 511,6 milionu eur. 
Čistý zisk mírně překonal 
odhady analytiků.

PPF a Emma chtějí 
prodat ruské Eldorado 
Ruský prodejce elektroniky 
a domácích spotřebičů El-
dorado je na prodej. Uvedl 
to ruský deník RBC s odvo-
láním na zdroje v investiční 
komunitě. Eldorado vlastní 
české skupiny PPF a Emma 
Capital. Obě agentuře Reu-
ters pouze sdělily, že jednají 
o budoucnosti ruské firmy 
s mnoha stranami.

Aircraft Industries opět 
dodává letadla do Ruska
Kunovický letecký výrobce 
Aircraft Industries letos 
dodal do Ruska pět letadel 
L-410. V nejbližších dnech 
tam odletí další dva stroje. 
Firma ale stále čelí insol-
venci a propouští. Insol-
venční návrh podala firma 
Aero Vodochody Aerospace. 
Aircraft Industries pak 
několika věřitelům uhradila 
více než šedesát milionů 
korun. /čtk/  více e15.cz 

Krátce

systému stejně, jako ho do-
stávají kmenoví zaměstnanci 
automobilky. Pro agenturní 
pracovníky se zavádí také vý-

hodné započítávání odpraco-
vané doby v automobilce, což 
jim přinese další výhody v pří-
padě přechodu mezi kmenové 
zaměstnance. Tato novinka 
bude platná od září, kdy na ni 
budou připraveny i informač-
ní systémy podniku.

„Tomu, kdo nastoupí od září 
nebo bude v září zaměstnan-
cem agentury, a následně 
přestoupí do kmenového 
stavu Škoda Auto, se již bude 
započítávat doba, kterou 
v automobilce odpracoval pod 
agenturou. Tím vzniká napří-
klad dřívější nárok na bonus 
dle kolektivní smlouvy,“ 
uvedla Ivona Fajčíková z ob-
lasti agentur práce a integrací 
Odborů Kovo. Mezi přestupem 
nesmí být ale prodleva, kdy 
by zaměstnanec agentury dal 
například výpověď a byl evi-
dován na úřadu práce. /čtk/

http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/dalsi-upadek-vitkovice-power-engineering-dluzi-pres-dve-miliardy-1316734
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/aircraft-industries-se-opet-dari-dodavat-letouny-do-ruska-i-kdyz-celi-insolvenci-1316770
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Uber

Provozovatel alternativní osobní 
přepravy vykázal v prvním pololetí 
ztrátu asi 1,3 miliardy dolarů a ve 
druhém čtvrtletí jeho ztrátovost 
dosáhla dosavadního vrcholu. Čisté 
výnosy vzrostly ve druhém čtvrtletí 
proti prvnímu o 18 procent na 
 1,1 miliardy dolarů.  Více E15.cz 

Sberbank

Největší ruská banka měla 
ve druhém čtvrtletí rekordní 
zisk ve výši 145 miliard rublů 
(přibližně 53,5 miliardy korun). 
Zvýšil se tak ze 118 miliard rublů 
v prvních třech měsících. (čtk)

Výsledky

n O 13,1 procenta kles-
la cena vydražených 
veteránů, zklamala 
mimořádná auta. 

Štěpán Bruner

Ač hlavní centrální ban-
ky udržují téměř nulové 
úrokové sazby a americ-
ká burza překonává svá 
maxima, cena veteránů 
po letech začala klesat. 
Ukázaly to výsledky aukcí, 
které provázely přehlídku 
historických vozidel Pebble 
Beach Concours d’Elegance 
v kalifornském Monterey, 

jednu z nejprestižnějších 
akcí svého druhu na světě. 
Nového majitele našlo v po-
měru nejméně historických 
automobilů za posledních 
16 let. Celková cena aut 

a motocyklů vydražených 
v aukcích společností  
Gooding & Co., Bonhams, 
RM Sothebys, Mecum a Rus-
so & Steele dosáhla necelých 
345 milionů dolarů. Ve srov-

Veterány už nejsou 
terno pro investory

Země Množství Kurz

Austrálie 1 18,214

Čína 1 3,597

Dánsko 1 3,631

EMU 1 27,030

Chorvatsko 1 3,608

Japonsko 100 23,825

Kanada 1 18,520

Maďarsko 100 8,725

Norsko 1 2,914

Polsko 1 6,269

Rusko 100 36,883

Švédsko 1 2,846

Švýcarsko 1 24,786

Turecko 1 8,136

USA 1 23,938

Velká Británie 1 31,587

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 25. 8. 2016 

Název Kurz [Kč] Změna  [%]

CETV 58,50 0,86

ČEZ 417,00 -0,24

Erste Bank 694,90 0,55

Fortuna 91,00 -4,21

Kofola 428,00 0,26

KB 828,00 -0,23

Moneta 78,40 -0,70

O2 CR 224,60 -1,32

Pegas 789,80 0,22

Philip Mor. ČR 12 480,00 -3,01

TMR 665,00 0,00

Unipetrol 175,45 0,83

VIG 460,40 -0,99

Celkový objem (v tisících korun) 413 247,46

Akcie na pražské burze 25. 8. 2016 

Vybraní testeři si mohou 
v Singapuru objednat 
zdarma jízdu autonomním 
vozem. Asijská metropole 
se tak stala prvním místem 
na světě, kde začalo jezdit 
se zákazníky „samořídící“ 
taxi. 

