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Poměr sil v ekonomice se změní. Do roku 2050 klesne váha sedmičky 
nejvyspělejších zemí na světovém hospodářství z 35 procent pod pětinu. 
Rozvíjející se země naopak dosáhnou poloviny globálního ekonomického 
výstupu. Adepty na největší růst jsou Barma či Etiopie.  TÉMA / str. 8–9

Výrobce dílů pro 
autobusy zvyší výrobu
Společnost EvoBus vyrá-
bějící v Holýšově díly pro 
autobusy plánuje expanzi. 
Součástí je výstavba nové 
haly, ve které se budou 
vyrábět kompletní skelety 
dálkových autobusů. Chce 
tak nahradit německý zá-
vod mateřské automobilky 
Daimler. str. 4

Evropská komise se 
zabývá stížností k OKD
Česko musí řešit další pro-
blém v souvislosti s úpad-
kem černouhelné těžařské 
společnosti OKD. Evropská 
komise začala vyhodnoco-
vat stížnost americké firmy 
Alcentra, která se týká 
jejího vyloučení z nabídky 
na koupi OKD. str. 5

Japan Tobacco si koupí 
čtvrt filipínského trhu
Čtvrtý největší výrobce 
cigaret na světě, skupina 
Japan Tobacco, oznámil, 
že koupí filipínskou tabá-
kovou společnost Mighty 
Corp. Ta ovládá téměř 
čtvrtinu filipínského trhu. 
Japonci za ni zaplatí  
936 milionů dolarů. str. 6

přečtěte si:

SPECIÁL
Země živitelka

Krátce

Změna plánů
Místo nákupu 210 stejných pásových 
obrněných vozidel zvažuje velení 
vojska mix dvou typů. Důvodem  
je vysoká cena německých 
transportérů 
Puma.
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Liglass Trading po italsku
Česko se po brexitu může stát branou japonských 
firem do Evropské unie, doufá ministerstvo prů-
myslu a obchodu. Už při letmém pohledu na sou-
časné politické poměry to může vzbudit údiv. Až 
tak východně současný politický vítr nevane.
 
Trošku jiný vítr způsobil Lesům České republiky 
škody na bezmála čtvrt milionu metrech krych-
lových dřeva. Škoda že to nepadalo na Zlínsku. 
Mohlo být po prasatech i myslivcích a proti afric-
kému moru nemusela být povolávána armáda.

Po prasatech na Zlínsku stát snad už konečně 
vyřeší živočišný koncentrák v Letech. Koupi areálu 
v lokalitě, kde za druhé světové války umírali 
Romové, definitivně schválila vláda. Ve stejný čas 
se objevila zpráva, že firma AGPI, která vepřín 
vlastní, loni utržila 388 milionů korun. Za letošní 
rok jistě očekává nejméně dvoj- až trojnásobek.
 
Motoristé se konečně dostanou po dálnici až 
do Hradce Králové. Dál ve směru na Jaroměř 
na ně čekají místo stavebních strojů Děti Země. 
Na dálnici D1 se zas na rekonstrukci jednoho 
úseku objeví Kazaši a Italové. Nic proti, ale člověk 
si hned vybaví Liglass Trading.

Vláda pověřila ministra financí Ivana Pilného 
(ANO), aby zvýšením daní ještě více přidusil solár- 
níky. Takové pěkné předvolební gesto polomrtvé 
koalice. Pokud je možnost zabrnkat na populistic-
kou notu společně, tak to jde i bez hádání.

n Pásovými vozidly 
Puma by byly vyzbroje-
ny jen bojové jednotky. 
Týlové by používaly lev-
nější transportéry Ascod 
nebo Lynx.

Pavel Otto

Vládou již dříve schválený stra-
tegický dokument o výstavbě ar-
mády do roku 2025 možná dozná 
změn. Místo nákupu 210 stejných 
pásových obrněných vozidel zva-
žuje velení vojska mix dvou typů. 
Důvodem je vysoká cena němec-
kých transportérů Puma, které 
z nedávných testů ve výcvikových 
prostorech Březina a Libavá vyšly 
nejlépe.

Zkoušky potvrdily spekulace 
z květnového veletrhu IDET, že 
jasným favoritem obchodu de-
setiletí, na nějž má ministerstvo 
obrany vyčleněno přes 50 miliard 
korun, jsou pumy. I proto, že je 
vyvinuly firmy Krauss-Maffei 
Wegmann a Rheinmetall podle 
požadavků a za účasti Bundes-
wehru.

„Vynikaly pohonnou jednotkou, 
zbraňovými systémy i elektro-

nikou. Minusem je cena kolem 
250 milionů, a kvůli složitosti pří-
strojů i nemalé náklady na údrž-
bu,“ uvedl nejmenovaný dů-
stojník generálního štábu s tím, 
že konkurenční obrněnce jsou 
zhruba o sto milionů levnější.

Právě vysoká pořizovací cena 
a nákladný servis jsou důvodem 
úvah o změně armádní koncep-
ce. Plánovači chtějí pumami 
vyzbrojit jen bojové jednotky, 
zatímco štáby, průzkumníci 
nebo zdravotníci by 
používali levnější 
vozidla Ascod, 
která mají ve vý-
zbroji Rakousko 
a Španělsko, nebo 
rovněž německé 
transportéry 
Lynx KF31. Ty při 
porovnání ceny 
a výkonu vycházejí 
nejekonomičtěji, dosud 
je však nemá ve výzbroji 
žádná země. Kdyby sázka padla 
na ascody, vyrobila by je ame-
rická General Dynamics, která 
už Česku dodala přes stovku 
osmikolových pandurů.   

Zda bude navržena změna kon-
cepce, tedy kombinace nákupu 
drahých pum s levnějšími typy, se 

má ukázat koncem měsíce. Podle 
dřívějšího vyjádření náčelníka 
generálního štábu Josefa Bečváře 
předá odborná komise minister-
stvu doporučení, jaké obrněnce 
vybrat. „Komise musí vyhodnotit 
všechny parametry. Lze ale kon-
statovat, že všechna vozidla jsou 
si velmi podobná,“ řekl. 

„Výsledky testování nejsou ješ-
tě dokončené, takže je předčasné 
cokoli komentovat,“ doplnil 

mluvčí ministerstva Jan 
Pejšek.

Úřad Martina 
Stropnického 

(ANO) předpo-
kládá, že smlou-
va s vítězným 
dodavatelem 
bude uzavřena 

do konce příštího 
roku. Vojsko by 

pak mělo být novými 
transportéry přezbroje-

no v dalších sedmi letech. 
Týká se to hlavně 7. mechani-

zované brigády, která má nyní 
na čtyři sta kusů pásových BVP-2 
z osmdesátých let. Ve šrotu by 
však skončit neměly. Používaly 
by je aktivní zálohy a v případě 
vyhlášení mobilizace by byly 
nasazeny.

