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Stíhaný Babiš může být 
premiérem, míní Hrad
Obvinění šéfa ANO z dotač-
ního podvodu a poškození 
finančních zájmů EU nebu-
de překážkou k tomu, aby 
byl v případě vítězství  
v podzimních volbách pově-
řen sestavením vlády a jme-
nován premiérem. Nepřímo 
to uvedl Hrad. str. 2

Švýcaři z UBS najali 
bankéře Zelinku
Obsluhovat klienty s majet-
kem v přepočtu nad padesát 
milionů korun. Takový je 
úkol českého bankéře Jiřího 
Zelinky, který nastoupil do 
privátní banky UBS. Napo-
sledy řídil bankovnictví pro 
movité klienty ČS. str. 5

ScioŠkol přibývá.  
První už vydělává
Základní škola na pražském 
Chodově, první ze sítě sou-
kromých škol Scio, dosáhla 
už druhým rokem po zalo- 
žení zisku. ScioŠkola  
Praha 11 vydělala 181 tisíc 
korun. Skupina Scio už 
investovala do otevření škol 
30 milionů korun. str. 5

Donald Trump čelí kritice  
za shovívavost k rasistům
Při střetech bělošských 
radikálů a jejich odpůrců 
ve Virginii zemřeli přinej-
menším tři lidé. Americký 
prezident násilnosti odsou-
dil. Podle kritiků by měl ale 
jednoznačněji poukázat 
na extremisty, kteří otevře-
ně propagují rasismus. str. 7
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Doba pobrexitová
Stavět nové bariéry  
by bylo zvrácené, říká  
náměstek britského 
ministra zahraničního  
obchodu Greg hands.

rozhovor

str. 10–11

korejská hrozba 
dusí burzy
kontinentální akcie 
ztratily kvůli rostoucímu 
geopolitickému napětí 
dvakrát více než Wall 
Street.

trhy & zahraničí

str. 6
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Do nemovitostí 
ve střední a východní 
Evropě přitekly 
v prvním pololetí investice 
za 5,4 miliardy eur. 
Meziročně o 17 procent 
více. na špici zájmu 
investorů v regionu je česká 
republika. K nejčerstvějším 
transakcím patří nákup 
dvou obchodních center 
v Olomouci a Ostravě v řádu 
miliard korun. Byznys / str. 4

realitní horečka
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Českem hýbou volby
Prezident Miloš Zeman nehodlá brát ohled na to, 
jestli bude Andrej Babiš obviněn z dotačního pod-
vodu, nebo ne. Hradní mluvčí vzkázal veřejnosti, 
že pokud ANO vyhraje říjnové parlamentní volby, 
jak naznačují průzkumy, hlava státu jmenuje 
šéfa jeho hnutí premiérem. Že Zeman neochvějně 
podporuje Babiše, je opravdu překvapení.

S překvapením přišel i horký kandidát na prezi-
dentské křeslo, akademik Jiří Drahoš. „Pana Ov-
čáčka ani pana Mynáře si na Hradě nenechám,“ 
nechal se slyšet. Taky nečekané oznámení.

Celostátní volební lídr STAN Jan Farský znovu 
příznivce i potenciální voliče v rozhovoru pro Prá-
vo ujistil, že Starostové a nezávislí nikdy nebudou 
spolupracovat s Andrejem Babišem. Mentor hnutí, 
podnikatel Dalibor Dědek, ten chce STAN ke spo-
lupráci s ANO přemluvit, i tak může být celkem 
v klidu. Chleba se láme po volbách.

Vzniká nové politické hnutí Tak jo! Představuje 
se jako proevropská liberální strana, která chce 
dělat zodpovědnou, čestnou a empatickou poli-
tiku. Stojí za ním Petr Bouška, který pracuje pro 
projekt Demokracie 2.1, volební systém prosazo-
vaný miliardářem Karlem Janečkem. Hnutí zatím 
nemá volební program ani kandidáty pro pod-
zimní volby, zato intenzivně lanaří mezi menšími 
stranami, které by mohly ve volbách uspět. Třeba 
předseda Pirátské strany Ivan Bartoš už odpově-
děl. Co si myslí, se dá shrnout do věty: Tak ne! n Prezident by dosaze-

ním obviněného šéfa 
ANO do Strakovy akade-
mie učinil bezprecedent-
ní krok, řekl sociolog 
Daniel Prokop. 

Pavel Otto

Obvinění šéfa ANO Andreje 
Babiše z dotačního podvodu 
a poškození finančních zájmů 
EU nebude překážkou k tomu, 
aby byl v případě vítězství svého 
hnutí v podzimních volbách 
do Poslanecké sněmovny 
pověřen sestavením nové vlády 
a následně jmenován premié-
rem. Nepřímo to uvedl Hrad, 
do jehož kompetence výběr 
adepta na ministerského před-
sedu spadá. Koaliční i opoziční 
strany to kritizují.

O vydání Babiše a druhého 
muže ANO Jaroslava Faltýnka 
k trestnímu stíhání bude tento 
pátek rozhodovat mandátový 
a imunitní výbor dolní komo-
ry parlamentu a poté všichni 
poslanci. Hlasovat o policejní 
žádosti bude i obměněná sně-
movna vzešlá z voleb.  

Podle mluvčího hlavy státu 
Jiřího Ovčáčka se prezident 

Miloš Zeman nadále drží svého 
dřívějšího vyjádření, že premié- 
rem jmenuje vítěze voleb. „To 
platí. O vině a nevině rozhoduje 
soud, ne Miroslava Němcová 
nebo Martin Plíšek,“ sdělil Ov-
čáček v narážce na předsedkyni 
a místopředsedu mandátového 
a imunitního výboru z opozič-
ních ODS a TOP 09.

Premiér Bohuslav Sobotka 
(ČSSD) to komentoval slovy, 
že volby musí vyhrát sociální 
demokracie, aby Zeman se „skří-
pěním zubů“ dosadil do Strako-
vy akademie lídra oranžových 
Lubomíra Zaorálka.

Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek 
připomněl, že když Zeman 
v roce 2013 jmenoval vládu 
Jiřího Rusnoka, odůvodnil to 
tak, že jiný kabinet by mohl čelit 
trestnímu stíhání. „Tvrdil, že ho 
státní zástupce Ivo Ištvan infor-
moval, že během několika týdnů 
budou padat obvinění po zátahu 

na Úřadu vlády. Ctnostně se tvá-
řící prezident tehdy hřímal, že 
neponese odpovědnost za jme-
nování ministra, který bude 
vládnout z vězeňské cely,“ uvedl 
Kalousek.

Podle sociologa Daniela Pro-
kopa z agentury Median by bylo 
jmenování obviněného Babiše 
premiérem bezprecedentním 
krokem. „Záleželo by výhradně 
na prezidentovi Miloši Zema-
novi. Jak známo, jeho sympati-
zanti se částečně kryjí s pod-
porovateli ANO. A určitě není 
pravda, že by Zeman podporu 
ANO či ČSSD nepotřeboval,“ 
řekl deníku E15. 

Mandátový a imunitní výbor 
bude o vydání Babiše s Faltýn-
kem jednat dvakrát nebo třikrát, 
ani jeden z nich se poslaneckého 
mandátu vzdát nechce. Dolní 
komora o policejní žádosti 
rozhodne na schůzi, která začne 
5. září.  názory str. 12

stíhaný Babiš může být 
premiérem, míní hrad

Zápisník  
Jany Havligerové

Protagonisté dne

andrej BaBiš

PřeDseDa hnutí ano

Josef malíř

majitel star CaPital investments

Jiří zelinka

český bankéř

ve chvíli, kdy mu hrozí trestní stíhání, 
přichází dobrá zpráva z hradu. prezi-
dent jej v případě volebního vítězství 
i přesto jmenuje premiérem.

str. 2

postaral se o miliardový obchod, 
když od anglo-amerických fondů 
koupil nákupní centrum Futurum 
ostrava a centrum haná v olomouci.

str. 4

nastoupil do basilejské privátní ban-
ky uBS, kde pečuje o vysoce bonitní 
klienty s majetkem v přepočtu nad 
padesát milionů korun.

str. 5

ve věku 94 let včera zemřela novinářka Slávka Peroutková, která byla třetí ženou spisovatele, dramatika a publi-
cisty Ferdinanda Peroutky. Narodila se roku 1922 v trutnově jako Jaroslava Fenclová. V roce 1948 byla zatčena při 
pokusu o přechod hranic Československa, ze kterého se nakonec vystěhovala díky fingované svatbě. Později odešla 
do USa, kde se provdala za Ferdinanda Peroutku, s nímž pracovala pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa.

ZEmřEla SláVKa PERoUtKoVá
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Závěr policie, že v dotačním projektu luxusní farmy Čapí hnízdo byl spáchán 
podvod a došlo také k poškození finančních zájmů Eu podle unijních pravidel, 
automaticky znamená, že Česko musí vrátit 50 milionů korun. Tedy částku, kte-
rou šéf ano andrej Babiš na farmu po jejím vyjmutí z holdingu agrofert získal. 

česko bude muset vrátit  
50 milionů za čapí hnízdo



n Prodejem karty bude 
financována městská 
organizace Prague 
City Tourism, kterou 
Praha chce v budouc-
nu změnit na obchod-
ní společnost. 

