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Zaorálek chce sloučit 
obchod se svým úřadem
Současný rezort průmyslu 
a obchodu by se měl podle 
ministra zahraničí Lubo-
míra Zaorálka změnit na 
ministerstvo hospodářství. 
Nový úřad by měl v gesci 
i vědu, výzkum, inovace, 
podporu malých podniků 
či digitalizaci. str. 3

Za litecoiny se dá 
v Česku koupit i káva
Pražská kavárna v Paralel-
ní Polis nově přijímá vedle 
bitcoinu další kryptomě-
nu. V akceptaci litecoinu 
ji bude brzy následovat 
e-shop Alza.cz. Jako první 
začaly litecoin přijímat 
v Česku brněnské pobočky 
řetězce Subway. str. 4

Šéf SPD slibuje Němcům 
sociální spravedlnost
Němečtí sociální demokra-
té  mají tři měsíce na to, 
aby dohnali náskok unie 
CDU/CSU kancléřky Mer-
kelové před parlamentními 
volbami. Během nedělního 
sjezdu se snažili voliče 
přesvědčit, že v zemi zajistí 
sociální spravedlnost. Ex-
perti ale ve volební zvrat 
nevěří. str. 10
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Ceny kanceláří  
letí vzhůru
Nájemné v prémiových admini-
strativních centrech se dostalo 
po čtyřech letech na více než 
20 eur za čtvereční metr a měsíc. 

BYZNYS

str. 4

Do Česka  
za prací 
Až 20 tisíc lidí by letos 
mohlo požádat v ČR 
o povolení k práci. 
Z toho 60 procent bude 
pocházet z Ukrajiny.

UDÁLOSTI
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PAVEL BĚLOBRÁDEK:

Už nevím pokolikáté jsem 
v Ležákách. Vždy to zde na mě 
zapůsobí. Letos je to 75 let. 
Je tu mnoho mladých lidí.

twitter.com/e15news

Dluhopisy  
pro módní butik

Až 150 milionů korun chce získat e-shop s módou Zoot prodejem svých 
dluhopisů. Není jediný, kdo se snaží tímto způsobem opatřit peníze na další 

rozvoj byznysu. Loni v Česku vydalo bondy za více než milion eur celkem 
57 společností, dvojnásobně více než předchozí rok.  BYZNYS / str. 6
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Volební hodokvas
Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek pomalu 
neví, kam dřív skočit. Zatímco by si měl při-
pravovat munici na Andreje Babiše, největšího 
rivala v nadcházejícím podzimním střetnutí, víc 
starostí mu dělá čelný straník a šéf Senátu Milan 
Štěch. Ten se úspěšně ráchá v dalších výrocích 
o živnostnících, kterými chce „opravit“ původní 
prohlášení, že by drobní podnikatelé byli užiteč-
nější v továrnách. Takže Zaorálek vymýšlí, jak 
Štěcha přimět, aby nemluvil v rozporu s voleb-
ním programem strany. Navíc mu dělá starosti 
i zavedené logo sociální demokracie: tradiční 
růže podle něj vypadá spíš jako hlávka zelí.

Poslanec ANO Martin Komárek, který, jak tvrdí, 
už dobrovolně nehodlá kandidovat do sněmov-
ny, barvitě popisuje „jak žil mezi zrůdami“. 
Nemýlíte se, myslí tím kolegy poslance. Sepsal 
knihu Nebezpečné stádo aneb Poslanec český 
a jiné retardované druhy. „Mohl jsem sledovat 
ponurý zvyk zvedání končetin, musel jsem strpět 
nekonečné poštěkávání, pozoroval jsem poslance 
u žrádla…,“ popisuje dění. Těšíme se, že v dalším 
spisku se ponoří do hlubin hnutí ANO.

Před volbami překvapuje i předseda STAN Petr 
Gazdík. ČTK, která se ho dotázala, jak by si Sta-
rostové s lidovci v případě volebního úspěchu po-
dělili vládních křesla, bryskně odpověděl: „My si 
teď nebudeme rozdělovat jitrnice, když nemáme 
ještě prase.“ Velmi dobře. Oblíbená průpovídka 
politiků o tom, že je předčasné porcovat medvě-
da, který ještě běhá po lese, už byla fakt nudná.

n Na pružnější vysílání 
jednotek do zahraničí 
klade důraz ODS. Mini-
str Martin Stropnický 
by chtěl prosadit hlavně 
to, aby Vojenské zpravo-
dajství mohlo sledovat 
internet.

Pavel Otto

Předposlední řádná schůze 
Poslanecké sněmovny před 
podzimními volbami má nabitý 
program, zákonodárci mají 
projednat na dvě stovky bodů. 
I když je jich oproti květnovému 
jednání zhruba o 170 méně, řada 
z nich nemá schválení vůbec jis-
té. Patří mezi ně ústavní novela 
o pružnějším vysílání armád-
ních jednotek do misí, na níž se 
shodují vládní i opoziční strany. 
Proti je jen KSČM. 

Místopředsedkyně výboru pro 
obranu za občanské demo-
kraty Jana Černochová vytýká 
Stropnickému, že vysílání 
vojáků do zahraničí nezařadil 
mezi priority. „Je to pro mě 
nepochopitelné, nyní je poslední 
šance ústavní změnu schválit,“ 
připomněla. Dodala, že se ji po-
kusí stejně jako při předchozích 
schůzích prosadit na program 
sama.

Ještě nedávno považoval 
předlohu za prvořadou i pre-
miér Bohuslav Sobotka (ČSSD). 
Dále zmínil dohodu o ochraně 
klimatu z Paříže nebo smlouvy 
o volném obchodu mezi EU 
a Kanadou. „Byla by hrozná 
škoda, kdyby tyto věci spadly 
pod stůl,“ řekl. 

Ministr obrany Martin Strop-
nický (ANO) však upřednostňuje 
rozšíření pravomocí Vojenské-
ho zpravodajství, aby mohlo 
kvůli kybernetickým útokům 
plošně sledovat internet. Návrh 
počítá i s možností protiútoku, 
při němž by agenti připojovali 
k zařízením provozovatelů elek-
tronických komunikačních sítí 
„aktivní technické prostředky“.

Jenže ministerstvu obrany 
záleží hlavně na schválení novely 
o jím řízené tajné službě, kterou 

předkládá. „Vysílání vojáků 
je poslanecký návrh. Budeme 
samozřejmě rádi, pokud se také 
projedná,“ uvedl mluvčí rezortu 
Jan Pejšek.

Rozšíření působnosti zpravo-
dajců přitom kritizují provozo-
vatelé internetu, obávají se zá-
sahu do soukromí lidí. Vadí jim 
i to, že při narušení sítí zůstane 
odpovědnost vůči klientům 
za bezporuchový provoz na nich.

Oproti tomu ústavní novela 
umožňující vládě rozhodovat 
o vysílání jednotek rychlé reakce 
nebo o pobytu cizích vojáků 
v Česku do 60 dnů bez souhlasu 
parlamentu má širokou politic-
kou podporu. Pro jsou všechny 
sněmovní strany s výjimkou 
komunistů, kterým se pomocí 
obstrukcí už dvakrát podařilo 
projednání návrhu zabránit.

