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Česká služba na sdílení 
dat hledá investory
Na českém trhu odstarto-
val nový projekt na sdílení 
dat, který se hodlá prosadit 
i v zahraničí. Stojí za ním 
internetový podnikatel Jan 
Raab, který postavil na nohy 
a posléze prodal projekt 
Úschovna.cz. Jen v Česku 
cílí na stovky tisíc uživatelů 
měsíčně. str. 5

Železničáři se soudí 
s firmou TSS o drezíny

Správa železniční doprav-
ní cesty se soudí s ost-
ravskou Traťovou strojní 
společností. Důvodem jsou 
smlouvy na modernizaci 
drezín, které strojírna 
dodala podle železničá-
řů zčásti se zpožděním 
a zčásti vůbec. str. 6

Výrobce airbagů  
Takata končí
Jeden z největších skandálů 
automobilového průmyslu 
dospěl k závěru. Japonský 
průmyslový obr Takata, 
který vyráběl bezpečnostní 
pásy či airbagy, po více než 
80 letech v podstatě končí. 
Požádal o ochranu před 
věřiteli na domácím trhu 
a v USA. str. 8
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Za vodou?
severoirští unionisté zajistili 
britské premiérce therese 
mayové chybějící počet hlasů. 
s dohodou ale nejsou spokojeni  
ani někteří lidé z její partaje. 
bojí se o pověst strany.

Zahraničí

str. 10
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maRtin čaBan:

když pánbůh rozdával pud 
politické sebezáchovy, borci 
z @CssDPraha si mockrát 
nepřišli. nejspíš ani jednou.

twitter.com/e15news

Kdo investuje 
do energetiky 
a vše ostatní, 
co chcete 
o energetice  
vědět, čtěte 
v novém 
magazínu  
E15 Premium.  
V prodeji  
od 12. června.
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Vltavu mezi 
Prahou a soutokem 
s Labem čeká velká 
modernizace. 
Ředitelství vodních 
cest zvýší osm 
mostů a jednu 
lávku pro pěší tak, 
aby do Prahy mohly 
doplout i velké 
hotelové a nákladní 
lodě. Většinu 
projektu zaplatí 
Evropská unie.
Praha / str. 4

mosty na Vltavě 
se otevřou

miliardy
korun

bude stát zvedání  
vltavských  

mostů.

http://e15.cz/magaziny
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Zachraň se, kdo můžeš
Údajná ochrana tehdejší manželky expremiéra 
před sektou, prozrazení identity agenta vyslané-
ho z pochybných důvodů do Libanonu či chycení 
dalšího, kterak fotografuje služební vilu ministra 
vnitra. Z přešlapů a skandálů Vojenského zpra-
vodajství je zřejmé, že má poměrně hodně másla 
na hlavě. O činnosti zbývajících dvou českých 
tajných služeb se nic neví, což je v pořádku. Jsou 
tajné. Navzdory pošramocené pověsti chtějí 
vojáci špehovat internet a dokonce při případ-
ných kybernetických útocích přecházet do pro-
tiútoků nasazováním „aktivních technických 
prostředků“. Teď mají poslední šanci protlačit 
to Poslaneckou sněmovnou. Trochu z toho běhá 
mráz po zádech.

Americký prezident Trump se chystá do Varša-
vy. Předtím se setkal s ukrajinským prezidentem 
Porošenkem, rumunským kolegou Iohannisem 
a gruzínským premiérem Kvirikashvilim. „A Mi-
loš Zeman pořád smutně kouká na omluvný do-
pis z Bílého domu,“ napsal bývalý kolega na FB. 
K tomu lze dodat, že Trump asi nevyhledává 
politiky, kteří jsou ve stadiu přeměny v zombie. 
 
„Ještě nedávno jsem bojoval se žlučníkem, teď 
je v klidu. Ale upozorňuji vás, že kobliha je pro 
mě zásadní nepřítel. Skoro si nedovedu předsta-
vit nic, co by mě ohrožovalo tak jako kobliha,“ 
prohlásil lídr ČSSD Zaorálek. Kdyby šéf ANO 
Babiš ohrožoval jen Zaorálkovo zažívání, dalo by 
se to vydýchat. Bohužel tomu tak není.

n Více než dvě třetiny 
městských firem ne-
zveřejnily během roku 
zkušebního fungování 
registru smluv ani jeden 
dokument. Za čtyři dny 
to budou muset změnit. 

Adéla Čabanová

Od prvního července začne 
platit hlavní sankce zákona 
o registru smluv. Nezveřejněné 
nové smlouvy budou od počátku 
neplatné. Kdyby podle takové 
smlouvy dostal dodavatel zapla-
ceno, mohlo by to být posouzeno 
jako bezdůvodné obohacení. 

Ve sněmovně se sice má zítra 
ve zrychleném režimu hlasovat 
o dílčích výjimkách z povinnos-
ti zveřejňovat smlouvy, to ale 
nic nezmění na ostrém režimu 
v prvních červencových týdnech. 
Většina veřejných institucí tak 
bude muset poslat na internet 
smlouvy s hodnotou nad 50 tisíc 
korun ještě před jejich reálným 
naplněním.

„Nejvíce ohrožené jsou měst-
ské a obecní firmy. Ze zhruba 
tisíce těchto firem jich sedm 
set zatím nezveřejnilo žádnou 
smlouvu,“ uvádí Jiří Skuhrovec 
z Centra aplikované ekonomie, 
garant projektu Rekonstruk-

ce státu. Napadnout platnost 
smlouvy může především jedna 
ze stran, případně konkurence.

Registr funguje rok, dosud bez 
sankce. Zatím bylo v registru 
zveřejněno přes 530 tisíc smluv 
v přiznané hodnotě 2,43 bilionu 
korun. Celková hodnota může 
být ještě výrazně vyšší. Podle 
Michala Bláhy, provozovatele 
webu Hlídač smluv, má totiž 
pětina zveřejněných smluv uta-
jenou cenu. Někdy to může být 
podle pravidel, mnohdy k tomu 
ale chybí důvod. „Při hrubém 
pohledu na smlouvy se dá říct, 
že to mnohdy není obhajitelné,“ 
uvedl Bláha. 

Za obvyklé by považoval skrýt 
kvůli obchodnímu tajemství 
jednotky procent cen. Například 
Česká pošta skrývá 83 procent 
dodavatelů i cen, u Budvaru jsou 
bez uvedení ceny a dodavatele té-
měř všechny smlouvy. Nemocni-

ce Strakonice skrývá 95 procent 
cen, Ústřední vojenská nemoc-
nice 88 procent. Platnost sankcí 
podle Bláhy povede k lepšímu 
zveřejňování.

Třetí verze výjimek z registru, 
kterou mají na stole poslanci, má 
silnou podporu. Pokud ji poslanci 
schválí, zamíří do Senátu a k pod-
pisu prezidenta. Plošné výjimky, 
ve které doufaly obce a některé 
státní podniky a které narazily 
v Senátu, pak spadnou pod stůl. 

Očekávanou novelu možná na-
padne Svaz měst a obcí u Ústav-
ního soudu. „My jsme připraveni, 
pakliže budeme výkladovou 
praxí tlačeni k co nejširšímu 
zveřejňování, obrátit se na Ústav-
ní soud, aby on sám zhodnotil, 
zdali naše postavení v rámci 
hospodářské soutěže není zne-
výhodněno,“ řekl Radiožurnálu 
předseda svazu František Lukl. 
 rozhovor na e15.cz

V registru jsou už 
smlouvy za 2,5 bilionu

Protagonisté dne

lubomír fojtů

šéF řeDitelství voDních cest

jan raab

internetový PoDnikatel

Šigehisa takada

řeDitel Firmy takata

vltavská vodní cesta se rozšíří, 
ředitelství získalo více než miliardu 
na modernizaci vodního toku pod 
Prahou.

str. 4

spustil nový projet na sdílení dat 
cílící jen v Česku na stovky tisíc 
uživatelů měsíčně. Předtím prodal 
úspěšný projekt Úschovna.cz.

str. 5

Japonská společnost takata 
vyrábějící airbagy kvůli extrémním 
nákladům prodala své aktivity 
konkurenci.

str. 8

Zápisník  
Pavla Otta

Podle aktuálního návrhu novely zákona o registru smluv se výjimky 
nedotknou těch organizací, které mají povinnosti podle zákona o veřejných 
zakázkách. Dílčí výjimky má dostat Český rozhlas a Česká televize mimo 
jiné na sportovní přenosy. ochráněny budou kolektivní smlouvy a ty, které 
se týkají nakládání s výbušninami. některé obecní firmy mohou dosáhnout 
na dílčí výjimku u smluv v rámci hlavního podnikání. Dál ale budou muset 
zveřejňovat například smlouvy na nákup běžného vybavení nebo propagaci.

Žádné plošné  
výjimky

rakouský  
PreZident  
alexander Van  
der Bellen (vpravo) 
přicestoval včera 
vlakem na praž-
ské hlavní nádraží 
na dvoudenní ofici-
ální návštěvu české 
republiky. Před 
vchodem do Prezi-
dentského salonku 
ho přivítal premiér 
Bohuslav Sobotka. 
Jednat spolu měli 
především o do-
pravní infrastruk-
tuře a hospodářské 
spolupráci.

PREZiDEntSKá náVštěVa
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n Česko má nou-
zovou zásobu ropy 
na 85 dní, podle směr-
nic EU by však měla 
vystačit na devadesát 
dní.

Vláda včera neschválila 
doplnění ropy nebo ropných 
produktů do státních zásob, 
které požadovala Správa 
státních hmotných rezerv 
(SSHR). Informoval o tom 
mluvčí kabinetu Martin 
Ayrer. Česko přitom letos 
přestalo plnit evropskou 
směrnici o výši nouzových 
zásob těchto produktů. 
Evropská unie požaduje 
po státech, které ropu 
netěží, aby měly zásoby 
minimálně na 90 dní. Podle 

ministra průmyslu a ob-
chodu Jiřího Havlíčka měla 
země ke konci května záso-
by na 85 dnů, zatímco ještě 
1. dubna to bylo 87 dnů.

