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Ťok se jistí proti krachu 
mýtného tendru

Ministerstvo dopravy 
připravuje příští vládě al-
ternativní postup pro pří-
pad, že velký mýtný tendr 
nedospěje ke včasnému 
vyhlášení vítěze. str. 2

Škoda chce rozšířit 
továrnu na Ukrajině
Škoda Auto zvažuje posí-
lení své výroby na východě 
Evropy. Na Ukrajině totiž 
zaznamenává velký nárůst 
poptávky. str. 6

Čína přitahuje 
světový kapitál
Akciový index MSCI mapu-
jící rozvíjející se trhy poprvé 
zahrnul dvě největší čínské 
burzy. Pro investiční fondy je 
to impulz, aby přesměrovaly 
část peněz do Číny. str. 8

Mayová má program, 
podporu zatím ne
Královna Alžběta II. před-
nesla nejbližší plány vlády, 
jimž dominuje nejlepší 
možná dohoda pro odchod 
země z EU. Kabinet Theresy 
Mayové přitom stále nemá 
zajištěnou potřebnou par-
lamentní podporu. str. 10

Krátce

Bez politiky není byznys
Podnikat v Česku se vyplatí, Češi  
jsou velmi kreativní a přemýšliví,  

říká šéf české pobočky bank 
of china hou Wenbo.

rozhovor

str. 12–13
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maRtin čaban:

královna přednáší progra-
mové prohlášení vlády, která 
neexistuje, mluví o odhodlání 
ministrů, kteří nejsou. británii 
prostě nejde nemít rád.

twitter.com/e15news
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INSPIRACE PRO VAŠI CESTU K ÚSPĚCHU

A BUDOUCNOSTI

19 ROZHOVORŮ

O ŽIVOTĚ, BYZNYSU 

křetínský  
posiluje v Británii

miliardy korun

zaplatí Energetický a průmyslový  
holding za dvě britské paroplynové 
elektrárny. Byznys / str. 5
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Udavačská morálka
Předseda Senátu a exodborář Milan Štěch 
poté co navrhl zvýšit odvody, aby živnostníci 
šli „normálně makat“ jako zaměstnanci, šel 
v rozhovoru pro Český rozhlas Plus ještě dál. 
Lidé by prý měli udávat podnikatele, kteří 
zaměstnávají lidi na živnostenský list, tedy 
„švarcsystém“, neboť je to podle něj součástí 
morálky. Jeden z nejvyšších ústavních činitelů 
by konečně mohl pochopit, že pokud má práci 
podnikatel i jeho pracovník, je vše v pořádku 
– ano, někdy ne nejlepším – a že se stát nemá 
montovat do svobody rozhodnutí občanů, co 
budou ve svém životě dělat. A pokud je pozice 
živnostníka tak výhodná, jak Štěch říká – nic 
naopak nebrání zaměstnancům, aby se vydali 
cestou živnostníka.

Co se týče rozhlasu, jeho rada se bude zabývat 
účastí generálního ředitele Reného Zavorala 
v porotě novinářských cen Asociace nezávislých 
médií. K zakládajícím členům sdružení podle 
dostupných informací – neboť seznam členů 
asociace na svých stránkách neuvádí a v pro-
hlášení o vzniku jsou jako zakladatelé uvedeny 
pouze čtyři fyzické osoby – patří i proruské 
a dezinformační weby jednoznačně stranící 
Rusku a dehonestující USA. Asociace podle 
svého programu hodlá evidovat „porušování 
objektivity a nezávislosti českých veřejno-
právních médií a působit na pluralitu názorů 
v těchto médiích“. Tak snad už řediteli rozhlasu 
domluvili, co tím myslí. n Plán B by mohl spočí-

vat v odkupu části firmy 
od Kapsche, minister-
stvo to zatím odmítá.

Jan Šindelář

Velký mýtný tendr nemusí 
vůbec dospět ke zdárnému konci 
a včasnému vyhlášení vítěze. 
Ministerstvo dopravy chce proto 
pro příští vládu připravit do zálo-
hy alternativní postup.

„Rozhodnutí bude na tom, kdo 
bude sedět na tomto minister-
stvu po volbách. Já mu tu situaci 
moc nezávidím, nicméně chci mu 
ji co nejvíce ulehčit. Rád bych, 
abychom měli ještě nějakou 
alternativní cestu, kterou nám 
pomůže zpracovat ČVUT,“ řekl 
deníku E15 Ťok. Zdůraznil ovšem, 
že nejdůležitější je snaha dotáh-
nout tendr k vyhlášení vítěze. 

„Vzhledem k velikosti toho 
tendru je rozumné mít plán B. 
Ten ale bude muset být kreativní 
a počítat s dosavadní infrastruk-
turou, kterou má stát nyní v pro-
vozu,“ uvedl analytik společnosti 
Inoxive Ondřej Zaoral. Ministr 
ještě minulý týden připouštěl 
jako možnou variantu odkup pří-
slušných částí od firmy Kapsch, 
která nynější mýtný systém 

postavila a pro stát provozuje. 
Včera to ale odmítl. Mimo jiné 
ho rozhořčilo tiskové prohlášení 
Kapsche, ve kterém firma tvrdí, 
že mýtnou část nabízela mini-
sterstvu k odkupu už koncem 
loňského roku. 

„Když jsme viděli složitost pří-
pravy obřího mýtného tendru, už 
loni na podzim jsme ministerstvu 
navrhli, aby ŘSD nebo jiná složka 
státu v nejbližší době razantněji 
vstoupily do provozování mýta, 
podobně jako je tomu v jiných 
zemích, například v Rakousku,“ 
sdělil ředitel Kapsche Karel Feix. 
Ťok ale tvrdí, že žádná konkrétní 
finanční nabídka na stole nebyla. 
„Nechápeme, proč se odborníci 
Kapsche nyní nesoustředí spíše 
na studování zadávací dokumen-
tace a podle všeho vymýšlejí jiné 
varianty, než je férová soutěž, 
která nepreferuje žádnou techno-

logii,“podivil se Ťok. Kapsch ale 
tvrdí, že nabídka na ministerstvu 
stále leží.

Úřad je nicméně vázán usnese-
ním vlády, které počítá s tend-
rem. Není tak pravděpodobné, že 
by odkup, jehož součástí by bylo 
přes sto zaměstnanců Kapsche, 
přišel v nejbližších měsících 
na přetřes. V případě krachu ten-
dru a hořících termínů může být 
ovšem vše jinak. Podle Zaorala 
z Inoxive má ministerstvo i další 
možnosti, například prodloužit 
stávající smlouvu nebo si vybu-
dovat obsluhu mýtného vlastní-
mi silami, například v podniku 
Cendis. Mezitím ministerstvo 
zveřejnilo podmínky tendru, 
firmy je zatím studují. „SkyToll 
tendrové podmínky nebude 
komentovat,“ uvedl Anton Bódis 
za jednoho z možných konkuren-
tů Kapsche.

Ťok se pojistí proti 
krachu mýtného tendru

Protagonisté dne

daniel Ťok

ministr DoPravy

daniel křetínský

majitel ePh

satoshi tsunakawa

šéF sPoleČnosti toshiba

ministr se snaží myslet dopředu 
a pojistit se proti problémům 
v mýtném tendru. kapsch mu však 
jeho plány kazí.

str. 2

Jeho energetický a průmyslový 
holding ePh dohodl akvizici dvou 
elektráren v británii za více než 
devět miliard korun.

str. 5

Firma, která je dlouhodobě v potí-
žích, se snaží zachránit prodejem 
své čipové divize konsorciu, 
za nímž stojí japonská vláda.

str. 8

vedle slovních přestřelek s kapschem se ministr Ťok zapletl i do tahanice 
s Nejvyšším kontrolním úřadem. Podle ministra kontrolní úřad předběžně po-
tvrdil, že není problém, když stát nevyužije stávajícího mikrovlnného systému. 
Šéfkontrolor miloslav kala to ovšem popírá. Říká, že jeho úřad konzultace 
dopředu neposkytuje, a Ťokovo vyjádření označuje za alibismus. NkÚ je 
momentálně na kontrole ministerstva. 

Boj na druhé frontě

Prezident miloš 
zeman včera 
na Pražském hradě 
jmenoval novým 
ministrem školství 
dosavadního náměst-
ka Stanislava Štecha 
(za čSSD). Ve funkci 
vystřídal Kateřinu 
Valachovou (čSSD), 
která se v květnu roz-
hodla rezignovat kvůli 
kauze zneužití spor-
tovních dotací na mi-
nisterstvu. Zeman 
při jmenování Štecha 
řekl, že si váží jeho 
odborné kompetence. 
ocenil i skutečnost, že 
na ministerstvu dosud 
působil jako náměs-
tek, takže se nebude 
muset s jeho chodem 
dlouho seznamovat. 
 názory str. 14
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Zahraniční dluh České 
republiky stoupl v prvním 
čtvrtletí letošního roku 
o výrazných 1,128 bilionu 
korun na 4,656 bilionu. „Po-
prvé v novodobé historii 
se zahraniční zadluženost, 
která roste nepřetržitě 
od posledního kvartálu 
roku 2002, letos v prvním 
čtvrtletí přiblížila úrovni 
sto procent hrubého do-
mácího produktu. V uply-
nulých letech se přitom 
pohybovala v rozmezí 
od šedesáti do 75 procent 
HDP,“ říká hlavní ekonom 
společnosti Cyrrus Lukáš 
Kovanda. Meziročně byl 
dluh podle předběžných 
údajů České národní 
banky vyšší o 1,425 bilionu. 
Za růstem stojí přede-
vším vyšší zadlužení bank 
a vlády související s nákupy 
dluhopisů zahraničními 
investory. 