Armáda chce německé 
obrněnce. Jsou ale drahé

Protagonisté dne

David FORBES-NIXON

ŠÉF SPOLEČNOSTI ALCENTRA

Mutsuo IWAI

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA JAPAN TOBACCO

Peter CROOK

BÝVALÝ ŘEDITEL PFG

Investor si stěžuje v Bruselu, že byl 
vyřazen ze soutěže o OKD, i když 
podal nejvyšší nabídku. Už dříve 
pohrozil Česku arbitráží.

str. 5

Japonská skupina Japan Tobacco 
si nedávnou akvizicí koupila hned 
celou čtvrtinu tabákového trhu 
na Filipínách.

str. 5

Akcie Provident Financial Group 
po negativním výhledu firmy 
během jediného dne ztratily 
75 procent hodnoty.

str. 7

Zápisník  
Daniela Nováka

Jeden obrněný  
transportér Puma vyjde 

zhruba na

250
milionů korun.

NĚMECKÁ KVALITA. Puma je jeden z nejlépe pancéřovaných bojových vozů pěchoty s vysokým poměrem výko-
nu a hmotnosti. Vozidlo má například zaručit posádce přežití při výbuchu miny s ekvivalentem 10 kilogramů TNT.
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n Vláda přitom ne-
schválila materiál, 
na jehož základě mělo 
dojít k postupnému 
rušení kojeneckých 
ústavů. 

Adéla Čabanová

Promarněná šance. Tak vní-
mají odborníci na pěstounskou 
péči rozhodnutí vlády, která od-
ložila návrh ministerstva práce 
a sociálních věcí na transfor-
maci péče o potřebné děti. „Vlá-
da neřeší situaci systému péče 
o ohrožené děti,“ říká Marie 
Oktábcová z Nadace J&T.

Na materiál měly navázat 
změny asi patnácti norem. 
Nakonec by v roce 2025 začal 
platit zákaz posílat do ústavů 
děti mladší sedmi let.

Některé kraje se ovšem 
mezitím samy snaží omezovat 
posílání batolat do ústavů. 
Pardubický kraj letos schválil 
strategii, díky níž se postupně 
úplně přestanou nejmenší děti 
do ústavů posílat. „Zastáváme 
názor, že malé děti do ústav-
ních zařízení nepatří,“ říká 
Pavel Šotola, radní Pardu-

bického kraje. Tamní dětská 
centra a domovy mají vlastní 
plány, jak se přemění na ko-
munitní péči a posílí terénní 
i ambulantní pomoc rodinám. 
Podobně jako ve Zlínském 
kraji, kde přestali nejmenší 
děti posílat do ústavů loni. 

Podle většiny ostatních kra-
jů to nejde, a k ministerskému 
materiálu měly negativní 
připomínky. „Bez ústavů, kte-
ré poskytují i těm nejmenším 
dětem okamžitou krátkodo-
bou pomoc, se v budoucnu 
neobejdeme,“ míní Pavel 
Svoboda, náměstek hejtmana 
Libereckého kraje. 

Také podle Martina Kupky, 
náměstka hejtmanky Středo-
českého kraje, se vždy budou 
muset některé děti spolehnout 
na ústavy: „Není pravda, že 
jediná správná cesta je nedat 
ani jedno dítě do ústavu. Může 
to některé děti ohrozit.“ 

Zákaz posílat malé děti 
do ústavů kolektivní péče se 
chystá už dlouho. Podle dřívěj-
ších vládních slibů měl nastat 
už loni. Péče o dítě v dětském 
domově pro děti do tří let věku 
vyjde měsíčně veřejné rozpo-
čty zhruba na 50 tisíc korun, 
zatímco náhradní rodinná 
péče na 20 tisíc korun. 

Kraje ruší ústavy  
pro nejmenší děti
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Hlavní město chce zadat 
změnu územního plánu nut-
nou pro plán posílení kapacit 
a propojení železnice v me-
tropoli. Takzvaný projekt 
Nové spojení 2 zahrnuje i dva 
tunely a novou podzemní sta-
nici umístěnou mezi hlavním 
nádražím a muzeem. Změnu 
územního plánu doporučili 
radní. Projekt je zatím pouze 
ve fázi studie.

Ambiciózní projekt počítá 
se dvěma tunely, které mají 
oba začínat u Florence a po-

kračovat do nové zastávky 
Opera. Jeden z tunelů má dále 
pokračovat přes zastávku 
Karlovo náměstí na smíchov-
ské nádraží a druhý přes 
zastávku Náměstí Bratří 
Synků do Edenu.

Nová stanice má zjednodu-
šit cestujícím příměstských 
vlaků přestup na dálkové 
spoje a metro. Projekt také 
zvýší kapacitu příměstských 
spojů, což usnadní dojíždění 
veřejnou dopravou z okolí 
Prahy. /čtk/

Nová zastávka vlaků 
bude pod zemí

• V roce 2015 podle dat ÚZIS přijaly dětské domovy pro děti do tří let 
1666 dětí. Z toho třetina přišla ze sociálních důvodů, třetina ze zdravot-
ně-sociálních a třetina ze zdravotních důvodů. 

• 1666 dětí bylo zároveň během roku z ústavů propuštěno, z nich 467 strá-
vilo v ústavu déle než rok. Z propuštěných dětí jich 158 šlo rovnou 
do dětského domova.

• Ke konci roku 2015 bylo v domovech pro děti do tří let 1174 dětí. Od roku 
2007 do roku 2012 jich bylo kolem 1400 až 1500.

• Zatímco v Jihomoravském kraji bylo na konci roku 2015 v přepočtu 
na sto tisíc dětí v ústavech 189 dětí, v Libereckém kraji sedm.

Jiný kraj,  
jiný přístup

n Nejvyšší státní 
zástupce by měl kvůli 
únikům informací vy-
povídat příští týden.

Ministr spravedlnosti Robert 
Pelikán (ANO) se nakonec 
rozhodl zbavit mlčenlivosti 
nejvyššího státního zástupce 
Pavla Zemana. Učinil tak 
poté, co mu sněmovní komise 
pro vyšetřování úniku infor-
mací z vyšetřovacích spisů 
objasnila důvody, proč chce 
žalobce vyslechnout. 

„Konečně jsem se dozvě-
děl, v jakém rozsahu a proč 
komise potřebuje zbavit pana 
nejvyššího státního zástupce 
mlčenlivosti, takže jsem to 
do protokolu učinil, abych 
to dále neprotahoval,“ uvedl 
Pelikán. Žalobce by mohl být 

komisí vyslechnut během 
příštího týdne. 

Ministr původně odmítal 
Zemana zbavit mlčenlivosti 
pro výslech před komisí. 
Zdůvodňoval to tím, že 
žádost komise nebyla řádně 
zdůvodněna podle zákona 
o státním zastupitelství. 
Předseda komise Martin Plí-
šek (TOP 09) obvinil ministra 
z obstrukce.