Od 1. ledna 2019 spustí hlavní 
město novou turistickou kar-
tu. S ní budou moci turisté na-
vštěvovat památky nebo jezdit 
MHD, v nabídce budou karty 
různé délky platnosti. O názvu 
karty se zatím nerozhodlo. 
Prodej karty bude sloužit k fi-
nancování městské organizace 
Prague City Tourism (PCT). 
Dosud v Praze fungují Prague 
Card a Prague City Pass, které 
provozují soukromé firmy. 
Novou kartu pro Prahu při-

praví její městská společnost 
Operátor ICT.

„Za kolik si budou moci tu-
risté a na jakou délku pobytu 
kartu koupit, se musí 
teprve propočítat. 
Určitě ale nebude 
fungovat pouze 
v jedné délce 
platnosti,“ 
řekl pražský 
radní Jan Wolf 
(KDU-ČSL/
Trojkoalice). 
V budoucnu by 
měla být jedinou 
turistickou kartou, 
kterou bude možné po- 
užít jako jízdenku v MHD. 

Nyní se turistických karet 
ročně podle Wolfa prodá 
zhruba padesát tisíc. Od nové 
karty si město slibuje nárůst 
prodeje. „V horizontu pěti až 

deseti let bychom chtěli, aby 
se jich prodalo 250 tisíc,“ řekl.

Kartu bude prodávat PCT, 
které připadnou peníze 

z prodeje. PCT je nyní pří-
spěvková organizace, 

v budoucnu ji 
město plá-

nuje změnit 
na obchodní 
společnost. 
V nové akciové 
společnosti 

by pak mělo 
být obchodní 

oddělení, které by 
mělo mít na starosti 

strategii rozvoje karty.
Město se chystá v případě 

nové karty vytvořit její fyzic-
kou i elektronickou podobu. 
Novou kartu by mělo vlastnit 
hlavní město včetně autor-
ských a licenčních práv. /čtk/

metropole bude mít 
novou turistickou kartu 
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Centrem Prahy prošel v sobotu průvod hrdosti gayů, leseb, 
bisexuálů a translidí Prague Pride. Podle pořadatelů na cestu 
vyrazilo a podél trasy přihlíželo kolem 35 tisíc lidí. mnozí měli 
s sebou duhové vlajky, někteří přišli v pestrých kostýmech.  Sou-
běžně s touto akcí se v centru města konal i Pochod pro rodinu, 
kterého se zúčastnilo zhruba dvě stě lidí.

baREVNý PRůVoD
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Město  
počítá s tím, že se  

prodej turistických  
karet zvýší až na 

250
tisíc kusů 

ročně. 
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n Tuzemský kapitál si 
troufl na další miliar-
dovou transakci v rea-
litách. Společnost Star 
Capital Investments si 
pořídila téměř dvě stě 
prodejen ve dvou ob-
chodních komplexech.  

Daniel Novák

Investoři z pražské spo-
lečnosti Star Capital 
Investments se v Olomouci 
a Ostravě postarali o miliar-
dový realitní obchod. Od ang-
lo-amerických fondů Pradera 
a Bainbridge převzali nákup-
ní centra Futurum Ostrava 
a olomoucké obchodní 
centrum Haná. Informaci 
o transakci potvrdil majitel 
Star Capital Josef Malíř.

„Hodnota transakce je 
v miliardovém řádu, dohodli 

jsme se však, že další detaily 
k ceně nebudeme zveřejňo-
vat,“ řekl šéf Star Capital 
Investments. Nákup Malíř 
financoval pomocí bankov-
ního úvěru. 

„Akvizice těchto dvou 
obchodních center 
je pro společnost 
Star Capital 
Investments 
velmi výhod-
ná především 
v současné 
době, kdy 
rostou obraty 
a návštěvnosti 
v regionálních 
obchodních cent-
rech,“ uvedl investiční 
specialista Peter Wojtusiak 
z poradenské společnosti 
CBRE, která se na transakci 
podílela. 

Futurum Ostrava funguje 
od roku 2000. Bylo to první 
obchodní centrum v mo-
ravskoslezské metropoli. 

K pronájmu nabízí třicet 
tisíc metrů čtverečních pro-
dejen. Těch je v objektu víc 
než sto. Součástí ostravské-
ho Futura je i hypermarket 
Tesco a multiplex Cinestar. 

Obchodní centrum Haná 
se otevřelo v roce 

2002. Celkem má 
9400 čtvereč-

ních metrů 
obchodních 
ploch. Loni se 
areál rozšířil 
ještě o ná-

kupní park. 
Dohromady je 

tam v součas-
nosti přes šedesát 

obchodů. 
Star Capital Investments 

funguje dva roky. Sesterská 
firma Star Capital Finance 
ale vznikla již před třinácti 
lety. Vyrostla mimo jiné 
na zprostředkovávání hypo-
ték a investičním poraden-
ství. 

český investor koupil obchodní 
centra v ostravě a olomouci

Centrum Haná  
má 9400 čtverečních  

metrů obchodních ploch. 
Celkem je tam přes 

60
obchodů.

do nemovitostí ve střední 
a východní Evropě přitekly 
v prvním pololetí investice 
za 5,4 miliardy eur, meziročně 
o sedmnáct procent více. 
plyne to z dat konzultantské 
společnosti Colliers. Je 
pravděpodobné, že na konci 
roku opět padne investiční 
rekord překonávající 
loňských dvanáct miliard 
eur investovaných 
do středoevropských realit. 
pro investory je v regionu 
Česko dokonce atraktivnější 
než tradičně silné polsko. 
podle poradců z Cushman 
& Wakefield je silný zájem 
o hotely. Majitele změnil 
například hotel nyx v centru 
prahy, hotel diplomat 
prague či Grandhotel pupp 
v karlových varech. 

realitní horečka  
v regionu stoupá
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ostravská vlaštovka. obchodní centrum Futurum ostrava, první v moravskoslezské metropoli, nabízí k pronájmu třicet tisíc 
metrů čtverečních prodejen. V objektu je jich více než sto. 

Každý druhý  
živnostník je neaktivní 
V Česku bylo vydáno přes 
2,1 milionu živnosten-
ských oprávnění pro fyzic-
ké osoby a podle odhadů 
společnosti Bisnode pod-
nikatelskou činnost vyvíjí 
956 tisíc z nich. Mezi „spí-
cí živnostníky“ nejčastěji 
patří zprostředkovatelé 
obchodů, zatímco farmáři 
a lékaři živnosti přerušují 
minimálně.  více e15.cz

Firma Epcos utržila  
přes 1,4 miliardy 
Společnosti Epcos Šum- 
perk v účetním roce 2016/ 
/2017, který končí v břez-
nu, vzrostly tržby o sedm 
procent na 1,43 miliardy 
korun. Zisk se zvýšil o de-
vět procent na necelých 
113 milionů korun. Podnik, 
který vyrábí ferity a te-
pelně závislé součástky 
pozistory, patří německo-
-japonskému koncernu 
TDK-EPC. Téměř veškerá 
produkce míří do zahra-
ničí. /čtk/

Krátce

síť klinik 
euC změnila 
vedení
Investor Jan Blaško se 
stahuje z aktivního vedení 
své zdravotnické skupi-
ny EUC. Opustil pozici 
předsedy představenstva. 
Jednu z nejsilnějších zdra-
votnických sítí v Česku 
s dvanácti ambulantními 
klinikami, osmi klinikami 
prémiové péče a laborato-
řemi povede její dlouhole-
tý manažer Václav Vachta. 
Na různých pozicích 
ve vedení EUC pracuje 
od roku 2009. 

Skupina EUC dosahuje  
ročního obratu 2,2 miliar- 
dy korun a dál posiluje. 
V areálu pražské Wal-
trovky buduje prémiovou 
kliniku Canadian Medical 
Care. V památkově chráně-
né budově Walter v areálu 
developerského projektu 
investiční skupiny Penta 
si pronajala 1600 metrů 
čtverečních. Otevírat má 
příští rok. Další investici 
do prémiové péče v Praze 
EUC chystá. /ač/

http://zpravy.e15.cz/byznys/podniky-a-trhy/vice-nez-polovina-podnikatelu-s-zivnostenskym-listem-je-neaktivnich-uvedl-pruzkum-1336131
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n Další tuzemský 
finančník dělá za-
hraniční kariéru. Jiří 
Zelinka nastoupil 
do švýcarské privátní 
banky. 

Tereza Zavadilová

Obsluhovat klienty s majet-
kem v přepočtu nad padesát 
milionů korun. Takový je 
úkol českého bankéře Jiřího 
Zelinky, který v létě nastou-
pil v basilejské privátní 
bance UBS. Do začátku roku 
ještě řídil bankovnictví pro 
movité klienty České spo-
řitelny pod brandem Erste 
Premier a dříve pro HSBC. 

„V předchozí roli jsem 
vedl prémiové a privátní 
bankovnictví a měl na sta-
rosti téměř dvě stě bankéřů, 
také jsem inicioval vytvo-
ření malého týmu wealth 
managementu pro obsluhu 
velmi movitých klientů,“ řekl 
Zelinka. 