Podle ministra financí 
Ivana Pilného (ANO) je 
výrazný růst dluhu jen 
dočasný a nebude mít 
dopad na veřejné finance. 
„Domnívám se a byl jsem 
spolupracovníky ujištěn, že 
ve třetím čtvrtletí nebude 
již státní dluh narůstat, ale 
měl by být dokonce nižší.“ 
/čtk/

zahraniční dluh 
vzrostl o bilion

Česko má nového  
evropského tajemníka 

Premiér Bohuslav Sobotka 
(ČSSD) včera představil no-
vého státního tajemníka pro 
evropské záležitosti Aleše 
Chmelaře. Ten se od včerejš-
ka stal náměstkem pro řízení 
Sekce pro evropské záležitos-
ti na Úřadu vlády. Vedle role 
státního tajemníka pro ev-
ropské záležitosti bude Aleš 
Chmelař rovněž premiér-
ským šerpou, který zastupuje 
českou vládu na přípravných 
jednáních v Bruselu.

Odbory se na růstu platů  
s vládou nedohodly 
Jednání odborů a vlády o růstu 
platů pracovníků veřejného 
sektoru skončila včera bez 
výsledku. Odboráři požadují 
pro učitele, hasiče, policisty 

či úředníky přidání o deset 
procent od září. Vládní strany 
mluví zřejmě o osmi až deseti 
procentech, a to od listopadu.

Čuba bude plat posílat 
na podporu studentů

Dlouhodobě absentující 
senátor Strany práv obča-
nů (SPO) František Čuba 
bude svůj plat a náhrady 
výdajů, kterých se nemohl 
vzdát, posílat nadačnímu 
fondu či sdružení na pod-
poru studentů nebo talentů. 
Uvedl to v dopise předsedovi 
SPO Janu Velebovi, který 
včera jeho obsah zveřejnil. 
 názory str. 14

Vláda schválila miliardy 
na infrastrukturu u Kvasin 
Na zlepšení veřejné infra-
struktury v okolí průmyslové 
zóny Kvasiny na Rychnovsku 
půjde v dalších letech z ve-
řejných peněz o tři miliardy 
korun víc proti plánu. Celkové 
náklady tak budou šest mi- 
liard korun. V plánu jsou 
mimo jiné stavba nájemních 
bytů, posílení kapacit Policie 
ČR, výstavba obchvatů měst či 
nových chodníků. /čtk/

Krátce

Zahraniční dluh česka 
(v bilionech korun)
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n Kauza se zřejmě 
týká tendru na ob-
novu břehů. Zadržen 
má být i ředitel lesní 
správy Miloš Balák.

Policie zadržela tři lidi 
v souvislosti se zadáváním 
veřejných zakázek Lesní 
správy Lány, což je příspěv-
ková organizace kanceláře 
prezidenta. Zadržení jsou 
podezřelí ze sjednání výhody 
při zadání veřejné zakázky, 
při veřejné soutěži a veřejné 
dražbě a dalších trestných 
činů, které se týkají tendrů 
organizace. Oznámil to včera 
státní zástupce Jiří Pražák.

Podle Pražáka policie dělá 
domovní prohlídky a prohlíd-
ky prostor a pozemků na řadě 
míst ve Středočeském kraji 
i jinde. Mezi zadrženými má 

být i ředitel lesní správy 
Miloš Balák. 

V kauze by podle serveru 
Blesk.cz mohlo jít o tendr 
na obnovu břehů v okolí Lán 
za 60 milionů korun. Sanace 
se týkala například bře-
hů u vodní nádrže 
Klíčava, která 
zásobuje pitnou 
vodou Kladen-
sko. Podle 
údajů v re-
gistru smluv 
byla mezi 
lesní správou 
a stavebními 
firmami Syner 
a Energie podepsá-
na smlouva na zabez-
pečení svahových deformací 
v údolí nádrže. Práce mají 
vyjít na více než 191 milionů 
korun a skončit v říjnu 2018. 

Na pochybnosti při 
hospodaření Lesní správy 

Lány v minulosti upozornil 
Nejvyšší kontrolní úřad 
při kontrole hospodaření 
prezidentské kanceláře, která 
se týkala období mezi roky 
2007 a 2011. Podle výsledků 

kontroly se příspěvková 
organizace v někte-

rých případech 
nedržela zákona 

o veřejných 
zakázkách, 
když některé 
tendry rozdě-
lila na něko-

lik menších. 
Postupovala tak 

například v jedné 
z etap rekonstrukce 

a revitalizace vodních 
nádrží nebo u rekonstrukce 
cest v Lánské oboře. 

Mluvčí Pražského hradu 
Jiří Ovčáček nechtěl informa-
ci o zásahu policistů v Lánech 
potvrdit ani vyvrátit. /čtk/

v lánech se zatýkalo kvůli 
zakázkám lesní správy 

Ve  výběrovém  
řízení na obnovu břehů  

v okolí Lán  
šlo o zakázku za 

60
milion korun.
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n Praha připravuje 
na prázdniny desítku 
oprav významných 
silnic, rekonstrukce 
tramvajových tratí 
a omezení provozu 
na části metra.

„Na výluky bude upozorňovat 
hlášení v metru, budou rozdá-
vány letáky. Nasazeni budou 
informátoři a rozmístěno 150 
informačních tabulí,“ řekl 
náměstek primátorky Petr 
Dolínek (ČSSD). 

Silnice
Během letošního léta bude 
v případě automobilové dopra-
vy patřit mezi nejvýznamnější 
omezení oprava ve Wilsonově 
ulici, a to od Hlávkova mostu 
ke křižovatce Bulhar. Tech-
nická správa komunikací tady 
bude frézovat vozovku. Provoz 
bude z téhož důvodu omezen 
rovněž na nájezdové rampě 
na Barrandovský most ve smě-
ru z ulice K Barrandovu.

Práce se uskuteční rovněž 
na Plzeňské, Patočkově nebo 
na Vídeňské. Částečně bude 
uzavřena Kunratická spojka.

Opravy a omezení čekají 
i na cestující MHD. Nejvý-
znamnější se uskuteční první 

červencový týden. „V tomto 
období jsou pouze tři pracovní 
dny, proto jsme dali všechny 
největší akce do tohoto obdo-
bí,“ řekl technický ředitel DPP 
Jan Šurovský.

MetrO
Zřejmě nejvýznamnější bude 
přerušení provozu metra 
C mezi stanicemi Florenc 
a Pražského povstání  
od 1. do 9. července. V trase 
linky pojedou po magistrále 
náhradní autobusy a posíleny 
budou vybrané autobusové 
spoje v okolí trasy.

V metru bude rovněž 
v červenci uzavřeno nástupi-
ště stanice linky A Muzeum 
ve směru Depo Hostivař, lidé 
tak nebudou moci v tomto 
směru do vlaků metra na-
stoupit. Výluka začne 11. čer-
vence a potrvá asi pět měsíců. 
V srpnu bude kvůli výměně 

eskalátorů uzavřen vstup 
do stanice metra B Anděl 
ve směru k Andělu. Omezení 
potrvá zhruba do dubna 2018. 

traMVaje
První výluka tramvají začne 
v sobotu 24. června v Jičín-
ské ulici a následně v pon-
dělí 26. června v Seifertově 
v Praze 3. O prázdninách 
bude DPP opravovat tram-
vajové tratě v Kobylisích 
a rekonstrukce čeká také 
trať z Olšanského náměstí 
k nákladovému nádraží 
Žižkov, po níž začne oprava 
tratě od nádraží do Biskup-
covy. Dokončeny budou 
rekonstrukce tratí v okolí 
Palmovky, které začaly letos 
na jaře. DPP rovněž opraví 
trať mezi Čechovým a Šte-
fánikovým mostem a mezi 
Strossmayerovým náměs-
tím a Vltavskou. /čtk/

letní období přinese 
komplikace v dopravě

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

272659/14 inzerce

Zhruba pět milionů korun by měl stát nový portál, který bude sdružo-
vat všechny dostupné informace z pražské dopravy. Portál a aplikace 
například poskytnou cestujícím v případě, že se stala nehoda a auto-
bus nejede, informace o tom, co se děje a kdy spoj přijede. „chceme, 
aby cestující dostal všechna data, a ne že stojí na zastávce a spoléhá 
na to, že něco přijede,“ řekl Petr Dolínek (ČSSD). Portál bude obsaho-
vat rovněž informace pro řidiče. Fungovat by měl začít v roce 2018.

Praha připravuje  
dopravní portál 

magistrát revitalizoval desetihektarový sad třešňovka 
v pražských Hrdlořezích. během roku a půl tam vysázel 421 no-
vých ovocných stromů. nyní je tam dohromady 1700 stromů. 
Ze sadu bylo také odvezeno sto tun odpadků po bezdomovcích. 
Celkové náklady na projekt byly čtyři miliony korun.

obnoVEný SaD
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Starostové chtějí více 
peněz za obyvatele
Sněm pražských staros-
tů požaduje na rok 2018 
zvýšení příspěvku hlavního 
města na jednoho oby-
vatele o sedm set korun 
na 3300 korun. Sněm poža-
duje rovněž spravedlivější 
rozdělení peněz z přebytku 
hospodaření Prahy.

Dopravní podnik dostal 
znovu pokutu od ÚOHS
Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže znovu uložil Do-
pravnímu podniku hlavního 
města Prahy pokutu za do-
dávku náhradních dílů pro 
autobusy. Zaplatí 450  tisíc 
korun, což je o 50 tisíc méně, 
než když se úřad případem 
zabýval poprvé. /čtk/

Krátce
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n Za elektrárny, které 
mají až do roku 2021 
garantovaný příjem 
z britského kapacitní-
ho mechanismu, EPH 
zaplatí 9,5 miliardy 
korun.

Jan Stuchlík

Energetický a průmyslový 
holding Daniela Křetínského 
(spolumajitele společnosti 
CNI, která vydává deník E15) 
dál skupuje elektrárny, kte-
rých se jejich původní vlast-
níci zbavují, protože se chtějí 
věnovat zelené a decentrální 
energetice. Tentokrát EPH 
koupila od britské společnosti 
Centrica dvě paroplynové 

elektrárny Langage a South 
Humber Bank v přepočtu 
za 9,5 miliardy korun. 

„Jedná se o významnou 
akvizici v rámci strategie 
zvyšování výrobní kapacity 
na britském trhu. Dvě paro-
plynové elektrárny doplní 
stávající britské portfolio 
uhelných elektráren Eggbo-
rough a Lynemouth,“ říká 
Křetínský. EPH na plyn sází 
i sama. V areálu Eggborough 
připravuje stavbu nové paro-
plynové elektrárny.

