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Obrana chystá nákup 
dalších letadel CASA
Ministerstvo obrany chystá 
miliardový nákup, chce dal-
ší dvě střední transportní 
letadla CASA C-295. Stroje 
mají být o něco dražší než 
v době, kdy ministerstvo 
vedla Vlasta Parkanová. Ta 
kvůli zakázce čelí obžalobě 
před soudem.  str. 2

Řetězce dál dusí 
potravináře
Velké obchodní řetězce našly 
způsob, jak minimalizovat 
dopady zákona o významné 
tržní síle. Normu, která jim 
výrazně omezila možnost 
vybírat od potravinářů na-
příklad poplatky za zařazení 
zboží do prodeje, obešly tím, 
že některým dodavatelům 
snížily ceny.  str. 6

Elektrárnu Počerady  
si zatím ČEZ ponechá
ČEZ zatím neprodá elek-
trárnu Počerady miliardáři 
Pavlu Tykačovi. Transakci 
neschválila dozorčí rada 
společnosti kvůli nejisté si-
tuaci v oblasti hnědouhelné 
energetiky v Evropě. str. 8

přečtěte si:

Speciál
energie
budoucnosti

Krátce

twin Peaks  
se vrací
kultovní seriál z dílny  
Davida Lynche vstoupí 
po více než čtvrtstoletí znovu 
na televizní obrazovky.

kultura

str. 14

Přitažlivá 
ponurost 
Místa, která si filmaři 
oblíbili pro jejich  
tíživou atmosféru.

cestování
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9 771803 454307 1 7 3 6 1

Dráhy prohrály 
soud s němci
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Daně Agrofertu
Počet stavebních povolení pro obytné budovy 
v Německu poprvé od roku 2012 klesl. Motor 
německé hospodářské expanze posledních 
let se možná trochu přehřál. To čeští stavbaři 
mají opačné problémy. Stěžují si na nedostatek 
zakázek, výstavba budov je pro ně jen okrajovým 
hobby. Ale má to své výhody. Až splaskne realitní 
bublina, budou připravení. 

Ministerstvo financí sestavilo žebříček dvaceti 
firem, které na dani z příjmu nejvíce plní státní 
rozpočet. Jsou tam automobilky, banky, telefonní 
operátoři, pivovar, tabačka a další společnosti. 
Jeden by čekal, že nebude chybět ani Agrofert. 
Jenže chybí. Chyba v Matrixu? 

Ve středu nastal v dole Darkov na Karvinsku 
otřes. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Největší 
otřes ovšem zažívá celé OKD. Ještě se uvidí, jestli 
úpadek přežijí všichni. 

Při koupi aplikace WhatsApp před třemi lety 
Facebook tvrdil, že nebude schopný automaticky 
propojovat účty uživatelů sociální sítě a Whats- 
Appu. Jenže loni WhatsApp uživatelům sdělil, že 
s mateřským Facebookem bude sdílet mno-
hem více dat včetně telefonních čísel. Bruselští 
úředníci následně zjistili, že o možnosti takového 
propojení Facebook v rozporu se svými prokla-
macemi věděl už v roce 2014. Facebook si proto 
od Evropské komise vykoledoval téměř třímiliar-
dový flastr. Buďte první, komu se to líbí.

n Stroje mají být o něco 
dražší než v době, kdy 
ministerstvo vedla Vlas-
ta Parkanová. Ta kvůli 
zakázce čelí obžalobě 
před soudem. 

Pavel Otto

Rezort obrany chystá miliardový 
nákup, chce další dvě střední 
transportní letadla CASA C-295. 
Dohromady by jich armáda měla 
šest. Nákupčí začali v březnu 
připravovat specifikaci zakázky 
a tento měsíc mají dokončit zadá-
vací dokumentaci. V červenci má 
pak kontrakt projednat kolegium 
ministra obrany a v září vláda. 

Z materiálu, který má deník 
E15 k dispozici, vyplývá, že úřad 
Martina Stropnického (ANO) si 
na stroje vyčlenil 2,4 miliardy 
korun. Španělský výrobce by 
měl podle harmonogramu první 
dodat v roce 2019, druhý o rok 
později.

„Je to jedna z možností, jak 
navýšit přepravní kapacity 
české armády. Letadla CASA jsou 
spolehlivá a mají nízké provozní 

náklady. Definitivní rozhodnutí 
ale dosud nepadlo,“ uvedl v na-
rážce na jednání kolegia a vlády 
mluvčí ministerstva Jan Pejšek. 

Právě tento týden začalo 
hlavní soudní líčení s bývalou 
šéfkou rezortu Vlastou Parkano-
vou a někdejším ředitele sekce 
vyzbrojování Jiřím Staňkem. 
Obžaloba jim 
klade za vinu, že 
totožná letadla 
koupili v roce 
2009 příliš draho. 
Pochybit měli tím, 
že si nenechali vy-
pracovat cenový 
posudek. 

V chystané 
zakázce je přitom 
odhadovaná cena 
vyšší než za To-
polánkovy vlády. 
Tehdy obrana 
za tři casy zaplati-
la 132 milionů eur, 
v přepočtu zhruba 3,5 miliardy 
korun. Jednotková cena tedy byla 
asi o 30 milionů nižší. Posouzení 
ceny znalcem má být tentokrát 
součástí investičního projektu.

Kromě aktuálního kurzu koru-
ny vůči euru záleží na tom, jaké 

systémy či různé doplňky si ten 
či onen zákazník k základní verzi 
přiobjedná. Například Portugal-
sko koupilo typ C-295 levněji než 
Česko, Polsko naopak dráž.  

O nákupu dalších dvou španěl-
ských letadel uvažoval už přede 
dvěma roky tehdejší náčelník 
generálního štábu Petr Pavel. 

Chtěl, aby na-
hradily tryskové 
Jak-40, které měly 
být vyřazeny. 

Současný záměr 
zřejmě vychází 
z faktu, že mini-
sterstvo už delší 
dobu nedokáže 
absorbovat při-
dělované rozpoč-
tové prostředky. 
Kvůli miliardo-
vým přebytkům 
tak české výdaje 
na obranu stagnují 
kolem jednoho 

procenta HDP místo toho, aby se 
podle slibu Sobotkova kabinetu 
vůči NATO postupně zvyšovaly 
na 1,4 procenta. Stropnické-
ho za to kritizují jak koaliční 
partneři z ČSSD a KDU-ČSL, tak 
opozice.

obrana chystá nákup 
dalších letadel casa

Protagonisté dne

Pavel krtek

šéF Českých Drah

Pavel tykač

Majitel skuPiny czech coal

chuck robbins

šéF cisco systeMs

Dopravce prohrál první ze série 
soudních sporů s dodavatelem 
vlaků, společností stadler. Celkem 
dráhy podaly pět žalob. 

str. 5

rychlá koupě elektrárny počerady, 
do níž dodává pět milionů tun uhlí 
ročně, mu nevyšla. Další možnost 
bude mít za dva roky. 

str. 8

výkonný ředitel Cisco systems 
musel přistoupit k dalšímu 
propouštění. Jeho firma se dál 
potýká s potížemi.

str. 9

Zápisník  
Daniela Nováka
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přibližná cena jednoho 
letadla cASA v roce 2009:

1,16 
miliardy korun

přibližná cena jednoho 
letadla cASA v roce 2017:

1,2 
miliardy korun

„Je to jedna z mož-
ností, jak navýšit 
přepravní kapacity 
české armády. De-
finitivní rozhodnutí 
ale dosud nepadlo,“ 
uvedl mluvčí minis-
terstva obrany  
Jan pejšek. 



n Návrh na jmenování 
poslance Ivana Pilné-
ho ministrem financí 
je na Pražském hradě. 
Miloš Zeman chce 
předtím, než premié- 
rovi vyhoví, mluvit 
s odcházejícím šéfem 
rezortu i s jeho pří-
padným nástupcem.

Jana Havligerová

Premiér Bohuslav Sobotka 
(ČSSD) vyzval prezidenta Mi-
loše Zemana, aby ve věci změn 
ve vládě konal. Připomněl, že 
návrh na odvolání Andreje Ba-
biše leží na Hradě od 5. května 
a Zemanovi nic nebrání, aby 
návrhu vyhověl. „Myslím si, 
že by prezident měl jednat 

bez zbytečného odkladu, a nic 
mu nebrání, aby následně 
jmenoval nového ministra 
financí a nového místopředse-
du vlády,“ soudí Sobotka. 

Babiš požádal o přijetí 
na Pražském hradě, a po-
dle prezidentova mluvčího 
Jiřího Ovčáčka by se schůzka 
hlavy státu s vicepremiérem 
měla uskutečnit v příštích 
dnech. Setkat se Zeman hodlá 
i s poslancem Pilným. Mluvčí 
neupřesnil, jak chce prezident 
postupovat dál, ale naznačil, 
že časový rámec je dán po-
žadavkem Babiše o odvolání 
ke konci května. „Není důvod 
k nějaké hysterii nebo silným 
slovům,“ prohlásil Ovčáček. 

Nepřímo tak reagoval 
na připomínku premiéra, že 
už má připravenou kompe-
tenční žalobu. Tu by Sobotka 
použil v případě, že Zeman ne-

bude postupovat v souladu se 
svými ústavními povinnostmi 
a nebude jednat bez zbytečné-
ho odkladu.

Babiš ve středu po dohodě 
se Sobotkou, že úřad převez-
me Pilný, oznámil, že prezi-
denta požádá, aby návrhům 
na jeho odvolání a jmenování 
Pilného vyhověl. Řekl rovněž, 
že předpokládá, že sám odejde 
z ministerstva do konce 
měsíce.

Prezident prozatímní ne-
odvolání Babiše zdůvodňoval 
tím, že čeká na souhlas hnutí 
ANO a také na návrh kandidá-
ta, který nynějšího ministra 
financí v úřadu nahradí. 
Zemanův mluvčí pak později 
během návštěvy hlavy státu 
v Číně uvedl, že prezidentův 
postoj k záležitosti zveřejní 
příští týden v úterý na tiskové 
konferenci.

Prezident se setká  
s babišem i s Pilným
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5. AUKCE PRO PARAPLE
Máte rádi výtvarné umění? 

Spojte svou zálibu s pomocí. 

Získáte dílo trvalé hodnoty a dobrý pocit, který je k nezaplacení. 
Vystavená díla si můžete prohlédnout v Galerii KODL, Národní 7, Praha 1 od 2. do 27. 5. 2017.

Aukce se koná 28. 5. 2017 od 12:00 v pražském Paláci Žofín 
Srdečně Vás zveme.

Celý výtěžek z aukce získá Centrum Paraple na svou činnost. 

Lubomír Typlt: Holky, tempera na kartonu, dat. 2017, sign. PD, 50 x 70 cm, vyvol. cena: 35 000 Kč

www.akvk.cz
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Adéla Čabanová

Zhruba 600 milionů korun 
vymáhaly loni zdravotní 
pojišťovny po vinících 
dopravních nehod, firmách, 
které způsobily pracovní 
úraz, a rváčích, kteří někoho 
zranili. Mohlo by to ale být 
ještě víc. Viníci musejí 
zdravotní pojiš-
ťovně nahradit 
částky za lé-
čení obětí.  
V pravidlech 
pro vymá-
hání jsou ale 
díry, kterými 
zdravotní-
mu pojištění 
unikají miliony 
korun.

Jednu z nich má 
zacelit návrh, který po kon-
zultaci s ministerstvem 
zdravotnictví předkládá po-
slanec ČSSD Jiří Běhounek. 
Řeší problém, že viníci dnes 
placení unikají, když oběť 
změní během léčby zdra-
votní pojišťovnu. Přitom 
případy, kdy se po zranění 
léčí pacient chronicky, nebo 

dokonce doživotně, patří 
k těm nejdražším. 

„Současná právní úprava 
neumožňuje zdravotním 
pojišťovnám předat si v pří-
padě přechodu pojištěnců 
k jiné zdravotní pojišťovně 
informace o neuzavřených 
a trvajících případech,“ 

uvádí se v Běhounkově 
návrhu. „Tento stav 

vede k proka-
zatelnému 

úniku zdrojů 
ze systému 
veřejného 
zdravotního 
pojištění.“ 

Změnu chce 
vetknout 

do novely zákona 
o zdravotním po-

jištění, kterou poslanci 
mají příští úterý projednat 
ve druhém čtení, a podle 
informací deníku E15 má 
velkou šanci na schválení. 

Překážek vybírání peněz 
od viníků je ale více. Zdra-
votní pojišťovny se pokusí 
další změny prosadit v příš-
tím volebním období.
 více e15.cz

Pojišťovny chtějí dostat 
peníze od viníků zranění

na milost od prezidenta Miloše Zemana netrpělivě čeká 
nejen Jiří Kajínek. Připraveni jsou již i novináři, kteří hlídkují 
před věznicí Rýnovice v Jablonci nad Nisou, v níž si odpyká-
vá trest. Zatím stále není zřejmé, kdy prezident avizovanou 
milost pro Kajínka podepíše. Dříve uvedl, že tak učiní po svém 
návratu z Číny. Přiletěl včera v noci, rozhodnutí je prý předem 
přichystané.

ČEKáNí Na MiloSt
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Zdravotní  
pojišťovny vymáhaly  

loni po vinících  
dopravních nehod  

a rváčích, kteří někoho 
zranili, zhruba

600
milionů korun.

http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/do-zdravotnictvi-ma-prijit-vice-penez-od-viniku-zraneni-1332603
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ŽEBŘÍČEK AKTUÁLNĚ NEJLEPŠÍCH 
LIGOVÝCH FOTBALISTŮ

TOP 100
Už dnes
v deníku
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nový městský Park Podkovářská, který je součástí rezidenčního projektu Harfa Park, otevřela 
v těchto dnech společnost Finep, která jej vybudovala ve spolupráci s městskou částí Praha 9. Park 
o velikosti čtyři tisíce metrů čtverečních vznikl na ploše bývalého brownfieldu. Na místě je nyní 
park s upravenými cestami, vzrostlými stromy, dětským koutkem, prolézačkami i s pískovištěm. 
Více než polovinu plochy parku tvoří zatravněná plocha.

PaRK MíSto bRowNFiElDU
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Jedenáctimilionovou 
pokutu, kterou hlavnímu 
městu v březnu udělil 
Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže (ÚOHS) 
za stavbu Trojského 
mostu, se Praha rozhodla 
odvrátit žalobou. Případ 
bude řešit Krajský soud 
v Brně, uvedla mluvčí sou-
du Simona Pešková. 

Soud v obdobných 
případech rozhoduje 
zhruba rok. Pokuta je 
jednou z nejvyšších, které 
kdy ÚOHS za pochybení 
u některé ze zakázek ulo-
žil. Podle antimonoplního 
úřadu Praha rozšířila pů-
vodní zakázku o stavební 
práce spočívající v rea-

lizaci nového Trojského 
mostu, a to bez použití 
jakéhokoli druhu zadáva-
cího řízení, které stanoví 
zákon. Tím vyloučila 
soutěž mezi firmami. 

Předseda antimono-
polního úřadu Petr Rafaj 
v březnu k rozhodnutí 
řekl, že byl postaven úplně 
jiný most, který neodpo-
vídal původnímu návrhu 
vizuálně ani cenově. 
Původní cena měla být asi 
500 milionů korun, nový 
stál téměř o miliardu víc.

Krajský soud v Brně, 
ke kterému město žalobu 
podá, může rozhodnutí 
ÚOHS zrušit nebo pokutu 
snížit. /čtk/

město podalo 
žalobu proti pokutě

TOP 09 má pražskou 
kandidátku 
Pražskou kandidátku TOP 09 
do podzimních sněmovních 
voleb opět povede čestný 
předseda strany Karel 
Schwarzenberg. Z poslední-
ho místa bude kandidovat 
dvacetiletý teplický radní 
Dominik Feri, u kterého se 
očekává, že křeslo získá díky 
preferenčním hlasům. 

Vlastník Opencard žaluje 
hlavní město
Společnost eMoneyServices 
(EMS), která je vlastníkem 
Opencard, podala žalobu 
na hlavní město a jeho firmu 

Operátor ICT. Firma se do-
máhá zaplacení 100 milionů 
korun plus úroky, podle ní jí 
byla způsobena újma prozra-
zením důvěrných informací 
a poškozením pověsti.