UBS rozšiřuje služby pro 
tuzemský region. „Výhled 
pro českou a slovenskou 
ekonomiku je pozitivní, obě 
rostou, což se odráží v sílící 
aktivitě na poli fúzí a akvizic. 
To vytváří nové příležitosti. 
Jako každá úspěšná společ-
nost investujeme s dlouho-

švýcaři z uBs 
najali bankéře 
zelinku 

Ford EdgE
VElké prémioVé SUV
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dobým výhledem, takže jsme  
rádi, ze Jiří Zelinka rozšiřuje 
náš tým seniorních bankéřů 
a přináší zkušenosti z výkon-
ného managementu,“ sdělil 
šéf UBS pro střední Evropu 
Sandor Pasqualetti.

Zelinka popisuje, jak se 
z Čecha může stát švýcarský 
bankéř: „Do UBS mě dopo-
ručil dlouholetý klient. Vedli  
jsme se Sandorem několik 
telefonických rozhovorů 
a osobně se scházeli v Praze. 
Následně mě pozval do Cu-
rychu, kde jsem za jeden den 
absolvoval jedenáct schůzek 
se všemi relevantními ma-
nažery a s ostatními členy 
CEE týmu.“ Až pak přišla 
nabídka, kterou Zelinka 
podle vlastních slov přijal 
bez váhání.

speCialista. Ve Švýcarsku 
se Jiří Zelinka stará o vysoce 
bonitní klientelu.
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n Skupina Scio in-
vestovala do otevření 
vlastních škol kolem 
třiceti milionů korun.

Adéla Čabanová

Základní škola na pražském 
Chodově, první ze sítě sou-
kromých škol Scio, dosáhla 
už druhým rokem po založe-
ní zisku. ScioŠkola Praha 11 
vydělala 181 tisíc korun při 
obratu 12,5 milionu korun. 

„Projekt ScioŠkol není 
koncipován jako komerční. 
Na druhé straně není v silách 
společnosti Scio chod škol 

dotovat z jiné činnosti. Proto 
se snažíme, aby každá škola 
dosáhla co nejdříve vyrov-
naného hospodaření,“ říká 
jednatel Scio Jan Krtička. 
„V další fázi bychom byli 
rádi, kdyby vrátila prostřed-
ky vložené do jejího spuště-
ní,“ dodává. Provoz škol bude 
neziskový, výdělek se vrátí 
do zlepšování vzdělávání 
a školských služeb. Pobírají 
totiž státní dotace, takže je 
to pro ně povinnost.

ScioŠkola Praha 11 začala 
učit v září 2015. Skupina Scio 
v následujícím školním roce 
otevřela další tři základní 
školy. Od září by mělo fun-

govat osm ScioŠkol, z nichž 
jedna nebude prozatím za-
psána do školského rejstříku. 

„Na další roky máme 
podobný plán. Chceme 
zakládat přibližně tři školy 
ročně. Pravděpodobně 
jednu v Praze, jednu mimo 
Prahu a jednu školu střední,“ 
uvedla za projekt ScioŠkol 
Lucie Macášková Hejbalová 
s tím, že se plán může měnit. 
Skupina Scio zatím do vlast-
ních škol investovala zhruba 
třicet milionů korun.

Projekt Scio založil v roce 
1995 Ondřej Šteffl, zakladatel 
první soukromé školy v Čes-
ku PORG. 

soukromých scioškol 
přibývá. první už vydělává

zhruBa 600 milionů korun činí hodnota zakázky plánované do roku 2021, během níž 
ostravská firma Ekova Electric opraví 65 tramvají pro Göteborg. První kusy už dodala, v letošním 
roce plánuje opravit deset až čtrnáct tramvají. 

oPRaVy PRo ŠVéDy
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| 6 | trhy & zahraničí

n Kontinentální akcie 
ztratily kvůli rostou-
címu geopolitickému 
napětí dvakrát více 
než Wall Street.

Jaroslav Bukovský

Investoři vzali vážně sílící na-
pětí mezi Amerikou a Severní 
Koreou a přeskupují pozice. 
Výsledkem je nejhorší týden 
na evropských akciových 
trzích za posledních deset 
měsíců. Kontinentální burzy 
přišly během pěti uplynulých 
dnů v průměru o tři procenta 
a propadly tak na nejnižší 
úroveň od konce února. Trpí 
tak paradoxně podstatně více 
než Wall Street, která se po-
klesem o půldruhého procen-
ta vrátila ke stavu na počátku 
prázdnin. Cílovou stanicí 
kapitálu jsou bezpečné dluho-
pisové adresy či zlato.  

Situace vygradovala poté, 
co si Washington s Pchjong-
jangem během minulého 
týdne vyměnily řadu ostrých 
invektiv. „Trhy doposud prak-
ticky jen rostly a indexy byly 
poblíž historických maxim. 
Investoři tak reagují citli-
věji na jakoukoliv nejistotu 
a raději realizují zisky,“ soudí 

analytik J&T Banky Milan 
Lávička. „Růst cen některých 
akcií, zejména technologic-
kých a finančních titulů byl 
zjevně přepálený. Na akciích 
se rovněž vybírají zisky před 
zrádnou kombinací konce 
hlavní části výsledkové se-
zony a slabých měsíců srpna 
a září,“ dodává ekonom BH 
Securities Martin Vlček.

Silnější neurózu burzy le-
tos zatím nezažily, index VIX 
odrážející obavy investorů 
z možného propadu trhu je 
nejvýše od okamžiku americ-
kých prezidentských voleb 
v listopadu loňského roku. 
Z odklonu investorů od ri-
zika těží například bondy 
německé vlády, o které panuje 
největší zájem od konce červ-
na. Index agentury Bloom-

berg měřící jejich ceny jen 
za poslední týden povyrostl 
o více než procento. Obdobně 
i zlato s cenovkou 1284 dolarů 
za unci podražilo za stejnou 
dobu dokonce o 2,5 procenta.

„Geopolitické napětí 
zpravidla trhy vyděsí jen 
nakrátko. Nutnou podmín-
kou ovšem je, že nepřeroste 
ve výraznější konflikt a časem 
napětí pomine,“ připomíná 
ekonom Patria Finance Jan 
Bureš. Odhady hospodář-
ského růstu jsou ve většině 
významných ekonomik světa 
podle něho přepisovány smě-
rem nahoru, hlavní centrální 
banky světa navíc stále drží 
politiku levných peněz. „Trh 
se znovu otřepe a kvalitní ak-
cie porostou mírným tempem 
dál,“ domnívá se Vlček.

korejská hrozba 
dusí burzy

Schröder by mohl zasednout ve vedení Rosněfti

Ruská vláda nominovala bývalého německého kancléře 
Gerharda Schrödera do správní rady společnosti Rosněfť, 
největšího producenta ropy v Rusku. Zastávat by mohl 
funkci nezávislého ředitele.  více e15.cz

Merkelová zahájila předvolení kampaň

Německá CDU nikdy nezpochybní projekt Evropské unie, 
největší mírový projekt světa. Při zahájení kampaně 
k zářijovým parlamentním volbám to prohlásila spolková 
kancléřka Angela Merkelová.  názory str. 12

Země Jižní Ameriky se zastaly Venezuely

Po měsících útoků na venezuelského prezidenta Nicoláse 
Madura se země Latinské Ameriky za Venezuelu rázně 
postavily. Učinily tak ale na znamení nesouhlasu se slovy 
amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zemi 
pohrozil vojenským zásahem.   více e15.cz

Bitcoin má za sebou významnou krizi

Kurz bitcoinu dosahuje nových rekordů. Kryptoměna 
prochází nejvýznamnějšími změnami ve své historii. Způ-
sobily to přitom spory v komunitě lidí, kteří se na provo-
zování a vylepšování bitcoinu podílejí. /čtk, vaj/ více e15.cz

Krátce

Země množství Kurz

austrálie 1 17,484

Čína 1 3,337

dánsko 1 3,517

EMu 1 26,155

Chorvatsko 1 3,535

Japonsko 100 20,369

kanada 1 17,489

Maďarsko 100 8,565

norsko 1 2,783

polsko 1 6,098

rusko 100 37,031

Švédsko 1 2,722

Švýcarsko 1 23,106

Turecko 1 6,264

uSa 1 22,232

velká Británie 1 28,855

Kurzovní lístek ČNb Platnost od 11. 8. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  

CETv 94,00   0,21 % 

ČEZ 408,90   -0,92 % 

Erste Bank 929,90   -0,37 % 

Fortuna 148,70   0,75 % 

kofola 407,00   -0,15 % 

kB 999,50   -0,35 % 

Moneta 76,50   0,53 % 

o2 Cr 276,40   -0,93 % 

pegas 1 010,00   -0,88 % 

philip Mor. Čr 15 349,00   -0,01 % 

TMr 675,00 0,90 %

unipetrol 289,00   -1,33 % 

vIG 651,00   -1,36 % 

Celkový objem (v tisících korun) 449 190

akcie na pražské burze 11. 8. 2017 

Lichvář  
se přepočítal 
Když banka firemnímu CFO 
nezvedá telefony, věřitelé 
po sobě hážou nejisté pohle-
dy a akcionáři oprašují lod-
ní kufry, nastává v Kanadě 
čas pro úvěráře z Callidus 
Capital. 