Centrica obě elektrárny 
s výkonem 2300 megawattů, 
který mírně převyšuje výkon 
české jaderné elektrárny 
Temelín, prodává, protože se 
chce více soustředit na men-
ší zdroje pokrývající špičky 
ve spotřebě, na akumulaci 

energie a na malé decent-
rální zdroje. Zbavit se jich 
chtěla už přede dvěma roky, 
ale tehdy žádný ze zájem-
ců nenabídl požadovanou 
částku.

Křetínský si kupuje elek-
trárny, které na britském 
trhu, jenž se potýká s nedo-
statkem výrobních kapacit, 
nacházejí stále větší uplat-
nění. Loni vyrobily o 65 pro-
cent elektřiny více než o rok 
dříve. Zejména ve druhé 
polovině roku jely na vyso-
ký výkon. Obě elektrárny 
mají také až do roku 2021 
zajištěny platby z britského 
kapacitního mechanismu. 
Ty dostávají elektrárny jen 
za to, že jsou připojeny k síti, 
a garantují tak, že se Británie 
neocitne bez elektřiny.

Langage s výkonem 885 me-
gawattů je nová elektrárna, 
kterou Centrica spustila před 
sedmi lety. V South Humber 
Bank, která byla uvedena 
do provozu na sklonku deva-
desátých let minulého století, 
by měla proběhnout moder-
nizace turbín za 63 milionů 
liber. Akce je vázaná na kon-
trakt na kapacitní platbu, 
kterou by měla elektrárna 
pobírat od října 2018. 

Transakce ještě podléhá 
schválení antimonopolních 
úřadů a očekává se, že bude 
dokončena v druhé polovině 
letošního roku. Elektrárny 
skupiny EPH ročně vyrobí 
více než sto terawattho-
din elektrické energie, což 
je v tomto ukazateli řadí 
na sedmé místo v Evropě.

ePh expanduje v Británii

  

V naší webové aplikaci Samoobsluha 
si vyberte produkt, který vám nejvíce 

vyhovuje, a k tomu výhody podle 
vašich představ a přání.

VŽDY NĚCO NAVÍC
více výhod
VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO NAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍC
více výhodvíce výhodvíce výhodvíce výhod

www.ppas.cz
bezplatná linka: 800 134 134

Vyberte si sami svůj
produkt a bonusy, které

k němu od nás dostanete

264737/223 inzerce

langage. nová 
elektrárna lan-
gage běží od roku 
2010 a má výkon 
885 megawattů.
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erÚ má 
novou radu 
Vláda schválila členy 
vznikající pětičlenné rady 
Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ). Rada v řízení 
úřadu od srpna nahradí 
Alenu Vitáskovou. Před-
sedou rady bude současný 
místopředseda ERÚ Vladi-
mír Outrata. 

Dosud jmenoval předse-
du ERÚ prezident na návrh 
vlády, funkční období bylo 
šestileté. Nová rada bude 
mít pět členů s pětiletým 
funkčním obdobím. Před-
seda bude moci vést radu 
nejdéle tři roky. V prvních 
letech nebudou mít členové 
mandát na celých pět let, 
aby se rada obměňovala 
postupně. „Vybíral jsem 
z 19 kandidátů. Na ERÚ 
tak vzniká podobný model, 
který funguje na Českém 
telekomunikačním úřadu,“ 
uvedl ministr průmyslu 
a obchodu Jiří Havlíček.

Outratu vláda jmenovala 
na čtyři roky. Dalším čle-
nem bude expert v oblasti 
teplárenství Vladimír Vlk, 
a to na pět let. Konzultant 
a vědecký pracovník Rosti-
slav Krejcar byl jmenován 
na tři roky. Expert na ob-
novitelné zdroje a dříve 
i vedoucí sekce podporova-
ných zdrojů energie ERÚ 
Jan Pokorný bude členem 
rady dva roky. Právník Vra-
tislav Košťal byl jmenován 
na jeden rok.  /čtk/

Nejlepším zákonem, který 
loni ovlivnil podnikatelské 
prostředí v ČR, byla novela 
zákona o svobodném přístu-
pu k informacím. Vyplynulo 
to z hlasování v anketě 
Zákon roku 2016, kterého 
se zúčastnilo 360 zástupců 
byznysu. 

Díky novele musely úřady 
zpřístupnit informace ze 
svých evidencí jako otevře-
ná data, která jsou dálkově 
k dispozici například firmám 
nebo studentům. „Výsledky 
napovídají, že podnikatelé 
budou vědět, jak on-line pří-
stup k veřejným rejstříkům 
ve strojově čitelném formátu 
proměnit svou inovativností 

v něco nového a prospěšné-
ho,“ uvedl Tomáš Babáček, 
předseda nominační rady 
soutěže a advokát společnos-
ti Deloitte Legal.

Jako druhý nejlepší byl 
zvolen zákon o elektronické 
evidenci tržeb. „Velmi mě 
potěšilo vysoké umístění 
tohoto zákona, který byl 
částí podnikatelů považován 
za kontroverzní,“ uvedla 
Marta Nováková, prezident-
ka Svazu obchodu a cestov-
ního ruchu. 

Třetím nejlepším byl 
zvolen nový zákon o zadává-
ní veřejných zakázek, který 
zjednodušuje administrativu 
tendrů. /sti/

zákony roku jsou 
otevřená data a eet



n Deník E15 uspořá-
dal další z řady od-
borných setkání E15 
Premium, tentokráte 
na téma „Energie 
Česka“.

Marek Schwarzmann

Odborníci z energetického 
průmyslu včera diskutovali 
o stávajícím vývoji v oblasti 
energetiky, trendech, které 
ji ovlivňují a legislativě, jež 
na celou oblast dopadá. 

„Energie je základem 
existence,“ prohlásila 
předsedkyně Státního úřadu 
pro jadernou bezpečnost 
Dana Drábová. Podle ní je 
současná civilizace závislá 
na fosilních 

palivech. „Přes všechna 
dramatická prohlášení však 
stále nevíme, kdy dojde k je-
jich nahrazení,“ upozornila. 
Fosilní paliva tak lidstvo 
podle ní budou ještě nějaký 
čas dále provázet. 

Předseda Teplárenské-
ho sdružení ČR a bývalý 
premiér Mirek Topolánek 
zase varoval před přílišnou 
závislostí Česka na německé, 
respektive i evropské ener-
getické politice. 

„Z fungující a nezávislé 
české energetiky se stává 
nemocný muž,“ kritizoval 

Topolánek, podle kterého 
je nutné za každou cenu 
rozšířit českou jadernou 
flotilu a pracovat na energe-
tické a teplárenské soustavě.  
Předseda představenstva 
a generální ředitel ČEZ ESCO 
Kamil Čermák upozornil, 
že nový „zimní energetický 
balíček“ nařízení EU bude 
Česko v makroekonomické 
oblasti stát až 700 miliard 
korun, aby byl takzvaně „spl-
něn“. Upozornil také na roli 
měst, která jsou největšími 
konzumenty energie. 
 více e15.cz

| 6 | Byznys

n České automobilce 
vzrostly v poslední 
době na ukrajinském 
trhu prodeje skoro 
o 50 procent.

Tomáš Stingl

Společnost Škoda Auto by 
mohla posílit svou výrobu 
na východě Evropy. „Zva-
žujeme rozšíření produkce 
na Ukrajině, žádné rozhod-
nutí však zatím nepadlo,“ 
uvedl Tomáš Kubík z tisko-
vého oddělení společnosti. 
Ukrajinská vicepremiérka 
Ivanna Klympušová-Cin-
cadzeová potvrdila, že již 
probíhá jednání. „Strany 

vedou dialog ohledně spo-
lečné produkce vozů Škoda 
na ukrajinském území,“ 
uvedla bez dalšího upřes-
nění.

Právě na Ukrajině 
zaznamenává 
Škoda Auto velký 
nárůst poptáv-
ky. V květnu 
tam prodala 
500 no-
vých vozů, 
což bylo 
o 48,5 pro-
centa víc než 
ve stejném 
měsíci loňského 
roku. „Pozitivní vývoj 
souvisí s postupnou stabili-
zací politické i ekonomické 
situace,“ uvedl Kubík. 

Pro ukrajinský trh vyrábí 
Škoda Auto vozy už od roku 
2002 ve městě Solomonovo 
ve spolupráci se společností 
Eurocar. Právě této továrny 

by se případné rozšíření 
výroby s největší 

pravděpodobností 
týkalo. Důvodem 

může být i to, 
že je na místě 
dostatek levné 
pracovní síly. 
Škoda Auto 

hledá možnos-
ti, jak navyšovat 

výrobu úměrně 
rostoucí poptávce. 

Uplynulý měsíc byl je-
jím nejlepším v historii, když 
značka prodala celosvětově 
99 tisíc vozů.

škoda chce rozšířit 
továrnu na ukrajině

diskuze e15: Fosilních  
paliv se nezbavíme

Škoda zažila
nejlepší květen

v historii, prodala

99
tisíc vozů.

Hypotéky mírně zdražily

Průměrná úroková sazba hypoték v květnu dle dat 
Fincentra Hypoindexu stoupla na 2,03 procenta z dubno-
vých 2,01 procenta. Během května hypoteční úvěr získalo 
10 334 klientů. Za letošní rok banky uzavřely 47 335 smluv 
v celkovém objemu 96,3 miliardy korun. 

ČeB půjčí Papcelu 800 milionů na vývoz do ruska

Strojírenská skupina Papcel dodá linku na výrobu papíru 
do závodu Majak-Technocell v Rusku. Česká exportní ban-
ka firmě na vývoz technologie půjčí 800 milionů korun. 

red Hat rozšiřuje 
působení v Brně
Poskytovatel řešení 
založených na open 
source technologiích 
Red Hat v brněnském 
technologickém 
parku otevřel svou 
už čtvrtou budovu. 
Investoval do ní 
9,1 milionu dolarů. 
Pobočka firmy v Brně 
aktuálně zaměstnává 
už tisíc lidí.