„Znamená to pro nás, že 
nadále budeme porušovat 
zákon ČR a evropskou směr-
nici o povinnosti mít zásoby 
minimálně na 90 dnů. Záro-
veň budeme i nadále platit 
50 milionů korun ročně 
za prázdnou nádrž v Meru 
(nádrž státního správce 
ropovodů v Nelahozevsi 
na Mělnicku),“ řekl předse-
da SSHR Pavel Švagr.

Podle Havlíčka tak v tuto 
chvíli otázka nákupu ropy 
padá. „Budeme se snažit 
ještě jednat s koaličními 
partnery, jak se k tomuto 
tématu vrátit. Ale beze 
změny jejich postoje to 

nebude možné,“ uvedl 
ministr.

S návrhem na dokoupení 
zásob nesouhlasilo mini-
sterstvo financí. V připo-
mínkách rezort uvedl, že 
pokles úrovně nouzových 
zásob ropy do značné míry 
odráží specifickou situaci 
na trhu v roce 2016, která 
byla způsobena omezením 
provozu obou rafinerií 
na českém území. Podle 
ministerstva se dá předpo-
kládat, že v letošním roce 
se průběh zpracování ropy 
vrátí do normálního stavu. 
„Navrhujeme tedy případný 
nákup ropy či ropných pro-
duktů prozatím nerealizo-
vat a vyčkat na skutečnost 
dovozů za rok 2017,“ uvedlo 
v podkladech pro vládu 
ministerstvo financí. /čtk/

státní zásoba ropy  
se zvyšovat nebude

www.e15.cz | 3 |
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Sněmovní volby v červnu by 
podle Centra pro výzkum 
veřejného mínění (CVVM) 
vyhrálo hnutí ANO 2011 se 
ziskem 34 procent hlasů. 
Na druhé místo v porovnání 
s květnovým průzkumem 
vyskočila KSČM se 14,5 pro-
centa. ČSSD s 12 procenty 
spadla na třetí místo, 
podobně jako ODS, která by 
s 11 procenty skončila čtvr-
tá. Do sněmovny by se do-
staly ještě KDU-ČSL a TOP 
09. Z ostatních uskupení by 
bylo vstupu do sněmovny 
nejblíže hnutí SPD Tomia 
Okamury s 4,5 procenta 
hlasů.

ANO si v porovnání s květ-
novým šetřením polepšilo 
o jeden procentní bod, KSČM 
o tři procentní body. Sociál- 
ní demokraté i občanští 

demokraté si naopak shodně 
o dva procentní body pohor-
šili. Zisk ČSSD se podle šet-
ření CVVM i dalších agentur 
snižuje už od března.

CVVM průzkum provádělo 
formou otevřené otázky, 
tedy bez nabídky stran či 
hnutí. „Koalice KDU-ČSL 
a STAN se v odpovědích 
neobjevila, kombinace 
individuálních hlasů pro 
oba subjekty v modelu činí 
8,5 procenta, konstatovalo 
CVVM. Lidovce by totiž voli-
lo 7,5 procenta lidí, Starosty 
jen jedno procento.

Z dalších stran by Piráti 
obdrželi 3,5 procenta hlasů, 
Zelení a Svobodní po 1,5 pro-
centa. K volbám by podle 
průzkumu, jehož se účast-
nilo 924 respondentů, přišlo 
60 procent voličů. /čtk/

CVVm: ano si 
polepšilo, čssd 
a ods voliče ztrácejí 

Další odchody z jihočeské 
kandidátky ČSSD
Kandidátní listinu jihočeské 
ČSSD pro říjnové parlamentní 
volby opouštějí další čtyři lidé. 
Poté, co vedení strany vyškrtlo 
z listiny Jiřího Zimolu, od-
stoupilo na jihu Čech už devět 
kandidátů. Včera oznámili re-
zignaci na místo na kandidát-
ce manželé Svobodovi, Pavel 
Ounický a Iva Ambrusová.

Na sportovní kroužky 
bude více peněz
Ministerstvo školství bude 
moci dát na volnočasové akti-

vity dětí a mládeže o zhruba 
27 milionů korun víc. Jejich 
přesun z podpory všeobec-
ných sportovních činností 
v rámci rozpočtové kapitoly 
ministerstva schválila vláda. 

Vysocí úředníci budou 
moci zůstat i zastupiteli
Vysocí státní úředníci včetně 
ministerských náměstků asi 
budou moci do budoucna 
zůstat řadovými krajskými za-
stupiteli. Vláda změnu podpo-
řila v rámci poslanecké novely 
zákona o krajských volbách. 
Do voleb však poslanci novelu 
asi nestihnou projednat. /čtk/

Krátce

Předvolební průzkum (v procentech)

  Pramen CVVM, čtk*Koalice KDU-ČSL a STAN se v odpovědích neobjevila, 
kombinace individuálních hlasů pro oba subjekty činí 8,5 %

35

30

25

20

15

10

5

0
ANO KSČM ČSSD ODS KDU-ČSL* TOP 09

6,57,5

11,012,0
14,5

34,0 Předpokládaná 
volební účast

60,0 %



| 4 | Praha

n Díky projektu 
za 1,3 miliardy by se 
mohly z Prahy vyvá-
žet odpadky na lodích.

Jan Šindelář

Vltavská vodní cesta od Prahy 
k soutoku s Labem projde 
v příštích třech letech velkou 
modernizací. Ředitelství vod-
ních cest (ŘVC) uspělo s pro-
jektem u Evropské komise, 
která minulý týden schválila 
jeho financování z nového ev-
ropského zdroje Connecting 
Europe Facility (CEF). Celkové 

náklady odhaduje investor 
na 1,3 miliardy korun, z toho 
CEF dodá 85 procent. 

Cílem je upravit cestu tak, 
aby do Prahy mohly doplout 
i velké hotelové a nákladní 
lodě, které dnes při cestě 
z Německa mají většinou ko-
nečnou na Labi nebo do Čech 
vůbec nejezdí. Ředitelství vod-
ních cest proto plánuje upra-
vit osm mostů a jednu lávku 
pro pěší tak, aby podjezdná 
výška vzrostla z dnešních 
4,5 metru na sedm metrů. Jde 
hlavně o malé mosty na míst-
ních komunikacích, které 
vedou přes Vraňansko-hořín-

ský plavební kanál. Některé 
mosty budou zvednuty, jiné se 
upraví na zdvihací. Přestavbu 
na automatické pohyblivé 
mosty volí ŘVC tam, kde nelze 
kvůli okolní zástavbě trvale 
zvednout celý most. 

„Nyní běží stavební řízení, 
některé stavby bychom 
chtěli zahájit ještě 
letos,“ řekl deníku 
E15 zástupce 
šéfa ŘVC Jan 
Bukovský. 
Nejde přitom 
jen o mosty. 
Úpravou pro-
jdou i plavební 
komora Hořín 
a rejdy zdymadla 
na pražské Štvanici. 
Součástí akce je i pro-
hrábka dna. 

Podle Bukovského by tak 
v budoucnu mohly po řece 
plout i kontejnerové lodě. 
Nemusí prý přitom jít rovnou 
o námořní kontejnery, nýbrž 
o kontejnery s pražským 
komunálním odpadem. „Ná-

mořní kontejnery, to je hudba 
hodně vzdálené budoucnosti, 
protože záleží především 
na splavnění Labe u hranic. 
Ale o vyvážení odpadků 
z Prahy se poslední dobou 
hodně mluví,“ řekl deníku 
E15 šéf rejdařství EVD-sped. 

Lukáš Hradský. Odpad by 
mohl mířit napří-

klad do elektrárny 
Mělník. „Zájem 

bychom o to 
měli, ale je 
to zatím jen 
na papíře,“ 
doplnil rejdař. 

Pražské 
služby o svozu 

odpadů za po-
moci lodí uvažují 

a považují jej za usku-
tečnitelný.  O termínech ale 
zatím nemluví. „Je to jedna 
z mnoha úvah, se kterou 
v rámci strategického rozvoje 
pracujeme,“ uvedl mluvčí fir-
my Radim Mana. Společnost 
pracuje například i na projek-
tu odpadové tramvaje.

mosty na Vltavě povyrostou. 
Vejdou se pod ně větší lodě

Praha si nechá vypracovat 
studii rozvoje oblasti Těšnova. 
Vedení města už před časem 
uvedlo, že na Těšnově plánuje 
stavět budovu pro Slovanskou 
epopej Alfonse Muchy. Mate-
riál má vypracovat městská 
organizace Institut plánování 
a rozvoje a vyjde na 960 tisíc 
korun. Vyplývá to z dokumen-
tu, který mají dnes schválit 
pražští radní.

Cílem studie bude stanovit 
koncepci veřejných prostran-
ství, zástavby stavebních 
bloků a dopravní infrastruk-
tury. „Výsledná urbanistická 
studie se stane nezbytným 
územně plánovacím pod-
kladem důležitým pro další 
rozhodování v území,“ píše 
se v dokumentu. Studie bude 
rovněž sloužit jako podklad 
pro změnu územního plánu.

V prostoru Těšnova stá-
valo Denisovo nádraží, a to 

až do roku 1985, kdy byla 
budova odstřelena. Nádraží 
nezachránilo ani to, že bylo 
kulturní památkou.

Letos v březnu pak sou-
časné vedení města přišlo 
s návrhem, aby na pozemku 
stála budova galerie pro 

Slovanskou epopej Alfonse 
Muchy. Na podobu galerie 
plánuje Praha vypsat mezi-
národní architektonickou 
soutěž. Kdy město budo-
vu případně začne stavět 
a na kolik stavba vyjde, není 
jasné. /čtk/

studie určí novou podobu 
okolí těšnova 

Adéla Čabanová, Dan Novák

Prémiová klinika Cana-
dian Medical Care se bude 
stěhovat z veleslavínského 
zámečku do nové budovy AFI 
Vokovice u nádraží Velesla-
vín. V pronájmu bude mít 
čtyři podlaží a část podzem-
ního patra, celkem 2300 me-
trů čtverečních. Na novém 
místě bude mít větší prostory 
s lepší dopravní dostupností. 
„V rámci Canadian Medical 
Care vznikne nové high-tech 
dentální centrum, nový kon-
cept poskytování lékařské 
ambulantní péče a otevřené 
sesterny. Komfortní prostory 
si zaslouží pacienti i zaměst-
nanci,“ říká jednatelka klini-
ky Barbara Taušová. U metra 
Veleslavín by měla klinika 
fungovat od září 2018. 