Komise už včera vyslechla 
bývalého šéfa protimafi-
ánského útvaru Roberta 
Šlachtu, který odmítl, že by 
informace z vyšetřovacích 
spisů unikaly z útvaru pod 
jeho vedením. Podobně se 
pak vyjádřila také pražská 
vrchní státní zástupkyně 
Lenka Bradáčová, pokud by 
šlo o případné úniky ze stát-
ního zastupitelství. /čtk/

Žalobce Zeman dostal povolení 
promluvit před komisí

Na dopravu bude  
méně peněz
Ministerstvo financí navrh-
lo snížit rezortu dopravy 
původně slíbený nárůst roz-
počtu na dopravní stavby 
o 1,5 miliardy korun. V červ-
nu získalo ministerstvo 
dopravy příslib navýšení 
peněz o deset miliard, nako-
nec to bude jen 8,5 miliardy 
korun. 

Senátoři žádají zrušení 
části stavební novely
Skupina 17 senátorů navrh-
la Ústavnímu soudu, aby 
zrušil část novely stavební-
ho zákona. Odstranit chce 
pasáže, které ruší nebo 
omezují účast spolků, a tím 
i veřejnosti ve stavebních 
řízeních, což vadilo hlavně 
ekologickým organizacím. 
/čtk/

Krátce

ZLEPŠENÍ PRO PASAŽÉRY. Nové tunely a stanice zjednoduší 
dojíždění do Prahy hromadnou dopravou.
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Největším úspěchem mini-
sterstva pro místní rozvoj 
v tomto volebním období je 
dočerpání evropských dota-
cí z programového období 
2007 až 2013. Po bilanční 
schůzce s ministryní Karlou 
Šlechtovou (za ANO) to řekl 
premiér Bohuslav Sobotka 
(ČSSD). Podle jeho slov 
se jednoznačně podařilo 
dočerpání evropských 
dotací z minulého progra-

mového období. „Vyčerpalo 
se přes 96 procent,“ upřesnil 
premiér. 
Za úspěch považuje rovněž 
přijetí novely stavebního 
zákona nebo nového zákona 
o veřejných zakázkách, který 
platí od října loňského roku. 
Pokud jde o věci, které se 
nepovedly, Sobotka zmínil 
zákon o sociálním bydlení 
nebo zákon o veřejných 
dražbách. /čtk/

Sobotka Šlechtovou 
chválil za dotace

Ministr spravedlnosti Robert 
Pelikán (ANO) trvá na tom, že 
žádost o vydání Andreje Babiše 
v kauze dotace pro farmu Čapí 
hnízdo je motivována snahou 
ovlivnit výsledek sněmovních 
voleb. Pelikán již dříve pro týde-
ník Respekt prohlásil, že policie 
nemohla mít žádný rozumný 
důvod, aby žádala o zbavení 
imunity Babiše a Jaroslava 
Faltýnka právě nyní.

Pelikána za jeho slova kritizoval 
například ministr vnitra Milan 
Chovanec (ČSSD), který po něm 
požadoval vysvětlení nebo 
omluvu. Záležitostí se bude 
také zabývat sněmovní ústavně- 
-právní výbor.  NÁZORY str. 10

Žádost o vydání 
Babiše motivují volby 
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n Čtvrt kilometru na 
délku má mít nová 
hala, která firmě 
z Domažlicka umožní 
zvýšit produkci o tři 
tisíce autobusových 
skeletů ročně. 

Karel Pučelík

Společnost EvoBus vyrábí 
v Holýšově díly městských 
a cestovních autobusů. 
Kamiony je pak odvážejí 
do Německa, kde se z nich 
v závodech mateřské auto-
mobilky Daimler komple-
tují karoserie. EvoBus chce 
získat tuto pokročilejší fázi 
výroby pro sebe. 

Součástí expanze závodu 
je stavba nové haly, ve které 

se z dosavadních segmentů 
budou vyrábět celé skelety 
dálkových autobusů. Půdo-
rys samotné haly měří  
30,4 tisíce metrů čtvereč-
ních a stavbu doplní 
také samostatná 
administrativní 
budova a ener-
gocentrum. 

Dosavad-
ní plocha 
holýšovského 
závodu se tak 
rozroste o více 
než třináct 
hektarů. Zahr-
nuje také parkoviště 
rozšířené o dalších 265 stání. 
Vyplývá to ze zprávy o po-
suzování vlivů na životní 
prostředí. 

Evobus vyrábí 3400 seg- 
mentů městských a dál-

kových autobusů značek 
Mercedes-Benz, Setra nebo 
Omnibus ročně. Nově by měl 
produkovat tři tisíce suro-

vých skeletů dálkových 
autobusů. Železnice 

tak bude do Ně-
mecka vozit celé 

karoserie. Po- 
čet dosud 
vyráběných 
komponentů 
pro městské 

autobusy se 
tak nezmění, 

ale celková kapa-
cita závodu vzroste 

téměř dvojnásobně.
Kvůli rozšíření výroby 

bude také třeba téměř 
zdvojnásobit současný 
počet pracovníků. Namísto 
nynějších 640 zaměstnanců 
jich bude potřeba 1172. Se 

EvoBus rozšíří výrobu 
autobusových karoserií 

Nová výrobní  
hala má zabírat plochu

30,4
tisíce metrů  
čtverečních.

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

262633/527 inzerce

stavbou chce EvoBus začít 
už v letošním roce. 

Rozšíření holýšovského 
závodu přitom nemusí být 
jedinou investicí Daimleru 

v Česku. V Úžici u Prahy 
může vzniknout logistické 
centrum německé automo-
bilky, v němž by pracovalo 
devět stovek lidí.  Více E15.cz

SVAŘOVNA. Patrně nejvyšší podíl práce při výrobě částí surových 
autobusových karoserií připadá na svářeče.
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http://praha.e15.cz/praha/novinky/severne-od-prahy-se-chysta-obri-sklad-daimleru-pro-evropu-cast-budou-obsluhovat-jen-roboti-1336407
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n Pokud zítra věřitelé 
schválí reorganizaci 
OKD, podnik připadne 
státu za osmdesát mi- 
lionů korun. Američa-
né, kteří nabídli sedmi-
násobek, si teď stěžují 
u Evropské komise.

Česko musí řešit další pro-
blém v souvislosti s úpad-
kem černouhelné těžařské 
společnosti OKD. Evropská 
komise mu oznámila, že za-
čala vyhodnocovat stížnost 
americké firmy Alcentra ze 
skupiny BNY Mellon. Týká 
se jejího vyloučení z nabídky 
na koupi OKD. Američané 
už dříve oznámili, že proti 
Česku zvažují arbitráž.  

OKD je v úpadku od loň-
ského května. Zítra se bude 
konat schůze věřitelů, která 
má schválit reorganizační 
plán firmy. Pokud projde,  
doly a provozní majetek bu-
dou vloženy do nově založe-
né společnosti OKD Nástup-
nická. Sto procent akcií v ní 
získá státní podnik Prisko. 
V původní společnosti OKD 
zůstanou jen pohledávky 
za bývalými majiteli. Prisko 
má OKD získat za osmdesát 
milionů korun. Společnost 
Alcentra proti tomu podle 
dostupných informací nabí-
zela 540 milionů korun. 

