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ČSSD zvažuje vlastního 
kandidáta na Hrad 
Sociální demokracie podle 
svého šéfa nevidí žádné-
ho levicového uchazeče 
o prezidentský úřad. Proto 
uvažuje o vlastním, který 
by se postavil mocenskému 
paktu Zeman–Babiš. str. 2

Portál Slevomat  
je znovu na prodej
Trh slevových portálů čeká 
možná významná vlastnic-
ká rošáda. Zdroje blízké spo-
lečnosti potvrdily, že server 
Slevomat je na prodej. str. 6

Žen ve vedení podniků  
přibývá. Ale jen zvolna
Manažerky se v řízení vel-
kých českých firem nadále 
uplatňují jen sporadicky. 
Podíl žen mezi šéfy dvou 
set padesáti největších fi-
rem činí 12,5 procenta. str. 7

Trh luxusního zboží  
drží nad vodou Číňané 
Stovka největších světo-
vých prodejců exkluzivního 
zboží utržila v loňském 
fiskálním roce meziročně 
o 4,5 procenta méně. Nejví-
ce za luxus utrácejí čínští 
zákazníci. str. 8

přečtěte si:

SPECIÁL
Vzdělávání

Krátce

Boj o voliče
Čeká nás brutální kampaň. 
Bude to hra o vše, říká 
první místopředseda ČSSD 
a ministr vnitra Milan 
Chovanec. 

ROZHOVOR

str. 14–15

Byznys s Čínou
Zemanova výprava 
v Číně domluvila prodej 
přesnídávek i výcvik pilotů. 
Investiční smršť avizovaná 
při loňské návštěvě Si Ťin- 
-pchinga se zatím nekoná.

TÉMA
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Státu hrozí arbitráže 
za zadržování DPH
Zajišťovací příkaz. Nástroj, 
kterým si Finanční správa snaží 
pojistit daňové odvody u firem 
podezřelých z podvodů s DPH, 
poslal do insolvence už desítky 
společností. Zlikvidovat však 
může i fungující firmy, které se 
ničeho nelegálního nedopustily. 
Ty už teď zvažují arbitráže až 
o miliardy korun. 

BYZNYS / str. 5
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Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se vyslovil pro to, aby si Česko 
stanovilo termín přijetí eura. Důvodem bude podle něj situace v Evropě 
po francouzských a německých volbách. „Na podzim před volbami 
do Poslanecké sněmovny a určitě po nich musíme vést intenzivní veřejnou 
debatu o tom, jak postupovat, abychom se neocitli na periferii EU, ale 
naopak se udrželi v jejím jádru,“ uvedl na sněmu Hospodářské komory ČR. 
Z parlamentních stran má v programu přijetí společné evropské měny před 
rokem 2030 opoziční TOP 09.

Sobotka: Musíme se k euru  
postavit čelem

Případy pro pamětníky
Nejen slepá musí být spravedlnost v Česku, navíc 
musí mít sloní paměť. Soud začal včera projed-
návat kauzu nákupu armádních letounů CASA 
za 3,5  miliardy, o kterém rozhodla v roce 2009 
Topolánkova vláda. Tehdejší ministryni obrany 
Vlastě Parkanové hrozí za zneužití pravomoci 
a porušení povinnosti při správě cizího majetku 
deset let vězení. Zároveň včera uplynulo pět let 
od zadržení tehdejšího poslance a hejtmana 
Davida Ratha se sedmi miliony korun v krabici 
od vína. Pravomocně zatím nebylo rozhodnu-
to. Ústavní soud minulý týden vyslechl svědky 
ke stížnosti senátorů z roku 2015, podle které jsou 
peníze na zdravotnické prostředky rozdělovány 
nespravedlivě. Tímhle tempem budou z horkých 
kauz, než se rozhodne, historky pro pamětníky.

Poslanci odložili rozhodnutí o tom, kolik veřej-
ných firem bude mít výjimky z povinnosti zveřej-
ňovat smlouvy. Zatímco poslanci chtěli výjimek 
více, senátoři méně, a tak poslanci chystají další 
vlastní variantu. Jak by ne, taková věc se musí 
dobře rozmyslet. A zařídit dost složitě, aby to ne-
vypadalo, že ti, kdo budou hlasovat pro schování 
informací o veřejných penězích, chtějí schovávat 
nějaké informace o veřejných penězích.

Do loga pro svou koalici si lidovci a Starostové 
vybrali symbol plného signálu Wi-Fi. Má symboli-
zovat rodinu a budování společnosti. To sedí. Kde 
by byla rodina a společnost bez dobrého webového 
připojení?

n Socialisté se obávají 
mocenského paktu pre-
zidenta Miloše Zemana 
se šéfem ANO Andrejem 
Babišem. Část vedení 
strany by o vhodném 
kandidátovi nevypisova-
la vnitrostranické refe-
rendum.

Pavel Otto

Socialisté stmelení chováním 
prezidenta Miloše Zemana 
k premiérovi Bohuslavu So-
botkovi a také sílícím angažmá 
hlavy státu ve prospěch lídra 
ANO Andreje Babiše zvažují, že 
vyberou vlastního kandidáta 
na Pražský hrad. Vedení strany 
se původně chtělo dotázat v lis-
topadu členské základny, koho 
by podpořila. 

„Sociální demokracie nevidí 
žádného levicového uchazeče 
o prezidentský úřad,“ pro-
hlásil Sobotka. Proto uvažuje 
o vlastním, který by se postavil 
mocenskému paktu Zemana 
se šéfem ANO, jehož cílem je 
podle ministerského předsedy 
kontrolovat zemi jako Babišovu 

firmu. „Spojenectví obou poli-
tiků je v řadě případů očividné. 
Byl to přece Miloš Zeman, kdo 
podal ústavní stížnost na zákon 
o střetu zájmů, proti němuž 
hlasovalo jen ANO,“ připomněl. 

Za současným váháním 
prezidenta odvolat Babiše vidí 
Sobotka vzájemnou podporu 
ambicí obou politiků dostat 
se na Hrad a do čela Strakovy 
akademie. „Měli bychom ve vol-
bách udělat všechno pro to, aby 
Andrej Babiš nebyl premiérem, 
a vedeme vážnou debatu o pre-
zidentské volbě,“ uvedl s tím, že 
svoji kandidaturu vyloučil.

Možnost vlastního adepta 
připustil v rozhovoru pro deník 
E15 i první místopředseda so- 
cialistů Milan Chovanec. „Par-

taj začala více vnímat nebez-
pečí zvenčí a semkla se. Mnozí 
podporovatelé Miloše Zemana 
si začali uvědomovat, co by 
po volbách mohl znamenat 
Andrej Babiš v roli premiéra,“ 
řekl.

Kdyby ČSSD vhodnou 
osobnost nenašla, zeptal by se 
Chovanec členské základny. 
„Nebylo by to referendum, spíše 
anketa,“ dodal. Předseda Sená-
tu Milan Štěch však má o tomto 
postupu pochybnosti. „Skupi-
na příznivců Miloše Zemana 
v sociální demokracii se velmi 
zmenšila, ne-li ztratila. Osobně 
bych hlasování nevypisoval. 
Ať si každý náš člen posoudí 
kandidáty na prezidenta sám,“ 
míní.  ROZHOVOR str. 14 – 15

ČSSD zvažuje vlastního 
kandidáta na Hrad 

Protagonisté dne

Tomáš ČUPR

ZAKLADATEL PORTÁLU SLEVOMAT

Vladimír DLOUHÝ

PREZIDENT HOSPODÁŘSKÉ KOMORY

Lucy PENG

ŘEDITELKA ANT FINANCIAL SERVICES

Portál Slevomat možná změní 
majitele. Předpokládaná výše 
transakce by se mohla pohybovat 
mezi dvaceti a padesáti miliony eur.

str. 6

Hospodářská komora pojede dál 
pod jeho vedením. Jakožto jediného 
kandidáta jej delegáti komory 
potvrdili ve funkci prezidenta.

str. 6

Napjatě očekávaný primární 
úpis akcií platební divize gigantu 
Alibaba se zřejmě odkládá. Na vině 
je politická nejistota v Číně.

str. 9

Zápisník  
Adély Čabanové

OBVODNÍ SOUD v Praze včera začal projednávat kauzu nákupu letadel CASA. Obžalobě čelí bývalá ministry-
ně obrany Vlasta Parkanová a někdejší šéf ministerské sekce vyzbrojování Jiří Staněk (uprostřed). Parkanová 
se na poslední chvíli vzdala své účasti. Staněk vinu odmítl. Na snímku vlevo je advokát Parkanové Tomáš 
Sokol před zahájením soudu.

KAUZA LETADEL CASA JE U SOUDU
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n Novela zákona o re-
gistru smluv jde k ledu, 
poslanci chtějí připra-
vit nový, kompromisní 
návrh. O něm by chtěli 
hlasovat až na další 
schůzi dolní komory 
parlamentu.

Jana Havligerová

Zákon o registru smluv, který 
politici prezentují jako jeden 
z pilířů boje proti korupci, se 
mění v danajský dar. Norma 
platí od loňského července 
a už by měla doznat zásad-
ních změn. Měla, ale hned tak 
nedozná. 

Zamýšlená novela je 
předmětem sporu nejen mezi 
jednotlivými partajemi v dolní 
komoře parlamentu, ale také 
mezi sněmovnou a Sená-
tem. Právě Senát předlohu 
poslancům vrátil, a to kvůli – 
podle senátorů – neúnosnému 

množství výjimek ze zákona. 
Poslanci ovšem o vrácené 
novele odmítli znovu hlasovat. 
Tvrdí, že připravují novou 
novelu, kompromis, který by 
byl přijatelný 
pro všechny. To 
ale znamená, 
že k zbrusu no-
vému návrhu 
se bude opět 
muset vyjádřit 
vláda, a tak se 
jím poslanci 
budou moci 
zabývat nejspíš 
až na schůzi 
sněmovny, 
která začne 
koncem červ-
na. Projednat 
by se pak mohl ve zrychleném 
čtení.

Jestli ovšem nová, kompro-
misní novela najde dost pod-
porovatelů, není vůbec jisté. 
Opoziční TOP 09 a hnutí Úsvit 
chtějí zachovat současné 
znění zákona, které z registru 

smluv nepřipouští výjimky. 
A velmi neurčitě o rodícím se 
kompromisu hovoří i strany 
vládní koalice nebo ODS. Řada 
poslanců je přesvědčená, že 

nynější zákon 
je platný jen 
krátce a před 
jeho změnami 
by bylo vhodné 
ho delší dobu 
testovat v pra-
xi. 

Sporná no-
vela, která má 
padnout pod 
stůl, pochází 
z dílny KDU-
-ČSL. Lido-
večtí poslanci 
původně před-

pokládali, že smlouvy nebude 
muset zveřejňovat národní 
podnik Budějovický Budvar. 
Sněmovna posléze do výji-
mek přidala také další státní, 
krajské a obecní společnosti. 
Senátoři tyto plošné výjimky 
odmítli.

Zákon o registru smluv 
rozhádal sněmovnu a Senát
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n Země střední a vý-
chodní Evropy rostly 
meziročně o 4,3 pro-
centního bodu, české 
výsledky jsou na dol-
ním konci tabulky.

Arsen Lazarevič

Česká ekonomika v prvním 
čtvrtletí letošního roku 
zvýšila svůj ekonomický vze-
stup. Hrubý domácí produkt 
meziročně vzrostl o 2,9 pro-
centa, v předchozím čtvrtletí 
přitom činil meziroční růst 
jen 1,9 procenta. Ekonomika 
také mezičtvrtletně zrych-
lila na 1,3 procenta oproti 
0,4 procenta z konce loňska. 
Vyplývá to z údajů, které zve-
řejnil Český statistický úřad. 

Taková optimistická 
čísla přitom trhy neočeká-
valy. „Čísla jsou příjemným 
překvapením a potvrzují, 
že zpomalení ekonomiky 

v závěru minulého roku bylo 
pouze dočasné,“ uvádí Jakub 
Seidler, hlavní ekonom ING 
Bank. „Důkazem je i reakce 
trhu, kdy koruna posílila 
na svou nejsilnější úroveň 
od doby, kdy ČNB opustila 
kurzový závazek,“ doplňuje 
Monika Junicke, analytička 
Raiffeisenbank. 

Česku se daří ve srov-
nání se západní Evropou. 
„Tuzemská ekonomika 
zrychlila tempo dohánění 

našich sousedů ze staré EU,“ 
uvedl Pavel Sobíšek, analytik 
UniCredit Bank. Za našimi 
východními sousedy ale 
zaostáváme – průměrně 
země střední a východní 
Evropy zrychlily meziročně 
svůj růst o 1,1 procentního 
bodu na 4,3 procenta. „Tempo 
Maďarska nebo Polska je vyš-
ší než v ČR. Pohybujeme se 
na chvostu smečky,“ zakonči-
la Helena Horská, analytička 
Raiffeisenbank.

Česká ekonomika příjemně 
překvapila růstem

Žižkovskou Seifertovu ulici 
čeká v příštích letech velká 
proměna. Institut plánování 
a rozvoje hlavního města 
Prahy (IPR) plánuje revitali-
zaci hlavní žižkovské tepny 
včetně navazující Táboritské 
ulice v souvislosti s chysta-
nou opravou tramvajových 
kolejí. Na detailech návrhu 
nyní pracuje ateliér edit! 

„Je to poprvé, co pro nás 
koncepční studii vypraco-
vává externí firma,“ uvedl 
ředitel IPR Ondřej Boháč. 
Ateliér má vyřešit především 
tři problémové body této čás-
ti Žižkova. Jde o místo styku 
ulic Seifertovy a Chlumovy, 
schodiště mezi Táboritskou 
a Chelčického ulicí a okolí 
obchodního centra Bezov-
ka u Olšanského náměstí. 
Rozdíl ve výšce terénu 
Seifertovy a Chlumovy ulice 
má například místo dnešní 
nevzhledné zdi řešit soustava 

zelených ostrůvků a dvoje 
takzvané jezdecké schody, 
tedy pozvolné stupně. 

Změn dozná i historic-
ké schodiště z Táboritské 
do Chelčického ulice, známé 
z řady filmů i z literatury. 
Jednotlivé stupně budou 
doplněny o LED diody, které 
budou chodci moci ovládat 
a vytvářet tak svítící obrazce.

