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Systém na zakázky 
za půl miliardy kolabuje
Národní elektronický ná-
stroj neboli jednotné státní 
e-tržiště, který má nahradit 
stávajících pět soukro-
mých, má řadu nedostatků 
a nezvládá běžné úkony. 
MMR ho spustilo předloni, 
za vývoj a provoz dosud za-
platilo stovky milionů. str. 2

Komerční banku by 
mohl vést Juchelka
Francouzská Société Géné-
rale údajně hodlá dosadit 
do čela KB nového muže. Po-
dle informací deníku E15 se 
má kormidla jednoho z nej-
větších finančních domů 
v zemi chopit Jan Juchelka. 
Šlo by o prvního Čecha 
na pozici šéfa banky od roku 
2001, kdy v ní finanční sku-
pina získala podíl. str. 6

Pracovníci VW Slovakia 
stávkují za vyšší platy
Zaměstnanci sloven-
ského závodu německé 
automobilky Volkswagen 
včera vstoupili do časově 
neomezené stávky. Vedení 
společnosti odmítlo po-
žadavek odborů na 16pro-
centní nárůst mezd. str. 8
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Británie bez sester
Za devět měsíců po odhlasování 

brexitu klesl zájem zdravotních 
sester ze zemí EU pracovat  

ve Velké Británii o 96 procent. 

ZAHRANIČÍ
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JIŘÍ POSPÍŠIL:

Karel Čermák byl velkou 
personou české justice. 
Vážil jsem si ho nejen za jeho 
odbornost, ale také za jeho 
pevné názory a postoje.

twitter.com/e15news
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INSPIRACE PRO VAŠI CESTU K ÚSPĚCHU

A BUDOUCNOSTI

19 ROZHOVORŮ

O ŽIVOTĚ, BYZNYSU 

Ostrá hra  
o bionaftu Ovládnout 

zkrachovalou 
společnost Oleo 

Chemical chce 
prostřednictvím 

firmy Temperatior 
investiční dravec 

Grzegorz Hóta. 
Proti jsou majitelé 

koupelnářského 
podniku Ravak, kteří 

poslali insolvenčnímu 
správci vlastní nabídku.

 BYZNYS / str. 6
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Lepší prostředí už máme
Špatná zpráva. Jsme spokojení se stavem 
životního prostředí víc než dřív. Co se změnilo, 
na to průzkum neodpovídá. Tři čtvrtiny Čechů 
hodnotí stav životního prostředí v Česku klad-
ně, což je nejvíce od roku 2002, kdy to CVVM 
sleduje. Zároveň se o životní prostředí zajímá 
méně lidí. Špatná zpráva to není jen pro Stranu 
zelených, ale i pro samotné životní prostředí, 
které jde stranou zájmu. Dobrá zpráva je to pro 
ty politické strany, které na kapitolu o ochraně 
životního prostředí ve svých volebních progra-
mech nevyplýtvaly zbytečně moc sil.

V Praze pokřtila primátorka Adriana Krná-
čová novou lavičku. Je velice pěkná a chytrá, ta 
lavička. Na deset chytrých laviček Praha vyčle-
nila dva miliony korun a ta nová nejenže umí 
dobít mobil a poskytnout připojení na internet, 
ale je zároveň vertikální zahradou velikosti vět-
šího truhlíku. „Zeleň snižuje v letních měsících 
v okolí lavičky množství polétavého prachu 
a teplotu, omezuje hluk,“ inzeruje město. Ehm, 
nebylo by tedy chytré postavit ji (za ty peníze) 
jinam než zrovna do parku, kde tyto role mno-
hem líp plní vzrostlé stromy a keře?

K životnímu prostředí proběhl nedávno 
průzkum veřejného mínění také ve Spojených 
státech. Jen necelá třetina Američanů podle něj 
souhlasí s rozhodnutím prezidenta Donalda 
Trumpa odstoupit od pařížské dohody o snižo-
vání emisí. Jenže to je jedno.

n Národní elektronický 
nástroj budou muset 
možná už od července 
povinně používat všech-
ny státní úřady a institu-
ce. Prakticky všichni ho 
však kritizují.

Pavel Otto

Měl to být krok ke zprůhled-
nění a zjednodušení veřejných 
soutěží vycházející z evropských 
směrnic, který ušetří až 50 mi-
liard korun ročně. Takzvaný 
Národní elektronický nástroj 
neboli jednotné státní elektro-
nické tržiště, který má nahradit 
stávajících pět soukromých, má 
však řadu nedostatků a s ně-
kterými běžnými úkony, jako 
je například zadávání zakázek 
v angličtině, si neporadí. Úřad 
Karly Šlechtové (ANO) ho spustil 
předloni, za vývoj a provoz do-
sud zaplatil stovky milionů. 

Vláda má dnes rozhodnout, 
zda bude používání systému po-
vinné pro všechny organizační 
složky státu a centrální zadava-
tele už od začátku příštího měsí-
ce nebo až od července 2018.

„Připomínkové řízení bylo 
mimořádně komplikované. 
U mírnější varianty byly dva 

zásadní rozpory, u přísnější 
dokonce šest,“ uvedl mluvčí 
ministerstva pro místní rozvoj 
Vlastimil Fiedler.

Stěžoval si mimo jiné i šéf 
rezortu zemědělství Marian Ju-
rečka (KDU-ČSL). Státní tržiště 
označil za nepřehledné a drahé. 
Vytýká mu i to, že nemá zajiště-
ný smluvní rozvoj. „Nejen naše 
ministerstvo, ale i další úřady 
zásadně nesouhlasí s povinným 
zavedením Národního elektro-
nického nástroje, 
protože v něm za-
dání zakázky trvá 
až čtyřikrát déle. 
Systém je techno-
logicky zastaralý, 
neosvědčil se,“ 
shrnul Jurečka. 
Zatímco privátní 
tržiště podle něj 
používají desítky 
tisíc uživatelů, 
státní necelé čtyři 
stovky. 

„I přesto, že 
provoz národního nástroje byl 
spuštěn už v roce 2015, dobro-
volně ho používá jen minimum 
zadavatelů, protože je velice 
pomalý. Většina z nás čeká, jestli 
bude povinný a v jakém rozsa-
hu,“ uvedla Dagmar Růžičková, 
která vypisuje tendry pro Národ-
ní divadlo.

Fiedler oponuje, že stát nyní 
platí provozovatelům pětice 
tržišť 40 až 45 milionů korun 
ročně. „Cítíme tlak lobby provo-
zovatelů privátních elektronic-
kých tržišť, napadají i všechny 
zakázky spojené s národním 
nástrojem. Navzdory tomu 
jsme přesvědčeni, že stát by 
měl mít nad kontrakty svých 
institucí přehled,“ míní. Fidler 
dodal, že v obou variantách, 
které bude posuzovat vláda, se 

počítá s možností 
požádat z povin-
ného používání 
o výjimku.

Úřad pro ochra-
nu hospodářské 
soutěže uznal 
výhrady k postu-
pu ministerstva 
pro místní rozvoj 
už dvakrát. První 
pokutu 550 tisíc 
korun mu udělil 
v roce 2011, další 
půlmilionovou 

v květnu. Podřízení Šlechtové 
navíc nesmějí uzavřít smlouvu 
s vítězem zakázky na technickou 
podporu pro státní systém. Kvůli 
vážným problémům spojeným 
s jeho vybudováním, spuštěním 
i provozem kritizoval minis-
terstvo také Nejvyšší kontrolní 
úřad.

Systém na zakázky 
za půl miliardy kolabuje

Protagonisté dne

Karla ŠLECHTOVÁ

MINISTRYNĚ PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Michal DROZD

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI INVIA

Ralf SACHT

ŠÉF VOLKSWAGENU SLOVAKIA

Státní elektronické tržiště, systém 
za několik stovek milionů, sklízí 
silnou kritiku uživatelů. Podle nich 
je pomalý a zastaralý.

str. 2

Jeho firma přišla o partnerství už 
s druhou velkou cestovní kanceláří 
v Česku. Spolupráci se zájezdovým 
portálem nyní ukončila Exim tours.

str. 7

Vedení firmy neustoupilo 
požadavkům odborů na zvýšení 
platů a nyní bude muset čelit 
časově neomezené stávce.

str. 8

Zápisník  
Adély Čabanové

„Systém je techno-
logicky zastaralý, 
neosvědčil se. 
Zadání zakázky 
v něm trvá až čty-
řikrát déle,“ shrnul 
ministr zemědělství 
Marian Jurečka.

MÁLO VODY v Labi 
začíná dělat starosti 
převozníkům. Kvůli níz-
ké hladině se už zastavil 
přívoz v Dolním Žlebu 
na Děčínsku, ve Velkém 
Březně je výška hladiny 
hraniční. Hladina Labe 
v Ústí nad Labem včera 
v poledne byla ve výšce 
136 centimetrů, stav 
hodnotí Povodí Labe 
jako sucho. Včerejšek 
byl zatím nejteplejším 
dnem letošního roku. 
V Dobřichovicích 
u Prahy vyšplhala rtuť 
na teploměru k hodnotě 
34,9 stupně Celsia. Sní-
mek byl pořízen včera 
u přívozu mezi Velkým 
Březnem a Neštěmicemi 
na Ústecku.

PŘÍVOZY NA SUCHU
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Tomáš Stingl

Česká pobočka humanitár-
ní organizace Lékaři bez 
hranic (LBH) loni financovala 
medicínské mise v 11 zemích 
světa částkou přesahující 
71 milionů korun. To je nejvíc 
v historii kanceláře. Jde o ilu-
strativní lakmusový papírek 
toho, jak jsou aktuálně Češi 
štědří k charitě. Organizace 
totiž byla v uplynulém roce 
financována stoprocentně jen 
soukromými dárci a nevyužila 
žádné státní granty.