Firma se specializuje 
na podniky, které spadly 
do takových problémů, že 
tradiční půjčky a kapitá-
lové injekce už jednoduše 
nepřicházejí v úvahu. 
Byznys model kanadských 
finančníků fungoval hladce 
až do minulého týdne, než 
někteří z klientů obvinili fir-

mu z toho, že je prachspros-
tě podvádí. Akcie Callidu 
se vzápětí staly nechtěnou 
částí investorských portfolií, 
dva dny stačily k tomu, aby 
akcionáři přišli o 25 procent 
ze své investice a firma 
o čtvrt miliardy dolarů své 
hodnoty na burze. 

Callidus údajně své oveč-
ky z řad dlužníků s oblibou 
vodil za nos ohledně pod-
mínek svých půjček, které 
se v důsledku ukázaly jako 
podstatně méně výhodné, 
než se při prvním telefonátu 
mohlo zdát. Callidus je sou-
částí jednoho z největších 
kanadských fondů privátní-
ho kapitálu Catalyst Capital, 
záležitost tak už stačila 
rozvířit veřejné mínění 
o nebankovních úvěrových 
firmách. Byznysu ostrých 
hochů z Callidu ale zřejmě 
zvoní hrana už déle, jen 
od ledna přišly jejich akcie 
o polovinu hodnoty.

Akcie, měny & názory

Jaroslav Bukovský

Vývoj akcií Callidus Capital (v dolarech)

22

20

18

16

14

12

10

19,35

11,47

01/2017 08/2017

 Pramen Thomson Reuters

•	americký prezident donald Trump o víkendu telefonicky hovořil 
s prezidentem Číny Si Ťin-pchingem. 

•	 Trump podle čínské televize řekl, že chápe roli, jakou peking 
v severokorejském jaderném problému hraje. 

•	Trump přitom na začátku víkendu opět pohrozil kLdr vojenským 
řešením. 

•	američtí generálové i diplomaté mezitím podle listu new york 
Times ujišťují, že žádná vojenská akce proti kLdr není na spadnutí.

napětí mezi klDr
a usa roste

http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/byvaly-nemecky-kancler-schroder-byl-nominovan-do-spravni-rady-ropne-spolecnosti-rosneft-1336121
http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/iran-pokracuje-v-nakupech-po-uvolneni-zapadnich-sankci-s-airbusem-jedna-o-koupi-helikopter-1336122
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/zeme-latinske-ameriky-se-postavily-za-venezuelu-kvuli-trumpovym-vyrokum-1336125
http://www.e15.cz/titulni-strana/bitcoin-prosel-svou-nejvyznamnejsi-krizi-ukazala-prinosy-i-rizika-jeho-demokratickeho-fungovani-1335689


n Protesty ve městě 
Charlottesville byly 
součástí širší diskuze 
o účtování s americ-
kou minulostí.

Karolína Flaszová

Při střetech bělošských radi-
kálů a jejich odpůrců ve Vir-
ginii zemřeli přinejmenším 
tři lidé. Americký prezident 
Donald Trump násilnosti od-
soudil. Podle kritiků by měl 
ale jednoznačněji poukázat 
na extremisty, kteří otevřeně 
propagují rasismus.

Chaos ve městě Charlotte-
sville vypukl v pátek a v so-
botu v souvislosti s protesty 
krajně pravicových skupin 
včetně Ku-klux-klanu proti 
odstraňování konfederač-
ních památníků. 

Emoce vyvolal záměr 
města odklidit sochy legen-
dárních jižanských generálů 
Roberta Edwarda Leea a Tho-
mase „Stonewalla“ Jacksona. 
Nelibost nad shromážděním 
dal najevo demokratický 
guvernér Virginie Terry 
McAuliffe. „Pro všechny bílé 
šovinisty a nacisty, kteří při-
jeli do Charlottesville, mám 
jednu zprávu. Je prostá. Jeďte 
domů, nejste v tomto skvě-
lém státě vítaní,“ vzkázal. 
Na místo dorazili i odpůrci 

radikálů a došlo ke střetům. 
Do protirasistických demon-
strantů najelo auto, které 
zabilo jednu ženu. 

V souvislosti s útokem byl 
zadržen dvacetiletý řidič 
z Ohia. Během policejních 
manévrů se navíc zřítil 
vrtulník, přičemž zahynuli 
dva policisté. Několik desí-
tek osob bylo zraněno. „Co 
nejsilněji odsuzujeme tento 
nehorázný projev nenávisti, 
předsudků a násilí na mnoha 
stranách,“ reagoval na dění 
Trump. Podle některých 
názorů z obou politických 

táborů se však vyjádřil příliš 
zdrženlivě ve snaze neztratit 
voliče. „Pane prezidente, 
musíme zlo nazývat pravým 
jménem. Byli to bílí šovinisté 
a šlo o domácí terorismus,“ 
vzkázal mu kupříkladu 
republikánský senátor Cory 
Gardner.

Nešlo přitom o první 
protest proti odstraňování 
konfederačních symbolů, 
menší konfrontace mezi 
jeho zastánci a odpůrci 
vypukly například minulý 
týden v Dallasu. Debata 
o tomto procesu v rozdělené 

společnosti sílí. Podle jedné 
strany jde o vymazávání his-
torie. Druhý tábor tvrdí, že 
památníky mohou u mladé 
generace vyvolávat dojem, 
že si propagátoři otroctví 
zaslouží obdiv.

Podle odhadů americ-
kých médií zůstává ve třech 
desítkách států možná až 
tisíc konfederačních památ-
níků. Současnou vlnu jejich 
odklízení vyvolal předloňský 
rasově motivovaný útok 
v Charlestonu, kdy mladý 
střelec zabil v kostele devět 
černochů.  sledujte e15.cz

trump čelí kritice  
za shovívavost k rasistům

www.e15.cz | 7 |

protest. Na místě se sešli odpůrci extremistů, kteří se s nimi poté několikrát střetli. 
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n Země reagovala 
na sankce ze strany 
USA, podle kterých 
dochází k porušování 
dohod o omezení obo-
hacování uranu.

Íránský parlament včera 
schválil vyčlenění 520 mi-
lionů dolarů na posílení 
balistického programu 
a na podporu elitní části 
revolučních gard. Země tak 
částečně reagovala na nové 
sankce, které na ni v červen-
ci uvalily Spojené státy právě 
kvůli jejímu balistickému 
programu.

„Američané by měli vědět, 
že to je pouze první krok,“ 
řekl předseda parlamentu 
Alí Larídžání. Schvále-
né opatření má po-
dle něj Teheránu 
pomoci „čelit 
terorismu 
i neuvážené 
a impulzivní 
politice, kte-
rou v regionu 
vykonávají 
Spojené státy“.

Pro návrh 
hlasovalo 240 po-
slanců, jeden se zdržel. 
Podle íránské státní agen-
tury IRNA bylo na zasedání 
přítomno 247 zákonodárců.

„USA jsou hluboce znepo-
kojeny zhoubnými aktivitami 
Íránu na Blízkém východě, 

jež podvracejí stabilitu, 
bezpečnost a pro-

speritu tohoto 
regionu,“ uved-

la mluvčí ame-
rické diploma-
cie Heather 
Nauertová. 
„Írán bez 

ustání podpo-
ruje teroristické 

organizace, jako 
je Hizballáh, Hamas 

a palestinský Islámský 
džihád, které ohrožují Izrael 
a stabilitu Blízkého výcho-
du,“ řekla. /čtk/

írán posílil balistický program

čína hledá  
vedoucího 
teleskopu
Kolosální rádiový teleskop 
FAST, který Číňané dokon-
čili minulý rok, zatím nemá 
vedoucího pracovníka. 
Číňané se po potenciálním 
zájemci ohlížejí pouze 
v zahraničí, protože žádný 
čínský astronom nemá do-
statečné zkušenosti. Zatím 
však již několik měsíců 
neúspěšně. 

Zájemci o místo ředitele 
vědecké operace nabízejí 
výzkumný grant v hod-
notě 1,9 milionu dolarů, 
bezplatné bydlení a další 
benefity, upozornil časopis 
Newsweek. Požadavky 
jsou ovšem také vysoké. 
Zájemce musí mít dvacet 
let zkušeností, a to včetně 
vedení projektů s velký-
mi rádiovými teleskopy. 
Rovněž musí zastávat 
vědeckou pozici na některé 
z prestižních univerzit. /ly/ 
 více e15.cz

Igor Záruba

Velká Británie učinila důle-
žitý krok před debatou s Ev-
ropskou unií o podrobnos-
tech brexitu. Ministři financí 
a obchodu Philip Hammond 
a Liam Fox se po týdnech 
tahanic dohodli, že po ukon-
čení procesu vystoupení 
země z EU bude následovat 
přechodné období, které má 
zmírnit dopady odchodu. 
Uvedli to v prohlášení pro 
nedělník Sunday Telegraph. 

Kompromis je důleži-
tý především proto, že 

Hammond platí za zastán-
ce měkčího brexitu a Fox 
vyznává tvrdé odstřižení 
od EU. Na toto téma se do-
stali do sporu už několikrát 
a jejich postoje byly tiskem 
často označeny za nesmiři-
telné. 

