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Zahraniční spekulanti 
skupují české státní 
dluhopisy. Sázejí na 
to, že po ukončení 
intervencí ČNB koruna 
vůči euru posílí, a jejich 
investice se tím výrazně 
zhodnotí. Ke konci 
července už zahraniční 
vlastníci drželi 26 procent 
bondů vydaných českou 
vládou, což je o pětinu více než  
na začátku roku. trhy & SVĚtoVá ekonomIkA / str. 8

Advokát Havel buduje 
luxusní impérium
Právník Jaroslav Havel vy-
tváří skupinu zaměřenou 
na byznys s luxusem. Její 
tržby mají do tří let vyrůst 
na dvě miliardy korun. 
Chystá i e-shop. str. 6

V kunovickém Aircraft 
Industries hrozí stávka
Odboráři kunovické továr-
ny výrobce letadel Aircraft 
Industries vyhlásili stávko-
vou pohotovost. Mají obavy 
z útlumu výroby a jejího 
přesunu do Ruska, odkud 
pocházejí majitelé. str. 7

Bayer koupil Monsanto 
za 66 miliard dolarů
Německý koncern Bayer 
převzal za 66 miliard 
dolarů americkou firmu 
Monsanto. Spojením firem 
vzniká největší dodavatel 
produktů pro zemědělskou 
výrobu na světě. str. 8

Juncker chce víc utrácet

Šéf Evropské komise Jean-
-Claude Juncker navrhl 
zdvojnásobit nynější inves-
tiční plán EU. Do roku 2022 
by měla EU investovat až 
620 miliard eur. str. 9

Krátce

Foto Profimedia.cz

Slepé patrony 
sociální 
demokracie
Bez peněz se politika 
v demokratické zemi 
dělat nedá, říká expremiér 
Jiří Paroubek.

roZhoVor

str. 10–11

kladivo 
na Babiše
Členové vlády budou 
moci dál ovládat firmy. Ty 
ale nebudou mít přístup 
k veřejným zakázkám, 
dotacím a pobídkám. 

událoStI
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lUDěK NiEDERmEyER: 
Zákony motivované chováním 
jednotlivce nevítám. Ještě 
méně ale vítám chování 
jednotlivců, kteří potřebu 
těchto zákonů silně zdůvodňují.

twitter.com/e15news
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Československá hymna
Kulturní trendy pro příští rok naznačují pla-
káty, které v Praze zvou na lednové vystoupení 
Čínského národního cirkusu a květnový koncert 
ruského armádního souboru Alexandrovci. Obě 
pořádající agentury s provázanou vlastnickou 
strukturou sídlí na stejné adrese jako KSČM. 
Snad je to jen milá náhoda.

Společnost Street Light Production začala 
vydávat tištěný časopis  pro youtubery JJ. Na 
papíře zkouší zachytit fenomén celebrit náctileté 
generace, které natáčejí videa a nahrávají je na 
portál YouTube. Ať už si o jejich kvalitě myslí 
člověk cokoli, sledují je stovky tisíc mladých. 
Nahnat tuhle cílovou skupinu do trafik ale může 
být o dost těžší oříšek.

Pořádný zmatek musel vyvolat v hlavách 
svých českých fanoušků rakouský kandidát na 
prezidenta Norbert Hofer. Před pondělní návště-
vou Česka prohlásil, že Benešovy dekrety před-
stavují bezpráví. To je ten problém evropských 
nacionalistů – jejich oblíbené národní zájmy se 
totiž často vylučují s jinými národními zájmy.

Trend rozdělování národů se ve stejný den 
alespoň na chvíli podařilo narušit při rozlouče-
ní s Věrou Čáslavskou v Národním divadle. Po 
skončení nepovedeného a bizarního představení 
z publika spontánně zazněla česká i slovenská 
hymna. Oči zarytých čechoslovakistů nemohly 
zůstat suché.

n Všechny parlamentní 
strany s výjimkou ANO 
podpořily novelu záko-
na o střetu zájmů, která 
má omezit koncentraci 
moci v rukou příštího 
člena vlády. Ten bude mít 
zakázáno vlastnit média 
a dostávat veřejné finance 
formou zakázek či dotací.

Pavel Otto

Kumulace politického, ekono-
mického a mediálního vlivu má 
být napříště omezena. Posla-

necká sněmovna souhlasila 
s novelou zákona o střetu zájmů, 
kterou hnutí ANO označuje lex 
Babiš. S normou bude muset ješ-
tě souhlasit Senát a prezident, 
který vyčká na rozhodnutí horní 
komory parlamentu.

Uskupení Andreje Babiše zva-
žuje podání stížnosti k Ústav-
nímu soudu, který by mohl 
některé paragrafy zrušit. „Ještě 
se poradím s právníky. Nechci, 
aby o mé svobodě, co mám 
vlastnit, rozhodoval někdo jiný,“ 
řekl ministr financí a majitel 
Agrofertu.

Kromě zavedení centrálního 
elektronického registru majet-
kových přiznání všech politiků, 
který bude spadat pod minis-
terstvo spravedlnosti, novela 
zakazuje od příštího volebního 
období členům vlády provozovat 
televizní a rozhlasové stanice 
a vydávat periodický tisk. A fir-
my, kde budou mít ministři čtvr-
tinový a větší podíl, nedostanou 
veřejné zakázky, nenárokové do-
tace a investiční pobídky. To by 
platilo zřejmě už od ledna, tedy 
s předpo-
kládanou 
účin-
ností 
zákona.

Klíčové návrhy předložili Jan 
Chvojka (ČSSD) a Martin Plíšek 
(TOP 09). Sněmovna nesouhla-
sila s nejvíce sporným záměrem 
Chvojky, aby ministři nemohli 
být ovládající osobou v dané 
společnosti.

Předloha získala jasnou podpo-
ru 135 hlasů. Pro byly jak koaliční 
ČSSD a KDU-ČSL, tak opoziční 
ODS, TOP 09 se Starosty, KSČM 
a Úsvit. Proti se postavilo jen ANO 
a dva nezařazení poslanci. Roz-
prava trvala zhruba dvě hodiny.

„Ejhle, je tady Babiš, tak udě-
láme zákon na jednoho člově-

ka. A nejen na něj, na všechny 
úspěšné podnikatele, abychom je 
odradili od vstupu do politiky,“ 
prohlásil předseda poslanců ANO 
Jaroslav Faltýnek. Dodal, že jde 
o „společnou touhu tradičních 
stran zbavit se Babiše, aby mohly 
znovu zprivatizovat politiku“.

Babiš nejprve tvrdil, že ho 
projednávání zákona nezajímá. 
Nakonec hlasování sledoval a pak 
uspořádal tiskovou konferenci. 
„Nerozumím tomu, proč mi chce 
někdo upírat 
základní 
právo, co 
můžu 
vlastnit. 
Mám 
všechno 
transpa-
rentní,“ 
uvedl. 

názory str. 12 

Všichni proti Babišovi, 
omezí jeho moc

Protagonisté dne

Andrej BABiš

ministr financí

Jan HAVlis

Ředitel stocku Plzeň-Božkov

Hugh GrAnt

Ředitel monsanta

Kromě jeho spolustraníků se 
nikdo nepostavil proti zákonu 
o střetu zájmů, který omezuje 
podnikatelské aktivity členů vlády.

str. 2

Likérka prožívá dobré časy. Loňské 
novinky a vyšší prodej lihovin 
pomohly k jednoprocentnímu růstu 
jejích tržeb.

str. 7

Vedení firmy se podařilo po 
několikaměsíčních jednáních zvýšit 
cenu, za kterou prodalo své akcie 
farmaceutickému koncernu Bayer.

str. 8

Zápisník  
Jana Pavce
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 Oligarchové si budou 
muset vybrat: buď 
členství ve vládě, nebo 
dotace, veřejné zakázky 
a vlastnictví médií. 
Bohuslav Sobotka (ČSSD)

 Zákon o střetu zájmů 
řeší hlavně střet zájmů 
Andreje Babiše. Není 
důvod to nepřiznat. 
Zákon o jednom člověku 
není ideální. Přesto  
je potřebný.
Petr Fiala (ODS)

 Nevidím důvod, když 
někdo vybuduje firmu, 
a potom by chtěl jít do 
politiky, proč mu tradiční 
politické strany říkají, 
že nemůže. Ve světě je 
trend úplně opačný. Jsou 
to zoufalci, kteří nevědí, 
jak funguje svět. 
Andrej Babiš (ANO)

 To, co definuje střet 
zájmů z mého pohledu 
nejvíce, je vlastnictví 
médií. Není možné, aby 
veřejné mínění bylo 
ovlivňováno majitelem 
médií, který je zároveň 
členem vlády. 
Petr Gazdík (STAN)



n Povinné elektronic-
ké recepty na léky mo-
hou být levnější, než se 
čekalo. Zkomplikovat 
termín zavedení sys-
tému mohou případná 
odvolání některého ze 
14 uchazečů.