Dopravní podnik plánuje 
opravu tramvajové trati nej-
později na rok 2022, pokud 
bude projektová dokumen-
tace hotová dříve, mohly by 
se ulice měnit podle IPR už 
v roce 2020. /sin/ Více E15.cz

Žižkovská tepna 
Seifertova se promění 

Růst českého HDP (v procentech)

Pramen Český statistický úřad 
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Řada poslanců je 
přesvědčená, že 
současný zákon je 
platný jen krátce 
a před jeho změna-
mi by bylo vhodné 
ho delší dobu 
testovat v praxi.
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http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/zizkovska-tepna-seifertova-se-promeni-legendarni-schody-budou-svitit-1332495


Cena každé přijaté SMS je 99 Kč vč. DPH (zahrnuje poštovné i balné). Provozuje CN INVEST, a. s., 
infolinka 296 363 199 ve všední dny 8–16 hod.,mobil@cninvest.cz, www.platmobilem.cz.

POŠLETE SMS NA ČÍSLO 902 11 VE TVARU:
REALITY  JMÉNO  PŘÍJMENÍ  ADRESA  MĚSTO  PSČ

OBJEDNÁVEJTE 

I PŘES 
SMS!

PRÁVĚ
V PRODEJI

Zakoupíte ve všech prodejnách Geco a Relay.

Jak bude vypadat 
metropole za 20 let



n Ministerstvo financí 
zatím arbitráže kvůli 
honbě na daňové úni-
ky neřeší. První firmy 
ale už žalobu na stát 
zvažují. 

Daniel Novák

Snaha Finanční správy 
pojistit si daňové odvody 
u podezřelých firem přes tak-
zvané zajišťovací příkazy se 
v budoucnu může státu vrátit 
v podobě soudů a arbitráží. 
Odhady z trhu uvádějí, že 
po vydání zajišťovacích pří-
kazů už desítky společností 
skončily v insolvenci. Po ob-
stavení účtů nebyly schopné 
dál podnikat. V případných 
arbitrážích se může jednat 
o miliardy korun.     

Do řetězových obchodů, 
jejichž výsledkem je neodve-
dená daň z přidané hodno-
ty, se mohou firmy dostat 
i nevědomě. Finanční správa 
ovšem při postihování celého 
řetězce udeří i na ně. Fakt, že 
to bylo neoprávněně, přitom 

může vyjít najevo až s odstu-
pem několika let. 

„Takto mohou zaniknout 
fungující firmy. Pokud za dva 
roky prokážou, že v tom byly 
nevinně, budou samozřejmě 
po českém státu chtít náhra-
du. A tyto náhrady nebudou 
malé,“ říká Jiří Žežulka, 
manažer poradenské skupiny 
Apogeo, který ještě předlo-
ni vedl Generální finanční 
ředitelství a spoluzakládal 
Daňovou Kobru.

První postižené firmy již 
arbitráž zvažují. „Vzhledem 
k tomu, že uvedeným postu-
pem byly poškozeny význam-
né investice, když kumulovaný 
obrat naší společnosti za po-
sledních pět let dosáhl třiceti 
miliard korun a investoři 
budou chtít náhradu investic 
po odpovědném subjektu, 
máme za to, že bude nutné ná-
rok uplatnit v arbitráži proti 
České republice,“ uvedl Pavlo 
Polianskij, jednatel firmy  

2P Commercial Agency, která 
do loňského zásahu Finanční 
správy byla jedním z největ-
ších distributorů mobilních 
telefonů v Česku. 

Na úřadech je však zatím 
klid. „Ministerstvo financí ani 
Finanční správa ČR nemají 
žádné indicie nasvědčující 
tomu, že by uplatňování 
zajišťovacích příkazů mohlo 
v budoucnu ze strany dotče-
ných daňových subjektů vést 
k zahájení arbitráží proti Čes-
ké republice,“ sdělila Monika 
Bačová z tiskového oddělení 
ministerstva financí. 

Žežulka z Apogeo odhadu-
je, že první případy se mohou 
k soudům dostat za jeden až 
dva roky. „Mohou to být část-
ky, které pro stát nebudou 
zatěžující, mohou to však být 
i astronomické částky v mi- 
liardách korun,“ dodal. 

„Je zřejmé, že firmy, které 
byly neprávem zajišťovacími 
příkazy zasaženy, se budou 
bránit postupu finančních 
úřadů,“ řekl advokát Jan 
Rambousek, který je členem 
rady Unie daňových poplat-
níků ČR. Problém však podle 
něj je, že finanční úřad často 
zabaví veškeré finanční pro-
středky včetně movitého ma-
jetku, a tak plátce nejenom 
že nemá možnost zaplatit si 
pro své zastoupení daňové-
ho profesionála, ale nemá 
ani na zaplacení soudních 
poplatků.
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Státu hrozí arbitráže 
kvůli honu na daně

n Stát může zabít 
i zdravou firmu, říká 
spoluzakladatel Da-
ňové Kobry Jiří Žežul-
ka, který už přes rok 
pracuje v soukromém 
sektoru.

 Přiznáte si podíl 
na startu mašinerie, v níž 
postihy daňových úniků 
mohou dopadat i na nevin-
né firmy?
Určitě ho mám. Za mého 
působení jsme se ale hodně 
bránili postihovat firmy 
v té části dodavatelského 
řetězce, do které se mohly 
dostat nevědomě. Tam jsme 
šli jen tehdy, když byla věc 

nesporná. Obecně také platí, 
že když takto postupuje 
Daňová Kobra, tedy policie 
v součinnosti s Finanční 
správou, tak se málokdy 
splete. Když do toho jde 
finančák samostatně, tak se 
může stát, že zabije i něko-
ho, kdo za to nemůže.

 Co vás vedlo ke kritice 
zprávy vašeho nástupce 
na Generálním finančním 
ředitelství o vyšetřování 
korunových dluhopisů?
Nerozumím číslům, která 
zpráva uvádí. Myslím, že je 
někdo záměrně upravuje 
tak, aby je potom mohl 
použít pro jiné účely. Že 
někdo do čísel v tabulce 
o korunových dluhopisech 
zahrnul i úkony Finanční 
správy, které s dluhopisy 
nesouvisejí, je možná snaha 
zmást méně informované 
poslance a navodit dojem, že 
se skutečně něco děje. 

 Z jakého důvodu jste 
odešel z Generálního fi-
nanční ředitelství? Měl jste 

nějaký konflikt s Andrejem 
Babišem?
Nesplnil jsem zadaný úkol. 
Určité věci člověk nemůže 
vyměnit za židli generálního 
ředitele. Osobně si myslím, 
že když člověk pracuje pro 
státní instituci a pracuje pro 
ni dobře, tak by pro něj měl 
mít stát uplatnění i po jeho 
odchodu z vrcholných pozic. 
Moje představa byla, že 
dlouholetý ředitel Generál-
ního finačního ředitelství 
Jan Knížek, který udělal 
spoustu dobrých věcí, neměl 
být vyhozen. To byla moje 
podmínka, když jsem funkci 
bral. Pan ministr záhy 
začal trvat na tom, abych 
ho vyhodil. Řekl jsem, že to 
neudělám. /dnv/  Více E15.cz

Žežulka: O korunových 
dluhopisech se neříká pravda

AKTIVNÍ ÚŘEDNÍCI. V boji proti daňovým únikům prý může ne-
jednou padnout rána vedle. I nevinným firmám pak hrozí zánik.
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Spolky nemusejí mít EET 
do tržeb 300 tisíc ročně
Ministerstvo financí zvý-
šilo hranici tržeb, do které 
nemusejí spolky a nezis-
kové organizace evidovat 
tržby z drobné vedlejší 
podnikatelské činnosti, na 
300 tisíc korun ročně. Do-
sud to byla částka 175 ti- 
síc korun. Sdružení míst- 
ních samospráv však 
považuje zvýšení za nedo-
statečné.

Equa bank 
zdvojnásobila zisk
Čistého zisku 45 milionů 
korun dosáhla v prvním 
čtvrtletí Equa bank. Loni 
ve stejném období to bylo 
21 milionů korun. Za me-
ziročním nárůstem stojí 
pokračující zájem klientů 
o produkty a služby nebo 
o úvěry s podporou Evrop-
ského investičního fondu.

Baxter zastavil výrobu 
v Gambru Přerov 
Mezinárodní společnost 
Baxter zastavila výro-
bu v továrně Gambro 
v Přerově, která produkuje 
zdravotnickou techniku. 
Většina z 620 zaměstnan-
ců zůstala doma a pobírá 
plnou mzdu. Baxter o uza-
vření Gambra rozhodne 
v polovině června.

Continental Barum loni 
vydělal 3,5 miliardy
Otrokovickému výrobci 
pneumatik Continental 
Barum loni klesly tržby 
o dvě procenta na 56,4 mi- 
liardy korun. Zisk mezi-
ročně vzrostl o šest pro-
cent na 3,5 miliardy korun. 
V předloňském roce vy-
stoupily tržby společnosti 
na rekordních 57,7 mi- 
liardy korun.  Více E15.cz

Vyškovský pivovar 
přestal vyrábět
Czech Beverage Industry 
Company, která má 
od státu pronajatý 
vyškovský pivovar, v něm 
zastavila výrobu. Dál už 
jen doprodává zásoby, 
Firma za účetní rok 
končící loňským říjnem 
prohloubila ztrátu na 
téměř čtrnáct milionů 
korun. /čtk/  Více E15.cz

Krátce

http://nazory.e15.cz/rozhovory/o-korunovych-dluhopisech-se-nerika-pravda-rika-spoluzakladatel-danove-kobry-1332494
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/barumu-loni-po-osmi-letech-klesly-trzby-zisk-se-zvysil-1332498
http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/vyskovsky-pivovar-zastavil-vyrobu-prodelaval-1332490
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n Majitelé největšího 
českého slevového 
portálu, kterými jsou 
dosud investorské 
skupiny Miton, Enern 
i původní zakladatel 
Tomáš Čupr, drží své 
podíly zatím pět let.

Hana Filipová, Daniel Novák

Český trh slevových portálů 
čeká možná významná vlast-
nická rošáda. Dva zdroje 
blízké společnosti a další 
dva z bankovního sektoru 
potvrdily Mergermarketu, že 
server Slevomat je na prodej. 

Na transakci má dohlí-
žet poradenská společnost 
Corpin. Její partner Jiří Hák 

informaci nekomentoval. 
Sdílnější nebyl ani spoluma-
jitel Mitonu Ondřej Raška. 
„O Slevomat je mezi investo-
ry zájem celou dobu, co ho 
vlastníme,“ uvedl.

Hodnota transakce 
se i podle zdrojů 
může pohybo-
vat mezi dva-
ceti a pade-
sáti miliony 
eur, záležet 
bude na výši 
prodaného 
podílu. Ty 
zatím drží in-
vestiční skupiny 
In-Bridge a Miton, 
dalším akcionářem je sku-
pina Enern bankéře Petra 
Šmídy a investora Pavla 
Muchy. Jako venture investor 
je v Enernu angažován také 

podnikatel Tomáš Čupr, kte-
rý Slevomat před lety založil. 
Časový horizont prodeje 
zatím není znám.

Návštěvnost portálu se 
pohybuje mezi 200 až 300 ti- 

síci lidí denně, tržby 
firmy předloni 

dosáhly 362 mi- 
lionů korun, 

přičemž 
zisk činil 
35 milionů 
korun. Loňské 
výsledky ještě 

společnost 
nezveřejnila 

ve sbírce listin.
To, že se na tu-

zemském slevovém trhu 
rozhlížejí noví investoři, 
potvrzuje i dvojka na trhu, 
společnost Pepa.cz, která 
loni dosáhla obratu zhruba 

300 milionů korun. „Mohu 
potvrdit, že za poslední 
měsíce jsme řešili minimál-
ně dvě nabídky investorů, 
které by dávaly vzhledem 
k našemu budoucímu 
směřování smysl. Věříme ale 
našemu hlavnímu produktu, 
tedy domácímu cestování, 
natolik, že nemáme zásadní 
důvod k přijetí investora, 
a to také s přihlédnutím 
k naší dlouhodobé finanční 
stabilitě, která nám umožní 
další investice do vlastního 
rozvoje,“ vysvětlil Petr Sýko-
ra, výkonný ředitel Pepa.cz. 
„Případný prodej Slevomatu 
velkým hráčům z bývalého 
slevového trhu, kam řadíme 
rovněž Pepu, ale paradoxně 
pomůže a otevře nové pří-
ležitosti pro jejich rozvoj,“ 
konstatoval.

Portál Slevomat  
je znovu na prodej

Hodnota  
transakce se podle 

prodaného podílu může 
pohybovat od dvaceti do

50
milionů eur.

Hospodářskou 
komoru dál 
vede Dlouhý
Delegáti Hospodářské 
komory zvolili za svého 
prezidenta na další tříleté 
období jediného kandidáta 
Vladimíra Dlouhého. V čele 
komory stojí už tři roky. 

Dlouhý před sněmem 
řekl, že byl před třemi lety 
zvolen, aby pomohl pod-
nikatelům v boji s nekalou 
konkurencí či „buzerací 
státními úředníky“. Ačkoli 
komora pod jeho vedením 
posílila svůj vliv a zlepšila 
služby, stále není spokoje-
na s podmínkami pro pod-
nikání, které tak zůstanou 
prioritou v dalším tříletém 
prezidentském období.

Dlouhý byl v letech 
1990 až 1992 ministrem 
hospodářství a ministrem 
průmyslu a obchodu až 
do roku 1997. Pracoval jako 
poradce společnosti ABB 
a banky Goldman Sachs 
a vyučoval na vysokých 
školách. /čtk/  Více E15.cz

SÉRIOVOU VÝROBU obojživelných minibusů chystá u Prahy česká pobočka společnosti Enjoy 
Tech Limited. Zatím předvedla sedmimetrový model, který pojme dvanáct cestujících včetně 
řidiče. Vychází ze standardního Me rcedesu Sprinter. Poptávku firma očekává ze Spojených 
arabských emirátů, Ruska nebo Číny. 

PLUJÍCÍ MINIBUS
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Jan Pavec

Sovětský svaz ani Rusko 
nikdy nebyly pro výrobce 
traktorů Zetor dominant-
ním trhem, v posledním 
desetiletí se tam vyvezlo 
pouze několik strojů. Situace 
se teď ale změní, za pár let 
jich může tamní lány brázdit 
mnohem více. 

Traktory brněnského vý-
robce se totiž budou monto-
vat přímo v Rusku ve městě 
Kovrov zhruba 240 kilome-
trů východně od Moskvy. 
„Obchod je uzavřen, dolaďují 
se poslední detaily kolem 
financování,“ uvedla komu-
nikační ředitelka podniku 
Margaréta Víghová.

Brněnský producent 
v průběhu letošního roku 
pošle společnosti Kovrov 
Electromechanical Plant 
prvních sto kompletních 
sad traktorů Zetor Forterra. 
Smontované stroje se pak 
v Rusku budou prodávat pod 
názvem Ant-Zetor, k zákaz-
níkům by se měly dostat 
ještě v letošním roce. 

