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Starostové chtějí jít 
do voleb bez lidovců
Figurovat na kandidát-
kách KDU-ČSL, utkat se 
o hlasy voličů samostatně 
či nekandidovat. Tyto tři 
varianty zvažuje hnutí 
STAN po rozhodnutí lidovců 
vypovědět koalici. I když mu 
průzkumy předpovídají jen 
dvouprocentní zisk, mezi 
volebními lídry uskupení 
převládá názor kandidovat 
autonomně. str. 2

Hypotéky na velkou 
část kupní ceny zdražují
Rozdíl v sazbách hypoték 
v závislosti na objemu vlast-
ních úspor dosáhl historic-
kého maxima. Kdo nemá 
alespoň na pětinu ceny ku-
pované nemovitosti, zaplatí 
v průměru sazbu kolem tří 
procent, tedy nejvyšší úrok 
za poslední tři roky. str. 6

Ke Slunci zamíří sonda 
s českými přístroji
Tuzemští vědci a firmy 
vyvinuli a vyrobili přístro-
je pro evropskou sondu 
Solar Orbiter. Z Evropské 
vesmírné agentury za to 
inkasovali zhruba šest 
milionů eur. str. 7
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Praze mají  
odlehčit lodě
Vltava by se měla proměnit 
z čistě turistické řeky v tepnu, 
která pomáhá městu se 
zásobováním a logistikou.

Praha

str. 4

9 771803 454307 1 7 4 0 0

MIChal ŠnobR:

Sobotka jako svědek? Vtipné... 
vždycky žasnu na tím, že když 
dojde na lámání chleba, tak 
vše v této zemi zprivatizovali 
„vrátní“ na úřadech.

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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Měsíc a půl platný zákaz 
kouření v restauracích 
ubral podnikům 
zákazníky. Zvlášť ty, které 
nabízejí jen studenou 
kuchyni a nemají venkovní 
předzahrádku, hlásí až 
padesátiprocentní pokles 
tržeb. Ještě většího úbytku 
lidí se obávají hospodští 
v zimě. téMa / str. 8–9
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a nemají venkovní 
předzahrádku, hlásí 
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pokles tržeb. Ještě 
většího úbytku lidí se 
obávají hospodští v zimě. 
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Burkiny i pro chlapy!
Češi mají podle průzkumu Deloitte nejdražší 
byty v Evropě. Na sedmdesát metrů čtverečních 
potřebují 10,9 ročního platu, což jsou asi tak skoro 
čtyři miliony. Jen pro srovnání – v nenáviděné 
západní Evropě to je v Nizozemsku 4,4násobek 
a v Německu 4,7násobek platu. Hlasy, které na tu-
zemskou realitní bublinu v posledních dvou letech 
upozorňovaly, nikdo neposlouchal, neboť značná 
část expertů i politiků včetně těch takzvaně ne-
závislých už byty a domy dávno nakoupila a jsou 
za vodou, tak proč by riskovali svými komentáři, 
že se růst cen zastaví, že.

To takové burkiny – plavky arabských žen za-
halující téměř celé tělo – to je panečku zločin proti 
společnosti. Komentáře pod zprávami na toto 
téma opět hýří nenávistí a hrozbami, ačkoli může 
být každému ale fakt úplně jedno, v čem se kdo 
do vody ponoří. Mnozí tlustí čeští ožralci sápající 
se do vody po deseti pivech na slunku vypada-
jí ve srovnání s dámami v burkinách natolik 
nechutně, že by nějaký oděv zakrývající celé jejich 
otylé tělo měli mít především oni sami – a to nejlé-
pe včetně zakrytého zrudlého obličeje. 

Na východní Ukrajině vyhlásili další takzvaně 
nezávislý stát, neboť původní názvy Luhanská 
a Doněcká z marketingového hlediska nějak 
ve světě neuspěly. Nově to tedy je Malorusko. 
Takže už máme Rusko, Malorusko, Novorusko 
a Bělorusko. Asi je jen otázka času, kdy konečně 
vznikne nějaké to Velkorusko.

n Po rozhodnutí lidovců 
vypovědět koalici zva-
žuje hnutí Starostové 
a nezávislí tři varianty 
dalšího postupu. Roz-
hodnout má příští týden 
celostátní výbor.

Pavel Otto

Figurovat na kandidátkách 
KDU-ČSL, utkat se o hlasy voličů 
samostatně nebo nekandidovat 
v podzimních volbách do Posla-
necké sněmovny vůbec. Tyto tři 
varianty zvažuje hnutí Starostové 
a nezávislí po rozhodnutí lidovců 
vypovědět koalici, která by mu-
sela překonat zvýšený, desetipro-
centní práh. 

I když průzkumy předpovídají 
STAN pouze dvouprocentní zisk, 
mezi volebními lídry uskupení 
včetně jeho šéfa Petra Gazdíka 
převládá názor kandidovat auto-
nomně. Definitivně potvrdit ho 
má příští úterý celostátní výbor 
hnutí.

Jasným zastáncem tohoto 
stanoviska je Jan Farský, jednička 
na Liberecku. „Být jen na kan-
didátkách KDU-ČSL znamená 
být v podřízené roli. K tomu se 
odmítám nechat donutit,“ napsal 
na Twitteru s tím, že věří v úspěch 
samostatné kandidatury STAN. 
„Pokud mají lidovci strach, ohý-
bat se pro ně nebudu,“ dodal.  

Podobně to vidí karlovarský 
lídr Petr Kulhánek, podle něhož 

současná nabídka KDU-ČSL zcela 
změnila situaci. Připomněl, že 
celostátní výbor rozhodne buď 
o samostatné kandidatuře, nebo 
dá osobnostem ze STAN doporu-
čení přijmout pozice na kandidát-
kách KDU-ČSL. „Osobně preferuji 
první variantu, v karlovarském 
regionu jsme připraveni samo-
statnou kandidátku našeho hnutí 
sestavit,“ uvedl.

Podle Víta Rakušana, který je 
hlavní tváří hnutí ve Středočes-
kém kraji, bylo smyslem koalice 
nabídnout voličům sílu a odvahu. 
„To lidovci zásadně změnili. O dal-
ším postupu rozhodne celostátní 
výbor. Mnozí už ale naznačili, jaké 
bude jejich rozhodnutí,“ podotkl.

Michaela Opltová z Plzeňska 
a Milan Šťovíček z Ústecka zatím 
vyčkávají. „Osobně trvám na do-
držení koaliční smlouvy,“ řekla 
Opltová. Podle Šťovíčka bude 
o dalším postupu teprve diskuto-
vat krajská buňka STAN.  

Gazdík, který kandiduje v Pra-
ze, chce svůj postoj nejprve sdělit 

členům celostátního výboru. 
Podle zdrojů deníku E15 je však 
také pro samostatný postup. 
„I kdyby můj názor nezvítězil, 
budu respektovat většinovou 
vůli,“ konstatoval. 

Samostatnou kandidaturu 
hnutí podporují i lídr jihočeského 
STAN Jiří Švec, místopředseda 
krajského výboru STAN v Krá-
lovéhradeckém kraji Miroslav 
Nosek nebo liberecký hejtman 
Martin Půta.

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek 
navzdory stávající náladě v hnutí 
věří, že snaha spolupracovat bude 
silnější. „Šest lídrů a osm druhých 
míst na kandidátkách, finanční 
podmínky. To vše je vůči STAN 
velkorysé, partnerské,“ míní. 
 náZory str. 12

Ve stan převládá názor 
kandidovat samostatně 

Protagonisté dne

Petr gaZdík

přEdsEda sTan

eva ZažímaloVá

přEdsEdkyně akadEMiE věd ČR

mark Zuckerberg

zakladaTEl FacEbooku

Čeká ho nepříjemná debata uvnitř 
hnutí o tom, jak se postavit k volbám. 
Na kandidátky Kdu-ČSL se mnoha 
jeho spolustraníkům vůbec nechce.

str. 2

Vědci z astronomického ústavu a dal-
ších pracovišť akademie věd vyvinuli 
a vyrobili spolu s českými firmami 
přístroje pro družici Solar orbiter.

str. 7

šéfovi sociální sítě nepomohlo k od-
vrácení blokace v Číně ani to, že se 
několik let učil mandarínsky a poté 
se sešel s šéfem čínské propagandy.

str. 10

Zápisník  
Dušana Kütnera

2017

Volební  
rok

širší vedení lidovců v úterý po několikahodinové debatě vyzvalo hnutí 
Starostové a nezávislí, aby ustoupilo od letos v dubnu dohodnuté koalice: 
„Celostátní výbor Kdu-ČSL potvrzuje zájem o pokračování dlouhodobé 
spolupráce se STaN ve všech typech voleb a vyzývá je ke změně formy 
spolupráce ve volbách do Poslanecké sněmovny na kandidaturu STaN 
na kandidátních listinách Kdu-ČSL. Program, pozice a počty kandidátů 
na kandidátních listinách, finanční prostředky a další parametry spolupráce  
by zůstaly nezměněny.“

Výzva  
kdu-Čsl

stan na roZcestí. Po rozpadu koalice s KDU-ČSl si musejí členové Stan ujasnit svou volební strategii.  
Podle Petra Gazdíka (vpravo) i Víta Rakušana se vše rozhodne na celostátním výboru příští týden.
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n Stávající zákony 
nynější situaci na trhu 
práce nevyhovují. 
Jako hlavní kritérium 
upřednostňují počet 
vytvořených míst.

Michal Tomeš

Za první pololetí letošní-
ho roku poskytl stát skrze 
svou agenturu CzechInvest 
finanční podporu více než 
40 společnostem. Více než 
šest miliard korun, které stát 
firmám poskytne, ale z velké 
části poputuje průmyslovým 
montovnám. A to v době, kdy 
ze strany ekonomů zaznívají 
hlasy o potřebě změny eko-
nomického smýšlení.

Mezi podpořenými společ-
nostmi se nachází šestnáct 

výrobců a dodavatelů dílů 
pro automobily nebo devět 
firem působících ve zpraco-
vání kovu. Jen podpora pro 
automobilový průmysl tak 
spolkne více než padesát 
procent státních dotací. 
Na druhé straně se 
nachází jedna 
chemická spo-
lečnost a dvě 
elektrotech-
nické. „Doba 
levných 
montoven je 
pryč a podob-
né pobídky 
jsou špatné,“ 
kritizuje podpo-
ru firem předseda 
hospodářského výboru 
Martin Kolovratník z hnutí 
ANO. 

Agentura CzechInvest se 
však možné kritice brání. 

Při udílení podpory firmám 
vychází z aktuálního zákona 
o investičních pobídkách. 
Ten však jako jedno z hlav-
ních kritérií stanovuje 
množství vytvořených míst. 
„Vysoká nezaměstnanost 

ale není aktuálním 
problémem ekono-

miky, zákon však 
vznikl za jiných 

podmínek 
před dvaceti 
lety,“ uvádí 
hlavní eko-
nom společ-

nosti Deloitte 
David Marek. 

CzechInvest tak 
nyní kvůli zasta-

ralé legislativě nemůže 
finance směrovat jinam.

CzechInvestu se zastává 
také člen hospodářského 
výboru Jan Birke (ČSSD). 