Například na pomoc severní 
Nigérii přispěli Češi ve sbírce, 
jež skončila minulý měsíc, více 
než třemi miliony korun. To 
výrazně přesáhlo očekávání. 
„Jde o region, o kterém se málo 
mluví. Kdyby se mě někdo 
před sbírkou zeptal, tipoval 
bych, že vybereme o řád menší 
částku,“ uvedl ředitel LBH 
Pavel Gruber. „Zdaleka nejsil-
nější trend je, že lidé stále víc 
darují peníze on-line. Chtějí to 
řešit jednoduše, ne přes žádné 
dopisy a papíry,“ dodal.

Rostoucí štědrost Čechů 
potvrzuje i celková statistika. 
Zatímco ještě v roce 2014 dali 
na veškerou charitu jen 4,2 mi-
liardy korun, o rok později 
to bylo podle Fóra dárců už 
plných sedm miliard.

Češi přispěli více 
na lékařské mise

PRAHA  www.E15.cz | 3 |
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PROTI TUBERKULÓZE. Nové léky přinášejí šetrnější variantu 
léčby této smrtelné choroby.
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PVS vykázala loni zisk 
15,4 milionu korun
O zhruba 7,8 milionu mezi-
ročně vyšší je loňský zisk 
Pražské vodohospodářské 
společnosti.  Její zisk po zda-
nění dosáhl 15,4 milionu ko-
run. Výsledek hospodaření 
včera schválili pražští radní. 
Zisk společnost rozdělí 
do fondu investic, sociální-
ho fondu a zbytek zůstane 
jako nerozdělený zisk.

Na Zličíně vyroste 
parkovací dům
Hlavní město chce ve spo-
lupráci s firmou Č. R. s.r.o. 
vybudovat velkokapacitní 
parkovací dům na Zličíně. 
Stavba domu až pro dva tisíce 
aut bude spojena s novým 
dopravním řešením území 
v blízkosti zličínského nákup-
ního centra. Stavět by se mělo 
začít příští rok, s dokončením 
se počítá v roce 2019.

O dodavateli datového 
centra je rozhodnuto
Praha bude mít nové datové 
centrum pro uložení magis-
trátních dat. Jeho pořízení 
vyjde na zhruba 37,3 milionu 
korun. Dodávku potřebných 
technologií pro město na zá-
kladě výběrového řízení 
zajistí společnost Elso Phi-
lips Service. Podle opozice 
byla zakázka ušita na míru 
vybranému dodavateli. /čtk/

Krátce

n Práce na vytvoření 
nové turistické katry, 
které vyjdou na dva 
miliony korun, bude 
řídit městská firma 
Operátor ICT.

Praha vytvoří pro turisty 
novou víceúčelovou kartu. 
Její vznik schválili včera 
pražští radní. Dosud v Praze 
fungují Prague Card a Prague 
City Pass, které provozují 
soukromé firmy.

„Jsem přesvědčen, že ta-
ková karta má potenciál, a to 
finanční i co se týče dat, ne-
boť získáme řadu užitečných 
informací z oblasti turistic-
kého ruchu,“ řekl radní Jan 
Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice). 
Náklady na pořízení by moh-
ly být dva miliony korun a její 
vznik by měla koordinovat 
městská společnost Operátor 

ICT. V budoucnu by si karta 
na sebe měla vydělávat sama.

Město si pro vytvoření 
nové karty nechalo udělat 
analýzu. Vyplývá z ní, že do-
sud vydávané karty 
jsou pro Prahu 
neperspektiv-
ní. Navíc by 
k nim prav-
děpodobně 
od soukro-
mých firem 
nedostala 
autorská 
a vlastnická 
práva. Loni se 
těch současných 
prodalo asi 51 tisíc. „Tře-
ba Amsterdam jich prodal 
175 tisíc, přitom má zhruba 
o 600 tisíc nižší turistickou 
návštěvnost než Praha. Jsem 
přesvědčen, že naše karta 
bude mít potenciál prodeje 
250 tisíc kusů, který se bude 
zvyšovat,“ řekl Wolf.

Město se chystá v případě 
nové karty vytvořit její fyzic-
kou i elektronickou podobu. 
Turisté ji budou používat 
jako vstupenky do památek 

i jako jízdenku MHD. 
Novou kartu 
by mělo vlast-

nit výhradně 
hlavní město, 
a to včetně 
autorských 
a licenčních 
práv. „Vhod-

ným řešením 
pro vytvoření 

nové pražské 
turistické karty je 

využití Operátora ICT pro 
zajištění technické stránky. 
Obchodně-organizační zále-
žitosti by bylo možné zajistit 
prostřednictvím organizace 
PIS-PCT (Pražská informační 
služba-Prague City Tou- 
rism),“ píše se v dokumentu, 
který schválili radní. /čtk/

Město nabídne turistům 
novou víceúčelovou kartu

Akutním problémem je podle 
Lékařů bez hranic tuberkulóza, 
která ročně zabije ve světě 
1,8 milionu lidí, což je víc než 
AIDS nebo malárie. Dosavadní 
léčba rezistentní TBC je zdlou-
havá. „Trvá minimálně dva roky, 
pacient pozře 14 tisíc pilulek 
a denně dostává bolestivou in-
jekci. Jako vedlejší účinek může 
ohluchnout,“ uvádí lékařka 
Veronika Polcová. Nadějí jsou 
nové, šetrnější léky Bedaqui-
lin a Delamanid. Ty jsou ale 
zatím málo dostupné a drahé. 
„V Česku by vyšla léčba jednoho 
pacienta zhruba na 600 tisíc 
korun,“ uvádí Polcová.

Nový lék na TBC  
je zatím drahý

Pražská turistická 
karta má podle  

magistrátu potenciál 
prodeje až

250 tisíc
kusů za rok.
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n Prezident republiky dnes v 16 hodin 
jmenuje novým ministrem školství 
Stanislava Štecha. Bude to již třetí šéf 
rezortu během mandátu současné vlády.
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Jana Havligerová

Štech dosud působil jako 
náměstek exministryně Kate-
řiny Valachové a rezort dobře 
zná. Příliš platné mu to ale 
nebude. Hlavní střet 
ho čeká na minis-
terstvu financí, 
kde by měl 
vybojovat 
pro školství 
dostatek 
financí 
na příští rok. 
Však také 
na otázku, 
co považuje 
za hlavní úkol, 
odpovídá jednoznač-
ně: „Záležitost rozpočtu, 
který v první verzi absolutně 
neodpovídá tomu, jak to bylo 
nastaveno a připraveno.“

Prakticky okamžitě bude 
muset nový ministr ve sně-

movně obhajovat kariérní 
řád pro učitele. Návrh státní-
ho rozpočtu na rok 2018, jak 
jej představil ministr financí 
Ivan Pilný (ANO), pobouřil 
hlavně rektory vysokých škol. 

Podle České konference 
rektorů je vztah 

současné vlády 
k vysokému škol-

ství nejhorší 
od roku 1989 
a ve vzduchu 
visí možnost 
stávky. Respek-

tive varování.
„Pokud nedo-

jde k nápravě, lze 
těžko očekávat, že 

semestr na školách začne 
v obvyklou dobu,“ říká rektor 
brněnské Masarykovy uni-
verzity Mikuláš Bek. Nejen 
podle něho má řada akademi-
ků na vysokých školách nižší 
plat než učitelé základních 

Jana Havligerová

O nutnosti sepsat pravidla 
pro kariérní postup učitelů 
se mluví už téměř deset 
let. Kariérní řád, který pod 
vedením Kateřiny Valachové 
připravil rezort školství, ale 
narazil u odborné veřejnosti 
a nakonec i v Senátu. Přes to, 
že má pomoci kantorům, kte-
ří čerstvě nastupují do škol, 
a má být motivací i pro ty 
nejlepší učitele, aby na sobě 
dál pracovali a postupovali 
v kariérním žebříčku. 

Senátoři návrh řádu s při-
pomínkami vrátili koncem 
května zpátky do Poslanecké 
sněmovny, a před Stanisla-
vem Štechem tak stojí velmi 
obtížný úkol – přesvědčit po-
slance, aby pro předlohu zno-
vu zvedli ruku. Obtížný proto, 
že mezitím se mezi učiteli 
zvedl proti zákonu silný od-
por a petice požadující jeho 
zamítnutí v dolní komoře 
parlamentu už nese na sedm 
tisíc podpisů. „Určitě kariérní 

řád budu hájit a začnu se 
tomu věnovat ihned po svém 
nástupu do funkce,“ slíbil už 
dříve Štech. 

Podle nových pravidel by 
měli být pedagogové zařa-
zeni do tří stupňů od začí-
najících přes samostatné až 
po vynikající, a podle toho 
placeni. Například každý 

začínající učitel by měl 
absolvovat dvouleté adap-
tační období, zakončené 
atestačním řízením ve škole, 
kde pracuje. Pomáhat by mu 
měl takzvaný uvádějící učitel 
za příplatek tří tisíc korun 
měsíčně nebo 1500 korun 

při sníženém úvazku. Zůstat 
by zároveň měly i tabulkové 
platy, takže peníze by se 
učitelům přidávaly i podle 
odsloužených let. 

Podle spolku s názvem 
Pedagogická komora, který 
protest organizuje, však je 
celý návrh administrativně 
náročný − učitelé si podle 
něj budou muset tvořit 
portfolio, v němž budou 
dokazovat, jak kvalitní jsou 
pedagogové. A příprava ško-
lení a skládání atestačních 
komisí, které budou učitele 
zkoušet, spolkne spoustu 
financí. Efekt bude minimál-
ní, slibované zvýšení platů 
kariérní řád většině učitelů 
nepřinese, tvrdí organizátoři 
petice. 