To provozuje firma nuTo-
nomy. Mnoho společností 
včetně firem Google a Volvo 
testuje již několik let na ve-
řejných silnicích samořídící 
vozy. NuTonomy však uvá-
dí, že je první, která nabízí 
jízdy veřejnosti. Předstihla 
i službu Uber, která plánuje 
začít nabízet jízdy autonom-

ními vozy v Pittsburghu za 
několik týdnů. NuTonomy 
má zatím šest aut. Jejím 
cílem je mít plnou flotilu 
samořídících taxi v Singapu-
ru do roku 2018 a snížit tak 
počet aut na singapurských 
přeplněných silnicích. Firma 
rovněž doufá, že její model by 
mohl být převzat i do dalších 
měst po celém světě. Vozy 
taxi zatím jezdí pouze v ob-
chodní a rezidenční čtvrti na-
zývané one-north o rozloze 
6,5 kilometru čtverečního. 
Nástup a výstup je omezen 
jen na určitá místa. 
 /čtk/  Více E15.cz

Singapur má zdarma 
taxi bez řidiče

nEjdražší. Cena sportovního veteránu Jaguar D-Type Roadster dosáhla na aukci více než 21,7 milionu dolarů. 

zisk aholdu 
roste, táhne 
ho i česko
Nizozemská maloobchodní 
společnost Ahold je úspěš-
ná na většině trhů, kde 
působí. I proto společnosti 
stoupl v prvním čtvrtletí 
očištěný provozní zisk  
o 7,3 procenta na 355 mili-
onů eur. 

Výsledky překonaly oče-
kávání analytiků díky růstu 
na všech trzích. V České 
republice, kde firma pro-
vozuje obchody Albert, se 
zisk zvýšil o 75 procent na 
sedm milionů eur. Tržby 
českých prodejen stouply 
o 0,8 procenta na 403 mili-
onů eur. Při konstantních 
směnných kurzech se však 
snížily o 0,3 procenta. /čtk/

nání s loňskými aukcemi 
je to  o 13,1 procenta nižší 
suma, oproti vrcholu aukč-
ních cen během kalifornské 
přehlídky v roce 2014 jde 
o propad téměř čtrnácti-
procentní.Druhý pokles 
cen v řadě je pro investory 
a sběratele významným 
ukazatelem vývoje trhu. 

„Z letošních aukcí v Mon-
terey vyplývá, že ceny všech 
aut kromě těch zcela výji-
mečných přestávají růst,“ 
uvedl McKeel Hagerty, šéf 
stejnojmenné pojišťovny, 
která se specializuje na 
automobilové veterány.

Hned sedm vozidel se 
totiž prodalo za více než 
deset milionů dolarů a na 
celkových tržbách z aukcí 
se podílela 32 procenty. 
Padly dražební rekordy pro 
předválečné, britské, ame-
rické i francouzské vozy. 
O to větší pokles cen zazna-
menaly méně mimořádné 
automobily. Více E15.cz
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 Pramen Hagerty.com

5 největších prodejů veteránů

Ročník Název Aukční kancelář Cena v dolarech

1955 Jaguar D-Type Roadster RM Sotheby‘s 21 780 000

1939 Alfa Romeo 8C 2900B RM Sotheby‘s 19 800 000

1959 Ferrari 250 GT Gooding & Company 18 150 000

1962 Shelby Cobra 260 RM Sotheby‘s 13 750 000

1960 Ferrari 250 GT SWB Gooding & Company 13 500 000

http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/uber-zaznamenal-za-pul-roku-ztratu-pres-31-miliard-doplaci-na-expanzi-1316766
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/v-singapuru-vyjelo-jako-v-prvni-zemi-na-svete-taxi-bez-ridice-1316683


Ministerstvo financí Spoje-
ných států vyslalo varování 
Evropské komisi. Vadí mu 
kauza, ve které orgány Ev-
ropské unie vyšetřují to, že 
se některé americké 
společnosti údaj-
ně vyhýbaly 
daním. 

Jednou ze 
společností, 
kterou mají 
evropští 
vyšetřovate-
lé v hledáčku, 
je americký 
technologický 
gigant Apple. 

Podle orgánů EU je 
možné, že uzavřel doho-
du s vládou v Irsku, která 
firmě zaručovala nižší daně. 
Pokud by to vyšetřovací 
komise prokázala, Applu 
by hrozila pokuta ve výši až 
devatenácti miliard dolarů 
(456 miliard korun). Podle 
EU musejí mít totiž všechny 
společnosti stejné podmínky 
na trhu a nemá docházet 
k jejich zvýhodňování. 