Armádní novely 
mají poslední šanci

Zápisník  
Jany Havligerové

Protagonisté dne

Ladislav TRPÁK

ZAKLADATEL ZOOT

Bernard ARNAULT

VÝKONNÝ ŘEDITEL

Martin SCHULZ

PŘEDSEDA SPD

K rozvíjení dalšího byznysu 
a otevření nových obchodů se 
firma chystá vydat vlastní dluhopisy 
až za 150 milionů korun.

str. 6

Firma Louis Vuitton vyrábí boty 
v továrně v rumunském Cisnadie, 
polotovary pak exportuje, aby mohly 
nést označení „made in France“.

str. 8

Strana SPD ztrácí na alianci 
CDU-CSU až 16 procentních bodů 
a podle kritiků neví, jak efektivně 
oslovit voliče.

str. 10

• Ambicí koalice je podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) dokončit 
do říjnových voleb projednávání 35 návrhů. Jde o předlohy, které jsou 
v Poslanecké sněmovně ve druhém a v závěrečném třetím čtení. Do Senátu 
by tak měly doputovat ústavní novela o držení zbraní, růst plateb za státní 
pojištěnce nebo snížení hranice pro doplatky za léky. 

• Šanci mají také zákony o ochraně ovzduší, o platebním styku 
a o soukromých bezpečnostních agenturách. Pokud se nesejdou 
na mimořádném jednáni, čeká poslance poslední schůze v září.

• Insolvenční zákon, zákony o sociálním bydlení nebo zálohovaném výživném 
či novelu zákoníku práce už vláda odpískala. 

Co by vláda  
ještě ráda schválila

VYHLAZENÍ OSADY Ležáky si v neděli na místě tragédie připomněly tisíce lidí. Řečníci v projevech hovořili 
o nutnosti předávat informace o této události mladým generacím. Ležáky nacisté vypálili 24. června 1942 jako 
odvetu za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, dva týdny po vyhlazení Lidic. 

VZPOMÍNKA

Fo
to

 č
tk



n Až dvacet tisíc lidí 
by letos mohlo požá-
dat o povolení k práci 
v České republice. 
Z toho jich přibližně 
šedesát procent bude 
pocházet z Ukrajiny. 

Arsen Lazarevič

Zájem Ukrajinců o práci 
v České republice je enorm-
ní. Zatímco v roce 2014 po-
dalo žádost o zaměstnanec-
kou kartu, která umožnuje 
pracovat v Česku, 777 Ukra-
jinců, tak jen za období 
leden až květen letošního 
roku jich bylo 2897. 

Počet žádostí patrně 
nadále výrazně poroste. 
„Očekáváme, že v tomto 
roce poskytneme patnáct 
tisíc až dvacet tisíc zaměst-
naneckých karet a z toho 
jich přibližně bude šedesát 
procent z Ukrajiny,“ odhadl 
Ondřej Brychta z odboru 
azylové a migrační politiky 
ministerstva vnitra. 

Poprvé od finanční krize 
tak počet Ukrajincům udě-
lených zaměstnaneckých 
karet přesáhne počet udě-
lených pracovních povolení 
ze všech ostatních zemí 
dohromady. Zaměstnavatele 
ale i přesto situace neuspo-
kojuje. 

„Kvóta nastavená úřa-
dy dovoluje ročně přes 
takzvaný režim Ukrajina 
vydat pracovní povolení 
9800 Ukrajincům, to pro 
uspokojení potřeb zaměst-
navatelů, kterým chybí 
174 tisíc lidí, zdaleka ne-
stačí,“ uvádí viceprezident 
Svazu průmyslu a dopravy 
ČR Jan Rafaj s tím, že za-
městnavatelé jsou schopni 
zaměstnat z Ukrajiny až 
padesát tisíc lidí.  

Výrazně vzrostl také 
podíl schválených žádostí. 
Zatímco v roce 2014 české 
centrum ve Lvově neschváli-
lo přibližně čtyřicet procent 
žádostí o zaměstnaneckou 
kartu, tak v první polo-
vině letošního roku jsou 

neschválená pouhá čtyři 
procenta.  Důvodem jsou 
podle Brychty specifické 
programy jako právě režim 
Ukrajina. 

Do těchto programů vstu-
pují firmy, které vkládají 
poptávky po jednotlivých 
pracovních pozicích. Ucha-
zeč z Ukrajiny tak nejdříve 
musí splňovat podmínky, 
aby se vůbec mohla podat 
jeho žádost.

To však není zcela 
jednoduché. „Problém je 
především absence možnos-
ti Ukrajinců elektronicky 
se registrovat k pohovoru, 
který předchází podání 
žádosti,“ uvádí Oksana 
Rizak z advokátní kanceláře 
Rizak, která se zaměřuje 
na cizinecké, občanské a ob-
chodní právo zejména pro 
občany Ukrajiny a Ruska.

Podle Brychty bylo v mi-
nulosti z tohoto důvodu 
zahájeno vyšetřování, aby 
se vyvrátilo podezření na-
příklad z korupce. Vyšetřo-
vání však žádné protiprávní 
jednání nezjistilo a nikdo 
nebyl obviněn. Evropský 
parlament schválil v dubnu 
letošního roku bezvízový 
styk s Ukrajinou, který platí 
také pro Českou republiku. 

Ukrajinci tak mohou 
v průběhu 180 dní strávit 
v České republice devadesát 
dní, nemohou se ale nechat 
zaměstnat. 
 Více E15.cz

Tisíce Ukrajinců 
míří do Česka 
za prací  
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CZECH NEWS CENTER a. s., největší mediální dům
s nejvyšším počtem čtenářů na českém trhu,
hledá do svého týmu zkušeného kolegu/kolegyni na pozici:

    Náplň práce:
›   prodej tištěné inzerce do portfolia našich titulů
›   rozvíjení vztahů se zákazníky
›   plnění měsíčních prodejních cílů
›   rozšiřování portfolia aktivních klientů v daném segmentu
›   samostatné zvládnutí práce s inzertním systémem

    Požadujeme:
›   zkušenosti s prodejem inzerce (reklamy) výhodou
›   výborné vyjednávací schopnosti a komunikační dovednosti
›   SŠ vzdělání
›   znalost MS Excel a PowerPoint
›   řidičský průkaz skupiny B

    Nabízíme:
›   zázemí a profesní rozvoj ve vedoucí multimediální společnosti na trhu
›   motivačně nastavený systém finančního ohodnocení (fixní a provizní odměna)
›   zaměstnanecké benefity (stravenky, příspěvek na dopravu, vstupenkyna kulturní akce aj.)
›   práci v pracovním poměru
›   pracoviště v Praze 7 – Holešovicích

Pokud Vás tato pozice zaujala, pošlete nám Váš životopis na e-mail: personalni@cncenter.cz.

INZERTNÍ PORADCE
PRO SEGMENT IT
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Zaměstnanecké karty  
vydané žadatelům z Ukrajiny

*leden – květen Pramen ministerstvo vnitra

  Počet žádostí

   Počet kladných 
rozhodnutí

Tomáš Stingl

Přeskupení kompetencí mezi 
silnými vládními rezorty 
chce prosadit ministr zahra-
ničních věcí Lubomír Zao-
rálek. „Co nejdříve musíme 
začít dělat promyšlenou ná-
rodohospodářskou politiku. 
Přál bych si, aby v budoucnu 
bylo ministerstvo zahranič-
ních věcí zároveň minister-
stvem obchodu tak, jako je 
tomu i v jiných evropských 
zemích,“ uvedl Zaorálek.