Adéla Čabanová

Vytvořit a čtyři roky pod-
porovat systém elektronic-
kých receptů chce 14 firem. 
Systém má být připravený 
na významný nárůst počtu 
e-receptů po 1. lednu 2018, 
kdy má být tato forma 
předepisování léků povinná. 
A také na chystaná vylepše-
ní, jako je možné odstranění 
listinných průvodek nebo 
vznik lékového záznamu 
pacienta.

Proti vlastním odhadům 
lékový ústav ušetří. Hodnotu 
zakázky při jejím vypsání 
odhadl na 58 milionů korun, 
nabídky se mu ale sešly vý-
razně nižší. Nejnižší nabídka 
je v hodnotě 11,3 milionu 
a nejvyšší za 49,1 milionu ko-
run. „Systém bude v souladu 
se strategií eGovernmentu 
a bude plně využívat jeho 
služeb,“ říká ředitel SÚKL 
Zdeněk Blahuta.

Pokud bude výběrové říze-
ní hladké, stihne ústav příští 
rok vyzkoušet plný provoz 
v regionálním pilotním 
projektu. Pokud nevybere 
nového poskytovatele ani do 
spuštění povinných e-recep-
tů, využije pro ně stávající 
křehčí platformu. 

Zástupci lékařů se dosud 
nesmířili s tím, že by použí-
vání elektronických receptů 
mělo pro ně být povinné. 

Ministerstvo zdravotnictví 
mluví o tom, že by měly 
přibýt výjimky, kdy bude 
lékař moci vydávat papírové 
recepty. 

S elektronickými recepty 
má lékový ústav potíže. 
Letos v lednu se systém 
zhroutil a několik dní 
nebylo možné elektronický 
recept vystavit. Donedávna 
lékový ústav spolupra-
coval s firmou Tronevia. 
Nedohodly se na pokračo-
vání smlouvy a vedly spor 
o práva nakládání s apli-
kacemi. Původně úložiště 
elektronických receptů 
dodala firma Aquasoft, 
která také pomáhala ústavu 
se zprovozněním nynějšího 
provizorního řešení. Lékový 
ústav vydal během prvních 
let za zavedení systému 
elektronických receptů asi 
80 milionů korun.

Ministerstvo na systému 
e-receptů ušetří
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odBorníci zAčAli s opravami mozaikové podlahy salonků 
v prvním patře Minaretu Lednicko-valtického areálu. Mozaiky 
vznikly na přelomu 18. a 19. století podle arabských vzorů 
a jsou tvořeny barevnými úlomky mramorů převážně italské 
provenience. Opravy budou stát sedm milionů korun a budou 
hotové do konce roku.

Oprava MOzaiky
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Poslanci podpořili 
otcovskou dovolenou

Sněmovna podpořila 
zavedení týdenní placené 
otcovské dovolené. Muži by 
mohli podle novely nastou-
pit na týdenní volno do šesti 
týdnů po narození potomka. 
Pokud odváděli nemocenské 
pojištění, dostávali by z něj 
70 procent vyměřovacího 
základu svého příjmu, tedy 
stejně jako ženy na mateř-
ské. Otcovská by ročně vyšla 
na 630 až 800 milionů korun. 
Stát by přišel o 72 až  
93 milionů na daních.

Obce budou smět stavět 
pod silnicemi
Opětovnou možnost poklá-
dat vodovody, kanalizace 
a další podobnou infrastruk-
turu podélně pod krajskými 
i státními silnicemi schvá-
lili včera obcím poslanci. 
Nynější úprava zákona 
o pozemních komunikacích 
podle předkladatelů přináší 
obcím potíže, když umožňu-
je pokládat technickou in-
frastrukturu jen do místních 
komunikací. /čtk/

Krátce
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Jezděte na CNG za 1 Kč/km a šetřete životní prostředí.

SLEVA až 35 % na nové CNG auto

VŽDY NĚCO NAVÍC
více výhod
VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO NAVÍCNAVÍCNAVÍC
více výhodvíce výhodvíce výhod

n PRE Distribuce bu- 
duje trafostanici za 
300 milionů korun.

Jan Stuchlík

Za rok a půl může znovu 
začít další výstavba v Karlíně 
a na Rohanském ostrově. 
PRE Distribuce letos dokončí 
stavební část nové trafo-
stanice v Karlíně a v zimě 
začne do objektu montovat 
technologii. Bez nové trans-
formovny, která by měla být 
hotová na konci roku 2017, 

už místní distribuční síť 
nemá dostatečnou kapacitu, 
aby se k ní mohly připojovat 
plánované velké budovy na 
hladině vysokého napětí.

Karlínská trafostanice je 
aktuálně jednou z největších 
investic PRE Distribuce do 
sítě. „Rozpočet kalkuluje 
s částkou 300 milionů korun 
včetně stavební části, tech-
nologie a vyvedení výkonu 
do příslušných oblastí,“ říká 
mluvčí PRE Petr Holubec. 
Trafostanice umožní další 
výstavbu a rozvoj Karlína 
jak směrem k Libni, tak na 

druhou stranu k Těšnovu. 
Posílí také kapacitu v Praze 1 
na Josefově. 

PRE Distribuce už dokon-
čila kabelové tunely pod Vlta-
vou, kterými se nové zařízení 
připojí k rozvodně Holešovi-
ce. Hotové jsou také tunely 
pro vyvedení výkonu. Stavba 
trafostanice začala loni.

Podobný nedostatek 
výkonu pro připojování no-
vých odběratelů řešila PRE 
Distribuce před deseti lety 
na smíchovském Andělu. 
Situaci vyřešilo proražení 
nového tunelu pod Vltavou, 

kterým firma přivedla zdroj 
elektřiny do nové trafosta-
nice.

Potřeby jihovýchodní 
části města má zajistit ak-
tuálně budovaná rozvodna 
v Uhříněvsi, která bude PRE 
Distribuci stát 200 milionů 
korun. „Tato okrajová oblast 
Prahy je dosud nejvíce 
náchylná na poruchy. Proto 
chceme zvýšit spolehlivost 
dodávky. Rozvodna Uhříně-
ves má také zachytit staveb-
ní boom mezi tímto krajem 
Prahy a Průhonicemi,“ 
dodává Holubec.  Největšími 
odběrateli elektřiny v oblas-
ti jsou zejména logistické 
areály.

rozvodna umožní rozvoj Karlína  

 Pramen PRE Distribuce

Investice a zisk 
PRE Distribuce  
(v miliardách korun)

Rok Investice Čistý zisk

2012 1,656 0,993

2013 1,781 1,233

2014 1,431 1,093

2015 1,494 1,052

Zástupci hlavního města 
včera poprvé jednali za pří-
tomnosti takzvaného mediá-
tora s vlastníkem Opencard, 
firmou eMoneyServices 
(EMS). Předmětem jedná-
ní byly částky, které firma 
soudně vymáhá jako dlužné. 
Město s tím nesouhlasí a brá-
ní se protižalobami.

Jednat prostřednictvím 
mediátora nařídil oběma 
stranám soud v červnu. „Jsme 
připraveni s Prahou jednat 
o řešení pohledávek a dalších 
sporů, záleží však na rozhod- 
nutí volených orgánů měs-
ta,“ řekl ředitel EMS Petr 
Stránský. Jeho firma podala 
na Prahu hned několik žalob. 

Naposledy 11. července a do-
máhá se v ní vyplacení 30 mi-
lionů korun. I v minulosti se 
žalobami domáhala vyplacení 
různých částek. Napadla už 
také provoz nové karty MHD 
Lítačka, kterou vedení firmy 
považuje za plagiát Opencard. 
Celkem si nárokuje zhruba 
670 milionů plus úroky za asi 
50 milionů.

Za město musí případné 
kroky schválit radní a za-
stupitelé. Praha proto nechá 
vypracovat materiál, kterým 
radní svým zástupcům udělí 
mandát s EMS před mediáto-
rem jednat. Včerejší schůzka 
tak k žádné konkrétní doho-
dě vést zatím nemohla. /čtk/

praha a EMS se poprvé 
sešly před mediátorem 

prácE jE StálE 
doSt. V dalších le-
tech chce firma PRE 
Distribuce investo-
vat především do 
sítí vysokého napětí, 
kde se očekává růst 
množství připoje-
ných decentrálních 
výroben elektřiny 
a nástup nových 
technologií řízení 
a ovládání sítí. Fo

to
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Chrám v Resslově ulici 
zůstane i památníkem 
Vojenský historický ústav 
podepsal smlouvu s pra-
voslavnou církví o spolu-
užívání chrámu sv. Cyrila 
a Metoděje, v němž je pa- 
mátník hrdinů heydrichiá-
dy. Chrám v Resslově ulici 
patří městu a církev jej de-
sítky let užívá k bohosluž-
bám. Smlouvy s ústavem 
a církví ještě schválit rada.