Poslanci by měli o normě 
vrácené Senátem hlasovat 
na schůzi, která začíná příští 
týden v úterý. Pravicová 
opozice je proti schválení, 
zvednout znovu ruku pro 
zákon nejsou ochotni ani 
někteří sociální demokraté.

Kariérní řád nemá podporu
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Na nový model  
financování veřejných 

vysokých škol  
údajně chybí 

4,5
miliardy korun.

Akademik a nestraník se srdcem levičáka 

Předpokládaný nový ministr 
školství, 62letý Stanislav 
Štech, je především akademik. 
Profesor v oboru pedagogické 
psychologie, který od roku 
1983 dosud působí na katedře 
psychologie Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy a publikoval 
více než 120 odborných prací. 
Také vnímá školství přísně očima 
odborníka. Velmi si zakládá 
na svých znalostech a netěší jej, 
když o školství diskutují, nebo 
dokonce spolurozhodují laici, 
rodiče, neziskovky nebo zájmová 
sdružení. Zkrátka lidé bez 
silného akademického zázemí. 
Skutečných odborníků, osobností 
schopných kultivovat vzdělávací 
politiku je podle Štecha málo. 
„Názorová pestrost má smysl jen 
tehdy, když se spolu baví lidé, 
kteří o věci opravdu něco vědí,“ 
napsal před časem Štech.

Na ministerstvu školství je 
od roku 2015 od nástupu 
ministryně Kateřiny Valachové 
(ČSSD), a to na pozici politického 
náměstka. Od roku 2014 je 
poradcem premiéra Bohuslava 
Sobotky (ČSSD) pro oblast 
školství a podílí se i na volebním 
programu sociální demokracie. 
S politickou kariérou ovšem prý 
do budoucna nepočítá. 
Už dříve ČSSD uvažovala, že 
akademika Štecha na úřad 
školství povolá, a to když musel 
přede dvěma lety rezignovat 
její ministr Marcel Chládek. 
V tuto chvíli sice není Štech 
členem žádné politické strany, 
jako nestraník však neúspěšně 
kandidoval za ČSSD v posledních 
senátních volbách. Sám o sobě 
říká, že byl vždy levicově 
orientovaný. V letech 1983 až 
1990 byl členem KSČ. /ač/

a středních škol. Vysoké 
školství je dlouhodobě podfi-
nancované. K rektorům, kteří 
v otevřeném dopise vyzvali 
premiéra Bohuslava Sobotku 
(ČSSD), aby zajistil dodrže-
ní vládního slibu o zvýšení 
financování vysokých škol, se 
přidala i studentská komora 
Rady vysokých škol.

Na nový model financová-
ní veřejných vysokých škol 
údajně chybí 4,5 miliardy 
korun. Sliby, že rozpočet vy-
sokých škol poroste, nebyly 
podle rektorů splněny ani 
v rozpočtu loni, ani letos, 
a podle návrhu rozpočtu 
nebudou splněny ani příští 
rok. Na požadavky rektorů 
ministr Pilný reagoval 
prohlášením, že vysoké 
školy mají obrovské rezervy, 
které lijí do betonu, protože 
stavějí nové budovy. 

Premiér Bohuslav Sobotka 
(ČSSD) hodlá požadavky 
vysokých škol podpořit. 
Vláda se k jednání o rozpočtu 
na příští rok vrátí na konci 
srpna, přes léto se bude 
ministr financí potýkat se 
šéfy jednotlivých rezortů. 
 NÁZORY str. 12

„Názorová pestrost 
má smysl jen tehdy, 
když se spolu baví 
lidé, kteří o věci 
opravdu něco vědí,“ 
míní Stanislav Štech.

Priorita: peníze pro univerzity
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n Vleklý případ zkra-
chovalého výrobce 
bionafty Oleo Chemi-
cal vrcholí střetem 
investora Grzegorze 
Hóty a majitelů kou-
pelnářského podniku 
Ravak. Obě strany 
chtějí Oleo Chemical 
převzít. 

Daniel Novák

Do spletité kauzy petro-
chemické společnosti Oleo 
Chemical naplno vstoupil 
investiční dravec Grzegorz 
Hóta. Přes jiné firmy ofici-
álně ovládl společnost Tem-
peratior, vyplývá z nových 
údajů v obchodním rejstříku. 
A právě Temperatior má 

podle reorganizačního plánu 
producenta bionafty převzít. 

„Pokračuje tak nezákonná 
snaha ovládnout podnik Oleo 
Chemical za pomoci faleš-
ných a uměle vytvořených 
pohledávek a neprůhled-
ných firem z daňových rájů. 
Bohužel, insolvenční správce 
dosud tento postup akceptu-
je,“ řekl deníku E15 akcionář 
Ravaku Jiří Kreysa.  

„Společnost Temperatior 
se ohrazuje proti tvrzení, že 
by byla součástí nějakého ne-
zákonného jednání. Navrho-
vané řešení úpadku za účasti 
Temperatioru je plně v soula-
du s insolvenčním zákonem 
a zásadami insolvenčního 
řízení,“ reagoval na tvrzení 
Ravaku mluvčí Temperatioru 
Marek Pražák. 

Ostrá slova volí koupelnáři 
kvůli svým 700 milionům ko-

run. Tuto částku v minulosti 
Oleu půjčili. Zpět ale nedo-
stali nic. Insolvenční správce 
navíc letos jejich pohledávky 
popřel.  Současné vedení Oleo 
Chemical naopak tvrdí, že to 
byl Jiří Kreysa se společníky, 
kdo svým jednáním přispěl 
ke krachu fabriky.  

Majitelé Ravaku vyrazili 
do protiútoku. Proti nabídce 
od Hóty poslali insolveční-
mu správci vlastní. Přiložili 
k ní potvrzení od Komerční 
banky, že pro potřeby firmy 
Ravak Chemical otevřela 
do konce července úvěrovou 
linku půl miliardy korun. 

Temperatior věřitelům na-
bízí vyplacení jen 400 milio-
nů. Navíc ale slibuje zachová-
ní výroby i pracovních míst. 
V reorganizačním plánu se 
ještě uvádí, že vstup Hótovy 
firmy bude pro věřitele Oleo 
Chemical výhodný. Získají 
prý mnohem více než při jiné 
variantě konkurzu.   

Temperatior se kolem 
Oleo Chemical pohybuje už 
od roku 2012. Tehdy měla 
současná Hótova společnost 
pomoci libereckým petrolejá-
řům vybřednout z finančních 
problémů. Zajímavostí je, že 
ještě ve stejném roce ve statu-
tárních orgánech firmy Tem-
peratior seděli rovněž Kamil 
Jirounek a Michal Urbánek. 
Tedy vrcholní představitelé 

Oleo Chemical, které letos 
soud poslal do vězení. 

Převzetí producenta 
bionafty má Hóta uskutečnit 
přeměnou své pohledávky 
na akcie Oleo Chemical, 
vyplývá ze zveřejněného 
reorganizačního plánu. Akci-
onářská práva původních po-
dílníků, mezi než patří rodiny 
Kreysů a Vařeků z Ravaku, by 
se zrušila. 

Oleo Chemical má dvě 
nabídky na převzetí

Jiří Liebreich

E-shop Alza.cz se zaměřil 
na prodej elektromobilů, 
v centrále v pražských Ho-
lešovicích představil Teslu 
X 100D za 3,5 milionu korun 
a Teslu S 75D za tři miliony. 
Zákazníci mají možnost 
platit i v bitcoinech. Alza 
má naskladněné dva vozy, 
další bude dokupovat přímo 
od Tesly z nizozemského 
skladu. „Nepředpokládá-

me, že by jeden zákazník 
objednal deset vozů,“ dodala 
PR manažerka společnosti 
Patricie Šedivá. Pokud by 
vůz nebyl skladem, zákaz-
ník si na jeho dodání počká 
minimálně dva týdny. Teslu 
si mohou zákazníci koupit 
přímo v prostředí interneto-
vého obchodu. V Česku bylo 
loni prodáno 271 elektro-
mobilů, aktuálně se jich 
v tuzemsku pohybuje přes 
1200 kusů.   Více E15.cz

Alza.cz prodává 
elektromobily Tesla

Rodiny Jiřího Kreysy 
a Jindřicha Vařeky, 
spolumajitelů Ravaku, začaly 
peníze do Oleo Chemical 
půjčovat v roce 2008. 
Kromě slibných zisků jim 
vlastníci výrobce bionafty dali 
do zástavy také pozemky. 
Později se však přišlo na to, 
že jejich cena byla ve srovnání 
s dluhem zlomková. Do médií 
se Oleo dostalo i kvůli řadě 
dalších kauz. V jedné z nich 
čelil obvinění z tunelování 
firmy také lobbista Ivo 
Rittig a jeho advokáti. Letos 
v únoru je ale soud obžaloby 
zprostil. Bývalé majitele však 
poslal za mříže, i když zatím 
nepravomocně. Někdejší 
vlastník Kamil Jirounek už je 
navíc na šest let ve vězení 
kvůli padělané směnce. 

Kauza 
za kauzou

• Pokud se Hótovi podaří Oleo Chemical ovládnout, nebude to pro něj 
první zisk z rejdění v insolvenčních vodách. Loni podobně převzal 
jihlavský strojírenský podnik Motorpal. 

• Do letošního roku vlastnil rovněž novoměstského výrobce lyží 
Sporten, kterého získal pomocí úvěrů ze zkrachovalé kampeličky 
Metropolitní spořitelní družstvo. 

• V minulosti byl Hóta též spolumajitelem Pivovarů Lobkowicz. 
Do Hótovy skupiny patří v současnosti mimo jiné třinecký výrobce 
drátů Tritreg. 