Podle něj stojí právě podpora 
průmyslových podniků 
ve vyloučených lokalitách 
za současným snížením 
nezaměstnanosti. „Inves-
tiční pobídky budu i nadále 
podporovat, a to proto, že 
v současnosti se chystá 
jejich změna,“ naráží Birke 
na agendu ministra průmy-
slu Jiřího Havlíčka. Změna 
investic je jednou z priorit 
jeho úřadování, které se však 
chýlí ke konci. 

Podle ekonoma Davida 
Marka by měly v budouc-
nu dosáhnout na podporu 
od státu především spo-
lečnosti, které do Česka 
přivedou kromě výroby také 
vývojová oddělení. Kolo-
vratník jako příklad udává 
americkou automobilku 
Tesla, se kterou v minulosti 
CzechInvest vedl jednání.

miliardy od czechinvestu stále 
míří do průmyslových montoven
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INSPIRACE PRO VAŠI
CESTU K ÚSPĚCHU

Cena každé přijaté SMS je 89 Kč vč. DPH (zahrnuje poštovné i balné). Provozuje 
CN INVEST, a. s., infolinka 296 363 199 ve všední dny 8–16 hod.,mobil@cninvest.cz, 
www.platmobilem.cz.

POŠLETE SMS NA ČÍSLO 902 11 VE TVARU:
ROZHOVORY  JMÉNO  PŘÍJMENÍ  ADRESA  MĚSTO  PSČ

OBJEDNÁVEJTE 

I PŘES 
SMS!

PRÁVĚ

V PRODEJI

274074/22 inzerce

Aneta Ščotková

Tvrzení Českého rozhlasu 
(ČRo), že za kompromitujícími 
nahrávkami Andreje Babiše 
zveřejněnými na anonym-
ním twitterovém účtu Julius 
Šuman stojí lidé z „okolí bý-
valého ministra vnitra Ivana 
Langera“, bude 
mít zřejmě 
soudní dohru. 

ČRo na konci 
června uve-
řejnil zprávu, 
že při pátrání 
po pozadí 
skupiny Julius 
Šuman narazil 
na člověka, 
který disponu-
je dosud neznámými nahráv-
kami předsedy hnutí ANO. 
Reportér Janek Kroupa měl 
materiály získat v jedné z kan-
celáří olomouckého domu 
podnikatele Ivana Kyselého.

Jeho i zdroj ČRo, údajně 
z policejních kruhů, pak Krou-
pa označil za součást blízkého 
okolí bývalého ministra vnitra 
Ivana Langera a doslova se 

ptá, proč „lidé kolem něj“ 
shromažďují kompromitující 
materiály na Andreje Babiše.

Proti takové formulaci 
se ale začátkem července 
sám Langer ohradil a zaslal 
do redakce písemnou výzvu 
k uveřejnění omluvy. „Obvi-
ňujete mě z podílu na jednání 

neslučitelném 
s profesí, kte-
rou vykoná-
vám,“ napsal 
Langer, který 
po svém odcho-
du z politiky 
pracuje jako 
advokát. 

Jako odškod-
nění za způ-
sobenou újmu 

pak bývalý ministr požádal 
o veřejnou omluvu. To ale ČRo 
zcela odmítá. „Český rozhlas 
a jeho zaměstnanci postupo-
vali v souladu s právem i eti-
kou novinářské práce, a výzvě 
pana Ivana Langera proto 
nevyhověl,“ sdělil tiskový 
mluvčí ČRo Jiří Hošna. Langer 
již na ČRo připravuje podání 
žaloby.  Více e15.cz

exministr langer chce 
žalovat Český rozhlas

„Obviňují mě 
z podílu na jednání 
neslučitelném 
s profesí, kterou 
vykonávám,“ 
uvádí Ivan Langer.

Stát  
prostřednictvím 

CzechInvestu poskytne  
za první pololetí letošního 
roku finanční podporu více 

než 

40
společnostem.

Sobotka půjde svědčit  
v kauze OKD
Soud, který projednává 
trestní kauzy spojené s pri-
vatizací těžební společnosti 
OKD, předvolal jako svědka 
premiéra Bohuslava So-
botku (ČSSD). Ten zastával 
v době prodeje státního 
podílu OKD post ministra 
financí a bývá kvůli údajně 
nevýhodnému rozhodnutí 
terčem kritiky.

Televizní vysílání přejde 
na nový standard
Senát beze změny schvá-
lil vládní novelu zákona 
o elektronických komuni-
kacích, která řeší přechod 
na televizní vysílání 
v novém standardu DVB-
-T2. Změna má stát diváky 
podle odhadů vlády asi pět 
miliard korun za nákup no-
vých televizních přijímačů 
nebo set-top boxů. S úpl-
ným přechodem se počítá 
v roce 2021. /čtk/

Krátce

http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/exministr-langer-chce-zalovat-cesky-rozhlas-vadi-mu-spojovani-s-nahravkami-babise-1335106
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n Po vodě se budou 
přepravovat sutě, 
stavební materiál, od-
padky nebo i pivo.

Jan Šindelář

Vltava v Praze by se 
v budoucnu měla promě-
nit z čistě turistické řeky 
v tepnu, která pomáhá 
městu se zásobováním 
a logistikou. Takové plány 
s podporou magistrátu při-
pravuje Ředitelství vodních 
cest, které přišlo s pro-
jektem pracovně zvaným 
citylogistika. 

Konkrétní kroky a mož-
nosti jejich uskutečnění má 
ukázat studie, která bude 
hotova příští rok. „Přede-
vším jde o využití plovou-
cích technologií, jako jsou 
různé plovoucí rampy, 
betonárky nebo sklady 
na vodě tak, aby byla 
co nejméně zatěžována 
nábřežní část města,“ řekl 
deníku E15 šéf Ředitelství 
vodních cest Lubomír Foj-
tů. Vzorem jsou především 

západoevropská města 
Paříž a Brusel. 

Lodě by mohly z Prahy 
odvážet například stavební 
suť a tříděný odpad, na-
opak do města by přivážely 
třeba stavební materiál, 
ale i potraviny nebo pivo 
do přilehlých restaura-
cí. K tomu by bylo třeba 
zbudovat sklady a překla-
diště. Ta by byla upoutána 
k nábřeží a jejich využití 
by bylo časově omezeno 
především na brzké ranní 
hodiny, aby odpoledne a ve-
čer nábřeží mohla sloužit 
Pražanům a návštěvníkům 
města k rekreaci. 

Nápad citylogistiky 
má i podporu města. „Je 
to velice dobrá věc, jiná 
města ve světě využívají 
řeku k dopravě mnohem 
více. Odlehčují tím silnice 
v centru a snižují smogo-
vou zátěž,“ řekl předseda 
finančního výboru zastupi-
telstva a předseda komise 
pro vodní dopravu Daniel 
Štěpán (ČSSD). Prvním kro-
kem by podle něj měly být 
lodě s tříděným odpadem 

a sutí, následovat by mělo 
zboží na paletách. 

Podle ŘVC jedna loď 
o 1050 tunách nahradí 
42 náklaďáků. Projekt tak-

zvané citylogistiky je podle 
Fojtů otázkou příštích de-
seti let, náklady lze zatím 
jen odhadovat. V Paříži 
prý šlo o desítky milionů 

eur. První vlaštovkou je 
zvýšení průjezdných výšek 
a ponorů na Vltavě pod 
Prahou, na kterém se začne 
pracovat už letos.

Praze mají odlehčit nákladní lodě

26
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n Velké zahraniční 
fondy a jeden tuzem-
ský hráč se potkali při 
transakci s administ-
rativním komplexem 
u stanice metra Nové 
Butovice. V lokalitě 
jde o druhý velký rea- 
litní obchod během 
jednoho měsíce. 

Daniel Novák

Série miliardových trans-
akcí v Praze nebere konce. 
Aktuálně změnil majitele 
kancelářský komplex Avenir 
Business Park u stanice me-
tra Nové Butovice. Deníku 
E15 to potvrdila poradenská 
společnost CBRE, která 
se na transakci podílela. 
Novým majitelem je britský 

fond Tristan Capital Part-
ners, spoluinvestorem je 
tuzemská společnost Mint 

Investments. Prodejcem byl 
americký investiční obr Lone 
Star.

V prodaných kancelářích 
sídlí například tuzemské 
zastoupení automobilky 
Porsche nebo Sony. „Avenir je 
velmi atraktivní kancelářský 
komplex umístěný v jed-
né z nejdůležitějších 
administrativních 
městských 
částí,“ uvedl 
Chris Sheils, 
šéf investic 
v CBRE. Ta 
při transakci 
zastupovala 
spolu s advo-
kátní kanceláří 
Kinstellar prodá-
vajícího. Na straně 
nových majitelů byli 
konzultanti z PwC a advokáti 
z Allen & Overy.   

Prodejní cena zveřejněna 
nebyla. Podobné transakce se 
na trhu však již obvykle počí-
tají v řádu miliard. Prodaný 

kanceláře v nových 
butovicích změnily majitele

molo V noVém. Po půlroční modernizaci se ve středu otevřelo lodnímu provozu přístaviště na le-
vém břehu Vltavy mezi Štefánikovým a Čechovým mostem. Přístaviště v podobě půlkilometrového 
mola dostalo například nový povrch nebo kapacitní elektrické přípojky. náklady činily téměř 40 milio-
nů korun. Molo má ulehčit přetíženému lodnímu stání na pravém břehu. 
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majetkoVá Škatulata. Zájem o kancelářské nemovitosti 
v České republice je stále veliký. Jejich prodeji se daří.
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byznysový areál Avenir na-
bízí k pronájmu přes 25 tisíc 
metrů čtverečních kanceláří.

Ve stejné lokalitě se kon-
cem června už jeden velký 
realitní obchod uskutečnil. 
Administrativní centrum 
Office Park Nové Butovice 
tam za necelé dvě miliardy 
korun pořídila od jednoho 
z realitních fondů České spo-
řitelny společnost Portland 
Trust. 

Dalším investorem kolem 
stanice metra Nové Butovice 

je také fond z investiční 
společnosti Redside, 

v níž má podíl 
miliardář Pavol 

Krúpa. Fond 
loni získal 
budovu E 
v Avenir Busi-
ness Parku. Ta 

však součástí 
aktuální trans-

akce nebyla. 
Obchody s ko-

merčními realitami 
zažívají v České republice 
nebývalý rozkvět. Podle dat 
poradců ze CBRE změnily 
v prvním pololetí majitele 
podnikatelské nemovitosti 
za 55 miliard korun.

V prvním  
pololetí 2017 změnily 

majitele podnikatelské  
nemovitosti za

55
miliard korun.



PRÁVĚ V PRODEJI

HYGIENA, NEBO STŘEDOVĚK?

VÝBUŠNÉ 
BURKINI
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n Rozdíl v sazbách 
hypoték v závislosti 
na objemu vlastních 
úspor dosáhl historic-
kého maxima.

Jaroslav Bukovský

Zájemcům o hypotéky 
s nedostatkem vlastních 
peněz začaly krušné chvilky. 
Kdo nemá alespoň na pětinu 
ceny kupované nemovitosti, 
zaplatí v průměru sazbu 
kolem tří procent, tedy 
nejvyšší úrok za poslední tři 
roky a o polovinu více než 

ještě v lednu. Dlužníkům 
s většími vlastními úsporami 
přitom hypotéka podražila 
jen zhruba o desetinu. Rozdíl 
v nákladnosti obou typů hy-
poték byl tak koncem června 
nejvyšší v historii.