Metropole končí 
s partnerstvím v kultuře
Praha zruší kvůli novele 
zákona o rozpočtových 
pravidlech financování 
akcí formou partnerství 
v kultuře a cestovním ru-
chu. Více projektů by mělo 
procházet granty. Výjimeč-
ně o nich může rozhodovat 
rada, o akcích nad 200 tisíc 
korun pak zastupitelstvo. 
Město na partnerství v kul- 
tuře letos rozdělilo více 
než deset milionů. /čtk/

Krátce

n Do oslav tradičního 
zářijového svátku pro-
mluvili hasiči a jejich 
obavy ze sucha.

Jan Šindelář

Příznivci železniční historie 
si v Praze přijdou tuto sobotu 
na své. V rámci oslav Dne že-
leznice otevřou České dráhy 
některé běžně nepřístupné 
prostory a vypraví řadu 
historických vlaků na různá 
místa metropole. Centrem 
oslav bude nádraží Braník. 
„Bude připravený program, 
který zahrnuje například jíz-
dy na šlapací drezíně, výsta-
vu současných i historických 
lokomotiv nebo vystoupení 
hudebních skupin,“ uvedl 
mluvčí drah Petr Pošta. Jedno 
zklamání ale budou muset 
návštěvníci překousnout.

V hlavním městě a okolí 
platí kvůli suchu a nebez-
pečí požáru zákaz provozu 
parních lokomotiv. Oblíbená 
parovka Čtyřkolák z dva-
cátých let minulého 
století, která každý 
rok v září brázdí 
pražské tratě, 
tak zřejmě 
zůstane 
vychladlá. 
Podle Pošty 
jsou nicméně 
dráhy připra-
vené ji rozto-
pit, pokud hasiči 
zákaz do soboty 
odvolají. Pravděpo-
dobně ale budou nostalgické 
vlaky tahat motorové lo-
komotivy Bardotka a Kar-
kulka; na programu jsou 
okružní jízdy po pražských 
nádražích včetně návštěvy 
největšího tuzemského 

depa, kterým je odstavné 
nádraží Jih. Zájemci si 
budou moci prohlédnout 
také výtopnu v Nuslích nebo 
zázemí hlavního nádraží.

„Chybět nebudou ani 
jízdy Hurvínkem 

po trase hlavní 
nádraží–Bra-

ník–Zbraslav,“ 
doplnil Pošta. 
Den želez-
nice se slaví 
v různých zá-

řijových termí-
nech v depech 

po celé republice. 
Připomíná zahájení 

parního provozu na 
první veřejné železniční tra-
ti pro dopravu osob na světě. 
Stalo se tak 27. září 1825 
mezi anglickými městy 
Stockton a Darlington přiči-
něním konstruktéra George 
Stephensona. 

pražský den železnice má 
být tentokrát bez páry

nEMůžE chybět. Den 
železnice je již po desetiletí ne-
představitelný bez populárního 
Hurvínka.
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První
parní soupravy 

pro přepravu osob 
vyjely v září roku

1825
mezi městy Stockton 

a Darlington
 v Anglii.
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n Právník Jaroslav 
Havel pomáhající 
miliardářům s velký-
mi obchody buduje 
skupinu zaměřenou 
na byznys s luxusem. 
Tržby podle jeho 
záměru vzrostou do 
tří let na dvě miliardy 
korun. 

Daniel Novák

Nový hráč na trhu s luxusní 
módou Premium Fashion 
Brands připravuje další 
kroky k ovládnutí tuzemské-
ho trhu. Skupina zahrnující 
v Praze, Brně a v Bratislavě 
tři desítky obchodů značek 

typu Geox, Armani Jeans 
nebo Beltissimo chystá 
i vlastní elektronický ob-
chod, v luxusu ne právě 
obvyklý prodejní nástroj. 
Jaroslav Havel, šéf největší 
tuzemské advokátní kance-
láře Havel, Holásek  
& Partners, současně inves-
toval do firmy Hokosoft, jež 
pracuje i v on-line marke-
tingu. „Spuštění e-shopu je 
jednou z našich hlavních 
priorit,“ uvedla za PFB ma-
nažerka Anna Gruberová.  

Peníze do Premium Fa-
shion Brands vložili privátní 
investoři v čele s Havlem. 
Chtějí vytvořit módní kon-
cern srovnatelný s lídry trhu 
v západní Evropě. „Letos 
cílíme na obrat 500 milionů 
korun. Příští rok by se měl 

Advokát Havel pokračuje 
v nákupu firem s luxusem

Síť butiků Beltissimo 
spadajících pod Premium 
Fashion Brands změní tvář. 
Autorkou jejich nové podoby 
je architektka Eva Jiřičná. 
Jakožto supervizorka se 
podílela i na přípravě nového 
loga značky. Jako první se 
renovuje prodejna Beltissima 
v Obchodním centru Chodov. 
Rekonstrukce dalších čtyř 
obchodů mají následovat 
v roce 2017. 

beltissimo  
předělá Jiřičná

zvednout na 650 milionů ko-
run a do tří let máme v plánu 
dosáhnout jedné miliardy 
korun a být lídrem segmentu 

Nejhůře si vedl český 
a slovenský průmysl  
Průmyslová výroba 
v Evropské unii v červenci 
proti předchozímu měsíci 
klesla o procento. Nejvý-
raznější pokles produkce 
vykázaly Česko a Slo-
vensko, uvedl Eurostat. 
V České republice výroba 
klesla o 9,7 procenta, na 
Slovensku se propadla 
dokonce o 15,9 procenta. 
Nejlépe si vedlo Estonsko, 
kde se produkce v červen-
ci zvýšila o 4,5 procenta. 
 Více E15.cz

Asociace ČLFA poskytla 
leasingy za 1,7 bilionu
Souhrnný objem leasingo-
vých obchodů České lea-
singové a finanční asociace  
(ČLFA) dosáhl za 25 let její 
existence téměř 1,7 bilionu 
korun. Členové asociace 
poskytli v podnikatelských 
úvěrech více než 340 mi-
liard a ve spotřebitelských 
úvěrech přes 513 miliard 
korun. Pohledávky, jež 
klienti postoupili na členy 
ČLFA, dosáhly 1,42 bilionu 
korun. /bo/

Z Kovosvitu odcházejí 
lidé kvůli výplatám
Zaměstnanci firmy Ko-
vosvit MAS ze Sezimova 
Ústí, která má finanční 
problémy, dostanou jen 
76 procent srpnové mzdy. 
Zhruba čtvrtinovou část, 
kterou představují prémie, 
jim majitel chce dát poz-
ději. Desítky lidí už proto 
daly výpověď. 

Vína bude letos méně

Výroba vína letos kvůli 
jarním mrazům kles-
ne oproti desetiletému 
průměru o deset procent. 
Vinaři podle prvních od-
hadů Svazu vinařů vyrobí 
půl milionu hektolitrů 
vína. Meziročně to zna-
mená pokles o 200 tisíc 
hektolitrů.

Haribo loni zvýšilo  
zisk o polovinu
Zisk prodejce bonbonů 
Haribo CZ se loni zvýšil 
o polovinu na dvacet mi-
lionů korun. Tržby klesly 
o zhruba 25 milionů na 
265 milionů korun. /čtk/

Krátce

Ministerstvo financí jedná 
o způsobu restrukturalizace 
slovinské papírenské společ-
nost Vipap Videm Krško, ve 
které má podíl 96,5 procenta, 
což představuje 75,6 milionu 
eur. Kvůli restrukturalizaci 
proto ještě úřad nerozhodl 
o novém prodeji 
firmy. Loni rezort 
vypsal výběrové 
řízení na nového 
vlastníka, ale 
nakonec ho z ně-
kolika zájemců 
nevybral.  

Ekonomická si-
tuace firmy není 
podle minister-
stva jednoduchá 
mimo jiné kvůli 
jejímu výrobní-
mu programu. 
„Jen v roce 2015 
byly v Evropě na trhu novino-
vého papíru uzavřeny výrob-
ní kapacity v rozsahu roční 
produkce více než milion tun. 
Společnost Vipap akutní krizi 
na trhu novinového papíru 
v posledních dvou letech 
přestála a v letošním roce se 
trh stabilizuje,“ uvedl úřad. 
Jednání věřitelů a akcionáře 

by měla vyústit v nalezení no-
vého dlouhodobého vlastníka 
Vipap. „O zahájení nového 
prodejního procesu proza-
tím nebylo rozhodnuto, a to 
právě především z důvodu 
jednání o formě a způsobu 
restrukturalizace papíren 

Vipap Videm 
Krško,“ uvedlo 
ministerstvo. 

Slovinská 
papírna Vipap 
je největší svého 
druhu na Balká-
ně, specializuje 
se na výrobu no-
vinového papíru, 
roční produkce 
činí 200 tisíc tun 
novinových a re-
cyklovaných gra-
fických papírů. 
Česká účast ve Vi-

papu sahá do roku 1996, kdy 
papírnu koupila ostravská 
společnost ICEC. V té době 
to byla jedna z největších 
tuzemských investic v zahra-
ničí. Pak akcie přebrala IPB 
a následně ČSOB, která je po 
arbitrážních sporech převed-
la na Českou konsolidační 
agenturu. /čtk/  Více E15.cz

Česko zvažuje prodej 
papíren na slovinsku

TřinEcké žElEzárny začaly stavět linky na broušení socho-
rů, vstupního materiálu pro výrobu speciálních drátů. Zařízení za 
600 milionů korun zvýší od konce příštího roku kapacitu výroby 
a zlepší vlastnosti vyráběných drátů.  

nová technologie
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dostupného luxusu,“ dodala 
Gruberová.  