Dravec 
z Motorpalu

KB by mohl 
vést Juchelka 

Francouzská Société Géné-
rale údajně hodlá dosadit 
do čela Komerční banky 
nového muže. Podle dvou 
na sobě nezávislých zdrojů 
deníku E15 z bankovních 
kruhů i KB samotné se má 
kormidla jednoho z nej-
větších finančních domů 
v zemi chopit Jan Juchelka. 
Šlo by o prvního Čecha 
na pozici šéfa KB od roku 
2001, kdy v ní finanční 
skupina získala podíl.

Někdejší šéf Fondu 
národního majetku nyní 
působí jako šéf vztahů s fi-
remními klienty v Société 
Générale, po čtyřech letech 
by tak vystřídal šéfa banky 
Alberta Le Dirac’ha. „V kulo-
árech banky se o něm mluví 
už asi měsíc,“ uvádí zdroj 
deníku. KB nechala infor-
maci bez komentáře, reakci 
Jana Juchelky se deníku 
zatím nepodařilo získat. 

Juchelka začal karié-
ru v roce 1995 ve Fondu 
národního majetku, kde se 
podílel na privatizaci Ko-
merční banky, v letech 2002 
až 2005 pak fond řídil. Poté 
jej angažovala Komerční 
banka, kde až do roku 2012 
působil jako člen předsta-
venstva. /buk/
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n Největší česká ces-
tovka ukončí prodeje 
u největší agentury 
v polovině prázdnin.

Jan Šindelář

Na trhu zájezdů došlo k rozvo-
du největších hráčů. Cestovní 
kancelář Exim Tours přestala 
prodávat své dovolené přes 
největší tuzemskou agenturu 
Invia.cz. Zprávu přinesla ČTK. 
Důvodů je více. „Problémy 
přetrvávají několik let, kdy 
jsme dávali Invii najevo, že 
nejsme zcela spokojeni,“ řekl 

deníku E15 zakladatel a ředitel 
Eximu Ferid Nasr. 

Rozchod podle něj 
urychlily dvě sku-
tečnosti: Invia.cz 
začala nabízet 
vlastní exotické 
zájezdy, čímž 
se stala svým 
partnerům 
konkurencí, 
zároveň vlastní 
on-line prodeje 
Eximu vzrostly 
meziročně o dvě stě 
procent, čímž Invia jako 
prodejní kanál pozbyla na vý-
znamu.  Smlouva s Invií vyprší 

koncem července, probíhající 
letní sezonu rozchod neza-

sáhne. Bude se ale týkat 
už zimní exotické 

sezony. Marke-
tingový ředitel 

Invie Michal 
Tůma vyjádřil 
nad roztržkou 
s Eximem 
lítost, nabídku 

agentury to 
prý ale výrazně 

neomezí. 
„Pokud ten 

produkt mít nebudeme, 
seženeme si ho v krátké době 
jinde,“ sdělil deníku E15 Tůma. 

Exim Tours se rozešel 
s cestovní agenturou Invia 

n Růst českých spo-
lečností se podle ana-
lytiků odráží i na dob-
ré kondici domácí 
ekonomiky.

Byznys českých firem roste. 
Stovce těch největších se 
loni zvýšily tržby o 10,6 pro-
centa na 2,6 bilionu 
korun. Jejich zisky si přitom 
připsaly nárůst o 4,5 pro-
centa na 188 miliard. 
Nejvyšší příčky žebříčku 
Czech Top 100 opět obsadily 
Škoda Auto, ČEZ a Agrofert. 
Mladoboleslavská automo-
bilka zvítězila v žebříčcích 
nejvyšších tržeb i nejvyšších 
zisků. 

Podle údajů sdružení Ško-
da Auto loni vykázala tržby 
354 miliard korun, ČEZ přes 
203 miliard korun a Ag-
rofert 155 miliard korun. 
„Česká ekonomika se vyvíjí 
dost dobře, velkou zásluhu 
na tom mají největší firmy,“ 
komentoval výsledky ana-
lytik UniCredit Bank Pavel 
Sobíšek.

Nejlepšího hospodářské-
ho výsledku před zdaněním 
dosáhla podle sdružení loni 

Škoda Auto s 30,8 miliardy 
korun, a to i přes to, že to 
bylo o tři miliardy méně 
než v roce 2015. Firmou 
s druhým nejvyšším ziskem 

se stal EPH, který vydělal 
28,7 miliardy korun. „Přední 
firmy také loni poskytly 
práci více zaměstnancům 
než v roce 2015,“ uvedl u pří-

ležitosti vyhlášení letošních 
výsledků předseda Sdružení 
Czech Top 100 Jan Struž. 
V loňském roce daly práci 
327 tisícovkám lidí, což je 

o 18 tisíc více než v roce 
2015. Žebříček největších 
zaměstnavatelů vede státní 
podnik Česká pošta, pro 
kterou pracovalo 31 252 za-
městnanců. Druhým nej-
větším zaměstnavatelem je 
Škoda Auto s 27 462 zaměst-
nanci.  /čtk/
 Sledujte E15.cz

Stovce největších českých 
firem se loni dařilo

                                                                   Přehled 20 nejvýznamnějších firem v ČR 
z hlediska tržeb za rok 2016

1.   ŠKODA AUTO a. s. 2.   ČEZ, a. s. 3.   AGROFERT, a. s.

tržby 2016 v miliardách korun

tržby 2015 v miliardách korun

35
4

, 4

85 314,89
7

2
0

3,
 74

4 210,16
7

15
5,

 3

05 167,134

4 Energetický a průmysl. holding, a. s. 133,3 124,721

5 FOXCONN CZ, s.r.o. 117,834 126,904

6 UNIPETROL, a.s. 98,144 108,907

7 ALPIQ ENERGY, SE 91,218 n/a

8 Continental Barum, s.r.o. 56,428 57,7

9 Bosch Group, ČR 50,6 48,4

10 ČEPRO, a.s. 46,661 50

11 innogy Česká republika, a.s. 43,9 n/a

12 Tesco Stores ČR, a.s. 43 42,57

13 MOL Česká republika, s.r.o. 40,224 n/a

14 České dráhy, a.s. 33,292 37,835

15 GECO, a.s. 32,794 29,977

16 O2 Czech Republic, a.s. 30,306 37,797

17 Porsche Česká republika, s.r.o. 28,441 25,415

18 Metrostav, a.s. 27,81 31,627

19 VEOLIA Česká republika, a.s. 27,214 28,159

20 T-Mobile Czech Republic, a.s. 26,472 24,008

Pramen Sdružení Czech Top 100

Počet českých firem, které 
vyvážejí i mimo Evropskou 
unii, roste. Zejména se 
zaměřují na země ze 
Společenství nezávislých 
států a na Blízký východ. 
Polovina exportérů přitom 
vyváží do šesti a více států, 
15 procent pak až do 21 zemí. 
Podíl firem exportujících 
do alespoň 11 zemí stoupl 
oproti loňsku o sedm procent. 
Nejčastěji plánují firmy 
rozšířit vývoz do Německa. 
Vyplývá to z průzkumu 
ministerstva průmyslu 
a obchodu a Asociace 
malých a středních podniků. 
Vývoz do mimoevropských 
zemí stoupl letos nejrychleji 
za posledních pět let.

Firmy rozšířily 
strukturu vývozu

Veluxu loni klesl zisk

Velkoprodejci oken Velux 
ČR loni vzrostl obrat 
o devět procent na 591 mi-
lionů korun. Firma měla 
ale nižší zisk. Vydělala 
po zdanění 7,2 milionu ko-
run. O rok dříve se výdělek 
firmy přitom blížil hranici 
10 milionů.

Papcel získal zakázky 
v cizině
Nové zakázky na rekon-
strukce papírenských stro-
jů za 15,9 milionu eur získa-
la v zahraničí strojírenská 
skupina Papcel. Kontakty 
firma uzavřela v Turecku, 
Jihoafrické republice, Rus-
ku či Indonésii. /čtk/

Krátce
Podle něj Invia přijde o zhruba 
180 hotelů z celkové nabídky 
dvaceti tisíc zařízení. 

Tůma zároveň vyjádřil 
názor, že prodej vlastních 
dovolenkových balíčků tradič-
ním partnerům nekonkuruje. 
„Jde o zájezdy, které jsme 
chtěli dělat, protože jsme je 
v nabídce cestovek nenašli,“ 
doplnil Tůma. 

Invia je jako cestovní kance-
lář pojištěna proti úpadku jen 
na 20 milionů korun, což opro-
ti více než čtyřmiliardovým 
tuzemským tržbám z prodeje 
zájezdů třetích stran před-
stavuje mizivý podíl. Na trh 
uvedla zatím vlastní exotické 
zájezdy na Maledivy, Srí Lan-
ku a do Spojených arabských 
emirátů. Přede dvěma měsíci 
se s Invií rozešla i skupina Fis-
cher s tím, že se chce soustře-
dit na vlastní prodejní kanály.   
 NÁZORY str. 12

Invia
přijde o zhruba

180
hotelů z celkové

nabídky
kolem dvaceti

tisíc.
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n Vedení společnosti 
odmítlo požadavek 
odborů na 16procent-
ní nárůst mezd.

Zaměstnanci slovenského 
závodu německé automobil-
ky Volkswagen včera vstou-
pili do časově neomezené 
stávky. Odhadem několik 
tisíc pracovníků se již časně 
ráno shromáždilo u továrny, 
kde transparenty a pískotem 
dávali najevo nesouhlas 
s odmítavým postojem 
vedení závodu k požadav-
kům odborů na výraznější 
zvýšení mezd dělníků tohoto 
největšího soukromého za-
městnavatele na Slovensku.