Pro AFI Europe je to první 
významný nájemce ambi- 

ciózního projektu, se kterým 
podepsal smlouvu. „Ná-
jemní smlouva je uzavřena 
na 2300 metrů čtverečních 
a dobu více než deset let. 
Velmi nás těší, že tento 
renomovaný poskytovatel 
lékařské péče bude součástí 
našeho projektu,“ říká Doron 
Klein, generální ředitel AFI 
Europe. AFI Vokovice jsou 
dvě budovy, vyšší má osm 
pater, nižší šest. Chce získat 
environmentální certifikát 
pro šetrné budovy LEED.

Canadian Medical Care 
chystá kromě tohoto rozšíře-
ní na začátku příštího roku 
otevření zcela nové pražské 
pobočky v areálu Waltrovka, 
který přestavuje skupina 
Penta. Klinika patří do sku-
piny EUC, která má kromě 
prémiových klinik i dvanáct 
standardních a obrat přes 
dvě miliardy korun.

luxusní klinika  
se přestěhuje

vedle vylepšení vltavské vodní cesty přiklepla evropská komise 
peníze z CeF dalším patnácti českým projektům, celkem za sedm 
miliard korun. nejlépe si vedla správa železniční dopravní cesty, 
která dostane peníze například na modernizaci tratě z Prahy do Lysé 
nad Labem nebo stanice Čelákovice. Uspěl například i ČeZ se sítí 
rychlonabíjecích stanic pro elektromobily.

Peníze z Cef půjdou 
hlavně na železnici

U osmi mostů  
a jedné lávky pro pěší se 
podjezdná výška zvýší  

z dnešních

4,5
metru na sedm.

CIB navrhl lidem  
z Písnice vyšší nájemné
Zhruba 150 obyvatel 
sídliště Písnice, které 
ČEZ prodal společnos-
ti CIB Rent Písnice, 
včera protestovalo před 
Úřadem vlády. Důvodem 
je mimo jiné to, že CIB 
začal doručovat obyvate-
lům, jimž končí nájemní 
smlouvy, oznámení 
o zvýšení nájmu. „Jde až 
o čtyři tisíce korun mě-
síčně více,“ řekl deníku 
E15 jeden z obyvatel. Ti 
také sepsali petici, jíž by 
se měli údajně zabývat 
i poslanci. /hf/

Office Park Nové 
Butovice změnil majitele 
Developer Portland Trust 
koupil od investiční 
společnosti CEE Proper-
ty Development Port-
folio 2 areál Office Park 
Nové Butovice v Praze 
za 1,7 miliardy korun. 
Kanceláře mají celkovou 
podlahovou plochu 36 ti-
síc metrů čtverečních. 
Nový majitel chce areál 
přejmenovat na Coral 
Office Park. /čtk/

Krátce

místo Pro ePoPej. na místě bývalého Denisova nádraží by 
mohla stát budova galerie pro muchovu Slovanskou epopej.

Fo
to

 č
tk
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n Desítky milionů ko-
run bude ke své expan-
zi potřebovat interne-
tový projekt Datawall. 
Specialisté ale upozor-
ňují, že klasické fondy 
jsou ke start-upům 
opatrné. 

Daniel Novák

Na tuzemském trhu odstar-
toval nový projekt na sdílení 
dat, který se hodlá prosadit 
také v zahraničí. Je za ním 
internetový podnikatel Jan 
Raab, který postavil na nohy 

a posléze prodal projekt 
Úschovna.cz. Jen v České re-
publice cílí nový projekt 
na stovky tisíc uži-
vatelů měsíčně.  

„Zahraniční 
expanze je 
záležitost, 
která se už 
neobejde bez 
větší investi-
ce. Již jednáme 
s potenciálními 
investory. Baví-
me se o investici 
v řádu desítek milionů 
korun,“ připomněl Raab. 

První na řadě budou 
blízké země typu Polska 
a Maďarska. Dalšími by 

měly  být německy a španěl-
sky mluvící země. „Udělat 

hned globální projekt 
v angličtině by byla 

marketingová 
sebevražda,“ 

dodal Jan 
Raab. 

Sehnat 
kapitál ale 
nemusí být 

jednoduché. 
„Standardní 

investoři a fondy 
jsou ke start-

-upům velmi skeptičtí. 
Na prodej je stále spousta 
společností s bezpečnou 
historií a současně je 
vidět, že i úspěšné start-

-upy mají problém sladit 
svá očekávání s nabídkou 
investorů,“ uvedl Bořivoj 
Líbal, který vede tuzemskou 
část advokátní kanceláře 
PwC Legal. Mladé firmičky 
mají však podle advokáta 
šanci u takzvaných venture 
kapitálových fondů. Ty se 
zaměřují právě na start-upy 
těsně po vzniku. 

Jednání o investici do Da-
tawall se již uskutečnilo 
několik. Zájemci momen-
tálně vyčkávají, jak se bude 
službě dařit na tuzemském 
trhu. Nemá to přitom být 
čistě finanční investor. Podle 
zakladatele služby by měl 
přinést projektu přidanou 

česká služba na sdílení 
dat hledá investory

Jen v České  
republice cílí nový  

projekt na

stovky
tisíc uživatelů. 

hodnotu. Například v podo-
bě kontaktů v zemích, kam 
bude Datawall expandovat, 
případně ve vlastnictví 
technologií nebo v advokát-
ních službách. Bez právního 
ošetření totiž data ukládat 
v jednotlivých zemích nelze.     

Datawall se bude mu-
set prosadit nejen vedle 
„vlastní“ Úschovny, ale též 
v prostředí obřích platforem 
typu Microsoft OneDrive, 
Google Drive, Dropbox nebo 
WeTransfer. 

„Všichni si říkají, že jsme 
se zbláznili, protože přichá-
zíme s další cloudovou služ-
bou na trh, který je podle 
těchto hlasů již rozebraný. 
Jsme však přesvědčeni, že 
hřiště je mnohem větší, než 
na kterém se dosud hraje,“ 
uvedl zakladatel start-upu. 
Datawall sází mimo jiné 
na to, že originální rozhraní 
v podobě počítačové plochy 
budou lidé využívat pro 
společnou práci s daty pře-
nesenými z jiných úložišť. 
 Více e15.cz

Zhruba tři čtvrtiny věřitelů 
schválily na své schůzi, aby 
strojírenská firma ČKD Pra-
ha DIZ skončila v konkurzu. 
K tomuto rozhodnutí se 
klonili především větší věři-
telé. Hlasovat směli pouze ti 
s uznanými pohledávkami, 
nejvíce jich měla Komer- 
ční banka. ČKD Praha DIZ 
rozhodnutím 
o konkur-
zu směřuje 
k zániku 
a k vypořádání 
závazků do té 
míry, do jaké 
toho bude 
schopna.

ČKD Praha 
DIZ byla 
jednou z firem 
holdingu ČKD 
Group, ovláda-
ného miliar-
dářem Petrem Speychalem. 
Ten stojí také za Sportovním 
holdingem Praha, který dříve 
ovládal hokejovou Spartu či 
vlastnil basketbalový Nym-
burk. Minulý týden se jako 
nový vlastník firmy přihlásil 
její generální ředitel Robert 
Wolf, který uvedl, že firma 
je stabilizovaná, platí mzdy, 
odvody a veškeré náklady.

Insolvenční správce uznal 
zhruba třetinu pohledávek 
za firmou. Bylo to 2,47 mi- 
liardy korun z přihlášených 
7,25 miliardy korun. Dohro-
mady se přihlásilo 542 věři-
telů. Největší pohledávku  
1,65 miliardy uplatňovala 
Komerční banka, správce jí 
uznal 927 milionů korun. 

„Rozhodnutí 
věřitelů pova-
žuji za nešťast-
né, z konkurzu 
již není cesty 
zpět. I nadále 
jsem přesvěd-
čen, že zvláště 
v případě 
nezajištěných 
věřitelů bude 
uspokojení 
menší než 
v případě 
reorganizace,“ 

uvedl majitel firmy Robert 
Wolf. 

Zatímco z nezajištěných 
věřitelů hlasovalo pro 
reorganizaci téměř třicet 
procent, u zajištěných nikdo. 
Zajištěným věřitelem je při-
tom ten, jehož pohledávka je 
zajištěna majetkem náleží-
cím do majetkové podstaty 
firmy. /čtk/

společnost čkd diZ 
míří do konkurzu

PlZeňská Škoda eleCtriC a ruská firma Sibelektroprivod, obě ze skupiny škoda transporta- 
tion, dodají elektrické pohony pro obří důlní vozidla běloruské automobilky Belaz. Výsledkem bu-
dou vozidla o nosnosti devadesáti tun, která poslouží v povrchových uhelných, rudných a diamanto-
vých dolech. 

Pohony PRo KoloSy

Fo
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Insolvenční 
správce uznal 
přibližně třetinu 
pohledávek 
zhruba ve výši 
2,47 miliardy 
korun.

http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/byvaly-majitel-uschovny-hleda-investory-pro-novy-projekt-na-sdileni-dat-hodla-dobyt-cizinu-1334217
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n Nemalé peníze 
za nedodané či pozdě 
dodané vozíky se staly 
předmětem sporů 
dodavatele s odběra-
telem Správa železnic 
žádá penále 6,8 milio-
nu korun.

Jan Šindelář

Správa železniční dopravní 
cesty vstoupila do právního 
sporu s ostravskou Traťovou 
strojní společností. Důvo-

dem jsou smlouvy na mo-
dernizaci drezín, které 
strojírna dodala 
podle železničářů 
se zpožděním, 
nebo vůbec. 

První 
spor dospěl 
minulý týden 
až k soudu, 
který zatím 
věc nerozhodl. 
Týká se moder-
nizace dvaceti 
vozíků za sto milionů 
korun. „Všechny tyto vozy 
TSS dodala, ale se zpoždě-

ním,“ uvedla mluvčí SŽDC 
Kateřina Šubová. Správa 

železnic proto poža-
duje penále  

6,8 milionu 
korun. 

O mnohem 
větší sumu 
pak jde v dal-
ším sporu, 

který se týká 
čtyř smluv 

na modernizaci 
čtrnácti motoro-

vých vozíků MUV69, 
deseti fréz, pěti původem 
ruským drezín DGKu a sed-

mi strojů na výměnu pražců. 
Celkem to představuje 
zakázky za více než čtvrt 
miliardy. „Za nedodání ani 
jednoho vozu bylo vyčísleno 
penále 23 milionů korun,“ 
doplnila Šubová. TSS nechce 
tahanice komentovat. 

