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Do čela kandidátek  
se prosadilo málo žen
V říjnových sněmovních 
volbách bude kandidovat  
31 politických subjektů, 
o sedm více než při předčas-
ných volbách v roce 2013. 
Posty krajských lídrů obsa-
dili většinou muži. str. 2

Malí cukráři a pekaři 
zdraží kvůli máslu
K drobnějším provozům, 
které se nevyhnou zdra-
žování v reakci na prudký 
růst cen másla, patří Malá 
cukrárna v obci Hřebeč 
u Prahy. Zvednout ceny se 
chystá i Kvíčerovská pekár-
na z Police nad Metují. str. 6

Intervence prověří soud

Masivní výkup státních 
dluhopisů, jímž zachraňuje 
ECB periferní ekonomiky 
eurozóny, bude mít zřejmě 
soudní dohru. Druhý senát 
německého ústavního sou-
du dospěl k názoru, že po-
stup centrální banky mohl 
překročit její pravomoci, 
a požádal o přezkoumání 
Evropský soudní dvůr. str. 8

Maduro přizval  
na manévry i civilisty
Venezuelský prezident 
vyhlásil na příští týden vo-
jenské cvičení jako odpověď 
Donaldu Trumpovi, který 
pohrozil režimu možnou 
vojenskou intervencí. Při-
pravme se na obranu míru 
tanky, letadly a puškami, 
řekl Maduro ve výzvě adre-
sované i civilistům. str. 9

Krátce

Uložená elektřina
Potřeba baterií dramaticky 
vzroste do pěti let, říká majitel 
společnosti Solar Global 
Vítězslav Skopal.
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Dovést na pražskou burzu menší domácí 
firmy s obratem nad sto milionů korun 
a hledat pro ně investory. To je cílem projektu 
Start EEPO, který zakládá ambiciózní 
ekonom František Bostl z Chytrého Honzy. 
Celkový objem rozjednaných emisí by mohl 
dosáhnout až dvou miliard korun. BYZNYS / str. 5

http://e15.cz/magaziny
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Mršina globalizace
Údajně proevropský prezident Francie Emma-
nuel Macron chce dál bránit svou zemi před 
cizinci, kteří by byli ochotni pracovat za nižší 
mzdu než domorodci. Na konci srpna se proto se-
jde s Bohuslavem Sobotkou, Robertem Ficem a ra-
kouským kancléřem Kernem, aby řešili záležitosti 
spjaté s ekonomickou migrací. Bez ohledu na to, 
co z takového jednání může reálně vzejít, situace 
vypovídá o nynější ideologické konfiguraci Zápa-
du. Když co nejsvobodnější pohyb zboží, kapitálu 
a osob neprosazují už ani „liberální“ kruhy, myš-
lenka globalizace vskutku prochází krizí. A vážně 
za to nemůže jen Donald Trump či brexit.

Morální kodex hnutí ANO říká, že v případě 
trestního stíhání reprezentant neprodleně požá-
dá o své vydání. Bude-li proti němu podána ob-
žaloba, zástupce ANO rezignuje na svůj mandát 
a funkce. Ještě na jaře přitom musel „neprodleně 
rezignovat“ už při sdělení obvinění. Jenže ani 
takto změkčená pravidla nestojí členům před-
sednictva ANO za to brát je při současném vývoji 
kauzy Čapí hnízdo vážně. „Kodex platí za nor-
mální situace,“ prohlásil Radek Vondráček s tím, 
že šéf ANO Andrej Babiš je obětí šikany. Raději 
nedomýšlet, jak má ta normální situace vlastně 
vypadat. 

I ve vymknutém světě lze ale najít konstanty. 
Vypadá to, že letos se nejoblíbenější dovolenko-
vou destinací Čechů zase stalo Chorvatsko. Tak 
hlavně když konstanta nenudí.

n Nejvyšší politika je stá-
le pro ženy daleko, posty 
krajských lídrů obsadili 
většinou muži. Nejvíce 
lídryň má STAN a ANO.

Nguyen Thuong Ly

V říjnových sněmovních 
volbách, které se budou konat 
20. a 21. října, bude kandidovat 
31 politických subjektů, což je 
o sedm více než při předčasných 
volbách do Poslanecké sněmov-
ny v roce 2013. Do včerejška 
měly strany poslední možnost 
předložit kandidátní listiny.

Vítězem by se podle dosavad-
ních předvolebních průzkumů 
mělo stát hnutí ANO bývalého 
vicepremiéra Andreje Babiše. 
Do sněmovny by se měly dostat 
i stávající parlamentní stra-
ny ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, 
ODS a KSČM, které kandidují 
ve všech 14 krajích. Jejich kan-
didátky však ukazují, že ženy 
na nejvyšších příčkách politiky 
zatím stále příliš příležitostí 
nedostávají. Na post krajských 
volebních lídryň dosáhly jen ně-
které a čísla se tak od voleb před 
čtyřmi lety příliš nezměnila.

Nejméně krajských lídryň má 
TOP 09, která má přesně jednu, 
poslankyni Kristýnu Zelienko-
vou, jež vede zlínskou kandi-
dátku. Starostové a nezávislí, 
kteří před čtyřmi lety bojovali 
o voliče na kandidátkách TOP 
09 (kde měli dva mužské volební 
lídry), mají tentokrát pět žen 
na prvních příčkách kandidátek 
a nabízejí tak voličům nejvíce 
lídryň. Po rozvázání spolupráce 
s lidovci však mají malou šanci 
dostat se do sněmovny.

Oproti ostatním stranám vede 
poměrně dost žen kandidátky 
hnutí ANO, které první místa 
nabídlo čtyřem. Patří mezi ně 
ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová či její náměst-
kyně Klára Dostálová, která 
však kandiduje jako nestraník. 

Sociální demokracie, lidovci, 
komunisté i občanská demo-
kracie nabídli jen po dvou 
krajských lídryních, kde je 
několik známých jmen jako 
Michaela Marksová (ČSSD), 
Marta Semelová (KSČM) či Jana 
Černochová (ODS). Ve Středo-
českém a Olomouckém kraji 
nicméně nepostavily současné 
velké parlamentní strany ani 
v jednom případě ženu do čela 
kandidátky. 

Ve volbách mají šanci uspět 
i další strany jako SPD Tomia 
Okamury nebo Piráti. Bojovat 
o hlasy voličů budou také Zelení, 
Svobodní, Realisté, ODA a další 
tradiční i nová uskupení.

Do čela kandidátek se 
mnoho žen neprosadilo

Protagonisté dne

Pavel BÁDAL

ŠÉF DATARTU

Mario DRAGHI

PREZIDENT ECB

Nicolás MADURO

VENEZUELSKÝ PREZIDENT

Obchodní řetězec chystá fúzi se 
společností HP Tronic. Kapitálově ji 
posílí Genesis Private Equity Fund III, 
jenž získá významný minoritní podíl.

str. 7

Německý ústavní soud podezřívá 
banku z překročení pravomocí při 
záchraně periferních ekonomik euro- 
zóny. Věc žene k Evropskému soudu.

str. 8

Venezuelský mocnář burcuje 
zemi „na obranu“ před možným 
vojenským zásahem USA kvůli 
nedemokratickým procesům.

str. 9

Zápisník  
Jana Vávry

V OHNISKU nákazy 
afrického moru prasat 
ve Hvozdné na Zlín-
sku mají první klec 
na odchyt divočáků. 
Klec už nainstalovali 
v revíru a v jejím 
okolí intenzivně vnadí. 
Zařízení zatím funguje 
ve zkušebním provozu, 
při kterém se testuje 
funkčnost a vhodnost 
jeho umístění. V prv-
ních čtrnácti dnech 
zůstane z obou stran 
průchozí, dokud si 
na ni zvěř nezvykne. 
Teprve poté se jedna 
strana uzavře a aktivu-
je se sklopné zařízení. 
Na snímku myslivec 
Štěpán Gavenda poha-
zuje návnadu u klece.

PRVNÍ KLEC
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2017

Muži Ženy

ANO 10 4

ČSSD 12 2

KDU-ČSL 12 2

STAN 9 5

TOP 09 13 1

KSČM 12 2

ODS 12 2

 Pramen Kandidátky politických stran

Muži Ženy

ANO 11 3

ČSSD 13 1

KDU-ČSL 13 1

TOP 09/STAN 13 1

KSČM 10 4

ODS 11 3

Krajští volební lídři  
2013



n Minoritní akcionář 
firmy AGPI, která je 
vlastníkem zeměděl-
ského areálu v Letech, 
chce žalobou napad-
nout záměr odprodeje 
vepřínu státu.

Akcionáři AGPI minulý týden 
oznámili, že na nabídku vlády 
na odkup vepřína přistoupí. 
Nyní se ukazuje, že souhlas 
nebyl jednomyslný. „Menši-
nový akcionář se po jednání 
valné hromady, na které byla 
přijata nabídka vlády, rozhodl 
podat žalobu,“ uvedl místo-
předseda AGPI Jan Čech pro 
Českou televizi, která tuto 
informaci přinesla. Čech je 
nicméně přesvědčen, že žalo-
ba nijak neohrozí předběžnou 
dohodu o budoucí smlouvě. 

O odkupu a zbourání 
diskutovalo už několik vlád, 
cena ale nikdy nepadla. 
Premiér Bohuslav Sobotka 
(ČSSD) už dříve řekl, že jeho 
kabinet by chtěl jednání do-
táhnout do konce. Společnost 

AGPI původně upřednost-
ňovala výměnu za vepřín 
na jiném místě.

Česko za vepřín na piet-
ním místě sklízí dlouhá léta 
kritiku domácích organizací 
i mezinárodních institucí. /fry/

Odprodej vepřínu v Letech 
se může zkomplikovat 
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PLATNOST 16.–22. 8. 2017 
nebo do vyprodání zásob v uvedeném termínu.
Neplatí pro prodejnu Žďár nad Sázavou.
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Olomoucký vrchní státní zá-
stupce Ivo Ištvan se domnívá, 
že je potřeba přijmout sou-
bor opatření, aby se zamezilo 
únikům informací ze spisů. 
Státní zastupitelství podle 
něj nejsou sla-
bým článkem 
systému. Řekl 
to včera po vý-
povědi před 
sněmovní 
komisí, která 
se zabývá úni-
ky informací 
z vyšetřova-
cích spisů 
policie.

Poslance podle Ištvana 
zajímalo, jak státní zastu-
pitelství vnímá úniky, jak 
jsou vyšetřovány, kolik 
takových úniků Generální 
inspekce bezpečnostních 
sborů vyšetřuje nebo zda se 
podařilo zjistit zdroje těchto 

úniků. „Informace, které 
v minulosti zazněly, že státní 
zastupitelství má být slabým 
článkem, je zjevný nesmysl,“ 
řekl Ištvan.

Kromě potřeby kontrol-
ních opatření 
by podle 
Ištvana měla 
vzniknout 
také analýza, 
která se týká 
zveřejňová-
ní různých 
informací ze 
spisů v mé-
diích a práv 
či povinností 

novinářů.
Před poslanci mluvil 

také o blíže neuvedeném 
technickém opatření, které 
v jednom případě státní zá-
stupci použili a podle Ištvana 
zjistili, že informace unikly 
od advokáta. /čtk/

Ištvan: Žalobcům 
informace neunikají

FARMA V LETECH. Stát chce na jejím místě postavit památník 
obětem romského holokaustu. 
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„Informace, že 
státní zastupitel-
ství má být slabým 
článkem, je zjevný 
nesmysl,“ řekl Ivo 
Ištvan.
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n Pražští radní od-
souhlasili požadavek 
Trojkoalice na zpra-
cování studie alter-
nativního vedení 
městského okruhu. 
Zahájení přípravy 
změny územního plá-
nu v původní variantě 
to však neohrozí.