Předák odborů Zoroslav 
Smolinský ráno řekl, že 
výrobní linky v podniku byly 
zastaveny. „Hodnoty vyrábějí 
zaměstnanci, a pokud vedení 
společnosti nechce naslouchat 
zaměstnancům, tak nemá-
me žádnou jinou možnost, 
jak projevit svou vůli,“ řekl 
s tím, že odbory jsou při-
praveny stávkovat nejméně 
do konce týdne a pokračovat 
v nespecifikovaných akcích 
až do zahájení celozávodní do-
volené, které je ve slovenském 
Volkswagenu naplánováno 
na začátek července. 

Přesnější údaje o počtu za-
městnanců, kteří se do stávky 
zapojili, se včera dost lišily. 
Odbory počítaly s účastí asi 
dvou třetin pracovníků. To-
várna před polednem infor-
movala, že výroba některých 
typů vozidel navzdory stávce 
pokračuje. Podle odborů se 
do stávky nemohli zapojit 
zaměstnanci, kteří ve firmě 
pracují prostřednictvím 
pracovních agentur.

Odboráři vyhlásili stávku 
poté, co u vedení firmyneu-
spěli s požadavkem na zvý-
šení platů pro více než 12 ti- 
síc zaměstnanců firmy 

o 16 procent, a naopak 
odmítli nabídku zaměst-
navatele na dvojí zvýšení 
mzdy – letos o 4,5 procenta, 
v příštím roce o 4,2 procenta 
a jednorázovou odměnu 
350 eur. Vedení podniku 
včera odpoledne nabídku 
zopakovalo s tím, že další 
krok je na odborech. „Na Slo-
vensku platíme nejvyšší 
mzdy v rámci visegrádské 
skupiny,“ řekl předseda 
představenstva společnosti 
Volkswagen Slovakia Ralf 
Sacht na tiskové konferenci.

Průměrná měsíční mzda 
pracovníků firmy bez zahr-

nutí platů managementu 
činí 1800 eur. Dělník v této 
pobočce VW na ni dosáhne 
po pěti až sedmi letech. Plat 
v továrně je dvojnásobný 
ve srovnání s průměrným 
platem na Slovensku. Pře-
vyšuje také mzdu v portu-
galské továrně koncernu a je 
na stejné úrovni jako mzdy 
ve Volkswagenu Španělsko. 

Ekonomové slovenského 
ministerstva financí spo-
čítali, že případný 12denní 
výpadek produkce ve Volks-
wagenu by znamenal dopad 
na celou ekonomiku ve výši 
0,1 procenta HDP. /čtk, hý/

Zaměstnanci VW Slovakia 
stávkují. Chtějí vyšší platy

Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,919

Čína 1 3,453

Dánsko 1 3,535

EMU 1 26,295

Chorvatsko 1 3,545

Japonsko 100 21,163

Kanada 1 17,751

Maďarsko 100 8,506

Norsko 1 2,770

Polsko 1 6,216

Rusko 100 39,676

Švédsko 1 2,695

Švýcarsko 1 24,225

Turecko 1 6,674

USA 1 23,568

Velká Británie 1 29,834

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 20. 6. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  [%]

CETV 99,10    0,10  

ČEZ 445,00    -1,18  

Erste Bank 849,50    -1,79 

Fortuna 125,00    -0,40 

Kofola 434,40    0,91 

KB 916,00    0,50 

Moneta 77,40    -0,13 

O2 CR 284,90    1,24 

Pegas 925,70    1,06 

Philip Mor. ČR 14 720,00    -1,70 

TMR 670,00 0,00

Unipetrol 284,70    -0,42 

VIG 651,90    -1,21 

Celkový objem (v tisících korun) 517 900

Akcie na pražské burze 20. 6. 2017

ŠTRAJK. Stávkující přišli na shromáždění s transparenty, na nichž byly nápisy jako „Neponižujte 
nás“, „Jsme součástí koncernu“ či „Vy pro nás minimum, my pro vás maximum“.
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Rusko chce ještě letos vy-
vézt do šesti zemí Perského 
zálivu šest tisíc automobilů 
Renault Duster, které se 
v této zemi montují.

Automobily 
jsou určeny pro 
Bahrajn, Ka-
tar, Kuvajt, 
Spojené 
arabské 
emiráty, 
Omán 
a Saúdskou 
Arábii. Pro 
tyto zákazní-
ky byl vybrán 
crossover Renault 
Duster, který je v Rusku 
nejprodávanějším modelem 
značky. Stojí kolem 639 tisíc 

rublů. Dodávka prvních pěti 
set vozů s dvoulitrovým 
motorem a automatickou 
převodovkou odplula 
16. června do Dubaje, Kuvaj-

tu a Abú Dhabí.
Z ruských mon- 
tážních linek 

Renaultu bylo 
za hranice 
Ruska loni 
vyvezeno 
celkem 12 tisíc 

osobních vozů. 
Plán exportu na 

letošní rok mini-
sterstvo průmyslu 

a obchodu nezveřej-
nilo, uvedlo jen, že mezi 
prioritní oblasti patří Blízký 
východ, Afrika a Asie. /čtk/

Rusko vyváží renaulty

Prvních

500
 v Rusku vyráběných vozů 

Renault Duster míří  
do Dubaje, Kuvajtu 

a Abú Dhabí.

Ifo zvýšil odhad růstu 
německé ekonomiky
Živá domácí poptávka 
a silný export pohánějí 
německou ekonomiku 
a tento vývoj bude pokra-
čovat i příští rok. Myslí si 
to institut Ifo, který proto 
zvýšil odhad letošního 
růstu německé ekonomiky 
na 1,8 procenta z 1,5 pro-
centa. Podle Ifo neohrozí 
německé hospodářství ani 
jednání o brexitu.

Nedostatek pilotů brzdí 
rozvoj letecké dopravy 
Světový letecký průmysl 
bude do roku 2027 po-
třebovat dalších 255 tisíc 
pilotů, aby mohl udržet 
stávající tempo růstu. 
Podle analýzy společnosti 
CAE Inc více než polovina 
z potřebného počtu pilotů 
s výukou ještě ani neza-
čala, což může podstatně 
limitovat rozvoj komerční 
dopravy, jež se v příštích 
20 letech zdvojnásobí.

Pivo na Oktoberfestu 
bude letos opět dražší
Pivo na mnichovském 
Oktoberfestu opět podra- 
ží. Nejlevnější litrový tup- 
lák bude možné koupit 
za 10,60 eura. Loni to bylo 
o dvacet centů méně. Ve 
třech velkých halách se ale 
mok v tuplácích bude pro-
dávat až za 10,95 eura, tvrdí 
mnichovská radnice. /čtk/

Krátce



Společnost Google začala 
nabízet vyhledávač zaměst-
nání. Uchazeči o práci se tako 
nově mohou na stránkách 
Googlu dozvědět, jaké jsou 
nabídky volných pracovních 
míst v USA. 

Služba nazvaná Google 
for Jobs bude předkládat 
uchazečům o práci nabídky, 
které nejlépe odpovídají 
jejich potřebám. Software 
Googlu se přitom bude snažit 
eliminovat duplicitní nabídky 
z různých webů. Vyhledávač 
také rozpozná, že uživatel 
jeho prostřednictvím vůbec 
pracovní nabídky hledá. Uži-
vateli nenabídne jen pouhý 
link na příslušnou inter-
netovou stránku, ale ukáže 
mu také, jak toho kterého 
zaměstnavatele hodnotí jeho 
současní i bývalí zaměstnan-
ci, a dodá i další informace, 
například čas, který je v běžné 

situaci nutný k cestě do dané 
lokality. Službu však využijí 
jen obyvatelé USA.

Stačí, když do běžného 
vyhledávače na stránkách 
Googlu zadají heslo jako „prá-
ce poblíž“, „účetní“ a podobně 
a vyhledávač se rozběhne 
po internetu. Přidat lze filtry 
času, úvazku nebo lokality. 
Google při tom spolupracuje 
s weby jako LinkedIn, Mon-
ster, WayUp, DirectEmploy-
ers, CareerBuilder, Glassdoor 
a Facebook. /čtk/

Google pomáhá 
v USA najít práci
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Už více než šest a půl milionu korun investovali drobní 
investoři do rozvoje českých firem prostřednictvím fintech 
platformy finGOOD. Mezi společnostmi, které touto for-
mou získaly prostředky na svůj další růst, jsou například 
Elton hodinářská, výrobce hodinek PRIM, nebo ALEA, 
tradiční dodavatel dresů sportovním reprezentacím.

„Půjčky peer to business, tedy takové, kdy lidé půjčují 
firmám, jsou ve světě stále oblíbenější a výsledky našich 
dosud vypsaných investičních příležitostí ukazují, že mají 
velký potenciál i v České republice,“ říká Marek Galetka, 
spoluzakladatel a jednatel společnosti Fingood. Důkaz? 
Do již ukončených, úspěšně zainvestovaných projektů, 
vstoupily dvě stovky investorů, kteří dohromady složili 
více než šest a půl milionů korun.

Investice pro každého 
 Jak finGOOD funguje? Na stránkách finGOOD.cz je 
možné najít prověřené firmy, do nichž mohou investoři 
vložit své prostředky. Minimálně 5000 korun, což otevírá 

finGOOD široké veřejnosti. V době prakticky nulového 
úročení vkladů jde o možnost získat zajímavý výnos bě-
hem relativně krátké doby. Investuje se v řádu jednoho 
až pěti let. 
 „Každá investice do společnosti, do které lze naším 
prostřednictvím investovat, má daný úrok. Pravidla jsou 
daná: firma musí být na trhu alespoň tři roky, na jejím 
základě provede partner projektu, společnost Arfin, 
finanční i nefinanční analýzu, stanoví její rating, z něhož 
pak vzejde úroková sazba. A abychom dokázali, že kaž-
dé investici sami věříme, investujeme společně s našimi 
klienty,“ tvrdí Roman Vyorálek, druhý spoluzakladatel 
a jednatel společnosti Fingood. 
 Investovaná částka je spolu s úrokem splácena in-
vestorům anuitně, tedy průběžně po měsících. Úroky se 
pohybují řádově kolem sedmi až osmi procent. Velký důraz 
klade finGOOD na bezpečnost. Je pod dohledem ČNB díky 
licenci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu. 
Také smluvní dokumentace je plně transparentní.