A právě toto případné 
rozhodnutí americkému re-
gulátorovi leží v žaludku. Ve 
zprávě ministerstvo prohlá-
silo, že by podobný postup 
z Bruselu udělal „nadnárod-
ní daňovou autoritu,“ jejíž 

pravomoci by přesahovaly 
právní systém jednotlivých 
členských států.

 Zároveň by podle zprávy 
EU vytvořila závazný prece-

dens, na jehož základě 
by stejné kroky uči-

nila také americká 
vláda. Takticky 

využívat zahra-
ničních daňo-
vých systémů 
začal Apple 
v roce 1980, 

kdy si v irském 
Corku uprostřed 

zelených luk po-
stavil pobočku. 

V ní vytvořil dceřiné 
firmy Apple Operations 
International a Apple Sales 
International. Kanceláře 
o pár zaměstnancích se tak 
formálně staly srdcem celé 
společnosti. Důvodem byla 
především nízká korporátní 
daň, která je v Irsku  
12,5 procenta, zatímco 
v USA 35 procent. Apple dal 
tímto vzniknout novému 
způsobu unikáního zdanění. 
Systém dvou poboček, ze 
kterých je jedna situována 
v daňovém ráji, a druhá díky 
tomu nepodléhá zdanění 
v Irsku, se začal později 
nazývat Double Irish. /mto/               
Více E15.cz

USa hájí daňové 
kličky applu

www.E15.cz | 9 |

po řEckých olympijských hrách v roce 2004 začala řada zdejších sportovišt chátrat. Příkla-
dem je stadion pro kajakářství a kanoistiku v řeckém olympijském komplexu. Tam, kde kdysi 
hořel jasný olympijský oheň, zbyla zřícenina stadionu s kapacitou 7600 míst. Náklady na řecké 
olympijské hry se odhadují ve výši devět miliard dolarů a jejich návratnost je pochybná.  

CháTRAJí
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400 zraněných  
a 250 mrtvých. Tako-
vá je zatím bilance 
děsivého zemětřese-
ní ve střední Itálii. 

Zemětřesení v Itálii nejen 
naplnilo místní nemocnice 
či provizorní centra zraně-
nými, postupně se naplňují 
také nekrology místních 
novin. 

Od středy, kdy seizmolo-
gové zaznamenali  

460 otřesů, z nichž dva 
překročily hranici pěti 
stupňů, je počet obětí od-
hadován na více než  
200 s tím, že včera kolem 
dvanácté hodiny jich 
úřady odhadovaly 247 
a zároveň připomněly, že 
číslo nemusí být konečné. 

Nejvíce obětí si zemětře-
sení vyžádalo ve středově-
kém městečku Amatrice 
v regionu Lazio. „Už máme 
více než 200 mrtvých,“ 
uvedl  včera dopoledne 
místní starosta Sergio 
Pirozzi. V regionu Marche 

oznámily včera úřady  
57 obětí. Počet zraněných 
se zatím odhaduje na 400, 
z toho 264 osob je v nemoc-
nicích. Neupřesněný počet 
zraněných lidí je ošetřován 
v provizorních zařízeních, 
která vznikla přímo v ob-
cích v postižených oblas-
tech. Počet pohřešovaných 
nelze přesně stanovit.

 „Nemáme seznam osob, 
které se v době neštěstí 
v oblastech nacházely. Bylo 
tam totiž mnoho turistů,“ 
uvedl šéf civilní obrany 
Fabrizio Curcio. /čtk/

zemětřesení v itálii 
zabilo stovky lidí

Společnosti Apple 
hrozí gigantická pokuta 

od Evropské komise 
ve výši až

19 
miliard dolarů. 

prÁcE. V terénu pracuje nyní na 5400 záchranářů, mezi nimi asi tisíc policistů, tisíc hasičů  
a 400 vojáků.

Kolumbie uzavřela  
dohodu s rebely
Více než 260 tisíc obětí 
a sedm milionů uprchlíků. 
Taková je bilance půl století 
trvající války mezi kolum-
bijskou vládou a povstalci 
z Revolučních ozbrojených 
sil Kolumbie (FARC). Obě 
strany však uzavřely doho-
du a konfikt, který započal 
v roce 1964, tak končí.

Korejky nucené k prostituci 
dostanou peníze
Každá z dosud žijících 
jihokorejských žen, které 
se staly obětí sexuálního 
zotročování japonskými 
vojáky během druhé světové 
války, dostane odškodné ve 
výši zhruba 90 tisíc dolarů. 