Současné ministerstvo 
průmyslu a obchodu by se 
mělo transformovat na nové 
ministerstvo hospodářství. 
„V gesci by mělo také vědu, 
výzkum, inovace, podporu 
malých a středních podniků 
či digitalizaci,“ vysvětlil 
Zaorálek. Neupřesnil ale, kdy 
by podle něj mohlo k přesku-
pení pravomocí dojít.

Mezi oběma existujícími 
ministerstvy se dlouhodobě 
vlečou spory o to, kdo má 
jakou úlohu v zahraničním 
obchodě. „Dosud se tyto 
rezorty pořád zbytečně 
přetahují o kompe-
tence,“ podotýká 
Jiří Velebný 
z Univerzity 
Jana Amose 
Komenského 
v Praze, kte-
rý problema-
tiku vývozu 
i investic sle-
duje. Nevyjas-
něné pravomoci 
podle něj mohou 
u firem vyvolávat zmatek, 
na koho se mají ve státní 
správě obracet.

Zaorálek není jediný z vr-
cholných politiků, kteří chtě-
jí změnit současný systém 
ministerstev. Místopředseda 

vlády Pavel Bělobrádek před 
časem předložil vládním 
kolegům materiál, v němž 
navrhuje zřízení nového 
ministerstva, které by pod 
sebou mělo kompletní řízení 

vědeckých a inovač-
ních programů. 

Šéf hnutí ANO 
Andrej Babiš je 
zase přesvěd-
čen, že Česko 
potřebuje 
vytvořit 
ministerstvo 

veřejných 
investic, kam by 

se z ostatních mi-
nisterstev přesunuly 

mnohamiliardové dotace 
určené obcím a městům. 
Vzniknout by mělo ze 
současného MMR. Peníze 
pro sport by pak podle něj 
měla rozdělovat speciální 
agentura.

Zaorálek chce převést obchod 
pod ministerstvo zahraničí

Ministerstvo
průmyslu

a obchodu by se mělo

změnit
na ministerstvo

hospodářství.

http://www.e15.cz/tag/Ukrajina/1
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n Investoři do podni-
katelských realit mají 
v době rostoucích cen 
nemovitostí šanci 
na rychlejší návrat-
nost investic. Nájmy 
za komerční nemovi-
tosti totiž minimálně 
v prémiovém segmen-
tu rostou. 

Daniel Novák

Majitelé moderních kance-
lářských budov si poprvé 
po čtyřech letech mohou 
dovolit zvýšit firmám ná-

jmy. Podobně jsou na tom 
také vlastníci logistických 
a obchodních center. 
Důvodem je vysoká 
poptávka. 

„Nabízí se ana-
logie k bytům, 
které v někte-
rých částech 
Prahy rostou 
meziročně 
dvouciferným 
tempem. U ko-
merčních budov 
predikujeme růst 
nad inflačním očeká-
váním dvě až pět procent,“ 
uvedla Lenka Šindelářová, 
vedoucí výzkumu v poraden-
ské společnosti BNP Paribas 

Real Estate. Růst poplatků 
je silný zvláště v důležitých 
centrech byznysu. „Vysoká 

aktivita nájemců 
a nedostatek 

nově dokonče-
ných prostor 
v loňském 
roce vytvo-
řily vhodné 
prostředí pro 
růst nájmu. 

Ten jsme 
v několika uply-

nulých měsících 
skutečně zazname-

nali, i když jen v určitých 
lokalitách. V zásadě se jedná 
hlavně o lokalitu Pankrá-
ce,“ sdělila Radka Novak, 

která v konzultantské firmě 
Cushman & Wakefield vede 
kancelářský tým.

Slova realitních agentů 
potvrzují samotní develo-
peři. „Díky klesající míře 
neobsazenosti a stále velmi 
vysoké poptávce od nájemců 
se uvolnil tlak na počáteč-
ní pobídky a vytvořil se 
prostor pro růst nájemné-
ho. Ten je znatelný hlavně 
v zavedených lokalitách,“ 
řekla Alexandra Tomášková, 
ředitelka pronájmu v develo-
perské společnosti Skanska 
Property. 

V trofejních kancelář-
ských budovách se už 
měsíční nájemné dostává 

na 23 eur za metr čtvereční. 
V prémiových administra-
tivních centrech se nájemné 
znovu dostalo přes dva-
cet eur za čtvereční metr 
a měsíc. Tedy na úroveň, kde 
byla naposledy v roce 2013. 
Nájmy rostou také v retailu 
a v logistice, uvádí analýza 
BNP Paribas Real Estate.  

Do karet hraje tento vývoj 
investorům do komerčních 
realit. Podle šéfa české 
pobočky BNP Paribas Real 
Estate Stewarta Thomsona 
inkasování vyšších nájmů 
pomůže zrychlit návratnost 
investic v době, kdy ceny 
všech nemovitostí rostou, 
a výnosy proto klesají.     

Prostory pro byznys zdražují

V  trofejních  
kancelářských  

budovách se měsíční 
nájemné dostává na

23
eur za metr  
čtvereční.

27
34

89
/3
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n Bitcoin není jedinou 
kryptoměnou, s níž 
mohou čeští spotře-
bitelé platit. Kavárna 
v Paralelní Polis zača-
la přijímat i litecoiny. 
Brzy ji má následovat 
e-shop Alza.cz.

Jan Vávra

Pražská kavárna a prostor pro 
sdílené kanceláře Paralelní 
Polis chce v Česku přispět 
k propagaci další digitální 
měny. Podnik, který jako 
jeden z prvních začal přijímat 
platby bitcoinem, teď akcep-
tuje i virtuální měnu litecoin.

„Z praktického hlediska se 
způsoby platby neliší. Rozdíly 
jsou čistě technické. Zjed-
nodušeně řečeno stačí mít 
v telefonu správnou aplikaci,“ 
vysvětlil programátor Pavel 
Ševčík, který s komunitou 
Paralelní Polis spolupracuje. 
Česko podle něj patří k těm 
zemím, které v oblasti krypto-
měn určují trendy.

Argumentuje mimo jiné 
tím, že Paralelní Polis není 
jediným místem v Česku, 
kde najde litecoin uplatnění. 
V blízké budoucnosti jej má 

být možné využít také k úhra-
dě nákupů v internetovém 
obchodě Alza. „Pevně dou-
fáme, že se to podaří v řádu 
měsíců,“ uvedla mluvčí firmy 
Patricie Šedivá. 

Výčet společností, pro něž 
je litecoin běžným platebním 
prostředkem, dokonce může 
ještě výrazně vzrůst. Během 
jednoho měsíce jej totiž začne 
podporovat pokladní systém 
Storyous, který využívají tři 
tisíce českých firem. Jako prv-
ní ale začaly litecoin přijímat 
brněnské pobočky sendvičo-
vého řetězce Subway.

Důvodem k adopci dalších 
digitálních měn je hlavně  
výše transakčních poplatků 
v bitcoinové síti. „Činí zhruba 
semdesát korun za transakci. 
V případě litecoinu je to ale 
necelá koruna, což měnu 
činí mnohem užitečnější pro 
platby desetikorunových 
i stokorunových položek. 
Nedá se očekávat, že by v blíz-
ké budoucnosti litecoinové 
poplatky měly růst,“ doplnil 
Ševčík. V krátké doby by 
ale měly poplatky zásadně 
klesnout také u nejrozšíře-
nější kryptoměny bitcoin. 
Komunita vývojářů chce totiž 
protlačit důležitý technologic-
ký update, jenž má bitcoinové 
transakce urychlit a zlevnit. 