Písničtí opět protestovali  
proti prodeji bytů 
Obyvatelé sídliště Písnice 
včera dopoledne uspořádali 
demonstraci před sídlem 
ČEZ. Protestující požadovali, 
aby dozorčí rada ČEZ zrušila 
soutěž na prodej bytů a firma 
začala jednat o odprodeji 
s nájemníky. Lidé rovněž 
podepisovali petici adre-
sovanou prezidentu Miloši 
Zemanovi. /čtk/

Krátce

n Spojka na Ruzyni 
by začínala ve stanici 
Nádraží Veleslavín.

Praha nechá posoudit mož-
nost výstavby trasy met-
ra A na Letiště Václava Havla 
v Ruzyni. Ve stanici Nádraží 
Veleslavín by vznikla odbočka. 
Informovala o tom primátor-
ka Adriana Krnáčová (ANO). 

Dopravní podnik (DPP) 
již dostal zadání, aby tuto 
možnost rozpracoval a sta-
novil případnou cenu, délku 

výstavby a zda by se to Praze 
vyplatilo. Metro A vede z Dej-
vické přes Veleslavín do Moto-
la. Správa železniční dopravní 
cesty připravuje modernizaci 
trati z Prahy do Kladna s od-
bočkou na letiště.

„Rychlodráha na letiště 
není pražskou stavbou a SŽDC 
ji nepostaví dříve než za deset 
let. Já chci proto zmapovat 
i další možnosti, jak centrum 
s letištěm propojit,“ uvedla 
Krnáčová.

Spojení centra s letištěm 
trápí Prahu dlouhodobě. Nyní 

musejí cestující jezdit autobu-
sy buď z Veleslavína, nebo ze 
Zličína. Původní trasa  měla 
vést přes Veleslavín do stanice 
Dlouhá míle, kde mělo být 
záchytné parkoviště, a odtud 
následně k letišti. 

SŽDC nyní chystá projekto-
vou dokumentaci pro opravu 
části trati na Kladno, a to 
mezi Veleslavínem a letištěm. 
Modernizace trati z praž-
ského Masarykova nádraží 
až do Kladna s odbočkou 
na letiště vyjde na 31 miliard 
korun. /čtk/

Dopravní podnik posoudí 
výstavbu metra na letiště
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n Český železniční 
dopravce vede s ně-
meckým výrobcem 
celkem pět sporů. 
První prohrál.

Jan Šindelář

Kromě dlouhodobých mi- 
liardových pří se Škodou 
Transportation se České drá-
hy pustily do série soudních 
sporů s dalším dodavatelem 
vlaků, německou firmou 
Stadler Pankow ze švýcarské 
skupiny Stadler Rail. Celkem 
jde o pětici soudních žalob, 
jež se týkají dodávky 33 mo- 
torových vlaků z počátku 
tohoto desetiletí. 

První malý spor o milion 
korun dráhy ve středu 
u Městského soudu v Praze 
prohrály. „Předmětem je 
úhrada smluvních pokut 
v souvislosti s dodávkou 

Dráhy chtějí po stadleru sto milionů

a provozem motorových 
vozů pro kraje Liberecký 
a Vysočina. S ohledem na to, 
že se jedná o soudní spory 
probíhající, nebudeme je 
více komentovat,“ uvedl 
mluvčí drah Petr Šťáhlavský.

Zmíněná dodávka vlaků 
měla hodnotu 1,8 miliardy. 
Dráhy se teď snaží pro-
střednictvím soudů vymoci 
pokuty v celkové výši sto 
milionů korun. Důvodů je 
více, primárně se ale zřejmě 

týkají zpožděných dodání 
vlaků a potřebných doku-
mentů, což dráhy vehnalo 
do sporů s kraji, především 
s Libereckým. „Jde o splně-
ní parametrů garantované 
provozuschopnosti,“ doplnil 

Šťáhlavský. Soudní tahanice 
je teprve na začátku, žaloby 
leží bez verdiktů u prvních 
instancí. Až na jedinou – tu 
nejmenší. Dráhy se jí do-
máhaly úhrady škod ve výši 
jednoho milionu, které údaj-
ně vznikly tím, že Stadler 
dodal některé vozy s vadnou 
technickou dokumentací. 
Dráhy tak musely po určitou 
dobu vysílat na tratě druhé 
strojvedoucí. Tím jim vznik-
ly zmíněné vícenáklady.

Soudkyně pražského měst-
ského soudu Marcela Kuče-
rová potvrdila výrok první 
instance a dala za pravdu 
Stadleru. Podle ní drahám 
faktická škoda nevznikla. 
ČD tak zbývá už jen dovolání 
k Nejvyššímu soudu. Deník 
E15 v této souvislosti oslovil 
právníky obou stran, ti ale 
věc nechtěli komentovat. 
Nevyloučili nicméně, že celá 
série sporů může skončit 
i dohodou. 

Pavouk. Náku-
pem vlaků Stadler 
Regio-Shuttle, 
v tuzemsku zná-
mých jako Regio-
Spider, odstarto-
valy dráhy v roce 
2010 obnovu 
vozového parku 
na regionálních 
tratích. Dnes se 
kvůli nim soudí 
s výrobcem.Fo
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Začal tendr na trať 
Sudoměřice–Votice
Správa železniční doprav-
ní cesty vypsala zakázku 
na stavbu trati mezi 
Sudoměřicemi a Voticemi. 
Hodnotu dvaceti kilomet-
rů nové železnice vyčíslila 
na 6,2 miliardy korun. 
Vlaky budou novým úse-
kem projíždět rychlostí až 
160 kilometrů za hodinu. 
Zahájení stavby SŽDC 
očekává na konci roku.

V Alze je možné 
platit bitcoiny
Největší tuzemský e-shop 
Alza.cz zavedl platby v bit- 
coinech. Showroomy 
v Praze a Bratislavě už 
mají směnné automaty, 

ve kterých mohou zájemci 
nakoupit bitcoiny za ko-
runy či eura a naopak. 
Míst, kde lze v Česku platit 
v bitcoinech, jsou podle 
webu coinmap.org téměř 
dvě stovky.

Avast téměř 
zdvojnásobil zisk 
Tuzemská antivirová 
firma Avast loni vydělala 
před zdaněním a odpisy 
8,4 miliardy korun. V roce 
2015 to bylo 4,5 miliar-
dy. Důvodem je akvizice 
společnosti AVG, která se 
promítla do výsledků hos-
podaření Avastu od druhé-
ho čtvrtletí roku 2016. 

Huawei chce v Česku 
investovat osm miliard
Čínský výrobce teleko-
munikačních zařízení 
Huawei plánuje investovat 
v Česku během pěti let 
8,64 miliardy korun a vy-
tvořit nepřímo přes čtyři 
tisíce pracovních míst. 
Šéf Huawei Kuo Pching zá-
vazek potvrdil při setkání 
s prezidentem Milošem 
Zemanem. /sin, čtk/
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n Výrobcům potravin 
hrozí pokles tržeb. 
Velcí obchodníci 
minimálně některým 
z nich kvůli zákonu 
o významné tržní síle 
platí za zboží méně. 

Daniel Novák

Velké obchodní řetězce na-
šly způsob, jak obejít zákon 
o významné tržní síle. Ten 
jim výrazně omezil možnost 
vybírat od potravinářů na-
příklad poplatky za zařazení 
zboží do prodeje či příspěv-
ky na akční slevy, a to bez 
protihodnoty. Řetězce to 
vyřešily tak, že některým 
dodavatelům snížily ceny. 

„Pokud shrnu celkový 
efekt zákona o významné 
tržní síle, tak se bonusy 
promítly přímo do cen, čímž 
nám klesly tržby. Finanční 
efekt zákona je tedy nulový, 
nic se nezměnilo,“ sdělil Ka-
rel Funk, manažer vinařské 
společnosti Znovín Znojmo. 

Někteří potravináři 
tvrdí, že se situace dokonce 
zhoršila, například ve vymá-
hání obchodních podmínek. 

„Pokud cílem zákona bylo 
výrazně omezit, či dokonce 
úplně zabránit nefér diktátu 
řetězců vůči dodavatelům 
a zamezit nekalým ob-
chodním praktikám, tak 
se obávám, že zákon stále 
nefunguje,“ uvedl šéf společ-
nosti Hamé Martin Štrupl. 
Očekávání zákon nesplnil 
také podle dalších velkých 
dodavatelů typu Prazdroje 
nebo Nestlé. 

Některé řetězce dokonce 
pokračují v dřívější praxi 
bez ohledu na zákon. „Může 
to být vyžadování plateb 
za různé bonusy či fiktivní 
služby, které však dodava-
teli nepřinášejí protihodno-
tu. Běžnou praxí některých 
obchodních řetězců je stále 
vybírání obdoby zalisto-
vacího poplatku za přijetí 
zboží dodavatele do pro-
deje. Tyto praktiky jsou 

předmětem šetření,“ řekl 
předseda Úřadu pro ochra-
nu hospodářské soutěže 
Petr Rafaj. 

Antimonopolní úřad 
vede pět správních řízení. 
Pokuty se mohou pohybo-
vat v řádu milionů. Jména 
dotčených řetězců nezve-
řejnil. O pokutách může být 
rozhodnuto ještě v letošním 
roce. 

Deník E15 oslovil všechny 
řetězce působící na tuzem-
ském trhu s dotazy, jak 
hodnotí uplatňování zákona 
o významné tržní síle a jak 
jeho dopady promítají 
do cen. Odpověděl jediný.

„Dlouhodobé a kvalitní 
vztahy s našimi dodava-
teli jsou pro nás klíčové,“ 
napsala mluvčí obchod-
ního řetězce Globus Pavla 
Hobíková. Otázku týkající se 
snižování cen potravinářům 
nekomentovala. 

Pokutu za porušování 
pravidel ještě žádný řetězec 
nezaplatil. Největší postih 
zasáhl Kaufland, který 
v roce 2013 dostal podle pů-
vodního zákona o významné 
tržní síle pokutu přes 22 mi- 
lionů korun. Před rokem ji 
ale soud zrušil. 

řetězce dál dusí potravináře

n Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 
vede pět správních 
řízení s obchodními 
řetězci kvůli nefér 
praktikám vůči doda-
vatelům. Je možné, že 
přibudou další, říká 
šéf úřadu Petr Rafaj. 

 Potravinářská komora 
kritizuje váš úřad za ne-
činnost vůči řetězcům. Je 
kritika oprávněná?
Je nutné si uvědomit, že 
odhalení nekalé obchodní 
praktiky je obtížné a časově 
náročné. Podněty, které 
obdržíme zvenčí, bohužel 
nejsou často dostatečně 
konkrétní nebo nespada-
jí do působnosti zákona 
o významné tržní síle, ale 
poukazují spíše na nepři-

měřenou cenu. Úřad tak 
musí šetřit situaci na trhu 
s potravinami z vlastní 
iniciativy. 

 Zákon o významné 
tržní síle platí už rok, 
avšak k prvním správním 
řízením jste přistoupili 
relativně nedávno. Proč to 
trvalo tak dlouho?
Dali jsme přednost tomu, 
abychom oběma stranám 
nejprve vysvětlili, na jakém 

hřišti se hraje a jaká jsou 
pravidla hry. Zdůrazňuji, 
že samotný zákon před-
stavuje poměrně razantní 
zásah do smluvní svobody 
zúčastněných stran. Pokud 
bychom opravdu celý rok 
nic nedělali, jak je nám vy-
týkáno, těžko bychom nyní 
mohli otevřít pět správních 
řízení. Jestliže chce úřad 
zahájit správní řízení, musí 
mít dostatek důkazů a mít 
takzvané důvodné podezře-
ní, jinak není z čeho brát.

 Kdy se uzavřou stávající 
správní řízení s obchodní-
mi řetězci?
Správní řízení v oblasti 
významné tržní síly jsou ob-
dobná jako případy týkající 
se porušování hospodářské 
soutěže, tedy velice nároč-
ná. Zcela jistě nemůžeme 
hovořit o týdnech, jde spíše 
o měsíce. Pracujeme ale 

co nejrychleji a pokusíme 
se dokončit většinu již 
zahájených správních řízení 
ještě v letošním roce. Znovu 
však podotýkám, že rychlost 
nesmí být na úkor kvality 
rozhodnutí, protože případ 
musíme následně obhájit 
před správním soudem.
 

 Přibudou ke stávajícím 
správním řízením v do-
hledné době ještě další?
Při počtu osmi zaměstnan-
ců, které má úřad na tuto 
oblast k dispozici, jsme 
téměř na maximu možností. 
Prioritou tedy je intenzivně 
řešit rozpracované případy. 
Nicméně mimo zahájená 
správní řízení šetříme 
dalších jedenáct podnětů. 
Jakmile dospějeme k závěru, 
že máme dostatečné indicie 
o možném porušení zákona, 
není důvod správní řízení 
nezahájit. /dnv/  více e15.cz

rafaj: vyšetřujeme i další kauzy

bití DoDavatelé. Výrobce potravin chrání zákon před poplatky 
řetězcům bez protihodnoty. Realita je však jiná.
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http://nazory.e15.cz/rozhovory/retezcum-jeste-letos-hrozi-pokuty-za-nekale-praktiky-rika-sef-antimonopolniho-uradu-1332606
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n Až 37 tisíc korun 
měsíčně může pobírat 
specialista zákaznické 
péče. Důležitá je ale 
dobrá znalost jazyků.

Arsen Lazarevič 

Silná expanze na trhu pod-
nikových služeb způsobila, 
že v oboru roste poptávka 
po pracovní síle i mzdy. 
Podle Českého statis-
tického úřadu činí 
průměrná mzda 
v Česku 29,3 ti- 
síce korun, 
specialista 
zákaznické 
péče bez pra-
xe se znalostí 
dvou cizích 
jazyků může 
v Praze nastu-
povat až za 37 tisíc 
a v Jihlavě za  
35 tisíc korun. 

Mzdy v Brně nebo Ostravě, 
dosahují třiceti tisíc a nej-
nižší jsou v Královéhradec-
kém kraji, kde činí zhruba 
25 tisíc korun. Vyplývá to 
z průzkumu společnosti 
Grafton Recruitment. 

V minulosti převládala 
poptávka po vysokoškolá-
cích, teď se centra poohlížejí 

i po středoškolácích. Nejvíce 
se nedostává odborníků, 
kteří kombinují odborné 
znalosti s dobrou znalosti 
jazyků. Nejsou to přitom ne-
obvyklé jazyky, nedostávají 
se lidé s plynulou angličti-
nou nebo němčinou. 

„Na celém trhu práce je 
cítit skutečně silný nedo-
statek německy hovořících 
pracovníků,“ říká Jonathan 
Appleton, ředitel ABSL. 

Firmy z podnikových 
služeb přitom dy-

namicky rostou, 
a to zhruba 
o deset tisíc 
pracovníků 
ročně.

Zaměst-
nanci kromě 

peněžní 
odměny dostá-

vají ve firmách 
podnikových služeb 

také stále hodnotnější be-
nefity. Vysokému očekávání 
uchazečů o práci ale nestačí. 
„Podle našeho průzkumu se 
průměrná hodnota posky-
tovaných benefitů pohybuje 
okolo dvou tisíc měsíčně, 
uchazeči ovšem očekávají 
zhruba pět tisíc,“ vysvětlu-
je Martin Ježek, obchodní 
ředitel Grafton Recruitment. 
 více e15.cz

Podnikové služby 
platí nadprůměrně.
Přesto nemají lidi 

Zaměstnanci  
dostávají benefity 
v průměrné výši

2000
korun, ale uchazeči 
očekávají pět tisíc.

POLITIKA
BYZNYS
SPOLEČNOST

NOVÝ DISKUSNÍ POŘAD NA

STAHUJTE MOBILNÍ
APLIKACI INFO.CZ
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vysoké nároky. V centrech zákaznických služeb zoufale schá-
zejí lidé se znalostí němčiny. Kromě znalostí jazyků to ještě musejí 
být specialisté.
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http://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/podnikove-sluzby-marne-shaneji-pracovniky-nabizeji-az-37-tisic-1332486
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nDozorčí rada ČEZ 
zamítla prodej uhelné 
elektrárny Počerady. 
Další možnost na její 
koupi bude mít Czech 
Coal Pavla Tykače 
za dva roky.