Podpora českých firem 
 Prostřednictvím finGOOD mohou čeští občané 
investovat do českých firem, pro něž tento zdroj 
financování představuje zajímavou alternativu k ban-
kovním úvěrům. Investované peníze navíc zůstanou 
v české ekonomice. Není žádným tajemstvím, že 
většina tuzemských bank je dceřinými společnostmi 
zahraničních bankovních domů, které do zahraničí 
každoročně vyvádějí miliardové zisky. 
 „Jako důležitý vnímáme také marketingový po-
tenciál. Když se někdo odhodlá investovat do kon-
krétní firmy, zjistí si o ní nějaké informace a získá 
k ní bližší vztah. A pokud ho již má vybudovaný, 
ještě ho prohloubí,“ přidává Marek Galetka zajímavý 
postřeh. 
 Díky finGOOD získávají obě strany: jak investoři, 
tak firmy, které o prostředky usilují. „V minulém 
roce jsme od investorů vybrali milion korun na vývoj 
a inovace výrobce hodinek PRIM, letos například 
přes dva miliony na nákup technologií do výrovy 
pro firmu ALEA Sportswear, která obléká pětadvacet 
reprezentací. Všechny investice směřují do tradič-
ních českých firem, které jsou úspěšné a rozhodly 
se získat prostředky na svůj další rozvoj od investorů 
právě prostřednictvím sdílené ekonomiky. V této 
strategii budeme pokračovat,“ plánuje Roman Vy-
orálek další rozvoj služby, mezi jejíž partnery patří 
i zakladatelé startupové seznamky Busyman.

FinGOOD nabízí zajímavou příležitost 
drobným investorům
Už více než šest a půl milionu korun inves-
tovali drobní investoři do rozvoje českých 
firem prostřednictvím fintech platformy 
finGOOD. Mezi společnostmi, které touto 
formou získaly prostředky na svůj další 
růst, jsou například Elton hodinářská, vý-
robce hodinek PRIM, nebo ALEA, tradiční 
dodavatel dresů sportovním reprezentacím.

Webcom_1_2.indd   1 19.6.2017   9:38:01
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AMERICKÁ SPOLEČNOST Lockheed Martin na meziná-
rodním aerosalonu u Paříže podepsala s indickou firmou 
Tata Advanced Systems kontrakt za několik miliard dolarů 
na výrobu stíhaček F-16 (na snímku) v Indii. Země potřebuje 
stovky těchto letounů, aby nahradila starší stroje sovětské 
provenience. Podmínkou vlády je, aby je zahraniční dodava-
tel vyráběl v Indii s místním partnerem a pomohl tak v zemi 
vybudovat výrobní základnu.  

INDIE PŘEZBROJUJE
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Francii bude 
unijní limit 
opět malý
Francouzi v letošním roce 
nejspíš znovu nedodrží 
tříprocentní limit rozpoč-
tového deficitu stanovený 
Evropskou unií. Prohlásil 
to francouzský premiér 
Édouard Philippe. Bývalý 
prezident François Hollan-
de přitom slíbil, že země se 
do tříprocentního limitu EU 
letos vejde poprvé za deset 
let.

Začátkem června uvedla 
francouzská centrální 
banka, že dluh veřejných 
financí směřuje k 3,1 pro-
centa letošního HDP. To je 
více než 2,8 procenta, kolik 
pro letošní rok odhadovala 
minulá vláda.

Za překročení limitu 
rozpočtového deficitu může 
být v unii proti provinilé 
zemi zahájeno disciplinární 
řízení. Francie už mu v mi-
nulosti čelila. /čtk/

Firma spolupracuje 
s weby jako LinkedIn, 
Monster, WayUp, Di- 
rectEmployers, Ca- 
reerBuilder, Glassdoor 
a Facebook.
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n Britské zdravotnic-
tví bojuje s nedostat-
kem sester, situaci 
může ještě zhoršit 
nezájem pracovníků 
z Evropské unie.

Adéla Čabanová

Od referenda, v němž Britové 
rozhodli o brexitu, uplynu-
lo pouhých devět měsíců 
a zájem zdravotních sester 
ze zemí EU o práci ve Velké 
Británii klesl o 96 procent. 
Ještě v červenci 2016 novou 
registraci získalo 1304 sester. 
Po červnovém referendu 
o vystoupení Velké Británie 

z EU ale přišel strmý pokles. 
V dubnu 2017 získalo novou 
registraci pouhých 46 evrop-
ských zdravotnic. 

Na „unijní“ sestry 
přitom britský sys-
tém v posledních 
letech spoléhal 
čím dál víc. 
Samotná Bri-
tánie nemá 
dost vlast-
níchzdravot-
ních sester. 
„Jen v Anglii 
chybí třicet 
tisíc sester,“ uvedla 
Anita Charlesworthová 
z nezávislé neziskové orga-
nizace Health Foundation. 
„Bez zdravotních sester z EU 
bude pro Národní zdravotní 
službu i ostatní zaměstnava-
tele ještě náročnější sehnat 
potřebný personál,“ dodala 
s tím, že aktuální zjištění by 
podle ní měla být budíčkem 
pro politiky.

Mluvčí ministerstva zdra-
votnictví pro BBC reagovala, 
že zdravotní sestry ze zemí 
unie hrály ve zdravotnictví 
důležitou roli a že by jejich 
postavení mělo být v jedná-
ních o podmínkách brexitu 
prioritou. Od opozice si to 
však vláda Theresy Mayové 

schytává. „Naše zdravotní 
služba se vždy spoléhala 
na přísun zahraničních 
pracovníků. Ti jsou teď ale 

vytlačováni nedbalostí 
vlády,“ řekl stínový 

ministr zdravot-
nictví za labou-

risty Jonathan 
Ashworth.

Zhruba 
třetina sester 
v Británii po-

chází podle dat 
OECD z jiných 

zemí. Od roku 
2008 přicházelo 

více zdravotních sester 
z EU než odjinud. V roce 
2015 pracovalo v Británii 
214 sestřiček z Česka. Mno-
hem více jich bylo z Polska, 
Itálie, Portugalska, Španěl-
ska a z Irska.

Celkově britská Národní 
zdravotní služba zaměst-
nává 60 tisíc zaměstnanců 
z Evropské unie. Změny mo-
hou mít další vliv ve světě. 
Británie je součástí migrační 
mapy zdravotníků. Zatímco 
mnozí zdravotníci z Evropy, 
Filipín a Indie přicházeli 
do Británie, naopak z Velké 
Británie míří zdravotníci 
za lepším do USA, Austrálie 
a do Kanady.

Brexit zastavil příliv 
sestřiček do Británie

Svět podle 
Putina
pondělí – čtvrtek 20.00 

Unikátní a kontroverzní 
rozhovory režiséra 
Olivera Stona 
s Vladimirem Putinem

Exkluzivně na Prima ZOOM
jen týden po americké premiéře

ZOOM_Putin_E15_225x103_20.6.indd   1 13.6.2017   11:01:19
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 Pramen The Health Foundation
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Počty nově registrovaných 
sester ze zemí EU v Británii

1304

761

344

46

23. 6. 2016 
proběhlo 
referendum 
o brexitu

Jenom 
v Anglii dnes chybí

30 tisíc 

zdravotních 
sester.

BRITSKÝ ÚŘAD PRO VYŠETŘOVÁNÍ závažných podvodů 
včera obvinil banku Barclays a čtyři její bývalé manažery 
včetně generálního ředitele ze spolčení za účelem podvodu. 
Případ se týká okolností katarských investic do Barclays 
v roce 2008, kdy byly britské banky existenčně ohroženy 
finanční krizí a řadu z nich zachraňoval stát. Jde o první 
obvinění britské banky a bankovních manažerů kvůli krokům 
z doby finanční krize. 

PODVODY ZA KRIZE
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De Maiziére přirovnal  
uprchlíky k vysídlencům
Německý ministr vnitra 
Thomas de Maiziére (CDU) 
přirovnal zkušenosti 
Němců vysídleních ze zemí 
střední a východní Evropy 
po druhé světové válce 
ke zkušenostem dnešních 
uprchlíků. Ani jedné 
skupině se podle něj často 

nedostalo pomoci, jakou by 
potřebovala.
 

Mexičtí novináři viní 
vládu, že je špehuje
Skupina předních mexic-
kých novinářů obvinila 
vládu, že je špehuje. Prý 
k tomu využívá izraelský 
špionážní software prodá-
vaný pouze státům. /čtk/

Krátce
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S rozhodnutím amerického 
prezidenta Donalda Trumpa 
odstoupit od pařížské 
klimatické dohody, kterou 
signatářské státy přistoupily 
v roce 2015 na dobrovolné 
snižování emisí, souhlasí jen 
necelá třetina Američanů. 
Vyplynulo to z průzkumu 
veřejného mínění, který 
zveřejnila agentura AP.

Americkou účast na doho-
dě, již podepsalo 195 zemí 
včetně Česka, Trump vy-
pověděl na začátku tohoto 
měsíce. Tento krok vyvolal 
takřka bezvýhradně kritické 
reakce po celém světě.

Podle Trumpa představuje 
dohoda pro americkou eko-
nomiku neúměrnou finanční 
zátěž. USA patří spolu s Čí-
nou k největším znečišťova-
telům ovzduší na světě.

Podle průzkumu, o kterém 
informovala AP, jen 18 pro-
cent Američanů sdílí Trum-
pův názor, že odstoupení 
od dohody pomůže americké 
ekonomice. Mezi republiká-
ny má Trump větší podporu 
než mezi demokraty.