Oznámilo to jihokorejské 
ministerstvo zahraničí  
s tím, že finanční prostřed-
ky ženám poskytne  
japonská vláda. /čtk/

Čtveřice bankovních obrů 
chce vlastní kryptoměnu
Principy sdíleného řetězce 
transakcí (blockchainu), 
na němž fungují digitální 
měny, si chtějí osvojit také 
banky. Deutsche Bank, San-
tander, UBS a BNY Mellon 
věří, že se jim do dvou let 
podaří zavést novou měnu 
USC a systém pro obcho-
dování s cennými papíry 
a dluhopisy. USC má být 
kryta hotovostí a směni-
telná za každou z hlavních 
světových měn. 
/vaj/  Více E15.cz

Krátce
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http://e-svet.e15.cz/it-byznys/americka-vlada-zacala-hajit-danove-klicky-applu-v-eu-1316714
http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/ctverice-bankovnich-obru-chce-do-dvou-let-zavest-vlastni-kryptomenu-1316752
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Tvář dne 

řekl předseda pražské ODS 
Filip Humplík
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Návštěva 
zadním  
vchodem
Organizace několikahodinové-
ho pobytu německé kancléřky 
v Praze vypovídá mnohé o tom, 
jak se dělá česká zahraniční 
politika. Nejdříve se se šéfkou 
německé vlády sešel premiér 
Sobotka. Bylo by logické, kdyby 
přišel také místopředseda vlá-
dy Babiš. Zahraniční politika 

se však u nás už léta formuje 
trochu jinak. 

Od jara 2015, kdy vznikl 
mocenský pakt Zeman–Ba-
biš, zve hlava státu předsedu 
ANO na nejdůležitější setkání 
s evropskými i světovými 
vůdci. Takže Babiš byl na Hra-
dě, když prezident přijímal 
francouzského, čínského 
a rakouského prezidenta, 
generálního tajemníka NATO 
nebo britského premiéra.

Jejich spojenectví bylo stvr-
zeno v létě společným postu-
pem ve věci uprchlické krize. 
Andrej Babiš nejdříve držel 
linii nadnárodní strany Evrop-
ští liberálové (ALDE), která loni 
během uprchlické vlny patřila 
k největším „vítačům“. Záhy 
ale chladnokrevně otočil. 

Podstatné je, že premiér 
Sobotka od té doby vytvářel ve 
vztahu k migraci vlastní poli-
tiku a duo Zeman–Babiš zase 
svou a navzájem spolu moc 
nemluvili. O to větším pře-
kvapením bylo, když premiér 
Sobotka tentokrát Babiše na 
vládu kvůli jednání s Angelou 
Merkelovou pozval. Ministr 
financí však odmítl a dal tím 
jasně najevo svůj distanc od 
Sobotkovy pozice. Proč?

Babiš se nechtěl nechat 
zatáhnout do premiérovy 
neurčité politiky ve vzta-
hu k povinným kvótám na 
rozdělování uprchlíků po 
Evropě. Naopak chtěl být 
viděn po boku někoho, kdo je 
znám svým nekompromisním 
postojem. Ale aby to tolik ne-

bilo do očí, vnutil premiér na 
hradní schůzku ještě „svého“ 
ministra zahraničí Zaorálka. 
Jak říkal Henry Kissinger: Čím 
bezvýznamnější země, tím 
složitější zahraniční politika. 

Pro atmosféru návštěvy ně-
mecké kancléřky v Praze byla 
typická složitá bezpečnostní 
opatření, která vyvrcholi-
la tím, že se Merkelová na 
Úřad vlády musela dostavit 
zadním vchodem od Vltavy. Ve 
vzduchu visel pocit vyjádřený 
jedním z transparentů: „Paní 
Merkelová, žádný diktát, jinak 
czexit.“ To je skutečný a jediný 
smysl cesty německé kancléř-
ky na východ – osobně zjistit, 
nakolik jsou postoje vlád zemí 
střední a východní Evropy 
konzistentní a jestli nehrozí 

takříkajíc „britský scénář“, 
který by mohl skončit nějaký-
mi těmi exity.

Cesta má vyvrcholit v po-
lovině září během bratislav-
ského summitu EU, kde bude 
kancléřka chtít dát definitivní 
podobu řešení imigrační krize. 
Nebude to však Česko, kdo se 
stane mluvčím protimigrač-
ních sil. Tuto roli už obsadili 
vůdci Slovenska, Maďarska 
a Polska. Opět to bude tak 
trochu o nás bez nás. Příčinou 
však nebude žádný bruselský 
diktát, ale česká pasivita a zba-
bělost říci, „tady jsme a tady 
stojíme“. Návštěva Angely Mer-
kelové na tom nic nezměnila.

Autor je komentátorem týdeníku 
Reflex

Komentář

Bohumil Pečinka

 Praha v současné době stojí  
a nerozvíjí se. Praha 21. století 
nestojí na tom, že na střechu 
magistrátu umístíme úly



Chleb, Stoh nebo Malý Kriváň 
jsou sice holé a přehledné, 
na jejich svazích ale vedou 
turistické stezky hustými 
křovisky a lesy, kde se může 
taková medvědice s mláďaty 
snadno schovat. Pokud by 
pro správné horské napětí 
nestačila přítomnost medvě-
dů, vlků nebo rysa ostrovida, 
své si přidá také počasí, které 
se tu umí proměnit ze „zcela 
jasno“ na „místy bouřky“ 
během několika minut.