„Hypoteční trh se v zásadě 
rozdělil na vysoké a nízké 
sazby, přičemž bodem zlomu 
je osmdesát procent hodnoty 
financované nemovitosti. 
Dramatický nárůst sazeb 
nad touto hranicí vyhnal 
úroky na úroveň roku 2014, 
refixace či refinancování 
tehdy uzavřených hypoték se 
tak nyní výrazně prodraží,“ 
uvádí Luboš Svačina z Golem 

hypotéky na velkou část  
kupní ceny prudce zdražují

Průměrná úroková sazba hypoték v červnu stoupla na 2,04 pro-
centa z květnových 2,03 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra 
Hypoindexu. Loni v listopadu a prosinci byla sazba na minimu  
1,77 procenta. V prosinci začal platit zákon o spotřebitelském úvěru 
a velké banky v této souvislosti ohlásily růst sazeb. o hypotéky byl 
v červnu zájem mírně větší než v květnu.

hypoteční trh v červnu  
celkově stagnoval

náročnost zákazníků na prodejce  
v Česku a ve Velké británii*

 pramen kpMG

8,5

8

7,5

7

6,5

6

5,5

5

Česko Velká Británie

*stupeň 1 značí zcela nedůležitou položku, stupeň 10 tu nejzásadnější

personalizace integrita očekávání řešení problémů čas a úsílí empatie

6,8

7,6 7,8

6,7

7,3
7 7

6,8
7

6,2

7,4

6,3

Finance. Nůžky se přitom 
dále rozevírají. Zatímco 
sazby hypoték s méně než pě-
tinou vlastních úspor podle 
dat Golemu během června 
takřka o dvě desetiny procen-
ta podražily, zájemci s více 

vlastními penězi zaplatili 
v průměru dokonce o několik 
setin procenta méně. 

Impulzem pro zdražo-
vání rizikovějších hypoték 
bylo dubnové doporučení 
ČNB, podle něhož banky 

třináct Věží bude mít větrná farma ve Václavicích u hrád-
ku nad nisou, kterou za 1,1 miliardy korun staví firma EEh. 
Většina větrníků už stojí, zbývající mají být hotové do měsíce. 
Park o celkovém výkonu 26 megawattů by měl dodat do sítě 
52 gigawatthodiny elektřiny ročně. Výkon českých větrných 
elektráren tak vzroste o desetinu. 

VětRný PaRK
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n Tuzemští zákazníci 
jsou nejspokojenější 
s oborem gastrono-
mie. Rádi si v něm při-
platí, ukázal průzkum 
KPMG. 

Arsen Lazarevič

Nízké ceny a slevové akce, 
to je tradiční vábnička, která 
spolehlivě přitahuje zákazní-
ky v Česku. Teď už je však zají-
má také celková hodnota, kte-
rou za své peníze dostanou. 
Ukázal to průzkum mezi pěti 
tisíci respondenty, který usku-

tečnila společnost KPMG. Češi 
oceňují především integritu 
a důvěryhodnost, chtějí tedy, 
aby s nimi firmy jednaly féro-
vě a nedopouštěly se nekalých 
či pochybných praktik.

„Důvěryhodnost firem, 
zvláště u mladé generace, je 
stále důležitější. Na druhé 
straně ale Česko zůstává 
zemí slev – zhruba polovina 
zboží se prodá ve slevách, 
což je nejvíce v Evropě,“ říká 
David Vacl, obchodní ředitel 
ze společnosti Nielsen, která 
se zabývá spotřebitelským 
chováním.

„Stále ještě platí, že prů-
měrného českého zákazníka 

Češi chtějí férový přístup 
a rychlou nápravu chyb 

až šokuje, když jeho reklama-
ce zboží proběhne v klidu a on 
se při tom nemusí cítit jako 
kriminálník. A priori jsou lidé 
v takových situacích i dnes 
připraveni na konflikt,“ uvedl 
šéf týmu zaměřeného na zá-
kaznickou zkušenost v KPMG 
ČR Michal Pobuda. 

Zákazníci v Česku také 
pokládají za důležité, že si vý-
robek či službu mohou pořídit 
rychle a bez překážek. Nejspo-
kojenější jsou jednoznačně 
s gastronomickými zážitky, 
tedy s nabídkou restaurací 
a míst rychlého občerstvení, 
kde si za kvalitu rádi připlatí. 
Na druhém místě z devíti obo-
rů skončil retail a na třetím 
maloobchodní řetězce. 

Obdobný výzkum se usku-
tečnil také na britském trhu 
považovaném za výrazně 
vyspělejší a zákaznicky ná-
ročnější. Porovnání ukázalo, 
že Češi si tolik nevšímají oče-
kávání, která firma vzbuzuje. 
To je ale u Britů výrazně dů-
ležitější s tím, že si více cení 
personalizovaných služeb 
přímo na míru. Srovnatelně 
důležitá pak v obou případech 
vychází integrita a důvěry-
hodnost firem. 

tímto způsobem nesmějí 
rozpůjčovat více než patnáct 
procent peněz poskytnu-
tých na všechny typy půjček 
na bydlení. 

„Dodržování tohoto limitu 
si banky pečlivě hlídají. Jsou 
si moc dobře vědomy, že 
přímá ignorance doporučení 
ČNB by při kontrole mohla 
vést k tvrdšímu přístupu 
regulátora,“ říká analytik 
Fincentra Josef Rajdl. Zájem-
ci tak raději volí menší hypo-
téku dofinancovanou z jiného 
typu úvěru. „Výhodnější je 
půjčit si do osmdesáti pro-
cent ceny a zbytek profinan-
covat úvěrem ze stavebního 
spoření,“ dodává Svačina. 

Zásah ČNB srazil objem 
větších hypoték zhruba 
na polovinu. „Během prvního 
čtvrtletí činil podíl hypo-
ték financujících přes čtyři 
pětiny ceny nemovitosti 
kolem třiceti procent,“ uvádí 
mluvčí Raiffeisenbank Petra 
Kopecká. Obdobný podíl hlásí 
i další banky. 



Nový drážní systém 
přišel na 600 milionů 
Ve stanici Lovosice začne 
fungovat moderní zabezpe-
čovací a informační systém, 
do něhož Správa železniční 
dopravní cesty investovala 
zhruba 600 milionů korun. 
Kvůli jeho uvedení do pro-
vozu nastane na železnici 
týdenní výluka. Dosavadní 
zabezpečovací zařízení  
sovětského původu z roku 
1972 bylo poslední svého 
druhu v Česku. 

Turci souhlasí s prodejem 
elektrárny Adularya
Turecká vláda se po roce 
jednání s českou stranou 
dohodla na řešení problé-
mu nedokončené elektrár-
ny Adularya, na kterou po-
skytla státní úvěr dvanáct 
miliard korun Česká ex-
portní banka. Podle deníku 
HN turecká vláda souhlasí, 
že kupující získá od vlastní-
ka, firmy Naksan Holding, 

elektrárnu a převezme s ní 
i úvěr. Do výběrového řízení 
se přihlásí také společ-
nost Transgas.

Z Prahy odjel do Číny 
první přímý vlak
Zboží za zhruba pět 
milionů dolarů veze 
první nákladní vlak, který 
vyrazil z Prahy přímo 

do Číny. V budoucnu by 
měl pravidelně spojovat 
českou metropoli s výcho-
dočínským městem I-wu. 
Kontejnery obsahují český 
křišťál, automobilové sou-
částky, pivo a další tradiční 
výrobky z Česka i dalších 
evropských zemí. /čtk/
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n Tuzemští vědci a fir-
my vyvinuli a vyrobili 
přístroje pro evrop-
skou sondu Solar 
Orbiter. Z Evropské 
vesmírné agentury 
za to inkasovali zhru-
ba šest milionů eur.

Jan Stuchlík

Zařízení, která vyvinuli pra-
covníci Akademie věd a vyro-
bily čtyři tuzemské firmy, se 
budou podílet na unikátním 
výzkumu Slunce. Na palubě 
evropské družice Solar Orbi-
ter se dostanou na vzdálenost 
jen čtyřicet milionů kilometrů 
od mateřské hvězdy. To odpo-
vídá oběžné dráze Merkuru. 

Desítka přístrojů bude 
zkoumat proud nabitých 
částic, takzvaný sluneční 
vítr, magnetické pole a další 
děje v bezprostředním okolí 
Slunce. Česká zařízení budou 
ve čtyřech přístrojích. Všech-
na už jsou ve Velké Británii, 
kde je společnost Airbus 
montuje na tělo družice. 
Z celkové hodnoty sondy 

780 milionů eur do Česka 
zamířilo na vývoj a výrobu 
napájecích zdrojů, letového 
softwaru nebo speciálních 
zrcadel pro studium sluneční 
korony zhruba šest milionů 
eur. „Technologická náročnost 
zařízení je obrovská. Budou 
muset odolat nejen velkým 
teplotním výkyvům, ale také 
vysoké radiaci,“ vysvět-
luje František Fár-
ník z Astronomic-
kého ústavu AV, 
který se podílel 
na přípravě 
spektrometru 
STIX. 

Napáje-
cí zdroj pro 
STIX a přístroj 
RPW na měření 
elektromagnetického 
pole ve slunečním větru 
vyrobila kroměřížská firma 
CSRC. „Napájecí zdroj pro 
RPW nesmí rušit signály, kte-
ré přístroj měří. Je to přitom 
deska formátu A5, na níž jsou 
dva tisíce součástek,“ uvádí 
Štěpán Štverák z Astronomic-
kého ústavu.

„Několikrát jsme museli 
práce na vývoji a výrobě 

zastavit. Objevily se anomálie, 
s nimiž se nepočítalo. Vyvi-
nuli jsme třeba postupy, jak 
některé součástky připevnit, 
aby přežily vibrace při startu 
rakety i práci v blízkosti 
Slunce,“ říká Marek Šimčák, 
výkonný ředitel CSRC, která 
se na kosmické aplikace speci-
alizuje od roku 1994. Z 2,7 mi-

lionu eur, jež přístroje 
pro STIX a RPW 

stály, dostala 
CSRC patnáct 
procent, 
zbytek zůstal 
v Akademii 
věd.

Vývoj a vý-
robu zařízení 

pro Solar Orbi-
ter financovala 

Evropská kosmická 
agentura z programu 

Prodex. Do něj Česko, které 
je členem ESA od roku 2008, 
od letoška přispívá šedesáti 
miliony korun. Celkem stát 
do ESA odvádí 830 milionů 
korun ročně. Zhruba deva-
desát procent těchto peněz 
by se mělo do Česka vracet 
díky zakázkám ESA pro firmy 
a výzkumníky. 

ke slunci zamíří sonda 
s českými přístroji 

Do Česka by  
se mělo přes zakázky  

ESA vracet zhruba

90 %
financí poslaných  

do agentury.