Aneta Ščotková

Zástupcům Trojkoalice (SZ, 
STAN a KDU-ČSL) se na jed-
nání pražské Rady podařilo 
prosadit zadání zakázky 
na vypracování studie alter-
nativního vedení městského 
okruhu. Nesouhlasí totiž 
s již vypracovaným projek-

tem, který počítá se zhruba 
desetikilometrovou trasou 
a vybudováním několika 
tunelů na trase Pelc-Tyrol-
ka, Balabenka a Štěrboholy. 
Alternativní 
varianta, kterou 
prosazují 
hlavně zelení, 
by naopak vedla 
po dvou již exis-
tujících trasách 
a dostavět by 
bylo nutné jen 
úsek o délce 
3,5 kilometru 
a jeden tunel. 
Zpracování 
studie by podle radních 
mělo trvat zhruba devět až 
12 měsíců. 

Radní však současně 
schválili také zahájení 
přípravy změny územního 

plánu, který bere v úvahu pů-
vodně zamýšlenou trasu. Tu 
prosazují ČSSD a ANO. Oba 
návrhy však radní schválili 
jednomyslně. „Všichni uznali, 

že je dobré mít 
na stole data, 
protože když 
děláte takhle 
velkou věc, 
tak je dobré 
o ní uvažovat 
ve variantách, 
ale která z nich 
nakonec pro-
jde, je otázkou,“ 
říká náměstky-
ně primátorky 

za Stranu zelených Petra Ko-
línská s tím, že jimi prosazo-
vaný projekt by prý mohl být 
minimálně o třetinu levnější 
a zachránil by městu řadu 
pozemků.  Více E15.cz

Městský okruh dostane 
i alternativní variantu

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

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

262633/572 inzerce

Úpravy Malostranského 
náměstí mají projektanta
Praha vybrala firmu, která 
zpracuje projektovou doku-
mentaci úprav Malostran-
ského náměstí. Je jí Ateliér 
Hájek, který před téměř tře-
mi lety vyhrál mezinárodní 
architektonickou soutěž 
na návrh obnovy náměstí. 
Příprava dokumentace 
město vyjde na zhruba 
20,2 milionu korun.

Sběr dat vyjde město 
na 1,4 milionu měsíčně
Pražský magistrát chce 
od ledna příštího roku spus-
tit platformu sbírající data 
z metropole. Platforma bude 
sbírat a vyhodnocovat data 
z městských organizací a tak-
zvaných smart projektů, což 
má výhledově vést k efektiv-
nějšímu řízení města. Projekt 
má podle odhadu městskou 
pokladnu vyjít na zhruba 
1,4 milionu korun měsíčně.

Kampaň lidem vysvětlí 
Metropolitní plán 
Nový Metropolitní plán 
přiblíží Pražanům reklamní 
kampaň, která má veřejnos-
ti vysvětlit podobu plánu 
a jeho cíle. Podle Metropo-
litního plánu se má po jeho 
schválení řídit od roku 2023 
veškerá výstavba v hlavním 
městě. Kampaň začne v září 
a potrvá do března příštího 
roku. 

Na Náplavce bude 
motoristická výstava
Časopis Svět motorů po-
řádá ve dnech od 31. srpna 
do 3. září na Rašínově a Ho-
řejším nábřeží unikátní 
automobilovou výstavu, 
na které budou k vidění 
modely 18 značek. Akce 
bude mít i bohatý dopro-
vodný program – koncerty, 
projekci na vodní stěnu, 
nejrůznější vystoupení 
a besedy. /čtk/ 

Krátce

„Když děláte 
takhle velkou 
věc, je dobré o ní 
uvažovat ve více 
variantách,“ řekla 
Petra Kolínská.

http://praha.e15.cz/praha/vypracovani-projektu-alternativni-podoby-mestskeho-okruhu-dostalo-zelenou-byla-by-o-tretinu-levnejsi-rika-kolinska-1336246


n Napřesrok by své 
akcie mohlo uvést 
na domácí trh až osm 
menších hráčů.

Jaroslav Bukovský

Byznys pražské burzy může 
propříště povzbudit sázka 
na domácí malé a střední 
podniky. Pomoci k tomu 
může partnerství s projek-
tem Start EEPO, za kterým 
podle informací deníku E15 
stojí ekonom a investiční 
šéf poradenské společnosti 
Chytrý Honza František Bostl. 
Záměrem projektu, který by 
měl odstartovat ještě letos, je 

dovést na pražský trh menší 
domácí firmy s obratem nad 
sto milionů korun. Firemní 
podíly mají hledat 
potenciální kupce 
i skrze prodejní 
síť Chytrého 
Honzy. 

„S praž-
skou burzou 
konzultujeme 
možnosti 
podpory ma-
lých a středních 
podniků. Máme 
rozjednáno sedm až 
osm firem, které se v ho-
rizontu jednoho roku zajímají 
o vstup na pražskou burzu. 
Celkový objem emisí by mohl 

dosáhnout až dvou miliard 
korun, investice bude vhodná 
především pro větší investory,“ 

uvádí František Bostl. 
Start-up cílí 
na mladší, ale už 

zavedené firmy 
s alespoň tří-
letou historií, 
kterým má 
pomoci k ex-
panzi a pro-

střednictvím 
většího podílu 

vlastního kapitálu 
i k lepším podmínkám 

financování u bank. Mezi 
zájemce o emisi patří firmy 
z řad developerů i technologic-
ké a průmyslové podniky. 

Burza projekt přímo 
nepotvrdila. „Jsme součástí 
Federace evropských burz, kde 
se problematika financování 
malých a středních podniků 
prostřednictvím kapitálového 
trhu intenzivně řeší. Snahou 
je umožnit kromě bankovního 
financování i příliv peněz pro-
střednictvím zvýšení kapitálu 
na burzách. Spolupracujeme 
s řadou konzultantů,“ uvádí 
mluvčí pražské burzy Jiří 
Kovařík. Burza nevylučuje ani 
nový segment trhu věnovaný 
menším firmám, který by 
zjemnil pravidla pro jejich pří-
chod na trh. Podle ekonomů 
obdobným projektům nepřejí 
úrokové sazby poblíž historic-

kých minim, které podstatně 
zlevnily dluhové financování. 
„V Česku nechybějí peníze, 
ale investiční infrastruktura. 
Takže my jsme pro jakoukoli 
formu, která investiční pro-
středí zlepší. A jakýkoli další 
nástroj, který pomůže rozšířit 
investiční kanály, ať už to 
budou venture fondy, andělští 
investoři či alternativní malá 
burza à la Start EEPO, podpo-
rujeme,“ dodává šéf Asociace 
malých a středních podniků 
Karel Havlíček, který v projek-
tu působí jako poradce. „Česko 
je nicméně malé prostředí, 
které na podobný typ investic 
nemusí být připravené,“ upo-
zorňuje Havlíček. 
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Burza se snaží přilákat menší firmy

Start EEPO  
se snaží dovést na  

trh menší domácí firmy  
s obratem nad

100
milionů korun.

JEDINEČNÁ VÝSTAVA KONCERT MONKEY BUSINESS, JELEN A DALŠÍ
3D PROJEKCE NA VLTAVĚ

31. 8. – 3. 9. 2017
VSTUP ZDARMA                 www.autananaplavce.cz

Pod záštitou   
Hlavního města Prahy

225x80_Naplavka.indd   1 04/08/17   09:39

274963/56 inzerce

VLAŠIMSKÁ MUNIČKA Sellier & Bellot loni utržila 3,8 miliardy 
korun a letos patrně překročí plán 4,1 miliardy korun. Na vývoz 
jde 98 procent výroby, nejvíce odebírají EU a USA. 

MUNICE NA EXPORT
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Spojení vlastního inter-
netového prodejce potra-
vin Kolonial.cz s on-line 
supermarketem Košík.cz, 
který koupila od podnika-
tele Josefa Kollera, plánuje 
skupina Mall.cz. Usiluje tak 
o vytvoření jedničky v obo-
ru internetového prodeje 
potravin. V součanosti pro-
bíhá převzetí společnosti 
a vzniká nové vedení.

„Teď, když máme 
možnost spojit to nejlepší 
z obou firem, budeme umět 
zákazníkům nabídnout 
unikátní službu. Navíc 
budeme těžit ze zázemí 
Mall Group, která má 
v daném segmentu už teď 

velmi silnou pozici,“ uvedl 
Jan Jírovec ze skupiny Mall 
Group.

Podnikatel Koller se 
v posledních týdnech stal 
stoprocentním vlastníkem 
Košíku.cz. „Společnost 
jsem přebíral s tím, že jí 
chci umožnit jasné směřo-
vání a silné zázemí. Spojení 
s Mall Group poskytuje 
obojí, proto jsem přesvěd-
čený, že pro firmu i její 
zaměstnance jde o skvělou 
zprávu stejně jako pro naše 
zákazníky,“ dodal Koller. 
Současně se stane členem 
dozorčí rady společnosti 
a bude se podílet na firemní 
strategii. /čtk/

Skupina Mall Group 
kupuje Košík.cz Billa vydělala  

téměř půl miliardy
Zisk supermarketů Billa 
v Česku loni vzrostl 
o třicet procent na 469 mi-
lionů korun. Tržby stouply 
o šest procent na 22,8 mi- 
liardy korun. Billa loni 
otevřela deset nových 
prodejen.  Více E15.cz

Německý investor  
se soudí kvůli bateriím
Investiční společnost CDC 
chce soudní cestou dostat 
zpět pět milionů eur od 
české firmy HE3DA, která 
se zabývá bateriovými 
technologiemi. Němci své 
peníze vložili do vývoje 
speciálních baterií a teď se 
obávají podvodu. /čtk/

Krátce

http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/billa-v-cesku-vydelala-skoro-pul-miliardy-na-kaufland-ale-stale-nema-1336243


| 6 | BYZNYS

n Cena za čtvrtki-
logramovou kostku 
másla překročila 
v červenci hranici pa-
desáti korun. Patrně 
se to promítne do cen 
některých druhů peči-
va a cukrovinek.

Barbora Pánková

K drobnějším provozům, 
které se nevyhnou zdražování 
v reakci na prudký růst cen 
másla, patří Malá cukrárna 
v obci Hřebeč u Prahy. „Určitě 
budu zdražovat, ale až tak 
od Nového roku,“ předpoklá-
dá Julija Kubištová, která peče 
dorty. 

Zvednout ceny se chystá 
také Kvíčerovská pekárna 
z Police nad Metují. „Výrobky 
z másla nebudeme běžně 
vyrábět, jelikož o ně není 
zájem vzhledem k je-
jich ceně,“ uvedla 
Helena Krtič-
ková z vedení 
firmy s tím, 
že zákazník 
si případně 
za jejich výro-
bu bude muset 
připlatit.  