Firma neuspěla 
v tendru o OKD, 
řeší to Brusel  

Společnost Alcentra Limited se 
sídlem ve Velké Británii, která 
za OKD nabídla 540 milionů 
korun, je ovládána finančním 
domem Bank of New York 
Mellon. Ten v minulosti 
působil i jako zajišťovací 
agent dluhopisů vydávaných 
loterijní společností Sazkou 
pro financování výstavby 
multiarény v pražských 
Vysočanech. BNY Mellon byla 
také jako jediný zajištěný 
věřitel zkrachovalé Sazky 
vyplacena počátkem března 
2012. Získala přes půl miliardy 
korun. 

Česká stopa 
newyorské banky

jedinečná výstava

vstup zdarma

Koncert  
monKey Business, jelen,  

tomáš Klus a další
3d projeKce na vltavě

praha | náplavKa                   
31. 8. – 3. 9. 2017

www.autananaplavce.cz Pod záštitou   
Hlavního města Prahy

česKých  
premiér  9 

Partneři:

134,5x297_Naplavka.indd   1 22/08/17   10:55
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Zástupci OKD ale dříve 
uvedli, že nabídka byla nevý-
hodná, protože požadovala, 
aby závod měl v hotovosti 
nejméně 886 milionů korun 
a veškerou letos vygenerova-
nou hotovost.

Alcentra s takovým vý-
kladem nesouhlasí. Uvádí 
mimo jiné, že při správném 
vyhodnocení její nabídky 
by uspokojení pohledávek 
bylo téměř pětkrát vyšší než 
uspokojení nabízené podle 
nynějšího reorganizačního 
plánu OKD. Prisko podle 
firmy získává nedovolenou 
státní podporu. /čtk/

Jesenická Velká Kraš 
chystá těžbu křišťálu
Až pět tisíc tun křemene, ze 
kterých získá 25 tun křišťálu 
ročně, plánuje těžit jesenická 
obec Velká Kraš. Obvodní 
báňský úřad dobývání povo-
lil. Obec zatím nerozhodla, 
zda bude potřebovat strate-
gického partnera. 

Sociální sítě zvyšují podíl 
na on-line reklamě
Až na dvacet procent z loň- 
ských třinácti by mohl 

vzrůst podíl reklamy na so- 
ciálních sítích na interneto-
vé inzerci. Loni zadavatelé 
utratili kolem 2,5 miliardy 
korun, plyne z údajů společ-
nosti AMI Digital. Více E15.cz

Zkrácené úvazky nabízí 
téměř polovina firem
Takřka každá druhá větší 
firma umožňuje zkrácené 
úvazky, plyne ze studie BDO. 
Ta navrhuje daňové zvýhod-
nění zkrácených úvazků, 
neboť zčásti řeší nedostatek 
pracovníků. /čtk/ 

Krátce

http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/na-socialnich-sitich-se-pristi-rok-protoci-petina-internetove-reklamy-1336500
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Vienna Insurance Group

Rakouské pojišťovně vzrostl v pololetí zisk před zdaněním 
o 9,6 procenta na 221 milionů eur. Zasloužily se o to zejména výnosy 
z prodeje akcií a přínos konsolidace neziskových bytových družstev.

BHP 

Největší producent nerostných surovin na světě hospodařil 
ve finančním roce 2017 s čistým ziskem 5,89 miliardy dolarů po loňské 
rekordní ztrátě 6,39 miliardy dolarů. Tržby vzrostly o 24 procent 
na 38,33 miliardy dolarů. /čtk/

Výsledky

n Společnost JT koupí 
cigaretové výrobce 
na Filipínách a v In-
donésii. Na domácím 
japonském trhu totiž 
sílí tlak na omezení 
kouření před olympiá-
dou v Tokiu 2020.

Tomáš Stingl

Čtvrtý největší výrobce 
cigaret na světě, skupina Ja-
pan Tobacco, včera oznámil, 
že koupí filipínskou tabáko-
vou společnost Mighty Corp. 
Ta ovládá téměř čtvrtinu 
filipínského trhu. Japonci 
za ni zaplatí 936 milionů 
dolarů. „Transakce je dalším 
příkladem naší expanze 
do zahraničí,“ uvedl člen 
představenstva japonské 
skupiny Mutsuo Iwai.

Jde už o druhý velký ná-
kup, který japonská  
společnost tento měsíc 
oznámila. Tím prvním je 
převzetí dvou společností 
v Indonésii za 677 milionů 
dolarů. Při započtení jejich 
dluhu, který Japonci převez-
mou, jde celkově o nákup 
za miliardu dolarů. Japan 
Tobacco zároveň oznámi-
la, že hodlá hledat další 

akvizice v Africe a Latinské 
Americe.

Tabákový gigant se 
snaží přenést své aktivity 
více do zahraničí, protože 
v samotném Japonsku sílí 
tlak na zavedení zákazu kou-
ření ve vnitřních veřejných 
prostorách kvůli olympiádě 
v Tokiu v roce 2020. „Minis-
terstvo zdravotnictví se váž-
ně obává, že Japonsko získá 
image jako ráj kuřáků,“ ko-
mentoval situaci portál The 
Japan Times. Původní návrh 
protikuřáckého zákona na-
razil na odpor části politiků, 

restauratérů i tabákového 
průmyslu. Mezinárodní 
zdravotnická organizace 
WHO naléhá na urychlené 
zpřísnění protikuřáckých 
předpisů s tím, aby se za tři 
roky nekonala „nejnezdra-
vější olympiáda“ v dějinách.

Japonsko bylo dosud 
v otázce kouření jednou 
z nejvíce benevolentních 
vyspělých zemí. V poslední 
době ale kuřáků ubývá a loni 
jejich počet poklesl poprvé 
ve sledované historii pod 
pětinu populace na 19,8 pro-
centa.

Japonští výrobci 
cigaret expandují

Vietnam bude privatizovat Petrolimex

Vietnamská vláda chce v příštím roce prodat 24,86 pro-
centa akcií státního podniku Petrolimex, který se mimo 
jiné zaměřuje na distribuci pohonných hmot. Stát se nyní 
snaží zbavovat podílů ve firmách, které mnohdy dosahují 
pouze velmi nízkého zisku. 

Indonésie koupí ruské stíhačky za olej či kávu

Indonésie pořídí 11 ruských 
bojových letounů  
Suchoj SU-35 v hodnotě 
1,14 miliardy dolarů. Uhradí 
je jak finančními prostřed-
ky, tak dodávkami komodit 
až do výše 570 milionů 
dolarů. Dodávky by měly 
být zahájeny do dvou let. 
O složení dodávek strany 
ještě jednají, nicméně dříve 
zaznělo, že by měly zahrno-
vat palmový olej, čaj a kávu. 

Maďarsko a Slovinsko soupeří o investici

Kanadský výrobce automobilových součástek Magna 
International by mohl postavit svůj plánovaný závod 
na západě Maďarska, pokud brzy nezíská definitivní sou-
hlas úřadů se stavbou ve Slovinsku. Oznámil to lublaňský 
rozhlas. O továrnu, která má dát práci čtyřem stovkám 
lidí, obě země soupeří.