Doly porušily pravidla

Severočeské doly dostaly od Úřadu pro ochranu hospo-
dářské soutěže pokutu třicet milionů korun. Do smluv 
s odběrateli si dávaly zákaz exportu uhlí. Porušily tím 
soutěžní pravidla ČR i EU.

Pojišťovny: Hackeři škodí za miliardy

Riziko počítačových útoků celosvětově stoupá, v Česku 
to může být ročně až 1,7 milionu kybernetických útoků 
s možnými ztrátami až 5,4 miliardy korun. Vyplývá to 
z propočtů České asociace pojišťoven.
 

StartupYard získal 26 milionů korun

Platforma pro podporu mladých firem Startup- 
Yard získala 26 milionů korun od tuzemských investorů 
prostřednictvím společnosti Fundlift. Prostředky použije 
pro investice do až 20 firem v letech 2017 a 2018. 

Česko čeká rušná turistická sezona

V letošním roce by mohlo přijet do Česka deset milionů 
zahraničních turistů, kteří se zde ubytují. Je to meziročně 
o sedm procent více. Růst potáhnou hlavně asijské země 
a Rusko. Odhadla to agentura CzechTourism.  

Solar Global staví v Prakšicích bateriové úložiště

Skupina Solar Global staví v Prakšicích na Uherskohra-
dišťsku bateriové úložiště pro nadbytečnou energii z dis-
tribučních soustav a jakýchkoli zdrojů elektrické energie.  
Náklady na vybudování činí podle firmy zhruba dvacet 
milionů korun. 

Fintech asociace má novou ředitelku

Představenstvo české FinTech asociace jmenovalo Mariu 
Staszkiewiczovou novou výkonnou ředitelkou. Do čela 
asociace přišla z Aspen Institute Central Europe, posled-
ních deset let strávila ve vedoucích pozicích nejrůznějších 
neziskových organizací. /čtk/

Krátce

odBorný Panel. Dana Drábová, mirek topolánek, Jan Konrád 
a Kamil čermák řešili stav české a světové energetiky.
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Více o tématu  
se dočtete v novém  
magazínu E15 Premium,  
který vychází 12. června.

http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/event-e15-premium-musime-redukovat-dotace-na-obnovitelne-zdroje-tvrdi-topolanek-1333981
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Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 20 % na www.kniha.cz

Zábavný průvodce italským 
životním stylem s příměsí 
romantiky a dobr ého jídla

262633/374 inzerce

pohled manažera

Nákup firmy může 
být podobnou inves-
ticí, jako je například 
vložení peněz do in-
vestičního zlata nebo 
umění. Uvědomuje si 
to stále více privát-
ních investorů, kteří 
nákup společnosti volí 
jako jednu z cest, jak 
ochránit své peníze 
před dopady inflace. 

Podle výkonného ředitele 
oddělení Corporate Finance 
České spořitelny Antonína 
Piskáčka se na českém trhu 
s firmami pohybuje mno-
ho soukromých investorů 
s majetkem v řádu stovek 
milionů až jednotek miliard 
korun, kteří aktivně vyhledá-
vají investice do fungujících 
společností. „Zajímavým 

trendem na trhu M&A je 
nárůst počtu privátních 
tuzemských finančních 
investorů. Ti vedle investic 
na finančních trzích nachá-
zejí investiční alternativu 
také v koupi zdravé společ-
nosti s odhadnutelným cash 
flow,“ říká Antonín Piskáček.

Na výběr mají tito potenci-
ální kupci ze dvou možností. 
Mohou si koupit firmu, k je-
jímuž oboru podnikání mají 
osobní vztah a do jejíhož 
řízení mohou sami aktivně 
zasahovat, nebo si prostě jen 
koupit společnost a na její 
řízení si najmout profesioná-
la. Podle poradců investory 
aktuálně zajímají investice 
v realitách, nákup zeměděl-
ské půdy či v odvětví obno-
vitelných zdrojů energie, ale 
také investice do zavedených 
výrobních podniků. Někteří 
investují i do start-upů či IT 
společností.

Místo dluhopisů koupě firmy

„Situaci jim usnadňují tytéž 
nízké úrokové sazby, které jim 
brání ve zhodnocování peněz 

v bance. Nákup firmy často 
realizují prostřednictvím 
úvěru od banky. Nízká cena 

externího financování jim 
umožňuje dosáhnout zajíma-
vého výnosu i v případě nižší 
výnosnosti koupené společ-
nosti,“ vysvětluje Piskáček. 
„Když máte padesát milionů 
vlastních a v bance si půjčíte 
dalších padesát, koupíte si 
firmu za sto milionů. Když ta 
vám vydělá každý rok deset 
procent a úrok vás vyjde 
na čtyři procenta, dostanete 
na současném investičním 
trhu a při stávající inflaci ve-
lice pěkné roční zhodnocení 
vložených peněz.“

Hlavním motivem pro 
nákup firem ze strany do-
mácích privátních investorů 
je ochrana hodnoty peněz. 
V přímých i nepřímých 
investicích do firem hledají 
výnosnější alternativu, než 
je například vlastnictví stát-
ních dluhopisů, které trpí 
stále velice nízkými výnosy. 
/lum/

PoPtÁVKa. investory aktuálně zajímají investice v realitách či 
v odvětví obnovitelných zdrojů energie, ale také investice do zave-
dených výrobních podniků.

Fo
to

 e
15

 m
ic

ha
el

 t
om

eš



| 8 | trhy & světová ekonomika

n Váha čínských akcií 
v investory sledova-
ném indexu MSCI 
mapujícím rozvíjející 
se trhy vzroste až 
o polovinu.

Jaroslav Bukovský

Svět možná čeká velké přelé-
vání kapitálu směrem k Číně. 
Akciový index MSCI mapující 
rozvíjející se trhy světa totiž 
tento týden historicky poprvé 
zohlednil dvě největší čínské 
burzy v Šanghaji a Šen-če-
nu. Stalo se tak po čtyřech 
letech vyjednávání mezi 
Čínou a americkým správcem 
indexu. Pro investiční fondy 

kopírující zmíněný index, 
které odhadem spravují ko-
lem dvou bilionů dolarů aktiv, 
znamená tento krok zelenou 
pro přesměrování části peněz 
za Velkou zeď. Čínským 
akciím bude muset v indexu 
ustoupit hlavně burza v Jižní 
Koreji, a to od příštího roku.

Jen během prvního ob-
chodního dne po zařazení 
do indexu podražily akcie 
vnitrozemských čínských 
firem o bezmála dvě procenta 
a tamní trh dosáhl nejlepšího 
výsledku od prosince 2015. 
„Dlouhodobě může podíl 
čínských akcií v indexu MSCI 
rozvíjejících se trhů narůst až 
na 40 procent. Čína bude ale 
muset splnit další liberali-
zační opatření pro budoucí 

zvýšení podílu, což bude pro 
ni těžké,“ říká analytik BH 
Securities Martin Vlček. 

Doposud měla přitom Čína 
v indexu zhruba čtvrtino-
vou váhu a součástí byly jen 
akcie firem obchodovaných 
mimo pevninskou Čínu, a to 

především v Hongkongu nebo 
v USA. „Jde o obdobně zásad-
ní změnu, jako když byla Čína 
v roce 2001 přijata do Světové 
obchodní organizace,“ řekl 
například agentuře Reuters 
obchodník z čínské pobočky 
banky UBS Tommie Fang. 

Podle odhadů švýcarských 
bankéřů přiláká změna brzy 
na tamní trh kapitál v objemu 
kolem osmi až deseti miliard 
dolarů, které fondy zaparkují 
do čínských akcií. 

Ty jsou zatím z rozhodující 
většiny ve vlastnictví domá-
cích hráčů. Ačkoli je Čína 
s celkovou hodnotou svých 
burz podle dat společnosti 
Fidelity na prahu devíti bi- 
lionů dolarů světovou dvoj-
kou po Spojených státech, 
zahraniční investoři nyní 
vlastní jen zhruba dvě pro-
centa tamních akcií. „Globál-
ním investorům tak zazvonil 
budíček! Je čas více se zajímat 
o čínský trh,“ uvádí pro Reu-
ters obchodník Mike Shiao ze 
společnosti Invesco. 

Čína přitahuje světový kapitál

Generální ředitel Uberu odstoupil z funkce

Spoluzakladatel amerického provozovatele alternativní 
taxislužby Uber Travis Kalanick odstoupil z funkce gene-
rálního ředitele podniku. V úterý jej pětice významných 
investorů Uberu vyzvala k rezignaci a Kalanick na jejich 
požadavek po několikahodinové diskuzi přistoupil. 

tsipras: Řecko se brzy vrátí na trh dluhopisů

Řecko by už brzy mělo být připraveno k návratu na trhy 
dluhopisů. Na zasedání řecké vlády to řekl premiér Alexis 
Tsipras. Atény by emisí státních dluhopisů otestovaly dů-
věru investorů k této zadlužené zemi poprvé od roku 2014.

ČeZ vyplatí dividendu 33 korun na akcii

Energetická společnost ČEZ vyplatí z loňského zisku divi-
dendu 33 korun na akcii před zdaněním. Rozhodla o tom 
valná hromada firmy, která přijala návrh představenstva 
společnosti. Akcionářům bude vyplaceno 17,8 miliardy 
korun, stát by měl dostat zhruba 12,4 miliardy. /čtk/

Krátce
Země množství Kurz

austrálie 1 17,823

Čína 1 3,453

Dánsko 1 3,530

emU 1 26,265

chorvatsko 1 3,540

Japonsko 100 21,146

kanada 1 17,746

maďarsko 100 8,496

Norsko 1 2,760

Polsko 1 5,721

rusko 100 39,656

Švédsko 1 2,686

Švýcarsko 1 24,190

turecko 1 6,681

USa 1 23,565

velká británie 1 29,912

Kurzovní lístek čnb Platnost od 21. 6. 2017 

název Kurz [Kč] Změna  [%]

cetv 98,20    -0,91  

ČeZ 445,10    0,02  

erste bank 849,70    0,02  

Fortuna 126,15    0,92  

kofola 430,90    -0,81  

kb 909,90    -0,67  

moneta 77,00    -0,52  

o2 cr 278,50    -2,25  

Pegas 924,70    -0,11  

Philip mor. Čr 14980,00    1,77  

tmr 660,00 -1,49

Unipetrol 285,00    0,11  

viG 649,20    -0,41  

Celkový objem (v tisících korun) 512 540

akcie na pražské burze 21. 6. 2017 

Před novináři. o rozhodnutí toshiby prodat jednu ze svých 
divizí včera informoval novináře generální ředitel společnosti 
Satoshi tsunakawa v sídle firmy v tokiu.