Dopad růstu 
cen másla na vý-
robu připouští také 
Karlova pekárna ze Židlo-
chovic, která provozuje něko-
lik desítek poboček v Čechách 
i na Moravě. Podle Radka 
Žišky z obchodního oddělení 

však pekárna se zdražováním 
prozatím váhá. „Počkáme 
na další vývoj. Upravovali 
jsme ceny už loni,“ vysvětlil. 

Pochopení pro možné 
zvyšování cen finálních 

produktů má Svaz 
pekařů a cuk-

rářů, podle 
jehož předse-
dy Jaromíra 
Dřízala musejí 
dát výrobci 
do souladu 

vstupy a výstu-
py. „Určitě mají 

obavy, protože 
máslo je významná 

nákladová položka,“ dodal 
Dřízal.

Máslo v červnu podle 
Českého statistického úřadu 
zvýšilo meziročně cenu  

Menší cukráři a pekaři hrozí 
zdražením kvůli máslu

Máslo v červnu  
meziročně zdražilo o

43 %
a v červenci ještě  
přidalo více než  
procentní bod.

Cena každé přijaté SMS je 99 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:
ENERGETIKA  JMÉNO  PŘÍJMENÍ  ADRESA  MĚSTO  

OBJEDNÁVEJTE 

I PŘES 
SMS!

PRÁVĚ
V PRODEJI

Zakoupíte ve všech prodejnách Geco a Relay.

Vše, co
musíte vědět
o energetice

273381/226 inzerce

o 43 procent a v červenci ještě 
o více než procentní bod. 
Agrární analytik a spolu-
zakladatel strany Realistů 
Petr Havel to vysvětluje jako 
narovnání trhu, i když příliš 
razantní. „Ceny másla pod  
36 korun i méně skutečně 

neodpovídaly nákladům. 
Myslím si, že by cena měla 
jít nahoru, třeba nad čtyřicet 
korun. Nejsem si ale jistý, 
že by to muselo být více než 
padesát korun,“ shrnul s tím, 
že máslo zdražuje na celém 
evropském trhu. 

Zemědělský svaz už 
v minulém týdnu předví-
dal, že si lidé budou muset 
zvykat na padesát korun 
za čtvrt kilogramu másla jako 
na běžnou cenu. Tento vývoj 
ostatně považuje za návrat 
k normálu. Za zdražení podle 
něj může rostoucí marže 
mlékáren a prodejců.

Cenový vývoj másla (v červenci, korun za 250 gramů)
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n Spojením sítí HP 
Tronic a Datart může 
na českém a sloven-
ském trhu vzniknout 
řetězec 130 elektro-
prodejen s ročními 
tržbami přes patnáct 
miliard korun. 

Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže začal posuzovat 
jednu z největších transak-
cí na trhu s elektronikou. 
Obchodní řetězec Datart se 
chce spojit se skupinou HP 
Tronic, která provozuje síť 
prodejen Euronics a e-shopy 
Kasa.cz a slovenský Hej.sk. 
Vznikající strukturu kapitá-
lově posílí fond Genesis Pri-
vate Equity Fund III, který 
získá významný minoritní 
podíl.

Návrh na povolení fúze 
podala česká společnost HP 
Invest a společnost GFP Li-

mited. Spojení musí schválit 
také slovenský Protimono-
polný úrad.

Pokud se spojení podaří, 
vznikne gigant s ročními 
tržbami přes patnáct miliard 
korun. V jeho přibližně  
130 elektroprodejnách ho 
každoročně navštíví přes  
22 milionů zákazníků.

HP Tronic získal v Datar-
tu pětinový podíl již v roce 
2014. „Záměrem společností 
HP Tronic a Datart je spojit 
se v jeden subjekt. Do usku-
pení vstoupí sto procent 
obou společností. K podílu 
jednotlivých subjektů se 
majitelé nebudou vyjadřo-
vat,“ sdělil už dříve generální 
ředitel skupiny HP Tronic 
Daniel Večeřa. Přizvání fon-
du Genesis přitom vysvětluje 
dvěma hlavními důvody: po-
sílením kapitálové struktury 
a bohatými zkušenostmi 
fondu s hledáním vhodného 
budoucího investora.

Fúzí Datartu vznikne elektrogigant 

Obchody s elektronikou  
Datart v Česku ve finančním 
roce 2015 až 2016 zvýšily 
tržby meziročně téměř o jede- 
náct procent na 5,1 miliardy 
korun. Obrat zlínské společ- 
nosti HP Tronic, jež provozuje 
prodejny Euronics, e-shop 
Kasa.cz a vlastní společnost 
ETA, se loni zvýšil na 9,1 mi- 
liardy korun. Pro srovnání, 
největší tuzemský internetový 
prodejce Alza.cz loni 
zvýšil tržby o 22 procent 
na rekordních 17,4 miliardy 
korun.

Alza.cz dostává  
silnou konkurenci

„Jde o finanční leasing zaměřený na právnické 
osoby. Zaměřujeme se na krátkodobé financování 
v rozmezí od šesti měsíců do dvou let. Naším cí-
lem je pomoci podnikatelům a firmám, které mají 
problém s tradičním způsobem financování, rozšířit 
svůj vozový park,“ říká Marek Zurian, jednatel 
společnosti Cash4Car.

Díky silnému finančnímu zázemí Cash4Car ne-
potřebuje spolupracovat s bankami. Svým klientům 
pomáhají v momentě, kdy by v bance s žádostí o fi-
nancování neuspěli a nový vůz pro rozvoj podnikání 
potřebují. A rozhodně nemusí jít o šedou ekonomiku.

„Řada podnikatelů například zcela legálně opti-
malizuje svá daňová přiznání, jenomže pro banky 
pak nejsou z hlediska financování zajímaví, i když 

jsou solventní a jejich firmy vydělávají. Podobně 
stačí mít zápis v registru za to, že někdy v minulosti 
zaplatili pozdě za telefon. Takoví podnikatelé pak 
neprojdou sítem,“ definuje Marek Zurian potenciál-
ní cílovou skupinu.

Cash4Car bude při posuzování klientů benevo-
lentnější než běžní poskytovatelé. Samozřejmě to 
znamená, že výše úroku i RPSN budou vyšší, ale 
ne nijak dramaticky a přístup ke klientům bude 
individuální, a to včetně výše akontace. Velkým 
bonusem služby bude její rychlost. Obecně platí, 
že nejdéle do 24 hodin bude moci zákazník odjet 
financovaným vozem.

„Projekt pilotně otestujeme s vybranými autoba-
zary. Podle našeho interního průzkumu věříme, že 
o naše financování bude zájem. Kromě klasického 
finančního leasingu při nákupu vozu bude možné 
službu použít i při zpětném financování, kdy klienti 
potřebují z různých důvodů rychle hotovost,“  
doplňuje Marek Zurian.

Zástava vozu jako cesta k rychlým  
penězům 
 Druhým pilířem Cash4Car zůstává nadále zá-
stava vozů. I když se může na první pohled zdát, 
že se do podobné situace, aby byl nucen zastavit 

své nebo firemní auto, přece nikdo nemůže do-
stat, zákaznické reference na webu cash4car.cz 
ukazují, že k podobné situaci může dojít relativně 
snadno. Obzvláště v situaci, kdy řada lidí nedis-
ponuje finančním polštářem pro případ nenadálé 
situace. 
 K potřebě využít služby stačí například, aby 
se třeba zpozdily platby od zákazníků. Další 
klient uvádí jako důvod využití služby skutečnost, 
že jim sousedé vytopili byt a do doby, než po-
jišťovna vyplatila škodu, pomohla zástava vozu 
na Cash4Car. Další klientka se zase svěřuje, že 
potřebovala rychle prostředky na koupi vysněné 
chaty a hrozilo, že než se jí uvolní prostředky, 
příležitost pomine.

„Jde o jednoduchý překlenovací úvěr. Klien-
tovi během krátké doby vyplatíme až 80 % trž-
ní hodnoty jeho vozu. Dokonce si může vybrat, 
jestli automobil zaparkuje u nás na hlídaném 
parkovišti, nebo jej bude nadále využívat. 
Jedinou podmínkou je, aby byl vůz pojištěný. 
Tuto naši službu samozřejmě mohou využívat 
jak fyzické, tak právnické osoby,“ doplňuje 
Marek Zurian. Cash4Car působí na trhu dva 
roky a patří k předním poskytovatelům tohoto 
typu úvěrů.

Cash4Car nově proniká na pole  
nebankovního leasingu 
Patří mezi přední poskytovatele překle-
novacího financování. Díky Cash4Car se 
například podnikatel, kterému klient včas 
neproplatí fakturu, nedostane do finanč-
ních potíží. Prostředky na zaplacení zá-
vazků jednoduše získá tak, že zastaví svůj 
vůz, který dokonce může nadále používat. 
Novinkou ve službách Cash4Car se stává 
nebankovní leasing.

Pppartners.indd   1 15.8.2017   12:08:46

266605/83 inzerce

NEJISTÉ POMĚRY. Datart a HP Tronic se spojí v jeden subjekt, 
do něhož vstoupí sto procent obou společností. Rozdělení podílů, 
z nichž část připadne fondu Genesis, však nechtějí prozradit.
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Nové uskupení bude re-
prezentovat obě společnosti. 
Podle Večeři je cílem vytvo-
řit subjekt s až pětinovým 
podílem na českém a sloven-
ském trhu. /čtk/
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n O prošetření postu-
pu Evropské centrální 
banky při vykupo-
vání dluhopisů žádá 
německý ústavní soud 
v Karlsruhe.

Igor Záruba

Masivní výkup státních 
dluhopisů, jímž zachraňuje 
Evropská centrální banka 
(ECB) periferní ekonomiky 
eurozóny, bude mít zřej-
mě soudní dohru. Druhý 
senát německého ústavního 
soudu se sídlem v Karlsruhe 
dospěl včera k názoru, že 
postup ECB mohl překročit 
její pravomoci, a požádal 
o přezkoumání jejího počí-
nání u Evropského soudního 
dvora (ESD). 

„Máme pochybnosti o tom, 
zda nedošlo při výkupech 
dluhopisů k nedovolenému 
financování států,“ stojí 
v doporučení soudu. Zároveň 
soudci požádali vyšetřova-
tele v ESD o urychlení pro-
věrky, protože věc „nestrpí 
odkladu“.

Podnětem k tomu, aby se 
Evropskou centrální bankou 
zabýval německý ústavní 
soud, se staly ústavní stíž-

nosti na program ECB. Ta se 
svými intervencemi snaží 
od března roku 2015 o oži-
vení ekonomiky eurozóny 
a o zvýšení míry inflace.

Do doby, než případ ESD 
prošetří, bude kauza u ně-
meckého ústavního soudu 
přerušena. Teprve až se dvůr 
vysloví, vynesou soudci v Ka-
rlsruhe závěrečný verdikt. 

Osobami, které stížnosti 
v Německu podaly, jsou spo-
luzakladatel politické strany 
Alternativa pro Německo 
(AfD) Bernd Lucke, někdejší 
činovník CSU Peter Gau-
weiler a berlínský profesor 
Markus Kerber. Cílem jejich 
snažení je, aby ústavní soud 
pozastavil účast německé 
centrální banky Bundesbank 
na vykupování státních 
bondů. A to dříve, než tyto 
cenné papíry mohutně ztratí 
na ceně. „Toto riziko je pro 
státní rozpočet enormní 
a ústavní soud sdílí naše sta-
novisko,“ uvedl pro agenturu 
DPA Gauweiler. 