Za litecoiny  
se dá v Česku 
koupit i káva

KOMBAJNY VYJELY do polí na jižní Moravě, kde díky teplému a suchému počasí začaly žně dří-
ve než obvykle. Stroje společnosti Agro Měřín sklízely o víkendu ozimý ječmen u Valtic na Břec-
lavsku. Mimořádným suchem je postiženo jedenáct okresů.

ZAČÍNÁ SKLIZEŇ
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n Internetový mód-
ní obchod nabídne 
veřejně své dluhopisy 
v hodnotě až 150 mi- 
lionů korun.

Jaroslav Bukovský

Populární internetový 
obchod s módou Zoot se 
chystá podstatně posílit své 
finanční zdroje. Jde si na trh 
až pro 150 milionů korun, 
které hodlá získat prodejem 
dluhopisů. Emisi splatnou 
v roce 2021 a nesoucí roční 
úrok 6,5 procenta už v mi-
nulém týdnu povolila Česká 
národní banka. Zoot nabídne 
své bondy veřejně a po vydá-
ní se s nimi začne obchodo-
vat také na pražské burze. 

„Nějaké věci kolem toho je 
třeba ještě dotáhnout, zatím 
tak není možné poskytnout 
více informací,“ uvedla mluv-
čí Zootu Andrea Burgerová. 
Butik vydal naposledy 
bondy za osmdesát 
milionů korun 
loni v létě. Nová 
várka odpoví-
dá záměrům 
firmy otevřít 
do konce roku 
2019 bezmála 
stovku obcho-
dů a postavit 
dva nové distri-
buční sklady.

Zoot polyká stále 
nové peníze kvůli závratné-
mu tempu růstu.

Společnost loni utržila  
706 miliónů korun, tedy  
o 56 procent více než v roce 

2015. Obdobně masivní 
expanzi chystá i letos, tržby 
by tak poprvé v historii firmy 
přesáhly miliardovou hodno-
tu. Společnost, kterou deník 

Financial Times letos 
zařadil mezi pade-

sátku nejrych-
leji rostoucích 

firem Evropy, 
nasává vedle 
věřitelů i in-
vestory. Letos 
tak do podílů 

ve firmě nalily 
120 milionů 

korun fondy 
BHS Private Equity 

a 3TS Capital Partners.
Dluhopisová nabídka Zoo-

tu jde ruku v ruce se sílícím 
trendem získávat peníze 
na další rozvoj. „Oživení 
firemního financování skrze 

dluhopisy nastalo po roce 
2012 a firmy si oblíbily 
privátní i veřejné emise,“ 
uvádí Aleš Jelínek, šéf firmy 
Jelinek Investments připra-
vující firmy na dluhopisové 
financování. 

Jen loni vydalo podle dat 
Centrálního depozitáře cen-
ných papírů v Česku dluhopi-
sy podléhající regulaci České 
centrální banky, tedy v obje-
mu přes milion eur, celkem 
57 firem – oproti roku 2015 
tedy více než dvojnásobek. 
Podle odborníků roste zájem 
o prodej bondů především 
kvůli vyšší míře volnosti, 
tradiční bankovní úvěry jsou 
obvykle spojeny s poměrně 
striktními pravidly, co se týká 
účelu čerpání, a obsáhlejší 
jsou i požadavky bankéřů 
na úvěrový reporting. 

On-line butik Zoot  
si jde pro stamiliony

Tržby firmy  
Zoot by letos poprvé 

v historii mohly  
přesáhnout hodnotu

1
miliardy korun.

Ceny bytů 
dál rostou
Od začátku roku do konce 
května vzrostly ceny bytů 
v Česku průměrně o 6,7 pro- 
centa na 28 619 korun 
za metr čtverečný. Nejvíce 
byty zdražily v Libereckém 
kraji, a to o 17,6 procen-
ta. V Královéhradeckém 
kraji naopak o 3,2 procenta 
zlevnily. Vyplývá to z údajů 
aplikace cemap.cz. Ta vy-
chází z tržních cen nabídek 
inzercí realitních serverů. 
Porovnává 135 tisíc bytů 
v domech v soukromém 
vlastnictví.

„V některých regionech 
ceny nemovitostí dosáhly 
maxima, v Praze a Brně 
stále rostou. Rozdíly jsou 
propastné. Například 
za cenu průměrného praž-
ského bytu by se dalo po-
řídit šest bytů v Ústeckém 
kraji,“ uvedl výkonný ředitel 
kanceláře Reality IQ Ondřej 
Mašín. Kromě Libereckého 
kraje vzrostly ceny více než 
desetiprocentně i v Pardu-
bickém kraji. /čtk/

SPOLEČNOSTI TEREOS TDD, která patří mezi lídry trhu s cukrem, stouply meziročně tržby 
o osmnáct procent na 6,5 miliardy korun. Jako důvody nárůstu tržeb uvedla firma lepší ceny 
cukru a lihu, ale i schopnost držet náklady na nízké úrovni a dosažení vyšších objemů výroby. 
Čistý zisk společnosti činil 597 milionů korun.  

ZISK PŘES PŮL MILIARDY
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Jak se řídí 
ceny
Energetický regulační úřad 
s ohledem na oprávněné 
zájmy zákazníků a spotřebi-
telů v energetických odvětvích 
v rámci svých zákonných 
kompetencí reguluje ceny 
v energetice. Do jisté míry se 
liší regulace v teplárenství, 
elektroenergetice a plynáren-
ství.   

V teplárenství mají soustavy 
zásobování tepelnou energií 
(SZTE) charakter přirozených 
lokálních monopolů, jejichž 
prostřednictvím může tepel-
nou energii dodávat jen pro-
vozovatel. Konkurenci k SZTE 
představují zejména indivi-
duální zdroje tepelné energie, 
avšak změna způsobu vytápě-
ní bývá spojena s překonává-
ním značných tržních bariér. 
Pro zmírnění nedokonalostí 
trhu ERÚ při cenové regulaci 
tepelné energie uplatňuje 
takzvané věcné usměrňování 

cen spočívající ve stanovení 
podmínek pro sjednávání 
cen v cenovém rozhodnutí. 
Do ceny tepelné energie lze 
zahrnout pouze ekonomicky 
oprávněné náklady nezbytné 
pro výrobu či rozvod tepelné 
energie, přiměřený zisk a DPH. 
Podmínkám regulace podléhá 
celá cena tepelné energie.

Oproti tomu konečná cena 
elektřiny a plynu pro zákaz-
níka se skládá z regulované 
složky, neregulované složky 
a DPH. První, neregulovanou 
část, tvoří cena za komoditu 
(což je silová elektřina a plyn) 
a utváří ji tržní prostředí 
navzájem si konkurujícími 
nabídkami dodavatelů energií. 
Druhá, regulovaná část u elek-
třiny zahrnuje platbu za dis-
tribuci, přenos, systémové 
služby, příspěvek na obnovitel-
né zdroje a poplatek za činnost 
operátora trhu a ERÚ. U plynu 
je regulovanou částí pokryta 
platba za přepravu a distribu-
ci plynu a cena za služby ope-
rátora trhu a ERÚ. Regulované 
části ceny elektřiny a plynu 
reguluje Energetický regu-
lační úřad způsobem úředně 
stanovených cen vymezených 
v cenovém rozhodnutí.