Fo
to

 re
ut

er
s

n Ikonická značka 
japonské spotřební 
elektroniky má už 
dlouho potíže a hledá 
cesty, jak z nich ven.

Japonská společnost Toshiba 
zvolila za preferovaného 
kupce pro svou čipovou divi-
zi konsorcium, za nímž stojí 
japonská vláda. Konsorcium 
za divizi nabízí dva biliony 
jenů (424 miliard korun).

Toshiba příjem z prodeje 
divize naléhavě potřebuje, 

protože se dostala na pokraj 
finančního kolapsu v důsled-
ku rozsáhlých ztrát americké 
jaderné divize Westinghouse 
Electric. Ta letos byla nucena 
v USA požádat o bankroto-
vou ochranu před věřiteli.

Součástí konsorcia jsou ja-
ponské společnosti Innova-
tion Network Corporation of 
Japan a Development Bank 
of Japan a americký investič-
ní fond Bain Capital Private 
Equity. „Toshiba dospěla 
k závěru, že toto konsorcium 
předložilo nejlepší návrh,“ 

píše se v prohlášení podniku. 
O čipovou divizi podle dří-
vějších informací projevily 
zájem také tchajwanská spo-
lečnost Foxconn či americká 
firma Broadcom.

Toshiba chce s konsorciem 
dosáhnout dohody ještě před 
valnou hromadou svých 
akcionářů, která se uskuteč-
ní 28. června. Proti prodeji 
čipové divize konsorciu se 
nicméně staví americká 
společnost Western Digital, 
která s Toshibou v oblasti 
čipů spolupracuje. /čtk/

toshiba prodá svou divizi státu

Vývoj čínského indexu CSi300

 Pramen thomson reuters
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Letecká přehlídka na paříž-
ském aerodromu Le Bourget 
ještě nekončí, ale již nyní je 
zřejmé, kdo z ní vyjde jako 
vítěz. Americkému Boeingu 
se zatím podařilo prodat té-
měř šest set letadel, zatímco 
konkurenční Airbus uzavřel 
dohodu na dodávku 217 
strojů. 

Za úspěchem Boeingu 
stojí především představení 
nového modelu 737 s ozna-
čením MAX 10. Ten se stane 
nejdelším modelem nejpro-
dávanějšího dopravního 
letadla světa, oproti verzi 9 ho 
výrobce prodloužil přibližně 
o dva metry. Díky tomu pojme 
až o 18 pasažérů víc, oproti 
konkurenčnímu Airbusu 
výrobce slibuje nižší náklady 
na provoz. 

Boeing však nezůstal jen 
u modifikací stávajících 
letadel, oznámil i uvedení 
modelu 797. Nový stroj se dvě-

ma uličkami mezi sedadly by 
se měl velikostí zařadit mezi 
stávajících typy 737 a 787 
Dreamliner. Oproti Dream-
lineru však bude mít kratší 
dolet, 797 by měl obsluhovat 
především přeplněné kratší 
linky. Pojme až 270 pasažérů 
a očekává se, že nahradí stár-
noucí model 767. 

Světlo světa spatřila v Pa-
říži i novinka od Airbusu. Ten 
upravil svůj největší model 
A380, který se v posledních 
letech trápí kvůli nízké 
poptávce. Jeho křídla dostala 
nové winglety – speciální 
koncovky, které usměrňují 
tok vzduchu a snižují spotře-
bu o čtyři procenta. Promě-
nou prošlo „Superjumbo“ 
uvnitř. Díky novému uspořá-
dání pojme o 80 pasažérů víc, 
zájem se očekává například 
od aerolinky Emirates, jež 
provozuje největší flotilu 
A380. /mit/ více e15.cz

Firmy na aerosalonu 
vyplňují mezery trhu

www.e15.cz | 9 |

Červen 
rublu 
nepřeje

Událostí první poloviny 
tohoto týdne se na světových 
devizových trzích stal vývoj 
kurzu ruského rublu, který 
ztrácí půdu pod nohama 
a rychle se propadá. Proti 
dolaru je nejslabší za po-
slední tři měsíce, proti euru 
spadl dokonce na půlroční 
minimum.

Výprodeje, které rubl 
tento týden zastihly, tak 
řadí ruskou měnu za měsíc 
červen k nejhůře se vyvíje-
jícím na světě. Od počátku 
měsíce rubl ztratil vůči ze-
leným bankovkám více než 

šest procent. Ze všech měn, 
které se na světě obchodují, 
zaznamenává horší výkon-
nost pouze nigerijská naira 
s dosavadními červnovými 
ztrátami ve výši více než 
devět procent.

Rublu samozřejmě v tom-
to týdnu nepomohlo pro-
dloužení sankcí vůči Ruské 
federaci v souvislosti s anexí 
Krymu. K tomu Rusko jako 
významný těžař ropy trpí 
nízkými cenami černého 
zlata. Ty se v tomto týdnu 
dále prudce propadly. Uká-
zalo se, že produkce Libye je 
na čtyřletém maximu.

Schopnost ropného kar-
telu OPEC být cenotvůrcem 
pak narušují zejména ame-
ričtí břidlicoví těžaři, kteří 
jsou díky stále se zvyšující 
efektivitě těžby schopni 
produkovat za nižší a nižší 
ceny. Do toho ve Spojených 
státech navzdory tradiční 
sezonnosti, kdy Američané 
s dovolenými houfně zvyšují 
poptávku po pohonných 
hmotách, letos spotřeba 

nafty klesá. Dle Barclays 
může být jedním z důvodů 
i protiimigrační politika 
Donalda Trumpa a obava 
ilegálních imigrantů, že 
budou chyceni na silnici 
policejními jednotkami.

Nejen pro rubl, ale i pro 
další komoditní měny zůsta-
ne situace na trhu s ropou 
klíčovým kurzotvorným 
faktorem. Ve druhé půlce 
roku očekáváme stabiliza-
ci na trhu a mírný cenový 
vzestup.

autor je hlavním ekonomem Kb

Akcie, měny & názory

Jan Vejmělek

Schopnost ropného 
kartelu OPEC být ce-
notvůrcem narušují 
zejména američtí 
břidlicoví těžaři, 
kteří jsou schopni 
produkovat za nižší 
a nižší ceny.

Chcete vědět, jak přežijí finance v internetové době?

14. 9. 2017
NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Registrujte se na www.e15.cz/events

FINTECH REVOLUCE II.
FINTECH REVOLUCE V ČESKU A VE STŘEDNÍ EVROPĚ

273381/22� inzerce
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n Britská královna po-
dle tradice přednesla 
nejbližší plány vlá-
dy. Kabinet Theresy 
Mayové přitom stále 
nemá zajištěnou po-
třebnou parlamentní 
podporu severoirské 
Demokratické unioni-
stické strany.

Britská vláda zajistí zemi 
nejlepší možnou dohodu 
pro odchod z Evropské unie 
včetně nových obchod-
ních, celních i imigračních 
pravidel. Řekla to královna 
Alžběta II. v tradičním 
projevu, kterým v méně 
ceremoniální podobě než 
obvykle zahájila zasedání 
nově zvoleného britského 
parlamentu.

Královnin projev, který 
je dílem týmu premiérky 
Theresy Mayové, vytyčil 
vládní plán na nejbližší dva 
roky, neboť na příští rok byl 
každoroční proslov kvůli 
očekávaným náročným 
brexitovým vyjednáváním 
zrušen.

Panovnice zmínila více 
než dvě desítky návrhů 
zákonů, s nimiž počítá rodící 
se kabinet. Třetina z nich 
přímo souvisela s odcho-
dem z EU. Vedle zákona, 
který zruší normu z roku 
1972 o přistoupení Británie 

k tehdejšímu Evropskému 
hospodářskému společen-
ství, chystá vláda oddělené 
normy o clech, obchodu, imi-
graci, zemědělství, rybolovu, 
mezinárodních sankcích či 
jaderné bezpečnosti.

Legislativní plány kabine-
tu Theresy Mayové počítají 
rovněž s přehodnocením 
protiteroristické strategie. 

„Ve světle teroristických 
útoků v Manchesteru a Lon-
dýně bude přehodnocena 
protiteroristická strategie 
mé vlády, aby měly poli-
cie a bezpečnostní složky 
všechny pravomoci, které 
potřebují,“ řekla Alžběta II.

Mayová hodlá připravit 
řadu dalších návrhů týkají-
cích se britské ekonomiky, 

sociální politiky či bezpeč-
nosti. Její konzervativci však 
nemají v Dolní sněmovně 
většinu a budou odkázáni 
na podporu severoirských 
unionistů, která může být 
mnohdy vykoupena velkými 
ústupky a někteří analy-
tici považují za reálnou 
možnost konání dalších 
předčasných voleb. /čtk/

ostrovní prioritou je brexit
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Proti tradici. Do sídla Sněmovny lordů ve Westminsterském paláci včera královna nedorazila 
v kočáře taženém koňmi, jak je obvyklé, ale v limuzíně. 
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Vojáci Bundeswehru 
opustí základnu incirlik
Německý parlament se 
vyslovil pro stažení vojáků 
Bundeswehru z turecké 
letecké základny Incirlik. 
Zhruba 260 německých 
vojáků, kteří se účastní 
boje proti IS, se přesune 
na jordánskou základnu 
Azrak. Stažení vojáků ze 
spojenecké země NATO je 
vyústěním opakovaného 
sporu o návštěvy němec-
kých poslanců u vojáků 
Bundeswehru. 

japonsko a eU spějí 
k volnému obchodu
Japonsko a Evropská unie 
mají na dosah širokou 
dohodu o volném obcho-
du, která odbourá většinu 
cel a zlepší pravidla pro 
investice. Shodli se na tom 
japonský ministr zahrani-
čí Fumio Kišida a evrop-
ská komisařka pro obchod 
Cecilia Malmströmová.

irácká armáda dobývá 
mešitu v Mosulu
Irácká armáda postoupila 
v boji proti radikálům 
v Mosulu v jeho historické 
části. Podle vojenských 
zdrojů jsou vojáci asi tři 
sta metrů od mešity An-
-Núrí, v níž v roce 2014 
vůdce Islámského státu 
abú Bakr Bagdádí vyhlásil 
chalífát. /čtk/

Krátce

n Tlaku vlastní strany, 
jež už jej v čele kabi-
netu nechtěla, odolá-
val premiér jen týden.