Podnikatel Donald Nolan 
z New Jersey je přesvědčen, 
že Trump svým rozhodnu-
tím poškozuje pověst USA 
ve světě. „Žiji v místě, které je 
deset metrů nad úrovní moře. 
Jestliže se rozpustí ledovce, 
nebude zde suchá zem. Ne-
jste vůdčí politik, jestliže od-
stupujete od něčeho, k čemu 
se hlásí tolik ostatních zemí. 
Když jsem žil v cizině, dívali 
se na Ameriku vždy jako 
na první zemi na světě. Teď je 
toto naše postavení poškoze-
no,“ řekl Nolan. /čtk/

Ústup od klimatické 
dohody schvaluje jen 
třetina Američanů 

OBLEŽENÉ MĚSTO. Filipínská armáda, jíž poskytují technickou podporu americké ozbrojené síly, 
včera zasypala pozice islamistů ve městě Marawi desítkami granátů.
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Už bezmála měsíc je oble-
ženo jihofilipínské město 
Marawi na ostrově Minda-
nao. Poté, co je obsadili isla-
misté, kteří se hlásí k IS, se 
město snaží dobýt filipínská 
armáda. Při bojích umírají 
i civilisté. Úřady a humani-
tární pracovníci sice mají 
za to, že se většině obyvatel 
dvousettisícového města 
podařilo utéci, ale až 1700 
civilistů uvázlo ve čtvrtích 
držených islamisty. Ti pou-

žívají civilisty jako živé ští-
ty. Někteří z civilistů musejí 
islamistům sloužit – vařit 
a nosit munici. Celé čtvrti se 
podobají zničeným městům 
v Sýrii nebo Iráku.

Boje začaly 23. května 
po neúspěšném zásahu bez-
pečnostních složek na před-
pokládaný úkryt Isnilona 
Hapilona, velitele teroristic-
ké skupiny Abu Sayyafa. 
Na Hapilona, který je na 
seznamu nejhledanějších 

teroristů amerického minis-
terstva zahraničí, je vypsána 
odměna pět milionů dolarů. 
Islamisté si přivolali posily 
a ve městě se objevila zhru-
ba stovka ozbrojenců, jichž 
později přibývalo.

Filipínská armáda už 
poskytla video, z něhož 
vyplývá, že islamisté dobytí 
města plánovali. V bojích se 
spojilo několik islamistic-
kých oddílů, v jejichž čele 
stojí skupina Maute. /čtk/

V Marawi se stále bojuje
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Valachová  
a její reklama 
na školství
Čím se zapíše do českých 
dějin vládnutí Kateřina 
Valachová jako ministryně 
školství? Spravedlivějším 
financováním základních 
škol? Krkolomným naříze-
ním předškolní docházky? 
Inkluzí?

Od odborníků někdy 
zaznívají na adresu odchá-
zející ministryně pohrdavá 
slova v tom smyslu, že se 
zaměřila na marketing místo 
na podstatu. To ale pro re-
zort ve výsledku nemusí být 
špatně. Marketing je něco, co 
školství zoufale potřebovalo.

Ve školské branži už 
dlouhé roky panuje shoda, 
že v rezortu je málo peněz, 
a že kvůli tomu hrozí propad 
kvality veřejných škol. Jenže 
jako by si za ta léta na nářky 
všichni zvykli. Valachová 
dokázala v tandemu s pre-
miérem Sobotkou udělat 
z peněz pro školství skuteč-
ně celospolečenské téma, 
což se nepovedlo celým 
generacím odborářů. To není 
málo. Ostatně i její předčas-
ný odchod z úřadu přitáhl 

k rezortu a jeho problémům 
další pozornost.

Když Valachová nastupo-
vala po Marcelu Chládkovi 
na ministerstvo školství, 
moc se od ní jako od ne-
známé náměstkyně lidsko-
právního ministra Dienst-
biera neočekávalo. Přesto 
zvládla mimo jiné dotáh-
nout do konce nepopulární 
novelu školského zákona, 
která dává znevýhodněným 
školákům nárok na finance, 
pokud potřebují individuální 
podporu. Zavedení inkluze, 
jak se zjednodušeně o novele 

mluvilo, na ministryni spad-
lo, aniž by o to sama stála. 
Bulvár i opozice ji v citlivém 
tématu pořádně vymáchaly. 
Když po krajských volbách 
v roce 2016 Sobotka chystal 
výměnu ministrů, tipovali 
komentátoři Valachovou 
jako jednu z prvních na od-
střel. Přesto necouvla. 

Když Valachová zákon 
prosadila, téma inkluze 
upozadila a chytře se vrhla 
na platy učitelů. Rázem 
přišla změna: oproti začátku 
roku 2016 si v posledním 
průzkumu popularity po-

lepšila o deset procentních 
bodů. Po demisi, při které 
získala tvář odpovědné poli-
tičky, může klidně kandido-
vat do sněmovny na druhém 
místě středočeské kandidát-
ky a těšit se na další politic-
kou kariéru.

Z šéfky rezortu, které pre-
zident vetoval klíčový zákon 
a tvrdě kritizoval její kroky 
ohledně inkluze, se za pár 
měsíců stala ministryně, 
kterou týž prezident nechtěl 
odvolat a vlídně hovořil o je-
jích odborných kvalitách.

Valachová oddalováním 
demise těsně překonala 
hranici dvou let v čele minis-
terstva školství. Je smutným 
faktem, že déle než dva 
roky vedli školství v České 
republice dosud pouze tři 
ministři – Ivan Pilip, Eduard 
Zeman a Petra Buzková, 
která ve funkci zažila tři šéfy 
vlády.

Mezi ministry s výraznou 
stopou v českém školství 
se ale Valachová nezařadí 
jen díky času, který v čele 
rezortu strávila. Některé 
změny mohou být vráceny 
zpět, ale Valachová zůstane 
tou, která získala více peněz 
pro základní a střední školy, 
na podporu znevýhodně-
ných žáků i na platy učitelů. 
Jistě, české školství potře-
buje mnohem víc. Nejen víc 
peněz, ale i mnohem pro-
myšlenější představu, kam 
s nimi a co za ně. Ale mnozí 
ministři mu dali mnohem 
méně než Valachová.

Komentář

Adéla Čabanová
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Valachová dokázala 
z peněz pro školství 
udělat skutečně 
celospolečenské 
téma. 

Tvář dne 

 Hodnoty vyrábějí zaměstnanci.
Pokud jim vedení společnosti nechce 
naslouchat, nemáme jinou možnost, 
jak projevit svou vůli,
řekl o stávce ve slovenském 
Volkswagenu tamní odborový 
předák Zoroslav Smolinský
str. 8
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Invia a ti druzí
Dvě největší české cestovní kanceláře se rozešly s in-
ternetovou agenturou Invia. Jde o ukázku rostoucího 
sebevědomí velkých hráčů. V době nevídané konjunktury 
na trhu zájezdů, který roste meziročně zhruba o pětinu, 
u nich převládlo přesvědčení, že se bez největší agentury 
obejdou. Uvidíme, co se bude dít, až trh začne padat. Jako 
jeden z důvodů rozchodu se uvádí skutečnost, že Invia 
přišla na trh s vlastními zájezdy, čímž konkuruje svým 
partnerům.

Zatím jde jen o okrajovou záležitost, která ale může 
v budoucnu významně nabobtnat. A upřímně řečeno, 
jako agentura Invia dosáhla všeho. Nabídka vlastního pro-
duktu je pro ni jednou z mála příležitostí k růstu. A noví 
investoři Rockaway a CEFC nic jiného neočekávají. Jde 
ovšem o chůzi na tenkém ledě. Pokud i ostatní cestovky 
ztratí pocit, že spolupráce s agenturou je oboustranně 
výhodná, pak je rozchod naprosto logický krok.
 Jan Šindelář

Někteří lidé jsou od přírody atleti. Jiní se narodí jako  
muzikanti. A kritizovat vás je zase můj velký talent.
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n Karlovarský filmový 
festival oznámil jmé-
na posledních dvou 
oceněných osobností 
i složení hlavní poroty.

Dušan Kütner

Herečka proslavená rolí 
v kultovním filmu Pulp 
Fiction: Historky z podsvětí, 
držitelka Zlatého glóbu a pro-
ducentka Uma Thurmanová 
obdrží na zahájení nadchá-
zejícího 52. Mezinárodního 
filmového festivalu v Karlo-
vých Varech Cenu prezidenta 
festivalu. Stejné ocenění pak 
na závěr přehlídky získá 
herec a hudebník Jeremy 
Renner.

„Zároveň budeme promítat 
její filmy – o kterých zatím 
jednáme – aby to opravdu 
bylo to, co bude chtít ona, 
a ne to, co my si rozhodne-
me,“ uvedl šéf festivalu Jiří 
Bartoška.

Sedmačtyřicetiletá 
Thurmanová debutovala 
na filmovém plátně na konci 
osmdesátých let, například 
ve filmech Nebezpečné 
známosti režiséra Stephena 
Frearse nebo Dobrodružství 
Barona Prášila od Terryho 
Gilliama.

Slávu jí však přinesla role 
Mii Wallaceové v Pulp Fiction 
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272282/14 inzerce

Vary ocení Thurmanovou a Rennera

HEREČKA I PRODUCENTKA. Uma Thurmanová se proslavila filmem Pulp Fiction: Historky z pod-
světí a dalšími, působí ale také jako producentka.
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režiséra Quentina Tarantina 
v roce 1994, kde excelovala 
společně s Johnem Travoltou, 
Samuelem L. Jacksonem či 
Brucem Willisem. Za roli zís-
kala i nominaci na Oscara.