Autorka je předsedkyní ERÚ

Z energetiky

Alena Vitásková
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Tomáš Stingl

Má hmotnost dva kilogra-
my, její šířka činí jen deset 
centimetrů a v rozvinutém 
stavu se roztáhne na 35 cen-
timetrů. To jsou parametry 
první české technologické 

družice, kterou na oběžnou 
dráhu do 505 kilometrů 
nad Zemí vynesla indická 
raketa. Startovala z kosmo-
dromu na ostrově Šríhari-
kota v Bengálském zálivu. 
Český satelit se jmenuje 
Vzlusat-1 podle Výzkumné-

ho a zkušebního leteckého 
ústavu v Praze, kde byl 
sestaven. Na nákladech 
ve výši několika desítek 
milionů korun se podílely 
i Technologická agentura 
ČR a některé komerční 
firmy. Pomohly s přípravou 

experimentálních zařízení 
na palubě družice.

Prvním byl miniaturní 
rentgenový dalekohled, 
o jehož výrobu se postarala 
firma Rigaku Innovative 
Technologies Europe se 
společností HVM Plasma 

a pražským ČVUT. Kompo-
zitní materiál pro stínění 
radiace vyvinuly firmy 5M 
a TTS. Pro měření vlastnos-
tí slouží čidla společnosti 
Innovative Sensor Tech-
nology. Třetím „pasažé-
rem“ na družici je přístroj 
Fipex, který slouží k mě-
ření koncentrace kyslíku 
v termosféře. Je součástí 
rozsáhlého mezinárodní-
ho vědeckého projektu, 
který podpořila Evropská 
komise.

Na řízení satelitu se podílí 
Západočeská univerzita 
v Plzni. Životnost družice 
se odhaduje na dva roky. 
Společně s ní indická raketa 
vynesla do vesmíru dalších 
29 nanosatelitů ze čtrnácti 
zemí včetně Slovenska, 
Rakouska a Litvy. Indické 
kosmické agentuře ISRO 
se v poslední době daří. 
Dopraví náklad na oběžnou 
dráhu podstatně levněji než 
ostatní kosmické velmoci.
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Češi mají  
ve vesmíru  
nanodružici 

n Indická raketa vynesla 
na oběžnou dráhu satelit 
Vzlusat-1. Na orbitu se dostal 
i miniaturní rentgenový dale-
kohled a přístroj pro měření 
kyslíku v termosféře. 

n Nový matematic-
ký model biologům 
pomůže předpovídat, 
kde a z jakého zvířete 
nejpravděpodobněji 
nastane další přenos 
nebezpečného viru 
na člověka. 

Marek Schwarzmann

Výzkumníci z Aliance Eco-
Health zúžili seznam zvěře, 
která by mohla hostit člově-
ku nebezpečné viry. Vědci 
díky sběru virotických údajů 
savců napříč kontinenty 
došli k utříbenému souboru 
živočichů, u kterých hrozí 
nejvyšší pravděpodobnost, 
že by vir mohl „přeskočit“ 
na člověka. 

„Zvířecí říše je dlouhodo-
bě zdrojem virových nákaz, 
které se přenášejí na lid-
stvo, a jinak tomu nebude 

ani v budoucnosti,“ tvrdí 
členové výzkumného týmu 
ve studii, kterou publikoval 
časopis Nature. V hledáčku 
nynější studie se ocitli právě 
savci, kteří jsou člověku 
z druhového hlediska 
„nejbližší“, a mohou tak 
hostit potenciálně rizikové 
a přenosné viry. 

Vědci pracovali s databází 
zahrnující 754 druhů savců, 
tedy jen se čtrnácti procent 
všech známých druhů. I tak 
jim v kombinaci s databází 
šesti stovek virových kmenů 
matematický model vydal 

řadu informací týkající se 
přenosu na člověka. Nový 
model je sice založen na za-
tím neúplném katalogu, ale 
představuje nejpřesnější 
prediktivní nástroj, kterého 
se zatím biologům dostalo. 

Pravděpodobnost přenosu 
viru na člověka podle výsled-
ků srovnání závisí nejčastěji 
na druhu a místě, kde žije. 
Nejrizikovější jsou například 
již dříve odhalení přenašeči 
– netopýři. Nejpravděpodob-
nějším místem přenosu viru 
z netopýra na člověka jsou 
Jižní a Střední Amerika. 

Netopýři šíří infekci

VĚDCI ze společnosti Synthetic Genomics vytvořili editací ge-
netické informace nový kmen řas, který produkuje dvojnásobné 
množství tuků než „divoké“ verze. Právě tuky jsou významné 
při využití řas jakožto zdroje pro biopaliva. Ke změnám v projevu 
několika genových variací použili vědci nejrozšířenější metodu 
editace CRISPR-Cas9. „Soustředili jsme se na co možná nejvyšší 
produkci tuků a zároveň maximalizaci schopnosti řasy přemě-
ňovat oxid uhličitý na tuky,“ vysvětlil vedoucí výzkumu Eric 
Moellering webu Sciencealert.com. 

TUKY Z ŘAS
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POZOR 
NA NĚ. 
Netopýři 
jsou 
největšími 
přenašeči 
virových 
infekcí 
na světě.

NOVÝ SATELIT. Do kosmu 
po čtrnácti letech míří další 
družice, kterou vyrobily české 
firmy. Na oběžnou dráhu do 
výšky přes pět set kilometrů se 
dostala díky indickému nosiči.
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n Gazprom trvá 
na tom, že plynovod 
Nord Stream II posílí 
energetickou bezpeč-
nost. Už si rezervoval 
kapacitu v Česku 
a na Slovensku.

Jan Stuchlík

Z plynovodu Nord Stream II,  
jenž má po roce 2019 vést 
plyn z Ruska do Německa, 
bude Evropany ještě nějakou 
dobu bolet hlava. Dnes budou 
ministři energetiky poprvé 
jednat o požadavku komi-
se, aby jí schválili mandát 
pro jednání s Ruskem 
a Gazpromem, podle 
jakých pravidel se 
bude řídit provoz 
potrubí na dně 
Baltu. Součástí 
mandátu by 
měl být také 
požadavek, aby 
Rusové zacho-
vali dlouhodobý 
tranzit přes Ukraji-
nu po roce 2019.

Kancléřka Angela 
Merkelová se dala slyšet, že 
mandát není třeba. Poláci 
by zase chtěli, aby komise 
byla při jednání co nejtvrdší. 
Severské státy, jejichž teri-
toriálními vodami plynovod 

povede, žádají vyjasnění 
podmínek, za nichž mají 
stavbu povolit. O mandátu by 
se mělo rozhodovat kvali-
fikovanou většinou, takže 
kritici plynovodu by mohli 
být přehlasovaní. Gazprom 
už o povolení ve všech zemích 
požádal. Protože potrubí 
povede i v mezinárodních 
vodách, nebudou se na ně 
automaticky vztahovat 
unijní pravidla pro plynovou 
infrastrukturu. Jde například 
o oddělení provozovatele 
plynovodu od obchodníka 
s plynem nebo volný přístup 
dalších obchodníků k pře-
pravní kapacitě. 

Stavba plynovodu se komi-
si nezamlouvá, proto-

že údajně neslouží 
evropským 

zájmům. „Má 
potenciálně 
negativní do-
pad na země 
střední a vý-
chodní Evro-

py a může být 
devastující pro 

Ukrajinu, která 
by přišla o tran-

zit ruského plynu,“ 
prohlásil v polovině června 
místopředseda komise Maroš 
Šefčovič.