CNN vysílá na Snapchatu

Televize CNN zahájila denní zpravodajskou relaci The 
Update na populární mobilní aplikaci Snapchat. S cílem 
přilákat mladší generaci každý den uvede minimálně pět 
událostí z celého světa. CNN, NBC a další média vytvářejí 
více digitálního obsahu, aby přilákaly generaci mileniálů. 

J&J má ženě vyplatit 417 milionů dolarů

Soudní porota v Kalifornii nařídila americké společnosti 
Johnson & Johnson vyplatit 417 milionů dolarů ženě, která 
tvrdí, že v důsledku používání hygienických produktů 
firmy obsahujících mastek onemocněla rakovinou vaječ-
níků. J&J se proti pondělnímu verdiktu odvolá. 

Zemětřesení na Ischii zabilo minimálně dva lidi

Přinejmenším dvě oběti a 39 zraněných si vyžádalo země-
třesení, které zasáhlo v pondělí večer jihoitalský ostrov 
Ischia. Záchranáři celou noc dostávali zpod trosek zavale-
né lidi. V důsledku otřesů o síle čtyř stupňů se především 
v severní části ostrova, který leží nedaleko Neapole, zřítilo 
několik domů i část kostela. Čeští turisté jsou v pořádku, 
informovala mluvčí české diplomacie. /čtk/

Krátce

Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,523

Čína 1 3,327

Dánsko 1 3,507

EMU 1 26,085

Chorvatsko 1 3,523

Japonsko 100 20,263

Kanada 1 17,617

Maďarsko 100 8,589

Norsko 1 2,804

Polsko 1 6,092

Rusko 100 37,541

Švédsko 1 2,734

Švýcarsko 1 22,952

Turecko 1 6,336

USA 1 22,160

Velká Británie 1 28,442

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 22. 8. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  

CETV 92,75   0,38 % 

ČEZ 425,00   0,14 % 

Erste Bank 928,00   0,12 % 

Fortuna 150,00   -0,30 % 

Kofola 419,90   0,00 % 

KB 999,60   -0,34 % 

Moneta 77,70   0,97 % 

O2 CR 276,50   -0,54 % 

Pegas 1 018,00   -0,20 % 

Philip Mor. ČR 15 549,00   0,32 % 

TMR 680,00 0,00 %

Unipetrol 292,30   0,21 % 

VIG 650,30   0,59 % 

Celkový objem (v tisících korun) 355 730

Akcie na pražské burze 22. 8. 2017 
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n Francouzský prezi-
dent se hodlá setkat 
jen s těmi zástup-
ci států, kteří jsou 
„vstřícní“ vůči evrop-
ské integraci.

Francouzský prezident 
navštíví Rumunsko, Bul-
harsko a Rakousko, kde se 
také setká se šéfy vlád České 
republiky a Slovenska, ale 
vynechá Maďarsko a Polsko, 
jejichž pravicové vlády jsou 

obviňovány z odmítání unij-
ních hodnot, tvrdí agentura 
Reuters. 

Prezident se ale při nad-
cházející cestě do střední 
a východní Evropy zaměří 
na země, které jsou podle 
Elysejského paláce nejvstříc-
nější k evropské integraci 
a nesejde se s představiteli 
Maďarska a Polska.

Zdroj prezidentského 
Elysejského paláce agentuře 
řekl, že Macron se chystá 
navštívit země, které „přičí-
tají největší význam svému 

evropskému ukotvení“. Zdroj 
současně odmítl tvrzení, že 
se Macron snaží vrazit klín 
mezi země střední a východ-
ní Evropy, které jsou nejvíce 
proti reformám zaměřeným 
na omezování sociálního 
dumpingu a platů vyslaných 
pracovníků, a ty, které vidí 
možnost kompromisu.

Reuters cituje dva polské 
vládní zdroje, podle kterých 
se polská vláda snažila Ma-
crona pozvat, aby Varšava 
byla součástí jeho cesty. Pří-
liš ochoty ale vláda neviděla, 
řekl jeden z těchto zdrojů. 
Macronovo zvolení oživilo 
německo-francouzskou osu, 
ale v Polsku a Maďarsku vy-
volalo obavy z „vícerychlost-
ní Evropy“, která by mohla 
omezit jejich vliv, finanční 
podporu a konkurence-
schopnost.

Paříž si dlouho stěžuje, 
že země střední a východní 
Evropy získávají nespra-
vedlivé výhody „sociálním 
dumpingem“ levné práce. 
Podle Paříže vyslaní pracov-
níci s relativně nízkými platy 
ohrožují pracovní místa 
v bohatších zemích. /čtk/
 NÁZORY str. 10

Macron při cestě střední 
Evropou vynechá  
Polsko i Maďarsko

www.E15.cz | 7 |

NA CESTĚ. Emmanuel Macron navštíví Rumunsko, Bulharsko 
i Rakousko, kde se setká se šéfy vlád Česka a Slovenska.

Fo
to

 re
ut

er
s

Fo
to

 č
tk

Spojené státy budou pokra-
čovat v boji proti teroris-
tům v Afghánistánu, aby 
se vyhnuly nepřijatelným 
dopadům rychlého stažení 
americké armády ze země. 
Řekl to prezident Donald 
Trump, který představil 
novou americkou strategii 
pro Afghánistán a jižní Asii. 
Spojené státy posílí svou 
přítomnost v Afghánistánu, 
kolik vojáků do země nově 
pošlou, ale Trump neřekl. 
Hnutí Tálibán v reakci 
pohrozilo dalším odporem 
proti Američanům.

„Pokud se Spojené státy 
nestáhnou z Afghánistánu, 
stane se naše země novým 
pohřebištěm pro tuto vel-
moc,“ uvedl Tálibán. Jeho 
mluvčí také řekl, že „dokud 
bude byť jen jeden americ-

ký voják“ v Afghánistánu, 
islamističtí povstalci budou 
pokračovat v džihádu proti 
USA.

Americký prezident 
na vojenské základně Fort 
Myer u Washingtonu také 
uvedl, že zájmem USA 
ve vztahu k Afghánistánu 
a Pákistánu je především 
zajistit, aby se tyto země 
nestaly útočištěm pro 
teroristy ohrožující USA. 
„Sdílím frustraci americ-
kého lidu,“ řekl Trump, 
podle kterého jsou Ameri-
čané vyčerpaní z „války bez 
vítězství“. Právě zabránit 
teroristům, aby v Afghánis-
tánu a Pákistánu nacházeli 
bezpečné útočiště, je podle 
amerického prezidenta 
hlavním zájmem USA v ob-
lasti. /čtk/

Trump odložil odchod  
z Afghánistánu

n Investoři reagovali 
na negativní výhled 
hospodaření firmy 
a odchod ředitele vý-
prodejem.