Upřesnili, že přechodné 
období bude mít svůj konec, 
že v jeho průběhu bude stát 
Británie mimo dosavadní 
celní unii a že už nebudou 
platit smluvní závazky, jež 
měl Londýn vůči členským 
zemím. více e15.cz 
 rozhovor str. 10–11

Britové si řeknou 
o přechodné období

Na vývoj
raket a financování

revolučních gard
půjde dalších

520
milionů
dolarů.
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http://www.e15.cz/tag/USA/1
http://e-svet.e15.cz/veda/cina-postavila-nejvetsi-teleskop-na-svete-nyni-marne-hleda-nekoho-kdo-by-jej-zvladl-obsluhovat-1336101
http://www.e15.cz/vyhledavani?q=brexit&hash=e15main69a9&keyword=brexit
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n Pobřežní státy 
plánují návrat k na-
vigační technologii 
z dob druhé světové 
války. Vzdoruje totiž 
kyberútokům.

Jakub Čížek

Zní to jako paradox, ale 
zastaralý pozemní rádiový 
navigačního systému Loran 
(z anglického Long Range 
Navigation), který vyvinuly 
Spojené státy za druhé svě-
tové války, se stal žhavým 
kandidátem na znovuuve-
dení do služby. 

Mírně vylepšená verze 
s názvem eLoran zaujala 
jihokorejské bezpečnostní 
experty, kteří vymýšlejí, jak 
zajistit chod navigačních 
systémů v okamžiku, kdy 
nastane střet s nevyzpyta-
telným severním souse-
dem. Jihokorejci se obávají 
hlavně laciných rušiček sig-
nálu, které by mohly vyřa-
dit jejich systémy založené 
na družicové navigaci GPS. 
S částečným rušením se 

přitom podél ostře střežené 
hranice se Severní Koreou 
potýkají již nyní.

Systém Loran sloužil 
v minulém století zejména 
k lodní a letecké navigaci 
poblíž pobřeží. Jeho dosah 
se za ideálních podmínek 
pohyboval okolo 2500 kilo- 
metrů. Byl sice relativně 
nepřesný, míval odchylky 
až 45 kilometrů, ale oproti 
dnešní družicové navi-
gaci GPS vynikal jasnou 
výhodou: vysílal silný 
signál na nízké frekvenci, 
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historická navigace  
se hodí – je odolná

čtvrt století a řadu kontroverzí si vyžádal proces, který byl právě završen v Kanadě. Poprvé 
v historii se tam totiž dostal do prodeje geneticky modifikovaný losos. Zvíře potřebuje až 
o čtvrtinu méně krmení, ale roste a dospívá dvakrát rychleji, a navíc dorůstá větších rozměrů než 
obyčejný losos. Firma aquabounty technologies v maynardu potvrdila, že o její produkt je zájem. 
Napoprvé prodala 4,5 tuny modifikovaných ryb nejmenovanému zákazníkovi. Svolení k prodeji 
udělily kanadské úřady již loni a očekává se, že lososy budou následovat další druhy ryb.
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n Chytrým mobilům 
už odborní recenzenti 
neodpustí absenci 
ještě nedávno nevída-
ných vlastností. Patří 
k nim LTE, vodotěs-
nost, foťák se dvěma 
objektivy, čtečka 
otisků prstů či displej 
bez rámečků. 

Filip Kůžel

Mobilní telefony postup-
ně dostávají nejrůznější 
technologie, aby uživatelům 
usnadnily život. Dříve mezi 
takzvané nutnosti patřil 
alespoň barevný displej či 
megapixelový fotoaparát,  
3,5milimetrový konektor pro 
sluchátka nebo modul GPS.

Nyní do této kategorie spa-
dá LTE. Kapacitou, rychlostí 
i pokrytím LTE síť překonává 
všechno, co dosud bylo k dis-
pozici. Pokud navíc člověk 
chce smysluplně používat 
internet a aplikace v mobilu, 
LTE potřebuje. Brzdí to snad 
jen mobilní operátoři vyso-
kými cenami.

Dalším silným trendem je 
vodotěsnost. Lze ji doporu-
čit, a to nejen kvůli ochraně 

přístroje pro případ nehody, 
ale také třeba z hlediska 
základní hygieny. Vodotěsný 
mobil lze vyčistit saponátem. 
Na ochranu proti vlhkosti 
se zapomíná i v případě 
kondenzace vzdušné vlhkosti 
při přechodu z mrazu do vy-
topené místnosti, nemluvě 
o zpocených kapsách v létě. 

Po letech se do mobilů 
vrátil i fotoaparát se dvěma 
objektivy. Většina modelů 
díky tomu slibuje rozmazané 
pozadí fotografií, jaké umí 
zrcadlovka. Výsledky jsou ale 
otřesné, kvůli tomu by si mo-
bil s duálním fotoaparátem 
člověk rozhodně kupovat 
neměl. Také u mobilů však 
existují čestné výjimky. Tře-
ba LG nebo Apple mají kromě 
běžného objektivu druhý, 
širokoúhlý, a Caterpillar Cat 
S60 za druhý objektiv scho-
val užitečnou termokameru.

Z posledních vymožeností 
lze zmínit čtečku otisků. 
Ty reálné jsou na rozdíl 
od špionážních filmů, kde 
je zpravidla prolomí do tří 
sekund, velmi sofistikované 
a bezpečné. Navíc už i velmi 
levné mobily mají kvalitní 
čtečky. 

Autor je šéfredaktorem 
serveru mobilmania.cz

mobily nasávají  
další a další 
technologie

znovu-
oBJe-
vený. 
Původní 

loran používali 
v šedesátých letech ame-
ričtí výsadkáři. 

jehož rušení je mimořádně 
obtížné. Jihokorejci nyní 
ve velkém investují do ino-
vace loranových lokátorů 
a zvyšují jejich přesnost. Sys-
tém oproti satelitní navigaci 
zůstává regionální a funguje 
jen v určité vzdálenosti 
od sítě speciálních vysílačů, 
ale může sloužit třeba jako 
záložní řešení pro 2D navi-
gaci při pobřeží dané země 
v případě, že nepřítel do ky-
berválky nasadí rušičky.

 Autor je redaktorem vtm.živě.cz

výkony stoupaJí. Dnes mobil plave, zítra bude – možná – i létat.
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nechceme, aby z eu 
odcházely další země

Jan Pavec

 Máte strach z brexitu?
Ne. Brexit je řadou výzev 
a příležitostí. Osobně jsem 
vedl kampaň proti brexitu, 
ale britský národ se jasně 
vyjádřil, že chce Evropskou 
unii opustit. Pro brexit se 
ve volbách vyslovilo více lidí 

než pro cokoli jiného v brit-
ské historii. Bylo to demo-
kratické rozhodnutí. Nyní 
potřebujeme najít způsob, 
jak to udělat. Mělo by být 
společným zájmem Spoje-
ného království a Evropské 
unie dosáhnout na konci vy-
jednávacího procesu dobré 
dohody. 

 Podle odhadů bude do-
pad na britský obchod dost 
negativní bez ohledu na to, 
k jakému řešení během 
vyjednávání dojde. 
Existuje mnoho různých od-
hadů. Hodně jich bylo i před 
samotným hlasováním. 
Ukázalo se, že nebyly přesné. 
Spojené království zůstalo 
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finančním centrem Evropy. 
Ve finančních službách tam 
pracuje více lidí, než je celá 
populace Frankfurtu. Není 
možné, abyste něco z toho 
snadno přenesl z Londýna 
do některého evropského 
města. Musíme ale být opatr-
ní, k přesunu firem samo-
zřejmě dojít může.
 

 Jaké řešení budoucích 
vztahů mezi Evropskou 
unií a Spojeným králov-
stvím osobně preferujete?
Snažíme se dosáhnout 
komplexní dohody o volném 
obchodu pokrývající zboží 
a služby k zajištění bezpro-
blémové výměny mezi těmi-
to dvěma trhy. Může to znít 
optimisticky, ale na rozdíl 
od jiných vyjednávání o do-
hodách o volném obchodu 
nebudeme odstraňovat ba- 
riéry. Jsem přesvědčený, že 
se dostaneme k dobré pozici. 

 Takže žádná celní unie 
ani společný jednotný trh?
Premiérka Theresa Mayová 
v lednu oznámila, že nemů-
žeme být členy společného 
trhu nebo celní unie. Ale 
chceme mít celní ujednání 

s Evropskou unií, abychom 
zajistili bezproblémový 
vzájemný obchod.

 Mohou obchodní do-
hody se třetími zeměmi 
opravdu nahradit propad 
obchodu s Evropskou unií?
Nesouhlasím s tím, že by tam 
měl být nějaký propad. Po-
kud bychom měli hlubokou 
dohodu o vnitřním obchodu, 
nebude tam vůbec žádný. 

 Takže si nemyslíte, že by 
brexit měl nějak zásadně 
dopadnout na britskou 
obchodní výměnu s Evrop-
skou unií?

n Do Prahy jezdí britský náměstek pro obchod a investice 
už od osmdesátých let. Studoval tu češtinu, posléze působil 
ve vedení místního Anglického gymnázia. Nepředpokládá, 
že by se česko ani evropská unie při brexitu zasazovaly 
o budování nových překážek pro obchod. V tom totiž mají 
s Velkou Británií velký přebytek. „Stavět nové bariéry by 
bylo zvrácené,“ říká greg hands.

velmi silným místem pro in-
vestory. Britskému exportu 
se daří dobře. Velká Británie 
stále zůstává evropskou 
jedničkou pro zahraniční 
investice. Přicházejí nejen 
z Evropské unie, ale i ze 
Spojených států, Japonska, 
Číny. Nemohu předvídat, 
co se stane v budoucnu, ale 
v současné době jsem opti-
mistický.