O pár dnů později na praž-
ské konferenci evropské 
plynárenské organizace 

GIE přesvědčoval zástupce 
ředitele Gazpromu Alexander 
Medveděv, že se komise bojí 
zbytečně. „Gazprom Ex-
port už rezervoval kapacitu 
plynovodů v Německu, Česku 
a na Slovensku v otevřených 
aukcích. Nord Stream II touto 
cestou přivede plyn do Ra-
kouska. Pro Česko to zname-
ná zvýšení tranzitu a vyšší 
příjmy z přepravy,“ prohlásil 
Medveděv. Evropě by bez 
nového baltského plynovodu 
v roce 2035 chyběla kapacita 
pro dovoz nejméně 84 mi- 
liard metrů krychlových ply-
nu ročně, odvolával se na stu-
dii Mezinárodní agentury  
pro energii.

Přípravy plynovodu 
zkomplikovaly i sankce 
vůči Rusku, které schválil 
americký Kongres. Evropští 
partneři Gazpromu by podle 
nich mohli v USA čelit trestu. 
Proti americkému kroku se 
už ohradila německá a ra-
kouskká vláda. Tamní firmy 
Uniper, Wintershall a OMV se 
na stavbě mají podílet. 

Ohroženy jsou rovněž 
francouzská společnost 
Engie a nizozemský Shell. 
Každá z firem by měla půjčit 
Gazpromu 950 milionů eur. 
Zbytek z celkového účtu 9,5 
miliardy eur dodá Gazprom. 
Miliardu eur od partnerů už 
Rusové dostali.

Brusel chce jednat  
s Rusy o potrubí v Baltu

Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,806

Čína 1 3,441

Dánsko 1 3,536

EMU 1 26,295

Chorvatsko 1 3,545

Japonsko 100 21,142

Kanada 1 17,784

Maďarsko 100 8,506

Norsko 1 2,779

Polsko 1 6,214

Rusko 100 39,440

Švédsko 1 2,691

Švýcarsko 1 24,230

Turecko 1 6,709

USA 1 23,530

Velká Británie 1 29,945

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 23. 6. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  

CETV 97,00   -1,02 % 

ČEZ 434,00   -0,91 % 

Erste Bank 828,30   -1,00 % 

Fortuna 125,50   -0,40% 

Kofola 430,70   0,16% 

KB 901,10   -0,87 % 

Moneta 76,05   -1,23 % 

O2 CR 285,00   0,71 % 

Pegas 914,90   0,32% 

Philip Mor. ČR 14 550,00   -1,66 % 

TMR 660,00 0,00 %

Unipetrol 283,00   0,00 % 

VIG 645,70   -0,65 % 

Celkový objem (v tisících korun) 754 250

Akcie na pražské burze 23. 6. 2017 

Evropě by bez 
druhého plynovodu  
v roce 2035 chyběla  
kapacita pro dovoz

84 
miliard metrů  

krychlových plynu  
ročně. 

Více informací naleznete 
na www.xxxlutz.cz.
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Aneta Ščotková

Prestižní francouzská 
značka Louis Vuitton, která 
je celosvětovým symbolem 
luxusu, šije boty v ru-
munské Cisnadie, odhalil 
britský deník The Guardian. 
V továrně nacházející se 
v oblasti známé z příběhu 
o Drákulovi vyrábí firma 
vše kromě podrážek. Díky 
tomu mohou výrobky nést 
označení „made in France“ 
nebo „made in Italy“.

Nehotové boty z rumun-
ské továrny se vyvážejí 
do Francie a Itálie, kde se 
k nim přidávají podrážky 
a „kompletují se“. Továrna 
v Cisnadie je přísně tajná 
a dobře střežená. Vedení 
přiznává snahu zajistit, 
aby se informace o podniku 
neobjevovaly ve vyhledávání 
Google Search.

Exteriér budovy připo-
míná světoznámý brand 
jen v detailu: šedé stěny 
vyzdobené šachovnicovým 
vzorem značky. Na vratech 
do areálu je jméno Somarest, 
nepříliš známé dceřiné 
společnosti koncernu LVMH, 
pod který značka spadá. 
Vstup do budovy byl novi-
nářům odpírán, nedávno se 
tam ale dostala reportérka 
The Guardian Alexandra 
Lembke. Dle unijního práva 

se zboží vyráběné ve více 
zemích značí dle země, 
kde se předměty podrobily 
„poslednímu, podstatnému, 
ekonomicky odůvodněnému 
zpracování“. Boty Louis 
Vuitton tak díky kompletaci 
ve Francii a Itálii mohou 
nést označení výroby v Itálii 
či Francii.

Továrna v Cisnadie nají-
má 734 lidí, kteří pobírají 
průměrný plat pracovníků 
v oděvním průmyslu v Ru-
munsku, tedy zřejmě něco 
kolem 3,5 tisíce korun za mě-
síc. Při takových příjmech 
by pracovníkům na průměr-
ný pár značkových bot padl 
šesti- až devítiměsíční plat.

Rumunsko se někdy kvůli 
levné pracovní síle a horším 
pracovním podmínkám na-
zývá levnou manufakturou 
Evropy. „Nemělo by to být 
ale zaměňováno s dětskou 
prací, sweatshopy a horo-
rovými příběhy, které čas 
od času slýcháme, že se dějí 
třeba v Číně nebo Bangla-
déši,“ říká o podmínkách 
v rumunských továrnách 
rumunská módní návrhářka 
Ioana Ciolacu.

Kvůli nízkým platům je 
výroba bot v Rumunsku lev-
nější než kdekoli v Evropské 
komisi. Nižší cena práce 
však ještě nemusí znamenat 
nízkou kvalitu. 

Louis Vuitton 
vyrábí luxusní 
boty v Rumunsku

ZÁJEM O ŠPERKY z diamantů se čtyři roky drží na historických 
maximech s tržbami kolem 1,9 bilionu korun. V letech 2009 až 
2016 rostly tržby v průměru o 3,1 procenta. Ukázala to studie 
těžařské společnosti De Beers. Útrata Čechů za diamantové kleno-
ty v posledních letech roste o téměř čtvrtinu ročně. 

DIAMANTY LÁKAJÍ
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n Ztráta SPD na alian-
ci CDU-CSU dosahuje 
až šestnácti procent-
ních bodů.

Karolína Flaszová

Němečtí sociální demokraté 
(SPD) mají tři měsíce na to, 
aby dohnali náskok křes-
ťanských demokratů (CDU) 
kancléřky Angely Merkelové 
před parlamentními volba-
mi. Během nedělního sjezdu 
se snažili voliče přesvědčit 
o tom, že v zemi zajistí so-
ciální spravedlnost. Experti 
však ve volební zvrat příliš 
nevěří.

„Lidé nám mohou věřit, 
protože jsme stranou, která 
si váží toho, čeho v živo-
tě dosáhli, a klade na to 
důraz,“ prohlásil předseda 
SPD Martin Schulz. Sociální 
demokracie vyráží do kam-
paně s plánem na větší zda-
nění lidí s vyššími příjmy. 
Nízkopříjmovým a středně-
příjmovým skupinám 
obyvatel naopak slibuje 
daňovou úlevu.

Hovoří také o podpoře 
rodin a nezaměstnaných, 
větších investicích do in-
frastruktury, dává důraz 
na vzdělávání a rovné 
odměny mužů a žen. Uzáko-
nění sňatků osob shodného 
pohlaví si klade jako pod-

mínku pro vstup do jakékoli 
budoucí koalice. Zůstává 
však otázkou, jak důležitou 
roli ve vyjednávání o vládě 
SPD sehraje. 