Jan Stuchlík

ČEZ zatím neprodá elek-
trárnu Počerady miliardáři 
Pavlu Tykačovi. Transakci 
neschválila dozorčí rada 
elektrárenské společnosti. 
Důvodem je nejistá situa-
ce v oblasti hnědouhelné 
energetiky v Evropě, uvedl 
předseda dozorčí rady Vác-
lav Pačes. „Rozhodnutím se 
nemění strategie ČEZ, tedy 
postupný odklon od hnědo-
uhelné energetiky s cílem být 
do roku 2050 emisně neut-
rální,“ upřesnil mluvčí ČEZ 
Ladislav Kříž. Další šanci 
na obchod budou mít firmy 
nejpozději v roce 2019.

Skupina Czech Coal chtěla 
elektrárnu, které skončí 
životnost v roce 2024, zmo-
dernizovat pro další provoz. 

Zajistila by si tak odbyt uhlí 
ze svého hnědouhelného 
lomu Vršany, jehož produkce 
míří z velké většiny právě 
do Počerad. „Skupina Czech 
Coal bere na vědomí roz-
hodnutí dozorčí rady ČEZ. 
Je potvrzením, že tradiční 
české uhelné zdroje mají 
strategickou hodnotu a ještě 
dlouhou budoucnost,“ řekla 
mluvčí Czech Coalu Gabriela 
Sáričková-Benešová.

Tykačova firma nabízela 
za elektrárnu 4,5 miliardy 
korun v hotovosti. Až do roku 
2023 by od ní navíc ČEZ 
odebíral elektřinu za cenu 
výrobních nákladů. Vedení 
prodej obhajovalo tím, že pro 

firmu má smysl se elektrárny 
zbavit. „Nechali jsme si udě-
lat několik posudků od De-
lloite, KPMG, Erste a ve všech 
vyšlo, že je výhodnější elek-
trárnu prodat,“ tvrdil dříve 
ředitel ČEZ Daniel Beneš. 

ČEZ porovnával varian-
tu, kdy elektrárnu prodá 
dnes, s variantou, že uplatní 
do konce roku 2019 dohodnu-
tou opci na její prodej za dvě 
miliardy korun. „Ony dvě mi-
liardy v roce 2024 činí po pře-
počtu na současnou hodnotu 
peněz 1,5 miliardy korun. 
Když to hodně zjednoduším, 
tak ten základní rozdíl má 
hodnotu tři miliardy korun,“ 
vysvětloval Beneš.

tykač Počerady nezíská

Číňané chtějí letiště v Plovdivu

Čínská společnost HNA Airport Group chce provozovat 
letiště v druhém největším bulharském městě Plovdivu. 
Potvrdilo to bulharské ministerstvo dopravy. Dalšími 
uchazeči o letiště jsou Silk Road Plovdiv Airport a Consor-
tium Airport Plovdiv.  

Lidé budou mít své předplatné k dispozici všude v EU 

Evropský parlament schválil nařízení, které občanům 
Evropské unie umožní přístup k jejich předplaceným on-
-line službám i během krátkodobých pobytů v jiné členské 
zemi unie. V současnosti se uživatelé ke svým službám 
mohou dostat jen v zemi, pro kterou si předplatné koupili. 

Exxon vstoupí do Mexika, Trumpovi navzdory

Ropný gigant Exxon Mobil investuje 300 milionů dolarů 
a vstoupí na mexický trh s pohonnými hmotami. Mezi 
USA a Mexikem přitom vládne napětí. Firma se chystá 
otevřít čerpací stanici pod svou značkou. /čtk/

Krátce
Země Množství Kurz

austrálie 1 17,806

Čína 1 3,472

Dánsko 1 3,579

eMu 1 26,630

Chorvatsko 1 3,572

Japonsko 100 21,641

kanada 1 17,539

Maďarsko 100 8,572

norsko 1 2,829

polsko 1 6,304

rusko 100 41,274

švédsko 1 2,727

švýcarsko 1 24,489

turecko 1 6,589

usa 1 23,927

velká Británie 1 31,195

Kurzovní lístek ČNb Platnost od 18. 5. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  

Cetv 97,30   -1,02 % 

ČeZ 441,90   0,20 % 

erste Bank 881,00   -1,62 % 

Fortuna 104,30   -0,48 % 

kofola 398,90   0,48 % 

kB 965,90   -1,14 % 

Moneta 80,95   -0,25 % 

O2 Cr 273,30   -2,39 % 

pegas 932,20   -1,04 % 

philip Mor. Čr 13 900,00   -1,07 % 

tMr 680,00 0,00 %

unipetrol 281,20   0,25 % 

viG 643,20   -1,02 % 

Celkový objem (v tisících korun) 478 140

akcie na pražské burze 18. 5. 2017 

uhelná buDoucnost. ČEZ ponecháním si Počerad neustoupil od plánu uhlíkově neutrální pro-
dukce energií k roku 2050.
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Gm se stahuje 
z indie

Největší americká auto-
mobilka General Motors 
(GM) od konce letošního 
roku zastaví prodej svých 
automobilů v Indii, kde její 
podíl na trhu s osobními 
vozy činí méně procen-
to. Firma také prodá své 
aktivity v Jihoafrické 
republice. Ohlášené kroky 
jsou součástí širší snahy 
podniku zaměřit pozor-
nost na rentabilnější trhy.

Automobilka sice hodlá 
pokračovat ve výrobě au-
tomobilů v Indii, produkce 
má být ale určena jen pro 
export. Loni GM zdvoj-
násobila vývoz z Indie 
na 71 tisíc vozů.

GM v Indii vlastní dva 
závody. Jeden přemění 
na exportní továrnu, dru-
hý prodá čínské společnos-
ti SAIC Motor, se kterou 
provozuje společný pod-
nik. GM v roce 2015 uvedla, 
že hodlá do roku 2020 
zvýšit svůj podíl na indic-
kém trhu na tři procenta. 
V posledním fiskálním 
roce však tento podíl klesl 
pod jedno procento.

Objem prodeje GM 
v Indii se snížil o pětinu 
na 25 823 vozů. Celkový 
prodej aut v Indii přitom 
stoupl o devět procent 
a přesáhl hranici tří 
milionů vozů. GM na in-
dickém trhu s osobními 
vozy nabízí pouze značku 
Chevrolet. /čtk/
 více e15.cz

Více o tématu  
se dočtete v novém  
magazínu E15 Premium,  
který vychází 12. června.

Od června vyčlení ČeZ jaderné 
elektrárny v Dukovanech 
a temelíně do nové divize 
Jaderná energetika. Jejím 
šéfem se stane ředitel 
temelínské elektrárny Bohdan 
Zronek. Bude zodpovědný 
také za přípravu nových 
jaderných bloků. pro ně už 
ČeZ loni vytvořil speciální 
dceřiné společnosti. Firma 
vytvoření divize zdůvodnila 
potřebou plnit požadavky 
nového atomového zákona 
a zvyšování bezpečnosti.

čez má 
jadernou divizi

http://www.e15.cz/magaziny
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evroPská komise si došlápla na společnost Facebook 
a udělila jí pokutu 110 milionů eur. Firma komisi totiž poskytla 
nesprávné a zavádějící informace při vyšetřování převzetí ap-
likace whatsapp pro bezplatné posílání textových zpráv přes 
chytré telefony. Výše pokuty je podle názoru unijní exekutivy 
proporční, ale také má dostatečný „odrazující“ účinek.

PoKUta
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n Banka musí za po-
chybení zaplatit 
miliardové pokuty, 
na část by měli přispět 
exmanažeři.

Největší německý finanční 
dům Deutsche Bank předpo-
kládá, že mu bývalí vedoucí 
pracovníci zaplatí značné 
finanční částky kvůli své roli 
při dřívějších pochybeních 
peněžního ústavu. Na včerej-
ší valné hromadě akcionářů 
to řekl předseda dozorčí 
rady Paul Achleitner.

Dozorčí rada se podle něj 
dlouho zabývala otázkou, 

zda mají dřívější členové 
představenstva „osobní 
či kolektivní zodpo-
vědnost za chyby 
minulosti“. 
„Dozorčí rada 
s příslušnými 
členy před-
stavenstva 
vede rozho-
vory, které 
se nacházejí 
v pokročilé 
fázi. Očekává, že 
v příštích měsících 
bude dosaženo dohody, 
která od dotyčných osob 
zajistí podstatný finanční 
příspěvek,“ uvedl Achleitner. 

Neposkytl však žádná jména.
Banka se v posledních letech 

potýkala s vysokými 
náklady na právní 

spory. 
Koncem loň-

ska se napří-
klad dohodla 
s americkým 
minister-
stvem spra-

vedlnosti, že 
zaplatí 7,2 mi-

liardy dolarů 
kvůli praktikám 

při prodeji hypoteč-
ních cenných papírů před 
finanční krizí z let 2007 až 
2009. /čtk/

exbankéři z Deutsche bank se 
budou podílet na placení pokut

Jedna
z dřívějších pokut

dosáhla objemu

7,2
miliardy
dolarů.

n Důvodem k propou-
štění jsou změny v ce-
lém oboru a hledání 
nových směrů a dal-
ších polí působnosti.

Technologická společnost 
Cisco Systems propustí 
v rámci rozšíření restruktu-
ralizace dalších 1100 za- 
městnanců. Rozvázání 
smluv s 5500 pracovní-
ky, tedy sedmi procenty 

personálu, oznámila už loni 
v srpnu. Restrukturaliza-
ce by měla být zakončena 
v prvním čtvrtletí fiskálního 
roku 2018. Reorganizace 
společnosti je důsledkem 
rozsáhlejších změn, které 
největší technologické firmy 
světa nutí hledat nové směry 
vývoje. Ciscu konkrétně 
uškodilo, když jeho firemní 
klientela začala namísto 
standardních firemních in-
ternetových sítí ve vlastních 

prostorách více využívat 
vzdálená datová střediska 
konkurence. Společnost 
ohlásila lepší výsledky 
za třetí fiskální čtvrtletí, ale 
horší výhled. Akcie zareago-
valy poklesem o více než pět 
procent. Čtvrtletní příjmy 
firmy očištěné o mimořádné 
položky meziročně klesly 
z 12,0 na 11,94 miliardy 
dolarů. V tomto čtvrtletí Ci-
sco očekává propad příjmů 
o čtyři až šest procent. /čtk/

cisco musí opět propouštět
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n Největší protivník 
znovu kandidujícího 
Rúháního vyrukoval 
se sliby, se kterými 
před lety uspěl i stáva-
jící prezident. 

V dnešních prezidentských 
volbách v Íránu se zřejmě 
rozhodne i o tom, zda bude 
tato osmdesátimilionová 
muslimská země pokračovat 
v otevírání se Západu nastar-
tovaném nynějším preziden-
tem Hasanem Rúháním.

Právě tento pragmatický 
politik je favoritem hlasová-
ní, v němž mu nejsilnějším 
soupeřem bude konzerva-
tivní klerik Ebráhím Raísí. 
Nezíská-li žádný ze čtyř kan-
didátů přes 50 procent hlasů, 
utkají se dva nejúspěšnější 
26. května ve druhém kole.

Do souboje o prezidentský 
úřad se v Íránu přihlásilo 
na 1600 Íránců včetně téměř 
140 žen. Z nich dvanáctičlen-
ná Rada dohlížitelů vybrala 
jen šest mužů – tři umírněné 
politiky a tři konzervativ-
ce. Dva z nich tento týden 
odstoupili – teheránský 
starosta Mohammad Bákir 
Kalíbaf, který podpořil Raí-

sího, a první viceprezident 
Ešák Jahangírí, jenž vyzval 
k volbě Rúháního.

Rúhání stojí v čele země 
od srpna 2013 a slíbil další 
liberalizaci společnosti a ote-
vírání se Západu. To nastar-
toval dohodou z roku 2015, 
která vyvázala Írán z mezi-
národních sankcí výměnou 
za zpomalení jaderného 
programu. USA nicméně 
za nového prezidenta Do-

nalda Trumpa uvalily nové 
sankce na několik jednotliv-
ců a společností. Íránci ale 
zatím přínosy otevírání se 
Západu příliš nepocítili. 

Rúhánímu se nepodařilo 
nastartovat ekonomiku 
a vytvořit více nových pra-
covních míst. Právě na tom 
založil svou předvolební kri-
tiku jeho hlavní soupeř Raísí, 
který cílí na chudé voliče 
stejným slibem.  /čtk/

íránci rozhodnou 
o směru země

Řekněte si  
o individuální sazby  
na naší pobočce  
v Pasáži Oasis  
Praha Florenc.  
Domluvte si  
s námi schůzku  
na 810 20 20 20.

A nebo si termínovaný  
vklad sjednejte online  
na www.anosd.cz.

Pobočka Praha
Pasáž Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8
tel.: +420 778 711 060, +420 224 263 104
praha8@anosd.cz
Otevírací doba Po a St: 9:00 - 18:00, Út, Čt, Pá: 9:00 - 17:00

+  Dle zákona o bankách jsou vklady 100% pojištěny do výše 100 000 €

+  Nulové poplatky 

+  Garantované úrokové sazby 

Termínované vklady

Inzerce Terminaky ver1.indd   1 16.05.2017   15:32:14
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ePrvní zaseDání nové vlády konzervativce Édouarda Philippea proběhlo v Paříži. Ve vládě 

jsou ministři z různých stran politického spektra. Nový centristický prezident Emmanuel Macron 
na něm prohlásil, že jednou z priorit kabinetu bude reforma trhu práce, která musí být spuštěna 
co nejdříve. Vláda také čelila kritice, že její složení je čistě účelové kvůli nadcházejícím volbám.

NoVá VláDa
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Kiska odmítl zákon umožňující stavět na cizí půdě

Slovenský prezident Andrej Kiska vetoval zákon, který 
by umožnil stavět dálnice a rychlostní silnice i na nevy-
vlastněných pozemcích. Podle Kisky zákon představuje 
významný zásah do ústavou zaručeného práva vlastnit 
majetek. Koalice premiéra Roberta Fica má ovšem ve sně-
movně dostatek hlasů, aby veto přehlasovala.  

Gabriel: EU by s Tureckem měly udobřit USA 

Německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel věří, že se spor 
o návštěvy německých vojáků na letecké základně Inçirlik 
v Turecku podaří urovnat za pomoci Spojených států. 
Poslanci vládní konzervativní unie CDU/CSU chtějí, aby se 
situací zabýval summit NATO. Ankara se mezitím nechala 
slyšet, že Německo klidně může své vojáky z Inçirliku 
stáhnout. 

Ankara v případě útoku YPG zareaguje tvrdě

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan řekl svému 
americkému protějšku Donaldu Trumpovi během nedáv-
né návštěvy v Bílém domě, že Ankara „se nebude nikoho 
ptát“ a bude jednat, pokud bude čelit jakémukoli útoku 
syrských kurdských milic YPG. Informaci přinesla podle 
agentury Reuters turecká média. /čtk/

Krátce

Pokračování v kurzu? Prezident Rúhání je zatím favoritem, 
voličům slibuje další v otevírání země Západu.
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Spojenci v NATO diskutují 
o možném zapojení aliance 
do mezinárodní koalice 
bojující proti Islámskému 
státu (IS). Při příchodu 
na jednání ministrů obrany 
EU to řekl generální tajem-
ník aliance Jens Stolten-
berg. V žádném případě 
by se podle něj nejednalo 
o zapojení do bojových ope-
rací proti IS. Téma budou 
mít za týden na stole také 
šéfové států a vlád NATO 
na summitu v Bruselu.

Do práce mezinárod-
ní koalice, která v Sýrii 
a Iráku bojuje s teroristy, 
jsou nějakým způsobem 
zapojeny všechny členské 
země NATO. Sama aliance 
mezinárodní snahy o likvi-
daci IS podporuje radaro-

vými letadly AWACS a také 
výcvikem iráckých vojáků 
a důstojníků v Jordánsku 
i přímo v Iráku. Samo NATO 
však není členem širokého 
spojenectví, které od září 
2014 sdružuje skoro sedm 
desítek partnerů.

Podle Stoltenberga zdů-
razňují zastánci formálního 
vstupu aliance do meziná-
rodní koalice fakt, že by se 
jednalo o významný poli-
tický signál podpory snah 
IS zlikvidovat. NATO by se 
také mohlo stát platformou 
pro koordinaci nejrůzněj-
ších forem podpory.