 Zůstane Londýn finan- 
čním centrem?
Londýn je s přehledem ev-
ropskou finanční jedničkou. 
Ani dvojka a trojka, Curych 
a Ženeva, v Evropské unii ne-
jsou. Jsou silnější než Frank-
furt, Paříž nebo Amsterdam. 
Londýn má velmi dobrou 
pozici, aby zůstal největším 

 Chceme snížit 
celkovou roční 
migraci ze stovek 
tisíc na desítky tisíc 
lidí. Zároveň hodláme 
zůstat otevření 
největším talentům 
a společnostem 
a investorům zajistit, 
aby mohli přijmout 
správné lidi, které 
potřebují.
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absolvent 
historie 
na Cam-
bridgeské 
univerzitě se 
ke konzervativní 
straně připojil už během 
studií. učil se také češtinu 
na univerzitě karlově. 
po studiích pracoval jako 
obchodník na londýnských 
a newyorských burzách. 
do britské dolní sněmovny byl 
poprvé zvolen v roce 2005. 
david Cameron ho jmenoval 
přede dvěma lety hlavním 
tajemníkem ministerstva 
financí, premiérka Theresa 
Mayová ho po hlasování 
o brexitu dosadila na post 
náměstka ministra zahraničního 
obchodu. v kabinetu má také 
na starosti záležitosti týkající se 
hlavního města.

greg
hands  (51)

Neočekávám to, pokud 
dosáhneme dobré obchodní 
dohody, je to i v zájmu Ev-
ropské unie. Přebytek obcho-
du EU s Velkou Británií loni 
dosáhl 71 miliard liber. Ze 
strany Evropské unie by bylo 
zvrácené stavět obchodu se 
Spojeným královstvím ba- 
riéry. Není potřeba se obávat 
budoucnosti našich obchod-
ních vztahů, dokud bude 
převládat zdravý rozum. 

Máme ale zájem o posílení 
výměny se zbytkem světa. 
Během posledních dvaceti 
let z něho vzešla většina 
růstu britského obchodu. 
Potřebujeme udržet svoje 
obchodní vztahy s Evrop-
skou unií, ale zároveň posílit 
prodeje našeho zboží a slu-
žeb na ostatních trzích.

Proto se bavíme s dalšími 
zeměmi. Zatím obchodní 
dohody nemůžeme podepsat 
(dokud je Spojené králov-
ství členem Evropské unie 
− pozn. aut.), ale začínáme 
rozhovory s deseti různými 
státy. Zkoumáme, kde jsou 
překážky a jak bychom je 
mohli v budoucnu odstranit.

 Podle posledních prů-
zkumů většina Britů prefe-
ruje, aby Spojené království 
zůstalo součástí jednotné-
ho trhu. Na druhé straně to 
není kompatibilní s přáním 
zbavit se volného pohybu 
osob. Vidíte nějakou cestu, 
jak by se tento problém dal 
vyřešit?
V těchto věcech není po-
třeba být dogmatický nebo 
ideologický. Velká Británie 
nechce migraci z EU zasta-
vit, mluvíme o její kontrole. 
Vůbec tam nevidím pro-
blém. Musíme počkat na to, 
jaká bude budoucí britská 
migrační politika. Premiérka 
řekla, že Spojené království 
zůstane otevřené investicím, 
což by nemohlo činit, kdyby 
migraci zavřelo dveře. 

 Země středoevropského 
regionu se bojí o budoucí 
postavení svých pracovní-
ků ve Spojeném království. 
Jak byste takové obavy 
uklidnil?
Ve Velké Británii je více než 
45 tisíc Čechů. Britská vláda 
v červnu zveřejnila nabídku 
„usídleného statusu“ obča-
nům Evropské unie, kteří už 
ve Spojeném království jsou 
více než pět let. Když tam 
jsou kratší dobu, mohou ho 
získat. Nechceme, aby tito 
lidé odešli. Uznáváme přínos 
občanů EU, vážíme si jejich 
práce a kulturního oboha-

cení. Jsem si jistý, že tuto 
otázku vyřešíme velice rych-
le. Je v oboustranném zájmu 
EU i Spojeného království, 
aby nedocházelo k velkým 
návratům obyvatelstva, ať 
už jedním nebo druhým 
směrem. 

 Myslíte, že migrace ze 
střední a východní Evropy, 
můžeme jmenovat specific-
ky Polsko, mohla přispět 
k rozhodnutí o vystoupení 
z Evropské unie?
Pravděpodobně ano. V růz-
ných částech Spojeného 
království byste dostal jinou 
odpověď. V Londýně je názor 
na migraci z EU velmi pozi-
tivní. Ale ne všude ve Velké 
Británii vládne podobný 
pocit. Pro některé části byla 
migrace z Evropské unie 
první zkušeností s přistě-
hovalectvím, tam to bylo 
kontroverznější. Spojené 
království bylo v roce 2004 
jedinou zemí, která se plně 
otevřela migraci z nových 
členských zemí. 

 Byla to chyba?
Zpětný pohled je vždy jed-
nodušší. Mělo se ale věnovat 
více pozornosti tomu, že 
ostatní trhy v Evropské unii 
včetně Německa a Francie 
negarantovaly stejná práva. 
Británie byla vždy atraktiv-
nější kvůli svému flexi-
bilnímu pracovnímu trhu 
a angličtině, kterou mluví 
hodně lidí. V Polsku je více 
lidí, kteří mluví anglicky, než 
těch hovořících německy 
nebo francouzsky. 

Dnes ale stojíme před 
jinou otázkou. Jak vyře-
šit status tří milionů lidí 
z Evropské unie, kteří už 
ve Velké Británii jsou, a jak 
se vyrovnat s těmi, kteří bu-
dou do Spojeného království 
nově přicházet.

 Mohli bychom očekávat 
nějaký preferenční status 
oproti cizincům ze třetích 
zemí?
Na tuto otázku je moc brzy. 
Chceme snížit celkovou 
roční migraci ze stovek tisíc 
na desítky tisíc lidí. Zároveň 

hodláme zůstat otevření 
největším talentům a společ-
nostem a investorům zajistit, 
aby mohli přijmout správné 
lidi, které potřebují. Kolem 
toho se migrační politika 
asi bude točit, ale specific-
ká opatření jsou otázkou 
budoucnosti. 

 S brexitem se diskuze 
o odchodu z Evropské unie 
objevila i v dalších zemích. 
Co by to znamenalo pro 
Británii?
Dáváme jasně najevo, že 
nechceme, aby EU opouštěly 
další země. Není to v zájmu 
Evropské unie ani Spoje-
ného království. Británie 
je velmi výjimečný případ 
vzhledem ke své vlastní 
historii a zapojení do Evrop-
ské unie.

 Proč nejsou další odcho-
dy v britském zájmu?
Dám příklad. Velká Británie, 
stejně jako Česká republika, 
nikdy nebyla součástí eu-
rozóny. Ale vždy jsme říkali, 
že chceme, aby uspěla. Je 
důležité pro naše obchodní 
vztahy, aby eurozóna byla 
stabilní a úspěšná. Podobně 
je v našem zájmu, aby Evrop-

ská unie byla úspěšná, i když 
nejsme její součástí. 

 Máte zkušenosti s čes-
kým prostředím. Co podle 
vás stojí za negativním 
vztahem Čechů k EU?
Češi jsou velmi pragmatič-
tí, nejsou moc ideologičtí. 
V mnoha ohledech jsou 
trochu jako Britové. Zkou-
máme, co do Evropské unie 
vkládáme a co nám přináší. 
Výhody a nevýhody. Ostatní 
evropské země milují EU 
spíše instinktivně. 

 Jaký dopad brexitu 
očekáváte na česko-britský 
obchod?
Jsem optimista. Je tu dobrý 
základ, o české produkty 
je ve Spojeném království 
zájem. Automobily Škoda, 
české potraviny, nápoje, pivo. 
Obchodní vztahy jsou také 
silné ve zbrojařské oblasti či 
bezpečnostní spolupráci. 

 Prosazujete tu zájmy 
britských společností, 
které v Česku usilují o nové 
zakázky. Můžete jmenovat 
nějaké příklady?
Nebylo by správné jmenovat 
specifické případy, některé 

z nich jsou součástí obchod-
ního tajemství. Je tu 700 brit-
ských firem od velkých jako 
Vodafone nebo Tesco přes 
poradenské firmy po právnic-
ké společnosti. Česko je pro 
ně atraktivní kvůli silnému 
právnímu státu, rozvíjející 
se ekonomice a nejnižší 
nezaměstnanosti v celé Ev-
ropské unii. Je to velmi silný 
trh, ke kterému má Británie 
blízký a vřelý vztah. 

 Žil jste tu na konci osm-
desátých let. Jak hodnotíte 
změnu za těch třicet jedna 
let?
Je to opravdu neskutečné. 
Poprvé jsem sem přijel 
v roce 1986. I v létě se zdálo, 
že země je tak trochu temná. 
Ať už to bylo doslovně 
s ohledem na znečištění 
vzduchu, nebo metaforic-
ky kvůli komunistickému 
režimu a tajné policii. Přijel 
jsem sem v jednadvaceti, 
zkušenost z Československa 
a východního Německa mi 
otevřela oči. 