„V tuto chvíli je na cestě 
do Ruska první zásilka 
několika našich traktorů. 
Následně partnerovi na mís-
tě pomůžeme s nastavením 
výrobních procesů a postu-
pů, aby se zachovala vysoká 
kvalita montovaných strojů. 
Po nějakou dobu tak budou 
v Rusku působit odborníci 
z naší společnosti,“ připo-
mněla Víghová. 

V dalších fázích by se měl 
ruský výrobce dále osamo-
statňovat a z Brna už by 
měly přicházet jen klíčové 
komponenty – motory 
a převodovky. Podobným 
způsobem se díly ke smon-
tování vyvážejí už několik 
let do Brazílie. V minulosti 
se zetory montovaly také 
v Iráku, Indii, Barmě nebo 
Ghaně. 

Ruský partner Zetoru 
vyrábí počítačem řízené 
obráběcí stroje, hydraulic-
ké systémy nebo pojízdné 
nakladače. Kovrovský závod 
bude pro traktory Zetor za-
jišťovat homologace, obchod 
i servis. Více E15.cz

Zetor bude montovat 
traktory u Moskvy

http://www.e15.cz/vyhledavani?q=dlouh%C3%BD&hash=e15main69a9&keyword=dlouh%25C3%25BD
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/zetory-pronikaji-do-ruska-budou-se-montovat-u-moskvy-1332502
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n Z 250 největších 
společností v Česku 
jich jen 44 má ve vede-
ní víc než třetinu žen. 
Průměrný podíl je  
12,5 procenta žen.

Adéla Čabanová

Ženy se ve vedení velkých 
českých firem nadále uplat-
ňují jen sporadicky. Potvrdil 
to Index zastoupení žen 
2017 platformy Byznys pro 
společnost. Podíl žen mezi 
šéfy 250 největších firem činí 
12,5 procenta. Oproti loňsku 
se jejich zastoupení zvýšilo 
o půl procentního bodu. 

„Bohužel se zdá, že situace 
v nejvyšším vedení největ-
ších společností se nemění 

Žen ve vedení podniků  
přibývá. Ale jen zvolna

• Ve statutárních orgánech má z top 250 největších firem jednu ženu 
třicet procent, dvě ženy 10,4 procenta a tři ženy jen 3,2 procenta 
společností.

• Nejvíce žen mají ve vedení obchodní firmy, a to 16,2 procenta.

• Nejméně žen působí ve vrcholných orgánech v oborech stavebnictví 
(7,1 procenta) a peněžnictví a pojišťovnictví (8,7 procenta).

• Z dat za 27 tisíc akciových společností vyplývá, že míra zastoupení 
žen v orgánech klesá u největších firem. 

Více žen řídí obchod,  
méně banky

Tatra opět navyšuje výrobu  
a hledá až sto nových zaměstnanců

Kopřivnická automobilka TATRA TRUCKS prožívá přízni-
vé období. Letos slaví už 120. výročí od vyrobení prvního 
automobilu v Kopřivnici, plánuje další navýšení výroby 
a k tomu potřebuje nové zaměstnance. Proto spustila ná-
borovou kampaň. Chce přijmout až sto nových pracovníků 
na převážně dělnické pozice.

„Hledáme především pracovníky do vý-
roby. Zejména obráběče, seřizovače, 
obsluhu CNC strojů, frézaře, montážní 
dělníky a podobně. Podmínkou pro 
přijetí je kromě odbornosti a prokazatel-
né praxe také ochota pracovat ve směn-
ném provozu,“ říká Kateřina Nogolová, 
personální ředitelka TATRA TRUCKS.

Najít v Moravskoslezském kraji kvali-
fikovanou pracovní sílu není snadné. Ta-
tra ale věří, že bude úspěšná: vždyť loni 
dokázala v rámci náborových kampaní 
přilákat přes 350 zaměstnanců. Značka 
Tatra je silná, má v kraji zvuk. Stovky 
loajálních zaměstnanců s ní spojili celou 
svoji profesní kariéru.

K pozitivnímu vnímání automobilky 
Tatra širokou veřejností přispělo i to, 
jak se po úspěšné restrukturalizaci pod 
vedením nových majitelů Jaroslava Str-
nada a Reného Matery dostala během 
krátké doby z těžké situace zpět k pro-
speritě. V minulém roce sjelo z výrobní 
linky 1326 vozů a výroba meziročně 
narostla o neuvěřitelných 56 procent, 
letos se čeká další růst.

Benefity i unikátní výroba
I proto hledá Tatra do výroby posily. Na-
bízí na poměry Moravskoslezského kraje 
nadprůměrný plat, příplatky, bonusový 
systém, mimořádné odměny i celou šká-
lu zaměstnaneckých benefitů jako jsou 
například týden dovolené navíc, příspě-
vek na penzijní připojištění či dotované 
stravování ve vlastní moderní závodní 
jídelně. Kromě nadstandardních benefitů 
je Tatra pro potenciální zaměstnance 
lákavá i unikátním výrobním programem.

„Jedinečností Tatry je kromě bohaté 
historie také fakt, že kromě sériové 
výroby dokáže postavit unikátní spe-
ciály přímo dle potřeb a požadavků 
zákazníků. Nejsme tedy klasickou au-
tomobilkou, kde zaměstnanci na lince 

stereotypně opakují stále stejné úkony. 
Naopak, téměř každý u nás vyrobený 
automobil je unikát, což od dělníka 
ve výrobě vyžaduje schopnost číst plány 
a měnit postupy podle vozidla, které je 
zrovna na lince. Takže práce v Tatře je 
vhodná pro člověka, který má pozitivní 
vztah k technice a k autům obecně. Je 
zajímavá a zábavná, ale zároveň nároč-
ná. Klade vysoké nároky na montážní 
dělníky i dělníky ve výrobě, musí to být 
tedy špičky v oboru – samostatní a flexi-
bilní,“ upřesňuje Kateřina Nogolová.

Automobilka průběžně modernizuje 
výrobní linku, kde se pracuje na nejmo-
dernějších strojích. Plánují se masivní 
investice i do vlastního areálu továrny 
tak, aby pracovní prostředí bylo pro 
zaměstnance co nejpřívětivější a odpo-
vídalo významu a věhlasu značky Tatra. 
Zájemci o práci se mohou hlásit buď 
osobně, nebo e-mailem na adrese  
zamestnani@tatra.cz.

Pracovat v kopřivnické automobilce 
znamená možnost podílet se na tak 
unikátním výrobku, jakým nákladní auto-
mobily Tatra jsou. Setkat se s nimi můžete 
doslova po celém světě. Díky unikátní 
tatrovácké koncepci s centrální nosnou 
rourou a nezávisle zavěšenými výkyvnými 
polonápravami jde o nenahraditelné 
pomocníky jak v terénu, tak i na silnicích, 
což potvrzují uživatelé tatrovek jak v civil-
ním sektoru, tak i ve speciálních složkách.

266605/56 inzerce

nebo se mění tak pomalu, 
že se jedná o jednotky žen. 
Přestože se vede silná veřej-
ná diskuze, v reálných čís-
lech se to neprojevuje,“ uved-
la předsedkyně Byznysu pro 
společnost Pavlína Kalouso-
vá. Pro vyšší zastoupení žen 
ve vrcholových funkcích je 

zásadní vytváření podmínek 
pro zaměstnance a zaměst-
nankyně ke sladění pracov-
ního a rodinného života. 
Přínos genderové diverzity 
pro ekonomické výsledky je 
podle Kalousové prokázaný, 
ovšem až u zastoupení žen 
alespoň z jedné třetiny. 

Podle Magdalény Dobi-
šové z vedení Skansky ČR 
a SR jsou hranice toho, co 
sami zaměstnanci vnímají 
jako potřebné pro diverzi-
tu, u nás poměrně nízké. 
Vychází z toho, že v interním 
průzkumu spokojenosti jsou 
s podmínkami pro diverzitu 
spokojenější zaměstnan-
ci Skansky v Česku než 
ve Skandinávii, kde je situace 
objektivně lepší. „Naše země, 
nejen Česko, ale i Slovensko 
nebo Polsko, mají toto dědic-
tví,“ míní Dobišová.

U příležitosti Evropského 
dne diverzity zmínil ministr 
pro lidská práva Jan Chvojka 

(ČSSD) vliv rovných pravidel. 
„Měli bychom řešit pro-
blém horšího odměňování 
žen oproti mužům,“ řekl 
Chvojka.

Byznys pro společnost 
sledoval ve své statistice 
250 největších společností 
podle obratu spolu s ban-
kami a vlastními členskými 
firmami. Z nich má 44 firem 
ve vedení více než třetinu 
žen. Mezi 23 firem, které 
mají ve vrcholových orgá-
nech přes polovinu žen, patří 
ABB, GSK, Nestlé, Hruška, 
Sanofi, Tetrapak, Henkel 
nebo Sandvik Chomutov 
precision tubes.

Podíl žen ve vrcholových orgánech TOP 250 firem  
(v procentech)

  Pramen Byznys pro společnost

14
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9

8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10,01 10,23 10,24

11,28
11,65

12,1 12,0
12,45
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n Stovka největších 
světových prodejců 
exkluzivního zboží 
utržila v loňském 
fiskálním roce mezi-
ročně o 4,5 procenta 
méně.

Hana Filipová

Nestabilita měnových kurzů, 
kterou společnosti prodáva-
jící luxusní zboží promítly 
do cen svých výrobků, 
ovlivnila výsledky celého 
trhu. Tak například kvůli 
hlasování o brexitu spadla 
ve Velké Británii libra vůči 
dolaru o osmnáct procent 
a některé značky reagovaly 
zdražením. V Rusku šly zase 

ceny po zhodnocení rublu 
dolů o více než desetinu.

Každopádně sto největších 
firem, které spravují značky 
jako Louis Vuitton, Cartier, 
Estée Lauder, Ray-Ban, Guc-
-ci, Ralph Lauren a mnoho 
dalších, v účetním roce 
trvajícím od července 2015 
do července 2016 vykázalo 
tržby ve výši 212 miliard 
dolarů. To je proti předchozí-
mu účetnímu období pokles 
o 4,5 procenta.

V průměru každé firmě 
spadl zisk o 100 milionů 
dolarů, vyplývá z globální 
studie, kterou zpracovala po-
radenská společnost Deloi-
tte. „Předešlý rok vykazoval 
rekordně vysoké zisky. Cel-
kové číslo podstatně narostlo 
kvůli výjimečnému výdělku 

Luxus drží nad vodou Číňané 

Ukrajina znemožňuje přístup k ruským e-službám

Ukrajina zablokovala na svém území přístup k řadě rus-
kých internetových služeb. Stalo se tak v rámci sankcí proti 
Rusku, které Kyjev viní z podpory separatistů na východě 
země. Jde třeba o sociální sítě VKontakte a Odnoklassniki, 
vyhledávač Yandex či server elektronické pošty Mail.ru. 

Německá ekonomika už opět vzbuzuje důvěru

Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se 
v květnu dále zlepšila a index důvěry je nyní nejvýše od čer-
vence 2015 (20,6 bodu). Tvrdí to výzkumný institut ZEW.

Americký průmysl vzrostl nejrychleji za tři roky

Průmyslová výroba v USA se podle Fedu v dubnu mezi-
měsíčně zvýšila o procento, což je nejprudší tempo růstu 
za více než tři roky. Produkce zpracovatelského sektoru 
vzrostla také o jedno procento po březnovém poklesu 
o 0,4 procenta. Těžba se v dubnu zvýšila o 1,2 procenta 
a produkce rozvodných podniků stoupla o 0,7 procenta. /čtk/

Krátce
Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,702

Čína 1 3,469

Dánsko 1 3,551

EMU 1 26,420

Chorvatsko 1 3,556

Japonsko 100 21,023

Kanada 1 17,545

Maďarsko 100 8,535

Norsko 1 2,813

Polsko 1 6,292

Rusko 100 42,406

Švédsko 1 2,718

Švýcarsko 1 24,110

Turecko 1 6,717

USA 1 23,888

Velká Británie 1 30,769

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 16. 5. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  [%]

CETV 105,00    -0,66  

ČEZ 451,60    2,29  

Erste Bank 892,30    0,72  

Fortuna 106,00    0,09  

Kofola 397,00    1,25  

KB 971,90    -0,83  

Moneta 81,45    0,43  

O2 CR 277,00    2,59  

Pegas 920,00    1,88  

Philip Mor. ČR 13 763,00    -0,27  

TMR 660,00 0,00

Unipetrol 287,00    -0,17  

VIG 668,90    0,28  

Celkový objem (v tisících korun) 687 010

Akcie na pražské burze 16. 5. 2017 

Top 10 firem obchodujících s luxusním zbožím 
(tržby 7/2015–7/2016, v milionech dolarů, meziroční změna)

1. LVHM Francie 22,43 

2. Compagnie Financiere Richemont Švýcarsko 12,23 

3. The Estée Lauder Companies Inc. USA 11,26

4. Luxottica Group SpA Itálie 9,82

5. Kering SA Francie 8,74

6. The Swatch Group Ltd. Švýcarsko 8,51

7. L´Oreál Luxe Francie 8,03

8. Ralph Lauren Corp. USA 7,41

9. Chow Tai Fook Jewellery Group Hong Kong 7,29

10. PVH Corp. USA 6,29

Pramen Deloitte

společnosti LVMH z prodeje 
akcií Hermès v objemu 
2,8 miliardy dolarů. Nebýt 
toho, mohly být výsledky 
obou let téměř shodné,“ 
vysvětluje aktuální stav eko-
nom Deloitte David Marek. 

Nejvíc za luxus dosud 
utrácejí zákazníci z Číny, 
Ruska a Spojených arab-
ských emirátů, téměř tři 
čtvrtiny místních dokonce 
své výdaje za šperky, kabel-
ky, boty či oblečení světo-

vých a exkluzivních značek 
ještě zvýšily. O něco šetrnější 
jsou pak Japonci, Američané 
i obyvatelé unie. Ve většině 
případů se navíc na útratách 
nejčastěji podílejí turisté 
z jednoduchého důvodu: 
obvyklá je širší nabídka 
a výrobky jsou v cílových 
destinacích levnější. I přes 
globalizaci trhu se ceny 
stejných produktů v růz-
ných zemích liší, v přepočtu 
na dolary vyjde zboží v Číně 

často až o polovinu dráž než 
ve Francii a v Itálii.

Právě odtud pochází nej-
více výrobců zboží výjimeč-
ného nejen cenou, červeno-
-zeleno-bílou vlajku má 
na cenovkách asi 26 značek, 
což představuje na tržbách 
mezi stovkou největších 
podíl 16 procent. Ten největší 
− téměř čtvrtinový − drží 
Francie, ač ji v pomyslném 
stohlavém žebříčku zastupu-
je jen desítka společností.