Lesy Čr letos investují 
do opatření proti kůrovci  
172 milionů korun. Panující 
sucho je hlavní příčinou 
chřadnutí stromů, které 
pak snáze napadají škůdci. 
Podnik letos nastražil přes  
38 tisíc lapačů, 300 tisíc 
lapáků a dalších 30 tisíc 
otrávených lapačů, které 
se však do lesů nedávají 
na východě Čech. za první 
pololetí Lesy Čr zpracovaly 
510 tisíc metrů krychlových 
dřeva napadeného ků-
rovcem.

boj s kůrovcem  
se prodražuje

horký PrůZkum. Sonda Solar orbiter dodá vědcům unikátní data o sluneční atmosféře. Pošle 
také snímky, na nichž budou vidět detaily s průměrem 180 kilometrů. Šířka slunečního disku přitom 
činí 1,4 milionu kilometrů. 
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Největší tuzemský vlast-
ních lesů, státní podnik 
Lesy ČR, vyhlásil pětiletý 
tendr 2018+ na lesní práce 
a prodej dřeva od počátku 
příštího roku. Odhadovaná 
hodnota zakázky přesahuje 
2,8 miliardy korun, objem 
dřeva určeného k těžbě činí 
5,1 milionu metrů krychlo-
vých. 

Dvěma zásadními novin-
kami v podmínkách tendrů 
je možnost podniku vyřadit 
ze soutěže nekvalitní firmu 
a zavedení stropu objemu 
zakázky pro jednu firmu. 
Uzávěrka pro podání nabí-
dek je 5. září. 

Aby podnik získal spo-
lehlivé dodavatele, zohlední 
při hodnocení své zkuše-
nosti s firmami. „Pokud 
uchazeč o zakázku během 
posledních tří let neplnil 
jinou lesnickou zakázku 
pro Lesy ČR podle smlou-
vy, můžeme ho ze soutěže 
vyloučit. V budoucnu může 
doložit, že přijal účinná 
opatření pro odstraně-
ní nedostatků. Pak jeho 
účast opět uvítáme,“ uvedl 

lesy Čr vypsaly 
tendr za 2,8 miliardy

k novince generální ředitel 
LČR Daniel Szórád. Vyřa-
zení nekvalitního uchazeče 
podle něj umožňuje novela 
zákona o zadávání veřej-
ných zakázek.

Lesy ČR také nově omezí 
celkový rozsah zakázky, 
kterou může získat jeden 
subjekt nebo vlastnická 
skupina. /čtk/
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hospodským odešla  
s kuřáky až polovina tržeb

n Protikuřácký zákon podobně jako EET  
dopadá hlavně na malé podnikatele. Restrikce  
už nyní citelně krátí tržby pivnicím a venkovským 
hospodám, kde bylo pití zlatavého moku s kouřením 
cigaret neodmyslitelně spojeno. Naopak provozovny, které 
vydělávají především na stravování, problémy nemají.

Po měsíci a půl od platnosti 
zákazu kouření v restaura-
cích je zřejmé, že jim nový 
zákon ubral zákazníky. Zvlášť 
ty, které nabízejí jen studenou 
kuchyni a jsou bez možnosti 
sednout si na venkovní před-
zahrádku, mají až padesáti-
procentní pokles tržeb. 

Zatímco lokály jsou prázd-
né, na terasách si není kam 
sednout. Obavy proto panují 
ze zimy, část hospodských 
v chladných měsících zavře. 
Autoři normy přitom tvrdili, 
že podnikatelům v pohostin-

ství přinese jen minimální 
problémy. 

Stěžují si i lidé bydlící nad 
provozovnami. Na hluk, ne-
dopalky a kouř, který jim jde 
do oken. Jen pražští strážníci 
řešili v červnu dvaapůlkrát 
více přestupků kvůli rušení 
nočního klidu než ve stejném 
období loňského roku. To je 
meziroční nárůst o tři sta 
případů. 

ČáST HOSPOD AviZuje KrAcH
Hostinští z hlavního města, 
Brna i z regionů se větši-

nou shodují, že jim ubylo 
zákazníků včetně štamgastů. 
V pražské restauraci Na Pa-
sece mají kolem poledne, kdy 
roznášejí obědy, stejné tržby 
jako v minulosti. „Večer je 
ale hostů citelně méně,“ řekl 
spolumajitel podniku Pavel 
Kadeřábek.

„Máme o třicet procent 
nižší tržby,“ uvedl Jakub 
Lacina, provozní liberecké 
pivnice The Pub. 

Čtyřicetiprocentní propad 
tržeb zaznamenal vlastník 
brněnské Pivnice na Husit-

ské Radim Procház-
ka. „Stálé zákazníky 

jsme neztratili. 
Do podniku přestali cho-

dit spíše ti občasní, těch ale 
byla většina,“ popsal Brněn-
skému deníku.

Majiteli provozovny 
Adonis z Velkého Března 
na Ústecku Vladimíru Pav-
lovi odešla polovina hostů. 
Z dřívějších pětadvaceti 
sudů tak za týden vytočí 
dvanáct. Pavel odhaduje, že 
kvůli EET, protikuřáckému 
zákonu a dalším naříze-
ním nejpozději v prosinci 
zkrachuje.

Prezident Asociace hotelů 
a restaurací ČR Václav Stárek 
nechce po necelých dvou 
měsících zákazu kouření 
hodnotit, o kolik se tržby 
snížily. „Více nám napoví až 
podzim a zima. Je ale pravda, 
že pokles počtu zákazníků 
mají hlavně vesnické pivni-
ce,“ potvrdil.

Kluby Se ObávAjí uDAvAČů
„Můj bratr má v Berouně 
hospodu, do které přes dva-
cet let chodili chlapi na pivo 
a zakouřit si. Byla vždy 
plná. Když ale začal platit 
protikuřácký zákon, našel 
jsem ji prázdnou,“ uvedl Jiří 
Míka, který už sebral tisíce 
podpisů pod celostátní petici 
za obnovení kouření. Plánuje 
demonstraci v Praze před 
budovou Senátu. 

Komu připadají šance 
na změnu normy mizivé, 
může se začlenit 
do soukro-
mého 
klu-
bu. 
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Majitel klatovské pivnice 
U Košile Luboš Pitule vstou-
pil i se svým podnikem do už 
fungujícího Klubu labuž-
nických pohodářů. „Máme 
téměř stovku členů. Každý 
se zapíše do knihy a dostane 
průkazku. Roční poplatek 
za členství je 50 korun,“ 
vysvětlil s tím, že kontrola 
zatím nedorazila. „Přišli lidé, 
kteří nechtěli zaplatit člen-
ský poplatek, ale požadovali 
pivo. Neobsloužili jsme je 
i proto, že to mohli být pro-
vokatéři,“ dodal Pitule.

V některých jiných klu-
bech však obsluhují i nečle-
ny. „Samozřejmě riskuji, že 
mě někdo udá. Ale jinak bych 
se neudržel a musel bych za-
vřít,“ uvedl pod podmínkou 
anonymity jeden z provozo-
vatelů.

Na provokatéry vyzrál 
Klub přátel Kladna a dob-
rého piva. Nově příchozí 
si u vstupních dveří zdar-
ma vyzvedne z terminálu 
jednodenní klubovou kartu, 
bez níž se dovnitř nedo-
stane. Opatření bylo reakcí 
na udavače, kteří do výčepu 
poslali na kontrolu městské 
strážníky.

ZAOráleK je PrO ZměKČeNí
Podobně jako u EET začala 
část politiků volat po zmír-
nění protikuřáckého zákona. 
Je mezi nimi i volební lídr 
ČSSD Lubomír Zaorálek, je-
hož straničtí kolegové, mini-
stři zdravotnictví Svatopluk 
Němeček a Miloslav Ludvík, 
zákaz kouření prosadili. 

„Měli bychom být garan-
cí toho, že nebudeme lidi 
buzerovat regulacemi, ale 
budeme jim naopak pomá-
hat a chránit je. Když jsme 
odhlasovali zákon proti 
kouření, měl jsem divný 
pocit,“ prohlásil Zaorálek. 
Podle svých slov si není jistý 
tím, zda by vláda měla lidem 
organizovat život. „Česká za-
hulená hospoda měla smysl,“ 
uzavřel.

Za velký úspěch považují 
protikuřáčtí aktivisté i zdra-
votnické úřady zákon, který 
v Anglii před deseti lety 
po vzoru Walesu, Skotska 
a Severního Irska zakázal 
kouření v barech, klubech, 
restauracích či na pracovi-
štích.  

Počet pravidelných kuřá-
ků se snížil z 20,9 procenta 
na 16,1 procenta. „Před 
deseti lety jsme měli deset 
milionů kuřáků, teď o necelé 
dva miliony méně,“ řekla 
Deborah Arnottová, výkonná 
předsedkyně protikuřácké 
skupiny Ash. Dodala, že 
u osob nad 35 let se o pětinu 
snížil počet úmrtí na nemoci 
srdce způsobené kouřením 
a o 14 procent počet úmrtí 
na mrtvici zapříčiněnou 
kouřením. 

Když zákon začal 1. čer-
vence 2007 platit, budil 
podle BBC značné emoce. 
Jeho zastánci argumen-
tovali, že kuřáci ohrožují 
nekuřáky dýmem. Odpůrci 
normy namítali, že ani 
rizika plynoucí z pasivního 
kouření neospravedlňují tak 
razantní tažení proti kuřá-
kům. Podpora protikuřácké-
ho zákona postupně rostla. 
Výzkum veřejného mínění 
institutu YouGov zveřejněný 
u příležitosti desátého výro-
čí platnosti normy ukázal, 
že tři čtvrtiny lidí jsou proti 
tomu, aby byla zrušena.

Někteří kritici však pou-
kazují na to, že od roku 2007 
klesl počet hospod v Británii 
o sedm tisíc, a viní z toho 
právě zákaz kouření. Podle 
Simona Clarka z kuřácké 
organizace Forrest byl do-
pad zákona na pohostinská 
zařízení „ničivý“. Podle BBC 
svou roli sehrála i skuteč-
nost, že se kvůli vyššímu 

zdanění alkoholu 
a následné 

finanční krizi 
snížil počet 
pivařů.

V anglii si 
restrikci 
pochvalují

Pavel 
Otto

dvoustranu připravil

Chodí k nám méně štamgastů, přiznává 
výčepní jarda ze známé pražské pivnice 
u zlatého tygra. Místo těchto hostů, kteří si při 
pití piva rádi zapálili, navštěvuje hospodu více 
turistů a žen. To se však negativně projevuje 
na výtoči. 

    U Zlatého tygra

V kerské restauraci Hájenka úbytek hostů 
prakticky nepocítili, drtivou většinu tržeb 
mají z verandy a zahrádky. „je to sezonní 
provozovna typu najez se a běž. Mimo letní 
měsíce funguje jen o víkendech a v zimě má 
zavřeno,“ říká jeden z chatařů.    

    hájenka

Úbytek hostů, i když zatím nijak razantní, 
zaznamenala kolínská budvarka. „Výhoda 
je, že máme předzahrádku, takže kuřáci 
jsou teď tam. bojíme se ale zimy, kdy venku 
už nebudou moci sedět,“ říká zástupkyně 
provozního. 

    budvarka

„Mám malou vesnickou hospodu a zatím to 
jde. ale až přijdou zimní měsíce, asi budu 
muset zavřít. Lidé si raději koupí lahvové 
pivo a zůstanou doma,“ míní Petr diesner, 
majitel restaurace u buřtů v děčanech 
na Ústecku.