Třicet jedna let je dlouhá 
doba, ale České republika se 
od té doby velmi dobře rozví-
jí. Ekonomicky se jí daří. Ne-
mohu se vyjadřovat k vnitřní 
politice, i když se její vývoj 
asi vždycky všem nelíbil. Ale 
je to rozvíjející se demokra-
cie. Je skvělé tu být, Praha je 
skvělé místo a Česko je skvělá 
země. Jsem optimistický 
i ohledně vzájemných vztahů. 
Češi a Britové si navzájem 
přirozeně rozumějí.

 Není potřeba se 
obávat budoucnosti 
našich obchodních 
vztahů, dokud bude 
převládat zdravý 
rozum. 



Mnoho  
povyku  
pro Hrad
Musíme žít v době skutečně 
vypjaté, jestliže takovou 
bouři ve veřejném prostoru 
vyvolá prohlášení mluvčího 
prezidenta republiky, že 
Miloš Zeman pověří sesta-
vením vlády a případně také 
jmenuje premiérem vítěze 
voleb. 

Všechno to rozhořčení 
vychází především z toho, 
že v tuto chvíli nejprav-
děpodobnější vítěz voleb 
bude v době svého voleb-
ního vítězství dost možná 
trestně stíhán. To je samo-
zřejmě krajně nepříjemné 
pro českou politickou 
kulturu. Pokud k tomu 
dojde, budou se titulky 
zahraničních médií číst 
dost nepříjemně. Jenomže 
v prostředí, které by trestně 
stíhanému bránilo převzít 
po vyhraných volbách vládu, 
by rozhodnutí o budoucím 
premiérovi leželo v rukách 
policie či státních zástupců. 
A to jsou zcela jiné ruce, než 
ve kterých by ve zdravém 
státě ležet mělo. Takže 
v tomto případě je rozhodně 

lepší ten zásah do politické 
kultury nějak skousnout.

Šéf opoziční TOP 09 
Miroslav Kalousek zase 
bystře, i když ne zcela přesně 
připomněl Zemanovy výroky 
z léta 2013, kdy odmítl 
jmenovat vládu vedenou 
ODS (vítězem posledních 
sněmovních voleb), protože 
kolem některých význam-
ných členů strany běželo po-
licejní vyšetřování. „Nemám 
žádnou záruku, že v případě, 
kdy by se k moci vrátila 
dosavadní koalice, by někdo 
z jejích členů nemohl být 

případně postižen řízením 
svého ministerstva z cely vy-
šetřovací vazby.“ Tak pravil 
dle stenografických zázna-
mů prezident před poslanci 
7. srpna 2013.

Ozbrojen tímto argumen-
tem vyrazil Miloš Zeman 
spáchat jedno z nejhorších 
polistopadových ponížení 
české ústavy – nechal bez 
důvěry vládnout kabinet ad 
hoc poskládaný z vlastních 
kamarádů, vazalů a politic-

kých nohsledů. V tomto pří-
padě jednoznačně platí, že se 
prezident choval nehorázně 
a nepřijatelně tenkrát, nikoli 
teď, kdy chce, aby vládu sta-
věl vítěz voleb. Prezidentova 
názorová nekonzistence je 
tedy zřejmá, také není první, 
nicméně projednou je snad 
ku prospěchu věci.

Jistě, hlava státu svým vy-
jádřením chtěla kromě jiné-
ho znovu vyjádřit oddanost 
Andreji Babišovi. Ten má 
přes všechny současné trab-
le pořád našlápnuto k pozici 
zdaleka nejmocnějšího muže 
v zemi a také je tím, jehož 
rozhodnutí může zásadně 
zamíchat aritmetikou prezi-
dentských voleb. A pražský-
mi kuloáry už se zase nesou 
řeči, že by babišovci mohli 
přece jen nasadit do boje 
o Hrad vlastního koně, což 
je pro současné osazenstvo 
Hradčan noční můra. Takže 
poslední vyjádření podpory 
Babišovi téměř jistě nebylo 
vedeno jen starostí o českou 
ústavnost.

To ale nic nemění na tom, 
že pověřit sestavením vlády 
vítěze voleb je v pořádku, 
ano, i v případě, že má 
dotyčný za zády policii. Tady 
nemůže rozhodovat nikdo 
jiný než voliči. Situace je 
přitom už dlouho přehled-
ná a její zásadní aspekty 
známé – od detailů kauzy 
Čapí hnízdo po záměr Miloše 
Zemana vlísat se do pozice 
alespoň tiše podporovaného 
kandidáta hnutí ANO. 

Komentář

Martin Čaban
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V prostředí, které by 
trestně stíhanému 
bránilo převzít vládu, 
by rozhodování 
o premiérovi leželo 
v jiných rukách, než 
by mělo.

JEDINEČNá VÝSTAVA

 PrAhA | NáPlAVkA | VSTuP zDArmA

31. 8. – 3. 9. 2017

AlfA romEo STElVIo
ProBuĎTE VáŠEŇ

225x297_Naplavka_Alfa.indd   1 11/08/17   14:34

27
55

0
1/

13
 

 in
ze

rc
e

Tvář dne 

 Pro všechny bílé šovinisty a nacisty, 
kteří přijeli do Charlottesville, mám 
jednu zprávu. Je prostá: Jeďte domů, 
nejste v tomto skvělém státě vítáni,

řekl guvernér státu virginia 
Terry Mcauliffe
str. 7
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Kancléřčiny staré šaty
Šéfka německého kabinetu se vrátila z dovolené a zahájila 
ostrou předvolební kampaň své CDU. Jiní to mají spíš 
naopak a v rámci kampaně se zabývají kancléřčinou 
dovolenou v jihotyrolském Suldenu. Probírají její čepici 
s kšiltem, její košili, fleecovou bundu, tříčtvrteční kalhoty, 
ponožky i boty. Tedy věci, které Merkelová při svých 
dovolených už několik let nezměnila. Tak jako nemění 
samu sebe, alespoň navenek.

Nápad posmívat se jí za styl oblékání má letité kořeny 
stejně jako pošklebky nad jejím stylem vládnutí. Obojí je 
ovšem k ničemu. Merkelová vládne Německu od podzimu 
2005 a bude podle všeho vládnout i po zářijových volbách, 
jakkoli by si řada Němců přála změnu. Jenže nejsou lidi, 
zatímco Merkelová je. To je hlavní poselství posledních 
týdnů, které do voleb zbývají. Posměch nad jejím zevněj-
škem na tom nic nezmění, naopak. Obnošené ošacení z ní 
dělá autentickou, nezkorumpovanou, lidovou Angelu. 
Ženu, jež zná kvalitu, která vydrží. Stejně jako ona sama.
 Igor Záruba

objevil jsem liberální mediální propagandu ve své  
písmenkové polévce!
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n Legendární pře-
mítání o tom, zda 
androidi opravdu sní 
o elektrických oveč-
kách, kde končí duše 
a začíná stroj a jaká 
munice je nejlepší 
proti kybernetickým 
protivníkům, vyšlo 
konečně česky.

Vojtěch Čepelák

Japonský komiks The 
Ghost in the Shell (Duch 
ve skořápce) vyšel před 
více než čtvrtstoletím. 
Tažení jeho kultu začalo 
v roce 1989 a svého vrcholu 
dosáhl ve stejnojmenném 
animovaném filmu nato-
čeném o šest let později. 
(Letošní hraná filmová 
adaptace se Scarlett Johan-
ssonovou je ale jen jeho 
slabým odvarem.)

ghost in the shell stále nestárne

masamune shirow: 
the ghost in the shell

vydalo: nakladatelství Crew
hodnocení: 80 %

JAK SE TOČIL 
NEJNOVĚJŠÍ FILM 
JANA SVĚRÁKA?

Film
v kinech 

od 17.8.

Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 20 % na www.kniha.cz

262633/596 inzerce

kyBorg. Hlavní hrdinkou je policejní robot v dámské podobě 
patřící vládě.
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Pro všechny fanoušky 
japonské (pop)kultury patří 
spolu s Akirou a snímky 
Hajaoa Mijazakiho k tomu 

nejvíce přelomovému. 
Rozhodně je dosud nejzá-
sadnějším u nás vydaným 
japonským komiksem (man-

gou), z něhož čerpala třeba 
i kultovní série Matrix bratrů 
Wachowských.

Jeho stáří se ale přece jen 
projevuje účesem hlavní hr-
dinky, „policejního“ kyborga 
patřícího vládě. Jde tak o čis-
tého zástupce kyberpunku, 
hypertechnologické sci-fi 
z blízké, pochmurné budouc-
nosti ovládané nadnárodní-
mi korporacemi.

Samotné ztvárnění 
virtuálního, počítačového 
kyberprostoru a dalších 
technických výstřelků ale 
překvapivě takřka nezasta-
ralo. A to především díky 
tomu, že autor Masamune 
Shirow celý komiks konci-
puje jako téměř populárně 
naučný spisek, kde neváhá 
v rozsáhlých poznámkách 
pod čarou citovat vědecké 
publikace a do příběhu 
vsouvat svoje vize budou-
cích technologických po-
stupů založené na tvrdých 
datech.