To je však jen polovina 
příběhu. PFB je součástí 
mnohem většího projektu 
nazvaného Czechoslovak 
Premium Brands. Rozpětí 
skupiny sahá od módy přes 
prémiové lékařské služby 
a prodejny s golfovým vyba-
vením až po média. Do tří let 
se uskupení hodlá vyšplhat 
v tržbách na dvě miliardy 
korun. Není ovšem známo, 
kolik investoři do projektu 
vložili.  

Skupina čítá dvanáct 
společností s tím, že dalších 
sedm až deset začlení do 
jednoho roku až dvou let. 
Aktivity skupiny spravují fir-
my Garve CZ a Czechoslovak 
Capital Partners.  Více E15.cz

V největší 
papírně svého 
druhu na Balkáně 
drží ministerstvo 
financí podíl 
v hodnotě, která 
přesahuje dvě 
miliardy korun.

http://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/makroekonomicka-data/vyroba-v-eu-v-cervenci-klesla-nejhure-si-vedly-slovensko-a-cesko-1321115
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/cesko-zvazuje-prodej-papiren-ve-slovinsku-zatim-jedna-o-restrukturalizaci-1321094
http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/advokat-miliardaru-havel-dal-kupuje-firmy-s-luxusem-buduje-take-e-shop-1321120
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n Odboráři kunovic-
ké továrny výrobce 
letadel Aircraft Indu-
stries včera vyhlásili 
stávkovou pohotovost. 
Mají obavy z útlumu 
výroby a jejího převe-
dení do Ruska, odkud 
pocházejí majitelé.

Odbory výrobce letadel 
Aircraft Industries žáda-
jí po ruských majitelích 
písemnou záruku, že výroba 
v Kunovicích bude 
zachována. 
Neuspokojila je 
včerejší reakce 
ředitelky fir-
my na vyhlá-
šení stávkové 
pohotovosti, 
podle níž „ma-
jitelé nemají 
zájem výrobu 
přesunout“. Hroz-
ba stávkou dál trvá. 

Informaci o chystané stáv-
kové pohotovosti zveřejnil 
v úterý předseda Českomo-
ravské konfederace odboro-
vých svazů Josef Středula. 
„Začala se tam překládat 
všechna dokumentace do 
ruštiny, takže továrna se 
zcela zruší a přesune se 
do Ruska se vším všudy,“ 
prohlásil. 

„Máme signály o zákulis-
ních jednáních za účasti vliv-
ných politiků a ekonomic-
kých subjektů, bez ohledu 
na zájmy zaměstnanců AI 
a regionu. Realizace těchto 
záměrů by znamenala konec 
výroby letadel se značkou 

LET v ČR a nepříznivě by 
ovlivnila i další firmy nejen 
v Kunovicích, ale po celé ČR,“ 
uvedl předseda odborové 
organizace Josef Mikula 
v odůvodnění stávkové poho-
tovosti. Odbory podle něho 
vyhlásily stávku i proto, že 
zaměstnavatel dlouhodobě 
neplní závazky vůči zaměst-
nancům a firma se trvale 
nachází v nepříznivé ekono-
mické situaci. 

„Odborová organizace 
i zaměstnanci AI projevili 
odpovědný a vstřícný postoj 

k firmě, když od 
konce roku 2015 

opakovaně 
souhlasili 

s úspornými 
opatřeními, 
která navrhl 
zaměstna-

vatel a dekla-
roval jejich 

krátkodobý 
charakter,“ připo-

mněl Mikula. „Nebu-
deme však nečinně přihlížet 
vývoji událostí, které jako 
v nedávné minulosti mohou 
vést k faktické likvidaci 
největšího výrobce letecké 
techniky v ČR,“ dodal. 

Ve firmě na konci minu-
lého roku pracovalo 1021 
zaměstnanců, od prosince 
jich však bylo několik stovek 
doma a dostávali šedesát 
procent mzdy. Nyní má 
firma 918 zaměstnanců, se 
sníženou mzdou jsou doma 
dvě stovky lidí, někteří stálí 
zaměstnanci byli takzvaně 
zapůjčeni do jiných firem. 
V odborech je zhruba polovi-
na zaměstnanců AI. /čtk/

V kunovicích hrozí 
stávka. lidé se 
bojí konce výroby 

Podnik teď má  

918
pracovníků. Se sníženou 

mzdou jsou jich doma  
dvě stovky a někteří  
byli „zapůjčeni“ do  

jiných firem.

Problémy AI vznikly loni kvůli situaci v Rusku, kam posílá většinu 
strojů. Letadla z Kunovic tam výrazně podražila kvůli propadu rublu 
vůči dolaru. V roce 2013 firma prodala dvacet letadel, o rok později 
jich bylo třináct a loni jen čtyři – tři do Bangladéše a jedno do Alžírska. 
Letos se do Ruska podařilo prodat pět letadel L-410. Společnost loni 
dokončila prototyp modernizovaného dopravního letounu L 410 NG 
(New Generation). Na vývoji pracovala od roku 2010, sériová výroba 
se chystala na příští rok. Letadla L-410 by se brzy měla montovat 
i v Rusku, odkud pochází majitel AI UGMK Holding. 

Trh v rusku se zhroutil,  
což ohrožuje existenci podniku

Praha     Dubaj

od 6.860 Kč*denně
*Cena zpáteční letenky včetně všech tax.

www.smartwings.com

258021/28� inzerce

n Vyšší prodej liho-
vin a úspěšný start 
loňských novinek se 
podílely na dobrých 
výsledcích jedničky 
na trhu s lihovinami.

Dušan Kütner

Na 2,46 miliardy vzrostly 
loni tržby likérky Stock. 
Čistou ztrátu způsobenou 
odpisy a úrokovými náklady 
z úvěrů pak firma snížila 
o více než pětinu na 91 
milionů korun. „Růst tržeb 
přišel zejména díky velice 
pozitivnímu vývoji značky 
Božkov, uvedení novinek ve 
všech segmentech a znač-
kách, ale též z růstu prodejů 
distribučního portfolia,“ 
uvedl finanční ředitel Petr 

Plzeňský stock hospodařil 
nejlépe v posledních letech

Kasa. Likérka prodala více 
než 
37 milionů litrů lihovin, což 
znamená meziročně nárůst 
o 2,3 procenta. Znamenalo 
to také nárůst pátým rokem 
po sobě. 

Prodeje hlavní značky 
Božkov stouply o čtrnáct 
procent, u Fernetu činil ná-

růst čtyři procenta. Nových 
výrobků prodala likérka  
1,5 milionu litrů, což 
představuje čtyři procenta 
produkce. Prodeje likérů 
sice loni klesly o čtrnáct 
procent, podle firmy byl ale 
propad vyrovnán nárůstem 
prodejů čisté vodky o jede-
náct procent.  Více E15.cz

hospodaření likérky Stock Plzeň-Božkov

 Pramen výroční zpráva firmy

2011 2012 2013 2014 2015

  tržby (v miliardách korun)

  provozní zisk/ztráta  
 (v milionech korun)

1,94 1,88

2,43 2,45 2,46

54,2

-111,6

39,3

166 170,4

http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/bozkov-a-fernet-tahly-trzby-plzenske-likerky-darilo-se-i-ciste-vodce-1321058
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Za držení  
dvouletých státních 
dluhopisů investoři  

zaplatí úrok 

0,6
procenta. Důvodem je 
spekulace na posílení 

koruny.

Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,989

Čína 1 3,609

Dánsko 1 3,630

EMU 1 27,025

Chorvatsko 1 3,603

Japonsko 100 23,422

Kanada 1 18,255

Maďarsko 100 8,718

Norsko 1 2,914

Polsko 1 6,223

Rusko 100 36,952

Švédsko 1 2,834

Švýcarsko 1 24,692

Turecko 1 8,072

USA 1 24,083

Velká Británie 1 31,76

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 14. 9. 2016 

Název Kurz [Kč] Změna  [%]

CETV 53,95 -0,19

ČEZ 425,00 -0,49

Erste Bank 702,10 -0,83

Fortuna 88,30 -1,12

Kofola 420,00 0,00

KB 837,50 1,23

Moneta 79,80 0,63

O2 CR 232,10 -1,23

Pegas 793,90 0,37

Philip Mor. ČR 12 661,00 0,88

TMR 695,00 0,00

Unipetrol 182,10 0,05

VIG 468,40 -1,04

Celkový objem (v tisících korun) 359 692,00

Akcie na pražské burze 14. 9. 2016 

Německý chemický 
a farmaceutický koncern 
Bayer se dohodl na převzetí 
americké biotechnologické 
společnosti Monsanto. Za 
firmu zaplatí zhruba  
66 miliard dolarů.