Jiří Liebreich

Akcie britského Providentu 
utrpěly brutální ztrátu 75 pro-
cent své hodnoty. K poklesu 
došlo po rezignaci ředitele 
společnosti Petera Crooka 
kvůli opětovně zhoršenému 
finančnímu výhledu a zrušení 
výplat dividend. Provident 
navíc očekává ztrátu osm-
desát až sto dvacet milionů 
liber, tedy 3,4 miliardy korun.
„Jde o vskutku unikátní 
propad,“ upozorňuje akciový 

analytik České spořitelny 
Jan Šumbera. „Dramatické 
zhoršení výhledu v investo-
rech vyvolává otázku, na kolik 
je model poskytování 
půjček životaschop-
ný. Firma tvrdě 
platí za změnu 
své strategie, 
kdy podomní 
obchodníky 
a výběrčí 
vystřídali 
sofistikova-
něji vybavení 
pracovníci,“ 
vysvětluje.

Firma hodlá zrušit 
pololetní a pravděpodobně 
i celoroční dividendu. „Vý-
znamným rizikem zůstává 
nutnost doplnit kapitál skr-

ze emisi akcií,“ doplnil. Mezi 
hlavní příčiny krize přitom 
patří pokles objemu úspěšně 
vymožených pohledávek. Za-

tímco loni se podařilo 
získat devadesát 

procent částek, 
letos jen 57.

„Takhle 
monstrózní 
propad je 
překvapivý,“ 
míní Josef 

Němeček ze 
společnosti 

Patria. „Zatímco 
v červnu předpo-

vídali celoroční zisk 
kolem šedesáti milionů 
liber, nyní hovoří o ztrátě 
až sto dvacet milionů. Je to 
brutální otočka,“ dodává.

Provident zažil akciový propad
Karel Pučelík

Německo Itálie a Francie 
tlačí na Evropskou komisi, 
aby ztížila zahraničním in-
vestorům nákup evropských 
firem. To nápadně navazuje 
na politiku Německa, které 
přezkoumává čínské akvi-
zice na svém trhu. Čínská 
vláda zase nechce, aby inves-
tice končily ve fotbalových 
klubech, kasinech a podni-
cích s pochybnou pověstí.

„Nejedná se o formu 
protekcionismu, ale spíše 
šanci monitorovat operace, 
které jsou nekompatibilní 
s evropskými pravidly,“ řekl 
italský ministr průmyslu 
Carlo Calenda deníku La 
Stampa. Ačkoli v dokumen-
tech konkrétní země ani 

firmy neuvádějí, je zjevné, že 
pokusy o prohloubení regu-
lace jsou namířeny zejména 
na čínské firmy. 

Evropští státníci mají 
obavy o rovné podmínky při 
obchodech a akvizicích, pro-
tože evropský trh je na rozdíl 
od čínského velmi otevřený. 
Silný vliv na čínské společ-
nosti navíc má vláda, která 
nákupy podporuje.

S investiční politikou 
nejsou spokojeni ani Číňané, 
úřadům se nelíbí, do jakých 
odvětví peníze míří. Proto 
chtějí zabránit čínským 
investorům nakupovat 
fotbalové kluby, kasina 
a různé podniky zábavního 
průmyslu. Nákupy podobné 
akvizici fotbalové Slavie tak 
zřejmě končí.  Více E15.cz

Na čínské akvizice  
si posvítí komise

Hodnota
firmy se během 
několika minut 

propadla o 

 75
procent.



Velký úklid v euroamerickém 
světě po bolestivém sesuvu 
finančního byznysu vyhro-
til rozdíl v tempech růstu 
vyspělých ekonomik a zbytku 
světa, náskok někdejších 
hospodářských supervelmo-
cí se tak rok co rok snižuje. 
Do první třicítky nejrychleji 
rostoucích ekonomik světa 
pro příští rok nezařadil Me-
zinárodní měnový fond ani 
jednu evropskou ekonomiku, 
z amerického kontinentu 
je to jediná země: Panama, 
vděčící za svůj růst strategic-
ké poloze.

„Zatímco původní hegemo-
ny ekonomické moci krutě 
zasáhla globální finanční kri-
ze, ekonomicky méně vyspě-
lých, zato však hospodářsky 
stabilizovaných zemí se krize 
dotkla jen okrajově,“ uvádí 
hlavní ekonomka Raiffeisen- 
bank Helena Horská. „Feno-
mén ekonomické dominance 
Západu poměrně rychle 
slábne. Co nyní vidíme, je 
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Starší trhy se stanou méně atraktivní pro talentovanou pracovní sílu 
i byznysmeny, čímž ztratí velkou část svého vlivu. I takové důsledky 
bude mít pro tradiční růstové lídry přeskupení sil v globální ekonomice 
během příštích dekád. Podle ekonomů se tím dále prohloubí nesnáz 
v podobě stagnující produktivity práce trápící současné vyspělé 
ekonomiky světa. 

Jejich vládám nezbude než se pokoušet udržet vyspělý byznys 
v zemi daňovými úlevami a podporou investic. „Letošní růst produktivity 
ve Spojených státech není žádný zázrak a jen potvrzuje fakt, že jde 
o dlouhodobý problém, a to nejen americké ekonomiky. Loni v Americe 
produktivita práce dokonce poklesla, což se stalo poprvé od roku 
1982,“ připomíná ekonom České spořitelny Michal Skořepa. 

Vyspělé ekonomiky  
podlehnou spirále chřadnutí

Jaroslav
Bukovský

Téma připravil

Světovou ekonomiku 
ovládnou rozvíjející se země
n Necelá dekáda od počátku finanční krize stačila na to, aby se na šachovnici globál-
ního ekonomického růstu opět změnil poměr sil. V následujících desetiletích klesne 
váha sedmičky nejvyspělejších zemí na světovém hospodářství ze současných  
35 procent na méně než pětinu. Naopak premianti ze spolku rozvíjejících se ekono-
mik se v roce 2050 postarají o bezmála polovinu globálního ekonomického výstupu.

v případě rozvíjejících se 
ekonomik bude mezi třemi 
až pěti procenty. Váha sed-
mičky nejvyspělejších zemí 
na světovém hospodářství 
tak do roku 2050 klesne 
ze současných 35 procent 
na méně než pětinu. Premi-
anti ze spolku E7 se naopak 
postarají o bezmála polovinu 
globálního ekonomického 
výstupu. Podíl Evropské 
unie pak propadne o třeti-
nu, ze současných patnácti 
na méně než deset procent. 
„Eurozóna jako celek ztratila 
během krize eura hodně ze 
své reputace,“ připomíná 
Horská.

KORMIDLO V ASIJSKÝCH RUKOU
Růstové otěže má propříště 
převzít Asie. Mezinárodní 
měnový fond ve své globální 
růstové top ten pro příští rok 
jmenuje osm asijských a dvě 
africké ekonomiky. Expanzi 
Asie vydatně pomůže i sílící 
pozice regionu na světové fi-
nanční mapě. „Od vypuknutí 
finanční krize došlo k výraz-
né regulaci v odměňování 
bankéřů i velikosti riziko-
vých expozic u evropských 
bank, ale i ve Spojených 
státech. Řada finančníků si 
tak našla místo na asijském 
trhu,“ říká expert agentury 
Moody’s Tomáš Holinka. 