Komiks je tak jeho ko-
mentářem k našemu světu 
nejen na technologické, ale 
i sociální, politické a filozo-
fické bázi.

Vznikl tak obrovský, 
místy těžkopádný monu-
ment, postavený na vcelku 
jednoduchých zápletkách 
jednotlivých příběhů, 
který ale jasně ukazuje, 
čemu vděčí za své kultovní 
postavení a přelomovost. 
Zároveň je vizí uměleckého 
a přemýšlivého autorského 
ducha, který ač uvězněn 
v nedokonalém, smrtelném 
těle, určitě by skvěle zapadl 
i do umělého, nadlidského 
mozku svých vlastních 
hrdinů.

Autor je spolupracovníkem redakce
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Potápí se.
Než ji vytáhnou
podruhé, její rty

mají barvu

modřin
a dech jí
vyhasne
nadobro.

n Druhý román Pau-
ly Hawkinsové, jejíž 
předloňský debut 
Dívka ve vlaku se stal 
fenoménem, kterého se 
doposud po celém svě-
tě prodalo přes 18 mili-
onů výtisků a 79 týdnů 
se držel na prestižním 
žebříčků bestsellerů 
New York Times.

LIBBY
„Ještě! Ještě!“

Zase ji svazují. Tentokrát 
jinak: palec levé ruky k palci 
na pravé noze, palec pravé 
ruky k palci na levé noze. 
Kolem pasu provaz. Tentokrát 
ji do vody nesou.

„Prosím!“ začíná žadonit, 
protože si teď není jistá, zda 
tomu dokáže čelit, té černotě 
a chladu. Chce se vrátit 
do domu, který už neexistuje, 
do časů, kdy s tetou sedáva-
ly před krbem a vykládaly 
si historky. Chce být doma 
ve své posteli, chce být zase 
malá, dýchat kouř z hořícího 
dřeva a vůni růží a cítit tetinu 
sladce teplou pleť.

„Prosím!“
Potápí se. Než ji vytáhnou 

podruhé, její rty mají barvu 
modřin a dech jí vyhasne 
nadobro.

JULES
Něco jsi mi přece chtěla říct, 
ne? Co ses mi to snažila pově-
dět? Mám pocit, jako bych se 
z tohohle rozhovoru už 
dávno vykroutila. 
Přestala jsem se 
na něj soustře-
dit, myslela 
jsem na něco 
jiného, řešila 
si svoje, ne-
poslouchala, 
a tak jsem 
ztratila nit. No, 
teď sis tedy mou 
pozornost získala. 
Jenomže si nemůžu 
pomoct: mám dojem, že mi 
utekla nějaká podstatnější 
pointa.

Když mi to přišli oznámit, 
zlobila jsem se. Zpočátku se 
mi ulevilo, protože když se 
vám zrovna ve chvíli, kdy 
hledáte průkazku na vlak 
a chystáte se pádit do práce, 

na prahu objeví dva policisté, 
bojíte se nejhoršího. Měla 
jsem strach o ty, na nichž mi 
záleží: o přátele, o svého ex, 
o lidi, se kterými pracuju. 
O ně však nejde, řekli mi. Jde 
o tebe. Takže se mi ulevilo, 
i když jen na chvíli, a pak mi 
sdělili, co se stalo, cos udělala, 
prý tě našli ve vodě, a to už mě 
popadl vztek. Vztek a strach.

Myslela jsem na to, co jsem 
se ti chystala říct, když jsem 
sem přišla: že vím, žes mi 
tohle udělala natruc, abys mě 
naštvala, vyděsila a zničila mi 

život. Abys upoutala mou 
pozornost, abys mě 

zase dostala tam, 
kde jsi mě chtěla 

mít. Tak fajn, 
Nel, podařilo 
se ti to: jsem 
na místě, kam 
jsem se už 

nikdy nechtěla 
vrátit, abych se 

postarala o tvou 
dceru a uklidila 

po tobě ten hroznej binec.

JOSH
Cosi mě probudilo. Vylezl 
jsem z postele s tím, že si 
skočím na záchod, a všiml 
jsem si, že dveře k mámě 
a tátovi jsou otevřené. Když 
jsem nahlédl dovnitř, uviděl 
jsem, že máma v posteli není. 

Táta chrápal jako vždycky. 
Budík s rádiem ukazoval, že je 
osm minut po čtvrté. Napadlo 
mě, že máma bude nejspíš 
dole. Má potíže se spaním, 
což mají ostatně oba, jenomže 
táta bere prášky, které jsou 
tak silné, že kdyby člověk stál 
u jeho postele a hulákal mu 
přímo do ucha, ani by to s ním 
nehnulo.

Do přízemí jsem proto sešel 
tiše jako myška, poněvadž 
to obvykle dopadá tak, že si 
máma pustí televizi a kouká 
na ty fakt nudné reklamy 
na stroje, které vám umožní 
zhubnout, vyčistit podlahu 
nebo nasekat zeleninu na tisíc 
způsobů, a pak usne. Televize 
ale neběžela a mámu jsem 
na kanapi nenašel, takže mi 
došlo, že musela jít ven.

Už to párkrát udělala – tedy 
alespoň pokud je mi známo. 
Nemůžu mít pořád přehled, 
kde kdo je. Poprvé mi máma 
řekla, že se šla jen projít, aby 
si pročistila hlavu, ale jindy 
jsem se ráno probudil a ona 
byla pryč, a když jsem vyhlédl 
ven, její auto na obvyklém 
místě před domem neparko-
valo.

Myslím, že si asi vyrazila 
na procházku podél řeky nebo 
šla na Katiin hrob. Tam já 
taky občas chodívám, ale ne 
uprostřed noci. Chodit venku 

potmě bych se bál, a navíc 
bych se cítil  jako magor, 
protože právě tohle udělala 
i sama Katie: uprostřed noci 
vstala, namířila si to k řece, 
a už se nevrátila.

Chápu ovšem, proč to dělá 
máma. Tohle je totiž další 
způsob, jak se teď může do-
stat ke Katii co nejblíž, snad 
kromě toho, že vysedává u ní 
v pokoji – vím, že i tohle občas 
dělá. Katiin pokoj sousedí 
s mým a já slýchám mámu 
plakat.

Sedl jsem si na gauč; chtěl 
jsem na ni počkat, ale nejspíš 
jsem usnul, poněvadž když 
jsem zaslechl dveře, venku 
bylo světlo, a když jsem se 
podíval na hodiny na krbové 
římse, bylo čtvrt na osm. Usly-
šel jsem, jak za sebou máma 
zavřela dveře a vzápětí se 
rozběhla po schodech nahoru.

Vydal jsem se za ní. Zůstal 
jsem stát před ložnicí a škví-
rou ve dveřích jsem sledoval, 
co se děje. Klečela vedle 
postele hned u táty a v obličeji 
byla červená, jako by utíkala. 
Ztěžka oddechovala a říkala: 
„Aleku, vzbuď se, no tak, pro-
ber se!“ a třásla s tátou.

„Nel Abbottová je mrtvá,“ 
řekla. „Našli ji ve vodě. Skočila 
tam.“ Nevzpomínám si, že 
bych něco říkal, ale nějaký 
zvuk jsem zjevně vydal, pro-

tože zvedla oči, a když mě 
uviděla, vyhrabala se na nohy.

„Ach, Joshi!“ řekla a po-
pošla ke mně. „Ach, Joshi!“ 
Po tvářích jí tekly slzy. Pevně 
mě objala. Když jsem se od ní 
odtáhl, stále ještě plakala, ale 
zároveň se i usmívala. „Zlatíč-
ko moje,“ pronesla.

Táta se na posteli posadil. 
Protíral si oči. Než se pořádně 
probere, trvá mu to celou 
věčnost.

„Tomu nerozumím. Kdy. 
To jako myslíš v noci na dne- 
šek? Jak to víš?“

„Šla jsem pro mléko,“ řekla. 
„Všichni o tom mluví v krá- 
mě. Našli ji dnes ráno.“ Usedla 
na postel a znovu se dala 
do pláče. Táta ji objal, ale při-
tom mě pozoroval a ve tváři 
měl zvláštní výraz.

„Kam jsi šla?“ zeptal jsem 
se jí. „Kde jsi byla?“

„Nakupovat, Joshi. Vždyť to 
zrovna povídám.“

Lžeš, chtělo se mi říct. Byla 
jsi pryč celé hodiny, není to 
tak, že bys jen vyběhla pro 
mléko. Nejradši bych jí to řekl, 
ale nemohl jsem, jelikož moji 
rodiče seděli na lůžku, dívali 
se na sebe a vypadali šťastně.

tajemný výlet na nákup
PAUlA hAwkiNSoVá: do Vody

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 
thriller autorky úspěšné 
knihy dívka ve vlaku pauly 
hawkinsové s názvem Do vody 
vydaný pod značkou Ikar.
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Bouřky. Nepříznivé počasí 
potrápilo v pátek a sobotu řadu 
míst v Česku. V morkovicích-
-Slížanech na Kroměřížsku po-
škodil silný vítr asi patnáct střech 
rodinných domů (1) stejně jako 
v bohuslavicích na Náchodsku, 
kde bouřka poničila i tamní hřbitov 
(2,3). Hasiči po celé ČR zaznamenali 
sedm set výjezdů a na odklízení škod 
se podíleli například i v brně (4).

Fotoreportáž
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