„Mezi stranami sice for-
málně probíhá spor, nicmé-
ně vzhledem k tomu, že stále 
je možné očekávat smírné 
uzavření kauzy a věc je 
předána externí právní služ-
bě, naše strana vyjádření 
poskytovat nebude,“ sdělila 
ředitelka obchodního odbo-

Železničáři se soudí 
s firmou tss o drezíny

Správě železnic  
nevyšla zakázka na 

modernizaci za více než

čtvrt
miliardy korun.

ru Ivana Dlabajová. Už v mi-
nulosti se nicméně vyjádřila 
pro iDnes.cz, že moderniza-
ce byla vzhledem ke stavu 
drezín objektivně vyloučena, 
tudíž firma penále platit 
nehodlá. Traťová strojní 
společnost je původně dcera 
Českých drah, kterou v roce 
2011 plně ovládly Ostravské 
opravny a strojírny bratří 
Petera a Rudolfa Šuškových. 
Správa železnic mezitím 
řešila nedostatek montáž-
ních vozítek novým tendrem 
na dodávku padesáti strojů, 
který vyhrála českotřebov-
ská společnost CZ Loko.

První vůz by měla firma 
dodat na podzim, další mají 
následovat do dvou let. 
Celková cena činí zhruba 
půl miliardy korun. SŽDC se 
snaží postupně obnovovat 
park kolejových strojů, ne-
boť některé vozíky už mají 
za sebou čtyřicítku. 

ikona. motorové 
univerzální vozíky 
mUV69 patří k iko-
nám české železni-
ce. Po desítkách let 
služby se je správa 
železnic snaží 
modernizovat nebo 
vyměnit za nové 
stroje. na snímku je 
muvka ještě s ozna-
čením českých 
drah. Fo

to
 s

ŽD
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ZámeCké VinařstVí bZeneC staví zážitkový vinohrad na kopci, který je dominantou města. 
Vysadila tam řadu raritních odrůd. Firmě, která patří k největším v oboru v republice, loni vzrostla 
výroba o šest procent na 5,3 milionu lahví.

ZVláštní oDRůDy

Fo
to
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Lego v Kladně  
rozšiřuje výrobu
Společnost Lego investu-
je do expanze výrobních 
prostorů v Kladně tak, aby 
mohla přijmout přes pět 
stovek lidí. Od státu získá 
investiční pobídku téměř 
padesát milionů korun.  

Povodí Odry omezuje 
výrobu elektřiny
Státní podnik Povodí Odry 
přijal opatření, jimiž se 
připravuje na možná sucha. 
Omezil výrobu elektrické 
energie, byť zatím problémy 

se zásobováním pitnou vo-
dou nemá. Podnik je správ-
cem vodních toků a vodních 
děl na území Moravskoslez-
ského a částečně Olomouc-
kého kraje.

O propuštěné lidi má 
zájem Kern-Liebers
Zaměstnanci krachující 
českobudějovické slévárny, 
která ohlásila minulý týden 
zastavení výroby, by se 
mohli uplatnit ve strojírnách 
Kern-Liebers CR. Ty zvažují 
přijetí tří desítek pracovní-
ků. Slévárnu vlastní firma 
SCB Foundry. /čtk/

Krátce
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n Za loňský propad 
trhu veřejných za-
kázek mohou zčásti 
programová období 
evropských fondů. Le-
tos lze čekat oživení.

Adéla Čabanová

Přes veřejné zakázky loni 
proteklo méně peněz. Vyplý-
vá to z čerstvě zveřejněné 
výroční zprávy o stavu veřej-
ných zakázek, kterou vzala 
na vědomí vláda. Přes veřejné 
zakázky v loňském roce se 
rozdělilo 486 miliard korun. 
Znamená to 10,31 procenta 
HDP, což je nejnižší hodnota 
od roku 2006.

„Výroční zpráva ukazuje 
pokles velikosti trhu veřej-

ných zakázek v loňském roce 
o téměř sto miliard korun,“ 
uvádí ministryně pro místní 
rozvoj Karla Šlechtová. 
V roce 2015 bylo přes veřejné 
zakázky proinvestováno 
hodně i díky snaze dočerpat 
evropské fondy z předchozí-
ho období.

Trend by se ale podle 
ministryně mohl záhy otočit. 
„Díky našemu novému 
zákonu o zadávání veřejných 
zakázek očekáváme opětov-
ný nárůst objemu veřejných 
zakázek, protože zrychlil 
zadávací řízení a zjedno-
dušil investiční proces,“ 
je přesvědčena Šlechtová. 
Zákon začal platit v loňském 
roce. Nově zadaných zakázek 
od té doby přibylo, letos by 
z nich mělo být vyplaceno 
více peněz.

na veřejné zakázky  
šlo o sto miliard méně

PRÁVĚ V PRODEJI

ŠKODA ELEMENT Mladí Češi postavili  
nový model

VYZKOUŠELI
JSME!

265492/114� inzerce

trh veřejných zakázek
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Podle Davida Marka, eko-
noma společnosti Deloit- 
te, jsou výkyvy v objemech 
veřejných zakázek do velké 
míry způsobeny nerovno-
měrným čerpáním dotací 
z evropských fondů. Tento 
byrokratický faktor hospo-
dářského cyklu podle něj 

není zdravý. Politika státu 
by měla naopak vyrovnávat 
hospodářský cyklus. „Ukazu-
je to na systémový problém. 
Očekávám, že letos bude ob-
jem veřejných zakázek větší, 
přitom by to nebylo potřeba, 
protože i soukromý sektor 
akceleruje,“ uvádí Marek.

„Důležité je opětovné sní-
žení počtu jednacích řízení 
bez uveřejnění, což podpo-
ruje transparentní prostředí 
veřejného investování,“ míní 
Šlechtová. Celkem 55,5 pro-
centa zakázek od veřejných 
zadavatelů bylo zadáno jako 
otevřená řízení, zjednoduše-
ných podlimitních zakázek 
bylo 21,4 procenta a jedna-
cích řízení bez uveřejnění 
18,9 procenta.

Průměrný počet nabídek 
v zakázkách veřejných zada-
vatelů se s hodnotou kolem 
3,5 pohybuje podstatně níže, 
než je průměr v EU zhruba 
5,5. Pokles průměrného počtu 
nabídek zřetelný v předcho-
zích letech se ale loni zasta-
vil. Ve stavebnictví se o jed-
notlivé zakázky hlásilo víc 
firem, v zakázkách na služby 
pokles zájmu pokračoval. 

„Zatímco stavebnictví 
se potýká s propadem, což 
podporuje růst konkurence 
u veřejných zakázek, ostatní 
sektory si vedou dobře, 
a veřejný sektor tak zřejmě 
považují jen za dodatečnou 
tržní příležitost,“ uvádí se 
ve výroční zprávě.
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n Většinu produkce 
po výrobci proble-
matických airbagů 
Takata převezme 
za 1,6 miliardy dolarů 
konkurenční KSS.

Tomáš Stingl

Jeden z největších skandálů 
v dějinách automobilového 
průmyslu dospěl do závěreč-
ného dějství. Japonský prů-
myslový obr Takata, který 
vyráběl bezpečnostní pásy či 
airbagy, po více než 80 letech 
v podstatě končí. Požádal 
o ochranu před věřiteli 

na domácím trhu a v USA. 
Šéf firmy Šigehisa Takada 
se včera před televizními 
kamerami sklonil a poprosil 
o odpuštění. „Jménem firmy 
se omlouvám z hloubi svého 
srdce,“ řekl.

Společnost dříve držela 
téměř pětinu světového trhu 
s airbagy. Vzrůstající počet 
problémů s jejími výrob-
ky ale v letech 2013 a 2014 
vyvrcholil svoláním milionů 
aut značek BMW, Toyota, 
Ford nebo Honda do servisu. 
Celkem se výměna airbagů 
dotkla stovky milionů vozů. 
Vadné „explodující“ airbagy 
v mnoha případech vrhly 
do vozu kusy kovu a podle 

vyšetřování zabily v různých 
zemích světa minimálně 
16 osob a další desítky lidí 
zranily. Finanční objem 
odškodění pro motoristy 
i automobilové výrobce 
je odhadován na více než 
devět miliard dolarů. Takata 
proto byla v předešlých třech 
letech neustále ve ztrátě. 
Jen loni prodělala více než 
17 miliard korun a není dále 
schopna platit své závazky.

S žádostí o ochranu před 
věřiteli firma oznámila, že 
většinu jejích aktiv převez-
me za 1,6 miliardy konku-
renční společnost Key Safety 
System (KSS). To může být 
pro tradičně silnou národní 
hrdost Japonců další hořkou 
pilulkou, protože KSS je 
v čínském vlastnictví, byť se 
sídlem v americkém Michi-
ganu. Chce ovšem zachovat 
v převzatých továrnách 
výrobu i současné pracovní-
ky. „Základní síla spočívající 
ve schopných zaměstnan-
cích a výrobě volantů, pásů 
či dalších bezpečnostních 
výrobků se nezmenšila,“ uve-
dl šéf KSS Jason Luo. Takata 
má provozy ve dvacítce zemí 
včetně Brazílie, Číny nebo 
Mexika, odkud pocházela 
velká část vadných airbagů.
 Více e15.cz

Výrobce airbagů 
takata končí

Němci vyjednávají aktualizaci softwaru u aut

Německé ministerstvo dopravy jedná s automobilkami 
o aktualizaci softwaru pro řízení motoru až u 12 milionů 
naftových vozů. Agentuře Reuters to řekly zdroje obe-
známené s rozhovory. Dodaly, že náklady na svolání aut 
k úpravě softwaru by mohly činit až 2,5 miliardy eur.  

Litva koupila plyn z USA

Litevský státní obchodník s plynem LDT uzavřel svůj 
první kontrakt na nákup zkapalněného zemního plynu 
ze Spojených států. Dodávka by měla dorazit k terminálu 
v přístavu Klajpeda ve druhé polovině srpna, sdělila LDT. 