Ke spolupráci s Taranti-
nem se vrátila o deset let poz-
ději ve dvoudílném filmu Kill 
Bill, za niž obdržela nominaci 
na Zlatý glóbus. Tuto cenu 
získala již o dva roky dříve 
za roli v televizním filmu 
Duševní slepota.

Jeremy Renner se proslavil 
rolemi ve válečném drama-
tu Smrt čeká všude z roku 
2008 oceněném šesti Oscary, 
dvou pokračováních Mission 
Impossible a komiksových 
adaptacích Avengers a Cap-
tain America.

„Jsem rád, že řadu oceňo-
vaných hostů letošního roč-
níku karlovarského festivalu 
rozšíří právě Jeremy Renner, 
který patří k hercům s velmi 
rozmanitou filmografií, v níž 

nechybějí tituly vstřícně pří-
jímané publikem i kritikou,“ 
podotkl Bartoška.

Již dříve pořadatelé ozná-
mili, že Křišťálový glóbus 
za mimořádný umělecký 
přínos světové kinematogra-
fii na festivalu získají filmový 
skladatel James Newton Ho-
ward a britské filmařské duo 
Ken Loach a Paul Laverty. 
Cenu prezidenta získá také 
scenárista a režisér Václav 
Vorlíček.                    Více E15.cz

Hlavní porota

• Anna Brüggemannová 
– německá herečka 
a scénáristka oceněná 
Zlatým medvědem 
na Berlinale

• Sarah Flacková – americká 
střihačka, držitelka ceny 
BAFTA a Emmy, členka 
americké filmové akademie

• Ciro Guerra – kolumbijský 
režisér

• Michel Merkt – švýcarský 
producent, držitel Zlatého 
glóbu

• Štefan Uhrík – slovenský 
scénárista a producent, 
bývalý spoluorganizátor 
karlovarského festivalu 
a exředitel Febiofestu

Na východ od Západu

• Evrim Ersoy

• Cosima Finkbeiner

• Rusudan Glurjidze

• Igor Soukmanov

• Karla Stojáková

Porota 
dokumentárních filmů

• Robert Cuerto

• Anne Fabiniová

• Pavla Janoušková Kubečková

Složení porot
52. ročníku festivalu

http://magazin.e15.cz/kultura/uma-thurmanova-dostane-cenu-prezidenta-karlovarskeho-filmoveho-festivalu-1333947
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společnost

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

PARTY S REKORDNÍ ÚČASTÍ. Na tra-
diční Letní slavnost Česko-německé 
obchodní a průmyslové komory dorazil 
do zahrady německého velvyslanectví 
v Praze rekordní počet hostů. Největší 
společenské a networkingové akce 
ČNOPK, která patří k hlavním praž-
ským letním událostem, se zúčastnili 
významní zástupci česko-německého 
hospodářství, politického, kulturního 
a společenského života. O skvělou at-
mosféru se během krásného letního ve-
čera postaraly kapely The Party Band 
a Mediterian s Franceskem Hernan-
dezem. Na horním snímku zleva: Jörg 
Mathew (prezident ČNOPK), Bernhard 
Maier (předseda představenstva Škody 
Auto) a Bernard Bauer (výkonný člen 
představenstva ČNOPK). 

OCENĚNÍ ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS VZÁJEMNÝM OBCHODNÍM 
VZTAHŮM. Francouzsko-česká obchodní komora ocenila čtyři spo-
lečnosti, které uspěly na zahraničním trhu. Cílem udílení Ceny FČOK je 
povzbudit další podniky ve snaze o expanzi na zahraniční trh a podporovat 
vzájemnou obchodní výměnu mezi ČR a Francií. Za technologické inovace 
ve svém pražském výzkumném a vývojovém centru byla oceněna fran-
couzská firma Valeo. Laureátem v kategorii Podnikatelský inkubátor MSP 
je Chambrelan, francouzský výrobce průmyslového lineárního vedení z Le 
Havru, který z ČR expanduje na další trhy. Třetí kategorie ocenila úspěch 
českých MSP ve Francii, ocenění získal tvůrce a výrobce profesionální-
ho gastrozařízení RM gastro. Kategorie Český design ve Francii ocenila 
Sipral, předního českého dodavatele obvodových plášťů budov ze skla 
a lehkých kovů, který spolupracuje například se značkou Louis Vuitton. 
Na snímku laureáti (zprava): Frédéric Couppey (Chambrelan), Sanjin 
Bećirbašić (RM gastro), Dana Petrová (Sipral), Jan Richter (RM gastro), 
Pavel Peka (Valeo). 

CHUTNÉ JAZZOVÉ ČTVRTKY. Augustine, a Luxury 
Collection Hotel, Prague uspořádal na terase Augustine 
Restaurantu letošní první Jazzový večer. Veřejnost si je 
může od 15. června vychutnat každý čtvrtek. Během akce 
nazvané Jazz Beer & BBQ vládla pohodová letní atmosféra. 
Na pódiu se představila Tereza Krippnerová & The Masters, 
hudebníci české jazzové špičky. Hosté si kromě skvělého 
jazzového koncertu mohli užít delikatesy z grilu od šéf-
kuchaře Marka Fichtnera (na snímku), ochutnávku piva 
a osvěžujících domácích limonád. 

DOBROVOLNÍCI V AKCI. Citi v Česku 
oslavila 12. ročník Globálního dobro-
volnického dne. V ČR se dobrovolníci 
věnovali obnově komunitních prostor 
v Azylovém domě pro ženy a matky 
s dětmi v Oseku nebo malování vněj-
ších prostor Thomayerovy nemocnice 
v Praze. Uspořádali konzultační a men-
toringové stáže pro studenty středních 
škol a rovněž pomáhali v domově pro 
seniory Sue Ryder v Praze. Globální 
dobrovolnický den  spočívá v tom, že se 
stávající i bývalí zaměstnanci Citi,  
klienti, jejich přátelé a rodinní příslušní-
ci ve stanovený den i předtím dobrovol-
ně podílejí na více než patnácti stech 
projektech po celém světě. Od zahájení 
této každoroční iniciativy dobrovolníci 
odvedli již více než tři miliony hodin 
dobročinné práce.

POHÁR PRO UNICREDIT BANK. 
Vítězem 12. ročníku Docucom Bank of 

the Green, turnaje družstev bankéřů 
v golfu, se na Karlštejně stalo kvarteto 

UniCredit Bank před Erste Private 
Banking. O vítězi rozhodlo až pomocné 

kritérium, oba týmy totiž přinesly 
shodně 126 bodů. Turnaje se zúčast-

nilo 90 hráčů a aplaus sklidil krom 
vítězů i jednotný dress code obou týmů 
Raiffeisenbank či Pioneer Investments. 

V kategorii partnerů vyhrála Adastra. 
Na snímku tři hráči vítězného týmu 

UniCredit Bank: zleva Tomáš Sokolov-
ský, ředitel privátního bankovnictví Du-
šan Hladný a generální ředitel Pioneer 

Investments Roman Pospíšil. 
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V SUCHU. 
Zaměstnanec 
městských služeb 
v indické Kalkatě 
sedí na poklopu ka-
nálu. Odkryl jej, aby 
voda ze zaplavené 
ulice mohla rychleji 
odtékat.
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Vědci zjistili, že...

n Lékaři objevili nová 
pojítka mezi nespa-
vostí a genetickým kó-
dem. Potíže se spán-
kem tak podle nich 
nejsou „jen v hlavě“. 

Marek Schwarzmann

Přímo nespavostí nebo 
nějakými potížemi s kva-
litou spánku trpí deset až 
22 procent dospělé světové 
populace. Nejčastěji bývají 
spánkové potíže způsobeny 
stresem nebo nezdravými 
životními návyky, u řady 
jedinců se však lékařům 
nedařilo najít důvod, proč 
nespavostí trpí. Výzkumníci 

z amsterdamské Vrije Uni-
versiteit nyní tvrdí, že patrně 
našli významné pojítko mezi 
dlouhodobými potížemi se 
spánkem a sedmi specifický-
mi mutacemi v genetickém 
kódu člověka. 

„Nespavost je až příliš 
často spojována s ‚problémy 
v hlavě‘, nyní máme důkaz, 
že to tak není,“ podotkla 
jedna z výzkumnic Eus 
Van Somerenová, podle 
níž tento výzkum poskytl 
novou perspektivu pro vývoj 
léčiv či léčebných procesů 
spánkových poruch. Lékaři 
ve studii, kterou publiko-
val časopis Nature Gene-
tics, identifikovali celkem 
sedm významných mutací 
na genových párech, které 

měly nejčetnější výskyt mezi 
širokou populací. 

Celkem byla zkoumána 
DNA více než 113 tisíco-
vek dobrovolníků v rámci 

takzvané GWAS studie, v níž 
vědci data shromáždili v ce-
listvém balíku, v jehož rámci 
pak hledali podobné vzorce. 
Například jeden z genů nově 

spojený s nespavostí, MEIS1, 
byl již dříve spojen se dvěma 
jinými spánkovými porucha-
mi – pravidelným cukáním 
rukou  a syndromem neklid-
ných nohou. Lékaři nalezli 
řadu rozdílů v genetických 
variacích spojených s nespa-
vostí u mužů a žen, což podle 
nich může znamenat, že 
nespavost mohou způsobit 
určité biologické mechanis-
my spojené s pohlavím. 

Podle vědců je příliš brzy 
tvrdit, že případnou „nápra-
vou“ na genetické úrovni by 
šlo nespavost vyléčit, nicmé-
ně doufají, že jejich studie 
pomůže v objasnění důvodů 
probdělých nocí a případné-
mu vývoji personalizovaných 
léčiv.

… nespavost může mít genetický původ
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GENETICKÁ PORUCHA. Nespavost podle nejnovějšího výzkumu 
není jen problém, který mají pacienti „v hlavě“.