Spojením německého 
koncernu a největšího 
světového producenta osiv 
vzniká největší dodavatel 
produktů pro zemědělskou 
výrobu na světě, který bude 
ovládat přes čtvrtinu světo-
vého trhu osiv a pesticidů. 

Jde zároveň o největší 
zahraniční akvizici, jakou 
kdy učinila německá firma. 
Vedení Monsanta nakonec 
souhlasilo s nejnovější 
nabídkou německé firmy, 
která činila 128 dolarů 

v hotovosti. Bayer musel 
nabídku na Monsanto 
několikrát zvýšit z původ-
ních 122 dolarů. 

Obě firmy jednaly o vzá-
jemném spojení od března. 
Bayer uvedl, že společné 
ústředí pro aktivity na 
světovém trhu osiv bude 
v americkém St. Louis. 
Centrála pro ochranu 
plodin a výzkum na tomto 
poli bude v německém 
Monheimu. 

Dohoda zahrnuje dolož-
ku, podle níž Bayer zaplatí 
dvě miliardy dolarů, pokud 
transakce nezíská souhlas 
regulačních úřadů. Celé 
převzetí má být uzavřeno 
do konce příštího roku. /čtk/               
více e15.cz

monsanto přejde 
do rukou Bayeru
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n Až ke 24 korunám za 
euro by mohla posílit 
česká koruna. Spe-
kulanti proto poslali 
dvouleté dluhopisy do 
hlubokého záporu. 

Arsen Lazarevič, Jaroslav Bukovský

Česká měna se v posledních 
týdnech dostala pod letos do-
posud největší palbu zahranič-
ních spekulantů. Ti masivně 
skupují české státní dluhopisy 
a sázejí na to, že po ukončení 
intervencí ČNB koruna oproti 
euru posílí, a jejich investice 
tak podstatně zhodnotí. 

Výsledkem je rekordní 
ochota investorů půjčovat čes-
kému státu, a to dokonce i za 
vysoké všimné. Za dvouletou 
půjčku tak stát inkasuje šest 
desetin procenta. Důvodem 
je podle ekonomů obrovský 
ziskový prostor, který taková 
spekulace nabízí. „Férová cena 
české měny je nyní 24 korun 
za euro,“ říká hlavní ekonom 
Deloitte David Marek. 

Pokud by tak nyní ČNB uvol-
nila kurz koruny a nestarala 
se o její další vývoj, zahraniční 
spekulanti by na každém euru 
přes noc vydělali tři koruny, 
tedy přes 11 procent. Cent-
rální bankéři sice avizovali, 
že českou měnu hodlají po 

opuštění závazku dále řídit, 
trh ale unisono sází na to, že 
přesto posílí.

„Očekáváme, že i přes zása-
hy ČNB koruna po opuštění 
kurzového závazku 
posílí, a spekulanti 
tak vydělají,“ 
říká hlavní 
ekonom ING 
Jakub Seidler. 
O vyhroce-
né aktivitě 
spekulantů 
svědčí i posun 
v rétorice 
samotné ČNB. 

Guvernér Jiří 
Rusnok tento týden 
naznačil, že okamžik uvolně-
ní kurzu koruny by se mohl 
posunout do druhého pololetí 
příštího roku. Mezitím ale 
přespolní spekulanti budují 
masivní dluhopisové pozi-
ce, ke konci července podle 
statistik ministerstva financí 
drželi 26 procent všech vyda-
ných bondů české vlády, což 
je o pětinu více než ještě na 
začátku roku. Bránit slabou 
korunu je pro ČNB stále dražší. 
Jen během prvních deseti 
zářijových dnů utratila banka 
podle odhadů ekonomů za 
intervence kolem 50 miliard 
korun, tedy desetinu celkové 
částky, kterou na intervence 
vynaložila od listopadu 2013. 
„Září bude z pohledu inter-

vencí ČNB pravděpodobně 
doposud nejsilnější v tomto 
roce,“ odhaduje Seidler.  

Masivní sázky na čes-
ké dluhopisy, do kterých 

investoři parkují korunu, 
urychluje i nejistota 

ohledně způsobu, 
kterým ČNB kurz 

koruny uvolní. 
„O podobě exitu 
nadále vedeme 
debatu. Osobně 
bych preferoval 

spíše jednorá-
zový, transpa-

rentní exit. Ve své 
jednorázovosti by byl 

velmi podobný tomu, jak 
jsme do režimu kurzového 
závazku vstupovali,“ řekl pro 
E15 viceguvernér ČNB Mojmír 
Hampl.                        více e15.cz
                               názory str. 12

spekulanti sázejí na 
prudké posílení koruny

Evropská komise chce 
rychlé připojení v celé EU

Všechny domácnosti v ze-
mích EU by měly disponovat 
rychlým internetovým při-
pojením. V případě škol, ne-
mocnic či dalších důležitých 
institucí by mělo jít o velmi 
rychlý přenos dat. Vyplývá to 
z plánu, který zveřejnil před-
seda EK Jean-Claude Juncker. 

Investice do energií 
prudce klesají

O osm procent na 1,8 bilionu 
dolarů  klesl loni celosvěto-
vý objem investic v ener-
getickém sektoru. Pokles 
investic do těžby ropy a ply-
nu totiž převážil nad růstem 
investic do výroby energie 
z obnovitelných zdrojů či do 
elektrických sítí. /čtk/ 

Krátce

Výnos u dvouletých 
státních dluhopisů 

 Pramen Investing.com 

4. 1. 2016  14. 9. 2016
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gigaoBchod. Bayer vynaloží za jednu akcii společnosti  
Monsanto 128 dolarů. Celkem tak zaplatí 66 miliard dolarů.  

http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/nejvetsi-zahranicni-akvizice-nemecke-firmy-bayer-prevezme-monsanto-1321035
http://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/meny/ceska-mena-pod-palbou-spekulanti-sazi-na-prudke-posileni-koruny-1321133
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Zdvojnásobení nynějšího in-
vestičního plánu EU v projevu 
před europoslanci navrhl 
předseda Evropské komise 
Jean-Claude Juncker. K roku 
2022 by takzvaný Junckerův 
investiční plán měl dosáhnout 
620 miliard eur (asi 16,7 bilio-
nu korun). Unie podle Juncke-
ra musí vytvořit „to správné“ 
prostředí pro podnikání. 

„Navrhujeme zdvojnásobení 
doby čerpání z fondu a zdvoj-
násobení jeho finanční kapa-
city. Náš Evropský investiční 
fond dohromady poskytne 
nejméně 500 miliard eur do 
roku 2020 a budeme pracovat 
na tom, abychom dosáhli  
630 miliard v roce 2022. 
Pokud přispějí členské státy, 
dostaneme se tam ještě rychle-
ji,“ uvedl ve výročním projevu 
Juncker. 

Ve stávající podobě 
byl investiční plán, jehož 
centrem je Evropský fond 

strategických investic (EFSI), 
spuštěn loni a za tři roky má 
do unijního hospodářství 
z veřejných i soukromých 
peněz přilákat investice za 
315 miliard eur. /čtk/  více e15.cz

Juncker plánuje 
masivní utrácení 

EVIDENCI TRŽEB 
NECHTE NA NÁS
A VĚNUJTE SE DÁL 
SVÝM HOSTŮM!
Máme pro vás několik jednoduchých a spolehlivých řešení pokladen,
se kterými váš byznys poběží ve dne v noci.

Garantujeme vám funkčnost vaší pokladny 24 hodin denně, takže
se můžete starat jen o to důležité – o své zákazníky.

Které řešení je nejlepší právě pro vás?
Rádi vám poradíme na T-Mobile.cz/eTrzby nebo v naší nejbližší prodejně.

TM_EET image_E15_225x148.indd   1 13/09/16   16:07
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Ikonické černé taxíky by 
v Londýně měly lépe odolá-
vat nové konkurenci v po-
době aplikace Uber. Získají 
proto nová privilegia. 

Radnice se rozhodla zpří-
stupnit klasickým vozům 
taxi dalších 20 pruhů vyhra-
zených dosud jen autobuso-
vé dopravě a o pětinu navýšit 

počet jejich stanovišť. Do 
roku 2020 by tak počet 
taxistanovišť měl dosáhnout 
šesti stovek. 

Agentura Reuters připo-
míná, že v britské metropoli 
se službám nájemných jízd 
pod hlavičkou aplikace Uber 
či Adisson Lee daří získá-
vat klientelu zejména nižší 

cenou. Klasická taxislužba 
by jim nicméně měla lépe 
konkurovat jak možnost-
mi rychlejšího pohybu 
městem, tak uživatelským 
komfortem. Londýn mimo 
jiné prosazuje, aby všechny 
taxíky nabízely pasažérům 
možnost zaplatit platební 
kartou. /vaj/             více e15.cz

Londýnská radnice pomůže 
tradičním taxikářům

Na Tchaj-wanu je 550 tisíc 
domácností bez proudu
Kvůli tajfunu Meranti, který 
zasáhl Tchaj-wan, je více než 
půl milionu domácností bez 
proudu. Bouře by měla dál po-
stupovat směrem k Číně, kde 
je očekávána již dnes. Podle 
Reuters se jedná o nejsilnější 
tajfun letošního roku ve světě. 