    U buřtů

Stojí to za prd, shrnuje dopady nového zákona 
Pavel Penc, hospodský z malostranské pivnice 
u Kocoura. zatímco dříve měl i o prázdninách 
večer plno, teď často sedí v lokále jen jeden 
člověk. Nevýhodnou této hospody je, že nemá 
zahrádku.

    U Kocoura

Protikuřácký zákon kritizují majitelé Tůmovy 
restaurace ve středočeských Krňanech. 
„Investovali jsme do nekuřácké místnosti 
a do odvětrávání. Teď jsou to ale vyhozené 
peníze, když kuřáci dovnitř nesmějí,“ stěžují 
si.   

    tůmova restaurace
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n O osm procent 
od počátku roku 
poklesl dolar vůči 
hlavním světovým 
měnám. 

Arsen Lazarevič

Dolarový index vypovídající 
o vývoji americké měny vůči 
šestici světových měn výrazně 
klesá. Zatímco ještě na konci 
loňského roku se pohyboval 
na 103 bodech, nyní je jeho 
hodnota zhruba 94 bodů. 
„Politika prezidenta Donalda 
Trumpa přinesla napřed velká 
očekávání, nyní došlo ke ko-
rekci,“ vysvětluje Petr Sklenář, 
hlavní analytik J&T Banky. 

Na přelomu roku byl dola-
rový index na svých třinácti-
letých maximech, ukázalo se 
ale, že splnit předvolební sliby 
bude pro amerického prezi-
denta velmi obtížné. „Trhy 
tomu postupně přestaly věřit. 
A v tomto týdnu potvrzená 
neschopnost prosadit zrušení 
Obamacare vedla k tomu, že 
dolar letos  –měřeno dolaro-
vým indexem – ztratil už přes 
osm procent,“ uvádí hlavní 
ekonom Komerční banky Jan 
Vejmělek. Trump také sliboval 
vyšší rozpočtové útraty, které 

měly podpořit ekonomiku. 
„Fiskální stimuly měly vést 
k vyšší inflaci, což by uspíšilo 
zvyšování sazeb centrální 
bankou. Zvýšení by pak dále 
podpořilo dolar,“ uvádí Mike 
Shedlock, hlavní analytik 
Sitka Pacific Capital Manage-
ment. 

Šéfka Fedu Janet Yellenová 
ale oznámila, že žádoucí neu-

trální sazba je nízko a banka 
tak nebude příliš rychle 
zvyšovat sazby. Podpořila 
tak akcie, měnové spekulan-
ty sázející na dolar tím ale 
nepotěšila.  

Další vývoj americké měny 
má ale v rukou především 
prezident Trump. Bude závi-
set na tom, jestli se mu podaří 
prosadit snížení daní. 

dolar doplácí  
na trumpa

izrael by Česku mohl radit, jak se bránit suchu

Izraelské zkušenosti s úsporným využitím vody by se 
mohly hodit i Česku, uvedl po jednání se svým izraelským 
protějškem český premiér Bohuslav Sobotka. Předseda 
české vlády se s Benjaminem Netanjahuem setkal po bu-
dapešťském summitu visegrádské čtyřky.  

Trump a Putin se v Hamburku setkali dvakrát

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek 
Vladimir Putin měli během nedávného summitu velkých 
ekonomik G20 v Hamburku ještě jednu, neoznámenou 
schůzku. Tvrdí to agentura Reuters s odvoláním na ne-
jmenovaného představitele Bílého domu.  Více e15.cz

Facebook chystá placené zpravodajství

Sociální síť Facebook plánuje nabídnout nový produkt 
zaměřený na zpravodajství za předplatné. Jeho testování 
má začít v říjnu. Uvedl to server TheStreet s odvoláním 
na prohlášení šéfky týmu Facebooku pro spolupráci se 
zpravodajskými společnostmi Campbell Brownové.  

Hyundai otevře pátou továrnu v Číně

Jihokorejská automobilka Hyundai Motor v srpnu zahájí 
výrobu ve své páté továrně v Číně. Zaměří se na kompakt-
ní sedany a SUV s nadějí, že zvrátí zdejší propad prodeje. 
Ten způsobilo politické napětí kvůli rozmístění americké-
ho protiraketového štítu THAAD v Jižní Koreji. /čtk/ 

Krátce

Země Množství Kurz

austrálie 1 17,917

Čína 1 3,344

dánsko 1 3,501

eMu 1 26,035

Chorvatsko 1 3,511

japonsko 100 20,173

Kanada 1 17,903

Maďarsko 100 8,497

Norsko 1 2,799

Polsko 1 6,179

rusko 100 38,227

švédsko 1 2,723

švýcarsko 1 23,678

Turecko 1 6,419

uSa 1 22,572

Velká británie 1 29,420

Kurzovní lístek Čnb Platnost od 19. 7. 2017 

název Kurz [Kč] Změna  

CeTV 95,00   0,00 % 

Čez 397,50   -0,92 % 

erste bank 908,50   0,46 % 

Fortuna 140,00   1,45 % 

Kofola 429,50   0,12 % 

Kb 951,90   -0,10 % 

Moneta 79,10   -0,13 %  

o2 Cr 282,00   0,00 % 

Pegas 1018,00   -0,20 % 

Philip Mor. Čr 15 509,00   1,33 % 

TMr 690,00 0,00 %

unipetrol 299,00   -0,33 % 

VIG 670,00   0,24 %

Celkový objem (v tisících korun) 415 850

akcie na pražské burze 19. 7. 2017 

Srazí ECB 
euru  
hřebínek?
Od jestřábího vystoupení pre-
zidenta ECB Maria Draghiho 
v portugalské Sintře 27. červ-
na euro vůči dolaru posílilo 
o více než tři procenta, přes-
tože pouhých pár dní po jeho 
projevu byly trhy upozorněny 
na nesprávnou interpretaci 
jeho řeči. V tomto týdnu se již 
kurz dostal na dohled úrovni 
1,16 dolaru za euro. Společná 
evropská měna je vůči zele-
ným bankovkám nejsilnější 
za posledních dva a půl 
roku. To s sebou automaticky 
přináší zpřísnění měnových 
podmínek, které nemusejí být 
z pohledu ECB žádoucí. 

Co tedy ve světle vývoje 
posledního měsíce očeká-
vat od dnešního zasedání 
ECB? Rozhodně nečekáme 
žádnou změnu v součas-
ném nastavení základních 

parametrů měnové politiky. 
ECB čeká obtížný úkol, jak 
komunikovat své očekávané 
kroky v situaci, kdy evropská 
ekonomika stále čelí nízké 
inflaci a slabému růstu mezd 
na straně jedné a na straně 
druhé jsme svědky toho, 
že eurozóna roste tempem 
přesahujícím tempo růstu 
potenciálního produktu.

Předpokládáme, že právě 
důraz na nedostatečný 
růst mezd a s tím spojený 
pomalý růst jádrové inflace 
bude dnešnímu mediálnímu 
výstupu z jednání ECB domi-
novat. Na následné tiskové 
konferenci se Mario Draghi 
nevyhne otázkám na možné 
ukončení programu odkupu 
aktiv. My se domníváme, 
že detailnější plány, jak 
dále naložit s tímto progra-
mem, budou oznámeny až 
na zářijovém zasedání ECB. 
Náš scénář počítá s tím, že 
program bude prodloužen 
o šest měsíců a měsíční objem 
odkupovaných dluhopisů 
zredukován o dvacet miliard 
eur měsíčně. Celkově holubičí 
tón by měl přispět k alespoň 
dočasné korekci eurových 
zisků.

autor je hlavním ekonomem kb

Akcie, měny & názory

Jan Vejmělek

Vývoj dolarového indexu*

* v bodech, vůči šestici světových měn pramen investing.com
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n Polsko by se mohlo 
stát prvním státem 
unie v historii, které-
mu by byla odebrána 
hlasovací práva.

Poslední návrhy změn 
soudního systému v Polsku, 
které nyní projednává polský 
parlament, výrazným způso-
bem zvyšují ohrožení vlády 
práva v zemi. Prohlásil to 
první místopředseda komise 
Frans Timmermans po dis-
kuzi komisařů na toto téma. 
Komise nyní připravuje další 
kroky, včetně řízení pro po-
rušení povinností a nového 
doporučení Varšavě v už 
spuštěném procesu ohledně 
stavu právního státu. 

Kvůli kontroverznímu 
zákonu o nejvyšším soudu 
pohrozila Polsku také česká 
eurokomisařka Věra Jourová, 
a to odebráním dotací z ev-
ropských fondů. V rozho-
voru pro německý list Neue 
Osnabrücker Zeitung uvedla, 
že si nedokáže představit, že 
by evropští daňoví poplatní-
ci chtěli financovat zřízení 
„nějaké formy diktatury“ 
v některé ze členských zemí. 
Polsko podle Jourové syste-
maticky odbourává právní 
stát.

Timmermans Varšavu opět 
vyzval, aby spornou reformu 
zastavila a vrátila se k dia-
logu. Výrazně se však prý 
přiblížila chvíle, kdy komise 
navrhne členským zemím, 
aby rozhodly, že v Polsku 
jsou závažně a trvale poru-
šovány hodnoty, na nichž je 
Evropská unie založena.

Tím by se poprvé v historii 
otevřela cesta k možnosti 
potrestat členskou zemi 
EU odebráním některých 
hlasovacích práv. O tom by 
však musely ostatní členské 
země rozhodnout jednomysl-
ně a Maďarsko dosud dávalo 
najevo, že s jeho podporou 
počítat možné není.

Evropská komise už v roce 
2016 v souvislosti s děním 
kolem polského ústavní-
ho soudu došla k závěru, 
že vláda práva je v Polsku 
systematickým způsobem 
ohrožena. 

Komise se včera zabývala 
dalšími navrženými či už 
přijatými zákony z poslední 
doby, například o reformě 
soudcovské rady, o nejvyš-
ším soudu a o organizaci 
soudnictví. Každý z těchto 
plánů zvlášť by v případě 
přijetí výrazně podkopal ne-
závislost polského soudnic-
tví, varoval Timmermans.  
/čtk/  náZory str. 12 
 sledujte e15.cz

jourová vyhrožuje 
Polsku snížením dotací
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morgan stanley

americká banka ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně 
o 11 procent na 1,76 miliardy dolarů. Příjmy z investičního bankovnictví 
se ve čtvrtletí meziročně zvýšily o 25 procent na 1,53 miliardy dolarů. 
Příjmy ze správy majetku vzrostly o devět procent na 4,15 miliardy 
dolarů, což představuje nejlepší čtvrtletní výsledek za více než tři roky.

electrolux

Provozní zisk švédského výrobce domácích spotřebičů se meziročně 
ve druhém čtvrtletí zvýšil na 1,94 miliardy švédských korun (5,3 miliardy 
korun) z 1,56 miliardy korun. Na výsledku se podílel především 
severoamerický a východoevropský trh. 