Na hradě StrečNo mají mumii
K výletním cílům patří hrad 
Strečno, jehož posádka už 
od 14. století hlídala brod 
přes řeku Váh a vykonávala 
středověkou formu státního 
banditismu, tedy vybírala 
mýto. Dnes tu je historická 
expozice, která zahrnuje 
i nefalšovanou mumii. Vlast-
ně falšovanou. Jde o kopii 
mumie jisté Žofie Bošňáko-
vé, která se jakožto manžel-
ka hradního pána Františka 
Vešeléniho v 17. století 
proslavila svou dobrotivostí 
a péčí o nemocné a chudé. 
Vysloužila si tak nálepku 
„Světice ze Strečna“.

Na protějším kopci proti 
Strečnu je další pevnost. 
Tentokrát můžete názvu 
věřit. Zřícenina Starý hrad 
je opravdu starý hrad. První 
dochovaná písemná zmín-
ka o něm je už z roku 1241. 
Gotické opevnění střežilo 
starou kupeckou cestu. Když 
ale později vyrostlo naproti 

novější Strečno, hrad začal 
postupně upadat. Dnes jsou 
zubožené zbytky zdiva a věží 
zarostlé mlázím a vstoupit 
do zříceniny musíte nadivoko 
odbočkou z nedaleké turistic-
ké stezky.

Na vorech až k moři
Oblíbenou kratochvílí výlet-
níků je jízda po řece Váh na 
plti neboli voru. Nastoupit 
můžete kousek pod obcí 
Vrútky. Prostořecí pltníci 
v širokých kloboucích vás 
provezou sedmikilometro-
vou pasáží lemovanou skala-
mi, která vrcholí malebným 
Domašínským meandrem. 
V klidnějších místech vás 
nechají pomáhat i s kormi-
dlováním. Včas zabrzděte, 
aby výlet nezavítal nepláno-
vaně do úplně jiných krajin. 
Za starých časů prý bylo 
možné kmeny z Malé Fatry 
takto plavit po Váhu a Du-
naji dál a dál dokonce až do 
Černého moře.
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Tomáš Stingl

Když jsou na Slovensku 
nějaké pěkné hory, pro jistou 
je tam mají hned dvakrát. 
Takže nejen dvoje Tatry, ale 
také dvoje Fatry. Pohoří Malá 
a Velká Fatra jsou relativně 
blízko českých hranic a jsou 
tak dobrým cílem i pro ty 
české turisty, kteří mají na 
výlet k dispozici třeba jen 
prodloužený víkend.

Hned zkraje si ujasněme, 
že názvy obou pohoří se vás 
snaží poplést. Jako mnemo-
technickou pomůcku pro 
kvíz ze zeměpisu si stačí 
zapamatovat, že jsou ta jmé-
na v podstatě naruby. Malá 
Fatra je ve skutečnosti ta 
vyšší a sousední Velká Fatra 
naopak ta nižší. Tím chytáky 
nekončí. Nejvyšší vrchol Malé 
Fatry s kótou 1709 metrů se 
jmenuje Veľký Kriváň. Ovšem 
je ve skutečnosti daleko 

menší než slavnější Kriváň 
v Tatrách, který má výšku 
2494 metrů. Tolik pro adepty 
vědomostních soutěží.

Bojovali tu fraNcouzští 
partyzáNi
Zaměřme se na Malou Fatru, 
která je z Česka blíž. Stačí 
dojet přímým vlakem do Žili-
ny, jež je ideálním výchozím 
bodem pro průzkum regionu. 
Kopce se zvedají hned za 
hranicí města. V baroku tu 

pobíhal legendární zbojník 
Juraj Jánošík, který pocházel 
ze zdejší vesnice Terchová. 
V obci je dnes Jánošíkovo mu-
zeum. Za druhé světové války 
tu pobíhali pro změnu party-
záni. Na ně upomíná traverti-
nový památník Zvonice, pod 
nímž jsou v kryptě uloženy 
ostatky 24 odbojářů padlých 
při Slovenském národním po-
vstání. Zajímavé je, že velká 
část ze zde připomínaných 
partyzánů byli Francouzi, 
které vedl kapitán Georges 
Barazer de Lannurien.

Dnes po Malé Fatře 
pobíhají hlavně turisté 
a medvědi. Obojí se přemno-
žilo. Přesný počet medvědů 
hnědých nikdo nezná, ale 
podle odhadů místních lidí by 
populace mohla čítat nějakých 
60 až 70 kusů. To by znamena-
lo, že se na ploše pouhých pět 
set kilometrů čtverečních tísní 
asi desetina všech medvědů 

žijících na Slovensku. Takže 
šance potkat se s huňáčem je 
v Malé Fatře o dost pravdě-
podobnější než někde na 
Aljašce. K smrtícímu útoku 
na turisty ale prý zatím ne-
došlo, medvědem jsou častěji 
zraněni spíš místní myslivci 
nebo houbaři.