Věc bude spolu s potvr-
zením trvající transatlan-
tické alianční vazby jedním 
z důležitých bodů summitu 
NATO příští týden. /čtk/

nato by se mohlo 
zapojit do akcí proti is

formální členství. Nato by se mohlo stát platformou pro 
koordinaci nejrůznějších forem podpory zemí bojujících s iS.
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 Máme na to několik posudků od 
renomovaných společností, takže to 
není jen uvažování filozofického typu,

řekl o plánech na prodej 
elektrárny počerady šéf ČeZ 
Daniel Beneš 
str. 8
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Jak v Letenské 
pulírují 
Babiše
Letos 24. dubna kolem  
poledne jsem psal na Twit- 
ter:„Úspěch! ČR má čtvrté 
nejzdravější veřejné finance 
v EU. Nižší veřejný dluh 
v poměru k HDP mají jen 
tři země: Estonsko, Lucem-
bursko, Bulharsko.“ Minis-
terstvo financí mě ale večer 
trumflo – a vydalo zprávu, 
že Česko má „druhé nejlepší 
veřejné finance v EU“. 

Ekonomický nobelista 
Ronald Coase řekl, že když 
čísla mučíte dost dlouho, 
doznají se. Ten den, kdy 
Eurostat zveřejnil vstupní 
srovnatelná data za celou 
EU, musely být steny týra-
ných čísel slyšet z budovy 
ministerstva v Letenské 
snad až v Nerudovce. Trýz-
nitelé dosáhli svého, čísla 
se krátce po osmé doznala: 
když ze čtveřice zmíněných 
zemí vypustíme ty, které loni 
dosáhly horšího rozpočto-
vého salda v poměru k HDP 
než Česko, zbývá nám jen 
Lucembursko.

Jsme tedy vážně druzí 
hned po velkovévodství? 
Pokud věříme, že atlet, který 
v běhu na pět kilometrů 
obsadí čtvrté místo a v běhu 
na sto metrů šesté, skončil 
celkově druhý, pak ano, jsme 

druzí (pět zemí mělo loni niž-
ší rozpočtové saldo než my). 
Jen Lucembursko nás v obou 
disciplínách předběhlo.

Jenže žádná medaile 
za kombinovaný výkon 
na sto metrů a pět kilometrů 
se zpravidla neudílí. Stejně 
tak nemá smysl kombino-
vat výkon našich veřejných 
financí v krátkém a dlouhém 
časovém úseku. Výsledek 
rozpočtového salda je jako 
výsledek sprintu, jde o roční 
záležitost. Řecko, stále 
na pokraji státního ban-
krotu, loni vykázalo lepší 
rozpočtové saldo v poměru 
k HDP než my a bylo jednou 
z těch pěti zemí, která nás 
ve sprintu předběhla. O zdra-
ví veřejných financí mnohem 
lépe vypovídá výše veřejné-
ho dluhu v poměru k HDP, 
neboť je výsledkem běhu 

na delší trať. Řecko s dluhem 
ve výši 179 procent HDP 
obsazuje v EU beznadějně 
poslední příčku.

Na ministerstvu financí se 
tedy zjevně nezastaví před 
ničím, ani před mučením 
nebohých čísel, jen aby 
v předvolebních měsících 
marketingově prodávali 
svého šéfa. Přitom zbytečně 
přepínají struny. Už sám 
fakt, že máme čtvrté nejnižší 
zadlužení v poměru k HDP, 
je úspěch. Dodejme však, že 
nejde zdaleka jen o úspěch 
Babišův. Je to výsledek běhu 
na delší trať. Pokud bychom 
měli být objektivní, museli 
bychom za úspěch poděko-
vat i Miroslavu Kalouskovi, 
případně i Eduardu Janotovi, 
kteří v době finanční krize 
nedopustili závratný růst 
zadlužení.

A pokud bychom měli být 
echt objektivní, museli by-
chom připomenout, že nad 
některými postupy minister-
stva financí z poslední doby 
opakovaně pozdvihá obočí 
MMF. Nedávné hodnocení 
české ekonomiky jeho exper-
ty praví na adresu Letenské 
toto: „Postupy při řízení 
dluhu České republiky by 
měly být zlepšeny. V součas-
nosti kladou přílišnou váhu 
na krátkodobý výsledek.“ 
Jinými slovy, fond minis-
terstvu vytýká přílišnou 
závislost na krátkodobém 
zadlužení. Vytýkal ji už loni. 
Jenže na ministerstvu mají 
jiné priority: trýznění čísel 
a marketingové pulírování 
pana ministra.

Autor je hlavním ekonomem  
společnosti cyrrus

Komentář

Lukáš Kovanda



n Úniky z policejních 
spisů jsou dlouhodo-
bě morem tuzemské 
žurnalistiky. Na vině 
jsou ale i zločinci 
v policejních unifor-
mách. Kde je nabídka, 
najde se poptávka.

Dušan Šrámek

Andrej Babiš na zasedání 
bezpečnostní rady státu 
popřel, že by někdy viděl 
nebo měl v rukách nějaký 
živý spis. Předseda ANO 
ovšem na jedné z nahrávek, 
o kterých se zatím neví, kdo 
je vlastně pořídil a za jakým 
účelem, mluví s dnes už 
bývalým novinářem Markem 
Přibilem z deníku MF Dnes. 
Ten spadá pod Agrofert, ještě 
donedávna Babišův. Podle 
nahrávek spolu řeší články, 
které by měly zkompromi-
tovat politické konkurenty 
ANO. Ze záznamu také 
vyplývá, že si vicepremiér 
pročítá živý spis ke kauze 
Beretta. 

MOdELOVý PŘíKLAd
V kauze Beretta podezírají 
policisté jednoho svého sou-
časného a jednoho bývalého 
kolegu a týká se údajného 
vynášení informací z trest-
ních spisů za úplatu v přípa-
dech Nemocnice Na Homol-
ce a pražského dopravního 
podniku. Na schůzce novinář 
Babišovi předává dokumen-
ty, které mají pocházet právě 
z policejního vyšetřování 
tohoto případu, tedy přípa-
du vynášení informací 
z trestního spisu. 
Podle Přibila 
by informace 
poškodily 
ČSSD a ODS. 
Babiš se 
s novinářem 
domlouvá 
na nejvhod-
nějším termínu 
zveřejnění. Přibil 
navrhuje, že zařídí 
také zveřejnění v dení-
ku Právo, aby článek nevyšel 
jen v MF Dnes, ve které 
novinář pracoval a kterou 
vlastnil Babiš.

Bez ohledu na to, zda 
Babiš v tomto případě mluví 
pravdu, anebo jenom zapírá, 
jak občas bývá jeho zvykem, 
nahrávka je zcela modelo-
vým příkladem toho, co se ví 
z jiných zdrojů už dávno. Že 
totiž Andrej Babiš vehe-
mentně shání kompromitují-
cí materiály na své politické 
protivníky a podnikatelskou 
konkurenci. A oba případy 
skutečně mohou poškodit 

jak ČSSD (Homolka), 
tak ODS (dopravní 

podnik). 
Nahrávka na-

víc plně zapa-
dá i do agen-
dy, kterou 
pravidelně 
se všemi 

podrobnostmi 
ventilují édia, 

která má mini-
str financí dnes 

zaparkovaná ve svě-
řenském fondu. Především 
Lidové noviny oplývají vždy 
exkluzivními informacemi 
z trestních spisů včetně 

povolených odposlechů. A to 
především v těch případech, 
na nichž má „bývalý majitel“ 
eminentní zájem. Přibila by 
mohl na nahrávce zastoupit 
kterýkoli z jeho poskoků, 
u nichž není jasné, zda jde 
ještě o novináře, anebo o po-
licejní agenty.

Úniky z policejních spisů 
jsou dlouhodobě morem 
tuzemské žurnalistiky. Řada 
rádoby investigativních 
novinářů dávno rezignovala 
na jakoukoli systematickou 
a kritickou práci v trestně-
právních kauzách a stali se 
jenom přežvýkávači poli-
cejních prefabrikátů. Kolika 
lidem tím zničili život? Že 
jde častokrát o kauzy, které 
stojí na vodě? Že po letech 
postižení, oběti policejně-
-prokurátorské zvůle, chodí 
od soudů očištěni? To je 
už samozřejmě nezajímá. 
Na druhé straně – kde exis-
tuje nabídka, tam se najde 
i poptávka.

MiniSTr, nEbO PrEZidEnT
Nebýt policejních zločinců 
v uniformách a státních 
zástupců, kteří si hrají své 
mocensko-mediální hry, 
k žádným únikům by nedo-
cházelo a zmínění novináři 
by neměli o čem psát. Z to-
hoto pohledu je možná ještě 
zajímavější ta část nahrávky, 
kde Přibil hovoří s Babišem 
o zdroji dokumentů, kterým 
jsou policisté nebo bývalí 
policisté. A že tyto zdroje 
vyzvídají, jestli „se může 
počítat“ s tím, že by se v bu-
doucnu bývalý šéf Útvaru 
pro odhalování organizova-
ného zločinu Robert Šlachta 
stal ministrem vnitra. Babiš, 
který si vzal tohoto svého 
komplice z bezpečnostních 
složek na ministerstvo, na to 
říká, že mu Šlachta vzkázal, 
že by chtěl být policejním 
prezidentem.

Právě v tom je jádro ob-
sahu celé nahrávky. V pro-
pojení všemocného a vše-
hoschopného šéfa ANO, jeho 
médií a části represivního 
aparátu, který „maká“ v jeho 
žoldu. 

Autor je publicista a redaktor serveru 
Česká justice 
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Nebýt policistů  
a státních zástupců,  

kteří hrají své  
mocensko-mediální 

hry,
k žádným únikům by 

nedocházelo.

Tím, že bude Andrej 
Babiš odvolán, bude 
vyřešen spor, který 
byl vyvolán tím, že 
ministr financí odmí-
tal uznat svou politic-
kou odpovědnost,

Užitečný zákon o obcích
Petr Kolman

V poslední době výrazně přibylo případů snahy o krimina-
lizaci obecních zastupitelů. Nemusí to hned skončit pra-
vomocným trestním rozsudkem a odnětím svobody. Ono 
není vůbec příjemné být po celé roky pouhým „sprostým 
podezřelým“. Pokud by tento trend pokračoval, v obec-
ních a městských zastupitelstvech by nikdo rozumný 
zasednout nechtěl. Tato nechuť je ostatně mnohde patrná. 
Nezapomínejme, že odměny neuvolněných zastupitelů 
obcí jsou v řádu stokorun. Navíc post zastupitele malé 
obce lidé v drtivé většině vykonávají vedle svého občan-
ského povolání. Dříve se na radnicích snažili zasednout 
(až na výjimky) odpovědnější občané, kteří chtěli přispět 
ke správě svých obcí. Dnes je však stále více rozvážněj-
ších občanů obcí vystrašeno možným trestním postihem. 
A to i v případě, že by nic neukradli. Stačí, aby špatně 
(neekonomicky) rozhodli. Stoupají obavy a stále více 
radních žádá pro svá rozhodování další a další odborné 
posudky. Pro jistotu. Velice proto vítám aktuální novelu 
zákona o obcích. Podle ní budou zastupitelé a radní moci 
s majetkem obce nakládat nejen podle kritéria krátkodobé 
ekonomické výhodnosti, ale i podle jiných zájmů svých 
obcí. Cílem novely je zabránit kriminalizaci komunálních 
a regionálních politiků jen kvůli tomu, že například obecní 
pozemky neprodali za nejvyšší nabídnutou cenu. Novela 
samozřejmě zachovává povinnost obcí a krajů využívat 
majetek účelně a hospodárně. Nicméně připouští vedle 
bezprostředního ekonomického hlediska také „jiný důle-
žitý zájem, který je řádně odůvodněn“. Ve středu novelu 
schválila sněmovna a já s ní plně souhlasím. Trestní právo 
by mělo být používáno jen jako ultima ratio, tedy krajní 
prostředek. Přestaňme nadbytečně šikanovat městské 
zastupitele.

Autor je právník a pedagog

Duel

Jak to vidí

Jsem rád, že hnutí 
ANO přispělo 
k vyřešení krize, 
kterou vyvolal pan 
premiér,

řekl šéf hnutí ANO  
Andrej Babiš

řekl premiér a šéf ČSSD 
Bohuslav Sobotka

babišova nahrávka  
je jen špička ledovce

Pište nám

Vážení čtenáři, zajímá nás, co si myslíte. 
 
Své názory a polemiky zasílejte na nazorye15@cninvest.cz. 
Nebo s námi diskutujte na našem webu (www.e15.cz),  
na facebooku (www.facebook.com/denike15)  
či na twitteru (@E15news).

zvláštní fiGura. Důležitým 
hráčem v obsahu nahrávek je 
i bývalý šéf ÚooZ Robert Šlach-
ta, jejž si babiš po policejní 
reorganizaci vzal pod ochranná 
křídla.
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Minirecenze

KniHY

Jane Harperová: Sucho

(vydalo: Nakladatelství Host)
Aaron Falk se po letech vrací 
do rodného města Kiewarra, 
aby se účastnil pohřbu svého 
kamaráda Luka, který zabil 
nejen sebe, ale i svoji rodinu. 
Celý případ se zdá naprosto 
jasný. Lukovi rodiče ale nevěří, 
že by jejich syn čin spáchal, 
a Falk tak rozjíždí nové vy-
šetřování. Ani se nechce věřit tomu, že Sucho 
představuje prvotinu Jane Harperové. Postavy 
jsou naprosto živé, atmosféra maloměsta 
funguje na jedničku a jeho stoupající ponurost 
a stísněnost jsou stejně silné jako u severské 
krimi. Autorka se zabývá i palčivými sociální-
mi otázkami, takže nezůstává jen u pouhého 
vyšetřování. Jako třešničku pak přidává dávné 
tajemství, které celý příběh ještě víc zkompli-
kuje. Román tak kupředu žene nejen s lehkostí 
napsaný text, ale i neustálé napětí. 

Martin Stručovský

Alison Andersonová:  Letní host

(Vydala: Metafora)
Příběh oceňované překladatel-
ky a spisovatelky Alison Ande-
rsonové vychází ze skutečného 
přátelství mezi ruským spiso-
vatelem Antonem Pavlovičem 
Čechovem a rodinou Lintvar-
jovovou na konci 19. století. 
Staví na fiktivním deníku slepé 
lékařky Ziny a jejích poznám-
kách o křehkém vztahu se spisovatelem, jejž 
povzbuzovala k napsání románu, o němž se 
dosud historie nezmiňuje. Nalezení deníku 
o dvě století později je nadějí pro záchranu 
malého londýnského nakladatelství ruské 
emigrantky Káti a rovněž výzvou pro pře-
kladatelku Anu s ruskými kořeny. Propojení 
tří žen v čase, popsané v duchu čechovovské 
atmosféry Ruska, je zajímavým leitmotivem 
knihy a kromě otázky, zda je rukopis pravý 
a zda Čechov skutečně údajně ztracený román 
napsal, spojuje životy a osudy žen a jejich 
uplatnění v genderově nerovné společnosti 
bez ohledu na století.

Zuzana Dorogiová

n Kultovní seriál Městeč-
ko Twin Peaks vstoupí 
po více než čtvrtstoletí 
v neděli znovu na televiz-
ní obrazovky. Osmnáct 
nových hodinových dílů 
z dílny Davida Lynche 
a Marka Frosta představí 
americká satelitní a ka-
belová stanice Showtime.

Anna Vacková

Lynchovi se podařilo přesvědčit 
k pokračování téměř čtyřicet 
původních herců. Nová série je 
opředená tajemstvím, protože 
úvodní trailery neprozradily 
nic a herci před médii o dějové 
lince mlží. Mnozí fanoušci tak 
bezpochyby budou netrpělivě 
vyhlížet nedělní dvouhodino-
vou premiéru. „Předplatitelé 
Showtime budou mít přístup 
i k následujícím dvěma dílům 
ihned po premiéře,“ uvedl ředitel 
stanice David Nevins.