Řecku klesly úvěrové náklady

Výnosy desetiletých státních dluhopisů Řecka sestoupily 
nejníže od konce roku 2009, kdy se země začala propa-
dat do hluboké dluhové krize. Evropský trh obligací tím 
odpověděl na páteční krok agentury Moody’s, která Řecku 
zlepšila rating. /čtk/

Krátce
Země množství Kurz

austrálie 1 17,767

Čína 1 3,429

Dánsko 1 3,529

emU 1 26,240

Chorvatsko 1 3,540

Japonsko 100 21,003

kanada 1 17,717

maďarsko 100 8,479

norsko 1 2,768

Polsko 1 6,231

Rusko 100 39,735

Švédsko 1 2,688

Švýcarsko 1 24,115

turecko 1 6,689

Usa 1 23,457

velká británie 1 29,878

Kurzovní lístek čnB Platnost od 26. 6. 2017 

název Kurz [Kč] Změna  

Cetv 98,70   1,75 % 

ČeZ 399,00   -8,06 % 

erste bank 835,00   0,81 % 

Fortuna 128,25   2,19 % 

kofola 430,00   -0,16 % 

kb 908,50   0,82 % 

moneta 76,95   1,18 % 

o2 CR 285,40   0,14 % 

Pegas 914,90   0,00 % 

Philip mor. ČR 14 672,00   0,84 % 

tmR 660,00 0,00 %

Unipetrol 282,00   -0,35 % 

vIG 653,90   1,27 % 

Celkový objem (v tisících korun) 602,740

akcie na pražské burze 26. 6. 2017 

PoKání. „omlouvám se,“ sypal si popel na hlavu šigehisa takada 
a v přímém přenosu se kajícně poklonil. 
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Tři největší spotřebite-
lé uhlí na světě – Čína, 
Spojené státy a Indie letos 
pokračují ve svižném růstu 
těžby. Tyto státy od začátku 
roku už těžbu meziročně 
zvýšily o šest procent, 
markantní nárůst je přitom 
patrný v USA. Odklonily se 
tak od globální snahy o sní-
žení emisí skleníkových 
plynů. Loni se přitom těžba 
celosvětově o 6,5 procenta 
snížila, informovala agen-
tura AP.

Podle dat, které AP získa-
la, se těžba uhlí za prvních 
pět měsíců tohoto roku 
v uvedených třech zemích 
zvýšila meziročně mini-
málně o 121 milionů tun. 
Největší nárůst – o 19 pro-
cent – vykázaly Spojené 
státy. Zmíněný celosvětový 

pokles těžby o 6,5 procenta 
byl dosud největším dosa-
ženým. Britská energetická 
společnost BP připomněla, 
že o loňský pokles se para-
doxně zasloužily zejména 
USA a Čína.

Stěžejními příčinami 
letošního obratu jsou podle 
odborníků posuny v politice 
Číny, změny na americkém 
energetickém trhu a také 
úsilí Indie poskytnout 
přístup k elektřině chudým 
domácnostem. Politiku 
amerického prezidenta 
Donalda Trumpa naklo-
něnou těžbě uhlí považují 
za minoritní faktor. 

Zatímco letošní zvýšení 
těžby v USA je podle odbor-
níků dočasné, v Indii těžba 
podle nich poroste. V názo-
ru na Čínu se různí. /čtk/

Velmoci zvýšily 
těžbu uhlí
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http://www.e15.cz/takata,1.html


www.e15.cz | 9 |

F( )( )D

Přihlašujte 
své fotky 
do soutěže na
WWW.REFLEX.CZ/AKTYX 27

13
47

/1
32

�
in

ze
rc

e

franCouZská edf nadále prochází kalkulace a rozpis 
činností při výstavbě jaderné elektrárny hinkley Point C 
ve Velké Británii. Reagovala tak na zprávy deníku le monde, 
podle něhož celý projekt čelí zvýšení nákladů o jeden až tři 
miliardy eur. 

PRoPočty
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Bratislavská továrna ně-
mecké automobilky Volks-
wagen po šestidenní stávce 
zaměstnanců za vyšší mzdy 
a po nedělní dohodě odborů 
s vedením firmy na nové 
kolektivní smlouvě včera 
obnovila výrobu. Potvrdil 
to předseda představenstva 
slovenské divize Volkswage-
nu Ralf Sacht.

„Výroba ráno naběhla bez 
jakýchkoliv problémů,“ uve-
dl Sacht. Dodal, že kolektivní 
smlouva zajistí stabilitu 
pracovních míst v podni-
ku při přiměřeném vývoji 
mzdových nákladů.

Během necelého půldruhé-
ho roku stoupnou tarifní pla-
ty pro více než 12 tisíc pra-
covníků tohoto největšího 
soukromého zaměstnavatele 
na Slovensku asi o 14 pro-
cent. Dohoda podniku s od-
bory počítá i s vyplacením 
jednorázového příspěvku 
a dalším opatřením v rámci 
sociálního programu firmy. 
Kolektivní smlouva byla uza-
vřena až na období do konce 

srpna 2019, odborům se 
ovšem nepodařilo prosadit 
prodloužení přestávek.

Člen představenstva 
společnosti Volkswagen Slo-
vakia Eric Reuting uvedl, že 
dohoda ohledně zvyšování 
platů se příliš neliší od toho, 
co společnost nabízela 
ještě letos v dubnu. Odbory 
původně požadovaly jed-
norázové zvýšení tarifních 
mezd o 16 procent, následně 
ale své návrhy podobně jako 
samotný podnik měnily. 

„Historicky jde o nejvyšší 
nárůst platů. Jsme pro to, 
aby to (stávka) pomohlo 
každému jednomu zaměst-
nanému člověku. Aby platy 
na Slovensku a ve východní 
Evropě rostly. Když už jsme 
jedna Evropská unie, tak ty 
rozdíly je potřeba zmen-
šovat,“ řekl předák odborů 
a hlavní tvář stávky Zoroslav 
Smolinský. Zároveň odmítl 
Reutingovo vyjádření, že 
výsledná dohoda je podobná 
dřívější nabídce podniku. 

/čtk/  Více e15.cz

slováci si ve VW 
prosadili vyšší platy



nedosáhli na většinu man-
dátů v dolní komoře. Mayová 
proto rozjela námluvy se Se-
veroiry, kteří odmítají sňatky 
homosexuálů, jsou pro zákaz 
potratů a mají výhrady 
k ochraně klimatu.

Konzervativci a DUP 
budou nyní disponovat 
pohodlnou většinou 13 hlasů. 
Ta je dána „přísunem“ 10 
křesel od unionistů a faktem, 
že strana Sinn Féin neob-
sadila svých sedm křesel 
− a šéf sněmovny se třemi 
místopředsedy nehlasuje, 
vysvětluje BBC.

Severoirský partner 
dostane za podporu v příš-
tích dvou letech 1,5 miliardy 
liber. Miliarda poputuje z no-

vých rozpočtových kapitol, 
zbylých 500 milionů získá 
Belfast z dříve přislíbených 
fondů. Prostředky mají 
zlepšit dopravní infrastruk-
turu, zdravotní péči a úroveň 
vzdělání. Váleční veteráni 
dostanou 2,5procentní při-
lepšení na penzi, Britové jim 
zachovají zimní příplatek 
na topení. 

Úmluva s DUP nemá 
u toryů jednoznačné zastání, 
někteří z nich se bojí po-
škození stranické reputace. 
Opoziční labouristé vedení 
Jeremy Corbynem zase poža-
dují přesný výčet, co všechno 
Mayová svým koaličním 
partnerům v DUP vlastně 
slíbila. 

| 10 | Zahraničí

n Severoirští separa-
tisté zajistili britské 
premiérce Therese 
Mayové chybějící po-
čet hlasů. Labouristé 
chtějí vědět, co Lon-
dýn přesně Belfastu 
nasliboval.  

Igor Záruba

Téměř tři týdny britské 
vládní a brexitové nejistoty 
jsou u konce, konzervativci 
ministerské předsedkyně 
Theresy Mayové budou 
vládnout s kontroverzní 
severoirskou Demokratic-
kou unionistickou stranou 
(DUP). K dohodě dospěly 
oba tábory včera v poledne 
v Londýně. „Sdílíme mnohé 
společné hodnoty, například 
pokud jde o nedostatečnou 
prosperitu napříč Spoje-
ným královstvím,“ uvedla 
Mayová.  

Premiérce, která dosáhla 
s toryi nejlepšího volebního 
výsledku od roku 1993, udě-
lali 8. června v předčasných 
volbách čáru přes rozpočet 
konkurenční labouristé. Ti 
získali nejvíce hlasů od roku 
1945. Konzervativci takto 

konzervativci si podali 
ruce se separatisty

britská premiérka theresa 
mayová v parlamentu 
představila konkrétní podobu 
toho, jak hodlá po brexitu 
zajistit práva občanů zemí 
eU v británii. Chce například, 
aby příbuzní občanů eU, 
kteří do země přijedou ještě 
před brexitem, měli možnost 
po pěti letech požádat 
o právo se v zemi usadit. 
Zároveň by měli mít stejná 
práva, například pokud jde 
o lékařskou péči a školství. 
Dodala, že s bruselem by ráda 
uzavřela reciproční dohodu.

Zachování práv
občanů eu i británie

Rúhání podpořil Katar 
ve střetu se Saúdy 
Íránský prezident Hasan 
Rúhání vyjádřil podporu 
Kataru v jeho diplomatic-
kém střetu se Saúdskou 
Arábií. Řekl, že obléhání 
Kataru je nepřijatelné. 
Írán a Saúdská Arábie jsou 
rivaly v blízkovýchodním 
regionu. Katar dostal mi-
nulý týden ultimátum pro 
přijetí požadavků Saúdů. 

Rumunskou vládu 
povede Tudose
Novým šéfem rumunské 
vlády se má stát dosavadní 
ministr hospodářství 
Mihai Tudose. Za premiéra 
si ho vybrala nejsilnější 
strana ve vládní koalici, 
sociální demokraté, kteří 
minulý týden způsobili 
pád předchozího 
kabinetu premiéra Sorina 
Grindeanua.  
 