Volkswagen

Německý automobilový koncern Volkswagen v prvním pololetí zvýšil 
odbyt meziročně o 0,8 procenta na 5,2 milionu vozů. škoda auto již 
dříve ohlásila rekordní pololetní odbyt. V samotném červnu Volkswagen 
zvýšil odbyt o 4,2 procenta na 920 700 vozů. Tempo jeho růstu tak 
zrychlilo z květnových 3,1 procenta. /čtk/

Výsledky

tVrdá kritika. Evropská komise zvažuje řadu restrikcí, jak 
Polsko přimět k přehodnocení některých zákonů.
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náČelník generálního Štábu francouzské armády Pierre de Villiers (vpravo) rezignoval. 
Z funkce odchází poté, co se nedávno dostal do veřejného sporu s prezidentem Emmanuelem 
Macronem ohledně rozpočtových škrtů. Ve funkci jej nahradí generál Francois lecointre. Francie 
v letošním roce snížila své výdaje na obranu, aby zajistila, že země splní rozpočtová pravidla EU. 

nEDoStal RoZPoČEt
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Martin Štorkán

Funkčnost aplikace Whats- 
App byla v úterý narušena 
čínskou vládou poté, co 
Peking v poslední době dále 
zpřísnil opatření týkající se 
používání internetu. Tamní 
vláda v rámci takzvaného 
Velkého čínského firewallu 
standardně blokuje apli-
kace, které jsou na Západě 
normálně dostupné. Minulý 
měsíc navíc vešel v platnost 
nový zákon, který používání 
internetu ještě více omezuje. 

Celosvětově populární 
aplikace, kterou vlastní 
internetový gigant Facebook, 
byla v úterý částečně bloko-
vána, takže uživatelům nešla 
posílat videa, fotky ani texto-
vé zprávy. Jedná se pravděpo-
dobně o poslední „západní“ 
aplikaci, která v Číně až 
do tohoto incidentu normál-
ně fungovala. Pokud bude 
zablokována kompletně, tak 
se přidá na list zakázaných 
sítí, který se v Číně každým 

dnem rozšiřuje. Nedávno 
například dostaly zákaz tři 
streamovací služby. 

Zakladatel Facebooku 
Mark Zuckerberg se snaží 
přesvědčit pekingské vůdce, 
aby jeho služby v pevninské 
Číně znovu povolili. Po něko-
likaletých kurzech manda-
rínštiny se Zuckerberg sešel 
se šéfem čínské propagandy, 
ale výsledky se zatím nedo-
stavily.

Z problémů a možného 
konce aplikace WhatsApp 
bude v Číně nejvíce profito-
vat její přímý konkurent − 
domovská aplikace WeChat. 
Ta má v současnosti více než 
900 milionů aktivních uži-
vatelů a těší se velké oblibě. 
Jejím prostřednictvím lze 
v Číně například i platit účty 
za elektřinu nebo zavolat 
policii. Čína má pro větši-
nu celosvětových aplikací 
vlastní alternativy. Napří-
klad místo Twitteru Číňané 
používají WeiBo, kde jsou 
podobná pravidla. 

Čína začala 
blokovat Whatsapp
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Moudřejší 
zabrzdí
První, co po oznámení konce 
předvolební koalice lidovců 
a Starostů člověka napad-
ne, je posměšek. No jo, ti 
lidovci! Následně se ozvou 
staré vtipy o politicích, 
kteří nepodvedli jen toho, 
kterého v budoucnu teprve 
podvedou. Tentokrát je však 
situace přece jenom jiná.

Velmi dlouho se zdálo, že 
hlavní volební boj se ode-
hraje mezi dvěma relativně 
stejně silnými politickými 
subjekty, totiž ČSSD a hnu-
tím ANO. Nechme stranou, 
že jde o členy jedné vládní 
sestavy. Impotentní opozice 
prostě nedokázala nastavit 
aranžmá politického boje 
v duchu polarity opozice 
proti vládě či pravice proti 
levici. Takže dlouho bylo 
jasné, že hlavní volební střet 
se odehraje mezi populisty 
z ANO a socialisty z ČSSD.

Nedostatek nabídky chtěla 
využít ve vládě trochu upo-
zaděná KDU-ČSL a rozhodla 
se oprášit starý koncept 
třetí síly. Ostatně jej poprvé 
použil její expředseda Josef 
Lux, když na podzim 1998 
vytvářel Čtyřkoalici, která 

chtěla na politickém trhu 
konkurovat ČSSD a ODS.

Novodobý projekt třetí síly 
se zrodil po volbách na pod-
zim 2016. Opoziční hnutí 
STAN se odpojilo od TOP 09 
 a ve většině krajů šlo 
do voleb samostatně nebo 
na společné kandidátce s li-
dovci – a překvapivě uspělo. 
Z nově vzniklého sebevědo-
mí se zrodil nápad přenést 
podobný model na celostátní 
úroveň. Záměrem bylo při-
dat k tradičním lidoveckým 
sedmi procentům hlasy Sta-

rostů a přetáhnout městské 
liberály od TOP 09 – a tím 
mimo jiné završit existenci 
strany, s níž měli lidovci 
od samého počátku nevy-
řízené účty symbolizované 
osobou Miroslava Kalouska.

Problémem koalice 
KDU-ČSL a STAN bylo, že 
šlo o příliš racionalistický 
projekt, jemuž chyběl váš-
nivý étos, který by přivedl 
nerozhodnuté voliče. Bylo to 
dáno tím, že lidovci zůstávali 
ve vládě s Babišem a socia-
listy a současně Gazdíkovi 
Starostové kolísali mezi 

provládními a protivládními 
postoji. Prodat něco takové-
ho jako alternativu k ANO 
a ČSSD se mohlo podařit jen 
u malého počtu voličů.

I za této situace však stále 
zůstával ve vzduchu relativ-
ně velký počet voličů, které 
by šlo potenciálně oslovit. To 
se ovšem změnilo po nedáv-
né vládní krizi symbolizo-
vané vytlačením Andreje 
Babiše ze Sobotkovy vlády. 
Podle interních průzkumů 
některých politických stran 
se mnoho lidí postavilo 
za Andreje Babiše a rozhodlo 
se pro něj v říjnu hlasovat, 
čímž dále poklesl počet „vol-
ných“ hlasů na politickém 
trhu.

Předvolební průzkumy 
současně signalizovaly 
v případě neúspěchu koalice 
lidovců a Starostů reálnou 
možnost vzniku jednoba-
revné vlády Babišova hnutí. 
Když podobná čísla ukázal 
už druhý průzkum v řadě, 
začalo být riziko spojené 
s klasickou dvojkoalicí, která 
musí ze zákona překonat 
hranici deseti procent hlasů, 
velmi vysoké. U lidovců 
začal převládat pocit, že než 
umožnit vládu jedné strany, 
je lepší vycouvat z ambicióz-
ního projektu. To také širší 
vedení KDU-ČSL udělalo. 
Z hlediska reálpolitiky nešlo 
o zradu, ale o zatažení za zá-
chrannou brzdu. 

autor je komentátorem  
týdeníku Reflex

Komentář

Bohumil Pečinka

| 12 | náZory a komentáře

Situace se změnila po 
vládní krizi, kdy na 
politickém trhu podle 
průzkumu výrazně 
ubylo volných hlasů.

Tvář dne 

 Vláda práva není hračkou pro právníky. 
Vláda práva je to, co naši společnost činí 
otevřenou a demokratickou,

řekl na adresu Polska 
místopředseda evropské 
komise Frans Timmermans 
str. 11
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Glosa

Malý bič na velké Polsko  
Pro získání peněz z EU může být podmínkou dodržování 
unijních hodnot, pravila letos na jaře česká eurokomi-
sařka Věra Jourová. Učinila tak v rozhovoru pro týdeník 
Der Spiegel, v němž kritizovala Polsko, největšího čistého 
příjemce prostředků z eurofondů, jehož vláda se tehdy 
snažila oklestit pravomoci ústavního soudu. Nyní, o čtyři 
měsíce později, se historie opakuje. Jourová opět hrozí 
odebráním unijních dotací, tentokrát v listu Neue Osna-
brücker Zeitung. A Poláci dále rozrývají vlastní justici.

Debata o tom, zda měly být postkomunistické země s více 
či méně skrytým deficitem demokracie přijaty do EU, je 
zbytečná. Už se stalo. Na místě je zato úvaha, co s tím, 
když některá země míří zjevně špatným směrem. Odebrá-
ní eur zní efektně, ale je to spíš planá hrozba – souhlasit 
by musely i ostatní státy a to není pravděpodobné. Takže 
Polsko bude zřejmě zlobit dál. A hrozby odnětím dotací se 
zopakují rovněž. Jen zase přes nějaké další médium. 
 Igor Záruba
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n Z policejní buzera-
ce se stává trend o to 
podivnější, že policis-
té se svými nezákon-
nými akcemi chlubí 
na svých webech.

Robert Malecký

Jsou věci, které stojí za to 
připomínat zas a znova, 
i když jsou na první po-
hled tak samozřejmé. Tak 
třeba – policajt nestojí nad 
zákonem. Policajt po nikom 
nemůže požadovat občanku 
jen tak prostě proto, že pro-
stě chce. A už vůbec ne jako 
nástroj pomsty nebo součást 
psychoterapie při léčbě 
vlastních mindráků.

cO uKláDá ZáKON. Nic víc
Teď podrobněji k jednotli-
vým bodům: Situace, kdy pro 
policajta platí jiný výklad 
zákona než pro plebs, kdy se 
policajt nemusí zákonem ří-
dit, má ve společenských vě-
dách svůj termín. Takovému 
útvaru se říká policejní stát. 
S povinností ukázat občanku 
pro policajtův plezír je to 
složitější, ale jen na první 
pohled. Zákon vyjmenovává 
sadu důvodů, kdy to možné 
je. Od těch zřejmých – třeba 
při podezření ze spáchání 
trestného činu nebo přestup-
ku – až po ty, které svou 
nepřezkoumatel-
ností na místě 
umožňují 
zneužití. Sem 
patří napří-
klad oblíbené 
„připomínáte 
hledanou 
osobu“.

Co je pro nás 
důležité – polici-
sta by měl být vždy 
schopen uvést, pro kte-
rý z vyjmenovaných důvodů 
po nás legitimaci požaduje. 
Není to nějaký okrasný poža-
davek: zatímco občan smí 
dělat to, co není výslovně za-
kázáno, policajt jen to, co je 
mu zákonem uloženo. Navíc 
nic. Situace, kdy policista od-
mítá na tuto kriteriální otáz-
ku odpovědět, je od počátku 
jasná – dochází ke zneužití 

policejní pravomoci. V pod-
statě si příslušník v tu chvíli 
sám obrazně řečeno strhal 
z ramenou výložky, zbavil se 
své úřední moci.

Na skok do Brna. Rutinní 
silniční kontrola tam v polo-
vině června skončila zadrže-
ním dívky a jejím následným 
odvozem v poutech na poli-
cejní stanici. Proč? Odmítla 
ukázat jako spolujezdkyně 
občanku poté, co měla její 
matka s policisty spor o do-
pravní přestupek.

živlOvé NA šlAPADlecH
Případ je to dostatečně pří-
šerný, přesto je to jen špička 
ledovce. Pod ní se skrývají 
situace víceméně běžné, 
které ovšem tak vyhroceně 
nevnímáme. Policie třeba 

uzavírá restaurace 
a kontroluje občan-

ky všem přítom-
ným – ve jménu 

boje proti 
alkoholismu 
mladistvých 
například. 
Dokonce se 

těmito zcela 
nezákonnými 

akcemi ráda 
chlubí na svých 

webech. V tomto pří-
padě se ovšem pohybuje už 
zcela mimo zákon – do vy-
jmenovaných důvodů se 
plošné kontroly jednoduše 
nevejdou.