Slováci zveřejnili souzené 
za překročení hranic
Seznam se jmény více než  
13 tisíc osob, které byly 
v letech 1977 až 1989 v ko-
munistickém Českosloven-
sku souzeny za nedovolené 
překročení státních hranic, 
včera zveřejnil slovenský 
Ústav paměti národa (ÚPN).  

Maďarsko musí pryč z EU, 
zopakoval ministr
Lucemburský ministr za-
hraničí Jean Asselborn není 
překvapen ostrou kritikou, 
kterou vyvolal jeho návrh na 
vyloučení Maďarska z EU. Za 
svými slovy si i nadále stojí, 
což potvrdil stanici Deut-
schlandfunk. /čtk/   více e15.cz

Krátce

Juncker také oznámil, že 
všichni lidé přijíždějící do 
Evropské unie by měli být 
v budoucnu registrováni 
v novém systému, jehož 
vznik chce Evropská komise 
navrhnout do listopadu. 

Evropská komise také navrhuje 
zřízení „evropských sborů 
solidarity“. Mladí lidé z celé 
EU budou v jejich rámci moci 
nabídnout své síly a pomoc 
v krizích, jako je migrace 
či nedávné zemětřesení ve 
střední Itálii.   

registrace  
příchozích do eU

http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/juncker-chce-zdvojnasobit-svuj-investicni-plan-ma-dosahnout-620-miliard-eur-1320959
http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/londyn-zvyhodni-taxi-pred-uberem-ziskaji-nova-stanoviste-i-vyhrazene-pruhy-1321034
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/madarsko-musi-odejit-z-eu-trva-na-svem-lucembursky-ministr-1320963#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink


Jana Havligerová

 Krajské volby jsou v pod-
statě za dveřmi. Troufnete 
si tipovat jejich výsledek?
Samozřejmě tipovat je 
ošidné, protože z celostát-
ních průzkumů volebních 
preferencí se vycházet nedá, 
je potřeba do nich započítat 
poměrně velkou voličskou 
neúčast. Myslím, že v pod-
zimních volbách bude 
účast někde kolem třiceti 
procent. Znamená to, že se 
zvýší preference komunistů, 
z jedenácti třeba na patnáct 
osmnáct procent. V celostát-
ních průzkumech také zatím 
není samostatně hnutí Sta-
rostů a to osobně považuji za 
jednoho z favoritů krajských 
voleb. A v celostátních prů-
zkumech nejsou promítnuty 
ani takové faktory jako různé 
předvolební aliance, do 
kterých se schovávají lidovci, 
a díky tomu také mají slušný 
volební výsledek. Vypadá to 
ovšem, že favoritem voleb je 
hnutí ANO. Sociální demo-
kracie se podle mě vrátí 
k volebním výsledkům, které 
měla v letech 2000, 2004. 

Tedy k třinácti až patnácti 
procentům, v některých kra-
jích s výkyvy nahoru. TOP 09 
nejspíš bude mít starosti, aby 
se do zastupitelstev vůbec 
dostala, a váha ODS bude 
někde do deseti procent.

 Takže to nebude domi-
nantní souboj ČSSD a ANO, 
jakási předehra k parla-
mentním volbám?
To bude, ale bude to velmi 
široké střetnutí. Sociální 
demokracie má určitou ne-
výhodu v tom, že má největší 
počet hejtmanů. Takže útoky 
na ni půjdou ode všech. Jak 
z hnutí ANO, tak od Starostů, 
lidovců, ODS. Třeba staros-
tové jsou lidé, kteří o součas-
né krajské administrativě 
vědí nejvíc, jsou to lidé, 
kteří problémy svého místa 
a kraje znají nejlíp. Přesto se 
domnívám, že tím největším 
balíkem hlasů v tuhle chvíli 
disponuje Andrej Babiš.

 Dal by se ještě takový 
poměr sil zvrátit?
Těžko, ale obratným mané-
vrováním možná ano. Dám 
příklad: Andrej Babiš vytáhl 

problém Letů a všichni 
mu na to skočili. On si dal 
záležet, aby ten výrok byl 
vcelku vykalibrovaný. Byl 
sice rasistický, ale skrytě. 
V zásadě ovšem vyjádřil to, 
co si myslí devadesát procent 
lidí v této společnosti, a to že 
se Romům nechce pracovat. 
Osobně si nemyslím, že je 
„lenost“ dána barvou pleti, 
ale pokud kvůli tomu výroku 
na Babiše všichni útočili, tak 
dělají přesně to, co on chce. 
Podporují jeho marketing. 

 To všichni měli jeho 
výrok přejít?

Předseda Sobotka měl 
pouze říci – to je Babišův 
názor, já mám jiný. A pojďme 
diskutovat o problémech 
krajského zdravotnictví, 
krajského školství, silnic 
v krajích…Všechny ty reakce 
umožnily, aby se celý týden 
nediskutovalo o ničem jiném 
než o výroku předsedy ANO. 
Tím žádné voliče neztratil, 
možná naopak získal. Takhle 
ten marketingový souboj 
probíhá neustále a Andrej 
Babiš drží strategickou ini-
ciativu. Sociální demokracie 
nedělá nic. V okolí Bohuslava 
Sobotky by se muselo změnit 
pár lidí, kteří mu špatně 
radí. Ale obávám se, že to už 
se za dobu, která zbývá do 
voleb, nedá dát dohromady. 
Přicházet se strategickou 

iniciativou, tématy, není ani 
v naturelu předsedy ČSSD.

 Co byste udělal vy 
osobně?
Snažil bych se dlouhodobě 
udržovat strategickou inicia-
tivu. Tedy trénoval bych ty 
druhé svými tématy. Je jich 
celá řada, a některá jsou pro 
šéfa ANO nepříjemná. Dám 
příklad – ochrana spotře-
bitele. Andrej Babiš patří 
k největším výrobcům potra-
vinářského zboží, tak proč 
nesrovnávat to jeho s fran-
couzskými, italskými nebo 
rakouskými výrobky, ptát 
se, proč jsou u nás potraviny 
o dvacet až třicet procent 
dražší než v Rakousku nebo 
Německu, a přitom méně 
kvalitní. Další velké téma je 
silná koruna. Proč nebojo-
vat za silnou korunu proti 
vedení ČNB nebo neprosa-
zovat zavedení druhé sazby 
korporátní daně. To je věc, 
která se týká velkých podni-
katelů. Většina z nich odvádí 
peníze do zahraničí. Kdyby 
tady nechali padesát miliard 
navíc, už jsme mohli mít 
letos přebytkový rozpočet. 
A nemuselo by to být za cenu 
toho, že nebudou vyčerpány 
peníze na investiční akce. 

 Podle vás ČSSD zvolila 
do voleb témata, která neza-
bírají?
Zvolila témata, která všichni 
očekávají. Zajímá vás, že 
ti, kdo půjdou do penze po 
vás, půjdou v pětašedesáti 
letech? Možná že to zajímá 
padesátníky, ale dvacetileté 
a třicetileté to nezajímá. Že 
se zvýšily mzdy učitelům, 
lékařům a zdravotnickému 
personálu je skvělé, ale týká 
se to jen těchto lidí. A ti si 
myslí, že větší peníze měli 
dostat už dávno. Spoléhat 
jenom na starou progra-
movou nabídku, v zásadě 
archaickou, znamená, že se 
volební elektorát ČSSD musí 
smršťovat. 

 Nové voliče ale získávají 
spíš nesystémové strany.
To je běžný jev v každé 
západoevropské společnosti, 
a evropská sociální demo-
kracie tomu neumí čelit. Je 
nutné hledat nová témata. 
Vezměte třeba nedávné úto-
ky na homosexuály přímo 
v parlamentu – to by se za 
mé éry nemohlo stát. To, co 
řekla poslankyně Nytrová, 
si možná v ČSSD myslí dost 
lidí, ale vůbec by se s tak dě-
suplným názorem neodvážili 
přijít na veřejnost. Věděli, že 

Bez peněz 
se politika 
dělat nedá
n Ze sociální demokracie udělal 
silnou stranu, po sněmovních volbách 
v roce 2010, kdy ČSSD zůstala za 
očekávaným výsledkem, Jiří Paroubek 
z čela strany odstoupil. O rok později 
dokonce socialisty po 22 letech opustil. 
Paroubkovo angažmá ve vysoké 
politice skončilo po volbách v roce 2013. 
Politické dění dál sleduje. Za favorita 
krajských voleb považuje hnutí ANO.
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 Úkol sociální 
demokracie je 
podávat ruku 
minoritám. Současné 
vedení ČSSD toto 
necítí, a podle toho 
to v těchto volbách 
a následujících 
parlamentních také 
dopadne.



základní linie strany je úplně 
jiná, tak si to možná špitali 
po chodbách. Úkol sociální 
demokracie je podávat ruku 
minoritám. Současné vedení 
ČSSD toto necítí, volí jiná 
témata, a podle toho v těchto 
volbách a následujících par-
lamentních také dopadne.