Macron chce stáhnout 
vojáky od Donbasu

Francouzský prezident 
Emmanuel Macron na-
vrhne stažení bojových 
sil v hraniční oblasti 
na východě Ukrajiny. 
Učinit tak hodlá na příští 
schůzce představitelů 
Francie, Německa, Ukra-
jiny a Ruska. Macron svůj 
záměr avizoval po setkání 
s ukrajinským preziden-
tem Petrem Porošenkem 
v Paříži. /čtk/

Krátce

n Omezení cestování 
do USA z vybraných 
zemí by mělo opět pla-
tit už za tři dny.

Nejvyšší soud USA umož-
nil vládě začít částečně 
uplatňovat imigrační dekret 
prezidenta Donalda Trumpa. 

Agentura AP to označuje 
za velké prezidentovo vítěz-
ství. Pře mezi soudy nižší 
instance a vládou nicméně 
ještě neskončila a nejvyšší 
soud se bude dekretem v ce-

lém jeho znění zabývat ještě 
na podzim.

Výnos ve své původní 
podobě zakazuje na 90 dní 
vstup lidem ze zemí, které 
jsou podle Trumpa bez-
pečnostně problematické 
– z Íránu, Jemenu, Libye, 
Somálska, Súdánu a Sýrie. 
Soud rozhodl, že zákazy se 
budou týkat pouze osob, 
které nemají v USA žádné 
kontakty. Těm, kdo mají kon-
takty buď s jednotlivci, nebo 
s organizacemi v USA, vstup 
povolen bude.

Trump minulý týden pro-
hlásil, že jakmile soud výnos 
uvolní, začnou stanovená 
pravidla platit do dvaasedm-
desáti hodin.

Trump vydal výnos na-
podruhé v březnu. Několik 
soudů nižších instancí ale 
jeho platnost zablokova-
lo, protože ho považovaly 
za diskriminační. Vláda 
podala začátkem června od-
volání k nejvyššímu soudu, 
od něhož žádá zrušení opat-
ření nižších soudů. /čtk/
 sledujte e15.cz

soud částečně odblokoval 
trumpovy dekrety

Arsen Lazarevič

Japonská vláda vyrobila 
televizní spot o hrozbách 
jaderného útoku ze strany 
Severní Koreje. Obsahuje 
především praktické rady, 
jak se chránit v případě, 
že KLDR vystřelí raketu 
směrem k Japonsku. Vláda 
k tomu přistoupila kvůli 
rostoucímu napětí v regi-
onu. 

Spot doporučuje, aby 
lidé v případě očekávané-
ho dopadu jaderné bomby 
hledali útočiště především 
v robustních budovách nebo 

v podzemí. Ohrožení obyva-
telé se mají skrčit, držet se 
daleko od oken a chránit si 
hlavu.   

Oznámení bude vysílá-
no do počátku července 
na 43 televizních stanicích, 
písemné instrukce budou 
zveřejněny v 70 japonských 
novinách. Například nedáv-
né vyjádření předsedy vlády 
Šinzó Abeho o tom, že KLDR 
je schopná vystřelit rakety 
s nervovým plynem sari-
nem, zvýšilo prodeje nejen 
čističek vzduchu, ale také 
protiatomových přístřešků. 
 Více e15.cz

japonci se školí pro 
případ jaderného útoku

Konzervativci

317

17. prosince 2015
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292 316

0,9

Británii povedou ženy
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strana

Lídr od

Počet  
křesel*

Změna  
křesel*

Počet  
voličů*

Podíl 
hlasů*

11. červenec 2016

–13

13 636 690

42,3

DUP

arlene Fosterovátheresa mayová
*dle výsledků předčasných parlamentních voleb z 8. června



Zmatek  
ve stavebním 
zákoně
Do sněmovny se vrací ze 
Senátu novela stavební-
ho zákona. Poslanci by se 
k ní mohli dostat už dnes. 
Pokud by senátní návrhy 
přijali, zajímavě tím nahrají 
spekulantům s pozemky. Ale 
také mohou ztížit výstavbu 
rozvodů elektřiny, plynu 
i tepla. 

Nově by totiž infrastruk-
turní stavitelé měli za po-
vinnost vyvěsit informace 
o stavebním záměru přímo 
na místě pozemku nebo 
budovy, kterých se síťová 
výstavba dotýká. Jenomže 
investor nemá žádné právo 
ke vstupu na cizí pozemek, 
tím méně za účelem vyvě-
šování informací. Pokud 
vlastník pozemku splnění 
informační povinnosti 
neumožní, nemůže inves-
tor podat žádost o územní 
souhlas.

Není ani zřejmé, jak má 
doklad splnění zmíněné 
povinnosti vypadat. Stačí 
fotografie pozemku nebo 
stavby s vyvěšenou infor-
mací? Investor ale nemůže 

nijak zajistit, že informace 
bude vyvěšena po celou 
dobu, že ji někdo neodstraní. 
Jenže pokud k tomu dojde, 
může být zpochybněno spl-
nění povinnosti a s ním i celé 
následné řízení.

Další nesmyslné opatření, 
o nějž chtějí senátoři oboha-
tit stavební zákon, se týká 
výkupních cen v případě vy-
vlastňování pozemků kvůli 
infrastrukturním stavbám. 
Pro dopravní infrastrukturu 
je v případě výkupu po-
zemků i zřizování věcných 
břemen vymezen jako strop 

osminásobek odhadní ceny. 
Vyšší cenu vyjednat nelze. 
Jenže u energetické infra-
struktury je naopak osminá-
sobek odhadu stanoven jako 
minimální cena a vlastník 
pozemku může vůči soukro-
mému subjektu požadovat 
cenu ještě vyšší. To fakticky 
znamená podporu spekula-
tivního chování vlastníků 
pozemků. 

Cenová pravidla pro 
výkup pozemků měla vyřešit 
problémy rozvoje dopravní 
infrastruktury, protože ŘSD 
jako příspěvková organizace 

nemůže vykupovat pozemky 
jinak než na základě znalec-
kého posudku a bez těchto 
pravidel by nemohlo zaplatit 
více. Energetická infrastruk-
tura je však provozována 
komerčně, ať již státními či 
soukromými firmami, a toto 
omezení nemá.

Energetická infrastruktu-
ra se navíc vyskytuje i ve vel-
kých městech, kde jsou ceny 
pozemků velmi vysoké, 
protože se mnohdy jedná 
o stavební parcely. Dálnice se 
přece jen stavějí především 
na pozemcích s nízkou ce-
nou. Násobky odhadní ceny 
mohou ve městech šplhat 
do děsivých výšin. Ustanove-
ní je přitom nejednoznačné 
a umožňuje více interpre-
tací. Ta užší by znamenala, 
že se pravidla použijí jen 
v případech vyvlastnění 
pozemků, ale druhá, širší 
zahrnuje rovněž získání 
věcných břemen v případě 
subjektů ovládaných státem. 
Třetí, nejširší interpretace, 
ke které se přiklání i mini-
sterstvo pro místní rozvoj, 
říká, že se jedná i o zřizování 
věcných břemen pro všechny 
subjekty. Podle orientačního 
odhadu energetických firem 
by dopad těchto ustanovení 
na celý sektor mohl pře-
sáhnout sto milionů ročně 
v případě nejširšího výkladu. 
Tyto peníze by se samozřej-
mě promítly do cen energií.

autor je publicista a redaktor  
serveru Česká justice

Komentář

Dušan Šrámek

náZory a komentáře www.e15.cz | 11 |

Stavitel nemá 
právo vstupovat na 
cizí pozemek, tím 
méně kvůli vyvěšení 
informací.

Tvář dne 

 Úkolem premiérky je za daných 
okolností přijít s nejstabilnější 
možnou vládou. Dnešní dohoda 
tomu napomáhá,

řekl bývalý britský premiér 
David Cameron
str. 10
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n Tuzemské celoplošné 
stanice přes prázdni-
ny nabízejí tradičně 
jen minimum novi-
nek a zrecyklují řadu 
starších a notoricky 
známých seriálů.

Dušan Kütner

Norský kriminální seriál 
Mamon na prvním progra-
mu České televize, nové díly 
seriálu Drazí sousedé na Nově 
či dva slovenské seriály 
Prázdniny a Za sklem na Pri-
mě. To je tradičně skromný 
výčet premiérových pořadů 
na tuzemských celoplošných 
televizních stanicích, které 
přes léto opět provětrají ar-
chivy a nabídnou hlavně řadu 
až notoricky známých filmů 
a seriálů.

„Děj Mamonu začíná 
ve chvíli, kdy nekompromis-
ní novinář odhalí finanční 
skandál, do kterého je zaple-
ten také jeho bratr, úspěšný 
ředitel jedné z největších 
norských finančních korpora-
cí,“ uvedla mluvčí ČT Alžběta 
Plívová.

ČT nabídne i novou do-
kumentární sérii Legendy 
záchranářství, nové díly 
portrétů GEN, sérii filmů 

televizní léto – přehlídka  
archivních seriálů a filmů

richard Price: sráči

Vydalo: nakladatelství Paseka
hodnocení: 70 %

Po Pěti leteCh se dnes v pražské o
2
 areně představí jedna 

z nejoceňovanějších rockových kapel a držitelé jedenácti Grammy 
Foo Fighters. Skupinu založil jen několik měsíců po smrti Kurta 
Cobaina a zániku nirvany v roce 1994 její bubeník Dave Grohl.

Foo FiGhtERS V PRaZE
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Martin Stručovský

Richard Price je pro české-
ho čtenáře neznámé jméno, 
což ale neplatí o seriálech 
Jedna noc a The Wire, 
na kterých spolupracoval. 
I ve své knize se obrací 
k žánru krimi a líčí těžký ži-
vot policistů, kteří se prostě 
jen snaží dělat svoji práci.

Jedním z nich je i noční 
hlídkař Bill Graves, který 
za noc chytne třeba tři pří-
pady po sobě a pak se přes 
den snaží věnovat rodině. 
Price jde proti současným 
módním trendům, a tak pro 
jeho hrdinu není policejní 
práce posláním, ale pouhou 
prací se všemi klady a zápo-

ry. A už vůbec z něj nedělá 
superhrdinu, který všechno 
hravě zvládne.

V neposlední řadě příběh 
neobtáčí kolem vyšetřování 
jednoho zločinu. Naopak, 
nanáší na sebe jednotlivé 
případy, u nichž se Graves 
nachomýtne, a kombinuje 
je s jeho osobním životem, 
který se postupně ukáže 
jako nejdůležitější prvek. 