Komplikací pro asij-
ský růst mohou být však 
mocenské ambice taměj-
ších ekonomických lídrů. 
„Jedním z faktorů, který 
může narušit hospodář-
skou prosperitu regionu, 
je vojenský potenciál Číny, 
ke kterému jí pomohl právě 
růst její ekonomiky. Peking 
je v zahraniční politice stále 
asertivnější a ostatní země 
jsou více motivované k tomu 
zvýšit vlastní vojenské výda-
je,“ připomíná například šéf 
neziskové organizace Rada 
pro mezinárodní vztahy 
Richard Haass.

návrat světové ekonomiky 
k větší vyrovnanosti mezi 
jednotlivými centry růstu,“ 
uvádí spoluautor studie 
poradenské společnosti PwC 
Thomas Modly. 

SEDMIČKOVÁ ROŠÁDA
Symbolem proměny glo-
bálního hospodářství bude 
klesající váha současných 

nejvyspělejších ekonomik 
světa ze skupiny G7 ve pro-
spěch expandujících rivalů 
ze spolku E7, tedy nejvý-
znamnějších zemí prozatím 
označovaných přívlastkem 
rozvíjející se. Zatímco ještě 
v roce 2014 podle dat PwC 
vytvořily země G7 o 80 pro- 
cent vyšší ekonomický 
výstup než spolek E7, v roce 

2050 má být situace přesně 
opačná. Sedmička rozvíjejí-
cích se ekonomik vyprodu-
kuje hodnoty za 138 bilionů 
dolarů, zatímco G7 nedosáh-
ne ani na 70. 

DVOJNÁSOBNÉ TEMPO RŮSTU
Obrat v poměru sil odráží 
propastný chronický rozdíl 
v tempech hospodářského 
rozvoje mezi vyspělými 
a rozvíjejícími se zeměmi 
světa, který ekonomové 
očekávají pro příští dekády. 
„Do konce dvacátého století 
rostly obě skupiny zemí 
po dlouhou dobu přibližně 
stejně rychle, nyní rostou 
rozvíjející se ekonomiky 
neustále přibližně dvoj-
násobným tempem oproti 
rozvinutým ekonomikám,“ 
říká investiční specialista 
Consequ Michal Stupavský. 

Zatímco tak vyspělé země 
z G7 mají během příštích 
třiceti let růst v průměru 
o 1,6 procenta ročně, tempo 

ZATÍM NEJBOHATŠÍ. Poslední mezinárodní summit představitelů skupiny G7 se konal letos v květnu v italské Taormině.
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Čínský zázrak střídá Indie

  Očekávaný hospodářský růst podle regionů (v procentech) Očekávaný růst české ekonomiky 
v příštích pěti letech (v procentech)

   Nejrychleji rostoucí ekonomiky světa v roce 2016 (roční růst v procentech)

Barma, Etiopie, Pobřeží slo-
noviny nebo třeba Libye, to 
jsou země, které se mohou 
v příštích pěti letech podle 
Mezinárodního měnového 
fondu přetahovat o primát 
v disciplíně nejrychlejšího 
hospodářského růstu napříč 
modrou planetou. Porostou 
totiž i rychleji než o deset 
procent ročně. Do podoby 
světové ekonomiky však 
nejvíce zasáhnou Čína a In-
die, přinejmenším pro příští 

léta je přitom o vítězi těchto 
dvou gigantických hospo-
dářských rivalů rozhodnuto, 
rychleji vpřed půjde Dillí. 

„K podstatnému zrychlení 
růstu Indie v posledních 
letech přispěla vedle dovozu 
levnějších komodit od roku 
2014 nová vláda, které se 
daří prosadit politiku pod-
porující podnikání stimulu-
jící růst. Na základě našeho 
dlouhodobého globálního 
modelu si myslíme, že Indie 

by mohla do roku 2050 
nahradit USA jako druhou 
největší ekonomiku světa, 
pokud by mohla udržet im-
pulz pro investice do infra-
struktury a vzdělávání,“ říká 
expert poradenské firmy 
PwC Thomas Modly.

Indická ekonomika má 
v příštích pěti letech růst 
stabilně tempem jen lehce 
pod osm procent ročně, Dillí 
tak rychlostí rozvoje zcela 
zastíní Čínu, od které MMF 

očekává mírně sestupný 
trend, který po roce 2020 
klesne pod šest procent. 
Na vině bude především 
stárnoucí populace, i tak ale 
čínská ekonomika poroste 
zhruba dvakrát rychleji  
než zbytek světa. 

Více o sobě dají slyšet 
i další země sázející na kom-
binaci tržní plánované 
ekonomiky, sedmiprocentní 
roční expanze má být vlast-
ní Vietnamu i Laosu.  

Pod dvěma procenty se 
naopak v příštích letech ustálí 
hospodářský růst současných 
tahounů euroamerického hos-
podářství, ať už jde o Spojené 
státy, Německo nebo Francii. 
Pozici Evropy přitom nijak 
výrazně nezlepší ani země 
střední a východní Evropy do-
hánějící unijní standard život-
ní úrovně, tempo regionu má 
v příštích letech stagnovat jen 
mírně nade dvěma růstovými 
procenty ročně. 

  Kdo mizí z růstové mapy světa?
Venezuela
Osmiprocentní propad výstupu ekonomiky po loňském pádu 
takřka o pětinu, takové jsou letošní vize pro zemi ovládanou 
levicovým populistou Nicolásem Madurem. Naposledy 
ekonomika rostla před čtyřmi lety a v zemi vládne univerzální 
nedostatek základního spotřebního zboží. Hospodářský 
kolaps země odstartoval pád cen ropy v roce 2014 jakožto 
prakticky jediné vývozní komodity země směnitelné za dolar, 
za který by se daly potřebné zásoby opět doplnit. Zemi 
zcela paralyzuje bouřlivá inflace, když jen podle takzvaného 
indexu Café con Leche neboli kávy s mlékem počítaného 
agenturou Bloomberg dosahuje kolem 1500 procent. 

Zimbabwe
Ekonomickou katastrofu země odstartovala nekontrolovaná 
inflace, která v roce 2009 vyvrcholila opuštěním vlastní 
měny a jejím nahrazením světovými tvrdými měnami, ať už 
dolarem, librou nebo čínským jüanem. Země však prakticky 
není schopná vyrábět a vyvážet, proto je těchto měn zoufalý 
nedostatek, což podvazuje jakékoli náznaky ekonomického 
růstu. Země prakticky zmizela z ekonomické mapy světa, 
pravidelně vykazuje hluboké propady ekonomiky, v letech 
2003 a 2008 země zbrzdila o bezmála 17 procent a ani 
z takto nízké základny ekonomové nečekají v příštích letech 
happy end, ekonomika přinejlepším setrvá na svém dně. 