Do trendu postupující bu-
zerace zapadá i další letošní 
letní hit: kontroly vodáků. 
Na přehradě Hracholusky 
policie ve spolupráci s pla-
vební správou nastoupila 

na rekreanty na šlapadlech 
způsobem, který připomínal 
spíš zásah proti námořním 
pašerákům drog. Rychlé 
čluny, „zajištění plavidla 
proti úniku“ a znovu masivní 
medializace.

K čemu rychlý člun a při-
vazování šlapadla, které se 
pohybuje téměř nulovou 
rychlostí? Na zadek zde do-
stává princip přiměřenosti 
zásahu, který policii ukládá 
použít mírnější prostředek 
tam, kde je to možné. V tom-
to případě si s balonkem 
za řidičem šlapadla mohla 
dojít po přistání na břeh, 
od kterého se sprostý pode-
zřelý po celou dobu pohy-
buje pár metrů. Kde je to 
možné, tam je to nutné, praví 
princip přiměřenosti.

DemONSTrAce mOci
Policajti na přehradě se tím 
neřídili. Ani v Brně při oné 
zpackané silniční kontrole. 
Použili sílu, demonstrovali 
svou moc. Není to malý ne-
dostatek, naopak: o demon-
strativním přepadání řidičů 
šlapadel nebo poutání dcer 
odbojných účastnic silniční-
ho provozu a jejich vlečení 
na služebnu zákon nic 
neříká. A teď to podstatné: 
když o tom zákon nic neříká, 
policajt to prostě udělat ne-
smí. A pokud to udělá, sám je 
pachatelem. Zneužívá svou 
moc. Jakkoli to zní hrozně, 
je třeba říci, že pokud mu to 
prochází, žijeme v policej-
ním státě.

autor je redaktorem webu  
hlidacipes.org
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Do zákonem 
vyjmenovaných důvodů 

kontroly dokladů se

plošné
šťáry v restauracích  

prostě nevejdou.

Věřil jsem, že nabídka 
KDU-ČSL vstoupit 
do koalice je míněna 
úplně vážně. Jsem 
trochu překvapen 
z toho, že při prvních 
předvolebních 

průzkumech 
někdo vzal 
zpátečku,

Insolvence Oleo Chemical 
je zcela transparentní
Michal Fišer

(Ad Oleo Chemical má dvě nabídky na převzetí, E15, 
21. 6., str. 6)

V deníku E15 byl uveřejněn článek s titulkem „Oleo Chemi-
cal má dvě nabídky na převzetí, který obsahuje nepravdi-
vá skutková tvrzení. Podobný článek pak vyšel již  
 20. 6. 2017 v internetovém deníku e15.cz. Tvrzení v člán-
ku poškozují transparentní proces reorganizace Oleo 
Chemical i dobrou pověst podnikatele Grzegorze Hóty 
a společnosti Temperatior, s. r. o. Nepravdivá tvrzení 
jsou obsažena v části, která je označena jako citace pana 
Jiřího Kreysy. Ten tvrdí, že údajně pokračuje nezákonná 
snaha o ovládnutí podniku Oleo Chemical za pomoci 
falešných a uměle vytvořených pohledávek a neprůhled-
ných firem z daňových rájů. A že Grzegorz Hóta realizuje 
další podezřelou akvizici a že insolvenční správce dosud 
tento postup akceptuje. Skutečnost je ovšem taková, že 
insolvenční řízení je vedeno zcela transparentně a v soula-
du se zákonem. To potvrzují rozhodnutí nejen Městského 
soudu v Praze, ale i odvolacího Vrchního soudu v Praze. 
Pan Grzegorz Hóta ani firma Temperatior ani žádná jimi 
ovládaná společnost nepřihlásili do insolvenčního řízení 
žádnou falešnou nebo vykonstruovanou pohledávku, tím 
méně prostřednictvím jakékoli „neprůhledné firmy z da-
ňových rájů“. Veškeré jejich pohledávky vznikly v Česku, 
mají jasný původ a byly uznány společností Oleo Chemical 
i insolvenčním správcem. Pan Grzegorz Hóta se také nikdy 
neúčastnil žádné „podezřelé akvizice za použití insolvenč-
ního řízení“.

autor je jednatelem společnosti Temperatior

Duel

Polemika

Usnesení bylo vedeno 
zodpovědností 
za volební výsledek, 
a zejména povolební 
vývoj v České 
republice. Nechceme 
riskovat, že by tady 

mohla být 
vláda jedné 
strany,

řekl o konci koalice  
se STAN šéf KDU-ČSL 
Pavel Bělobrádek

řekl liberecký hejtman  
Martin Půta

Policejní stát je, 
když...

Pište nám

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

ukáZat se. lovení šlapadel na rychlých člunech a jejich „zajiště-
ní proti úniku“ není ničím jiným než demonstrací síly. 
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n Americký spisova-
tel oceněný i v Česku 
Cenou Vize 97 Timothy 
Snyder píše stručně 
a jasně, jak rychle 
může společnost 
přejít od demokracie 
k tyranii.

Dušan Kütner

O smyslu demokracie se 
vedou diskuze už od antic-
kého Řecka, kdy Aristoteles 
varoval, že příliš velké spole-
čenské rozdíly přinášejí ne-
stabilitu, a Platon dokazoval, 
že demagogové se domáhají 
tyranské moci zneužíváním 
svobody slova. Americký filo-
zof Timothy Snyder i na zá-
kladě odkazu těchto dvou 
myslitelů přichází s útlou, 
ale zásadní knihou Tyranie: 
20 lekcí z 20. století, jejíž ně-
které pasáže by se měly tesat 
do kamene.

Dvě desítky rad znějí 
na první pohled banálně. 
Jsou mezi nimi doporučení, 
jako nepodřizuj se předem, 
věř v pravdu, varuj se státu 
jedné strany, přemýšlej 
o tom, co říkáš, miluj svoji 
vlast, chraň si soukromí, 
střez se samozvaných milic, 
pozor na nebezpečná slova či 
pamatuj na etiku.

Za otřepanými názvy 
kapitol ale stojí brilantní 

mrazivé čtení o totalitě

timothy snyder:  
tyranie – 20 lekcí z 20. století

Vydal: Nakladatelství Paseka/
Prostor
hodnocení: 90 %

dVacet rad. Filozof a spisovatel timothy Snyder vystavěl svou novou knihu na dvaceti radách,  
jak se snažit zabránit nástupu další totality a tyranie ve Spojených státech i v Evropě včetně Česka.
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Doprovodný program Letní 
filmové školy v Uherském 
Hradišti letos nabídne na-
příklad koncert kapely Tata 
Bojs, inscenaci improvizač-
ní skupiny NO A! s herečkou 
Simonou Babčákovou či 
klavírní recitál Iva Kahán-
ka. Z dalších divadelních 
představení například Diva-
dlo NaHraně uvede romanci 
Paralelní vesmíry z pera 
britského autora Nicka 
Payna. Již 43. ročník školy 
se uskuteční od 28. července 
do 6. srpna.

Koncerty na škole za-
hájí v první den festivalu 
v Klubu Mír opavská kapela 
Děsně fajn a Sbor břežan-
ských kastrátů. V dalších 
dnech pak na Masarykově 

Filmová škola nabídne i tata bojs

analýza, co nedodržování po-
dobných pravidel znamená. 
Vždyť i po nástupu Hitlera 
k moci ve třicátých letech 
se část židovské inteligence 
domnívala, že nový kanc-
léř nikdy nesplní své plány 
na zúčtování s Židy, zatímco 
další nemalá část německé 
společnosti se prostě bez 
protestu podřídila novým po-
řádkům a hleděla na to, jak 
jejich židovští spoluobčané 
postupně mizejí. Obdobně 

tomu bylo i v Československu 
– o kterém se Snyder zmiňuje 
velmi často včetně odkazů 
na Václava Havla či Mila-
na Kunderu – kdy většina 
lidí po roce 1946 přihlížela 
nástupu komunistů, věznění 
oponentů a prvním justičním 
vraždám.

Kniha potvrzuje jednu 
zásadní věc – že na rozdíl 
od násilných revolucí typu té 
francouzské v roce 1789, kdy 
se jedna utlačovaná strana 

násilím snažila převzít moc 
dobytím Bastily, tyranie 
a totalitní systémy 20. století 
ukazují, že všichni budoucí 
evropští diktátoři byli původ-
ně legálně zvoleni v demo-
kratických volbách. A teprve 
poté, co zjistili, co jim nově 
nabytá moc umožňuje, se jali 
toho využívat. 

 Ano, Snyder jako Ame-
ričan vychází z více než 
dvousetletých zkušeností, 
kdy se u vládního vesla střídá 

strana zvítězící ve volbách 
s tou poraženou, což v USA 
funguje od konce 18. století. 
Spojené státy si dokázaly 
vybudovat a udržovat systém 
„brzd a protivah“ a ochrany 
základních státních institucí, 
ačkoli se to zrovna nyní mno-
ha lidem po nástupu Donalda 
Trumpa moc nezdá. Ostatně 
sám autor je vůči Trumpovi 
velmi kritický.

Viděno středoevropskýma 
očima je to ale nadlidský 
výkon, neboť Čechům po roce 
1989 snaha o dodržování 
demokratických principů vy-
držela jen čtvrtstoletí a mezi 
voliči je řada těch, kteří by 
nynější zřízení bez okolků 
změnili.

Moc voličů v Česku si ale 
Snyderovu knihu před nad-
cházejícími volbami, které 
mohou poprvé od sametové 
revoluce dát dohromady 
vládu komunistického 
prominenta Andreje Babiše 
a kovaných následovníků 
předlistopadové komunistic-
ké strany, stejně asi nepřečte.

Historie se sice nikdy 
neopakuje, ale skýtá nám 
poučení, říká Snyder. Ale jak 
velká část tuzemské společ-
nosti o toto poučení stojí?

tata bojs. Součástí třiačtyřicátého ročníku letní filmové školy 
bude i koncert pražských rockerů z hanspaulky tata bojs.
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šTěSTí

Film bohdana Slámy z roku 
2005 o sbližování dvou lidí 
v průmyslových severních 
Čechách s Tatianou 
Vilhelmovou, aňou Geislerovou 
a Pavlem Liškou. Snímek 
získal sedm Českých lvů i cenu 
na festivalu v San Sebastianu.

náměstí vystoupí skupina 
Tata Bojs nebo Vojtěch Dyk 
s B-Side Bandem, v Redutě 
se představí jeden z nejlep-
ších českých klavíristů Ivo 
Kahánek. Návštěvníci filmo-
vé školy se tradičně mohou 
těšit i na pestrou nabídku 
výstav.

Největší nesoutěžní 
filmová přehlídka v Česku 
nabídne účastníkům pro-
gram rozdělený do sedmi 
základních sekcí. Sekce 
Fokus letos představí švéd-
skou kinematografii. Ná-
vštěvníkům přiblíží němý 
film, fenomén severské 
krimi, koncepci tamního 
sociálního státu i součas-
nost v kontextu imigrační 
krize. /čtk/
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n Vražda izraelského 
premiéra Jicchaka 
Rabina v roce 1995 
ohromila nejen Blízký 
východ, ale i celý svět. 
Tak blízko příměří 
totiž do té doby Izrael 
a Palestina nebyly.