STAŘÍ MISTŘI. Na obrazy provedené klasickými umělci odkazuje jedna z posledních kolekcí kabelek 
Louis Vuitton. Snímek je z Páté avenue v New Yorku.
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n Společnost provo-
zující platební sys-
tém AliPay údajně 
nedostane v politicky 
nejistém roce potřeb-
ný souhlas vlády.

Čínská společnost Ant Fi-
nancial Services si na svůj 
vstup na burzu ještě počká. 
Obchodníci přitom předpo-
kládali, že burzovní zvony 
se rozeznějí už letos. IPO 
dceřiné firmy retailového 
gigantu Alibaba, kterou 
investoři nedávno oceni-

li na 60 miliard dolarů, 
patřilo k nejočekávanějším 
v této sezoně. Podle zdroje 
listu Financial Times ale 
proběhne primární úpis 
akcií nejdříve na konci roku 
2018, případně až v první 
polovině roku 2019. 

Příčinou odkladu je 
především politické napětí, 
které v Číně panuje před 
podzimním sjezdem vlád-
noucí komunistické strany. 
Ten by měl vybrat nové ve-
dení země. „Ant by se chtěl 
stát velkým nadnárodním 
holdingem a na to potřebují 
souhlas vlády,“ cituje lon-
dýnský list nejmenovaného 
bankéře. „Jenže v roce poli-
tické nejistoty raději nikdo 
nepřijímá žádná rozhodnu-
tí,“ dodává zdroj.

Stejně tak by firma po-
třebovala požehnání vlády, 
pokud by se rozhodla akcie 
upsat jinde než v pevninské 
Číně. V úvahu připadají 
Hongkong nebo newyorský 
parket NYSE, kde se ob-
choduje s papíry mateřské 
Alibaby.

Mateřská společnost 
Alibaba vstoupila na burzu 
v půlce září 2014 s upisova-
cí cenou 68 dolarů za akcii, 
aktuální hodnota se pohy-
buje kolem 121 dolarů. /mač/

Vstup dcery 
Alibaby na burzu 
zbrzdila politika
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Ant Financial Services 
provozuje platební systém 
Alibaby AliPay a několik 
dalších finančních služeb. 
Firma také v poslední době 
nakupovala své konkurenty 
v Indii či Jižní Koreji. Počát-
kem letošního roku podala 
nabídku na odkup americké 
společnosti MoneyGram, 
což je druhý největší světový 
hráč na poli převodů peněz. 
Číňané za něj nabízejí 
1,2 miliardy dolarů.

Skupují 
konkurenci

Stopy vyděračského počíta-
čového programu Wanna- 
Cry, po jehož autorech pá-
trají experti z desítek zemí 
světa, možná vedou do ko-
munistické Severní Koreje.
Uvedly to firmy zabývající 
se kybernetickou bezpeč-
ností Symantec a Kaspersky 
Lab, podle nichž je sice 
brzy připisovat autorství 
Pchjongjangu, jisté indicie 
podobné těm z minulosti 
však škodlivý software 
obsahuje. Například jedna 
z prvních verzí viru má část 
kódu společnou s některými 
programy skupiny Laza-
rus, která je podle mnoha 

expertů krycí hlavičkou pro 
severokorejské hackery.

O nepřímých důkazech 
ukazujících na KLDR hovoří 
i Simon Čche, šéf jihokorej-
ské antivirové firmy Hauri. 
Ten tvrdí, že způsob pro-
vedení připomíná dřívější 
útoky připisované KLDR. 
Komunistický režim podle 
něj není žádným nováčkem, 
pokud jde o kryptoměnu 
bitcon, ve které vyděračský 
software vyžaduje platbu. 
Připomněl, že Pchjongjang 
k takzvané těžbě, tedy získá-
vání bitcoinů, používá škod-
livé počítačové programy 
nejméně od roku 2013. /čtk/

Podle znalců ukazuje 
kyberútok na KLDR
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n Kancléř Kern původ-
ně zkrácení fumnkč-
ního období odmítal, 
postupně se ale s nimi 
smířil s tím, že s nimi 
musí souhlasit i opo-
ziční strany.

Předčasné parlamentní volby 
v Rakousku by se měly konat 
15. října. Včera se na tom 
shodli zástupci parlament-
ních stran na konzultacích 
se sociálnědemokratickým 
kancléřem Christianem 
Kernem. V řádném termínu 
by se hlasování uskutečnilo 
až na podzim příštího roku.

Akceschopnost rakouské 
vládní koalice, která se do-
stala k veslu na podzim 2013, 
od začátku těžce poznamená-
vá migrační krize, během níž 
se postoje lidovců postupně 
posunuly spíš ke Svobodným. 
Loni koalici ochromila další 
těžká rána. Kandidáti obou 
tradičních stran nepostoupili 

do druhého kola prezident-
ské volby. Žádný div, že se 
v kuloárech hovoří o mož-
ném konci vlády už mnoho 

měsíců. Vše vyvrcholilo 
minulý týden odstoupením 
vicekancléře a šéfa lidovců 
(ÖVP) Reinholda Mitterleh-

nera. Jeho v neděli zvolený 
nástupce, třicetiletý ministr 
zahraničí Sebastian Kurz, se 
vyslovil pro ukončení koa-

Neshody v rakouské vládní 
koalici ukončí předčasné volby

liční spolupráce s Kernovou 
sociální demokracií (SPÖ) 
a uspořádání předčasných 
voleb. S nimi nakonec sou-
hlasila i opozice. „Jsem rád, 
že předčasné volby budou 
15. října 2017 – do té doby 
potřebujeme spořádané 
přechodné období,“ reago-
val včera Kurz na Twitteru 
na dohodnutý termín.

Kancléř Kern původně 
předčasné volby odmítal, po-
stupně se s nimi smířil pod 
podmínkou, že s nimi budou 
souhlasit i opoziční strany. 
Včera v parlamentu prohlá-
sil, že se chce do voleb v zá-
konodárném sboru opírat 
o podporu i ostatních stran, 
které jsou nyní v opozici. Té 
se mu dostalo. Všechny stra-
ny se také shodly na tom, že 
do 12. července má pracovat 
vyšetřovací výbor ke kauze 
nákupu údajně předraže-
ných letounů Eurofighter, 
oznámil kancléř Kern.

V předčasných volbách by 
mohla znovu posílit extrém-
ně pravicová protiimigrační 
Svobodná strana Rakous-
ka (FPÖ). Ta se do vlády 
s lidovci dostala už v letech 
2000–2005, což zpočátku 
vedlo k dočasnému vylou-
čení Rakouska z některých 
rozhodovacích procesů 
v Evropské unii. /čtk, hý/

KONEČNÉ ŘEŠENÍ. Čerstvý lídr rakouských lidovců Sebastian Kurz a socialistický kancléř Christian 
Kern se včera shodli na tom, že jejich stranám společné vládnutí už dlouho nesvědčí. 
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BRITŠTÍ LABOURISTÉ včera představili v Bradfordu svůj 
volební program pro předčasné volby 8. června. Slibují mimo 
jiné zvýšení minimální mzdy, znárodnění klíčových podniků, 
zvýšení veřejných výdajů a větší zdanění bohatých. Lídr strany 
Jeremy Corbyn (druhý zprava) nazval program strany „radikál-
ním a odpovědným“ a programem „pro všechny“.

RADIKÁLNÍ SLIBY
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Americký prezident Donald 
Trump na schůzce s ruským 
ministrem zahraničí Serge-
jem Lavrovem vyzradil podle 
deníku The Washington Post 
tajné informace související 
s teroristickým hnutím IS.

Trump takové nařčení 
odmítá. „Jako prezident 
jsem chtěl informace Rusku 
poskytnout, na což mám na-
prosté právo,“ napsal na Twi-
tteru s tím, že předložená 
fakta se týkala terorismu 
a letecké bezpečnosti. „Z hu-
manitárních důvodů a také 
chci, aby Rusko výrazně 
vystupňovalo svůj boj proti 
IS a terorismu,“ vysvětlil 
důvody svého počínání.

Podle deníku The Wa-
shington Post Trump minulý 
týden na schůzce s Lavro-
vem a ruským velvyslancem 
Sergejem Kisljakem v Oválné 
pracovně Bílého domu hovo-
řil o jistém plánu IS na zne-
užití notebooků na palubě 

letadel a také o městě, kde 
byla hrozba zachycena. Tím 
ale podle listu ohrozil bez-
pečnost zdroje, který danou 
informaci přes nejmenova-
ného amerického spojence 
Washingtonu předal. USA 
zjištění kvůli ochraně zdroje 
považovaly za mimořádně 
citlivé, proto nebylo určeno 
k dalšímu sdílení.

„Pro nás to není téma, ale 
další hloupost,“ řekl o kauze 
mluvčí ruského prezidenta 
Vladimira Putina Dmitrij 
Peskov. „Nechceme s tím 
mít nic společného, je to 
naprostá hloupost. Není tady 
co potvrzovat ani vyvracet,“ 
zdůraznil.

Činitelé Bílého domu a mi-
nistr zahraničí Rex Tillerson 
vyloučili, že by Trump s Rusy 
řešil zdroje či metody zpra-
vodajských služeb, prozraze-
ní tajné informace ale podle 
názoru The Washington 
Post nepopřeli. /čtk/

Trump prý Rusku 
vyzradil tajné údaje Budou stavět dálnice 

na nevyvlastněné půdě

Získat stavební povolení 
a rozběhnout stavební 
práce na rychlostních sil-
nicích i na nevykoupených 
pozemcích umožní na Slo-
vensku změna zákona, již 
schválil tamní parlament. 
Předlohu navrhla minulý 
týden vláda premiéra Ro-
berta Fica po problémech 
s výkupem pozemků pro 
stavby silnic u Bratislavy. 

Běloruský režim po 
letech registruje opozici
Běloruské ministerstvo 
spravedlnosti poprvé 
za deset let zaregistrovalo 
opoziční organizaci. Je 
jí hnutí s názvem Mluv 
pravdu (Havary prau-
du), založené básníkem 
Uladzimirem Njakljaje-
vem. Informovala o tom 
agentura Interfax. Hnutí 
o registraci v minulosti 
žádalo už šestkrát, zatím 
vždy neúspěšně. /čtk/

Krátce



Čína: hodně 
klientů, málo 
partnerů
Summit iniciativy One Belt 
One Road (OBOR), na který 
Si Ťin-pching pozval celý 
svět, byl významným setká-
ním. Ale zdá se, že nenaplnil 
naděje, s nimiž byl svolán. 

Do Pekingu sice dorazili 
někteří důležití světoví po-
litici, ale ani oni, ani stovky 
dalších delegátů nemohli 
zakrýt fakt, že USA ani EU 
nebyly reprezentovány 
na nejvyšší úrovni, byť své 
zastoupení měly. Indie, další 
významný hráč v projektu, 
dokonce akci bojkotovala. 
Budování dopravní infra-
struktury spojující Čínu 
s Indickým oceánem přes 
Pákistán považují Indové 
za neslučitelné s principy su-
verenity a respektu k územní 
celistvosti.

Jeden úspěch se dostavil 
letos v lednu, když v Davosu 
za neúčasti Donalda Trumpa 
vystoupil Si Ťin-pching jako 
obhájce globalizace a vol-
ného obchodu. Na domácí 
půdě se jej ale nepodařilo 
zopakovat. Protože když se 
přihlásíte k nějakým princi-

pům, zdaleka to neznamená, 
že vám ostatní uvěří, že je 
budete respektovat. Číňané 
prohlásili, že se pekingský 
summit může stát stejně 
důležitou událostí jako 
kdysi založení Evropských 
společenství. Jenže evrop-
ská integrace neměla jen 
rozměr ekonomický, ale také 
hodnotový. Peking se dušuje, 
že budování OBOR nebude 
čínským projektem, ale spíše 
čínským stimulem globál-
nímu rozvoji. Posílená eko-

nomická závislost má vést 
k celosvětovému sjednocení. 
Toto tvrzení vyvolává řadu 
otázek. EU se k závěrečnému 
dokumentu summitu nepři-
pojila, neboť projekt prý není 
transparentní a neobsahuje 
záruky sociální a environ-
mentální udržitelnosti. Jiné 
státy mají obavy z rozměru 
geopolitického.

Peking ujišťuje, že projekt 
žádnou geopolitickou di-
menzi nemá. Že všichni, kdo 
se zapojí, budou mít mož-
nost spolupracovat na ja-
kýchkoli dalších projektech 
včetně těch, na nichž nebude 

participovat Čína. Ale zku-
šenosti z působení čínských 
firem například v Africe 
obavy nerozptylují.

V souvislosti s geopoli-
tikou nelze nevzít v potaz 
pekingské vystoupení 
ruského prezidenta, který 
ve své řeči prohlásil, že 
Rusko je hlavním čínským 
partnerem a jeho cílem je 
vybudování Velké Eurasie. 
Ta se má skládat z projektů 
OBOR, Eurasijské integrace 
a Severní mořské cesty. Tím 
vznikne hospodářsky pro-
pojený prostor od Atlantiku 
po Tichý oceán. Teprve tehdy 
se všichni dočkají míru 
a prosperity, neboť je prý 
zřejmé, že starý ekonomický 
model se vyčerpal.

Schopnost projektovat, 
financovat a budovat letiště, 
přístavy či železnice ale pro-
stě nestačí, pokud u svých 
partnerů nevzbuzujete 
důvěru. Nelze pochybovat, 
že Čína během posledních let 
ve světě získala řadu klientů. 
Ale navzdory deklaracím 
o strategickém partnerství 
zatím nemá opravdové part-
nery. A v dohledné době asi 
mít nebude. Dokud nebudou 
principy, po nichž volá napří-
klad EU, zřetelně aplikovány 
uvnitř Číny, bude možné 
s úspěchem pochybovat, že 
je Peking bude ochoten ctít 
v zahraničí. Čínská „harmo-
nie“ zatím nepřevážila nad 
otevřeností.

Autor je politický geograf

Komentář

Michael Romancov
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Když se přihlásíte 
k nějakým principům, 
neznamená to, že 
vám ostatní uvěří, že 
je budete ctít.

Tvář dne 

 Pokud se bude Andrej Babiš 
stylizovat do role mučedníka, tak to 
bude zatraceně falešný mučedník,

řekl premiér Bohuslav Sobotka 
str. 2

Fo
to

 č
tk

Glosa

Víra tvá tě uzdraví
Poslanci mají před sebou ještě tři schůze včetně té, která 
začala včera. Po ní by se měli sejít ještě na přelomu června 
a července a poté v září. Pokud tedy počítáme řádně na-
plánovaná pléna, a nikoli mimořádná jednání, v nichž si 
parlamentní frakce v poslední době zvláště libují.
 