Koncem zimy se zdálo, že 
jmenování někdejšího šéfa 
europarlamentu Schulze 

kandidátem na kancléře 
bude úspěšným předvo-
lebním tahem. Strana se 
v některých průzkumech 
vyhoupla na úroveň aliance 
CDU-CSU. Jenže poté ne-
uspěla ve třech zemských 
volbách a začala opět ztrá-

cet i v šetřeních preferencí 
na celostátní úrovni.

Nyní tábor Merkelové 
vede až o šestnáct pro-
centních bodů. Kancléřce 
pomáhá opad kritiky jejího 
přístupu k uprchlické krizi 
a poměrně příznivá hos-
podářská situace s nízkou 
nezaměstnaností. Schul-
zova výzva k větší rovnosti 
ve společnosti může zau-
jmout chudší obyvatelstvo, 
podle expertů ale zřejmě 
bude mít jen omezený 
dopad.

Schulzově partaji ubližuje 
její působnost ve velké ko-
alici s největším konkuren-
tem. O hlasy přitom musí 
bojovat také s Levicí (Die 
Linke) a Zelenými. Sociální 
demokraté tak dlouhodobě 
tápou mezi větším příklo-
nem doprava nebo doleva.

Levice jim kupříkla-
du vytýká, že i v návrhu 
na vyšší zdanění zámož-
ných zůstávají na půli cesty. 
„SPD nemá odvahu sáhnout 
bohatým hlouběji do kapsy,“ 
konstatoval její lídr Bernd 
Riexinger. Více E15.cz

Schulz Němcům slibuje 
sociální spravedlnost
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PŘEROZDĚLOVÁNÍ. Schulzova strana hodlá více zdanit lidi s vyššími příjmy, těm s nižšími naopak 
hodlá ulevit.
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Ankara je proti zrušení turecké základny v Kataru

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan odmítl výzvu, aby 
Turecko zrušilo vojenskou základnu na území Kataru. Řekl 
také, že požadavky, jejichž splnění po Kataru žádá skupina 
arabských zemí, jsou protiprávním zásahem proti katarské 
suverenitě. Katar dostal ve čtvrtek desetidenní ultimátum 
pro přijetí 13 požadavků Saúdské Arábie a dalších zemí. 

Káhira odstoupí Saúdské Arábii ostrovy

Egypt přenechá dva neobydlené, ale strategicky významné 
ostrovy v Rudém moři Saúdské Arábii. Dohodu o sporném 
území v sobotu podepsal egyptský prezident Abdal Fattáh 
Sísí. Věcí se ovšem má ještě zabývat egyptský ústavní 
soud. Záměr vzbudil veřejnou kritiku, ostré právní boje 
plné rozporných soudních verdiktů, a loni kvůli němu 
v Egyptě propukly pouliční protesty.

Corbyn se chce pokusit o nové volby

Vůdce britské opozice Jeremy Corbyn se chce pokusit o vy-
psání nových parlamentních voleb. Corbynovi labouristé 
vyšli z voleb, které se konaly 8. června, posíleni, zatímco 
konzervativci premiérky Theresy Mayové sice vyhráli, ale 
v parlamentu ztratili většinu. /čtk/

Krátce

n Zvláštní vyšetřova-
tel Mueller prověřuje 
možné zasahování 
Ruska do amerických 
prezidentských voleb. 

Americký prezident Donald 
Trump zpochybnil nestran-
nost zvláštního vyšetřovatele 
Roberta Muellera, který má 
objasnit možné zasahování 
Ruska do loňských prezident-
ských voleb v USA. 

Učinil tak v rozhovoru 
poskytnutém americké 
televizi Fox News. Mluvčí 
Bílého domu podle tiskových 
agentur následně řekl, že pre-
zident přesto nemá v úmy-

slu Muellera z vyšetřování 
odstranit. Trump v interview 
označil za „znepokojivé“ Mu-
ellerovo „velmi, velmi 
dobré“ přátelství 
s bývalým ředite-
lem Federální-
ho úřadu pro 
vyšetřování 
(FBI) Jame-
sem Comeym, 
který vyšetřo-
vání vedl, než 
ho prezident 
z funkce odvolal.

 Na otázku Fox 
News, zda by měl Mu-
eller odstoupit, šéf Bílého 
domu odpověděl: „Budeme se 
na to muset podívat.“ Trump 

nicméně neváhal Muellera 
označit za čestného muže.

Muellera pověřilo vyšetře-
ním údajného ruského 

zasahování do pre-
zidentských 

voleb minister-
stvo sprave-
dlnosti poté, 
co byl Comey 
9. května 
odvolán z čela 

FBI. Mluvčí 
Bílého domu 

Sean Spicer řekl, 
že ačkoli Trump má 

pravomoc zvláštního vy-
šetřovatele Roberta Muellera 
odvolat, nemá to v úmyslu 
udělat. /čtk/

Trump zpochybnil 
nestrannost Muellera

Ačkoli
má Trump pravomoc

Muellera

odvolat,
neučiní  

tak.
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Tvář dne 

 Nic není rozhodnuté. Ne novináři 
nebo lidé z agentur pro výzkum 
veřejného mínění rozhodují volby,  
ale voličky a voliči,

řekl na mimořádném sjezdu SPD 
bývalý německý kancléř Gerhard 
Schröder, který stranu vedl sedm let 
str. 10
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Kopie a originál
Když sociální demokraté na přelomu roku udělali svůj slavný 
a hojně diskutovaný úkrok doleva, dost se mluvilo o tom, jestli 
to nepřehnali – s neskrývaným tažením proti bohatým, s pev-
ným sepětím s odboráři a jejich tlakem na mzdy, s tvrdým 
atakem na zahraniční investory. Jestli se zkrátka nestanou 
jen kopií KSČM. Tak tedy v sobotu zveřejnil svůj volební 
program originál.

Je pravda, že volební priority socialistů i komunistů se asi pro-
tínají víc než dříve. Ale mluvit o kopii by přece jenom nebylo 
fér. ČSSD například nehodlá znárodnit „páteřní síť energetiky, 
dopravy aj. strategických odvětví“. Nenabízí velkohubé „zá-
ruky míru ve světě“ a neprosazuje „konec zahraničním misím 
v cizím zájmu“, což v překladu znamená vystoupení z NATO. 
Zkrátka a dobře, komunisté znovu ukázali, že na levé straně 
politického spektra má ČSSD ještě dost prostoru na prosazo-
vání politik, nad nimiž si lze třeba ťukat na čelo, ale z nichž 
alespoň neběhá mráz po zádech.
 Martin Čaban

Dneska se mi v práci docela pěkně dařilo. V jednu chvíli jsme 
dokonce já a můj počítač fungovali oba současně.

Česko  
na rozcestí
Na podzim 1989 jsme hlasitě 
volali „zpět do Evropy“. 
A povedlo se. Během pou-
hých 15 let jsme se stali členy 
NATO i EU a ostatní nám rádi 
pomohli. Mimo jiné tím, že 
své peníze dobrovolně inves-
tovali do nás místo do svých 
vlastních zemí. Věřili totiž, že 
bezpečná, úspěšná a bohatá 
Evropa táhnoucí za jeden 
provaz je investicí, která se 
vyplatí víc než jakákoli jiná. 