V průběhu natáčení Lynch 
vypouštěl zvučná jména, která 
bude možné v nové řadě vidět. 
Z výpisu obsazení vyplývá, že 
se v novém Twin Peaks objeví 
například Amanda Seyfriedová, 
Jim Belushi, Naomi Wattsová či 
Monica Bellucciová.

V roli transsexuálního fede-
rálního agenta se opět představí 

David Duchovny. Ve všech dílech 
budou hrát i Laura (Sheryl Leeo-
vá), Shelly (Mädchen Amicková) 
a také Lucy (Kimmy Robertso-
nová). Roli ukřičeného agenta 
Gordona Colea si znovu zahraje 
sám Lynch.

Ze zásadních rolí bude naopak 
v nové sérii chybět šerif Harry 
S. Truman (Michael Ontkean). 
Někteří herci také během let 
zemřeli, a tak v pokračování se-
riálu nebude možné vídat Boba 
v podání Franka Silvy a Majora 
Briggse ztvárněného Donem 
S. Davisem. Ze ženských před-
stavitelek už nebude možné sle-
dovat Laru Flyn Boylovou, která 
hrála Lauřinu nejlepší přítelkyni 
Donnu.

Kritici se celá léta snaží přijít 
na to, proč se zrovna tento seriál 

stal pro mnohé kultovní záleži-
tostí a vysloužil si pokračování 
po více než dvaceti pěti letech. 
Mnozí se shodují, že Lynch 
dokázal zkoncentrovat všechny 
atributy úspěšného díla zejména 
díky tomu, že se podílel na všech 
aspektech od scénáře přes 
hudbu až po režii. Jeho charak-
tery jsou sice až neuvěřitelně 
absurdní, ale vzájemně se velice 
dobře doplňují.

Režisér pro pochopení nových 
Twin Peaks jako celku také zdů-
razňuje důležitost svého hororo-
vého prequelu z roku 1992 Twin 
Peaks: Ohni, se mnou pojď, který 
zobrazuje posledních sedm dní 
života Laury. Podle rozhovoru, 
který poskytl magazínu Wired, 
bude nová série významně odka-
zovat i na tento film.

Tipy

ČT2 • dnes 21.50

MeloDie PoDzeMí

kriminální komedie 
režiséra Henriho verneuile 
z roku 1963 o pokusu 
dvou lupičů v podání 
Jeana Gabina a alaina 
Delona vykrást kasino 
v Cannes.
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ve DvaaPaDesáti letech nečekaně zemřel v noci ze středy na čtvrtek zpěvák skupin Soundgarden 
a audioslave Chris Cornell. od devadesátých let byl jedním z nejvýraznějších hlasů grungeové scény ze Seattlu, 
kterou kromě Soundgarden proslavili zejména Nirvana, Pearl Jam a alice in Chains. více e15.cz

ZEMřEl CHRiS CoRNEll
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stále sPolu. i po 25 letech jsou stále spolu v úřadu šerifa jeho asistentka 
lucy (K. Robertsonová) a zástupce andy brennan (H. Goaz)
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twin Peaks se vrací

http://magazin.e15.cz/kultura/zemrel-zpevak-soundgarden-a-audioslave-chris-cornell-1332590


V AKTUÁLNÍM ČÍSLE REFLEXU

02
/2

01
7 
I s

am
os

ta
tn

ě 
ne

pr
od

ej
né

STYLOVÁ  PŘÍLOHA  
ČASOPISU  REFLEX

Fenomén 
pánských holičství

Domácí 
kosmetické dílny

Doteky ájurvédy

BAR
BER

01 OBALKA1.indd   1 05.05.17   16:06

Lifestylová příloha  
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Tomáš Stingl

Pán Prstenů vyzdvihl 
do nebes popularitu Nové-
ho Zélandu. Pouštní scény 
z Hvězdných válek po-
mohly cestovnímu ruchu 
v Tunisku. Po filmu Pláž 
s Leonardem DiCapriem 
se znásobil zástup turistů 
mířících na ostrovy v již-
ním Thajsku. Filmové hity 
platí v éře globalizované 
popkultury za nejlepší 
reklamu na region, kde se 
natáčely. Hlavně asijští tu-
risté, jejichž podíl na glo-
bálním cestovním ruchu 
rapidně roste, návštěvy 

filmových lokalit milují. 
Těží z toho hodně i Česká 
republika. Počty turistů 
z Asie stouply o desítky 
procent po nedávném čín-
ském snímku Jen my víme 
kde natočeném v Česku 
nebo po úspěchu jihoko-
rejského romantického 
seriálu Milenci v Praze.

Kdo ale dokáže ocenit 
i temnou atmosféru, může 
zkusit návštěvu poněkud 
ponurejších filmařských lo-
kalit, než jsou thajské pláže 
nebo zelený Hobitín. Je s tím 
ovšem spojeno jisté riziko, 
které zakusily i samotné 
filmařské štáby.

kde filmaři našli 
přitažlivou ponurost  
n Vypravit se do líbivých míst, kde 
vznikly slavné filmy, to už je dnes 
turistická klasika. Některé lokality ale 
filmaři dohledali naopak pro tíživou 
atmosféru. Do jihoafrického slumu 
Chiawelo, kde se točil District 9, 
nebo do neapolské čtvrti Scampia 
spojené s ceněným snímkem Gomora 
se není radno vypravit bez protřelého 
průvodce.

elitní jednotka
Brazílie, favely Rio de Janiera

Odvrácenou stranu ria si vzal do hledáčku 
brazilský snímek o kontroverzní policejní 

jednotce BOpe, která bojuje s drogovými gangy 
v chudinských favelách. tam se film z velké části 

natáčel a někteří (ne)herci byli skuteční obyvatelé. Záběry 
z nitra zdivočelých slumů lví měrou přispěly k úspěchu 

filmu, který se dočkal ještě druhého pokračování. Drsného 
policejního důstojníka ztvárnila brazilská hvězda Wagner 

Moura a režii měl rodák z ria José padilha. právě 
tahle autorská dvojice se později vypravila do slumů 

ještě jiného latinskoamerického města vytvořit 
další epos o drogové válce. v kolumbijském 

Medellínu natočili vysoce ceněný seriál 
narcos o drogovém baronovi pablu 

escobarovi.

smrt čeká všude
Jordánsko, hranice s Irákem

vynikající oscarový snímek situovaný 
do války v iráku vypráví o pyrotechnikovi, 

který si vypěstuje téměř drogovou závislost 
na adrenalinu při likvidaci nastražených bomb. 
povolení natáčet na základně americké armády 
v kuvajtu štáb nezískal. využít Maroko, které má 
dobré filmařské zázemí, režisérka filmu kathryn 

Bigelowová odmítla, protože hledala atmosféru bližší 
skutečnému válečnému iráku. nakonec snímek 
natočila v sousedním Jordánsku. některé scény 

vznikly v bezútěšné poušti přímo u hranic 
s irákem, další v posprejovaných torzech 

různých betonových staveb v oblasti 
ammánu. 
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Gomora
Itálie, neapolská Scampia

Říká se, že je to nejošklivější sídliště v evropě. 
neapolské předměstí scampia je centrem distribuce 

kokainu a sídlem camorry, nejmocnější z italských mafií. 
na její praktiky poukázal film Gomora vzniklý na základě 
stejnojmenné knihy novináře roberta saviana. Film se 

natáčel na autentických místech včetně nezaměnitelného 
betonového projektu vele di scampia. pyramidové domy, 

které mají připomínat tvarem plachetnici, vznikly v šedesátých 
a sedmdesátých letech jako oslavovaný architektonický 

experiment pro 80 tisíc obyvatel. postupně ale zchátral skoro 
na úroveň rozlehlého squatu. Část budov je ovšem stále 
obývána. po mezinárodním úspěchu Gomory vznikl ještě 

stejnojmenný televizní seriál, jehož druhá řada loni 
v evropě přepisovala rekordy ve sledovanosti. 

a podíl na tom má opět depresivní kulisa 
zdevastovaného neapolského předměstí, 

která dostala v seriálu spoustu 
prostoru.

skyfall
Japonsko, ostrov Hašima

Jedno ponuré místo si našla dokonce 
i bondovka skyfall. Část filmu vznikla 

v ruinách mnoho desítek let opuštěného 
betonového města na japonském ostrově 

Hašima. Obytné domy tu začaly růst v první 
polovině dvacátého století pro dělníky, kteří 
se podíleli na dobývání uhlí z mořského dna. 

těžba byla ukončena v sedmdesátých 
letech a od té doby se Hašima proměnila 

v město duchů. Dnes je ostrov 
zpřístupněn jako bizarní atrakce 

turistům. 

bestie bez vlasti
Uganda, oblast Koforidua

Zdrcující film o dětských vojácích 
v nejmenované zemi západní afriky se natáčel 
v jižní ugandě u města koforidua. ve snímku 

kontrastuje téměř surreálná kulisa země rozvrácené 
nejbrutálnějším násilím s idylickými záběry tropického 

pralesa. Dětští herci byli z velké části nalezeni v afrických 
vesnicích. někteří z nich jsou skutečně bývalí žoldáci, kteří 

bojovali v sieře Leone a Libérii. při náročném natáčení 
v pralese se režisér Cary Fukunaga nakazil malárií a herec idris 

elba, který v hlavní roli ztvárnil diktátorského velitele dětské 
jednotky, přežil při natáčení pád z útesu nad vodopádem. 

přestože ve filmu působí tropická afrika jako obrázek 
zkázy, uganda momentálně patří ke klidnějším 

oblastem kontinentu, kam cestovatelé jezdí 
do pralesa za pozorováním unikátních 

horských goril a dalších tropických 
zvířat.

District 9
Jižní Afrika, slum Chiawelo

Originální sci-fi má netradiční zápletku 
– na Zemi se dostanou mimozemšťané, 

které lidstvo rasově diskriminuje a zavírá 
je do izolovaných táborů. narážky na situaci 

černošských obyvatel jihoafrického slumu Chiawelo, 
kde se film natáčel, jsou ve snímku očividné. Do slumů 

na předměstí Johannesburgu je možné se vypravit 
na profesionálně organizovanou „exkurzi“ v doprovodu 

místního průvodce, což si vyzkoušeli někteří cizinci 
při světovém fotbalovém šampionátu v roce 2010. 

Bez místního garanta by si turista koledoval 
o rychlé problémy, jde o jeden z největších 

slumů na světě s vysokým výskytem 
násilné kriminality.



Tomáš Stingl

 Rozpočet české účasti 
na letošním EXPO činí 
98 milionů korun. Přitom 
se původně zvažovala skoro 
dvojnásobná částka. Vysta-
číte s penězi?
Právě odesíláme z Česka 
do Kazachstánu poslední 
kamion s materiálem a můžu 
říct – do rozpočtu se bez 

problému vejdeme. Je ovšem 
pravda, že právě doprava 
byla nakonec dražší, než 
jsme počítali.

 Proč?
Organizátoři vybrali jednu 
velkou globální firmu jako 
oficiálního partnera EXPO 
pro logistiku. Nebudu 
tu společnost jmenovat. 
Využila svého monopolního 

postavení a ceny dopravy 
pořádně zvedla. Vyvolalo 
to nevoli nejen u nás, ale 
i u výprav dalších národů. 
Příznačné je, že výši faktur 
se divil například komisař 
švýcarské účasti. Trošku 
s nadsázkou jsem to gloso-
val, že to už je něco, když 
je doprava drahá dokonce 
i pro Švýcary. (Podle ka-
zachstánských organizátorů 
je oficiálním partnerem pro 
logistiku společnost DHL – 
pozn. aut.)

 Ohradili jste se?
S několika komisaři jsme 
společně sestavili stížnost, 
kterou předal šéf italské vý-
pravy pořadatelům. Násled-
ně došlo k určité úpravě cen 
dopravy a mohli jsme také 
začít částečně využívat i jiné 
dopravní společnosti.

 Dvoupatrový český 
pavilon vystaví například 
skládací elektrokolo nebo 
multifunkční lavičku vy-
užívající sluneční energii. 

Co podle vás návštěvníky 
zaujme nejvíc?
Vizuálně atraktivní je 
elektrické letadlo. Dále 
létací kolo, to je spíš taková 
kuriozita. Ale dobře ladí 
s českou vynalézavostí řek-
něme ve stylu Jana Tleskače, 
hrdiny známého románu 
Jaroslava Foglara. Z hledis-
ka nových technologií je 
podle mě přelomovou věcí 
spalovna odpadů s pozitivní 
energetickou bilancí. Vysta-

víme její model. V Asii může 
zaujmout, protože spalovny 
jsou zatím, co se týče ener-
gie, obvykle v minusu. A sám 
znám ze své dřívější profese 
obchodního rady, že když 
někde mimo Evropu nabízíte 
spalovnu, která spotřebu-
je na likvidaci odpadu víc 
energie, než kolik jí vyrobí, 
zákazníci řeknou: To raději 
ten odpad odvezeme někam 
do tajgy nebo do stepi.

 Na letošní výstavě je 
ovšem zakázána přímá 
komerční prezentace firem. 
Jak budou výrobky českých 
podniků označeny?
Cedulka se jménem výrobce 
u exponátu, který jej poskytl, 
být může, ale žádné podrob-
nější informace o firmě už ne.

 Přesto se má stát EXPO 
šancí pro české exportéry 
na nové obchody. Kde k tomu 
budou mít příležitost?
Podnikateli nikdo nemůže 
zakázat, aby si třeba v české 
restauraci u piva popovídal 
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české kolo letí do astany
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n elektrické letadlo nebo model 
spalovny, která vytvoří víc energie, 
než kolik jí spotřebuje. I tyto exponáty 
by podle komisaře české účasti Jana 
krse mohly zaujmout návštěvníky 
eXPo 2017 v kazachstánské astaně. 
Tříměsíční výstava s podtitulem Energie 
budoucnosti začne 10. června. Češi na ni 
smějí přijet bez víza a podnikatelé si 
mohou zarezervovat sál pro obchodní 
akce zdarma.  Mám neoficiální 

informaci, že 
bezvízový styk 
zůstane i po skončení 
světové výstavy. 
Kazachstán stejně 
postupně ruší víza 
pro všechny členské 
země OecD.



s ruským nebo čínským 
obchodníkem. Máme ovšem 
připraven také sál s kapaci-
tou 45 lidí, který mohou čeští 
podnikatelé využít pro svou 
oficiální prezentaci. Salonek 
je k mání zdarma, stačí se 
u nás zaregistrovat. Volných 
termínů je zatím dostatek. 
A tam už firma smí normál-
ně představit svou komerční 
nabídku, třeba že sestavuje 
auto na solární pohon. Pod-
mínkou je, že to budou akce 
za zavřenými dveřmi a hosté 
dostanou speciální pozván-
ku. Jinak řečeno to podle pra-
videl výstavy nesmí být akce 
volně přístupná běžným 
návštěvníkům EXPO.

 Těch má být podle oče-
kávání pořadatelů víc než 
pět milionů. Je to podle vás 
reálné?
Bude tam určitě hodně 
návštěvníků i obchodníků 
ze sousedního Ruska a Číny. 
Přijde se podívat mnoho 
samotných Kazachů, protože 
oni jsou na tuhle akci velmi 
hrdí. Výstava má být pojata 
jako velkolepá show. Stran 
celkové návštěvy bych se 
držel středně optimistických 
odhadů. Jistým lakmusovým 
papírkem ovšem mohla být 
letošní zimní univerziáda 
v druhém kazachstánském 
velkoměstě Almaty, kam 
přijelo méně cizinců, než se 
čekalo.

 Platí, že českou expozi-
ci otevře prezident Miloš 
Zeman?
Zatím nemám žádnou zprá-
vu, která by to rozporovala. 
Miloš Zeman by měl přiletět 
na slavnostní zahájení celé 
výstavy, které proběhne  
10. června, a přestřihnutím 
pásky symbolicky otevře 
český pavilon. Dvě návštěvy 
s doprovodem podnikatelů 
plánuje také ministr průmy-
slu a obchodu Jiří Havlíček. 
Ten byl s přípravou české 
účasti dobře obeznámen už 
dříve v pozici náměstka. Snad 
se kvůli současným turbulen-
cím v české politice na těchto 
návštěvách nic měnit nebude.