 Do krajských voleb jdou 
uskupení, která sázejí na 
problémy spojené s migrací. 
Bude to jedno z hlavních 
témat?
Otázka je, jak bude pokra-
čovat situace v Německu. 
Ozvěna odtamtud, z Francie, 
případně z dalších států tady 
je. Osobně to téma nepřece-
ňuji, myslím, že pár desítek 
žadatelů o azyl, kteří kaž-
doročně přicházejí, nemůže 
v české společnosti hrát žád-
nou roli. Odpovědní politici 
by měli jasně říci, že žádné 
nebezpečí islamizace České 
republiky nehrozí. Pochopi-
telně existují i někteří čeští 
politici, kteří dělají všechno 
pro to, aby tuto vlnu využili. 
Bohužel i prezident Zeman. 
Má to snad jediné pozitivum 
– ti, kteří jsou znepokoje-
ni, budou volit je, a nikoli 
extremisty. Nemyslím, že 
extremistická uskupení, 
která postavila svou politiku 
řekněme na islamofobii, mo-
hou v podzimních volbách 
uspět.

 V poslední době sleduje-
me drobení politické scény, 
protestní volby. Bude trend 
pokračovat, anebo se při-
blížíme k dominanci jedné 
silné strany?
Nebezpečí, že tady bude 
jeden dominantní politický 
subjekt, opírající se o vlastní 
média, která ho podporují, 
a navíc má v podstatě ne-
omezené finanční prostřed-
ky, samozřejmě existuje. 
Dominance hnutí ANO je 
předurčena. Má ale pro-
blém, že je postaveno jen na 
jedné figuře. Figuře, kterou 
začínají kritizovat zahra-
niční média. Faktem je, že 
finančně oslabené tradiční 

politické strany budou mít 
velmi těžkou úlohu. Bez 
peněz se politika v demo-
kratické zemi, kde se konají 
volby, dělat nedá. Odhaduji, 
že na příští čtyři roky, možná 
až osm let bude pro tradiční 
strany velmi obtížné udržet 
si morálku a programovost. 
Přitom je důležité, aby tady 
byla například strana pravé-
ho středu, která bude schop-
ná artikulovat požadavky 
měšťanských vrstev. Nebo se 
je možná pokusí formulovat 
hnutí ANO. Třeba se hnutí 
změní na tradiční politickou 
stranu. Pro českou demokra-
cii by to bylo nejlepší řešení. 
Obávám se ale, že na to An-
drej Babiš není připraven 
a ani se na to nechystá. 

 Závěrečná zpráva 
parlamentní vyšetřovací 
komise, která se zabývá 
reorganizací policie, má být 
hotova těsně před říjnovým 
termínem voleb. Může je to 
ovlivnit?
Patří to k dlouhému sledu 
záležitostí, řetězci momentů, 
které Andrej Babiš využil 
k upevnění pozice hnutí 
ANO. Věcně je zřízení jedno-
ho útvaru správně. A jestli 
existovala snaha zbavit se 
jednoho agilního policis-
ty? Toho, který nota bene 
vytvořil pár skandálů a ani je 
nedotáhl do konce… Přepa-
dení Úřadu vlády nepovažuji 
za šťastnou akci, nedovedu 
si představit, že by policie 
udělala něco podobného 
v Elysejském paláci nebo 
v úřadu spolkové kancléřky. 
Padla Nečasova vláda, proti 
které jsem tři roky bojoval, 
a mohlo by mě to těšit. Netě-
ší, vlády mají padat v parla-
mentním hlasování. 

 Je důležité, 
aby tady byla 
strana pravého 
středu, která bude 
schopná artikulovat 
požadavky 
měšťanských vrstev. 
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Olomoucký 
rodák 
vystudoval 
Vysokou školu 
ekonomickou. 
V letech 1998 až 2004 byl 
náměstkem pražského 
primátora pro oblast finanční 
politiky, 2004 až 2005 
ministrem pro místní rozvoj. 
V letech 2005 až 2006 pak 
předsedou české vlády. Nyní 
předsedá Společnosti Willyho 
Brandta a Bruna Kreiského 
a je předsedou redakční rady 
portálu Vaše věc. Je ženatý, 
má syna a dceru.

Jiří 
Paroubek (64)
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Zoufalý krok 
k ochraně  
demokracie
Poslanci včera napříč 
jednacím sálem sněmovny 
schválili lex Babiš, chcete-li 
lex Antibabiš. Novela zákona 
o střetu zájmů, která členům 
vlády zapovídá vlastnit 
média a jejich firmám 
ucházet se o veřejné zakázky 
a nenárokové dotace, je zcela 
nepochybně motivována 
osobou ministra financí. 

Má samozřejmě obec-
nou platnost pro každého 
ministra, jenž nastoupí do 
funkce po příštích parla-
mentních volbách. Nicméně 
můžeme konstatovat, že 
Zdeňka Bakalu by dnes těžko 
někdo někam zvolil, Jaromír 
Soukup preferuje nepřímé 
působení na politiku a Marek 
Dospiva či Daniel Křetínský 
se do volených funkcí zrovna 
třikrát nehrnou. Takže zákaz 
vstupu do Strakovy akade-
mie pro mediální moguly se 
zjevně vztahuje a ještě dlou-
ho bude vztahovat výhradně 
na současného ministra 
financí.

Premiér Sobotka včera 
jásal, že byl učiněn „krok 

k ochraně liberální a par-
lamentní demokracie“ a že 
„oligarchové si budou muset 
vybrat“ – tedy buď minis-
trování, anebo vlastnictví 
médií, dotace a zakázky. Mi-
nistr Babiš se o svých vlád-
ních i opozičních kolezích 
vyjádřil jako o zoufalcích. 
Smutnou zprávou o dnešním 
Česku je, že svůj kus pravdy 
mají oba.

Andrej Babiš má pravdu 
v tom, že zákon je poněkud 
zoufalý. Věcně ničemu zvlášť 
nepomůže, Babiše z politi-
ky nevystrnadí, jeho moc 
a vliv neomezí. Ministru 

financí přibude pár starostí 
s administrativou spojenou 
s převodem majetku na ro-
dinné příslušníky, případně 
se založením svěřenského 
fondu nebo jakoukoli jinou 
z mnoha kliček, jimiž se lze 
účinku zákona vyhnout. Sou-
časně je pravděpodobné, že 
před volbami zákon Babišovi 
pomůže, protože mu umožní 
nasadit image znaveného, 
leč nezlomného mučedníka 
stíhaného tradičními zko-

rumpovanými stranami na 
souši, ve vodě i ve vzduchu. 
Tuhle pózu Babiš zvládá 
s bravurou a těžko by si pro 
její posílení mohl přát něco 
lepšího než zákon zaměřený 
přímo na svou osobu.

Ale i Bohuslav Sobotka 
má pravdu, pomineme-li ten 
drobný detail, že to byl on, 
kdo si na počátku oligarchu 
vybral do vlády. Liberální 
parlamentní demokracie 
zastoupená tradičními 
politickými stranami včera 
opravdu učinila gesto, z nějž 
je patrná snaha reagovat na 
novou situaci. Je to ale pořád 
jenom gesto. Mnoha voličům, 
kteří jsou chtěj nechtěj 
v demokracii suverény, kon-
centrace moci v Babišových 
rukách nevadí, některým 
možná imponuje. Nevadí 
jim ani permanentní střet 
zájmů, v němž se Babiš plácá 
zákon nezákon. A nikdo jiný 
než oni nakonec Babišovu 
moc omezit nemůže.

Nový zákon o střetu zájmů 
teoreticky skýtá jedinou 
naději. Obecně je formálně 
snadné tento zákon obejít. 
Ale pořád jde o obcházení 
zákona, což si žádá (nebo by 
si mělo žádat) určité politic-
ké náklady v podobě poklesu 
popularity či veřejné kritiky. 
V tuto chvíli to vypadá, že 
konkrétně Babišovi tento 
efekt moc nehrozí, ale pořád 
bude přece jen záležet na 
tom, jak přesně svůj blafák 
provede. Čekat od zákona 
něco víc by bylo naivní. 

Komentář

Martin Čaban

Zákon umožní 
Babišovi posílit 
image nezlomného 
mučedníka 
pronásledovaného 
tradičními stranami.
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 Viděl jsem dekády evropské 
integrace. Dobré i špatné časy. 
Ale nikdy jsem neviděl tak málo 
shody mezi členskými státy,
řekl předseda Evropské komise 
Jean-Claude Juncker 
str. 9
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Český trojúhelník
Na finanční mapě Evropy se letos rozzářil snad až mystic-
ký trojúhelník s těžištěm v Česku. V jednom jeho rohu stojí 
ČNB chrabře bránící slabou korunu navzdory silnému 
hospodářství. Ve druhém rohu jsou ostří hoši ponejvíce 
z londýnské City, kteří si myslí, že o dlouhodobé udržitel-
nosti slabé české měny vědí své. A tak do sázek na silnou 
korunu jenom letos nasypali 65 miliard korun. Ačkoli ČNB 
leští svou prestiž a City má zaděláno na kšeft (příštího?) 
roku, smích je prozatím slyšet jen z rohu třetího.
 