Poslední dobou ta víra začí-
ná ochabovat. Čím dál více zá-
padních zemí se ptá, zda má 
opravdu smysl pomáhat stře-
du Evropy, který o to – soudě 
dle siláckých výroků a sabo-
tování společných rozhod-
nutí – ani nestojí. Nebylo by 
nakonec lepší vyslyšet volání 
řady lidí a omezit vztahy čistě 
na zónu volného obchodu? 
Zapomenout na pomoc se 
zlepšováním životní úrovně 
a rezignovat na představu, 
že nesdílíme jen ekonomické 
zájmy, ale i společné hodnoty?

Můžeme si za to sami. 
Stačí se podívat na Maďarsko 
posledních let, jehož vládce 
potřebuje ke svému úspěchu 
neustálý konflikt s okolím. 

Stačí se podívat na Polsko, 
jehož styl řízení státu má 
mnohem blíže k Rusku než 
k západní demokracii. A stačí 
se podívat na Česko. Počínaje 
vládami ODS, které předstíra-
ly, že můžeme být uzavřeným 
ostrovem uprostřed otevřené 
Evropy, a konče současným 
hradním pánem, který 
konec své kariéry doprovází 
vytvářením strachu, příběhy 
o hasičích hrdinně bránících 
hranici s Rakouskem a zpo-
chybňování základu úspěchu 
naší země – členství v EU.

Když prezident vyzve 
k referendu o czexitu, možná 
si tím vyslouží pochvalné 
titulky na Russia Today, ale 
je to také hra se sirkami 
ve stohu slámy. Unii půjde 
vždy vylepšovat – ale stát 
mimo ni by znamenalo, že 
na tom budeme výrazně 
hůře ekonomicky, politicky 
i bezpečnostně. Poprvé v his-
torii jsme členy mezinárodní 
organizace, ve které máme 

právo vyjádřit názor a je jen 
na nás, jak úspěšní budeme 
v jeho prosazení. Takže ještě 
jednou a pomalu: RVHP byla 
opravdu jiná, než je EU.

Největším problémem 
Česka je, že tady s výjimkou 
TOP 09 není politická strana, 
která by jasně a bez různých 
„ale“ říkala, že podporu-
je naše členství v EU a že 
je důležité neocitnout se 
na vedlejší koleji. Pokud se 
budeme ptát lidí, řeknou, že 
na východ rozhodně nechtějí. 
Ale zároveň neudělají nic pro 
to, abychom se tam neposou-
vali. A pokud jim někdo zkusí 
připomenout, že členství 
v úspěšném klubu nepřináší 
jen práva, ale i povinnosti, se 
zlou se potáže.

Naposledy to udělal fran-
couzský prezident Macron. 
Jeho varování, že EU není 
samoobsluha, vyvolalo mezi 
politiky Visegrádu hodně 
rozruchu. Je nepříjemné 
slyšet pravdu. Ale podobné 
hlasy budou zaznívat stále 
častěji. Znovu se rozeběhl 
německo-francouzský motor 
a obrátky evropské integrace 
se rychle zvýší. Naše obvyklá 
strategie „počkat, odložit, 
zablokovat“ postupně pře-
stane fungovat, protože ti, 
kteří chtějí silnější Evropu, 
přestanou na opozdilce čekat. 
Doba se změnila a budeme 
se muset znovu rozhodnout, 
kam chceme patřit.

Autor je bývalý státní tajemník  
pro evropské záležitosti

Komentář

Tomáš Prouza

Naše obvyklá 
strategie „počkat, 
odložit, zablokovat“ 
postupně přestane 
fungovat, protože ti, 
kteří chtějí silnější 
Evropu, přestanou 
na opozdilce čekat. 



KULTURA www.E15.cz | 13 |

n Další z nekončící 
řady superhrdinských 
akcí sice oživuje žánr 
amazonkou Dianou 
v centru další záchra-
ny světa, i s Wonder 
Woman ale společnost 
DC zaostává za svými 
konkurenty z Marvelu.

Iva Přivřelová

Ženské superhrdince trvalo 
dlouho, než se v současné 
vlně komiksových adaptací 
dostala na plátno jako hlavní 
postava. Závod s nemnoha 
účastníky vyhrála ta nejzná-
mější z nich, Wonder Woman. 
Ani ona ale nepřesvědčí, že si 
pokus Warner Bros. a vydava-
telství DC Comics konkurovat 
Marvelu zaslouží další díly.

Bližší pohled odhalí, že 
božská Diana, která vyrostla 

Wonder Woman

(akční, USA, 141 minut)
Režie: Patty Jenkinsová
Hrají: Gal Gadotová, Robin 
Wrightová, Chris Pine
Hodnocení: 40 %

272580/48 inzerce

NADPOZEMSKY KRÁSNÁ. Wonder Woman alias Diana (Gal 
Gadotová) se vydává do špinavého světa.
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na ostrově plném bojovných 
sexy amazonek, kam ještě 
nepronikl okolní svět ani 
digitální triky, je postava 
dost nevyrovnaná. Na jednu 
stranu vzor emancipace a síly, 
která muže nepotřebuje, 
na druhou ztělesnění mužské 
fantazie v nepraktickém 

kostýmku, která konečnou 
záchranu světa stejně nechá 
na svém milém.

Zvolený způsob oné záchra-
ny vyvolá pochyby o své 
nevyhnutelnosti – podobně 
jako příběh, v němž Wonder 
Woman pomáhá těm hodným 
vyhrát první světovou válku – 

vzbouzí otázku, zda se Diana 
angažovala i v té druhé.

Naopak je známo, co 
ve druhé světové dělal Kapi-
tán Amerika – a Wonder Wo-
man jeho retro dobrodružství 
připomíná jako slabý odvar, 
ochuzený o část humoru 
a nadsázky. Tón filmu se 
po vzoru ještě únavnějších 
akcí nového Supermana 
a Batmana drží u bombastic-
ké vážnosti klišé, s vítanými 
občasnými výlety k lehkosti 
a vtipu a malé genderové 
kritice, především ve scénách 
v Londýně. Pak se Diana 
seznámí s barvitou partičkou 
stereotypních vedlejších 
postav a vyrazí na frontu, kde 
už taková zábava není.

Představitelka Wonder 
Woman Gal Gadotová dispo-
nuje kromě krásy i sympatič-
ností a šarmem, jemuž se tu 
vyrovná jen Chris Pine, v další 
rozředěné variaci na kapitána 

Kirka. Role od ní ale vyžaduje 
zhruba dva výrazy a vizáž 
jako z reklamy na dokonalý 
make-up odpuzující bláto.

Jiná žena na dosud obvykle 
mužské pozici, režisérka 
Patty Jenkinsová, proti nasta-
vené mašině standardní DC 
adaptace evidentně neměla 
dost síly.  Wonder Woman 
tak představuje pouze dílčí 
vylepšení marastu bitvy 
Batmana se Supermanem. 
Členové Justice League stále 
pro Avengers neznamenají 
žádné vážné soupeře.

Autorka je spolupracovnicí redakce

Božská Diana zaostává za Marvelem
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FESTIVAL V PRAZE. V pátek 
a v sobotu se v Praze na Výsta-
višti uskutečnil druhý ročník 
hudebního festivalu Metrono-
me. Zhruba 14 tisícům návštěv-
níků zahráli Sting (1), Monkey 
Business, kteří vzdali hold loni 
zesnulému Georgi Michaelovi 
(2), britští Kasabian (3), hvězdy 
šedesátých let The Pretty 
Things (4) i hiphopoví Young 
Fathers (5). Horké letní počasí 
přitom mnohé návštěvníky 
přimělo využít atrakci ve formě 
vodní stěny (6).
Více E15.cz
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