Kritici zároveň poukazují 
na skutečnost, že ústava 
neřeší případné dopady 
takového počínaní na státní 
rozpočet. 

„Naše vláda financuje 
astronomickými částkami 
politiky jiných států. Spol-

kový sněm, který by o tom 
měl rozhodovat, přenechal 
tuto kompetenci ECB,“ tvrdí 
Gauweiler.

Evropská centrální banka 
je v současnosti největším 
věřitelem zadlužených eko-
nomik se společnou měnou. 
Umoření těchto dluhů odha-
dují ekonomové na desítky 
let. Momentální oživení 
podle nich tyto extrémní 
zásahy neospravedlňuje. 

ECB se včera k postoji 
německého ústavního soudu 
nevyjádřila, o dalším osudu 
výkupu státních dluhopisů 
má rozhodnout v září.

Soud prověří 
intervence ECB

Tlak na odvolání Trumpova stratéga Bannona sílí

Hlavní stratég amerického prezidenta Donalda Trumpa 
Steve Bannon nemá v Bílém domě jistý už ani týden. 
Rapidně stupňuje tlak na prezidenta, aby svého blízkého 
spojence odvolal. Přispěla k tomu zejména Trumpova 
zprvu zdrženlivá reakce na násilnosti ve Virginii vyprovo-
kované bělošskými rasisty. Více E15.cz

V Řecku zuří už na 90 požárů

Řečtí hasiči bojují v současnosti s 90 požáry, které zuří  
napříč zemí. Vedro a silné větry zatím brání v jejich  
uhašení. Zasaženy jsou oblasti kolem metropole Atén,  
na Peloponésu a také na jónských ostrovech Zakynthos 
a Kefalonie.  

IS na východě Sýrie vyhlásil povinný džihád

Radikální organizace Islámský stát (IS), která ovládá 
téměř celou východní syrskou provincii Dajr az-Zaur, 
vyhlásila pro muže povinnou účast ve svaté válce. Podle 
agentury AFP jim dala týden na to, aby se zapsali v nábo-
rových kancelářích a vstoupili do oddílů IS. Syřané z Dajr 
az-Zauru proto začali prchat po tisících.

Británie chce po brexitu dočasně zůstat v celní unii

Británie by chtěla po odchodu z Evropské unie setrvat se 
sedmadvacítkou po určitou, časově omezenou dobu v cel-
ní unii. Za členství v ní by ale neměl mít Londýn povinnost 
platit, uvedl ministr pro brexit David Davis. /čtk/

Krátce

Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,451

Čína 1 3,332

Dánsko 1 3,515

EMU 1 26,140

Chorvatsko 1 3,536

Japonsko 100 20,161

Kanada 1 17,474

Maďarsko 100 8,594

Norsko 1 2,795

Polsko 1 6,109

Rusko 100 37,110

Švédsko 1 2,756

Švýcarsko 1 22,895

Turecko 1 6,306

USA 1 22,260

Velká Británie 1 28,681

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 15. 8. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  

CETV 94,00   -0,53 % 

ČEZ 414,30   0,78 % 

Erste Bank 946,00   0,32 % 

Fortuna 148,45   0,00 % 

Kofola 415,00   -0,41 % 

KB  1 008,00   0,10 % 

Moneta 75,70   -1,94 % 

O2 CR 280,00   0,72 % 

Pegas 1 012,00   0,20 % 

Philip Mor. ČR 15 350,00   -0,33 % 

TMR 675,00 0,00 %

Unipetrol 291,00   0,00 % 

VIG 664,50   0,08 % 

Celkový objem (v tisících korun) 266 780

Akcie na pražské burze 15. 8. 2017 

POVINNÁ NÁVŠTĚVA památníků věnovaných severokorej-
ským vůdcům Kim Ir-senovi a Kim Čong-ilovi měla vojákům 
režimu vyztužit morálku a připomenout 72. výročí „osvobo-
zení“ a vzniku nezávislé Koreje. Fotografii uvolnila tamní 
centrální zpravodajská agentura bez přesnější datace. 

VZPRUHA MORÁLKY
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Německé nízkonákladové 
aerolinky Air Berlin jsou 
v insolvenci. Jejich lety mají 
ale zatím podle německých 
médií pokračovat. Společnost, 
která létá i do Prahy, dostane 
překlenovací úvěr ve výši 
150 milionů eur od německé 
vlády. Ta poskytnutí úvěru 
zdůvodnila i tím, že je období 
letních prázdnin, kdy jsou 
na dovolené desetitisíce lidí, 
kteří musejí mít možnost vrátit 
se s Air Berlin zpět.

Vláda pomohla
i aerolinkám



n Venezuelský prezi-
dent Nicolás Maduro 
vyhlásil na příští 
týden vojenské cvi-
čení jako odpověď 
Donaldu Trumpovi, 
který pohrozil režimu 
možnou vojenskou 
intervencí USA.

Tomáš Stingl

Americký prezident Donald 
Trump udělal venezuelské 
opozici medvědí službu. Jeho 
hrozba vojenským zásahem 
proti Madurovu režimu vy-
volala odpor v celé Latinské 
Americe a Madurovi dala 
do ruky vítaný argument. 
Venezuelský autokrat při 
pondělním projevu zahrál 

na antiamerickou notu 
a na 26. a 27. srpna vyhlásil 
v celé zemi vojenské cvičení. 
„Všichni se musejí přidat 
k obranému plánu, miliony 
mužů a žen. Uvidíme, jak se 
to bude americkým imperia-
listům líbit,“ řekl Maduro při 
projevu k protiamerické de-
monstraci v metropoli Cara-
cas. „Připravme se na obranu 
míru tanky, letadly a puška-
mi,“ řekl ve výzvě, která byla 
adresována i civilistům.

Donald Trump minulý 
týden v návaznosti na sesta-
vení nového venezuelského 
Ústavodárného shromáždě-
ní, které má upevnit Maduro-
vu moc, uvedl. „Máme mno-
ho možností pro Venezuelu 
a je mezi nimi i vojenské 
řešení, bude-li to nutné.“ 
Kontroverzní prohlášení 

ale odmítla i venezuelská 
opozice a mnoho latinsko-
amerických zemí. Venezuel-
ský režim využil Trumpovo 
vyjádření také k tomu, aby 
se pokusil „sjednotit“ národ. 
Ministr obrany Vladimir 
Padrino v televizním vystou-
pení řekl v narážce na opo-
zici: „Nastal čas, abyste se 
rozmysleli. Jste buď venezu-
elský patriot, nebo jste pro 
Yankeee,“ uvedl.    

Chystané vojenské cvičení 
může mimo jiné prověřit, 
nakolik zůstává Madurovi 
loajální armáda. Pochybnost 
o její oddanosti rozvířila 
na počátku srpna rebelie 
v kasárnách u města Valen-
cie. Povstání dvacítky mužů 
bylo obratem potlačeno, 
na internetu se ale objevují 
videa dalších vojáků, kteří 

nesouhlasí s Madurovým re-
žimem. Venezuelská armáda 
má přes 120 tisíc vojáků, ale 

kvůli prázdné státní poklad-
ně musela země loni seškrtat 
armádní výdaje na polovinu.

Maduro přizval  
na manévry i civily
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OBJEDNÁVEJTE

I PŘES
SMS
902 11

POŠLETE SMS NA ČÍSLO 902 11 VE TVARU:
LIDE 178 MEZERA JMÉNO MEZERA PŘÍJMENÍ MEZERA ADRESA MEZERA MĚSTO MEZERA PSČ
Příklad: LIDE 178 Jan Novak Prubezna 233 Olomouc 77900
Cena každé přijaté SMS je 60 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.

WWW.LIDEAZEME.CZ

PRÁVĚ V PRODEJI

KORSIKA
10 TIPŮ, JAK JI ZAŽÍT NAPLNO!

264950/103 inzerce

Situace na globálním trhu 
ropy a s ní související tlak 
na státní rozpočty dohna-
la Radu pro spolupráci 
arabských států Perského 
zálivu (GCC) k největší změ-
ně daňové politiky za celá 
desetiletí, k zavedení daně 
z přidané hodnoty 
(DPH) ve výši pěti 
procent v příštím 
roce. V led-
nu 2018 tak 
začne platit 
ve Spojených 
arabských 
emirátech 
a Saúdské 
Arábii, ostatní 
země GCC je 
budou následovat 
později.

Tento krok si vyžádá 
administrativní a technické 
zásahy, vlády GCC budou 
muset vypracovat podrob-
né předpisy, registrovat 
společnosti, které mají daně 
platit, a vytvořit administ-
rativu, která bude na systém 
dohlížet. Náročnost úkolu je 
možná důvod, proč některé 

státy nezavedou DPH už 
od ledna, ale nechávají si čas 
do konce roku.

Podle agentury Reuters 
se může zpozdit zejména 
Kuvajt, kde se do procesu 
možná bude chtít více vložit 
relativně nezávislý parla-

ment. Omán datum 
ještě neoznámil 

a Bahrajn před-
pokládá, že 

DPH zavede 
do poloviny 
roku 2018. Ka-
tar, s nímž Sa-
údská Arábie, 

SAE a Bahrajn 
po uzavření 

dohody přerušily 
diplomatické a ob-

chodní vztahy, nesdělil, 
zda to ovlivní jeho harmo-
nogram.

SAE hodlají kromě DPH 
zavést také spotřební daň 
pro tabák a energetické 
nápoje ve výši 100 procent 
a pro další limonády ve výši 
50 procent. Zdanění by mělo 
platit už v posledním čtvrtle-
tí letošního roku. /čtk/

Státy Perského 
zálivu zavedou DPH

SMRT IMPERIALISMU. Při demonstraci v Caracasu se Madurova 
milice „trefovala“ do amerického Strýčka Sama.   

Fo
to

 č
tk

Daň
z přidané hodnoty

je zatím vyměřena na

5
procent.
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Potřeba baterií dramaticky 
vzroste do pěti let
n Skupina Solar Global už není jen 
vlastníkem fotovoltaických elektráren. 
Provozuje obchodníka se zelenou 
elektřinou, buduje velké bateriové 
úložiště elektřiny, sází na instalaci 
solárních elektráren na střechách. 
„Největší potenciál vidím v růstu 
cen silové elektřiny, který je 
nevyhnutelný,“ říká Vítězslav Skopal, 
majitel Solar Globalu a spoluvlastník 
dalších firem ze skupiny Solar Global.

Jan Stuchlík

 V posledních dvou 
letech jste postupně ovládl 
Solar Global. Spustili jste 
s novým společníkem ob-
chodníka s elektřinou a dal-
ší nové projekty navázané 
na provozovatele solárních 
elektráren. Jakým směrem 
se skupina Solar Global 
vydává?
První fáze bylo budování so-
lárních elektráren. Pak jsme 
několik elektráren koupili. 
Teď se trh s elektrárnami 
zastavil, protože tady začaly 
nakupovat polské a čínské 
fondy. Ekonomika elektrá-
ren se už v podstatě blíží 
Německu. Tam se výnosnost 
pohybuje kolem dvou tří 
procent za rok. 