Zákonodárci jsou ovšem rozhodnuti trhat rekordy. Jen 
na aktuální schůzi by měli zdolat 342 jednacích bodů. Ta-
kový počet předloh ještě nikdy na programu nebyl. Navíc 
jsou mezi nimi vysoce kontroverzní návrhy jako změny 
zákoníku práce, zákon o sociálním bydlení, zavedení 
zálohového výživného nebo insolvenční novela, která má 
změkčit podmínky oddlužení. Zákoník práce je přitom 
před druhým čtením, zbývající tři zmíněné předlohy te-
prve v úvodním kole. Předseda poslaneckého klubu ČSSD 
Sklenák je přesto plný optimismu. Jak uvedl, osobně se 
sešel se šéfy dalších poslaneckých klubů a poté, co s nimi 
probral situaci, je přesvědčen, že sněmovna bude jednat 
efektivně. Inu, věř a víra tvá tě uzdraví.
 Jana Havligerová

Kdyby se zítra konaly volby, volil byste kandidáta,  
ze kterého vás bolí hlava, nebo kandidáta, ze kterého  
se vám zvedá žaludek?



moci Číňané nakoupit české 
přesnídávky, minerálky, pivo, 
sklo nebo outdoorové oble-
čení. Šéf firmy Čang Ťin-tung 
uvedl, že společnost nabídne 
asi 200 českých výrobků.

Byla také uzavřena nová 
smlouva o výcviku čínských 
pilotů v Česku. Jde o partner-
ství mezi společností Sichuan 
Airlines a leteckou školou  
F AIR se základnou u Bystřice 
na Benešovsku. Na tamějším 
letišti trénuje už nyní 14 bu- 
doucích čínských pilotů. 
Příští rok se má ale díky nové 
dohodě počet zvednout až na  
80 Číňanů. V delším horizon-
tu by chtěla škola cvičit dvě 
stě čínských pilotů ročně. 
Říše středu totiž pociťuje 
akutní nedostatek letců pro 
rostoucí letecký provoz. 
Potřebuje pět tisíc nových 
pilotů ročně, polovina z toho 
se musí cvičit v zahraničí.

Zástupci společnosti 
LingLong Tire uvedli, že 
v brzké době navštíví Česko 
kvůli možné stavbě továrny 
na pneumatiky. Umístěna 
by mohla být v chystané 
průmyslové zóně Nad Bar-
borou v Moravskoslezském 
kraji a znamenala by investici 
v řádu miliard korun a až 
1500 nových pracovních míst.

Prezident Zeman uvedl, že 
do poloviny července by mělo 
být k podpisu připraveno 
dalších 16 česko-čínských 
projektů. Jde například 
o vstup banky ICBC do skupi-
ny Vítkovice nebo spolupráci 
pražského Letiště Václa-
va Havla s China Eastern 
Airlines. Před podpisem je 
také smlouva prohlubující 
spolupráci v oblasti jaderné 
energetiky mezi společnostmi 
Škoda Praha a China Nuclear 
Power Engineering Company.

| 12 | TÉMA ČESKO-ČÍNSKÝ BYZNYS

Zeman  
domluvil prodej  
přesnídávek i výcvik pilotů
n Při návštěvě českého prezidenta v říši draka se jednalo 
o více než 20 česko-čínských projektech. Podle agentury 
CzechInvest mohou z Číny do Česka přitéct nové investice 
ve výši 60 miliard korun.

Tomáš Stingl

Prezident Miloš Zeman 
oplatil svému protějšku Si 
Ťin-pchingovi loňskou ná-
vštěvu Prahy. A znovu vzdu-
chem létaly obrovské cifry. 
Čínský prezident nejprve 
na konferenci o novodobé 
Hedvábné stezce oznámil, 
že na její budování Peking 
nasměruje 124 miliard 
dolarů. K projektu přizval 
do řídící komise zástupce 
dalších regionů včetně EU. 
„Tento fascinující projekt 
s sebou může jako nezamýš-
lený efekt přinést hlubší 

integraci Evropské unie, 
která je pořád více či méně 
dezintegrovaná,“ uvedl 
k tomu Miloš Zeman.

Svému čínskému protějšku 
Zeman doručil seznam  
22 připravených projektů čes-
ko-čínské spolupráce. O dal-
ších budou čeští byznysmeni 
ještě do příštího týdne jednat 
v průmyslových provinciích 
Liao-ning, Fu-ťien a Če-ťiang 
se 14 čínskými firmami 
z automobilového nebo 
kovozpracujícího průmyslu. 
„Pokud bychom byli úspěšní 
ve všech rozjednaných pří-
padech, znamenalo by to pro 

Česko v horizontu několika 
let investice až za 60 miliard 
korun,“ oznámil generální 
ředitel agentury CzechInvest 
Karel Kučera.

V Nankingu během mise 
podepsala agentura Czech-
Trade dohodu o prodeji čes-
kého zboží v internetovém 
obchodě čínské společnosti 
Suning. Jde o velkou skupinu 
působící i v realitách nebo 
sportovním byznysu. Vlastní 
mimo jiné 1600 kamenných 
obchodů v 700 čínských 
městech a také italský fotba-
lový klub Inter Milán. Přes 
její on-line obchody budou 

Koláž E15
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Zboží přichází z Číny 
víc, investic méně

Byznys je pomalejší 
než politika

n Končící mise pre-
zidenta Zemana 
do země draka je 
druhou šancí pro 
oslovení čínského 
kapitálu. Investiční 
smršť avizovaná při 
loňské návštěvě Si 
Ťin-pchinga v Praze 
se zatím nekoná.

Hodně zboží, málo kapitá-
lu. Tak by se dala shrnout 
současná čínská obchodní 
nabídka směrem k české 
kotlině. V dovozu do České 
republiky drží Číňané druhé 
místo hned za Německem. 
Zato v investicích do ČR 
jsou až na 22. příčce.

Import čínských výrobků 
měl loni objem 432 miliard 
korun. Už dávno nejde 
jenom o obuv, oblečení 

a hračky, dovoz zahrnuje 
i pokročilejší výrobky jako 
telefony nebo počítače. 
Z pohledu Česka je vzá-
jemný obchod v hlubokém 
deficitu, protože export byl 
loni jen za 47 miliard korun. 
Tvoří ho hlavně automobily, 
autosoučástky, čerpadla 
nebo stroje pro energetiku.

Zatímco se zbožím 
rozhodně Čína na Česko 
nezapomíná, velkolepé plá-
ny na miliardové investice 
oznámené při návštěvě 
čínského prezidenta Si Ťin-
-pchinga loni v březnu za-
tím zůstávají v nedohlednu. 
Agentura Bisnode spočítala 
přesně rok od této návštěvy 
objem čínského kapitálu 
upsaného v základním jmě-
ní českých firem a zjistila, 
že dokonce poklesl – zhruba 
o 200 milionů korun. Odliv 
kapitálu mohl být ještě vyš-

ší, nebýt jediné větší trans-
akce. „Kdyby čínská skupina 
Eurasia Development Group 
Limited nekoupila 71 pro- 
cent českého prodejce 
zahradní techniky a bazénů 
Mountfield, meziročně by 
došlo k poklesu o výrazných 
630 milionů korun,“ uvedla 
v komentáři ke statistice 
analytička společnosti Bis-
node Petra Štěpánová.

Dlouhodobě také klesá 
počet tuzemských firem, 
které mají čínského vlastní-
ka. Od roku 2011 jich ubylo 
skoro 250. V současnosti 
jich je zhruba 2,1 tisíce. 
Znamená to kapitál ve výši 
přibližně 5,5 miliardy ko-
run. Pro srovnání, Německo 
jakožto největší investor 
má v tuzemských firmách 
umístěno 239 miliard korun, 
Nizozemsko 165 miliard, 
Rakousko 97 miliard. /sti/

n Role Zemana je dů-
ležitá, pokud ale bude 
příštím prezidentem 
někdo jiný, nemyslím 
si, že se česko-čínské 
vztahy změní, říká šéf 
české pobočky čínské 
Bank of China Wenbo 
Hou.

Jaroslav Bukovský 

 Jak velký je zájem čín-
ských firem o Česko? 
V posledních pár letech 
se obchodní vztahy mezi 
Českem a Čínou dramaticky 
zlepšily. Začalo to politikou 
a výsledkem je rostoucí 
počet čínských firem, které 
tu hledají možnosti pro svůj 
byznys. Česko je v Číně velmi 
populární, na druhou stranu 
realizovaných obchodů 
zatím není mnoho, svět 
byznysu je odlišný od světa 
politiky a jeho nástup je 
pomalejší. 

 Jak velký je zájem čín-
ských firem dělat v Česku 
byznys? 
Momentálně velmi velký. 
Český trh je malý, ale i v této 
části Evropy je zajímavý 

průmysl, o který mají čínské 
firmy zájem. Když jsem vedl 
naši polskou pobočku, tak 
se zjistilo, že v Číně je velký 
zájem třeba o kvalitní polské 
zemědělské produkty a tech-
nologie. Teď musíme najít 
české zboží, které může mít 
v Číně úspěch.

 Je podle vás Česko vstup-
ní branou čínských firem 
do Evropy?
Zčásti ano, ale Čína už je 
v Evropě řadu let. V minulosti 
začaly čínské firmy vstupovat 
na evropský trh přes Velkou 
Británii, Německo, Francii 
a v poslední době přes Česko. 
Ale jde i o hledání příležitostí 
na českém trhu.

 Jak by se na česko-čín-
ských obchodních vztazích 
podepsalo nezvolení pre-
zidenta Zemana pro druhé 
funkční období?
Jeho role je podstatná, hraje 
významnou roli v podpoře 
vztahů mezi oběma země-
mi. Před jeho nástupem 
do úřadu vztahy tak dobré 
nebyly a zájem čínských fi-
rem rovněž nebyl příliš znát. 
Doufáme, že česká vláda 
bude pokračovat v podpoře 
česko čínských vztahů. 

Čínský kapitál v ČR (v miliardách korun) Dovoz z Číny (v miliardách korun) Tuzemské firmy s čínským vlastníkem

*stav 5. 3. 2017 Pramen Bisnode  Pramen ČSÚ, MPO *stav k 5. 3. 2017 Pramen Bisnode

2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

3,34

335 335

1,99

307

2,77

303

5,83

359

5,74 4655,51
432 2349 2301 2266 2205 2223 2136

2101

AŽ K NÁM. Prezident Zeman řekl svému protějšku Si Ťin-pchingovi, že by byl rád,  
aby novodobá Hedvábná stezka vedla až do České republiky.
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Pavel Otto

 ČSSD neakceptovala, 
aby na místo ministra fi-
nancí Andreje Babiše byla 
navržena jeho náměst-
kyně Alena Schillerová 
nebo šéf rezortu životního 
prostředí Richard Brabec. 
Vládní krize tudíž po-
kračuje. Jaké kroky vaše 
strana plánuje?
U paní Schillerové je obava, 
že by byla jen převodní pá-

kou Andreje Babiše, který by 
rezort dál řídil zvenčí. Tatáž 
obava je u pana Brabce. 
Čekáme, že ANO navrhne 
jiného kandidáta nebo kan-
didátku. 

 Měl by Babiše vystřídat 
někdo z ministerstva, aby 
byl odborně zdatný, jak 
požaduje premiér Bohuslav 
Sobotka?
To záleží na rozhodnutí 
kolegů z ANO. 

 Dovedete si představit 
jiného náměstka?
Abych se přiznal, celé vedení 
rezortu neznám. Vím jen, 
že náměstkyně za ČSSD je 
na mateřské dovolené. Je to 
na ANO.

 Prezident Miloš Zeman 
vzkázal z Číny, že pokud 
premiér nebude akceptovat 
Schillerovou, měla by být 
vypovězena koaliční smlou-
va. Na místě šéfa hnutí ANO 

Babiše by to prý už dávno 
udělal a zahájil razantní 
předvolební kampaň. Váš 
názor?

Už jsem to od pana preziden-
ta slyšel podruhé nebo potře-
tí. Říkal to i panu Babišovi 
na schůzce s předsedy koa-
ličních stran v Liberci, kde 
jsem zastupoval premiéra. 
A myslím, že mu to neříkal 
poprvé.

 Co když ho Babiš po-
slechne? Je ČSSD na tuto 
variantu připravena?
Buď bychom jednali o jiné 
koaliční smlouvě, nebo 
bychom vládli bez důvěry 
Poslanecké sněmovny 
do říjnových voleb. Nebylo 
by to nic, co by Česko 
už v minulosti nezažilo. 
Rusnokova vláda, kterou 
jmenoval prezident bez 
konzultací s politickými 
stranami, vládla bez důvě-
ry přes půl roku. Vypo-
vězení koaliční smlouvy 
ze strany ANO by mohlo 
také znamenat demisi celé 
vlády. Těch možných kroků 
je několik.

Čeká nás brutální kampaň. 
Bude to hra o vše

n První místopředseda ČSSD, ministr vnitra Milan 
Chovanec si umí představit několik variant řešení vládní 
krize. Jednou z nich je dokončení mandátu současné vlády 
bez hnutí ANO, která by byla u moci bez důvěry Poslanecké 
sněmovny. Chovanec upřednostňuje předčasné volby. 
Přiznává ale, že návrh nemá ve straně většinovou podporu. 
Pokud se volby uskuteční v řádném termínu, bude podle něj 
kampaň zatím nejtvrdší, jakou Česko zažilo.

 Po tom, co se 
stalo na Hradě, má 
premiér ve straně 
opravdu velmi 
silnou pozici. Partaj 
začala více vnímat 
nebezpečí zvenčí 
a semkla se. Mnozí 
podporovatelé Miloše 
Zemana si začali 
uvědomovat, co by 
po volbách mohl 
znamenat Andrej 
Babiš v roli premiéra.
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 Co kdyby sněmovna 
vyslovila menšinové vládě 
nedůvěru, jak prosazuje 
opoziční KSČM? 
Je otázka, jestli by to podpo-
řil dostatečný počet poslan-
ců. Komunisté hrají opoziční 
roli, takže mohou navrhnout 
i rozpuštění sněmovny, aby 
se mohly konat v červenci 
předčasné volby.

 Chce ČSSD odchod ANO 
z vlády, nebo byste raději 
dokončili mandát společně?
Každá varianta má svá pro 
a proti. Předčasné volby by 
mohly být přespříští měsíc. 
I když ten prázdninový ter-
mín není úplně šťastný, je to 
čistý politický řez, který by 
krizi ukončil. Samozřejmě 
jsou tam i velká rizika, napří-
klad nízká volební účast. 
Zastávám ale názor, že štěstí 
přeje odvážným. 