 Startu EXPO se hodlá 
zúčastnit nejen několik pre-
zidentů, ale i španělský král 
nebo generální tajemník 
OSN. Kazachstán přitom 
leží ve Střední Asii, kde 
jsou přítomny islamistické 
skupiny. Jak silná budou 
bezpečnostní opatření?
Je pravda, že s islamistickým 
terorismem se setkal už 
i Kazachstán, ale byly to jen 

ojedinělé případy. Přesto kla-
dou organizátoři na bezpeč-
nost obrovský důraz. Areál 
bude například rozdělen 
na čtyři sektory, z nichž 
každý má přidělenu svou 
vlastní zásahovou jednotku 
a zdravotníky. Návštěvníky 
je potřeba požádat o pocho-
pení kvůli důkladným kont-
rolám, které budou zavedeny 
pro jejich bezpečí.   

 Pro české občany Kazaši 
pro letošek zrušili vízovou 
povinnost, aby zjednodušili 
cestu na EXPO. Může bez-
vízový styk zůstat platný 
i po světové výstavě?
Mám neoficiální informaci, 
že ano. Kazachstán stej-
ně postupně ruší víza pro 
všechny členské země OECD. 
Musím ale připomenout, že 
návštěva bez víza je možná 
jen pro turistické účely a ma-
ximálně na 30 dní.

 Mnozí Češi zřejmě 
návštěvu EXPO spojí právě 
s turistickou cestou po zají-
mavých místech Kazach- 
stánu. Šest let jste tam žil, 
co podle vás stojí za vidění?
Na prvním místě je to určitě 
dřívější hlavní město Almaty, 
které leží bezprostředně 
na úpatí pohoří Ťan-šan. 
Přímo z města se díváte 
na masiv vyšší než Mont 
Blanc. Kazachstánské lesy 
jsou vytouženým cílem lov-
ců. Jak je tam příroda tvrdá 
a přežijí jen ta nejsilnější 
zvířata, medvědi nebo vlci 
jsou větší než jinde a mají 
bohatou srst. 

Turistickou atrakcí je Ča-
rynský kaňon, který vypadá 
velice podobně jako ame-
rický Grand Canyon – skoro 
jako přes kopírák. Další 
zajímavostí je takzvaná 
zpívající duna. Když fouká 
vítr určitým směrem, duna 
vydává zvláštní zvuk. 

A pak je tu posvátná altaj-
ská velehora Bělucha, kterou 
prý spatří jedině ten, kdo si 
to opravdu zaslouží.

 Vám se neskryla?
Viděl jsem ji z vrtulníku.

 Jak v současnosti vníma-
jí Kazaši Českou republiku?
Myslím, že přesně to onehdy 
vyjádřil jeden kazašský 
diplomat, který řekl zhruba 
toto: Byli jsme od sebe tak 
daleko a v historii jsme se 
spolu skoro nepotkali, takže 
jsme si nemohli ublížit. 

V novodobé éře poznávají 
Kazaši Karlovy Vary, Prahu, 
jsou u vytržení, když vidí 
v Česku na kopci zříceninu 
středověkého hradu. Takové 
historické stavby oni nemají. 
Hodně mladých Kazachů 
v Česku studuje. V kosmopo-
litní Praze si pochvalují, že 
se tu nesetkali s rasismem.

 A jak vidí české zboží?
Oceňují ho jako špičkovou 
evropskou kvalitu za velmi 
rozumné ceny. Právě EXPO 
bude další příležitostí oslovit 
kazachstánský trh. Letošní 

téma jsou nové technologie 
v energetice a v těch jsou čes-
ké firmy silné. A Kazaši zase 
potřebují energetiku budovat.

 Letos jde jen o „malé“ 
EXPO, s menší plochou 
a s kratším trváním třeba 
oproti předešlé světové 
výstavě v Miláně. Je podle 
vás reálné, aby o uspořá-
dání alespoň malého EXPO 
někdy v budoucnu uvažova-
la i Česká republika?
Už se tu dříve několikrát 
mluvilo o olympiádě a tohle 
je podobné. Museli bychom 
toho hodně postavit. Nejde 
jen o samotné výstavní 
pavilony, ale i o kapacitu 
letiště nebo hotelů. Obávám 
se, že na tak velkou akci 
zatím nemáme dostatečnou 
infrastrukturu. 

více o eXPo 2017 v příloze 
enerGie buDoucnosti  str. 21–32
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vystudoval 
mezinárodní 
obchod 
na státní 
univerzitě 
v kyjevě. v letech 
2000 až 2006 působil 
v kazachstánu jako český 
obchodní rada. později pracoval 
také jako konzul v ruském 
Jekatěrinburgu a jako obchodní 
rada v Moskvě. v poslední době 
působí ve společnosti azia avto, 
která v kazachstánu kompletuje 
mimo jiné vozy škoda. 
Generálním komisařem pro 
českou účast na eXpO 2017 byl 
vládou z osmi kandidátů vybrán 
loni v srpnu. Je milovníkem 
sci-fi literatury a věnuje se 
sportovní střelbě.

Jan
krs (57)

 přijde se podívat 
mnoho samotných 
Kazachů, oni jsou 
na tuhle akci velmi 
hrdí. Výstava má být 
pojata jako velkolepá 
show.
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cyklistika

Třeboňská šlapka  
přivítá milovníky kol

V Třeboni se v sobotu oficiál-
ně otevírá cyklistická sezona 
akcí s názvem Třeboňská 
šlapka, tentokrát s přídom-
kem „barokem políbená“. 
Již tradičně zavelí do sedel 
a milovníci bicyklů vyrazí 
na okruh. Začíná na tře-
boňském náměstí a končí 
po 55 kilometrů dlouhé jízdě 
ve venkovní restauraci Per-
gola U sv. Víta.

Gastronomie

Za chřestovými 
lahůdkami do ivančic

Více než tři desítky chřesto-
vých specialit mohou o ví-
kendu ochutnat návštěvníci 
23. ročníku Slavností chřestu 
v Ivančicích na Brněnsku. 
Na nádvoří radnice bude 
hosty očekávat 28 vinařů 
s degustační nabídkou. Rodi-
ny s dětmi mohou návštěvu 
spojit s řáděním v zábavním 
parku Permonium v soused-
ních Oslavanech.

turistika

Jde se 52. ročník  
Pochodu Praha–Prčice

Klub českých turistů pořádá 
v sobotu 52. ročník tradič-
ního dálkového pochodu 
Praha–Prčice. Nejdelší trasa 
měří sedmdesát kilometrů 
a začíná v Praze-Hájích. 
K dispozici jsou i speciální 
trasy pro cyklisty a vozíčkáře. 
Dětská trasa startuje pouze 
z Votic, je vedena samostatně 
do dětského cíle a její účast-
níci obdrží speciální trofej.

sPolečnost

na Máchově  
jezeře začíná sezona

Otevírání Máchova jezera 
na hlavní pláži je tradiční 
akce, kterou v sobotu začne 
turistická sezona v regionu. 
Přivítat první návštěvníky 
pomohou piráti, kteří si pro 
děti připravili mapu s pokla-
dem. Po odbahnění jezera už 
nateklo dostatek vody, takže 
o víkendu začíná i plavební 
sezona výletních lodí. Budou 
jezdit do pěti přístavišť.

kultura

Pouliční umění 
na pražských náplavkách

Užít si nedělní odpoledne 
a podpořit pouliční umělce 
z celé republiky je cílem 
Festivalu pouličního umění 
na pražských náplavkách. 
Zároveň má za cíl ukázat 
lidem i jiná místa v okolí Vl-
tavy než pouze nejznámější 
Rašínovo či Hořejší nábřeží. 
Součástí jsou workshopy, 
fotokoutek či přednášky 
o historii náplavek. /bo/
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maPovací mise. 
letadlo švýcarských 
vzdušných sil twin 
otter na předvá-
děcím letu pro 
Švýcarskou federální 
topografickou kan-
celář demonstruje 
nad alpami poblíž 
bernu možnosti 
nového zařízení pro 
tvorbu map. Palubní 
digitální kamera 
leica aDS100 poři-
zuje snímky ve 3D 
s rozlišením deseti 
centimetrů. 

e15, deník pro ekonomiku a byznys | Vydává CN Invest a. s., Komunardů 1584/42, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 04312945, internet www.e15.cz | Šéfredaktorka Tereza Zavadilová | Zástupci šéfredaktorky Hana Filipová,  

Jan Cizner a Martin Čaban | Šéfkomentátorka Jana Havligerová | Vedoucí vydání Kateřina Baumgartnerová a Petr Dašek | Sekretariát redakce Adéla Nová, tel.: 225 977 668, redakcee15@cninvest.cz 

Kontakt na členy redakce jmeno.prijmeni@cninvest.cz | Distribuce distribuce@cninvest.cz | Marketing David Hanuš, david.hanus@cncenter.cz | Inzerce Šárka Kamarýtová, sarka.kamarytova@cncenter.cz 

Číslo registrace deníku E15 – MK ČR E 17948, ISSN 1803-4543 | Deník E15 vychází od listopadu 2007 | Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele  

Nevyžádané příspěvky se nevracejí | Tisk EUROPRINT a. s. | Předplaté predplatne@cpost.cz, bezpl. linka 800 300 302 | Tištěný a prodaný náklad ověřuje ABC, člen IF ABC



PARTNEŘI PŘÍLOHY

Energie budoucnosti

komerční speciál

Téma, které 
zajímá celý svět, 
se bude řešit 
v Kazachstánu. 
České firmy 
budou u toho

Astana, mezinárodní 
výstava EXPO 2017 

FUTURE ENERGY
10. června − 10. září
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Energie je to, co vše uvádí do pohy-
bu, mohu konstatovat s Aristotelem. 
Dvojnásobně to platí v případě 
energie budoucnosti, která aktuálně 
uvedla do pohybu Českou republi-
ku - a s ní více než stovku dalších 
zemí, aby na výstavě EXPO 2017 
v Astaně poměřily své nápady 
a vynálezy. Budoucnost energetiky 
bývá často spojována s obnovitel-
nými zdroji a jadernou energií, lze 
však na ni pohlížet i obecně jako 
na hledání způsobů efektivního vyu-
žívání energií. Nejde přitom o jednu 
geniální technologii, která vyřeší 

vše, ale o trvalé zvyšování účinnosti 
a výkonnosti spotřebičů, efektivní 
řízení technologických procesů, 
účinnější kogenerační jednotky nebo 
nová řešení pro skladování energie. 
Téma EXPO 2017 se tak dotýká celé 
řady průmyslových odvětví a oblastí 
společenského života, kdy význam-
né inovace můžeme najít nejen 
v samotném procesu výroby energie, 
ale například i v dopravě, městské 
infrastruktuře nebo technologiích 
pro domácnost.

Vývoj jde mílovými kroky dopře-
du a je dobře, že Česká republika 
v něm nestojí stranou. Přestože 
naše země nepatří mezi energetic-
ké giganty, může nabídnout velmi 
zajímavé portfolio špičkových 
technologií a produktů, které při-

spívají k rozvoji energetiky i dalších 
souvisejících odvětví. Právě tato 
myšlenka stojí také za konceptem 
připravovaného českého pavilonu 
na EXPO 2017 v Astaně. Ten má 
za cíl představit pod mottem „Dů-
myslnost řešení“ typický český um 
a důvtip promítající se do vědy, vý-
zkumu i konkrétních produktových 
aplikací. Jako centrální exponát 
byl pro tento účel vybrán prototyp 
sportovního letadla na elektrický 
pohon, které je revoluční zejmé-
na svou úsporností a efektivitou. 
Kromě toho představí český pavilon 
návštěvníkům například elektrár-
nu získávající energii ekologickým 
zpracováním odpadu, elektrobus 
s automatickou rychlonabíjecí 
infrastrukturou nebo největší 

převodovku na světě určenou pro 
větrné elektrárny. 

Záměrem české účasti na EXPO 
2017 je vedle představení produktů 
světové úrovně i nalezení vhodných 
obchodních příležitostí pro jejich 
praktické uplatnění na zahraničních 
trzích. Z tohoto důvodu ministerstvo 
průmyslu a obchodu navázalo úzkou 
spolupráci se Svazem průmyslu 
a dopravy ČR, Asociací malých 
a středních podniků a živnostníků 
ČR a Komorou pro hospodářské 
styky se zeměmi SNS. Společně 
připravujeme podnikatelské mise 
a odborný doprovodný program 
a v duchu Aristotelovy myšlenky tak 
usilujeme o to, aby energie budouc-
nosti byla hnacím motorem také pro 
český export.

Letošní mezinárodní výstava 
EXPO, která se koná v kazach-
stánské Astaně, bude ohromnou 
příležitostí, jak ukázat světu vy-
spělost energetických technologií, 
které jsou naše firmy v současné 
době schopné nabídnout. Hlavním 
tématem bude budoucnost energe-
tiky, hledání způsobů, jak snižovat 
emise nebo jak hledat alternativní 
zdroje energie. U tohoto oboru 
platí, že po technologické stránce 

patříme tradičně ke světové špičce. 
Není to přitom otázka posledních 
let, ale jde opravdu o dlouholetou 
tradici. 

Místo konání EXPO 2017 právě 
s touto tematikou nebylo vybráno 
náhodou. Právě v tomto prostoru 
patří energetika k nejperspektiv-
nějším oborům. Naší výhodou je, že 
historicky máme v tomto regionu 
velmi dobrou pověst a mezi tamní-
mi a našimi firmami existuje řada 
příkladů úspěšné spolupráce. Máme 
tedy velkou šanci navázat na tuto 
pověst i díky mezinárodní výstavě 
EXPO 2017. 

Já osobně jsem se byl v Astaně 
podívat v únoru letošního roku 
při návštěvě zemí tohoto regionu. 

Byl jsem překvapený jak rozsahem 
a velkorysostí ve výstavbě celého 
areálu budoucího výstaviště, tak 
i pokročilým stupněm budování 
výstavních areálů, zázemí i ubyto-
vacích kapacit. Měl jsem možnost 
zhlédnout též model výstaviště 
a musím říci, že se má svět nač těšit. 
Obyvatelé Kazachstánu jsou velmi 
pohostinní, a proto jsem přesvědče-
ný, že se o očekávaných 5,5 milionu 
návštěvníků z více než stovky států 
velmi dobře postarají. Na základě 
toho, co jsem viděl a četl, mám řadu 
důvodů k tomu, abych věřil, že půjde 
o velmi úspěšnou akci. 

Konečně úspěch v jednáních 
o zakázkách přeji především našim 
firmám, které se české expozice 

zúčastní. Na naši účast bylo vyčle-
něno bezmála sto milionů korun 
a jsem přesvědčen, že máme světu 
co předvést. Velmi početná účast 
zemí, které se mají výstavy zúčast-
nit, znamená i spoustu možných 
obchodních příležitostí. O tom, že 
se na nás v Kazachstánu těší, mě 
přesvědčil opět jeden moment z mé 
návštěvy v Astaně. Už s tak mohut-
ným předstihem mě upoutal bill-
board umístěný na jedné z hlavních 
tříd, na němž byla avizovaná účast 
českého prezidenta Miloše Zemana. 
Ten přislíbil osobní účast na této 
mezinárodní výstavě. Budu tedy 
české misi upřímně držet pěsti, aby 
se podařilo dostát pověsti, která naší 
účasti předchází. 

s revolučním efektivním letounem dorazí 
do astany český důvtip a um

kazaši berou výstavu velmi vážně

Vladimír Bärtl, náměstek 
ministra průmyslu a obchodu

Jan Hamáček, předseda 
Poslanecké sněmovny  
Parlamentu České republiky 
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Česko před přijetím rozhodnutí 
o naší účasti na EXPO 2017 Astana 
pečlivě zvažovalo všechny aspekty 
tohoto kroku. Je nutné vnímat, že 
se bude jednat o historicky první 
účast naší země na specializova-
ném EXPO, dosud jsme se zúčast-
nili pouze obecných EXPO. Nej-
důležitější argumenty pro přijetí 
pozitivního rozhodnutí byly dva: 
skutečnost, že se EXPO uskuteční 

právě v Kazachstánu, a velice dobře 
vybrané téma.