 Protože majitelé poža-
dují za elektrárny vysoké 
ceny?
Ano. Trh se už konsolidoval 
a majitelé českých elektrá-
ren si říkají o takové peníze, 
že návratnost se pohybuje 
kolem čtyř pěti procent 
za rok. Do takového obcho-
du si mohou dovolit jít jen 
penzijní fondy. Banky vám 
půjčí za dvě a půl nebo za tři 
procenta, vám z toho zbude 
jedno nebo dvě procenta. 
Každý tady přitom má pocit, 
že máme výnosnost patnáct 
procent za rok. To je úplný 
nesmysl.
 

 Letos jste spustili in-
vestiční fond, který vlastní 
solární elektrárny a slibuje 

výnos šest procent ročně. 
Jak při těchto poměrech 
na trhu může fungovat?
Těch šest procent ročně dnes 
opravdu příliš reálný výnos 
není. Proto jsme projekt 
fondu zatím trochu utlumili. 
Abychom dosáhli výnosu šest 
procent, museli bychom najít 
elektrárnu, jejíž majitelé se 
dostali do finančních problé-
mů a potřebují ji prodat. 

 Pustili jste se do nákupu 
elektráren, které přišly o li-
cenci. Kolik jste jich zatím 
pořídili?
Koupili jsme takto elektrár-
nu v Boskovicích. Všechno 
tam funguje, město je spoko-
jené, že dostává nájem a ne-
musí nic uklízet. Elektrárna 
Český Dub ještě není naše, 
ale pracujeme na tom.

 Jak je u takových elek-
tráren vyřešeno splácení 
původních úvěrů?
U Českého Dubu nám banka 
prodala pohledávku za touto 
elektrárnou. Koupili jsme ji 
za takovou cenu, aby se vypla-
tilo provozovat ji bez dotací. 

 Díváte se po dalších 
elektrárnách bez licence?
Často je problém v tom, 
že tyto elektrárny jsou 
na střechách. Takže jsou 
na ně vázány nájmy, které se 
mohou změnit. Pak bývají 
tyto elektrárny připojené 
do trafostanic, které využívá 
firma, jíž patří. Stačí, aby 
přestala platit za elektřinu, 
distributor ji odpojí a my 

Fo
to

 E
15

 A
nn

a 
Va

ck
ov

á 
2x

bychom byli také nahraní. 
Ani Boskovice nebyly jed-
noduchý případ. Elektrárna 
nějaké tři roky nefungovala, 
byla v hrozném stavu a bez 
dokumentace. Bez vlastní 
servisní společnosti tento 
byznys dělat nemůžete. 
Zprovoznit Boskovice nám 
trvalo několik měsíců. Pokud 
bychom kupovali další, tak 
by to musela být samostatná 
elektrárna s vlastní trafo-
stanicí.

 Obchodník s elektřinou 
Solar Global Energy se roz-
jel podle vašich představ?
Funguje dobře, protože cena 
silové elektřiny roste a sto-
procentně bude růst dál. 

 Proč bude růst?
Kvůli celkovému nastavení 
evropského trhu, podpoře 
elektromobility. Na druhou 
stranu v Německu se budou 
do roku 2022 vypínat jaderné 
elektrárny. Ve Francii by se 

 S ročním zeleným 
bonusem, na který 
jsme přešli letos, se 
už dá hrát. Abychom 
byli na nule, tak 
cena elektřiny nesmí 
klesnout pod 30 eur 
za megawatthodinu.
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Pohybuje 
se v oblasti 
obnovitelných 
zdrojů 
od roku 2006, 
kdy stál u zrodu 
společností Energy 21 a CE 
Solar, která zajišťovala výstavbu 
fotovoltaických elektráren pro 
společnost Energy 21. V roce 
2009 založil a dodnes jako 
předseda představenstva 
řídí společnost Solar Global, 
která postavila 13 solárních 
elektráren o celkovém výkonu 
25 megawattů. Dnes skupina 
ovládá okolo 35 megawattů. Je 
akcionářem dalších společností 
ve skupině Solar Global. Podílel 
se na založení první asociace 
pro akumulaci a baterie 
v Česku AKU-BAT CZ. Je 
členem představenstva Solární 
asociace.

Vítězslav
Skopal  (44)

měla vypnout třetina jader-
ných elektráren do roku 2025. 
O tomtéž mluví Švýcarsko. 
Je proto jasné, že cena silové 
elektřiny poroste závratným 
tempem. I Maďaři spoléhají 
na to, že aby postavili novou 
jadernou elektrárnu, potře-
bují cenu silové elektřiny 
v průměru mezi 60 až 70 eury 
za megawatthodinu. Právě 
v růstu cen elektřiny vidím 
největší potenciál. 

 Proto jste u svých elekt-
ráren přešli z výkupní ceny 
na zelený bonus a začali 
elektřinu prodávat svému 
obchodníkovi Solar Global 
Energy?
Minulý rok jsme udělali 
chybu, že jsme jeli v režimu 
hodinového zeleného bonu-
su. Ten ale nedává moc velký 
smysl, protože když je cena 
silové energie vysoká, o to 
nižší podporu dostanete. 
S ročním zeleným bonusem, 
na který jsme přešli letos, 
se už dá hrát. Pokud je cena 
na trhu nižší než roční 
průměr, podle něhož výši 
zeleného bonusu vypočítává 
ERÚ, vyděláte méně. Pokud 
je elektřina dražší, vyděláte 
více. V posledních třech 
měsících se objevují ceny  
60 nebo 70 eur za mega-
watthodinu. Abychom byli 
na nule, tak cena elektřiny 
nesmí klesnout pod 30 eur.

 Kolik vám přechod 
na zelený bonus přinesl 
peněz?
Zhruba pět milionů korun 
za pololetí.

 Když jste obchodníka 
spouštěli, tak jste chtěli 
vykupovat elektřinu také 
od elektráren, které servi-
sujete. Daří se vám to?
Všichni nám říkali, ať jim 
nejdřív ukážeme čísla, co to 
přinese. Teď už čísla máme. 
Takže očekáváme, že příští 
rok se k nám přidají. 

 Jak se jako obchodník 
s elektřinou vypořádáte 
s nestabilní výrobou solár-
ních elektráren?
Stavíme teď dvě malé vodní 
elektrárny s celkovým vý-
konem jednoho megawattu, 
které nám pro vyrovnání 

výkyvů ve výrobě poslouží. 
Zprovozníme je na podzim. 
Naučili jsme se ale také 
odchylku mezi plánovanou 
a skutečnou výrobou dobře 
předpovídat. Sám jsem tomu 
na začátku nevěřil. Máme 
dva systémy pro předpovědi 
počasí. 

 Letos postavíte na Zlín-
sku megawattovou baterii. 
Je to kvůli vyrovnávání vý-
roby solárních elektráren?
Baterie v Prakšicích bude 
stát do prosince. Samozřejmě 
nám pomůže. Smysl baterie 
je trojí. Můžete vyrovnávat 
frekvenci v síti pro distri-
butora, nebo vyděláváte 
na rozdílech cen elektřiny 
v různých částech dne, nebo 

poskytujete systémové služby 
pro stabilizaci sítě. Systémo-
vé služby upravuje i loňský 
zimní energetický balíček 
Evropské komise. Ten poža-
duje, aby na trh s nimi měli 
přístup i menší dodavatelé. 
My si zatím budeme zkoušet 
hrát s rozdílem nákupních 
a prodejních cen elektřiny. 

 Dostanete se ke stej-
ným podmínkám jako 
přečerpávací elektrárny, 
které nemusejí při nákupu 
elektřiny platit distribuční 
poplatky?
To požaduje zimní balíček, 
který zakazuje diskriminaci 
různých zdrojů. Stejné úlo-
žiště buduje v Mydlovarech 
E.ON. Trochu spoléháme 
na to, že E.ON bude na změnu 
zákonů a pravidel také tlačit. 

 ČEPS zatím tvrdí, že na-
bídka systémových služeb 
je dost velká od stávajících 

zdrojů, a proto nepotřebuje 
do hry pouštět další, menší 
zdroje.
Teď je jich dost, protože je 
poskytují třeba teplárny. 
Časem ale potřeba vyrovná-
vacích kapacit dramaticky 
poroste. Vezměte si elekt-
romobily, jejichž výkony se 
pohybují kolem 50 kilowattů. 
Víte, co to pro síť znamená 
dobít tak velkou baterii 
za třicet minut? To je obrov-
ský výkon. Takže za nějaké 
dva roky distribuční sousta-
vy budou baterie potřebovat. 
Jak poroste počet malých 
obnovitelných zdrojů, budou 
muset být i podle předpovědí 
ČEZ na tisíci místech do sítě 
zapojena regulační zařízení 
jako třeba baterie. 

 Ale předpovědi distri-
butorů, kdy tato doba na-
stane, se týkají doby daleko 
za rokem 2030.
To je stejný omyl jako se 
soláry. Také nám v roce 2007 
říkali, že jsme batůžkáři. 
A kam jsme se za deset let 
posunuli. Stejné to bude 
i s bateriemi. Do pěti let 
nastane zlom. 

 Je tento scénář reálný 
v Česku, kde se s obnovitel-
nými zdroji ve velkém ještě 
dlouho nepočítá a rozvoj 
elektromobility také nebu-
de nijak závratný?
Němci nás přinutí. Myslíte 
si, že když Němci vypnou své 
atomové elektrárny, tak nám 
dovolí postavit nové bloky 
v Dukovanech a v Temelíně? 
Žádný nový jaderný blok se 
tady nepostaví. 

 Objevuje se názor, že 
baterie bude mít smysl 

montovat k solárním 
elektrárnám, které už budou 
splacené a nebudou dostávat 
podporu. Vidíte to také tak?
Velké baterie nemá smysl 
montovat dohromady s foto-

voltaikou. Ty budou fungovat 
v síti samostatně. 

 Jaké další příležitosti vi-
díte pro podnikání v obno-
vitelných zdrojích v Česku?
Obrovský potenciál je 
třeba ve střešních instala-
cích. Dnes umíme postavit 
na střeše megawattovou 
elektrárnu za 20 milionů 
korun. Když se na den-
ním trhu bude elektřina 
prodávat kolem dvou 
korun za kilowatthodinu, 
tak máte investici zpátky 
za deset let. 

 U střešních instalací 
chcete s vyrobenou elektři-
nou také obchodovat?
Určitě. Na samotné instalaci 
je marže minimální, tam se 
velký byznys dělat nebude. 
Zisk se dá dělat na prodeji 
vyrobené energie. Proto také 
do toho jdou firmy jako ČEZ 
nebo E.ON. 

 Pokud ale bude podmín-
ka, aby se většina elektřiny 
z domácích elektráren 
spotřebovala v místě, tak 
vám toho k obchodování 
moc nezbude.
To je sice pravda, ale podstat-
né je, že instalací elektrárny 
získáte zákazníka. On drtivou 
většinu elektřiny spotřebuje, 
ale bude potřebovat i nějakou 
elektřinu dodat. Pak mu mů-
žete dělat servis elektrárny 
a případně i baterie.

 Takže to bude něco jako 
auto, se kterým se pak jezdí 
do autorizovaného servisu?
Přesně tak. Tak to mají 
vymyšleno všichni včetně 
bank. Banky vědí, že člověk, 
který si může dovolit dát 
na střechu panely a do skle-
pa baterii, vlastní dům, 
rozumně hospodaří, a proto 
nemají problém mu peníze 
na elektrárnu půjčit. Zlom 
nastane během dvou až tří 
let. Zatím se to jen rozbíhá.
 