Přesto se při přechodu  
50 kilometrů dlouhého 
hřebene budete určitě co 
chvíli nervózně ohlížet přes 
rameno. Vyhlídkové vrcholy 

PLeCHoVÝ JánoŠÍk. Moderní sochu nejslavnějšího zbojníka 
odhalili nad vesnicí Terchová v roce 1988 při výročí 300 let  
od jeho narození. 

SLoVenŠtÍ Voraři. Pltníci vás na vorech provezou malebným Domašínským meandrem.

nad Fatrou se také blýská
n Kousek za českou hranicí čeká pohoří 
Malá Fatra – kvintesence slovenské přírody, 
kde si můžete vyzkoušet úprk před medvě-
dicí, sjet na voru řeku Váh a doputovat až  
do Jánošíkova rodiště.



Festival Divadlo se 
zaměří na soubory V4

Inscenace jednoho z nejvý-
znamnějších současných 
polských režisérů Krys-
tiana Lupy zahájí 7. září 
24. ročník mezinárodního 
festivalu Divadlo v Plzni. 
Lupa se na festival vrací po 
20 letech a uvede dramati-
zaci románu Thomase Ber-
nharda Mýcení. Plzeňský 
divadelní festival potrvá do 
14. září a na šesti scénách 
uvede soubory také z Ma-
ďarska, Slovenska i domácí 
divadelníky.

Vznikne reprodukce 
tajemné knihy
Ve Španělsku bude 
reprodukována jedna 
z nejzáhadnějších knih na 
světě: Voynichův rukopis 
psaný na středověkém 
pergamenu jazykem, který 
ani nejlepší kryptologové 
nikdy nedokázali rozluštit. 
Vzácná kniha je uložena 
v trezoru Beineckeovy 
knihovny Yaleovy univer-
zity. Španělské nakladatel-
ství Siloe žádalo o možnost 
vytvořit kopii deset let.

Němci pošlou na Oscary 
film Toni Erdmann
Hit letošního festivalu 
v Cannes, komedie Toni 
Erdmann, posílá Německo 
do boje o Oscara pro nej-
lepší neanglicky mluvený 
film. Němci naposledy 
dostali Oscara v roce 2007 
za Životy těch druhých.  
/čtk, sul/

Krátce

n Předělávka bib-
lického eposu Ben 
Hur podle magazínu 
Variety může účetně 
prodělat až 100 milio-
nů dolarů. Zařadila by 
se tak mezi nejztráto-
vější snímky historie.

Stanislav Šulc

Velká hollywoodská studia 
si lámou hlavu, jak v létě do-
stat diváky do kin. Letošní 
léto dokazuje, že jim pokusy 
příliš nevycházejí. Letní 
sezona v amerických kinech 
tak je skoupá na opravdové 
superhity, a naopak velmi 
bohatá na propadáky. A tím 
největším se nejspíš stane 
Ben Hur, za který podle ma-
gazínu Variety může studio 
MGM účetně odepsat až  
100 milionů dolarů. 

„Biblický epos stál  
100 milionů a další desítky 
milionů dolarů šly na mar-
keting. Přitom studio bude 
moci být rádo, když celkové 
domácí tržby dosáhnou  
30 milionů dolarů,“ píše 
Brent Lang z Variety. 
Vychází přitom z odhadů 
konkurenčních studií, podle 
nichž to naznačují tržby za 
první víkend (pouhých  
11,2 milionu dolarů)  
a snaha provozovatelů 
kin Ben Hura dávat v co 
nejmenším počtu sálů, kte-
rá z neúspěchu premiérové-
ho víkendu pramení. „Bude 
to propadák léta,“ uvedl pro 
Variety analytik společnosti 
Exhibitor Relations Jeff 
Bock.

Pokud by studio skutečně 
přišlo o 100 milionů dolarů, 
zařadil by se Ben Hur mezi 
největší propadáky hol-
lywoodské historie. Těm 

Léto propadáků vrcholí

Tipy

HBO • 21.40

divočina

Reese Witherspoonová  
v hlavní roli snímku o ženě, 
která si potřebovala vyřešit 
život, a proto vyrazila na 
cestu dlouhou více než  
tisíc mil.

Snímky jako X-Men: 
Apokalypsa, nový  
Den nezávislosti  
nebo pokračování 
Alenky v Říši divů si  
v domácích kinech na 
sebe ani nevydělaly.

| 12 | KULTURA

doposud vládnou snímky 
jako John Carter: Mezi  
dvěma světy (až 200milio-
nová ztráta), 47 róninů  
(až 150 milionů dolarů) 
a Máma mezi Marťany (až 
144 milionů dolarů). Částky 
však jsou pouze odhadnuté 
odborníky, skutečné ztráty 
velkých propadáků studia 
až na výjimky tají. Navíc 
stále častěji ztráty v kino-
distribuci výrazněji vyvažu-
jí příjmy z prodeje fyzic-

kých nosičů, streamovacích 
a televizních práv. I kvůli 
tomu nejspíš konečné ztrá-
ty historického filmu budou 
podle informací Langa  
nižší. „Podle zdrojů ze štábu 
by se měly pohybovat mezi 
60 a 75 miliony dolarů,“ 
dodal reportér Variety.