Rumunský parlament včera 
podle očekávání vyslovil 
nedůvěru vládě. Hlasování 
iniciovala Sociálnědemora-
tická strana (PSD), jejímuž 
šéfovi Liviu Dragneovi 
se znelíbil spolustraník 
ve funkci premiéra Sorin 
Grindeanu. Strana je přitom 
lídrem vládnoucí koalice.

Ve 464členném zákono-
dárném sboru podpořilo 
odvolání Grindeanuova 
kabinetu 241 poslanců. 

Tento výsledek se očekával, 
neboť záměr předsedy PSD 
Dragney zbavit se premiéra 
podpořil menší koaliční 
partner sociálních demokra-

tů Aliance liberálů a demo-
kratů (ALDE). 

Krize v PSD vyvrcholila 
před týdnem, kdy vedení 
strany na své schůzi jedno-

myslně rozhodlo o stažení 
podpory svému premiérovi 
a vyzvalo ho, aby i s celou 
vládou odstoupil. Grindeanu 
to ale odmítl. Dragnea ho už 
předtím několikrát vyzval 
k demisi, protože prý ztratil 
důvěru v jeho kabinet, ale 
bez úspěchu. Rozhodnutí 
vedení sociálních demokratů 
ještě týž den podpořila ALDE 
a z vlády stáhla své ministry.

Otázkou zůstává, kdo 
sestaví novou vládu. Sám 
Dragnea se po loňských 
prosincových volbách, které 
vyhrála PSD, stát premiérem 
nemohl, protože byl dříve 
odsouzen za volební podvo-
dy a podplácení. /čtk/

rumunští poslanci odepsali vládu

rozvrat. Počínání sociálních demokratů podpořila koaliční alDE 
a z vlády stáhla své ministry.
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v Bruselu 
asi zaútočil 
maročan

Mužem podezřelým z po-
kusu o spáchání teroristic-
kého útoku na bruselském 
hlavním nádraží je 36letý 
Maročan Usáma Z. Infor-
moval o tom včera mluvčí 
belgické prokuratury Eric 
Van der Sypt. Už dříve 
úřady uvedly, že útočníka 
v úterý večer na nádraží 
zastřelila vojenská hlídka 
poté, co způsobil menší 
výbuch. Kromě útočníka 
při incidentu, který proku-
ratura označila za tero-
ristický útok, nikdo další 
zraněn nebyl. /čtk/
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n Politické námluvy mezi Českem a Čínou jsou prvním 
krokem na dlouhé cestě, která může, ale nemusí skončit 
plácnutím ruky mezi obchodníky. Podnikat v Česku se přesto 
vyplatí i díky naturelu zdejších lidí: „Češi jsou velmi kreativní 
a přemýšliví. Jejich kouzlo je v tom, že i když některé z jejich 
záměrů vypadají přinejmenším neprakticky, nakonec se jeví 
jako dobré rozhodnutí,“ říká šéf české pobočky Bank of 
china hou wenbo ve svém vůbec prvním rozhovoru.

Jaroslav Bukovský

 Bank of China je v Česku 
již více než rok. Kolik 
vás stálo vytvoření české 
filiálky?
Nebylo to více než milion 
eur.

 Dá se po roce zhodnotit, 
jak jde byznys? Kolik jste 
za tu dobu nabrali klientů?
Byznys jde v zásadě dobře, 
cílíme na firemní financová-
ní, nepouštíme se do retailu 
a v nejbližší době to ani ne-
chystáme, což je dáno hlavně 
naší kapacitou. Uplynulý 
rok byl ve znamení schůzek 
s byznysmeny a navazování 
vztahů s většinou zdejších 

velkých firem. V kontaktu 
jsme nyní zhruba se čtyřmi 
až pěti desítkami firem, 
nicméně ne se všemi už 
nějak obchodujeme. Pokud 
jde o reálné výsledky, máme 
nyní několik klientů.  

 Už vyděláváte?
Uplynulý rok jsme uzavřeli 
se ztrátou. Nevydělali jsme 
zatím moc peněz, protože 
jednání o konkrétních pro-
jektech se teprve rozbíhají. 
Ale letos ke konci roku před-
pokládáme, že už se dostaví 
první zisk. 

 Jaký objem peněz máte 
v Česku momentálně roz-
půjčovaný?

V rámci regionu je to něco 
mezi třemi až pěti sty mi- 
liony eur. 

 Jedním z vašich záměrů 
při vstupu do Česka bylo 
propojit český a čínský 
byznys. Daří se to?
V posledních letech se kvalita 
vztahů mezi Českem a Čínou 
dramaticky zlepšila. Spous-
ta čínských firem začala 
přemýšlet, jaký byznys se dá 
v Česku dělat. Máme v Číně 
širokou síť poboček s obrov-
skou klientelou ze všech prů-
myslových odvětví a předsta-
vujeme ji zdejším firmám. 

 Jak důležitá je pro 
vzájemný byznys obou 
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Bez politiky není byznys

zemí role prezidenta Miloše 
Zemana?
Jeho role je podstatná v pod-
poře vztahů mezi oběma 
zeměmi. Za nás mohu říci, 
že jeho zvolení byznysu pro-
spělo. Kvůli potenciálnímu 
partnerství už jsme zorgani-
zovali i několik obchodních 
cest pro české firmy do Číny. 
Zájem tamních podniků je 
totiž velký, Česko se stalo 
v Číně velmi populární.

 
 Do jaké míry může být 

problémem pro česko-čín-
ské vztahy, pokud Zeman 
nebude zvolen v dalším 
funkčním období?
České firmy i zdejší lidé, 
myslím, už do značné 
míry změnili svůj postoj 
vůči Číně a cítí partnerství 
s naší zemí především jako 
výhodu. Pokud vyhraje 
Miloš Zeman, pro vztahy to 
bude samozřejmě jen dobře, 
pokud ne, nedomnívám se, 
že by chtěl nový prezident 
současné dobré vztahy 
s Čínou měnit, nebylo by 
to moudré ani dobré pro 
byznys. Ostatně Hedváb-
ná stezka nabídne Česku 
spoustu příležitostí.

 V rámci regionu 
střední Evropy jsme 
rozpůjčovali něco 
mezi třemi až pěti sty 
miliony eur. 

 Máte mimo současného 
prezidenta nějakého prefe-
rovaného kandidáta?
Nemáme, děláme byznys. 
Přišli jsme ostatně na čes-
ký trh nedávno a nemáme 
o české politické scéně příliš 
informací.

 Oznámili jste příchod 
do Česka v období laviny 
plánů, kterak tu Čína hodlá 
investovat. Statistiky ale 
zatím hovoří o tom, že pří-
tok peněz do Česka je velmi 
omezený. 
Skutečných obchodů je 
navzdory zájmu firem 
relativně málo, ekonomika 
a politika jsou přece jen dva 
různé světy, byznys potře-
buje čas. Politika nicméně 
vytvořila nutný základ 
pro obchod. Mezi Čínou 
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vystudoval 
Šantungskou 
univerzitu, 
po studiích 
začal pracovat 
pro tamní pobočku 
bank of china, poté 
postupně prošel filiálkami 
banky v londýně a varšavě. 
v roce 2015 získal post šéfa 
pražské pobočky banky. 
Jeho žena je profesorkou 
na čínské ocean university. 
hou Wenbo miluje klasickou 
hudbu a badminton. 

hou  
wenbo (54)

a Českem jsou rozjednané 
obchody v jaderné energeti-
ce a v dopravě. 

 Někteří z českých 
politiků s oblibou mluví 
o Česku jako o vstupní 
bráně Číny do Evropy. Je 
tomu tak?
Zčásti. Čína už je v Evro-
pě řadu let. V minulosti 
čínské firmy vstupovaly 
na evropský trh přes Velkou 
Británii, Německo, Francii. 
Takže v Evropě už jsme, 
teď Čína vstupuje přímo 
do evropských firem. Loni 
dobře zafungovalo jako most 
do střední Evropy Polsko, 
v Česku hledá Čína primárně 
příležitosti na zdejším trhu, 
případná expanze dále je 
spíš v druhém plánu.

 
 Český trh ale musí být 

pro čínské giganty příliš 
malý.
To je pravda, ale i malý trh 
může mít své výhody a pro-
dukty, které zaujmou. 

 Vnímáte i zájem čes-
kých firem o podnikání 
v Číně? 
Velkým hráčům, jako je 
Home Credit, se podnikání 
v Číně rozvíjí slibně, je zde 
rovněž silně zakořeně-
ná dobrá pověst českého 
strojírenství a technologií. 
Konkrétní české zboží, které 
může udělat díru do čínské-
ho trhu, ale musíme teprve 
hledat. A může být překva-
pivé, kde ho najdeme. Když 
jsme začínali před pěti lety 
třeba v Polsku, začaly se 
odtamtud do Číny dovážet 
zemědělské produkty. Čína 
je po kvalitním ovoci hlado-
vá, hitem se tak v Číně stala 
třeba polská jablka. Obecně 
je středoevropské zboží 
nepříliš drahé, a přitom 
splňuje evropské standardy 
kvality.

 Bude se Bank of China 
podílet na financování Hed-
vábné stezky? 
Ano, podnikli jsme už v této 
věci řadu kroků, na čínské 
i na české straně. 