 Vaše cílová skupina jsou 
domácnosti, nebo menší fir-
my, které mají sklady nebo 
výrobní haly?
Spíše menší firmy, které 
mají haly nebo velké střechy, 
na nichž se elektrárna dá po-
stavit. Pro ně je fotovoltaika 
ideální řešení. Takový pod-
nik vyrábí přes den a téměř 
všechnu vyrobenou elektři-
nu bez problémů spotřebuje. 
Určitý přebytek, s nímž se dá 
obchodovat, tam je vždycky. 
Ekonomika takové elektrár-
ny vychází dobře.

 Banky vědí, že 
člověk, který si může 
dovolit dát na střechu 
panely a do sklepa 
baterii, rozumně 
hospodaří, a proto 
nemají problém mu 
peníze na elektrárnu 
půjčit.

Vše o tématu  
energetika se dočtete  
v magazínu E15 Premium.



Válku s úniky 
pokazí hádky.  
A volby
Poslanecká vyšetřovací 
komise, která byla ustavena 
kvůli nahrávkám Andreje 
Babiše a bývalého novináře 
Marka Přibila a zabývá se 
úniky z vyšetřovacích spisů, 
měla včera prominentní 
hosty. Vypovídal před ní Bo-
huslav Sobotka, což je pořád 
ještě předseda vlády, a Ivo 
Ištvan, což je vrchní státní 
zástupce a vrchní celebrita 
boje proti korupci a nezda-
něným kabelkám.

Ani po osmi zasedáních 
se pořád nelze zbavit dojmu, 
že tato komise, jejíž oficiální 
název má mimochodem  
42 slov, byla ustavena poně-
kud zbrkle – jednak ve snaze 
udržet všemi prostředky 
ve veřejném prostoru 
kauzu Babišových nahrávek 
a jednak kvůli nadšení, které 
mezi poslanci způsobila 
komise předchozí. Ta se za-
bývala okolnostmi policejní 
reorganizace a dospěla ales-
poň k nějakým relevantním 
závěrům. 

Martin Plíšek z TOP 09, 
který komisi řešící úniky in-

formací vede, dělá, co může, 
aby vyvolal dojem, že po-
slanci jsou čemusi na stopě, 
ale vypadá to jako marnost. 
Představa, že poslanci na-
jdou nějakou jednu díru, kte-
rou citlivé informace proudí, 
je naivní, na to trestní spis 
prochází příliš mnoha ruka-
ma. Představitelé advokátní 
komory, policejní šéf a nako-
nec i Ištvan Plíška ujistili, že 
z jejich řad úniky pocházet 
nemohou už kvůli bytelným 
kontrolním mechanismům. 

Takže informace se ze spisů 
dostávají do médií zřejmě 
jakousi samovolnou difuzí.

Kromě extrémně složitého 
zadání komplikuje práci ko-
mise i prostý fakt, že se blíží 
volby. Jejich silové pole začí-
ná nutně působit na úsudek 
a vystupování všech politiků, 
poslance-komisaře nevyjí-
maje. Člen komise za hnutí 
ANO Radek Vondráček už 
vyzval Plíška, aby odstoupil 
z čela komise – kvůli tomu, 
že Plíšek jako místopředseda 
mandátového a imunitního 

výboru sněmovny prozra-
dil, kvůli kterým trestným 
činům chtějí policisté stíhat 
první dva muže hnutí ANO 
Babiše a Faltýnka. 

Vondráček je lídrem 
zlínské kandidátky ANO, 
a tak je jeho projev loajality 
vůči šéfovi pochopitelný. 
Podobných střetů bude 
v příštích týdnech spíše 
přibývat. Práci komise to 
nepomůže. Lze si představit 
i Vondráčkův hlasitý odchod 
z komise, kterým by Andreji 
Babišovi umožnil vydávat 
komisi za součást spiknutí 
všech tradičních stran proti 
němu. To si Babiš mimocho-
dem nepohlídal v případě 
komise k policejní reorgani-
zaci, jejíž závěry, k Babišovi 
dost kritické, posvětil svým 
hlasem i poslanec ANO 
Bohuslav Chalupa. Také se 
na jihomoravské kandidátce 
hnutí propadl ze čtvrtého 
místa v minulých volbách 
na deváté.

Tragikomickou pointou ce-
lého předvolebního boje pro-
ti únikům informací je fakt, 
že v den, kdy před komisí 
stanuli Sobotka a Ištvan, 
přinesl deník Právo detailní 
informace z policejní žádosti 
o vydání Babiše a Faltýnka, 
které rozhodně v tuto chvíli 
veřejné být neměly. Je skoro 
vyloučené, že by unikly 
odjinud než z mandátového 
a imunitního výboru, v jehož 
vedení sedí, jak už řečeno, 
i Plíšek. Boj s úniky fakt není 
peříčko.

Komentář

Martin Čaban
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Tvář dne 

 Jak bude vypadat přechodné 
období, to záleží na mně a mém 
vyjednávání,

řekl o možnosti dočasné celní unie 
mezi Británií a EU britský ministr 
pro brexit David Davis 
str. 8
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Piráti na vlně populismu
Piráti vyrazili do kampaně s vězeňským autobusem. 
Oznamují, že na silnici ho určitě nikdo nepřehlédne. Ne 
proto, že by jezdili jako piráti silnic, ale kvůli podobě 
vozidla. Je pomalovaný portréty politických protivníků – 
Bohuslava Sobotky, Andreje Babiše či Miroslava Kalouska. 
Nechybí ani Jana Nagyová nebo David Rath. Ti všichni 
jsou pro Piráty symbolem nedořešených kauz. A na voze je 
velkými písmeny napsána i výzva „Pusťte nás na ně“.
 
Zkrátka a dobře, je to takový autobus Zemák a akce Čisté 
ruce v jednom balení. Zemák v letech 1996 a 1998 pomohl 
ČSSD k volebním úspěchům, protikorupční čisté ruce 
z téže dílny toho ovšem zrovna moc nepochytaly. Čas 
pokročil, vůz Karosa C 734.00, s nímž tehdy přišel Miroslav 
Šlouf, přítel Miloše Zemana, už pomalu upadl v zapomně-
ní. Tak proč nápad neoprášit a nezmodernizovat. Zvlášť 
když vlna populismu, na které tenkrát Zemák jel, v sou-
časnosti nadnáší dokonce ještě víc. Piráti nejspíš doufají, 
že až někam nad pět procent.
 Jana Havligerová

Pokud budu zvolen, slibuji, že udělám všechno pro to,  
aby váš oblíbený zpravodajský kanál byl tak kontroverzní  

a zábavný, jak to jen půjde.

Tragikomickou 
pointou boje proti 
únikům informací 
je únik informací 
z žádosti o vydání 
Andreje Babiše.
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n Zájem lidí v Česku pra-
covat z domova roste rych-
leji než ochota firem tento 
způsob práce svým zaměst-
nancům umožnit. Přesto 
zaměstnavatelů s progresiv-
ním přístupem k pracovní-
kům postupně přibývá. 

Práce z domova se týká především 
lidí pracujících v informačních 
technologiích, využívají ji však i jiné 
profese, ale zejména ženy vracející se 
z mateřské dovolené. 

„Možnost pracovat z domova 
několik dní v měsíci je poptávána 
zejména ze strany zaměstnanců 
či uchazečů o zaměstnání. Obecně 
se dá říci, že zaměstnavatelé jsou 
s nabízením „home office“ spíše 

zdrženlivější. Přesto však je v po-
rovnání s předchozími lety ‚home 
office‘ nabízen stále častěji jako 
jedna ze zaměstnaneckých výhod,“ 
řekl country manažer společnos-
ti Robert Half International Aleš 
Křížek.

Vzhledem k narůstající mo-
bilitě pracovní síly a ne-
dostatku talentů nejen 
v ČR, ale i v regionu 
střední a východní 
Evropy, se společ-
nosti snaží více 
přizpůsobit indivi-
duálním potřebám 
zaměstnanců, uvedl 
Kamil Švec za společ-
nosti Hewitt Associ-
ates. Společnosti, které 
se umísťují v čele žebříčku 
studie Hewitt Nejlepší zaměstnava-
telé ČR, umožňují částečnou práci 

z domova proti průměru  
o 12 procent více.

Nová generace zaměstnanců je 
podle Švece mnohem sebevědo-
mější a není ochotna obětovat své 
soukromí, rodinu či koníčky pro 
svého zaměstnavatele. Novým tren-

dem je tak příprava programů 
na udržení zaměstnanců, 

ve kterých se společnosti 
zaměřují na vybalan-

cování pracovního 
a soukromého života 
zaměstnanců. „Mož-
nost práce z domu je 
zaměstnanci velice 

pozitivně hodnocena 
a oceňována,“ dodal.
Zaměstnání doma je 

nejčastější u společností,  
u kterých to umožňuje typ práce, 

tedy IT firem, poradenských společ-
ností či pro pozice v administrativě. 

Především v IT se postupně zvyšuje 
počet odborníků, kteří pracují ales-
poň část týdne z domova. 

Do kategorie označované „práce 
doma“ patří také krátkodobé až 
střednědobé pracovní úvazky nekva-
lifikované práce, již využívají zejmé-
na matky s dětmi, fyzicky hendike-
povaní a podobně. Často jde však 
o přivýdělek k hlavnímu pracovnímu 
poměru, upozornila zástupkyně 
personální agentury Trenk walder 
KAPPA People Michaela Sysrová. 
Jde prý zejména o drobné manuální 
práce nenáročné na zaučení, jako 
je lepení obálek, navlékání korálků, 
ruční šití, dá se sem však zařadit 
i práce příležitostných tazatelů 
marketingových výzkumů. „S roz-
vojem informačních technologií lze 
předpokládat rozvoj ¨práce doma¨ 
zejména v oblasti práce s daty,“ upo-
zornila Sysrová. /čtk/

LADISLAV HÁJEK
Reed   

Po čtyřech 
letech se vrátil 
do personální 
agentury Reed 
na pozici Senior 
Business Manager a povede její br-
něnskou pobočku. Kromě rozšíře-
ní nabídky poskytovaných služeb 
o Executive search a RPO má 
na starosti nábor nových spolu-
pracovníků v Brně. Spolu s dal-
šími členy managementu z české 
centrály společnosti v Praze bude 
také zodpovědný za uvedení na trh 
a prodej nové služby dočasného 
přidělení externích zaměstnanců 
(Interim management a Con-
tracting). Hájek má více než 13 let 
pracovních zkušeností výlučně 
z externího náboru a HR. Ve spo-
lečnosti Reed již pracoval v letech 
2010 až 2013, kdy vedl tým speci-
alizující se na obsazování finanč-
ních a bankovních pozic.

MARTINA ŠUMAVSKÁ  
Dvořák Hager 
& Partners  

Od srpna se 
stala advokátkou 
pražské advokátní 
kanceláře Dvořák 
Hager & Partners. Martina Šumav-
ská spolupracovala s kanceláří 
od roku 2014 a v červnu tohoto roku 
úspěšně složila advokátní zkoušku. 
Ve své praxi se zaměřuje zejmé-
na na oblast pracovního práva, 
cizineckého práva, správního práva 
a obchodního práva. Zkušenosti má 

rovněž v oblasti soudních sporů. 
Vystudovala Fakultu právnickou 
Západočeské univerzity v Plzni 
a studovala také na Universidad 
Pablo de Olavide v Seville. Kromě 
češtiny hovoří anglicky a španělsky.