Priceova scenáristická 
praxe je na Sráčích jedno-
značně znát už od první 
stránky. Atmosféru New 
Yorku dokáže vylíčit stejně 
dobře jako Lawrence Block 
ve svých detektivkách. 
A jeho práce s postava-
mi, které ani na okamžik 

Výsostný policejní realismus
nešustí papírem, je precizní, 
stejně jako stylistika.

Ze všeho čpí naprosto 
dokonalý realismus, který 
podtrhuje zmíněné plavání 
proti módním trendům. 
Sráči tak nejsou detektiv-
kou v pravém slova smyslu, 
na jakou je v současné 
době český čtenář zvyklý 
například ze severské krimi. 
Jsou především příběhem 
o obyčejných lidech a jejich 
nelehké práci.

autor je spolupracovníkem redakce

nebeZPečná inVestigaCe. Děj norského kriminálního thrilleru začíná ve chvíli, kdy nekompro-
misní novinář odhalí finanční skandál, do kterého je zapleten i jeho bratr byznysmen.
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Bohdana Slámy a dalších 
českých režisérů, rodinné 
pohádky i přímé přenosy 
z červencového třítýdenního, 
již stočtvrtého ročníku Tour 
de France.

Vrátí se i počiny z histo-
rie. Přes léto se tak znovu 
na obrazovkách objeví seriály 
Malý pitaval z velkého města, 
Vyprávěj, Nemocnice na kraji 
města či Chalupáři.

Tuzemská komerční jednič-
ka Nova z dávných časů vylo-
vila vlastní seriály Hospoda, 
Kriminálka Anděl či úspěšný 
sitcom Comeback, znovu ale 
pustí i dávnou Dynastii Nová-
ků a Návštěvníky.

„Diváci se mohou těšit 
na premiérové díly seriálu 
Drazí sousedé nebo soutěžní 
show Chcete být milionářem,“ 
uvedla mluvčí Novy Jana 

Ondrejechová. Nova Sport 
pak odvysílá jednu z hlavních 
letních sportovních akcí, 
kterou bude od příštího týdne 
tenisový Wimbledon.

Prima bude kromě 
Prázdnin a Za sklem vysílat 
například druhou řadu Vina-
řů či tradičně na stanici Cool 
animované seriály Simpso-
novi, Teorie velkého třesku 
a Futurama.

Návštěvnost kin vedou 
pátí Transformers

Páté pokračování filmu 
Transformers s podtitulem 
Poslední rytíř odsunulo 
z prvního místa víkendo-
vé návštěvnosti kin třetí 
pokračování animovaného 
snímku Auta, uvedla Unie 
filmových distributorů. 
Na třetím místě skončil 
pátý díl Pirátů z Karibiku 
s podtitulem Salazarova 
pomsta.

Ovčáček čtveráček se 
rozšíří o postavu Babiše
Nekorektní kabaret zlín-
ského divadla Ovčáček 
čtveráček bude mít pokra-
čování. Jednu z hlavních 
rolí v něm bude mít nově 
i postava Andreje Babiše. 
Kromě nich se v kabaretu, 
jenž bude mít premiéru 
31. srpna ve Velkém sále di-
vadla, objeví i postavy Bo-
huslava Sobotky, Lubomíra 
Zaorálka, Ivany Zemanové 
či Jiřího Kajínka.

Bio Oko nabídne filmy 
Christophera Nolana
Pražské Bio Oko od 
6. do 12. července uvede 
průřez tvorbou režiséra 
Christophera Nolana, 
mimo jiné tvůrce oceňo-
vané trilogie o Batmano-
vi. Všech sedm jeho titulů 
uvidí zájemci v origi-
nálním znění s českými 
titulky. /čtk/

Krátce
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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

273381/68 inzerce

finexpert

n Lidé si musí pečli-
vě a v klidu srovnat 
nabídky a podmínky 
zdravotních pojišťo-
ven a nenaletět podo-
mním prodejcům. 

Romana Rybová

Lákavé benefity, ale také to, 
že doktor má smlouvu s da-
nou zdravotní pojišťovnou. 
To jsou hlavní důvody, proč 
lidé přistupují ke změně 
zdravotní pojišťovny. Zdra-
votní instituci ale lze změnit 
pouze dvakrát do roka. 
Konkrétně k 1. 1. a 1. 7. 

Pokud se klient rozhodne 
pojišťovnu změnit v lednu, 
musí podat předregistrační 
formulář v období od 1. 7. 

do 3. 9. předchozího roku. 
V případě změny v červenci 
je pro podání formuláře,ur-
čující datum od 1. 1. do 31. 3.  
daného roku. Pokud tedy 
chce pojištěnec nyní změnit 
pojišťovnu, bude to možné 
až k 1. lednu. Pojišťovnu 
přitom může každý změnit 
pouze jednou za rok, změna 
je zdarma a pojišťovna změ-
nu nemůže odmítnout ani 
člověka vyloučit z řad svých 
klientů. 

Pro změnu pojišťovny 
je potřeba se rozhodnout 
v klidu, ne někde na ulici pod 
nátlakem náborářů pojišťo-
ven. Ne vždy totiž poskytnou 
konkrétní informace. Doma 
si je možné třeba srovnat 
benefity, a hlavně zjistit, 
zda lékaři, které člověk 
navštěvuje, mají s danou 

pojišťovnou smlouvu.                                                                   
Je vhodné také porovnat 
benefity, respektive pre-
ventivní programy, které 
pojišťovny nabízejí. 

Změnu lze provést podá-
ním formuláře u pojišťovny, 
k níž klient chce přestoupit. 

A to buď přímo na přepáž-
ce, u většiny pojišťoven to 
jde i on-line nebo písemně. 
Na pobočce je potřeba před-
ložit občanský průkaz, v pří-
padě dítěte do patnácti let 
rodný list nebo jiný doklad 
totožnosti. 

Pokud je dotyčná osoba 
živnostníkem, bude nutná 
i kopie živnostenského listu 
a přehled příjmů a výdajů 
pro zdravotní pojišťovnu 
za minulý rok. Možný je 
i jiný doklad o výši place-
ných záloh. U studentů je 
dále potřeba potvrzení o stu-
diu, u důchodců potvrzení 
o přiznání důchodu. V přípa-
dě, že je člověk na pracovním 
úřadu, je nutné donést také 
toto potvrzení. Novorozenci 
se stávají pojištěncem pojiš-
ťovny, u které je registrována 
matka. 

Změnu pojišťovny je nutné 
nahlásit zaměstnavateli 
do osmi dnů, obdobně tato 
změna zajímá také prak-
tického lékaře nebo třeba 
zubaře. 
 Více na webu finexPert.cz

na změnu zdravotní 
pojišťovny zbývá několik dní

 Pramen mPsv

Seznam zdravotních pojišťoven

Kód název zdravotní pojišťovny Zkratka

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna vZP

201 Vojenská zdravotní pojišťovna voZP

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČPZP

207
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 
pojišťoven a stavebnictví

oZP

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ZPš

211 Zaměstnanecká pojišťovna Ministerstva vnitra ZPmv

213 Revírní bratrská pokladna rBP

http://www.e15.cz/finexpert/


Marek Schwarzmann

Energie je základem existen-
ce. „Jak si ale budeme energii 
zajišťovat?“ položila otázku 
na úvod diskuzní snídaně 
do pléna předsedkyně Stát-
ního úřadu pro jadernou bez-
pečnost Dana Drábová. Podle 
ní je současná civilizace 
závislá na fosilních palivech. 
„Přes všechna dramatická 
prohlášení však stále nevíme, 
kdy dojde k jejich nahrazení,“ 
upozornila. Fosilní paliva tak 

lidstvo budou ještě nějaký 
čas provázet, obzvláště pak 
v rozvojových zemích.  

„Pokud rezignujeme na roli 
státu v oblasti energetické 
bezpečnosti, vystavujeme se 
nebezpečí,“ tvrdila Drábová. 
V roce 2040 bude lidstvo 
potřebovat o 40 procent více 
primárních zdrojů než dnes. 
Až 70 procent této spotřeby 
však bude muset být pokryto 
fosilními palivy. Elektřina 
podle Drábové se nyní stává 
nezbytnou komoditou, která 

diktuje funkci většiny oblastí 
lidského života. 

JáDRO VeRSUS SVěT
Podle Drábové je otázkou, jak 
by se měly vyvíjet politiky 
vedoucí třeba k budování no-
vých elektráren a technologií 
využívajících obnovitelné 
zdroje. Na světě je v provo-
zu 449 jaderných reaktorů. 
Česko podle Drábové patří 
mezi elitu, která umí postavit 
a provozovat tento zdroj 
energie. V budoucnu i při 

nejstřízlivějších odhadech 
vývoje lze předpokládat, 
že v Evropě bude v příštích 
desítkách let každá pátá 
žárovka svítit díky energii 
z jaderných elektráren. 

Česká státní energetická 
koncepce je jádru nakloněna. 
„Předpokládám, že do roku 
2040 naroste podíl jaderné 
elektřiny v českém energe-
tickém mixu ze 35 na 40 až 

PřiVítání. Zúčastněné přivítala generální ředitelka mediálního 
domu Czech news Center a Cn invest libuše šmuclerová. „Dou-
fáme, že snídaně bude možností pro vzájemné sdílení informací 
v rámci odborné veřejnosti v energetice,“ dodala.

diskuZe o energetiCe. tým E15 Premium připravil 21. června třetí diskuzní snídani na téma Energie česka, kde hovořili (zleva) předsedkyně Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost Dana Drábová, předseda teplárenského sdružení čR a bývalý premiér čR mirek topolánek, Chief Commercial officer Unicorn Systems Jan Konrád, 
předseda představenstva a generální ředitel čEZ ESCo Kamil čermák, vedoucí akciové analýzy české spořitelny Petr Bártek a partner právní kanceláře White & Case Vít 
Stehlík. Partnery akce byly společnosti Unicorn, skupina čEZ, česká spořitelna, White & Case, amper market a hotel Four Seasons.
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n Moderní civilizace je závislá na fosilních palivech, 
prohlásila předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost Dana Drábová na úvod diskuze. Předseda 
Teplárenského sdružení ČR a bývalý premiér Mirek 
Topolánek pak varoval před dopady, které budou 
mít na domácí přenosovou soustavu rozdíly 
v energetických politikách Česka a Německa.

uhlí se jen tak nezbavíme

diskuze E15 premium| 14 | 
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45 procent,“ odhadla Drábo-
vá, která věří, že stát zvládne 
do roku 2035 v JE Dukovany 
postavit nový jaderný blok.