 Další varianty?
Změnit nominanta ANO 
na ministra či ministryni 
financí s tím, že prezident 
bude tohoto kandidáta 
jmenovat. Pak by až do voleb 
pokračovala stávající koalice 
bez Andreje Babiše. To mu 
ale rozváže ruce, začne se vě-
novat předvolební kampani 
a udělá ze sebe mučedníka. 
Zatímco my budeme řešit 
vládní agendu, on bude mít 
čas na takzvanou politiku 
na ulici. To by pro ČSSD 
určitě výhodné nebylo. Třetí 
varianta je ta už zmíněná, 
tedy že z vlády odejde celé 
ANO. Pak je otázka, co by 
udělali lidovci.

 Vy osobně byste zvolil 
jakou cestu?
Jsem pro předčasné volby, 
a to přesto, že je veřejnost 
proti a ani v sociální demo-
kracii nemá tento návrh 
většinovou podporu. Myslím 
si ale, že krize by rychle 
skončila a volby by vymezily 
nové mantinely, sílu jednot-
livých politických uskupení. 
Problém je v tom, že je málo 
času. Sněmovna by se mu-
sela rozpustit do 25. května 
a reálná šance, že to udělá, 
se limitně blíží nule. A dělat 
předčasné volby v září, když 
řádné mají být v říjnu, ztrácí 
z mého pohledu smysl.

 Máte z koaličních jed-
nání dojem, že se Babiš se 
svými ministry drží ve vládě 
za každou cenu?
Nechtějí být destrukčním 
prvkem. Znají klasickou po-
litickou poučku, podle níž to 
ten, kdo rozbije vládu, schytá 

od voličů. Myslím, že priorita 
ANO je zůstat ve vládě a zdů-
razňovat její úspěchy. Záro-
veň chtějí umožnit Andreji 
Babišovi se na čas vzdálit, 
aby se na jeho kauzy pozapo-
mnělo a po prázdninách se 
mohl naplno pustit do kam-
paně. V červenci se chce 
oženit a oni předpokládají, že 
letní měsíce jeho problémy 
uzavřou. Mám na mysli to, 
že lhal, ovlivňoval svá média 
a pokoušel se dehonestovat 
politické oponenty.

 Jaký je většinový názor 
na řešení krize ve vedení 
ČSSD?
Aby Andrej Babiš odešel 
z vlády. Důležité je, že po tom, 
co se stalo na Pražském 
hradě, má premiér Sobotka 
ve straně opravdu velmi sil-
nou pozici. I jeho kritici nyní 
chápou, že musíme táhnout 
za jeden provaz. Partaj začala 
více vnímat nebezpečí zvenčí 
a semkla se. Mnozí podpo-
rovatelé Miloše Zemana si 
začali uvědomovat, co by 
po volbách mohl znamenat 
Andrej Babiš v roli premiéra.

 Na březnovém sjezdu 
jste prohlásil, že Zeman má 
v prezidentských volbách 
váš hlas jistý. Platí to i teď?
Názory v sociální demokracii 
jsou po schůzce prezidenta 
a premiéra na Hradě napros-
to shodné. To, co se tam stalo, 
je nepřijatelné a neprospívá 
to image hlavy státu. Nikdy 

jsem se netajil podporou Mi-
loše Zemana, protože vzešel 
ze sociální demokracie. 

 Jste stále pro vnitrostra-
nické referendum, které 
by doporučilo kandidáta 
na prezidenta?
Pokud nepostavíme vlastního 
kandidáta, má referendum 
nebo spíše anketa mezi členy 
i nadále smysl. Zeptat se člen-
ské základny, koho by podpo-
řila, považuji za správné.

 Není ČSSD s hnutím ANO 
a jeho šéfem Andrejem Babi-
šem už natolik rozhádaná, že 
další povolební spolupráce je 
už pro vás nepředstavitelná?
Rozhodně si nedokážeme 
představit být ve vládě 
s Andrejem Babišem jako 
premiérem. A vzhledem 
k tomu, že se nikdo z mini-
strů za ANO nedistancoval 
od jeho praktik, je pro mě 
osobně složitě představitelná 
jakákoliv spolupráce s celým 
hnutím. Babiš by neměl 
v současné ani v příští vládě 
zastávat žádnou funkci. Je ale 
možné, že vyhraje volby nato-

lik přesvědčivě, že se nebude 
muset s ČSSD bavit. Může 
také zvolit model Kaczynski, 
kdy bude v čele vlády loutko-
vý premiér ANO řízený svým 
šéfem. Nevím ale, jestli by to 
pro tuto zemi bylo dobře.

 Váš odpor vůči ANO vy-
volaly hlavně ony nahrávky 
schůzek Babiše s bývalým 
novinářem MF Dnes Mar-
kem Přibilem?
Na první dobrou je z těch 
záznamů jasné, že se pokouší 
likvidovat politické opo-
nenty pomocí svých médií. 
Pokud se ANO těchto praktik 
nevzdá, není demokratické. 
Jsem velmi zvědav, jak se 
s tím hnutí vypořádá. Po vol-
bách musí vzniknout funkční 
vláda, která se nebude hádat, 
jako jsme to zažili v dobách 
pánů Nečase a Kalouska. Bo-
hužel naše vláda se takovému 
fungování místy přibližuje.  

 Babiš tvrdí, že snaha 
vystrnadit ho z vlády je 
předvolebním divadlem 
ČSSD, které klesají pre-
ference. Proč ho premiér 
Bohuslav Sobotka neodvolal 
už dříve, ostatně na vašem 
březnovém sjezdu jste se 
v kritice Babiše prakticky 
všichni shodovali?
Byla chyba, že nebyl odvolán 
už loni na jaře, kdy vysvět-
loval kauzu Čapí hnízdo. 
Upnuli jsme se k vyšetřování 
Evropského úřadu pro boj 
proti podvodům a čekali 
jsme, že brzy rozhodne. Jeho 
verdikt ale není na stole 
dodnes. Přiznávám, že se 
k tomu ČSSD měla postavit. 
Za určité farizejství ale pova-
žuje jednání KDU-ČSL a výro-
ky jejího bývalého předsedy 
Jiřího Čunka, který nám tuto 
chybu vytýká. Byli to lidovci, 
kteří prosadili do usnesení 
sněmovny, že Andrej Babiš 
musí podezření z daňových 
úniků do dubna vysvětlit. 
Premiér pouze chtěl, aby to 
dodržel. Je úsměvné, když 
nám pan Čunek vytýká, že 
sledujeme jen zvýšení voleb-
ních preferencí.

 Byl jste u toho, když 
Babiš vyhrožoval Lubomíru 
Zaorálkovi svými médii? 
To nemohu potvrdit, ale zažil 
jsem něco podobného. Andrej 
Babiš mi osobně říkal, že 
pokud odejde z vlády, začne 
se věnovat předvolební kam-
pani a naplno využívat svá 
média a fakticky je řídit. Pak 
prý uvidíme. Neberu to jako 
vyhrožování, ale jako fakt. 
Až nebude ministrem, bude 

mít spoustu času na kampaň 
a jistě bude velmi aktivní. 

 Nyní je Babiš na sociál-
ních sítích v útlumu. Proč?
Jsou plné vtipů, lidé si z něj 
dělají legraci. Vracejí se 
k anekdotám z dob komuni-
smu a dosazují ho do nich. 
To mu samozřejmě nevyho-
vuje. Sociálním sítím ANO 
ještě donedávna dominovalo. 
Začalo se to ale překlápět. 
Občanská společnost dala 
jasně najevo, že praktiky 
na Pražském hradě i ty, co 
předvádí Babiš, se jí nelíbí. 
Otázka je, jak dlouho toto 
vzedmutí bude trvat. 

 Očekáváte do voleb další 
aféry?
Na nahrávkách schůzky s no-
vinářem Andrej Babiš řešil 
diskreditaci mojí osoby nebo 
osoby ministra zdravotnictví 
Miloslava Ludvíka. ANO si 
uvědomuje, že hlavní souboj 
se povede v září a v říjnu 
a různé kauzy pravděpodob-
ně spustí v tomto termínu. 
Kampaň před soubojem 
o sněmovnu se navíc spojí 
s prezidentskou. Očekávám, 
že to bude nejbrutálnější 
kampaň, jakou jsme zažili. 
Bude to hra o vše.

 Kdo podle vás nahrával 
Babišovy schůzky s noviná-
řem Markem Přibilem? 
Jsem přesvědčený, že to 
nahrával novinář Přibil nebo 
byl s někým domluvený. 
Nahrávky nejsou kvalitní. 
Kdyby je pořizoval nějaký 
státní orgán, byly by určitě 
kvalitnější. 

Absolvoval 
ZČU v Plzni. 
Do roku 1989 
pracoval 
v bankovnictví, 
pak podnikal 
v oblasti obchodu a služeb. 
Od roku 1997 je členem ČSSD, 
v letech 2002 až 2010 působil 
jako plzeňský zastupitel. 
Pak byl čtyři roky plzeňským 
hejtmanem. Letos v březnu 
byl už podruhé zvolen prvním 
místopředsedou ČSSD. Je 
ženatý, má dvě děti.

Milan 
Chovanec (47)

2017

VOLEBNÍ  
ROK

 Byla chyba, že 
nebyl Babiš odvolán 
už loni na jaře, kdy 
vysvětloval kauzu 
Čapí hnízdo.
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Cenu Toma Stopparda 
získá Sylvie Richterová

Novou držitelkou Ceny 
Toma Stopparda za rok 
2016 udělované Nadací 
Charty 77 se stane spisova-
telka a bohemistka Sylvie 
Richterová. Cenu nadace 
udílí od roku 1983 za vý-
znamné esejistické dílo 
inspirující svým myšlenko-
vým přínosem. Autorka ob-
drží cenu za výbor z textů 
z let 1975 až 2015.

Folkové prázdniny 
vsadí na folklor
Program letošního 
multižánrového festivalu 
Folkové prázdniny v Ná-
měšti nad Oslavou vsadí 
na koncerty lidové hudby. 
Mezi nimi bude vystou-
pení maďarské skupiny 
Muzsikás se Škampovým 
kvartetem nebo projekt 
Mateřština Jiřího Slavíka, 
Mariana Friedla a souboru 
Ondráš. Festival se koná 
tradičně na tamním zám-
ku 22. až 29. července.

V Praze vystoupí 
Sarah Brightmanová
Slavná britská sopranist-
ka Sarah Brightmanová 
zazpívá 16. prosince 
v Tipsport areně na praž-
ském Výstavišti. Spolu 
se souborem Gregorian 
bude součástí akce na-
zvané Královský vánoční 
koncert. Její profesionál-
ní dráha začala v roce 
1981 ve světové premiéře 
muzikálu Cats skladatele 
Andrewa Lloyda Webbera, 
který se později stal jejím 
manželem. /čtk, duk/

Krátce

Personal Shopper

(drama, Francie, 105 minut)
Režie a scénář: Olivier Assayas
Hrají: Kristen Stewartová, Lars 
Eidinger, Sigrid Bouazizová, 
Anders Danielsen Lie
Hodnocení: 60 %

n Druhá spolupráce 
francouzského filma-
ře Oliviera Assayase 
a americké hvězdy 
Kristen Stewartové 
Personal Shopper je 
pohledný, ale poně-
kud pomíjivý snímek 
o truchlící dívce 
hledající vlastní styl 
života.

Iva Přivřelová

Po dramatu Sils Maria, 
za nějž Kristen Stewartová 
vyhrála jako první Američan-
ka francouzskou cenu César, 
se uznávaný artový tvůrce 
Olivier Assayas k mladé 
herečce vrátil. I v novince 
Personal Shopper, představe-
né světu loni v Cannes, jí dal 
roli asistentky slavné ženy, 
tentokrát ovšem vypráví 
pouze její příběh.

Namyšlená celebrita, která 
postavu Stewartové jmé-
nem Maureen zaměstnává 
a vysílá z Paříže do různých 
evropských měst nakupovat 
luxusní šaty, zůstává protiv-
ným pozadím. Její dramatický 
osud tvoří pouhou kulisu 
ke smutku hlavní hrdinky, jíž 
nedávno zemřel bratr − dvoj-
če a vyčkává v Paříži napůl 
skepticky, napůl nadějně 
na zprávu ze záhrobí, kterou 
jí sourozenec slíbil.

Personal Shopper by se asi 
nejlépe dal charakterizovat 

Elegantní portrét dívky 
v době hledání sebe sama

NOVÉ JÁ. Osobní nákupčí luxusního oblečení Maureen (Kristen Stewartová) jen pomalu nachází 
odvahu zkusit si šaty své šéfky.
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jako psychodrama o vyrovná-
vání se s bolestnou ztrátou, 
do něhož zasahuje mdlý 
duchařský thriller, průhledná 
detektivka a náhled do exis-
tence takzvaného osobního 
nákupčího.

Maureen po tragédii stopla 
svůj život, zmateně tápe a dny 
tráví nakupováním pro něko-
ho jiného. Porušení zákazu 
zkusit si sama modely, které 
vybírá a vyzvedává, je jedním 
z kroků k objevení sebe sama.

Film sám je velkým krokem 
Stewartové zbavit se konečně 
nálepky hvězdičky Twilight 
ságy. Jeho tvůrce se plně trefil 
do hereččina typu nervní, 

přecitlivělé, intenzivní a ne-
jisté současné holky, který tu 
Stewartová předvádí přesvěd-
čivě, rozvrstveně a konečně 
i ku prospěchu své postavy.

Krizi své hrdinky Assayas 
režíruje s elegancí vhod-
nou pro dekadentní svět 
bohatých, do nějž Maureen 
na chvíli proniká. Na jeho sní-
mek se dobře dívá, dokonce 
i na dlouhé části, v nichž pro-
tagonistka emotivně textuje 
nebo sleduje videa na mobilu.

Duch filmu je nicméně ještě 
prchavější než ty, které se tu 
zjeví. Assayas rád nechává 
divákovi prostor k přemýš-
lení, jen Personal Shopper 

neobsahuje tolik materiálu 
k hlubokým úvahám, spíš víc 
načrtnutých linek beze smě-
ru. Originální portrét dívky 
v mezidobí na cestě k sa-
mostatnosti je jako krásné 
šaty, které musíte po jednom 
večeru vrátit.

Autorka je spolupracovnicí redakce

JEDNIČKA. Květnové album Kasabian For Crying Out se po vydání 
okamžitě ocitlo na vrcholu britského žebříčku prodejnosti.
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Druhý ročník hudebního 
festivalu Metronome Festival 
Prague zná svou kompletní 
startovní listinu. Celkový po-
čet vystoupení tak vystoupal 
na čtyřicet.