MARTIN ŠOLC 
Assa Abloy 

Nastupuje 
na nově zřízenou 
pozici Managing 
director Slovakia. 
Jeho úkolem je řízení 
a celkový rozvoj slovenského trhu 
s cílem dlouhodobě posunout znač-
ky a produkty skupiny na nejvyšší 
příčky. Do Assa Abloy nastupuje 
ze společnosti Lego, v níž pracoval 
pět let, naposledy na pozici Senior 
National Field Sales Manager CZ/
SK. Má bohaté zkušenosti s vede-
ním obchodních týmů, plněním cílů 
a s návratností investic. Martin Šolc 
absolvoval VŠE v Praze, obor hospo-
dářská politika. Na Notthingham 
Trent University vystudoval obor 
management.

JAN JEŘÁBEK 
Banka Creditas 

Stal se novým 
ředitelem Úseku 
retailového 
bankovnictví. 
Ve funkci nahradil 
Radima Synka, který bude mít nově 
na starosti strategické a investiční 
projekty v rámci celé skupiny Uni-
capital a zasedne zároveň v dozorčí 
radě Banky Creditas. 

Kromě řízení retailového ban-
kovnictví bude mít Jan Jeřábek 
v Bance Creditas na starosti i rozvoj 
produktů a řízení projektů. Jeřábek 
má s bankovnictvím více než dva-
cetileté zkušenosti, a to v oblasti 
firemního i retailového bankov-
nictví. Před příchodem do Banky 
Creditas působil dvanáct let v řadě 
manažerských rolí v České spořitel-
ně a skupině Erste.

MAGDALENA  
BARTOŠOVÁ 
Moneta Money 
Bank  

Rozšířila marke-
tingový tým banky 
a bude mít na sta-
rost oblast sponzoringu. V rámci 
něj se bude věnovat široké škále 
sponzoringových akcí banky v čele 
s aktivitami spojenými s partner-
stvím s Českým tenisovým svazem 
a Profesionální golfovou asociací 
hráčů a učitelů golfu v ČR. Nastou-
pila do banky po svém šestiletém 
působení v České spořitelně, kde 
zastávala pozici sponzoringové spe-
cialistky v oddělení podnikového 
marketingu a sponzoringu. 

Vystudovala magisterský obor 
marketingové komunikace na Uni-
verzitě Tomáše Bati ve Zlíně. 

JÁN KUKLINCA 
Ambruz & Dark 
Deloitte Legal 

Jeho příchodem 
advokátní kance-
lář posiluje v oblasti 

technologií. Seniorní právník Ján 
Kuklinca se zaměřuje na IT právo, 
především v oblasti nákupu, imple-
mentace a servisu SW řešení a souvi-
sejícího procurementu. Působil jako 
zkušený interní právník v Plzeňském 
Prazdroji a předtím jako advokát 
v jedné z českých advokátních kan-
celáří. Podle Jana Spáčila, vedoucího 
partnera Deloitte Legal, je v souladu 
se strategií advokátní kanceláře, 
kdy je potřeba posilovat poradenství 
v technologické oblasti. Je výhoda 
propojovat právní, technologické 
a další poradenství.

LAURENT JAUMOTTE 
AXA 

Byl jmenován fi-
nančním ředite-
lem skupiny AXA 
v České republice 
a na Slovensku. 
Přichází z AXA Lucembursko, kde 
zastával stejnou pozici od roku 
2011. Laurent Jaumotte pochází 
z Belgie. Vystudoval Univerzitu 
v Antverpách se zaměřením na fi-
nance a daně. Svou kariéru zahájil 
v roce 1996 v pobočce švýcarské 
pojišťovny Winterthur v Bruselu. 
Následně přešel do pojišťovací 
skupiny Atradius v belgickém Na-
muru, ve které řídil oblast financí 
pro Francii, Belgii a Lucembursko. 
Začátkem roku 2011 přijal nabídku 
AXA Lucembursko.

Práce z domova získává na popularitě

Oceňované  
společnosti umožňují 

částečnou práci  
z domova proti  

průměru o

12
procent více.

Změnilo se něco ve vaší společnosti?
Pište nám na lidee15@cninvest.cz

kariéra
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n Švédský film na le-
tošní Letní filmové 
škole zastupoval 
i Tarik Saleh. Novinka 
pětačtyřicetiletého 
syna Egypťana a Švéd-
ky, thriller Případ Nile 
Hilton, vyhrála sou-
těž světových filmů 
na prestižním americ-
kém festivalu Sun-
dance. Tento úspěch 
si ovšem vyžádal i své 
oběti.

Iva Přivřelová

 Případ Nile Hilton vás sice 
proslavil, kvůli příběhu o zko-
rumpované káhirské policii 
v předvečer revoluce roku 
2011 se ovšem nemůžete vrátit 
do Egypta, země vašeho otce.
Egypt je teď země plná 
paranoie. Sousedí s Libyí 
a Saúdskou Arábií a obklopují 
ji problémy. Tamní filmový 
průmysl je přitom asi třetí 
největší na světě, po USA a In-
dii. Egypt je Hollywoodem 
arabského světa, na egyptské 
filmy a seriály se dívá miliar-
da lidí. Jejich filmová kultura 
ovšem stojí na dílech, která 
nezobrazují realitu.

 Čím to je?
Diktátorský režim vládl 
v Egyptě tak dlouho, že 
vytvořil bublinu. Každý ví, že 
je falešná. Lidé vědí, že i když 
se navenek mluví o pokroku, 
pořád jsou chudí, setkávají se 
neustále s korupcí, zdravot-
ní systém nefunguje apod. 
Ve filmech přitom všechno 
vypadá fajn, všichni jsou dob-
ře oblečení, úspěšní, pokud 
je někdo chudý, je zobrazený 
jako karikatura. Ale diváci 
to přijímají, dokonce se jim 
to líbí, protože tak mohou 
uniknout z reality. 

 V Egyptě se Případ Nile 
Hilton promítat nemůže, jak 
by se ale podle vás tamnímu 
obecenstvu zamlouval?
Pro Egypťany je tenhle film 
hodně kontroverzní už tím, že 
se v něm mluví sprostě. Při-

Egypt je Hollywoodem 
arabského světa

ZAKÁZANÝ FILM. Kontroverzní snímek Případ Nile Hilton režiséra Tarika Saleha se kvůli jeho snaze 
realisticky zobrazit tamní život nesmí v Egyptě promítat.
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tom oni sami nadávají hodně. 
V televizi nebo v kině to ale 
neslyšíte. V Egyptě neproběhl 
přechod jako v poválečné 
Americe, kde režiséři jako 
Elia Kazan začali zobrazovat 
lidi tak, jak se doopravdy 
vyjadřují.

 Jak jste na to šel vy?
Mou největší ambicí u Přípa-
du Nile Hilton bylo natočit 
film, který ukazuje realitu. 
Státní bezpečnost naše 
natáčení v Egyptě sice utnula 
z politických důvodů, ale řekl 
bych, že kdybych tam film 
ukázal, naštval bych i nor-
mální obyvatele, protože by 
je urazilo, jak v Případu Nile 
Hilton postavy mluví. Egyp-
ťané se nechtějí vidět takoví, 
jací jsou. 

 Jak egyptský film změnila 
revoluce roku 2011 a odstou-
pení tehdejšího prezidenta 
Mubaraka?
Arabské jaro podle mě 
představuje podobně velkou 
událost jako pád Berlínské 
zdi. Na filmové scéně nastala 
podobná situace jako v Itálii 
po konci vlády Mussolini-
ho. Zrodil se jakýsi arabský 
neorealismus, snaha zobrazit 
život, jaký je, na niž mnoho 
lidí reaguje pozitivně.

Mohamed Diab natočil 
film Konflikt o demonstran-
tech zavřených v policejní 
dodávce, Ahmed Abdalla zase 
Hadry a cáry o útěku z vězení 
během revoluce. Ti teď repre-
zentují důležité hlasy a lze je 
přirovnávat k Rossellinimu 
nebo De Sicovi.  Já sám sebe 
vidím jako někoho zvenku. 
Mám větší svobodu v tom, jak 
k tématu můžu přistoupit. 
Případ Nile Hilton ale není 
čistě neorealistický film. 

 Podílela se na úspěchu 
Případu Nile Hilton podle vás 
i jeho aktuálnost?
Řekl bych, že ano. Ale ne-
snažil jsem se jeho premiéru 
nijak načasovat. Chci, aby 
ten film zůstal významný 
i za deset let, aby se stal doku-
mentem své doby. Chtěl jsem 
připomenout pocit z času 
těsně před revolucí. A pokud 
jste v detailech dost speci-
fický, dokážete být i univer-
zální, dost na to, aby váš film 
připadal relevantní i někomu 
v Česku, USA nebo v Nigérii.

Proto beru jako triumf, 
když tady v Hradišti přišlo 
na můj film v pátek večer 
plné kino a české publikum se 
zatajeným dechem sledovalo, 
jak egyptský policista zápasí 
s vlastní morálkou. Místní po-

litičtí lídři přece chtějí, abyste 
si mysleli, že lidé z Blízkého 
východu jsou zvířata. 

 Nepohodlným politickým 
tématům jste se věnoval už 
na začátku své filmové karié-
ry, v dokumentech Sacrificio: 
Kdo zradil Che Guevaru? a Git-
mo. Považujete se za politické-
ho režiséra?
Politika zní důležitě, ale 
je jako mléko – čerstvá jen 
jeden den. Cokoliv, co politici 
řeknou dneska, se zítra změní 
ve vtip. O něco déle vydrží 
věda, ta je jako pomeranč. 
V západním světě supluje 
náboženství. Globální oteplo-
vání představuje soudný den, 
vědci nám jako kněží radí, co 
dělat.

Nic z politiky a vědy ale 
neobstojí tak dlouho jako 
umění. To je věčné, pokud se 
vám povede. Filmy Charlieho 
Chaplina zůstaly zábavné 
a relevantní dodnes. Proto 
stavím na první místo umění. 
Trh se na ně snaží aplikovat 
fyzické zákony v podobě 
výdělků, rozpočtů, hvězdiček. 
Snaží se ho zaškatulkovat. 
U umění ale 1 + 1 nemusí zna-
menat dvě.
                                       Více E15.cz

Autorka je spolupracovnicí redakce

Tipy

ČT art • dnes 21.20

VĚZEŇSKÝ ROCK

Jeden z komerčně 
nejúspěšnějších filmů 
s Elvisem Presleym (v originále 
Jailhouse Rock), kterým ČT 
připomíná dnešní výročí 
čtyřiceti let od jeho úmrtí.

V Plasích začíná 
architektonická výstava

Dnešní vernisáž v Centru 
stavitelského dědictví 
Národního technického 
muzea v Plasích otevře 
výstavu více než čtyřiceti 
děl nominovaných na Čes-
kou cenu za architekturu 
za rok 2017. Výstava k ceně 
pořádané Českou komorou 
architektů potrvá do 27. 
listopadu.

Zemřel autor Doktora 
v domě Richard Gordon
Ve věku 95 let zemřel 
britský lékař a spisovatel 
Richard Gordon, který 
se proslavil sérií knih ze 
života mediků, lékařů a je-
jich pacientů. Informoval 
o tom server BBC. Romá-
ny Doktor v domě, Doktor 
bez hlavy či Doktor v žitě 
vyšly také v českých 
překladech s ilustracemi 
Adolfa Borna.