Přestože v loňském roce dosáhl 
obrat bilaterálního obchodu s Ka-
zachstánem pouze 345 mil dolarů, 
vnímáme potenciál, který nebyl 
zcela naplněn ani v roce 2014, kdy 
obrat činil 1189 mil dolarů. Rozdíl 
ve vývozu z Česka do Kazachstánu 
za uvedené roky ve výši 246 mil 
dolarů již není pro českou ekonomi-
ku nezajímavý. Vzhledem k tomu, že 
na našem vývozu do Kazachstánu se 
z 80 procent podílejí stroje a jejich 
součástky, je EXPO 2017 Astana 
vítanou příležitostí k prezentaci ori-
ginálních českých technologií. K té 

bude docházet v pavilonu Česka prů-
běžně během celého konání výstavy, 
v patře bude umístěn také konfe-
renční sál. Očekáváme, že toto místo 
se stane centrem pro seznamování 
kazachstánské odborné veřejnosti 
s vývojem českých technologií. Navíc 
jsme přesvědčeni, že naše účast bude 
mít pozitivní vliv na vnímání České 
republiky mezi kazachstánskými 
obchodníky i spotřebiteli. A to se 
bavíme pouze o vztazích s hostitel-
skou zemí. Je známo, že EXPO 2017 
Astana bude mít význam z hlediska 
celého regionu Střední Asie.

V celém světě se prudce rozšiřu-
je výroba a využití alternativních 

zdrojů energie, ty jsou ovšem často 
dražší. Navíc jejich využití naráží 
na naši neschopnost efektivního 
uskladnění získané energie. Jsme 
proto přesvědčeni, že EXPO 2017 
Astana se stane platformou pro 
výměnu názorů a nápadů nejen 
na úrovni akademické a politické, 
ale také podnikatelské a občanské. 
Technologie pro energetiku patří již 
tradičně k silným stránkám české 
ekonomiky, ročně vyvážíme speci-
alizované stroje a zařízení k výrobě 
elektřiny v celkové hodnotě přes 
čtyři miliardy dolarů. Proto nepře-
kvapuje, že máme signály o velikém 
zájmu českých firem o toto EXPO.
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Název výstavy EXPO 
2017 v Astaně Energie 
budoucnosti odráží zřejmě 
nejaktuálnější problém 
pro lidstvo, spojený 
s racionálním využíváním 
a rozvojem energetických 
zdrojů. Vyřešení tohoto 
problému se pak stává 
strategickým cílem pro 
celou řadu zemí.

Na ploše 174 hektarů představí své 
expozice 115 zemí světa a 22 meziná-
rodních organizací. Očekává se, že 
během tří měsíců si výstavu prohléd-
ne až pět milionů návštěvníků.

Tato rozsáhlá akce poslouží jakožto 
platforma pro diskuzi a inovování svě-
tové energetiky, podpoří rozvoj a vyu-
žívání alternativních a obnovitelných 
zdrojů energie, umožní také ve velkém 
stylu představit v Astaně přední světo-
vé technologie a know-how. 

Právě tím je vyvoláno přání 
Kazachstánu pozvat mezinárodní 
společenství ke společnému hledání 
nových řešení v rámci snah o zajiště-
ní bezpečného a ekologicky nezávad-
ného životního prostředí.

Pro Kazachstán jsou velice důle-
žité zkušenosti českých společností 
s takovými oblastmi, jako je úspora 
energií, energetická efektivita, 
využívání obnovitelných zdrojů či 
rozvoj energetických technologií.

Víme, že české společnosti z celé 
řady sektorů, ať už působí v oblasti 

čisté energie, „zeleného“ staveb-
nictví, telekomunikací, ekologicky 
udržitelného chemického průmyslu, 
logistických systémů s nulovými 
emisemi oxidu uhličitého či se 
zaobírají výrobou minielektráren, 
elektrických automobilů a do-
pravních prostředků s palivovými 
články atd., pracují na vývoji celého 
komplexu nových technologií, slu-
žeb a produktů, které by mohly být 
úspěšně uplatněny v naší zemi.

Jsem přesvědčen, že český pavilon 
bude patřit mezi nejvíce navštěvo-
vané objekty v rámci výstavy, a to 
i z toho důvodu, že zde bude předsta-
vena tradiční česká kuchyně a pivo.

S cílem vytvořit vhodné podmín-
ky pro pobyt zahraničních turistů 
v Kazachstánu bylo od 1. ledna 2017 
umožněno občanům členských zemí 

OECD včetně České republiky přices-
tovat do Kazachstánu bez povinnosti 
vyřizovat si vstupní vízum, a to až 
na 30 kalendářních dní. To proto, aby 
zahraniční hosté mohli spojit svůj 
pobyt v naší zemi právě s návštěvou 
výstavy EXPO.

Na turisty čekají zajímavé trasy, 
které představí hostům historické 
a přírodní památky Kazachstánu. 
Jejich prohlídky bude možné spojit 
také s návštěvou výstavy EXPO 
2017.

Krom toho výstava nabídne bohatý 
a zajímavý kulturní program, s nímž 
je možné se obeznámit na interneto-
vé stránce www.expo2017culture.kz.

Serzhan Abdykarimov, velvyslanec 
Republiky Kazachstán v České republice 

a Slovenské republice

o naší účasti rozhodla pořádající země 
a dobře vybrané téma

český pavilon bude trhákem 

Eliška Žigová, velvyslankyně 
ČR v Kazachstánu

• 10. června – zahájení výstavy

na zahájení má přiletět několik hlav 
států včetně českého prezidenta 
Miloše Zemana. ten také symbolickým 
přestřihnutím pásky otevře český 
pavilon.

• 19. − 20. června – kongres energie 
budoucnosti

významnou událostí doprovodného 
programu expo bude dvoudenní 
mezinárodní kongres energie 
budoucnosti. součástí bude mimo jiné 
propojení energetiky a myšlenky trvale 
udržitelného rozvoje nebo problematika 
vzdělávání nové generace inženýrů pro 
energetický průmysl.

• 10. a 13. července – konference 
o české energetice

na období před českým národním 
dnem je naplánována konference 
s titulem „Zkušenosti české energetiky“. 
v prostorách sálu umístěného v českém 
pavilonu se setkají odborníci z Česka 
i dalších zemí nad tematikou moderních 
českých technologií využívaných 
k získávání energie z jádra, plynu, uhlí, 
ale i vody a dalších obnovitelných zdrojů.

• 15. července – národní den  
české republiky

součástí českého dne bude průvod 
zvoucí k návštěvě českého pavilonu 
a speciální český kulturní i odborný 
program. Účast na akci přislíbil také 
ministr průmyslu a obchodu Čr  
Jiří Havlíček.

• 10. září – ukončení expo

slavnostní ceremoniál zakončí světovou 
výstavu po třech měsících. 

Důležité  
termíny
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PřesvěDčte se sami. V českém pavilonu, který pojme 350 až 400 osob,  
se návštěvníkům naskytne možnost vidět prototyp sportovního letadla SportStar 
EPoS, ojedinělého stroje na elektrický pohon. Má jít o hlavní magnet celé národní 
expozice. V pavilonu bude k vidění i řada dalších exponátů, například největší  
převodovka na světě od společnosti wikov nebo elektrické skládací kolo. 

naPětí 
stouPá. 
Vstup do čes-
kého pavilonu 
střeží obrovské 
logo. Do po-
hybu ho bude 
uvádět šlapání 
na elektrickém 
kole, které si 
mohou příchozí 
sami vyzkou-
šet. Slavnostní 
otevření letošní 
mezinárodní vý-
stavy v astaně 
připadá na  
10. 6. 2017. 

virtuální 
astana.  
V Praze se 

v květnu zastavil 
putovní stánek 

propagující EXPo 
2017. Za pomoci 

3D brýlí si bylo 
možné vyzkoušet 
i „průlet“ animo-
vaným modelem 
nového výstavní-

ho areálu.
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zvěDavci  
Pozor! 
Příprava české 
účasti na EXPo 
2017 v květnu 
mohutně fini-
šovala. Snímek 
nabízí vizualiza-
ci části českého 
pavilonu, v níž 
bude umístěna 
experimentální 
stanice pro zví-
davé v podání 
plzeňského 
science centra 
techmania.

Proměny. České prostory světové výstavy se postupně mění z prázdných čtyř stěn 
na prostory s neopakovatelným zážitkem. V expoziční hale se právě montuje ocelová 
konstrukce.

krok za krokem. Před českým pavilonem na mezinárodní výstavě 
EXPo 2017 je připravena část ocelové konstrukce, z níž vyroste další část 
pavilonu.
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mavel: mt-turbína v reálné podobě 
Do Astany vezeme plně 
funkční turbínu, proto 
věříme, že si během EXPO 
najde svého budoucího 
majitele, říká Jan Šíp, člen 
představenstva MAVEL.

Na EXPo v kazašské metropoli astana 
se sejde celosvětová špička u diskuze 
o využití energie. MaVEl bude repre-
zentovat Česko v hydroenergetice. 
S čím na výstavu jedete, jaká řešení 
budete prezentovat?
Na EXPO 2017 jedeme prezentovat 
naše špičkové produkty a jejich 
aplikace, které mají široké uplat-
nění nejen lokální, ale i v celém regi-
onu. Tuto otázku můžeme chápat 
ve dvou rovinách. V té obecné se 
budeme prezentovat jako česko-
-americká výrobní společnost, která 
se řadí mezi světové lídry v oboru 
výroby vodních turbín a svým 
zákazníkům dodává řešení na míru. 
Konkrétně s sebou přivážíme naši 
unikátní, a přitom jednoduchou 
technologii nazývanou MT (náso-
sková vrtulová turbína Kaplanova 
typu), již si budou moci návštěv-
níci prohlédnout v reálné podobě 
(nejde o prototyp) a na informač-
ním interaktivním panelu si budou 
moci navrhnout vlastní elektrárnu. 
Hlavní výhodou této technologie 
je rychlá a nenáročná instalace, 
která nevyžaduje výstavbu objektu 
elektrárny.

Jak probíhalo zařazení vaší firmy 
do české oficiální účasti?
Naše aktivity v regionu už dva roky 
před EXPO neunikly pozornosti 
ambasád obou států, a tak jsme 
se dostali do povědomí i dalších 
organizací a institucí. Oficiálně jsme 

české turbíny na americké voDě. osm zařízení na výrobu elektrické energie od společnosti Mavel našlo uplatnění 
poblíž městečka Jerome ve státě idaho. Stejné zařízení poslal Mavel do Kazachstánu.

V Astaně Wikov představí projek-
ci velkoplošné fotografie nej-
většího planetového stupně své 
převodovky. I přesto, že je jednou 
z konkurenčních výhod převo-
dovek Wikov právě „lehkost“, 
nebylo možné ji z technických 
důvodů na výstavě EXPO v Astaně 
vystavit. 

Technologie Wikov se opírá právě 
o zásadní úspory hmotnosti celé 

převodovky. Referenční zakázkou 
modelu, který bude Wikov MGI 
na EXPO prezentovat je třeba do-
dávka 10 sad hlavní části převodov-
ky pro svého času nejvýkonnější 
větrnou elektrárnu na světě. 

Řešením z Wikovu uspořil zákaz-
ník na každé převodovce přibližně 
17 tun hmotnosti, což je zcela 
zásadní pro konstrukci celé turbíny 
a její instalaci. Konvenční konku-

renční řešení o takovém výkonu 
a vysokém krouticím momentu by 
vážilo zhruba osmdesát tun.  

Společnost Wikov při exportu 
dlouhodobě spolupracuje se stání 
exportní pojišťovnou EGAP. Za po-
sledních 10 let si pojistila vývoz 
do Číny, Indie, Ruska, Německa, Již-
ní Koreje a Nizozemska. Ve většině 
případů šlo o dodávky převodovek 
pro větrné elektrárny.

Wikov: nejvýkonnější česká 
převodovka na světě

•	rok založení: 1990

•	počet zaměstnanců: 180

•	počet dodaných turbín: 493

•	Celkový instalovaný výkon dodaných 

turbín: 490 MW

•	počet referenčních států: 38

•	počet referencí ve státech sns: 5

společnost mavel  
v číslech 

Wikov dodal převodovku pro 
cementárnu u ruského vladivostoku, 
vyrobila ji společnost Wikov Gear 
v plzni. Zařízení vážící 120 tun bylo 
tehdy nejtěžší a největší převodovkou, 
která kdy v plzeňské škodovce 
vznikla. na druhý konec světa 
převodovka v až 25 bednách putovala 
přes přístav Hamburk do Číny 
a vladivostoku. nejtěžší převážený 
díl vážil 45 tun. Hodnota kontraktu 
dosáhla 75 milionů korun.

referenční zakázka  
v zemích sns

byli osloveni s nabídkou prezentovat 
na EXPO české špičkové výrobce 
a bylo pro nás ctí tuto nabídku 
přijmout.

Nakolik je to nákladné? 
Exponát jsme vyráběli v našem 
výrobním závodě a jeho hodnota je 
zhruba jeden milion korun. Výrobu 
jsme financovali z vlastních zdrojů 
stejně jako ostatní náklady spojené 
s EXPO. Turbína byla předána k ex-
pedici začátkem května.
 
Plánujete ji v Kazachstánu nechat?

Je to plně funkční turbína, proto vě-
říme, že si během EXPO najde svého 
budoucího majitele.

Jaký má zvuk, že se EXPo účastníte  
− jak na to slyší třeba bělorusové, kde 
máte několik referenčních zakázek?
Je to pro naši společnost velká prestiž. 
Dá se říci, že naši partneři v zemích 
Euroasijské unie (Rusko, Kazachstán, 
Bělorusko, Arménie a Kyrgyzstán) 
naši účast na EXPO vnímají velmi po-
zitivně s možností využít nabízejících 
se synergií v dodavatelském systému 
či financování a pojištění.
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Škoda Praha bude v rámci EXPO 
prezentovat vlastní způsob moder-
nizace uhelných elektráren, před-
staví jej vituální model Ledvické 
elektrárny s názvem – Svět 3D elek-
trárny. Ledvice jsou totiž referenční 
zakázkou firmy, která umožňuje 
předvést světu modernizovanou 
uhelnou elektrárnu bez komína. 
Jedná se o sofistikované a elegantní 
technologické řešení, které je šetrné 
vůči životnímu prostředí. Spaliny 
se nejprve očistí od popílku, síry 
a tuhých částic a pak místo komínu, 
vedou do chladicí věže. Na EXPO 
Škoda Praha cílí nejen na světové 
publikum, ale potenciál uplatně-
ní technologie vidí i v samotném 
Kazachstánu. Kazachstán má totiž 
na svém území desítky uhelných blo-
ků postavených ještě za dob SSSR. 
Ty jsou v součastnosti zastaralé, 
narážejí na poruchovost a vyžadují 
modernizaci. 

škoda Praha: virtuální elektrárna

Na 3D modelu PTR POWER 
PLANT je vidět, jak vypadá 
a funguje, kolik potřebuje 
takové zařízení prostoru, 
jak multifunkční může být 
a jak pracuje s energiemi. 
Jednoduše začátek a konec, 
říká ředitelka pro výzkum 
a vývoj Monika Pullmanová  
z firmy HEDVIGA GROUP.

S čím jedete na výstavu EXPo, jaké 
řešení tam budete prezentovat? 
Jedeme prezentovat výsledek vlast-
ního výzkumu a vývoje – technologii 
PTR, která je chráněna mimo jiné 
evropským patentem a představuje 
spojení materiálového a energe-
tického využívání organických 
materiálů zejména odpadů (pryže, 
plasty, biomasa, TAP).

Váš exponát je funkčním modelem? 
Exponát, který jsme vytvořili 
speciálně pro EXPO jako 3D model 
PTR POWER PLANT, je nejen 
funkční model PTR technologie, ale  
zároveň ukazuje praktické mož-
nosti využití procesu „pomalého 
termického rozkladu“. To, co bude 

na 3D modelu PTR POWER PLANT 
vidět, je nejen jak vypadá, ale také 
jak funguje, kolik potřebuje takové 
zařízení prostoru, jak multifunkční 
může být a jak pracuje s energiemi, 
kolik vyrobí elektrické energie, 
kolik tepla, kolik paliv. Jednoduše 
začátek a konec

Už jste toto řešení někde ve světě 
postavili?
Ano. Londýn, Rainham Low-
-Emission Zone. Stojí tam první 
instalace PTR technologie – PTR 
1000 kW6, což představuje zařízení 
o denní kapacitě 24 tun pryže PTR 
1000 kW6 v Londýně bylo navrženo 
na zpracování pryže, za současné 
výroby certifikovaného kapalného 
a pevného paliva a elektrické energie 
s výkonem 1 MW a 1 MW v teple.