Po večeři odešel Rabin od sto-
lu a zavolal Šimonu Ševesovi, 
řediteli svého úřadu a pa-
trně i nejbližšímu poradci. 
Na dnešní schůzce stál Ševes 
proti názoru vedoucího jeho 
kanceláře Ejtana Habera. 
Oba tito vlivní muži zastávali 
v Rabinově kanceláři různé 
pracovní pozice, ale oblasti 
jejich práce se překrývaly 
a oni spolu často soutěžili 
o šéfovu pozornost.

Ševes řídil Rabinovu před-
volební kampaň a domlouval 
mu řadu politických jedná-
ní, často tak hlasitě, že lezl 
na nervy ostatním poradcům 
i ministrům.

Byl mladší než ostatní 
zaměstnanci úřadu a jako 
jediný nosil plnovous, o který 
puntičkářsky pečoval. „Kde 
jste?“ zeptal se ho Rabin. 
Ševes vycítil, že jeho šéf po-
třebuje společnost, a řekl, že 
k němu hned přijede.

Ještě než dorazil, zazvonil 
u Rabina v pracovně telefon. 
Spojili ho s Clintonovým 
ministrem zahra-
ničí Warrenem 
Christopherem. 
Rabinovi se 
před několika 
dny v rozho-
voru s ním 
podařilo 
nátlak na účast 
na slavnostním 
podpisu odrazit.

Teď ale bylo nějak 
obtížnější jeho zdvořilé-
mu pobízení odolat. Christo-
pher mu připomněl, že Arafat 
včera na jednání Výkonného 
výboru OOP odmítl veškerou 
kritiku a získal pro dohodu 
podporu v poměru 9:3, což byl 
výkon hodný opravdového 
vůdce.

Washington je připra-
ven Arafata v Bílém domě 
přijmout a to je pořádně 
komplikovaný manévr vzhle-
dem k tomu, že OOP je podle 

amerických zákonů teroris-
tickou organizací. Ale to platí, 
jen když přijede i Rabin.

Když Rabin zavěsil, byl už 
podstatně zralejší změnit 
názor. Na konec procesu 
změny ho dovedl až rozhovor 
se Ševesem. Jeho poradce mu 
připomněl, že Rabin doho-

dou z Osla riskuje svou 
premiérskou funkci. 

Kdyby zkrachova-
la, byl by to jeho 

neúspěch,
i kdyby se 

slavnostní-
ho podpisu 
nezúčastnil. 

Aby dohoda 
fungovala, musí 

svůj odpor překo-
nat a plně se za ni 

postavit.
Oba muži strávili tehdy 

v pátek poslední hodinu 
popíjením whisky a debatou 
o sportu – oba byli náruživí 
fotbaloví fanoušci. Když si 
šel Rabin konečně po půlnoci 
lehnout, řekl své ženě Lee, že 
v neděli spolu poletí do Wa-
shingtonu.

Nejprve ho však čekala 
závažná politická krize.

Na druhý den v půl osmé 
ráno si Rabin k sobě domů 

buď Peres, nebo rabin
dan EphRon: zabiTí kRálE – vRažda jicchaka Rabina

O knize

Vážení čtenáři, v průběhu 
prázdninových měsíců vám 
nabídneme úryvky z několika 
knih. Každý týden se jeden titul 
představí pěti ukázkami.

Tento týden představujeme 
oceňovanou knihu novináře 
dana ephrona Zabití krále 
vydanou pod značkou 
universum.

nesmiřitelná dVojka. Dvojnásobný izraelský premiér Jicchak Rabin (vlevo) sedící vedle svého teh-
dejšího ministra zahraničí Šimona Perese, který byl nejen dvakrát premiérem, ale jednou i prezidentem.

pozval Ševese i Habera 
a s nimi dva další poradce 
– vojenského tajemníka, gene-
rálmajora Danyho Jatoma, 
a ředitele zpravodajské 
služby Mosad Šabtaje Šavita. 
Teď, když Rabin jede do Wa-
shingtonu, budou Jatom se 
Šavitem muset rychle zařídit 
dlouhou řadu bezpečnostních 
opatření.

A jelikož bude izraelská 
delegace početnější, než se 
původně plánovalo, musí 
Haber rezervovat víc pokojů 
ve washingtonském hotelu 
Mayflower, zkoordinovat s Bí-
lým domem časový rozvrh 
a postarat se o mnoho dalších 
aspektů cesty.

Rabinovi poradci byli zvyk-
lí pracovat o šabatu – nikdo 
z nich nebyl věřící a sobotu 
nesvětil. Ale cesta vrcholného 
izraelského politika do za-
hraničí takhle na poslední 
chvíli skoro neměla obdoby. 
Premiér měl odletět už druhý 
den odpoledne a ceremoniál 
v Bílém domě se měl konat 
v pondělí v jedenáct.

Především však bylo třeba 
informovat Perese, že Rabin 
změnil názor. Oba politici, 
Rabin i Peres, uzavřeli v mě-
sících, kdy proces v Oslu pro-

bíhal, jakési příměří, protože 
si uvědomovali, jak moc poli-
ticky riskují, když vedou tajná 
jednání s nejzapřisáhlejším 
nepřítelem Izraele. K tomuto 
příměří patřil i slib vzájemně 
se o všem informovat.

Přesto byla hladina 
nedůvěry a podezřívavosti 
dál nesmírně vysoká. Jeden 
vládní představitel je v této 
době přirovnal k zápasníkům 
sumo, kteří se zaklínili v ne-
měnné pozici a oba se snaží 
soupeře porazit, ale zároveň 
se vzájemně podpírají. Haber 
předal zprávu telefonicky 
vedoucímu Peresova úřadu 
krátce po osmé hodině ráno. 
Potom zavolal jednoho repor-
téra z izraelského veřejno-
právního rozhlasu a informa-
ci mu sdělil – a brzy toho měl 
litovat.

Rádio mělo řadu stanic, 
které dohromady posloucha-
lo obrovské množství lidí. 
Každou celou hodinu odvysí-
lali několik pípnutí na zna-
mení, že budou následovat 
zprávy. Haber proto před-
pokládal, že jeho informace 
se objeví až v devět hodin, 
takže Peresův poradce bude 
mít hodinu na to, aby ji sdělil 
svému šéfovi.

Jenže rádio ji oznámilo jako 
aktuální novinku už v osm 
třicet a Peres, který se ve své 
oficiální rezidenci zrovna 
chystal usednout k rozhovo-
ru se dvěma nejváženějšími 
izraelskými novináři, měl ná-
hodou zrovna rádio zapnuté.

Byl bez sebe vzteky. Inter-
view s Nachumem Barneou 
a Šimonem Šiferem z deníku 
Jediot achronot mělo zvýraz-
nit Peresovu roli v jednáních 
a jeho státnické úspěchy.

A venku čekal v přenoso-
vém voze produkční pořa-
du stanice NBC s názvem 
Today, až na něj přijde řada. 
Novináři však Perese zastihli 
zachmuřeného a podráždě-
ného – a už v devět ráno při 
druhé sklence francouzského 
koňaku.

Peres jej nabídl i oběma 
novinářům, ale už za chvíli je 
poprosil, aby počkali venku, 
protože si musí zatelefono-
vat. Slyšeli ho pak z magneto-
fonu, který nechali v místnos-
ti: „Ten chlap mi zničil život! 
Šikanuje mě už šestnáct let!“ 
ječel Peres na právníka Gioru 
Ejniho, jenž spory mezi Rabi-
nem a Peresem řadu let žehlil. 
„Buď já, nebo Rabin, jinak 
zůstanu doma!“ 

Redakčně zkráceno

„Ten chlap
mi zničil život!
Šikanuje mě už

16 let!“
ječel Šimon Peres

na svého
právníka.
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VŠtěVa. britský 
princ George (na-
hoře vlevo) a jeho 
sestra princezna 
Charlotta vyhlížejí 
z okna letadla před 
odletem z Varšavy 
do německa. S ro-
diči, následníkem 
britského trůnu 
princem Williamem 
a matkou Kate, 
pobývali v Polsku 
dva dny. V německu 
navštíví kromě ber-
lína také heidelberg 
a hamburk. 

n Kampaně západních 
podniků stále čas-
těji podporují práva 
homosexuálů a jiných 
menšin. Odborníci ale 
varují, že tyto snahy 
mohou působit dost 
nevěrohodně.   

Aneta Ščotková

Komunita označovaná 
nejčastěji zkratkou LGBT+,  
tedy lesby, gayové, bisexuá-
lové, transsexuálové a další 
menšiny, začala s veřejnou 
činností na přelomu šedesá-

tých a sedmdesátých let mi-
nulého století ve Spojených 
státech. Hnutí, jehož mezi-
národním symbolem 
se stala duhová 
vlajka, od té 
doby nepře-
stalo bojovat 
za svá práva.

Za ně se 
dnes veřejně 
staví i řada 
heterosexuá-
lů, především 
mladých lidí. 
Podpora práv LGBT+ 
se stala tématem, které 
ve společnosti rezonuje. To 
samozřejmě vycítily firmy, 

které se touží na vlně duhy 
svézt, a pomoci tak vylepšit 
image svých značek. 

Tak třeba masová 
víkendová akce 

Pride in London 
Parade, kterou 
komunita 
LGBT+ každý 
rok v létě 
v britské 
metropoli 

pořádá, zažívá 
v posledních 

dvou letech zlaté 
časy. Těží z výraz-

ného nárůstu komerčních in-
vestic a sponzorské příspěv-
ky na akci se za tak krátkou 

dobu dokonce zdvojnásobily. 
Mezi hlavní sponzory letoš-
ního ročníku se zařadily fir-
my jako Barclays, Starbucks 
nebo Tesco. 

Samotní zástupci duhové 
komunity ale varují před 
falešnými snahami o zapoje-
ní do boje za práva menšin. 
Třeba šéfeditor britského 
gay magazínu Attitude 
říká: „Vzhledem k tomu, že 
většina LGBT+ lidí vyrůstá 
s tím, že musí skrývat, kým 
skutečně je, až dokud se 
nerozhodne veřejně přiznat 
svou sexualitu nebo identitu, 
ze všeho nejvíce si ceníme 
autentičnosti.“

Pro aktivitu firem, které 
za podporou práv LGBT+ 
komunity vidí hlavně vlastní 
prospěch, se v zahraničí do-
konce vžil tak trochu hanlivý 
pojem „pinkwashing“. Ani 
odborníci na marketing tak 
nedoporučují firmám hnát 
se do tohoto typu kampaní, 
ale zcela vyhýbat by se jim 
také neměly. Jejich rada 
zní zhruba takto: Principy 
zakomponovat do dlou-
hodobé firemní strategie. 
Velké firmy mají obrovskou 
sílu měnit svět kolem sebe, 
a proto by měly více dobra 
skutečně konat než se jen 
snažit dobře vypadat. 

Trendy

Akce Pride  
in London Parade  

pořádaná komunitou  
LGBT+ zažívá v posledních 

dvou
letech zlaté  

časy.

Firmy se trumfují v podpoře homosexuálů 
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