 Bude mít vůbec nějaký 
obchodní přínos?
Účelem Hedvábné stezky je 
vytyčit skupinu zemí, kam 
prioritně poplynou čínské 
investice. Pro firmy v těchto 
státech to zase bude ideální 
příležitost, jak najít čínského 
partnera. Jako banka jsme 
připraveni taková part-
nerství podpořit a klienti 
ze zemí Hedvábné stezky 

budou mít privilegovanou 
pozici.

 Vašimi českými part-
nery jsou povětšinou velké 
finanční skupiny jako na-
příklad Penta nebo KKCG. 
Má spolupráce už nějaké 
výsledky? 
S Pentou a s KKCG diskutu-
jeme o několika konkrétních 
obchodech. Jsme si navzájem 
prospěšní, jim může pomoci 
naše síla na čínském trhu, oni 
nám zas mohou dodat zkuše-
nosti se svými zákazníky. 

 Lze obchody s těmito 
hráči více přiblížit?
S Pentou pracujeme 
na některých projektech 
například v medicínském 
byznysu, děláme ale i pro 
ČEZ nebo EPH. 

 Hodlá Bank of China 
na českém trhu vystupovat 
jen jako věřitel, nebo i v roli 
investora?
Jako investor určitě ne. Pokud 
bychom objevili nějakou 
investiční příležitost, chopila 
by se jí některá z investičních 
dcer naší mateřské banky. 

 Záměrem české 
vlády je zřejmě 
udělat z Prahy 
finanční centrum 
regionu. To je velmi 
odvážný nápad 
pro tak malou 
zemi sousedící 
s velkým Polskem 
či s vyspělým 
Rakouskem. Nebude 
to snadné. 

 Před Prahou jste prošel 
Londýnem a Varšavou. 
Dělá se byznys v Česku 
jinak?
Česko je vstřícnější než 
některé evropské země, pod-
niká se tu třeba podstatně 
lépe než v Polsku. Česko je 
otevřenější, příchod sem byl 
jednoduchý, ať už z pohledu 
vlády, ministerstev nebo 
centrální banky. 

 Co je na českém trhu 
nejtěžší?
V tom mám zcela jasno, je 
to čeština. Obchodně je to 
ale malá velikost trhu, kde 
chybějí velcí partneři pro 
byznys. Skutečně velkých 
firem jsou zde desítky, takže 
obchodních příležitostí zase 
není tolik. 

 Jak vidíte éru devizo-
vých intervencí v Česku? 
Myslím, že to bylo nutné, 
česká ekonomika je malá 
a koruna nepatří mezi 
hlavní světové měny. To 
znamená, že pokud nepočí-
táte s přijetím eura, musíte 
akceptovat velkou míru 
kurzových pohybů, což je 

pro ekonomiku nepříjemné. 
Zároveň ale centrální banka 
udělala dobře, že režim včas 
ukončila.

 
 Čínský a český hospo-

dářsko-politický model je 
zcela odlišný. Existuje něco, 
čím se obě země mohou 
navzájem obohatit?
Obě země mají za sebou 
rozdílnou minulost a jde 
o zcela různé ekonomiky 
s odlišnými potřebami. 
Zatímco Česko je dlouhodo-
bě vyspělou ekonomikou, 
Čína je ve fázi velmi rychlého 
růstu z nižšího základu. 

 Jací jsou podle vás Češi?
Velmi kreativní a velmi 
přemýšliví. A jejich kouzlo 
je v tom, že přestože některé 
z jejich záměrů vypadají 
přinejmenším neprakticky, 
nakonec se jeví jako dobré 
rozhodnutí. 

Když jsme se poprvé 
rozhodli jít do Česka, protože 
nám zdejší trh přišel perspek-
tivní, byli jsme překvapeni, 
když prezident a premiér 
oznámili, že sem chtějí pozvat 
i další velké čínské banky, 
jako třeba ICBC. Říkali jsme 
si, že malé Česko prostě musí 
být pro tolik velkých čín-
ských bank příliš malé. Nejen 
my, ale spousta úředníků 
na vysokých místech byla 
přesvědčena, že k tomu nako-
nec nedojde. Nakonec tu ale 
jsou a navzdory očekáváním 
do Prahy z Číny létá i několik 
přímých spojů. Někdo by 
mohl říci, že bude stačit jeden. 

Záměrem české vlády je 
zřejmě udělat z Prahy fi-
nanční centrum regionu. To 
je velmi odvážný nápad pro 
tak malou zemi sousedící 
s velkým Polskem či s vyspě-
lým Rakouskem. Nebude to 
snadné. 

Chceme zůstat u komplexního 
financování velkých projektů.  

 Máte na českém trhu 
nějaký cíl řekněme v pětile-
tém výhledu?
Odhadujeme, že klientům, 
kterých bude necelá třicítka, 
půjčíme celkem něco kolem 
miliardy eur. Hodláme se 
soustředit jen na největší 
domácí firmy.



Stávka, které 
bychom měli 
tleskat
Vysokoškolská obec možná 
bude mít letos delší prázd-
niny. Díky vládním politi-
kům, kteří ji dlouhodobě 
krmí sliby namísto toho, 
aby uspokojivým způsobem 
naplnili rozpočty vysokých 
škol. Není divu, že rektoři 
po letech nadějí, že zabe-
rou racionální argumenty, 
dospěli k jemné výhrůžce. 
Pokud ministerstvo financí 
nezvýší rozpočtovou kapi-
tolu školství tak, aby vysoké 
školy dostaly víc peněz, mož-
ná se odloží začátek nového 
semestru. 

Výhrůžka je to vzhledem 
k rozdílu mezi sliby a skuteč-
ností opravdu jemná. Vláda 
letos v dubnu schválila 
opakované zvýšení rozpoč-
tu školství, který počítal 
s nárůstem peněz pro vysoké 
školy o víc než čtyři a půl mi-
liardy korun. Aktuální návrh 
ministerstva financí ovšem 
počítá s růstem zhruba o sto 
milionů. Peníze na vysoké 
školy v současném návrhu 
prostě chybějí. Rektoři při-
tom už dlouho upozorňují, 

že kvůli podfinancování 
klesá konkurenceschop-
nost škol. Nynější šéf státní 
pokladny jim zatím vzkázal, 
že v rezervách mají peněz 
dost a měli by je přestat 
lít do betonu, tedy stavět 
nové budovy. Moc nadějný 
start do diskuze o podobě 
školského rozpočtu, která by 
měla začít dnes, to tedy není. 
Tak se podívejme na některá 
fakta.

Univerzita Karlova se 
v mezinárodním žebříčku 
vysokých škol během posled-

ních pěti let stále propadá. 
Jak plyne z hodnocení brit-
ské společnosti Quacquarelli 
Symonds, v roce 2014 byla 
na 233. pozici, letos obsadila 
314. příčku řebříčku. Hod-
nostáři univerzity považují 
– vzhledem ke stagnaci fi-
nancování českých vysokých 
škol – i tuto pozici za úspěch. 
Aby taky ne, podle autorů 
žebříčku Univerzita Karlova 
ještě pořád patří mezi zhru-
ba jedno procento elitních 
vysokých škol. Hodnotí se 
reputace mezi učiteli a vědci 

z jiných univerzit, reno-
mé mezi zaměstnavateli, 
citovanost autorů, průměrný 
počet studentů na jednoho 
vyučujícího a počet cizin-
ců. Univerzita Karlova má 
z českých vysokých škol 
nejlepší akademickou pověst 
a zastoupení zahraničních 
studentů. Do první pětistov-
ky z více než čtyř tisíc posu-
zovaných škol z celého světa 
se ještě vešlo České vysoké 
učení technické. O něco níže 
se umístily další univer-
zity – Masarykova v Brně 
a Palackého v Olomouci. 
I tak je to skoro malý zázrak, 
například vzhledem k tomu, 
jak finančně odměňujeme 
vysokoškolské kantory.

Jistě, platy, které by mimo 
jiné měly vyjadřovat prestiž 
toho kterého povolání, jsou 
ve školství obecně mizer-
né. Výmluvně to dokládá 
jiné srovnání, totiž letošní 
žebříček OECD. Podle něj 
patří Česku poslední místo 
z deseti zemí, v nichž učitele 
platí nejhůře. Pro názornost, 
co to znamená pro vysoké 
školy – třeba na huma-
nitních fakultách berou 
asistenti a docenti méně 
než prodavačky v některých 
obchodních řetězcích. Nej-
spíš by opravdu bylo dobře, 
aby vysoké školy na podzim 
stávkovaly. Snad by politi-
kům natvrdo došlo, že každá 
země potřebuje elity. Ty ji 
táhnou dopředu, armáda 
polovzdělaných lidí může 
maximálně zajistit údržbu.

| 14 | názory a komentáře

Vykročení do diskuze 
o konečné podobě 
školského rozpočtu, 
která by měla začít 
dnes, moc šťastné 
nebylo.

Tvář dne 

 Má vláda se bude snažit udržet 
hluboké a výjimečné vztahy  
s evropskými spojenci,

řekla v tradičním projevu  
v parlamentu britská královna 
alžběta ii. 
str. 10
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Čuba a vkus proti pohodlí
Případ senátora Františka Čuby, kterého už skoro rok ni-
kdo neviděl v práci, je uzavřen. Předseda Čubova senátor-
ského klubu Jan Veleba řekl, že když už slušovický vizionář 
nemůže vrátit senátorský plat, alespoň do konce měsíce 
zavede v bance trvalý příkaz, jímž svou výplatu přesmě-
ruje na nějakou organizaci, která se stará o mládež. 

Jeden by si myslel, že Velebovi uniklo to hlavní, co je 
na Čubově dlouhé absenci nepříjemné – to nejsou peníze, 
nýbrž fakt, že senátor nevykonává práci, k níž byl vybrán 
v demokratických volbách. To se trvalým příkazem věru 
vyřešit nedá. To by se dalo, není-li možné se ani po roce 
do práce vrátit, vyřešit jen složením mandátu. Z toho by 
ale zase plynula ztráta mnoha prebend pro Velebu, jemuž 
by se ztrátou jednoho člena pod rukama rozpadl jeho 
senátorský klub. Setrvání nejprogresivnějšího z jezeďáků 
v horní komoře zkrátka není jen otázkou obecného vkusu, 
ale také otázkou zcela konkrétního pohodlí. Co je důleži-
tější, je celkem zjevné.
 Martin Čaban

Komentář

Jana Havligerová
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dům z karet dál ztrácí švih

Dušan Kütner

Po stagnaci písničkářské 
scény na přelomu tisíciletí se 
od té doby přece jen čím dál 
častěji objevují noví umělci, 
kteří mají co říct. O slovo se 
nyní hlásí Jan Pokorný říka-
jící si Pokáč, který přichází 
s debutovým a povedeným 
albem nazvaným Vlasy.