V rumunském Banátu 
se koná český festival
V prostředí vesnice 
Eibentál v Rumunsku, 
v níž již téměř dvě století 
žije česká komunita, dnes 
začíná šestý ročník festi-
valu, na kterém vystoupí 
na třicet kapel, například 
Wohnout, Jablkoň, Hou-
pací koně nebo Lucie Red-
lová. Organizátoři chtějí 
pořádáním festivalu, kte-
rý končí v sobotu večer, 
pomoci českým krajanům 
v nelehké situaci. 
/čtk, duk/

Krátce

http://magazin.e15.cz/kultura/vitez-festivalu-sundance-tarik-saleh-egypt-je-nyni-hollywoodem-arabskeho-sveta-1336240
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Nikomu  
se nezamlouvá  

pomyšlení, že voda  
v řece je nakažená

krví
a žlučí  

pronásledovaných, 
nešťastných žen.

n Druhý román Pau-
ly Hawkinsové, jejíž 
předloňský debut 
Dívka ve vlaku se stal 
fenoménem, má podo-
bu temného thrilleru, 
jehož děj se odehrává 
kolem tajemných úmr-
tí v temné tůni poblíž 
jednoho britského 
městečka.

NICKIE
Některé z nich vstoupily 
do vody ochotně, kdežto 
jiné ne, a kdybyste se zeptali 
Nickie – tedy ne že by se jí 
někdo ptát chtěl, koneckonců, 
ještě to jaktěživ nikdy nikdo 
neudělal –, Nel Abbottová se 
při tom vzpouzela. Jenomže 
se nikdo neptal a nikdo Nickii 
nehodlal popřát sluchu, 
takže vlastně nemělo smysl, 
aby cokoli říkala. Natožpak 
policii. I kdyby už s policajty 
neměla v minulosti oplétačky, 
o tom by s nimi beztak mluvit 
nemohla. Moc velké riziko.

Nickie měla byt nad krá-
mem s potravinami, vlastně 
to byl jen pokojík s kuchyň-
kou a koupelnou tak mrňa-
vou, že si tohle označení sot-
va zasloužil. Pravda, nestálo 
to za řeč, jakožto výsledek 
celoživotního snažení žádná 
sláva, ale u okna s výhledem 
na město měla pohodlné 
křeslo, kde sedávala a jída-
la, a občas dokonce i spala, 
protože v posledních dnech 
toho moc nenaspala, 
takže jít si lehnout 
pomalu nedáva-
lo smysl.

Seděla tam 
a pozorovala 
všechny ty 
příchody 
a odchody, 
a kdyby to ne-
viděla, stejně 
by to vycítila. 
Něco cítila ještě 
dřív, než se na mostě 
modře rozblikala světla. 
Nevěděla, že se jedná o Nel 
Abbottovou – zpočátku ne.

Lidé se domnívají, že Nic-
kie má zrak jako ostříž, ale 
ono to není tak jednoduché. 
Věděla jen tolik, že si zase 
někdo šel zaplavat. Seděla při 
zhasnutém světle a sledovala 

cvrkot: po schodech vyběhl 
na silnici nějaký muž se psy, 
pak přijelo auto – nebyl to 
anton, jenom normální vůz, 
tmavomodrý.

Detektiv Sean Townsend, 
pomyslela si a měla pravdu. 
Detektiv sešel spolu s tím 
člověkem se psy zase po scho-
dech dolů a pak se přiřítila 
celá kavalerie s blikajícími 
majáčky. Sirény nezapínali. 
Ty neměly smysl. Nebylo kam 
spěchat.

Když včera vyšlo slunce, 
Nickie sešla dolů pro mléko 
a noviny a všichni se o tom 

bavili a kdekdo říkal: 
Další! Letos už druhá. 

Ale když jí povědě-
li, kdo to je, když 

jí pověděli, že je 
to Nel Abbotto-
vá, Nickii došlo, 
že tahle druhá 
nebyla jako ta 

první.
Měla cukání 

zajít k Seanu 
Townsendovi a rov-

nou to vyklopit. Jenomže 
i když byl tenhle mládenec 
milý a zdvořilý, furt to byl 
polda a syn svého otce, takže 
se mu nedalo věřit.

Kdyby pro něj Nickie nemě-
la slabost, něco takového by 
ji ani ve snu nenapadlo. Sám 
si prožil tragédii a Bůh ví, co 
všechno, a k Nickii se choval 

vlídně – v době, kdy byla 
ve vězení, se k ní tak choval 
jako jediný.

Po pravdě řečeno, tohle byl 
už její druhý flastr. Už je to 
nějaký čas, asi šest nebo sedm 
roků. Po svém prvním odsou- 
zení za podvody se řemesla 
téměř vzdala, nechávala si jen 
pár pravidelných zákazníků 
a čarodějnickou partu, která 
tu a tam přicházela vzdát 
úctu Libby a May a všem 
ženám od vody.

Nickie trochu vykládala ta-
rot, přes léto uspořádala pár 
seancí, občas ji někdo požá-
dal, ať naváže kontakt s jeho 
příbuzným nebo s některou 
z plavkyň. Ale žádné nové 
kšefty si už hezky dlouho 
nesháněla.

Jenomže pak jí podruhé 
zkrouhli podporu, takže svůj 
částečný odchod na odpoči-
nek přerušila. S pomocí jed-
noho z těch chlapíků, co dob-
rovolně pomáhali v knihovně, 
si zřídila webové stránky, kde 
nabízela vykládání karet.

Patnáct liber za půl hodiny. 
Poměrně slušná cena – Susie 
Morganová z televize, ta, co 
měla asi takové jasnovidné 
schopnosti jako Nickiina 
prdel, si za dvacet minut 
účtovala dvacet devět liber 
devadesát devět pencí, a to se 
k ní člověk ani nepropracoval 
a poklábosit si mohl tak ako-

rát s někým z jejího „jasnovi-
deckého týmu“.

Nickie měla ty webovky 
sotva pár týdnů, když zjistila, 
že ji na policii udal úřed-
ník dohlížející na pravidla 
obchodování za to, že „není 
schopna poskytnout nezbyt-
ná prohlášení, jež jsou v sou-
ladu s opatřeními k ochraně 
zákazníka“.

Prý opatření k ochraně 
zákazníka! Nickie řekla, že 
netušila, že musí nějaká pro-
hlášení poskytnout; policie 
jí sdělila, že se změnil zákon. 
A jak jsem to asi měla vědět? 
zeptala se. Což pochopitelně 
vyvolalo všeobecné veselí. 
Takže vy umíte nahlížet pou-
ze do budoucnosti? Do minu-
losti ne?

Nesmál se jedině detektiv 
inspektor Townsend, tehdy 
pouhý konstábl. Byl laskavý, 
vysvětlil jí, že to všechno sou-
visí s novými pravidly Evrop-
ské unie. Pravidla Evropské 
unie! Ochrana zákazníka!

Byly doby, kdy lidé podobní 
Nickii byli stíháni (pronásle-
dováni) v souladu se zákonem 
o čarodějnictví a se zákonem 
o podvodných médiích. Teď je 
zase špiní evropští byrokrati. 
To je ale úpadek!

Takže Nickie webové 
stránky zrušila, proklela 
techniku a vrátila se ke sta-
rým osvědčeným způsobům, 

ovšem poslední dobou to bylo 
se zákazníky slabší.

Fakt, že tam ve vodě byla 
Nel, s ní trochu zacloumal, 
to musela přiznat. Cítila se 
pod psa. Ne přímo provinile – 
vždyť tohle nebyla její vina!

A přece si Nickie lámala 
hlavu, jestli neprozradila 
trochu moc, jestli neřekla víc, 
než měla. Ale to, že se věci 
daly do pohybu, jí přece nikdo 
nemohl klást za vinu. Nel 
Abbottová už si beztak hrála 
s ohněm – byla posedlá řekou 
a jejími tajemstvími a po-
sedlost tohoto druhu nikdy 
nekončívá dobře.

Kdepak, Nickie přece Nel 
nikdy nenabádala, ať si kole-
duje o malér. Jenom jí ukázala 
správný směr. A ne že by ji 
nevarovala, to zase prr! Potíž 
je v tom, že ji nikdo neposlou-
chá. Nickie řekla, že v tomhle 
městě se najdou tací, co se 
do člověka začnou navážet, 
jakmile ho zmerčí – vždycky 
to tak bylo. Ale lidi se tváří, 
že nic nevidí, ne? Nikomu se 
nezamlouvá pomyšlení, že 
voda v řece je nakažená krví 
a žlučí pronásledovaných, 
nešťastných žen; místní ji den 
co den pijí.

Další oběť. Letos už druhá
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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OSLAVA 
NEZÁVISLOSTI. 
Muž v indickém 
Ahmadábádu zdobí 
svou motorovou 
rikšu, aby oslavil 
včerejší sedmdesáté 
výročí od chvíle, 
kdy Indie získala 
nezávislost na letité 
britské koloniální 
nadvládě.

n Nová geneticky mo-
difikovaná potravina 
obsahuje výjimečně 
vysoké množství anti-
oxidantů. 

Marek Schwarzmann

Čínští výzkumníci předsta-
vili nový druh rýže, tak-
zvanou nachovou. Svět má 
oslovit nejen svojí netradiční 
barvou, ale hlavně extrémně 
vysokým obsahem antioxi-
dantů. Její konzumace by tak 
mohla pomoci při snižování 
rizika vzniku rakovinného 

bujení, srdečních chorob 
nebo diabetu. 

Za nachové zbarvení nové 
rýže mohou antioxidační 
pigmenty zvané anthokyani-
ny, které se nacházejí mimo 
jiné třeba v borůvkách či 
červeném zelí. Vědcům se 
podařilo naskládat hned osm 
genů, které jsou zodpovědné 
za jejich funkci, do zdrojové-
ho kódu rýže. 

„Vytvořili jsme vysoce 
efektivní systém umožňu-
jící vkládat hned několik 
genových variací naráz. 
Pro syntetickou biologii to 
znamená možnost tvorby 
komplexních biosyntetic-

kých cest v endospermu 
nejen rýže, ale i dalších 
rostlin jako kukuřice, pšenice 

či ječmen,“ uvedl vedoucí 
výzkumu Yao-Guang Liu 
v  Molecular Plant Journal. 

Vědci se již delší dobu snažili 
o uvedení tvorby anthokyani-
nů do rýže, nedařilo se jim to 
však právě kvůli absenci me-
tody, která by zajistila přesné 
vložení sekvence genů, které 
tvorbu antioxidantů mají 
na starosti. 

Nový systém úpravy 
se jmenuje „TransGene 
Stacking II“ a vědci doufají, 
že najde využití při tvorbě 
dalších vylepšených druhů 
potravin. Zároveň také věří, 
že nachovou rýži nepo-
stihnou stejné kontroverze 
jako takzvanou zlatou rýži 
s vitaminem A, která čeká 
na schválení již několik let.

Vědci zjistili, že...

… nachová rýže sníží riziko rakoviny
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NOVÁ RÝŽE. Za nachové zbarvení nové rýže mohou látky, které 
jsou přítomné třeba v borůvkách či červeném zelí.
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