V něm sídlí české ministerstvo financí, které vydělává na 
krátkodobém dluhu. Mystický trojúhelník má totiž své 
kouzlo. Jako není kouře bez ohýnku, tak není ani dne bez 
nových rekordů v láci dluhů české vlády. Lze si jen o hor-
kých nocích bezesných představovat, o kolik vyšší by byly 
náklady státu na dluhy, pokud by pod korunou nebyl klín. 
Kdo se bude smát naposledy, zůstává prozatím záhadou.
 Jaroslav Bukovský
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n Již 16 desek nahrál 
australský zpěvák 
s kapelou The Bad 
Seeds. Aktuální na-
hrávka kvalitou patří 
někam doprostřed.

Petr Frinta

Ve stejný den, jako vyšla no-
vinka Skeleton Tree austral-
ského zpěváka Nicka Cavea, 
měl premiéru i film One 
More Time With Feeling. Pá-
teří obou je vyrovnávání se 
ztrátou, s nedávným úmrtím 
syna, s přežitím i přežívá-
ním. Je to deska mimořádně 
intenzivní a syrová.

V dlouhém zpěvákově 
katalogu patří novinka mezi 
nahrávky nejrozporuplněji 
přijaté. Jen málokteré ohlasy 
se vzdálily od bezbřehé chvá-
ly zcela postrádající kritický 
odstup. Často však lze cítit, 
že tomu tak není proto, že by 
pro recenzenty byla deska 
bez poskvrny, téměř dokona-
lá. Ale spíš proto, že mnohé 
z nich přepadly rozpaky, jak 
psát o slabých místech alba 
s tak pohnutým příběhem. 
Cave celou desku přepra-
coval poté, co při natáčení 

přišel o syna, některé části 
nazpíval znovu, aby lépe 
odrážely, čím v uplynulém 
období procházel.

Komorní poloha není pro 
zpěváka ničím novým, dávno 
v ní nalezl nejjistější výraz 
na pomezí tradičních revírů 
písničkářů a šansoniérů, 
a novým není ani specifický 
zvuk. Ten vždy dotvářeli jeho 
spoluhráči ze zázemí alter-
nativy nebo avantgardy.

Tradiční poznávací 
znamení definují i novinku, 
třebaže jinak. Cave ve vět-
šině skladeb opustil zažité 
struktury sloka–refrén a ne-
chává písně volněji plynout 
mimo navyklé obrysy, často 
s improvizovanými texty od-
rážejícími momentální stavy. 
Stejně syrový, bezprostřední 
je i doprovod, třebaže je 
povětšinou tichý: jsou to 
rafinované koláže, které 
mnohdy působí nehotovým 
dojmem, zčásti jako autor-
ský záměr, zčásti jako záměr 
koncepční. Některé byly 
skutečně ponechány v urči-
tém stadiu rozpracování, aby 
lépe odrážely náladu celku.

Vše jmenované se objevuje 
i v pochvalných recenzích. 
I přes nedokončený charak-
ter celku si nelze nevšim-

nick Cave 
autentický, 
ale slabší
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Stravenková karta 
s nejširší sítí
Sodexo Gastro Pass CARD

Zaplatíte s ní za oběd na 
více než 7.000 místech

Přejděte na moderní kartu

233 113 435    
www.gpcard.cz

• Platíte rychle, bezkontaktně 
a přesnou částku

• Při ztrátě karty 
o stravenky nepřijdete

• Kartu jednoduše 
spravujete přes počítač 
nebo chytrý telefon

inzerat_225x80mm_3.indd   1 08/09/16   17:34

258682/49� inzerce

Minirecenze

filmy

Psí srdce

(Režie: Laurie Andersonová)
V době, kdy americká 
umělkyně Laurie Anderso-
nová zasedla v hlavní po-
rotě benátského festivalu, 
se do českých kin dostal 
snímek, s nímž v Benát-
kách soutěžila loni. Impre-
sionistická, nesourodá ko-
láž se skládá ze vzpomínek 
na milovaného teriéra a na 
méně milovanou matku, 
meditací o smutku a pova-
ze vyprávění, projevů obav 
po 11. září, básniček, citátů 
filozofů a vytržených 
buddhistických mouder. 
Pro Laurie Andersonovou, 
která film věnovala svému 
zemřelému manželovi Lou 
Reedovi, je dílo evident-
ně velmi osobní, celé ho 
vážně a tiše sama vypráví. 
Divák, který nemá několik 
osobních učitelů a psy 
nevnímá jako vlastní děti, 
se může ztratit. V tomto 
snovém proudu vědomí 
podbarveném inscenova-
nými ilustračními záběry, 
animací a trhanými pří-
rodními tably se mu to 
stane snadno.

Iva Přivřelová

nick Cave and the Bad Seeds: 
Skeleton tree

Vydavatel: Bad Seed, 2016
Hodnocení: 60 %

nout, že to opravdu není 
nejsilnější materiál, jaký kdy 
zpěvák se spoluhráči napsal, 
a pochopitelnou únavu 
a rezignaci životní, auten-
tickou, by bylo dobré oddělit 
od únavy interpretační. Část 
desky přece vznikla už před 
událostí.

Nic to nemění na tom, že je 
to deska působivá, hudebně 
přínosná a s mimořádnými 
texty. Jen nemá kouzlo pro 
každého a všem se sluší při-

pomenout, že mezi šestnácti 
alby Cavea s doprovodnou 
kapelou lze nalézt jak lepší, 
tak výrazně horší nahrávky.

Autor je spolupracovníkem redakce

trUCHLíCí. Caveovu novinku ovlivnila smrt jeho syna.
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FEEBEE. Součás-
tí výstavy módy 
a designu Nar-
cismus: Prostor 
ohromení, která 
je od včerejška 
k vidění v Tokiu, 
je instalace ja- 
ponského umělce 
Šigekiho Macu-
jamy nazvaná 
FeeBee. Ostrý 
kontrast černé 
a bílé jej prý po-
prvé oslnil, když 
viděl vojenské 
maskovací vzory 
z dob první světo-
vé války.
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Trendy

I britští designéři mají strach z brexitu
Tereza Zavadilová

Nejen politici, byznysmeni 
a právníci vášnivě diskutují 
o aspektech chystaného 
opuštění Evropské unie Bri-
tánií. Z brexitu mají strach 
i ostrovní  architekti a de-
signéři. Jejich letní diskuze 
vyústily v sepsání Brexit 
Design Manifesto. Chtějí, aby 
na ně vláda nezapomněla, až 
bude vyjednávat podmínky 
brexitu. „Kreativní průmysl 
nemá jednotný hlas, ten 
teď ovšem potřebujeme 
více než cokoli jiného,“ řekl 
průmyslový designér Paul 
Priestman. „Náš sektor musí 

přimět vládu, aby nás ujisti-
la, že zde bude takové klima 
pro náš byznys, abychom 
ho mohli dále úspěšně dělat 
a růst i po brexitu,“ dodal.

Kreativní průmysl, který 
Británii generuje 72 miliard 
liber ročně (2,3 bilionu korun) 
a zaměstnává 1,5 milionu lidí, 
se bojí, jaký bude jeho další 
osud – dosud totiž hodně  spo-
léhal na jednotný evropský trh 
a volný pohyb pracovních sil. 
Architektka Amanda Leveteo-
vá v manifestu tvrdí, že právě 
design je příkladem sektoru, 
který dokázal těžit z otevře-
ného prostředí a mezinárodní 
spolupráce.

POdPIs s váhOu. Manifest 
podepsal i architekt „superstar“ 
Thomas Heatherwick, kterého 
si najímá například Google.
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Designéři vnímají Londýn 
jako světovou Mekku krea-
tivního průmyslu a silnou 
součást britské identity s bo-
hatou tradicí, od Thomase 
Chippendalea (slavný a často 
napodobovaný interiérový 
návrhář 18. století) až po 
Zahu Hadid. Britští archi-
tekti pracovali na takových 
dílech, jako je německý 
Reichstag či pařížské Centre 
Pompidou, cítí se jako jed-
ničky v globálních trendech 
designu aut, technologií 
i počítačových her.     

A co konkrétně designéři 
požadují? Aby vláda zacho-
vala programy studentských 

výměn, aby nezapomínala na 
jejich roli v průmyslu a do-
sáhla pro sektor co největší-
ho sepětí s EU, aby kreativní 
firmy mohly bez administra-
tivních problémů dále lákat 
a zaměstnávat talenty z celé-
ho světa, a také aby dokázala 
vyjednat takovou podobu 
autorských práv, jež nebudou 
zatěžovat kreativce velkou 
byrokracií ani náklady.

Aktivisté posbírali podpisy 
řady zvučných jmen, pod 
manifestem jsou podepsáni 
například architekti David 
Kohn, Thomas Heatherwick 
či designér Micha Weid-
mann. 
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