Po již dříve ohlášených 
hlavních hvězdách Stingovi 
a Kasabian se na pražské 
Výstaviště o posledním 
červnovém víkendu vypraví 
i britští rockeři The Veils, ve-
teráni ze šedesátých let The 
Pretty Things nebo hiphopo-
ví Young Fathers.

The Veils v čele s charizma-
tickým frontmanem Finnem 
Andrewsem vystoupí jako 
součást pátečního programu.

„Už po prvním poslechu 
jejich loňské desky Total De-
pravity posluchač pochopí, 
proč si je režisér David Lynch 
vybral do soundtracku nové 
řady seriálu Twin Peaks – jen 
málokterá skupina sedí svým 
zvukem k lynchovské náladě 
lépe,“ uvedla mluvčí festiva-
lu Larisa Blichová. Hudbu 
The Veils, které proslavil 

například hit Grey Lynn Park, 
ale na soundtracky ke svým 
filmům zařadili i Paolo 
Sorrentino a Tim Burton.

Novým přírůstkem páteč-
ního programu bude island-
ská elektro skupina GusGus. 
V sobotu se v programu 
objeví i The Pretty Things, je-
jichž historie se píše od roku 
1963, nebo hiphopoví Young 
Fathers, jejichž hudbu do po-
kračování kultovního filmu 
Trainspotting zařadil režisér 
Danny Boyle. /duk/

Stinga doplní The Veils
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STYLOVÁ  PŘÍLOHA  
ČASOPISU  REFLEX

Fenomén 
pánských holičství

Domácí 
kosmetické dílny
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Lifestylová příloha  
v novém

267384/59 inzerce

SPECIÁLNÍ ZÁHONY PRO DĚTI 
S HENDIKEPEM. Nové vyvý-
šené záhony vybudovali během 
dobrovolnického dne zaměstnanci 
společnosti Provident Financial v Zá-
kladní škole Ružinovská v Praze 4. 
„Ve škole máme žáky se středním či 
těžkým mentálním postižením s více 
vadami a s autismem. Velice často 
mají problém s motorikou a obtížně 
se pohybují a shýbají. K těmto vyvý-
šeným záhonům budou mít mnohem 
lepší přístup. Budeme je tak moci 
využívat k výuce praktických prací 
a jsme za ně proto velice rádi,“ uvedl 
ředitel školy Milan Záruba. Šesta-
dvacet dobrovolníků včetně členů 
nejvyššího vedení rovněž stihlo 
pomoci například s přeházením 
kompostu a natřením školního plotu 
a brány. Provident navíc poskytl ško-
le dar ve výši 13 tisíc korun na další 
zvelebení školního areálu.

Zažila vaše společnost něco významného?
Pište nám na lidee15@cninvest.cz

DVANÁCT LET SPOLU. Za dobu spolupráce ING Bank Fondu 
s Nadací Terezy Maxové bylo dětem z náhradní rodinné péče a dět-
ských domovů rozdáno 22 milionů korun. Během uplynulých  
12 let se díky tomuto partnerství podařilo uskutečnit 1034 pro-
jektů, v rámci kterých děti dostaly příležitost rozvíjet svůj talent, 
vzdělávat se a užívat si volnočasových aktivit. Lhostejní k pomoci 
dětem nezůstali ani zaměstnanci ING Bank, kteří se zapojili  
do 31 aktivit a věnovali dětem celkem 1,2 milionu korun. K oslavě 
dlouholeté spolupráce se zakladatelka nadace Tereza Maxová 
sešla se současným CEO banky Isoldem Heemstrou (na snímku).
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Vědci zjistili, že...
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BOJ O KRUHY. 
Paříž zůstala spo-
lečně s Los Angeles 
posledním kandidá-
tem na pořadatele 
olympijských her 
v roce 2024. Olym-
pijské kandidatury 
to v současné 
době nemají lehké. 
Po sérii obvinění 
z korupce při výběru 
místa, kde se hry bu-
dou odehrávat, sílí 
i odpor veřejnosti. 
Místní obyvatelé je 
v referendech zamí-
tají, protože jim vadí 
neúnosné náklady, 
které jejich pořádání 
provázejí. Jak je 
však vidět z fotogra-
fie, francouzská met-
ropole ve svém úsilí 
nepolevuje a i nový 
prezident Emmanuel 
Macron se už krátce 
po uvedení do úřadu 
pustil do lobbo-
vání za to, aby se 
letní olympijské hry 
za sedm let konaly 
v Paříži.

n Přesnější měře-
ní zalesnění světa 
pomáhá zpřesnit 
klimatické modely 
nebo propočty o ob-
jemu uhlíku, který je 
uložen ve stromech 
a rostlinách.

Marek Schwarzmann

Ekologové a botanici se 
v dřívějších propočtech 
toho, kolik procent povrchu 
Země pokrývají lesy a hájky, 
„sekli“ o 467 milionů hekta-
rů. To je zhruba oblast od-

povídající asi 60 procentům 
rozlohy Austrálie. Aktuální 
propočet tak oficiálně zvy-
šuje podíl zalesněných ploch 
na povrchu planety o plných 
devět procent. 

„Nové“ zalesněné plochy 
byly nalezeny díky přesněj-
šímu pozorování takzva-
ných suchých oblastí – úze-
mí, která vodu do globálního 
koloběhu statisticky více 
vydávají, než přijímají. Po-
dle studie, kterou v časopisu 
Science zveřejnila skupina 
vědců celkem ze 14 univerzit 
a mezinárodních institucí, 
se právě v těchto suchých 
oblastech nachází o 45 

procent více lesů, než tvrdily 
dřívější průzkumy.

„Objevili jsme nové 
lesy v suchých oblastech 
na všech kontinentech, 
obzvláště pak ale v subsa-
harské Africe, Středomoří či 
na pobřeží Austrálie. V Afri-
ce se počet takovýchto lesů 
dokonce podařilo zdvojná-
sobit,“ píší vědci ve studii.

Nové a přesnější měření 
využilo moderní technolo-
gie, jmenovitě mnohem de-
tailnější satelitní snímková-
ní. Lesy v suchých oblastech 
se totiž vyznačují mnohem 
nižší hustotou na m2. Právě 
až díky snímkování s vyso-

kým rozlišením tak vědci 
dostali šanci tyto lesy zpo-
zorovat. Několik terénních 
týmů pak vyrazilo nově 
odhalené porosty zkontro-
lovat. 

Objem uhlíku, který vědci 
odhadují, že je globálně 
uložen v lesích, se tak zvýšil 
o 15 až 158 gigatun, což 
představuje zhruba dvou- až 
dvacetiprocentní navýše-
ní. Suché oblasti aktuálně 
zabírají kolem 40 procent 
pevninského povrchu Země, 
klimatické modely předpo-
kládají, že do konce století 
by však mohly zabírat až 
plnou polovinu.

… lesů je mnohem více, než si mysleli
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STROMY V POUŠTI. I v su-
chých oblastech jsou lesy.
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Přijímačky na VŠ se blíží. 
Táhne medicína i učitelství

Tisíce letošních maturantů 
čekají během několika 
týdnů přijímací zkoušky 
na vysoké školy. Přestože 
demografická křivka klesá 
a do poslucháren usedají 
slabší populační ročníky, 
tradiční fakulty na nezájem 
ze strany studentů 
nenarážejí.

Největší oblibě se letos opět 
těší lékařské obory, vyšší počet 
přihlášek ale evidují i pedagogic-
ké fakulty. Propad už nehlásí ani 
technické obory. „V letošním roce 
k 30. 4. evidujeme do bakalářské-
ho studia 10 300 přihlášek, což je 
srovnatelný počet přihlášek, který 
byl i v loňském roce k témuž datu. 
Počet přihlášek je tudíž přibližně 
stejný jako v předešlém roce. Není 
to však finální počet přihlášených, 
protože některé fakulty vyhlašují 

mimořádné termíny přijímacího ří-
zení, tzv. II. kola. Jedná se o fakulty 
jadernou a fyzikálně inženýrskou, 
elektrotechnickou, dopravní,“ 
řekla deníku E15 Lenka Kubešová 
Zápotocká, specialistka marketin-
gové komunikace Rektorátu ČVUT 
v Praze.

Šance na trhu práce

Většina středoškoláků podle ní 
již pochopila, že po absolutoriu 
na technické univerzitě nebude mít 
žádné problémy s uplatnitelností 
na trhu práce, a s tím souvisí i jejich 
odpovídající finanční ohodnocení. 
„O naše studenty jeví firmy a společ-
nosti velký zájem již po dobu jejich 
studia,“ zdůraznila. 

Podobnou zkušenost zaznamená-
vá i pražská Vysoká škola ekono-
mická (VŠE). „V současné době 
lze říci, že bez problémů najdou 
zaměstnání absolventi všech oborů 
bez výjimky. Je to dáno současnou 
vysokou poptávkou po absolven-
tech, ale také jejich flexibilitou 
přizpůsobit se požadavkům praxe. 
Pokud bychom se na to podívali 
z hlediska toho, kde nacházejí naši 
absolventi uplatnění, tak podle 
našich posledních průzkumů jich 
největší část uvádí jako oblast 
pracovního uplatnění controller, 
finanční analytik, risk manager, 

IT konzultant, analytik business 
intelligence, asistent auditora nebo 
daňového poradce,“ prozradila Zu-
zana Politzerová z oddělení public 
relations VŠE. 

Soukromé školy berou 
i na podzim

O poznání jiná situace panuje 
u soukromých vysokých škol, 
které přijímají přihlášky často až 
do září či října. „Musíme samozřej-
mě  vycházet z toho, že je teprve 
květen. Ze zkušenosti víme, že 
nejvíce přihlášek přichází od červ-
na do září. Přesto již nyní vedeme 
každotýdenní statistiky přihlášek 
a podepsaných smluv. Prozatím  
na VŠFS přišlo přes 1300 přihlášek, 
což je mimochodem o téměř třetinu 
víc než loni. Na konečná čísla si 
však musíme ještě nějakou dobu 
počkat,“ vysvětlila rektorka Vysoké 
školy finanční a správní Bohuslava 
Šenkýřová. Zajímavostí podle ní je, 
že doslova raketově vzrostl zájem 
o relativně nový obor kriminalistic-
ko právní specializace.

Top univerzity jen s mírným 
poklesem

Mírný pokles počtu podaných při-
hlášek eviduje brněnská Masarykova 
univerzita. Do bakalářských a nena-
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vazujících magisterských studijních 
programů podali uchazeči ve stáva-
jícím přijímacím řízení 39 599 při-
hlášek, v předchozím akademickém 
roce to bylo 41 369 přihlášek. Čísla 
nicméně odpovídají demografic-
kému vývoji, tedy pokračujícímu 
poklesu maturantů. 

Mezi fakultami i samotnými obo-
ry jsou ale významné rozdíly. Počet 
přihlášek meziročně vzrostl Fakultě 
informatiky MU o 17,1 procenta 
z loňských 1759 na současných  
2060 přihlášek a na Pedagogické 
fakultě MU o deset procent  
z 5387 na současných 5927 přihlá-
šek. Deníku E15 to sdělila tisková 
mluvčí univerzity Tereza Fojtová. 

Zájemce láká zejména lékařská 
genetika a molekulární diagnostika 
(Bc.) na Přírodovědecké fakultě MU, 
zubní lékařství (Mgr.) na Lékařské fa-
kultě MU, počítačová grafika a zpra-
cování obrazu (Bc.) na Fakultě in-
formatiky MU, lektorství anglického 
jazyka (Bc.) na Pedagogické fakultě 
MU, psychologie (Bc.) na Filozofické 
fakultě MU, mezinárodní vztahy (Bc.) 
na Fakultě sociálních studií MU či 
právo (Mgr.) na Právnické fakultě MU. 

Zaměstnání při studiu

„Z realizovaných průzkumů u ab-
solventů víme, že téměř dvě třetiny 
čerstvých absolventů magisterského 
studia na Masarykově univerzitě již 
v závěrečné fázi studia pracují nebo 
vědí, kde budou pracovat,“ dodala 
Fojtová. 

Podíl absolventů, kteří hodnotili 
hledání práce jako obtížné, v meziroč-
ním srovnání klesl na 17 procent, pro 
83 procent bylo získání jejich hlav-
ního zaměstnání snadné. Naprostá 
většina čerstvých absolventů magi-
sterského studia na MU (82 procent) 
pracuje v oboru, pro který se na škole 
připravovali. Z průzkumu dále vyplý-
vá, že jako snadný hodnotí proces hle-
dání práce čerství absolventi fakulty 
informatiky, lékařské fakulty ale také 
fakulty sportovních studií.     

Nejstarší česká univerzita, 
Univerzita Karlova, letos obdržela 
58 694 přihlášek, v loňském roce 
bylo podáno 62 792 přihlášek. Údaje 
jsou však předběžné, v některých 
oborech je možné ještě podávat 
přihlášky, fakulty mají možnost vy-
hlásit dodatečné přijímací řízení. 

Zájemce táhne v prvé řadě reno-
mé školy a široká škála nabízených 
oborů. „Obecně můžeme říci, že 

absolventi Univerzity Karlovy mají 
velmi dobré uplatnění na trhu práce 
a dlouhodobě vykazují nejnižší míru 
nezaměstnanosti mezi veřejnými vy-
sokými školami,“ řekl Václav Hájek, 
tiskový mluvčí Univerzity Karlovy. 

Tradičně největší zájem je o obory 
vyučované na lékařských fakultách 
a na filozofické fakultě (např. o pře-
kladatelství, tlumočnictví, psycho-
logii). Dále je zájem o studium práv, 
o studium na fakultě sociálních věd, 
přírodovědecké fakultě a shodně 
jako v Brně i o studium na pedago-
gické fakultě.

Čeká nás odliv učitelů? 

Českým školám, které doslova trpí 
nedostatkem učitelek, a zejména 
učitelů, se tak možná blýská na lepší 
časy. Učitelství se stává pro matu-
ranty magnetem. Záleží nicméně 
na tom, jakým směrem se budou 
ubírat školské reformy a kolik 
finančních prostředků na ně státní 
kasa poskytne.  

Vystudované učitele totiž může 
čekat podobný osud jako vystudo-
vané lékaře. Odliv do zahraničí. „Až 
dostuduji, chci si určitě najít práci 
v Německu. Platově budu někde úpl-
ně jinde,“ řekla deníku E15 Dagmar, 
studentka čtvrtého ročníku medicí-
ny. Stejný cíl má i Kristýna, která se 
na druhý pokus dostala na lékařskou 
fakultu v loňském roce. Nezadrži-
telný odliv lékařů může inspirovat 
právě i učitele. 