Partner kanceláře White 
& Case Vít Stehlík vyzdvihl 
roli dlouhodobých smluv 
v rámci zachování tempa 
obnovy zdrojů. „V Česku 
však hovoříme v rámci 
procesu povolení nových 
zdrojů o časovém měřítku 
pěti až osmi let,“ uvedl 
Stehlík s tím, že to je příliš 
dlouhá doba. Z dobrých 
myšlenek se tak v rámci roz-
hodovacího procesu stává 
změť nesourodých řešení, 
komentoval právník. Roli 
samu o sobě v tomto hraje 
systém zadávání zakázek. 
„Jsme jediná země, kde se 
zdroj jaderné energie vybírá 
podle pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek,“ dodal. 

Předseda Teplárenského 
sdružení ČR a bývalý premiér 
ČR Mirek Topolánek varoval 
před lidskou náchylností 
k takzvané informační kas-
kádě, kdy je stále těžší a těžší 
odmítat většinový názor 
a snazší „jít s davem“, což 
vede k problémům a ignoraci 
faktů při rozhodování. To se 
podle něj stalo například při 
učinění politického roz-
hodnutí Německa v oblasti 
energetiky.

NěMeCKO, ČeSKO A eU
Německo způsobuje silné 
problémy v české energe-
tické síti svojí neschopností 
přepravovat energetický 
nápor ze severu na jih, uvedl 
Topolánek. 

„Z fungující 
a nezávislé 
české energe-
tiky se stává 
nemocný muž,“ 
kritizoval 
dopad taktov-
ky evropské 
politiky dál 
Topolánek, 
podle které-
ho je nutné 
za každou cenu 
rozšířit českou 
jadernou 
flotilu a praco-
vat na rozvoji 
energetické 
a teplárenské 
soustavy. 

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 
„splněn“.

eNeRgIe MěST
Chief Commercial Officer 
Unicorn Systems Jan Konrád 
se zaměřil na možnosti, které 
současné, a hlavně budou-
cí „moderní“ energetice 
mohou IT řešení nabídnout. 
Energetika prý již v rámci 
podílu na byznysu Unicornu 
vyrovnala význam bankov-
ního sektoru. Budoucností 
evropského trhu je podle něj 
postupné propojování národ-
ních trhů s energiemi.

Podle před-
sedy před-
stavenstva 
a generálního 
ředitele ČEZ 
ESCO Kamila 
Čermáka nic-
méně hrozí, 
že se z poj-
mu „chytré 
město“ stane 
prázdné slovo, 
které umřelo: 
českým 
městům totiž 
chybějí reálná 
řešení, proto-
že pronikají 
do praxe vel-

mi pomalu. Další problema-
tickou částí vývoje v městech 
jsou energeticky úsporné 
budovy a řešení pouličního 
osvětlení. V neposlední řadě 
bude nutné vybudovat sou-
stavu dobíjecích stanic pro 
elektromobily. 

„Setkáváme se ale v této 
oblasti se smrští nových 

pravidel, kterým je potřeba 
teprve porozumět,“ varoval 
právník Stehlík. Technologic-
ká soutěž v chytré energetice 
podle něj aktuálně probíhá 
ve zdravé formě, nicméně 
hrozí, že přinese zbytečně 
drahá řešení.

 
eMISe
Vedoucí akciové analýzy 
České spořitelny Petr Bártek 
se zaměřil na to, zda bude 

pokračovat trend snah o be-
zemisní energetiku. Stávající 
politiky podle něj nestíhají 
plnit závazky vlád z klimatic-
kých dohod. 

„Potenciálně zde máme 
k dispozici celosvětový trh 
s povolenkami, protože země 
mohou v rámci Pařížské 
dohody svoji zátěž sdílet,“ 
dodal Bártek s tím, že právě 
tento aspekt je pro banky 
velmi zajímavý. 

„Neumím si představit, že 
by zmíněných globálních cílů 
bylo dosaženo bez jaderné 
energetiky,“ prohlásil s tím, 
že v některých částech světa 
jednoduše tolik slunce nesvítí 
a větru tolik nefouká. Uhlí 
podle něj je stále zdrojem, 
který je nutné brát vážně. 
Z hlediska investic je však 
nepopulární kvůli perma-
nentnímu poklesu ceny. 

CO S POVOLeNKAMI
Emisní povolenky v sou-
časné době fungují jako 
spíše dodatečná daň než jako 
nástroj ke snižování emisí. 
Již „dvakrát takřka mrtvý“ 
systém by mohl být oživen 
v rámci právě projednávané 
reformy povolenkového trhu. 
Bártek dále vyzdvihl roli 
zemního plynu v energetice, 
která se podle něj za poslední 
rok a půl zvýšila.

Topolánek připomněl 
zpřísňující se limity pro vy-
pouštění škodlivin do ovzdu-
ší. Problémem Česka podle 
něj z hlediska těchto limitů 
nejsou elektrárny, ale malé 
lokální zdroje na úrovni 
občanů a doprava. „Dnes 
technicky do vzduchu vrací-
me čistší vzduch, než který 
odebíráme, a do vodstva 
vypouštíme čistší vodu, než 
kterou průmyslově odebírá-
me,“ ironizoval situaci země. 

PŘíšTě O ReTAILU
Tématem příští diskuzní 
snídaně a také magazínu 
E15 Premium bude e-co-
mmerce, obchodní centra 
a problematika retailu, 
včetně nových výzev a změn, 
kterým sektor obchodu ak-
tuálně kvůli technologickým 
inovacím čelí.

Pohádka. Předseda 
teplárenského sdružení a bývalý 
premiér čR mirek topolánek 
zahájil svoji prezentaci 
parodováním stávajících 
politických rozhodnutí týkajících 
se klimatu.

moderátor. Celou diskuzí provázel a moderoval redaktor 
deníku E15 a magazínu E15 Premium Jan Stuchlík.

anketa. Zúčastnění na závěr setkání hlasovali o Energetický 
počin E15 Premium o nejvíce inovativní projekt v česku.

ráj 
PráVníků.  
„Z pohledu 
právníka je 
tematika 
oZE v česku 
vynikající, je v ní 
hodně sporů 
a problémů, 
ale ve výsledku 
je to smutné, 
situaci způsobila 
špatná regulace,“ 
prohlásil Partner 
White & Case Vít 
Stehlík.

„Co by se mělo 
stát, aby se v Česku 
objevily menší 
jaderné bloky, které 
se aktuálně objevují 
ve světě?“ zazněl 
dotaz z publika. 
Dana Drábová 
reagovala: „Uhlí je 
ještě příliš levné.“
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n Nebývá zcela běžné, 
aby byl umělec za své-
ho života materiálně 
zajištěn. Malíři Pete-
rovi Paulu Rubensovi 
se to podařilo. Umíral 
jako nejváženější ob-
čan Antverp.  

Rubens se narodil před 440 le- 
ty 28. června 1577 v rodině ad-
vokáta. Za svůj úspěch vděčil 
nejen výjimečným malířským 
schopnostem, ale i osobním 
vlastnostem. Současníci ho 
popisují jako okouzlujícího 
a přitažlivého společníka 

s vášnivým a zdvořilým 
smíchem mnoha rolí a schop-
ností. Tou nejvýznamnější 
kromě malířství 
byla i jeho role 
v diplomacii. 
Vyjednal míro-
vou smlouvu 
mezi Anglií 
a Španělskem 
po osamostat-
nění severních 
nizozemských 
provincií, za což 
byl povýšen 
do šlechtického stavu.

Ostatně v prostředí panov-
níků a jejich dvorů se pohybo-
val takřka jako ryba ve vodě, 

mluvil plynně francouzsky, 
německy, italsky, latinsky 

a španělsky. Navíc byl ne-
smírně aktivní. 

Rubens vstával 
ráno ve čtyři 

hodiny a malo-
val až do pěti 
odpoledne. 
Lékař Otto 
Sperling zane-
chal následu-

jící vzpomínku 
na návštěvu Ru-

bensova domu: „Za-
stihli jsme ho v plné 

práci, přičemž si dal předčítat 
z Tacita a diktoval dopis. 
Poněvadž jsme se chovali tiše, 

abychom ho nerušili, začal 
s námi mluvit sám, a přitom 
pokračoval v práci, nechal 
si dále předčítat, nepřestal 
diktovat a odpovídal na naše 
otázky.“ Rubensova malířská 
dílna neměla o zakázky nouzi, 
objednávky se sbíhaly z celé 
Evropy. 

V současné době se k uměl-
covu dílu počítá přes 1500 ma- 
leb a stovky zachovaných 
kreseb. Vychází to na jedno 
dílo týdně, a to bez ohledu 
na umělcovo cestování po svě-
tě a diplomatické aktivity. 
Rubensovy obrazy jsou tak 
zastoupeny v desítkách galerií 
a muzeí po celém světě včetně 

pražské Národní galerie nebo 
Moravské galerie v Brně. 

V pražském Šternberském 
paláci je kromě jiných působi-
vě umístěn téměř gigantický 
obraz hlavního oltáře Umu-
čení sv. Tomáše z kostela sv. 
Tomáše zhotovený v roce  
1637 na objednávku převora 
augustiniánského kláštera 
a menší plátno Sv. Augustin 
z téhož kostela. 

Pokud návštěvník nechce 
platit vstupné, kopie může 
zhlédnout právě v malostran-
ském svatostánku. V Brně je 
pak k vidění z mladšího mis-
trova období Hlava Medusy, 
a to také zdarma. /mec/

rubens – evropský velikán se štětcem v ruce
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Do díla  
mimořádného  
umělce se teď  

počítá více než

1500
maleb a stovky  

kreseb.

historiCká 
oslaVa.  
airbus a380, největ-
ší civilní dopravní 
letadlo na světě, se 
stalo doprovodem 
ohňostroje, který 
v západofrancouz-
ském přístavním 
městě  Saint-nazaire 
zahájil symbolickou 
regatu do new 
yorku. Koná se ku 
příležitosti vylodění 
amerických jednotek 
na francouzském 
pobřeží v červnu 
roku 1917. 