Neúspěch Ben Hura zavr-
šuje sezonu velkých přešla-
pů Hollywoodu. Velká řádka 
filmů se minula s publikem 
a vzorec, podle nějž vysoký 

rozpočet přinese vysoké  
tržby, přestal fungovat. 
Snímky jako X-Men: Apoka-
lypsa, nový Den nezávislosti 
nebo pokračování Alenky 
v Říši divů si v domácích ki-
nech na sebe ani nevydělaly. 
Totéž platí pro velkolepou 
novou verzi příběhu opičího 
muže Tarzana. A ani neame-
rické tržby těchto snímků 
nejsou dostatečně vysoké, 
aby nízké domácí tržby 
vyvážily.

Ani Hvězdy netáHnOu. Jednu z důležitých rolí si v nové verzi Ben Hura zahrál i populární Morgan 
Freeman. Snímek však od krachu nezachránil.
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Ideologie pomáhá 
podpírat heterosexualitu 

prostřednictvím  
propagace romantických 

příběhů jako ve filmu 

Titanic.

n Socioložka Adrienne 
Richová přišla s revolučním 
pohledem na lidskou  
sexualitu.

Co když heterosexualita není vro-
zená a jediná „normální“ sexualita? 
Heterosexualita se často chápe jako 
„přirozený“ základ společnosti, ale 
Adrienne Richová tuto představu ve 
významném eseji „Povinná hetero-
sexualita a lesbická existence“ (1980) 
zpochybňuje.

Richovou ovlivnila fran-
couzská intelektuálka 
Simone de Beauvoir. 
Tvrdí, že ženy jsou 
nuceny přijímat role 
požadované od nich 
společností, která je 
vnímá jako podřadné. 
Richová předkládá 
názor, že heterose-
xualita není zdaleka 
přirozená, ale je ženám 
vnucena a je třeba ji vidět jako 
systém moci, jenž podporuje falešné 
binární uvažování – heterosexuál/
homosexuál, muž/žena – v němž je 
„heterosexuál“ a „muž“ upřednostněn 
před „homosexuálem“ a „ženou“. 
Povinná heterosexualita, jak říká, pro 
nás představuje „scénáře“, které jsou 
šablonami pro to, jak se máme chovat 
ve vztazích a „naplňovat“ svůj gender. 
Jsme například vedeni k tomu, aby-
chom muže považovali za sexuálně 
aktivní a ženy za sexuálně pasivní, 
třebaže neexistují žádné výzkumy, 
které by to potvrzovaly. Od žen se pro-
to podle Richové očekává, že se budou 
chovat restriktivně, tedy že budou 
pasivní a závislé na mužích; chování, 
které tato očekávání nesplňuje, se 
považuje za deviantní a nebezpečné.

Sexuálně aktivní ženy jsou na-
příklad označovány za nenormální 
nebo za promiskuitní. Patriarchát 
(mocenský systém předpokládající 
nadřazenost mužů) je pro Richovou 
užitečným koncepčním nástrojem při 
vysvětlení utlačování žen v průběhu 
času; říká, že pro pochopení podří-
zené pozice žen je klíčové uvažovat 
o tom, že muži mají nad ženami moc.

Richová probírá mnoho způsobů, 
kterými ideologie povinné hetero-
sexuality „nutí“ ženy do sexuálních 
vztahů s muži. Například nerovné 
postavení mužů a žen na pracovním 
trhu může vést k tomu, že ženy jsou 
na mužích finančně závislé. A všudy-
přítomný mýtus, že ženy ve veřejném 
prostoru riskují násilné chování 
mužů a že by tam měly svůj pohyb 
omezit a vyhledávat ochranu muže, je 
dalším příkladem, jak jsou ženy nuce-
ny do heterosexuálních vztahů. Ženy 

Heterosexualita není povinná
Co číst?

vážení čtenáři, v průběhu prázdninových 
měsíců vám nabízíme úryvky z několika 
knih. Každý týden se jeden letošní titul 
představuje pěti ukázkami.

Tento týden představujeme příručku  
Kniha sociologie, srozumitelně 
vysvětlující myšlenky pozoruhodného  
a málo známého oboru společenských 
věd.

Knihu v tradiční či elektronické podobě 
můžete objednat na bux.cz.

jsou podněcovány, aby samy sebe vní-
maly jako sexuální kořist a muže jako 
„přirozené“ sexuální predátory (tyto 
teorie jsou navíc posilovány úvahami 
o nebezpečí spojeném s neznámým 
člověkem), a tak vstup do hetero- 
sexuálních vztahů ženám nabízí 
(falešný) pocit jistoty.

I přesto, že roste počet lidí, kteří 
se rozhodnou pro odložení manžel-
ství, mnoho mladých žen je stále 
chápe za normální a nevyhnutelnou 
část svého života: toto očekávání je 

důležitým aspektem argumentu 
Richové o povinné povaze 

heterosexuality. Ideologie 
opět pomáhá podpírat 
heterosexualitu pro-
střednictvím propagace 
romantických příběhů 
ve filmech jako Titanic 
a pohádek jako Popelka. 