Už samotný název nazna-
čuje, nakolik se písničkář 
dokáže na sebe i svět kolem 
dívat se (sebe)ironií a nad-
hledem bez zbytečných frází 
a klišé, neboť šestadvacetiletý 
hudebník zrovna hippísáckou 
hřívou opravdu neoplývá.

S kytarou, banjem či u kla-
víru se pouští do přirozeně 
znějících, melodických, více 

folkových než mainstrea-
mových a nijak agresivních 
písní. Výjimkou je „hráčská“ 
popově laděná píseň Vymlá-
cený entry, která je ovšem 
první, jíž na sebe upozornil, 
takže chybět nemůže.

Zásadní roli – tak jak to 
u písničkářů má být – hrají 
texty. Jsou vtipné, hravé, 
ironické, bez ukoptěné snahy 
vzbudit emoce ať už pozitivní 
či negativní a bez zbytečných 
vulgárních slov.

Někdy konfrontuje sny do-
spívajícího o dospělém životě 
s povzdechem, že „občas se 
zdá, že účelem dospívání je 
úspěšně se vyvinout ve vzor-
né plátce daní“, přemýšlí 
o tom, co by se stalo, kdyby 
dneska nevstal, či si přiznává, 

že „dříve lítal ke hvězdám 
a teď je rád, že trefí domů 
sám“. K mainstreamu se pak 
vyhrazuje v duetu Lovesongy, 
kdy jeho partnerka Kateřina 
Marie Tichá doufá, že „love-
songů jsou už kvanta, nechci 
z tebe mít Jamese Blunta“. 
Tak snad mu to vydrží, že.

Debutová alba jsou často 
brána jako první best of dosa-
vadní tvorby každého umělce 
či skupiny. Jan Pokorný alias 
Pokáč odstartoval lépe než 
dobře. Obhajoba na pří-
padném druhém albu bude 
výrazně těžší.

Pokáčův povedený debut

tvrdá kamPaň. Pátou řadu zachraňují excelentní herecké výkony v čele s Kevinem Spaceym v roli 
Franka Underwooda bojujícího o prezidentský post v tvrdé kampani před řádnými volbami.

Fo
to

 n
et

fli
x

n Scenáristé interne-
tové televize Netflix 
divákům již popáté 
naservírovali nových 
třináct dílů seriálu 
House of Cards. Jako 
strhující politické 
drama jej však bohu-
žel už popsat nelze.

Marek Schwarzmann

Napínavá cesta ambicióz-
ního páru Franka a Claire 
Underwoodových k moci 
v USA se v páté sezoně 
seriálu House of Cards 
zasekla. Dost možná je to 
dáno tím, že prezidentského 
a viceprezidentského úřadu 
se již v předchozích sezo-
nách zmocnili, a tak trochu 
nemají koho ničit a proti 
komu pletichařit.

Pravděpodobnější však 
bude pohrávání si s myš-
lenkou, že za mocí v Bílém 
domě je ještě jedna reálná 
moc, které je třeba do-
sáhnout. Okaté narážky 
na ilumináty a tajná setkání 
mocných mužů v politice 
a byznysu ale na tradiční 
syrovosti a kvalitě seriálu 
značně ubraly.

Frankovo detailní pláno-
vání politických kroků v boji 
o prezidentský post se navíc 
v rukách nových scenáris-

house of cards, 5. sezona

(dramatický seriál, USa)
režie: alik Sakharov, roxann 
Dawsonová, Daniel minahan, 
agnieszka hollandová, robin 
Wrightová
hrají: kevin Spacey, robin 
Wrightová, andrew Polk, James 
martinez, michael kelly
hodnocení: 60 %

tů rozplynulo na frázovité 
hlášky o „politickém pekle“ 
a sem tam šokující čin, aby 
záblesky hlubšího motivu 
divákovo oko postřehlo 
až v gradujících finálních 
dílech. Ty jediné zachraňují 
hodnotu páté série, která již 
nevznikala pod taktovkou 
původního tvůrce House of 
Cards Beaua Willimona.

Efekt zkorumpovanosti 
a nehoráznosti činů hlav-
ních protagonistů a americ-
ké politiky navíc pozbývá 

na ráznosti i kvůli tomu, že 
v současném Bílém domě 
sedí Donald Trump. Ten 
svými skandály a podivnými 
výroky Franka Underwooda 
téměř dorovnává, a divák 
tak přichází o další efekt 
šoku z toho, co by bylo v po-
litice možné.

Vágnější děj seriálu 
alespoň zachraňují exce-
lentní herecké výkony, které 
předvádějí obzvláště Kevin 
Spacey v roli prezidenta 
a kandidáta Franka Under-

wooda a Michael Kelly hra-
jící prezidentova muže číslo 
jedna Douga Stampera.

Pokáč: vlasy

vydal: Warner music
délka: 59:50
hodnocení: 80 %

Oscarový Day-lewis 
končí s herectvím

Britský herec Daniel Day-
-Lewis se v šedesáti letech 
rozhodl ukončit filmovou 
kariéru. Jediný majitel tří 
Oscarů za mužský herecký 
výkon v hlavní roli za filmy 
Moje levá noha, Až na krev 
a Lincoln se k nezvyklému 
kroku rozhodl z osobních 
důvodů, uvedla jeho mluvčí.

na Festivalu spisovatelů 
bude Menasse či adonis
Hosty pražského listopa-
dového Festivalu spisova-
telů Praha bude rakouský 
spisovatel a kritik rakous-
ké společnosti i EU Robert 
Menasse, syrský básník 
a odpůrce islámského 
fundamentalismu Adonis 
či ruský básník Kirill 
Medveděv kritický vůči 
Vladimiru Putinovi.

coldplay vydají 
pětipísňové eP album
Skupina Coldplay vydá 
po dvou letech další desku, 
a to pětipísňové EP album 
Kaleidoscope. Deska vyjde 
v polovině července digi-
tálně, o dva týdny později 
pak na CD a LP. Na novém 
počinu skupina spolupra-
covala mimo jiné se skla-
datelem Brianem Enem 
a producentem Markusem 
Dravsem. /čtk, duk/

Krátce

dvacet let. V pražském Domě u Kamenného zvonu začíná 
v pátek výstava Jaroslava Róny zachycující tvorbu za poslední 
dvě desetiletí. nabídne sochy, malby i videoinstalace.
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indie cviČila. 
Statisíce lidí po celé 
indii včera hromad-
ně cvičily během 
oslav mezinárod-
ního dne jógy. 
Sociální sítě byly 
zaplaveny záběry 
indů, kteří společně 
cvičí na stadionech, 
ve školách, ale 
i na letadlové lodi, 
proti siluetě města 
bombaje či před obří 
bustou hinduistické-
ho božstva Šivy.

n Digitální měny jsou 
požehnáním pro ty, co 
nemají v lásce dohled 
státu a procesní pře-
kážky vůbec.
 

Nadějné start-upy objevují 
nový způsob, jak do sebe 
od investorů nasát kapitál. 
Primární úpisy digitálních 
mincí jsou lákavé svou 
neregulovaností a decentra-
lizací. Stejně jako celý sektor 
kryptoměn.

Velikost vydání veřejné-
ho úpisu mincí překonává 
rekordy. Společnost Bancor 

zabývající se metodami, jak 
usnadnit emisi obchodova-
telných digitálních mincí 
na trzích kryptoměn, tímto 
způsobem nedávno vybrala 
153 milionů dolarů. Tyto 
digitální „mince“ (takzvané 
tokeny), vyměnitelné za vir-
tuální měny, jako je ether či 
bitcoin, jsou ekvivalentem 
akcií na burze a slouží jako 
další zdroj financování fi-
remního rozvoje. Narůstající 
popularita této metody navíc 
potvrzuje trend prorůstání 
virtuálních měn do stále vět-
šího množství aspektů života.

V Česku lze kryptoměnou 
bitcoin nově platit napří-

klad v českém e-shopu Alza, 
ve formě předplácení kreditu 
zákazníka s ním pracuje 
i server na DámeJídlo.cz. 
V zahraničí jdou ještě dále, 
ve Spojených státech si 
zákazníci mohou za bitcoi-
ny koupit vlastní dům nebo 
auto, na Kypru zase ve měně 

bitpay platit školné. Digitální 
měny se dají i studovat, na-
příklad také právě na Kypru.

Výhody virtuálních 
měn přitom existují hned 
na několika úrovních. Žádné 
náklady na zprostředkování 
transakcí. Možnost úspěš-
ně spekulovat a vydělávat 
na rostoucích kurzech. Stou-
pence digitálních měn, kteří 
nemají v oblibě dohled státu, 
také potěší jejich decentrali-
zace, a díky veřejné databázi 
transakcí zároveň i celková 
transparentnost. To všechno 
jsou aspekty, které vedou 
firmy k tomu, že peníze 
od investorů zkoušejí získat 

emisí vlastních virtuálních 
mincí namísto akcií, jež jsou 
svázány mnohými procesní-
mi překážkami.

Kryptoměny mají však 
i své nedostatky: neustálé 
změny v hodnotě oběživa, 
nedořešená otázka regula-
ce, minimum jistot. Také 
ne každý projekt, který je 
na kryptoměnách založený, 
automaticky skončí úspě-
chem. Příkladem může být 
i ambiciózní projekt Mars- 
Coinu, virtuální měny, která 
si vytkla za cíl stát se oficiál-
ní měnou Marsu. U investorů 
se ale nesetkala s velkým 
pochopením. /špa/

Trendy

Firmy místo akcií upisují vlastní virtuální mince
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