Díky této instalaci a zkušenostem, 
které jsme při výrobě a instalaci 
v Londýně získali, se pro Hedvigu 
otevřel finanční prostor s referencí 
kvalitního know-how.

Jaký má zvuk, že se EXPo účastníte, 
pro vaše obchodní partnery? Pomůže 
vám zařazení do české oficiální účasti 
k zakázkám v delším časovém období? 
EXPO 2017 je pro nás obrovská 
výzva. Začínají se nám ozývat firmy 

z Číny, Ruska, Indie, Íránu a také 
v Kazachstánu se již rodí projekt 
PTR. Právě v Kazachstánu  bychom 
rádi postavili pilotní jednotku na vý-
robu elektrické energie a další pak 
také v centrálním Rusku.

Cílíte v rámci EXPo i na přesah Kazach-
stánu do zemí Eurasijské hospodářské 
unie (Rusko, bělorusko a další), máte 
tam byznysové zájmy? 
Přesah vnímáme jak geografický 
v rámci zemí, jako je Kazachstán, 

Rusko, Ázerbájdžán, Čína, ale 
ještě více jako přesah technolo-
gický. Naše technologie PTR sama 
o sobě představuje přesah mezi 
ryze energetickými zařízeními 
a materiálovým využitím, výrobou 
paliv, chytrými tepelnými moduly 
a vlastním, pro nás Čechy typickým 
hledáním důmyslných řešení  
a vynalézavostí.

hedviga: funkční 3D model technologie 
na výrobu paliv a elektrické energie

vzorový Generá-
tor. Elektrárna ledvice 
je tepelná elektrárna spo-
lečnosti ČEZ nacházející 
se mezi městy ledvice 
a bílina. Elektrárna se 
kromě výroby elektrické 
energie zabývá výrobou 
tepla, které dodává pře-
devším do teplic a bíliny. 
Elektrárna byla vybudo-
vána v letech 1966−1969 
a její celkový výkon byl 
640 Mw. Modernizaci 
provádí Škoda Praha. 
Půjde o nejmoderněj-
ší zařízení na výrobu 
elektrické energie 
spalováním hnědého uhlí 
v České republice a jedno 
z nejmodernějších 
ve střední Evropě vůbec,“ 
upozorňuje mluvčí ČEZ 
barbora Půlpánová.Fo
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Stranu připravila Anna Uljačenková

aDresa lonDýn. V Rainham low-Emission Zone stojí první instalace  
PtR technologie.
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Škoda Electric má vlastní 
řešení elektromobility, 
firma vyrobila třináct 
elektrobusů, „Čtrnáctý se 
v součastnosti vyrábí pro 
zákazníka na Slovensku,“ 
doplňuje Tereza Hajná, 
specialistka propagace 
a marketingu společnosti. 
Elektrobusy Škoda Electric 
již běžně slouží cestujícím 
v městské hromadné 
dopravě, například v Plzni či 
v severomoravském Třinci.

V Astaně Škoda Electric představí 
model unikátního škodováckého 
elektrobusu s futuristickým de-
signem. Na jeho vzniku spolupra-

covali studenti pražské vysoké 
školy UMPRUM a specialisté 
plzeňské společnosti Škoda Elect-
ric. „Model pro Astanu spojuje 
dva pohledy. Je vytvořen na zákla-
dech skutečného vozidla, které 
Škodovka dodává zákazníkům.  
Studenti umělecké školy však 
vytvořili vlastní, zcela originální 
design elektrobusu a celý model 
vyrobili pomocí tisku na 3D 
tiskárně,“ říká Tereza Hajná, spe-
cialistka propagace a marketingu 
plzeňské Škody Electric. Model je 
zčásti interaktivní − u škodovác-
kého vozidla budou na výstavě 
umístněny ovládací prvky, které 
umožní zájemcům seznámit se 
s moderní technologií plzeňských 
elektrobusů. 

Škoda Electric zatím vyrobila 
celkem třináct plně nízkopod-
lažních elektrobusů, čtrnáctý se 

škoda electric: interaktivní 
prototyp elektrobusu

Fenix group chce změnit obor. 
Firma spojila dům s elektrickým 
vytápěním s téměř nulovou 
spotřebou energie. Přitom velká 
část energie se získává pomocí 
solárních panelů, ve spojení 
s bateriovými úložišti umožňují 
využívat budovy jako aktivní 
prvky v řízení celé energetické 
soustavy. Samotný dům pak 
Fenix postavil ve spolupráci 
s ČVUT. Je vybaven moderními 

technologiemi a bude aktivním 
prvkem energetické soustavy. 
Bude tak poskytovat operáto-
rům takzvané podpůrné služby, 
jimiž se vyrovnává hladina 
energie v síti. 

Firma představí technologii 
a myšlenku budovy jako součást 
energetické soustavy, na EXPO 
ASTANA bude lákat na model In-
teraktivního energeticky úsporné-
ho domu. 

fenix: koncept pro domy 
s téměř nulovou spotřebou 

Přestože takzvané „malé EXPO“ – 
s ohledem na délku trvání akce a její 
další specifika – je svým pojetím 
čistě nekomerční záležitostí, všichni, 
kdo sem přijíždějí v pozici účastníků 
či jako návštěvníci, mají jednoznač-
ně na mysli marketingové a prodejní 
cíle svých společností. Na EXPO 
firmy prezentují své technologie 
v triku „národního týmu“: to má 
dobrý zvuk pro jejich byznysové 
aktivity v delším časovém období. 

Také možnost nalézt na jednom 
místě „výkladní skříně“ více než 
stovky zemí, přičemž v řadě případů 
se jedná o průmyslově nejvyspělejší 
státy světa, je příležitost. Tu by ten, 
kdo má zájem držet prst na tepu 
doby – pokud chce vědět o špičko-
vých produktech v oblasti energe-
tiky – neměl opomenout ve svém 
kalendáři. 

Stejně jako „Český pavilon“, 
kterým Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR představuje „chytrá“ 
řešení každodenních či aktuálních 
problémů a potřeb v oblasti ener-
getiky, budou v dalších pavilonech 
zúčastněných zemí exponáty a jejich 
výrobci, se kterými je možné se 
na místě seznámit a tohoto sezná-
mení využít k navázání dialogu 
o případné kooperaci v budoucnosti. 

Téma využití energie z bezemis-
ních a obnovitelných zdrojů je na po-
řadu dne i v samotných zemích SNS. 
Bělorusko se chce zbavit závislosti 
na ruském plynu, staví v zemi jader-
nou elektrárnu a aktivně prosazuje 
hydroenergetiku. Pro tamní novou 
výstavbu hydroelektráren také dodá-
vají české firmy. V Rusku je využití 
jádra tradiční, řada českých firem 
dodává pro tamní kolos Rosatom, 
který se mimo jiné poohlíží i po zele-
ných projektech. Vstoupil do větrné 
i malé vodní energetiky. 

Rusko je zároveň historicky prv-
ním spolupořadatelem byznysové-
ho programu EXPO, což nabízí řadu 
možností pro české firmy otevřít 
témata energetické spolupráce 
a jednat o zakázkách jak v Rusku 
samotném, tak o možnostech spo-
lečného vývozu na třetí trhy v rámci 
Eurasijské unie i světa. Samotný 
Kazachstán tlačí na zelenou ekono-
miku několik let. Do značné míry 
má transformaci rozhýbat právě 
výstava EXPO. 

malé eXPo  
s velkými cíli 

František Masopust,
koordinátor speciálních  
programů české účasti na EXPO 2017  
v Astaně

Fenix exportuje svoji produkci do 62 zemí 
světa. Je největším evropským výrobcem 
tzv. velkoplošných sálavých systémů. v roce 
2015 dosáhl tržeb více než 1,2 miliardy. 
Fenix má filiálky ve velké Británii, Francii, 
španělsku, norsku, na slovensku a v Česku. 
Firma chce do budoucna obsazovat 
akvizicemi všechny zajímavé země.  

Globální hráč 
s ambiciózními plány

v současnosti vyrábí pro zákaz-
níka na Slovensku. Na začátku le-
tošního března Třinec slavnostně 
pokřtil deset nových elektrobusů 
ze Škodovky pro tamější měst-
skou hromadnou dopravu.  Stal 
se tak lídrem městské elektro-
mobility v Česku „Město Třinec 
se stalo bez nadsázky pilotním 
projektem a ukázkou možností 
budoucího směru městské hro-
madné dopravy nejen v ČR, ale 
v rámci celé Evropy,“ doplňuje 
obchodní ředitel Radek Svoboda 
ze společnosti Škoda Electric. 
V Plzni jsou pak v provozu již 
téměř dva roky další dva elektro-
busy Škoda Perun HP. Zároveň 
je zde v provozu nová nabíjecí 
stanice ze Škodovky. 

vizitka 
z moravy. 
autobusy 
Škody už 
jezdí v třinci, 
podnik je 
dodal do-
pravci arriva 
Morava.
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Stranu připravila Anna Uljačenková
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Světová výstava 
v kazachstánské metropoli 
EXPO 2017 začíná  
10. června a potrvá  
do 10. září. Koná se 
v novodobém hlavním 
městě Astaně, která 
proslula originální 
architekturou. Hlavními 
tématy jsou moderní 
způsoby získávání energie, 
boj proti znečišťování 
ovzduší a zajištění 
dostupnosti energie pro 
všechny obyvatele planety. 
Pořadatelé očekávají přes 
pět milionů návštěvníků  
ze 115 zemí.

Tomáš Stingl 

Kazachstán postavil pro potřeby vý-
stavy nový areál. Jeho centrální část 
na ploše 25 hektarů navrhlo americ-
ké studio Adrian Smith + Gordon Gill 
Architecture. Kazachstánská vláda 
na výstavbu nové čtvrti původně 
vyhradila 250 milionů eur, ale kvůli 
pomalejšímu hospodářskému růstu 
země se průběžně snažila náklady 

snížit. Další víc než miliardu eur 
spolkla stavba nových silnic, želez-
nic a další infrastruktury.

Astana leží relativně blízko 
ruských a čínských hranic, takže 
se očekává velký počet byznysme-
nů z těchto dvou klíčových trhů. 
Bohatá může být účast samotných 
Kazachstánců, kteří jsou na vrchol-
nou akci velmi hrdí. Energetika ja-
kožto téma je pro ně navíc důležitá, 
takže je budou velmi zajímat nové 
technologie.

Celkový rozpočet české účasti činí 
98 milionů korun. Zahrnuje zejmé-
na náklady na vybavení pavilonu, 
dopravu exponátů, organizační 
výlohy či propagaci české účasti. 
Protože bylo na přípravu relativně 
málo času, generální komisař české 
účasti Jan Krs zvolil pro přípravu 
přímočarou strategii. Příprava 
českého pavilonu byla vypsána jako 
jedna velká, jednotná zakázka. Cílem 
bylo předejít zdlouhavé koordina-
ci mezi drobnými subdodavateli 
a také snížení nákladů na vybavení 
českého pavilonu. Ve výběrovém 
řízení vyhrála zkušená společnost 
Arteo, která se podílela už na přípra-
vě českého pavilonu pro EXPO 2015 
v Miláně i pro dřívější světové výsta-
vy. Hodnota zakázky byla 64 milionů 
korun. Za ty připravila firma Arteo 
českou expozici takříkajíc na klíč.

Stavbu budov, kam byly ta česká 
i ostatní národní expozice umístěny, 
na své útraty zajistil hostitelský 
Kazachstán. Češi mají k dispozi-
ci celkem 292 metrů čtverečních 
výstavní plochy. Další stejně velký 
prostor v zázemí zahrnuje mimo 
jiné restauraci a konferenční sál pro 
zhruba 45 lidí. Přímá komerční pre-
zentace bude sice na výstavě zaká-
zána a organizátoři to hodlají přísně 
kontrolovat, Češi ale dostanou šanci 
při neformálních jednáních v ku-
loárech. Onen jednací sál mohou 
čeští podnikatelé využít pro svou 
prezentaci partnerům, tam už firmy 
smějí normálně představit svou ko-
merční nabídku. Podmínkou ovšem 
je, že to budou akce za zavřenými 
dveřmi a hosté dostanou speciální 
pozvánku. Podle pravidel výstavy 
to nesmí být akce volně přístupná 
všem návštěvníkům Expo. Sál je pro 
české firmy k mání zdarma, stačí se 
zaregistrovat u organizátorů české 
expozice. Volných termínů je zatím 
dostatek.

Slavnostního zahájení výstavy 
se má mimo jiné zúčastnit český 
prezident Miloš Zeman. Dvakrát 
hodlá na výstavu letět v doprovodu 
českých podnikatelů také ministr 
průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. 
Národní den bude mít Česká republi-
ka na EXPO 15. července. 

Pět milionů návštěvníků 
z více než 110 zemí
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Větší byly jen výstavy 
v Lisabonu a Šanghaji

115 zemí oficiálně potvrdilo 
účast na mezinárodní výstavě 
EXPO 2017, většina z nich finišuje 
a odevzdává pavilony. „Dokončili 
jsme závěrečnou etapu přijímání 
přihlášek na účast na výstavě 
EXPO 2017 a bilancujeme průběž-
né výsledky. Oficiálně se přihlásilo 
také 20 mezinárodních organizací. 
Daný výsledek patří mezi re-
kordní,“ uvedl ředitel odboru pro 
práci s mezinárodními účastníky 
národní společnosti Astana EXPO 
2017 Ilja Urazakov. Větší počet 
zemí se v minulosti účastnil pouze 
v Lisabonu (143 států) a Šanghaji 
(121 států).

zdroj: total.kz

Připraveno je fórum  
Euroasijský týden OECd 
Na zasedání Rady Euroasijské 
ekonomické komise bylo rozhod-
nuto o uspořádání fóra Euroasij-
ský týden OECD v rámci EXPO 
2017. Akce se uskuteční v srpnu 
v Astaně. Fórum se stane diskuzní 
platformou pro vlády členských 
zemí Euroasijské ekonomické unie 
(EAEU), zástupce byznysu i me-
zinárodní experty. Hlavní náplní 
by měla být diskuze o aktuálních 
otázkách ekonomického rozvoje 
členských států EAEU.

zdroj: total.kz

Evropská unie se připomene 
vlastními dny 
V Astaně se uskutečnilo zasedání 
Výboru pro spolupráci Evropské 
unie a Kazachstánu, jehož cílem 
bylo pokročit v jednáních v ná-
vaznosti na rozšířenou Dohodu 
o partnerství a spolupráci mezi 
Kazachstánem a EU (EPCA), 
která byla podepsána v roce 2015. 
Informoval o tom portál vestikav-
kaza.ru.

zdroj: vestikavkaza.ru
 

Čína potvrdila, že přijede 
prezident Si Ťin-pching 
Čínský prezident Si Ťin-pching má 
v plánu navštívit výstavu EXPO 
2017 v Astaně. Během 8. zasedání 
kazachstánsko-čínského výboru 
pro spolupráci to uvedl místo-
předseda Státní rady ČLR Zhang 
Gaoli. „Prezident Si Ťin-pching se 
začátkem června zúčastní summi-
tu Šanghajské obchodní spoluprá-
ce a navštíví EXPO. Tato setkání 
budou velmi důležitá,“ oznámil 
místopředseda Státní rady Čínské 
lidové republiky.

zdroj: inform.kz
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NOVÝ KONCEPT PRO DOMY
VE STANDARDU 2020

BUDOUCNOST JE ELEKTŘINA

www.fenixgroup.cz / koncept-2020

BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE
JAKO AKTIVNÍ PRVKY ENERGETICKÉ SOUSTAVY

FOTOVOLTAIKA

BATERIE

SPOLUPRÁCE
S CHYTROU SÍTÍ

ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ
A PŘÍSTROJE



garant české účasti na 
Mezinárodní výstavě EXPO 2017 FUTURE ENERGY 

10. červen - 10. září 2017

Z ČESKA DO KAZACHSTÁNU 
Kaplanova turbína dobývá svět už téměř sto let. 
Další kapitolu napíše v Astaně...

Model Kaplanovy turbíny-ČKD Blansko Engineering, a.s.