Představa heterosexua-
lity je ve společnosti nato-

lik rozšířená, že dokud lidé 
neoznámí opak, jsou pova-

žováni za heterosexuály. Ironií je, 
že když se lesby nebo gayové přihlásí 
ke své orientaci, jsou považováni za 
více sexuální než ti, kteří to neudělali. 
Heterosexualita tedy obsahuje rafino-
vanou jistotu normálnosti.

Karl Marx vyslovil názor, že kapi-
talismus je zčásti udržován násilným 

jednáním, jako je dobývání a otroctví. 
Heterosexualitu je podle Richové 
možné chápat podobným způsobem. 
V podmínkách povinné heterose-
xuality již muži ani ženy nemají 
volbu, zda být heterosexuálem nebo 
homosexuálem, tak jako si dělník 
nemůže vybrat námezdní práci. Spolu 
se symbolickým násilím v rámci ideo-
logie se ke kontrole chování žen často 
používá fyzické násilí. Zásahy jako 
mrzačení ženských genitálií a trestání 
ženského cizoložství nebo lesbického 
chování popírají ženskou sexualitu. 
Dětská a předem dohodnutá man-
želství, pornografická vyobrazení 
zachycující ženy užívající si sexuální 
násilí a pokořování, sexuální zneu-
žívání dětí a incest – to vše ženám 
vnucuje mužskou sexualitu. Znásilně-
ní je další násilnou taktikou; znásil-
nění v manželství nebylo v mnoha 
západních zemích uznáváno až do 
devadesátých let 20. století – což je 
odrazem přesvědčení, že ženy musejí 
být svému manželovi sexuálně povol-
né. A Richová říká, že „používání žen  
jako objektů mužských transakcí“ je 
další utlačovatelská taktika povin-
né heterosexuality – jak se odhalilo 
například při obchodování se ženami 
za účelem sexuálního vykořisťování 
a používání prostitutek k sexuálním 
radovánkám.
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https://www.bux.cz/knihy/201837-kniha-sociologie.html
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KulturA

Letná hostí cirkusový 
a divadelní festival 

V pražském parku na Letné 
pokračuje do 4. září me-
zinárodní festival nového 
cirkusu a divadla. Nabízí to 
nejlepší z nového cirkusu, 
pohybového divadla či klau-
nérie, premiéry, až čtyřikrát 
denně dětská představení či 
výtvarné a cirkusové dílny. 
K festivalu patří posezení 
v příjemné kavárně, jež se 
večer mění v pulzující bar.

gAstrONOmiE

Na Ladronce zavoní 
speciality F.O.O.D. pikniku

Milovníci dobrého jídla 
se zítra sejdou na F.O.O.D. 
pikniku, který se od deseti 
hodin koná v pražském par-
ku Ladronka. Mohou se těšit 
na známé šéfkuchaře, živé 
hudební vystoupení, dětský 
koutek, piknikové koše za 
speciální ceny, ochutnávky, 
stánky s výrobky českých 
farmářů a kulinářů a odpo-
činkovou chill out zónu. 

spOrt

Mistři wakeboardingu se 
představí v Pasohlávkách

Na laguně Wake parku 
Merkur v Pasohlávkách 
se v sobotu jede otevřené 
mistrovství ČR, největší 
závod wakeboardové sezony. 
Na soutěž dorazí i vedoucí 
jezdec světového žebříčku, 
Nizozemec Sam de Haan. 
Závody začínají v devět ho-
din a pokračují do večera, na 
který je připraven doprovod-
ný hudební program.

viNAřství

Čejkovice otevírají  
své vinné sklepy 

Sdružení vinařů Čtvrtečníci 
pořádá zítra a pozítří degus-
taci vín, tedy putování mezi 
sklepy v Čejkovicích, obci 
s třetí největší plochou vinic 
v Česku. Své sklepy otevře 
28 vinařů, z nichž každý na-
bídne nejméně šest vzorků. 
K prohlídkám zvou tajuplná 
templářská sklepení i uličky, 
kde se nacházejí vinné skle-
py menších vinařů.

zábAvA

Z příbramské ulice se 
stane obří skluzavka

V neděli se třída Osvobození 
v Příbrami změní na jednu 
velkou skluzavku, která po-
vede od venkovního bazénu 
po Q-klub. Až 310 metrů mě-
řící vodní dráha představuje 
nejdelší skluzavku svého 
druhu v Česku, na které se 
vyřádí návštěvníci všech 
věkových kategorií. Součástí 
akce je doprovodná show 
s bohatým programem. /bo/
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spOluCEstujíCí. 
Indonéský rybář 
si odváží žraloka, 
kterého právě ulovil 
v Padangu, největ-
ším městě na západ-
ním pobřeží ostrova 
Sumatry a metropoli 
provincie Západní 
Sumatra.
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