Po českých matematikářích 
a fyzikářích pokukuje už například 
Británie, která již počátkem roku 
do médií vydala zprávu o chystané 
velkolepé, státem placené náborové 
kampani. Velká Británie čelí, stejně 
jako Česko, vážnému nedostatku uči-
telů. Začne je proto shánět v jiných 
evropských zemích. Jedním z prv-
ních míst, kde kampaň odstartuje, 
může být právě Česko. Brexit prý 
není na překážku. 

Platově by se tak tuzemští peda-
gogové ocitli v úplně jiných sférách. 
Britové totiž řadí učitele mezi jedny 
z nejlépe placených profesí, mohou 
si přijít až na 98 tisíc korun měsíčně. 
Životní náklady jsou sice v Anglii 
mnohem vyšší než u nás, britská vlá-
da se ale netají tím, že zahraničním 
učitelům nabídne i dotované bydlení 
a daňové úlevy. Poslední velkou za-
hraniční náborovou kampaň uskuteč-
nili Britové v sedmdesátých letech 
minulého století. 

Kryštof  Kozák, zakladatel strany 
Pět procent pro vzdělávání se však od-
livu učitelů příliš nebojí. „Velký odliv 
učitelů do zahraničí zatím nehrozí, 
neboť excelentní znalost jazyka hraje 
v jejich případě ještě větší roli než u lé-
kařů. Velkým problémem je spíše odliv 
mladých talentovaných učitelů ze škol 
po prvních pár letech, kdy si najdou 
mnohem lépe placenou práci,“zdůraz-
nil Kozák. Iveta Křížová
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Až 40 procent zapsaných vyso-
koškolských studií končí v Česku 
neúspěchem. Podle rektora Masa-
rykovy univerzity Mikuláše Beka je 
důvodem zejména to, že studenti 
přebíhají mezi obory a hledají pro 
sebe to pravé. Brněnská vysoká 
škola proto vynaloží v příštích pěti 
letech 200 milionů korun z evrop-
ských fondů, aby omezila studijní 
neúspěšnost a zpřehlednila nabíd-
ku oborů.

„Masarykova univerzita chce 
inovovat pojetí svého bakalářského 
studia, které umožní flexibilněj-
ší výběr konkrétního zaměření 
studia prostřednictvím specializací 
nebo mezioborových modulů typu 
minor, a to i ve vyšším ročníku,“ 
prohlásil Bek.

Škola také zřídí poradenské 
centrum, které pomůže uchaze-
čům i studentům prvních ročníků 
s orien tací v nabídce oborů a pod-
mínkách studia.

Univerzita chce zároveň reago-
vat na požadavky pracovního trhu 
a posílit propojení se zahraničím. 
Vzniknou nové obory jako em-
bryolog ve zdravotnictví, kondiční 
trenér, tlumočník do znakového 
jazyka nebo zvukový designér. 
Reakreditace čeká obory všeobecné 
lékařství, stomatologie, politologie 
nebo mediální studia a žurnalistika.

Peníze z evropských fondů 
univerzita použije také na další 
vzdělávání učitelů a rozvoj služeb 
Střediska pro pomoc studentům se 
specifickými nároky. /čtk/

Brněnská univerzita 
chystá změny kvůli 
nedokončeným studiím

Doslova raketově 
vzrostl zájem o nový 
obor kriminalisticko 
právní specializace.
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Jednotné zkoušky 
na střední školy 
vyvolaly diskuzi

Jednotné přijímací zkoušky na střed-
ní školy se týkaly 86 tisíc žáků, kteří 
si letos podali přihlášku ke středo-
školskému studiu na 1100 středních 
škol v Česku. Právě oni se mohli 
po letech pilotního zkoušení pustit 
do testů vytvořených Cermatem. 

Povinné přijímací zkoušky navrhl 
bývalý ministr školství Marcel Chlá-
dek (ČSSD). Chtěl omezit praxi ně-
kterých škol, které přijímaly žáky jen 
podle prospěchu a braly v podstatě 
každého, kdo o to stál. Jako problém 
se to ukázalo u maturit. „Čtyři roky 
jim stát platí školu a oni pak neudě-
lají maturitu,“ říkával Chládek. Podle 
ministryně Kateřiny Valachové školy 
přijímaly studenty do počtu, protože 
za každého přijatého získaly peníze. 

Od povinných přijímacích zkoušek 
si tak slibovali, že slabší studenti se 
zaleknou a na maturitní obor se ze 
strachu, že nezvládnou přijímací 
zkoušky, nepřihlásí. A pokud ano, ne-
budou mít šanci. Jenže to se nestalo. 
„Máme stejný poměr přihlášených 
do maturitních i nematuritních 
oborů jako loni. Čeho se žáci měli 
zaleknout? Stát nestanovil žádnou 
minimální hranici pro přijetí, je tak 
úplně jedno, kolik bodů získají. Navíc 
mají dva pokusy, a pokud se jim ani ty 
nepodaří, mohou se přihlásit do dru-
hého kola, které je bez přijímacích 
zkoušek,“ rozčiluje se ředitelka Střed-
ního odborného učiliště gastronomie 
v Praze Kateřina Mrvová. 

Řada připomínek

Odpůrci plošných přijímacích zkou-
šek, které zahrnují testy z matema-

Žáci základních škol, kteří 
chtějí studovat na škole 
s maturitou, letos poprvé 
skládali jednotné přijímací 
zkoušky. Didaktický test 
z českého jazyka, literatury 
a z matematiky byl letos 
povinný pro všechny. 
Názory, zda to byl správný 
krok se liší, ale s objektivním 
hodnocením se podle 
odborníků ještě nějaký čas 
bude muset počkat.

tiky a z češtiny, jim vyčítají řadu 
nedostatků. Například přílišnou 
nákladnost. Roční rozpočet činí 
zhruba 21 milionů korun, přitom 
v řadě zemí včetně sousedního 
Slovenska vycházejí zkušební testy 
o dost levněji. 

Diskutabilní se může zdát i důvod, 
proč se ministerstvo školství pro 
tento způsob testování uchazečů 
o studium rozhodlo, tj. zvýšit kvalitu 
uchazečů o maturitní studium, a tím 
snížit míru neúspěšnosti u státní 
maturity. Otázkou ovšem zůstává, 
jestli se tento problém vyřeší tak, 
že stejné testy absolvuje uchazeč 
o studium na prestižním gymnáziu 
a uchazeč o studium dejme tomu 
na střední škole zaměřené na lesnic-
tví nebo technologii výroby potravin. 

Zatím nelze říci, zda byly rovněž 
oprávněné připomínky upozorňující 
na to, že jednotný systém zkoušek 
formou testu povede k jednostranné 
výuce u žáků základních škol. 

Zadání přijímacích testů se podle 
Týdeníku školství skutečně může 
projevit tak, že učitelé budou nutit 
žáky vypracovávat typové úlohy, 
a ostatně to po nich budou požado-
vat i rodiče. 

Děti tak budou schopny vy-
pracovat požadované zadání, ale 
rozhodně to nezvýší jejich znalost 
dané problematiky. Tyto obavy se 
ozývají i z praxe, jak to potvrzují 
slova Tomáše Langera, ředitele 
Střední průmyslové školy stavební 
Josefa Gočára v Praze: „Pokud by 
měl tento zkušební systém směřo-
vat k tomu, že výsledek jednotných 
přijímacích zkoušek bude výrazně 
dominantním kritériem pro přijetí 
uchazeče na střední školu, a pokud 
nebude podporován vznik hodin pro 
přípravu na přijímací zkoušky, může 
to v některých základních školách 
vést k deformaci školní výuky,“ uvedl 
Tomáš Langer pro Týdeník školství.

Výtky mají i ředitelé škol

Na průběh státních přijímacích 
zkoušek, především na administra-
tivní zátěž, si stěžuje i řada ředitelů 
středních škol.

„Ta zkušenost byla pro mě dost 
negativní, protože se to sešlo s ma-
turitními zkouškami z češtiny,“ řekl 
Českému rozhlasu Luděk Bělehrad, 

Přibližně třetina lidí (34 procent) 
ve věku mezi 20 až 34 roky ne-
využije v práci svou kvalifikaci. 
Přitom téměř polovina mladých lidí 
absolvovala během svého vzdělává-
ní více než šestiměsíční povinnou 
praxi. Vyplývá to z aktuální analýzy 
průzkumu situace mladých na trhu 
práce, kterou zpracoval Český 
statistický úřad. S uplatněním 
svého vzdělání jsou podle analýzy 
nejspokojenější vysokoškoláci.

Spokojenost mladých lidí s tím, 
jak mohou svou kvalifikaci uplat-
nit, je podle průzkumu závislá 
na jejich vzdělání. Nespokojena 
byla téměř polovina (46 procent) 
všech respondentů s výučním 
listem. Nejvíce je jich v oborech 
technika, výroba a stavebnictví 
a služby, zejména pak v restaura-
térství a v kadeřnických a kosme-
tických službách.

Poměrně vysoký podíl (37 pro-
cent) nespokojených byl i mezi 
středoškoláky s maturitou, a to 
zejména v oborech umění a huma-
nitní vědy, oboru zemědělství, les-
nictví a rybářství a mezi absolventy 
gymnázií a lyceí. Mezi vysokoško-
láky si na špatné uplatnění svého 
vzdělání stěžuje naopak jen asi 
13 procent. Nejvíce je jich v oborech 
služeb, umění a humanitních věd, 
ukázal průzkum.

Nějakou pracovní zkušenost bě-
hem svého studia získalo asi 80 pro-
cent dotázaných. Dlouhodobou pra-
xi, tedy více než šest měsíců, uváděli 
nejčastěji vyučení (26 procent). Jde 
hlavně o mladé muže, což souvisí 
s rozdílnou vzdělanostní skladbou 
mužů a žen. Na středním stupni 
s maturitou už je rozdíl s dlouhodo-
bou praxí mezi muži a ženami pod-
statně nižší. A v terciárním vzdělání 
mají naopak více praxe ženy, protože 
je i více absolventek než absolventů. 
Více než půl roku praxe mělo asi 
deset procent vysokoškoláků.

Možnost stěhovat se za prací 
uvádějí podle ČSÚ hlavně neaktivní 
lidé ve věku do 24 let, kteří studují 
vysokou školu. Více než 35 procent 
jich v průzkumu připustilo, že by 
se kvůli zaměstnání přestěhovali 
i mimo ČR. Ochota stěhovat se 
klesá s přibývajícím věkem. Ve sku-
pině lidí mezi 25 a 29 roky byl jejich 
počet 16 procent a v další skupině 
do 34 let se snížil na osm procent. 
Průzkum mezi zaměstnanými 
ve věku mezi 20 a 34 roky ukázal, 
že se jich za prací přestěhovalo 
13 procent. Podle ČSÚ jde hlavně 
o absolventy terciárního studia a ty 
s maturitou (celkem 104 tisíc lidí). 
Převážně se stěhovali v rámci ČR 
(132 tisíc), méně jich odešlo do za-
hraničí (28 tisíc). /mtk/

Třetina mladých není 
spokojena s uplatněním 
svého vzdělání
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zástupce ředitele Biskupského 
gymnázia v Českých Budějovicích. 
Loni škola pořádala zkoušky vlastní, 
výsledky měla tentýž den. Teď podle 
něj museli někteří zájemci čekat až 
měsíc. Luděk Bělehrad dále vytýká 
nejasnosti v organizaci. „Čekal bych 
od ministerstva, které připravilo 
celý tento projekt, že vydá nějaký 
manuál, jak postupovat v celé té 
příšerné anabázi, kterou představo-
vala jednotná přijímací zkouška pro 
školy,“ dodává.

Už v lednu ředitele Cermatu upo-

zornili na problémy čtyři jihočeští 
ředitelé gymnázií, mezi nimi i An-
tonín Sekyrka z Gymnázia Česká 
v Českých Budějovicích. „Od spo-
lečnosti Scio jsme měli přijímací 
zkoušky vyhodnocené na setiny, 
takže se nikdy nestalo, že bychom 
nemohli oddělit přijaté uchazeče 
od nepřijatých, ale v současné době 
Cermat vyhodnocuje testové úlohy 
pouze na celé body. To mi vadí veli-
ce,“ vysvětluje.

Na výtky ředitel společnosti 
Cermat Jiří Zíka reaguje slovy: „Je 

potřeba zhodnotit výsledky, zhod-
notit proces jako takový a následně 
eventuálně změnit i legislativní 
texty.“

Ředitelé oslovených gymnázií 
chtějí po ukončení výběrového řízení 
na střední školy s ministerstvem 
školství i společností Cermat vzniklé 
problémy řešit. 

S hodnocením se musí počkat

Na první hodnocení celkových 
výsledků jednotných přijímacích 

zkoušek s napětím čekají nejen 
odborníci, ale i laická veřejnost. 
„Jestliže se ukáže, že výsledky ucha-
zečů v přijímacích zkouškách budou 
rozloženy v celé šířce hodnoticího 
spektra, pak svůj účel splnily. Pokud 
se ale ukáže, že většina uchazečů 
dopadla dobře nebo jen špatně, pak 
nebyly postaveny správně a byly buď 
nadhodnocené, nebo podhodnocené. 
V tom případě by měla následovat 
korekce poměru obtížnosti a času 
na vypracování testu,“ nahlíží na si-
tuaci T. Langer.

Zatím jsou známy dílčí výsledky. 
Například v Praze dopadly zkoušky 
nad očekávání dobře, zjistil server 
Seznam Zprávy. Ředitelka Gymná-
zia Nad Štolou Renata Schejbalová 
říká, že v testech byly děti většinou 
úspěšné.„U nás se konaly zkoušky 
v osmiletém, šestiletém a ve čtyřle-
tém oboru. Musím říct, že mě výsled-
ky velmi mile překvapily, protože 
studenti dosahovali vysokých bodů, 
48 nebo 49 bodů z maximálně mož-
ných 50 nebylo výjimkou,“ popisuje 
ředitelka Schejbalová.

„V osmiletém oboru kupodivu 
dopadla lépe matematika než český 
jazyk, obvykle to bývá obráceně. 
V šestiletém a čtyřletém oboru bych 
řekla, že výsledky z českého jazyka 
i matematiky jsou srovnatelné,“ 
dodala Schejbalová.

„Vypadá to, že uchazeči dopad-
li dobře a že uspějí u přijímací 
zkoušky. Budeme otevírat dvě 
třídy pro 60 žáků. Zkouška z ma-
tematiky pravděpodobně dopadne 
lépe než zkouška z českého jazy-
ka,“ řekl Seznamu ředitel Střední 
průmyslové školy zeměměřické 
Jan Staněk.

Alena Adámková

Fo
to

 č
tk

27
16

73
/1

1 


 in
ze

rc
e



OCENENI_225X297.indd   1 12.5.2017   9:10:56