Ekvádor
Ropa, banány a květiny, to jsou tři chronické trny v patě 
ekvádorské ekonomiky, jako malus k tomu ještě země počítá 
neklidné geologické podloží štědré na zemětřesení. Výsledkem 
jsou vysoké účty za obnovu poničené země, které není z čeho 
platit. Ekvádor je navíc na globálním věřitelském black listu, 
v roce 2008 se totiž prezident země rozhodl neuhradit splatné 
dluhopisy, čímž dovedl zemi k praktickému bankrotu. Účty 
za ničivé aktivity matky Země zaplatil Ekvádor z vyšších daní, a to 
speciálně pro bohaté občany. Bývalý prezident Rafael Correa 
dovedl zemi k jednomu z nejdelších hospodářských propadů 
v dějinách, ekvádorská ekonomika slábne už šest let.

Irák

Barma

Pobř. slonoviny

Indie

Laos

Tanzanie

Kambodža

Bangladéš

Senegal

Čína

10,30

8,07

7,98

7,62

7,48

7,17

6,99

6,92

6,63

6,59

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

A
fr

ik
a

A
si

e

V.
 E

vr
op

a

Ev
ro

p
a

S.
 A

m
er

ik
a

3,
5

3,
4 3,

7 4,
0 4,
1 4,
2

2,
2

1,
9 2,

2

5,
3

5,
3

5,
3

5,
3 5,
4

5,
4

2,
2

2,
2

2,
2

2,
2

2,
2

1,
8

1,
8

1,
8

1,
8

1,
8

1,
8

2,8

2,2
2,3 2,3 2,3 2,3

1,7

2,
4

2,
1

1,
9

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

1.

4.
8.

3.

9.

6.

2.

10.

5.

7.

Prameny MMF, PwC

  Deset nejvýkonnějších světových ekonomik podle HDP v paritě kupní síly (2016, 2050)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Čína

Čína

USA

Indie

Indie

USA

Japonsko

 Indonésie

Německo

Brazílie

Rusko

Rusko

Brazílie

Mexiko

Indonésie

Japonsko

V. Británie

Německo

Francie 

V. Británie



Francouzské 
vystřízlivění  
z Macrona
Francouzský bulvární list  
Le Canard Enchainé to 
vystihl poměrně přes-
ně: prezident Emmanuel 
Macron strávil dovolenou 
na „pobřeží neoblíbenosti“. 
Je to narážka na padající 
oblibu hlavy státu. Zatímco 
před třemi měsíci, kdy byl 
Macron zvolen do Elysejské-
ho paláce, neznalo domácí 
ani evropské nadšení mezí, 
momentálně se jeho domácí 
popularita nachází na hor-
ší úrovni, než jakou zažil 
po třech měsících v úřadu 
François Hollande. 

Macron oslavil 100 dnů 
ve funkci a je nabíledni, že 
prvotní euforie z nástu-
pu mladého a nadějného 
prezidenta zmizela. Přišlo 
vystřízlivění, etapa plnění 
slibů – a že jich Macron 
nerozdal málo. Často jde 
o citlivé reformy, které 
mohou napáchat další škody 
na image politika, jejž prů-
zkumy trestají už za pouhý 
velikášský způsob vládnutí.

Pár týdnů zpátky, viděno 
Macronovou optikou, se při-

tom zdál být svět v pořádku. 
Vlivný britský týdeník The 
Economist ho zpodobnil 
na titulní straně, jak směle 
kráčí po vodní hladině. 
K dobru mu přičetl zejména 
vydařené pohovory s lídry, 
jako jsou Donald Trump, 
Vladimir Putin nebo Angela 
Merkelová. Přesto to nestačí. 
Laťka pro domácí úkoly, 
které si Macron vytyčil, leží 
vysoko. Vzhledem k tomu, 
že jde o oživení francouz-
ské ekonomiky a snižování 
nezaměstnanosti, je možná 

prezident napadán příliš 
brzy a neprávem. Na úklid 
hospodářské mizerie, kterou 
Francie za léta nakupila, by 
nestačilo 100 dnů ani Su-
permanovi. Přece jenom ale 
zaráží to, že se zatím nestalo 
vůbec nic.

Macronův tým se brání 
tvrzením, že zatím šlo o pří-
pravu půdy pro dalekosáhlé 
změny. V politice úspor 
a osekávání sociálních výhod 
se prý prezident nehodlá dr-
žet při zemi. Své už ví bývalý 
náčelník generálního štábu 
Pierre de Villiers, který se 

nechtěl smířit s krácením 
armádního rozpočtu. Od-
měnou mu byl vyhazov se 
slovy „vaším šéfem jsem já“. 
Jenže sympatiím spojeným 
s prezidentovým mládím 
a entuziasmem dává taková 
autoritativnost na frak. 
Poradci proto Macronovi 
naordinovali kuriózní léčbu 
– nevystupovat na veřejnos-
ti. Prezident přestal dávat 
rozhovory, skončily sedánky 
s novináři. Hlava státu není 
komentátorem komentátorů, 
je Jupiterem, postavou nad 
věcmi, tvrdí jeho stratégové.

Proč ne, chtělo by se říci. 
Jenže je to pořád dokola – 
slova vedou nad činy. První 
prověrka se chystá hned 
v září, Macronův kabinet by 
měl uvolnit rigidní pracovní 
právo. V praxi to znamená 
propustit davy lidí, aby moh-
li nastoupit jiní. Následovat 
mají zásahy do systému 
sociálních podpor, do pen-
zijního systému. A jakmile 
bude hotovo ve Francii, má 
Macron políčeno na přestav-
bu celé EU.

Skepse spojená s plněním 
těchto cílů je oprávněná. 
Nemalá část hlasů, které 
dostal Macron ve druhém 
kole volby, byla buď snahou 
dát šanci nově příchozímu, 
anebo vyjádřením vzdoru 
proti Marine Le Penové. Tito 
voliči se teď chytají za hlavu. 
Chce-li prezident nepříznivý 
trend zastavit, musí vysadit 
homeopatika a nasadit své 
zemi antibiotika.

Komentář

Igor Záruba
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Chce-li Macron zastavit 
nepříznivý trend, musí 
vysadit homeopatika  
a nasadit své zemi 
antibiotika.

Tvář dne 

 Důsledky rychlého odchodu jsou 
předvídatelné a nepřijatelné. 
Urychlené stažení by vytvořilo vakuum, 
které by teroristé okamžitě vyplnili,

řekl o strategii amerických 
jednotek v Afghánistánu 
prezident Donald Trump 
str. 7
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Glosa

Jde o kejhák
Pan ministr spravedlnosti si s nestranností hlavu příliš 
neláme. Letos v únoru nešetřil invektivami vůči sně-
movně, která schválila zprávu parlamentní vyšetřovací 
komise k reorganizaci policie. Ta svými závěry smetla 
ze stolu prakticky všechny argumenty, kterými policejní 
reorganizaci napadal předseda hnutí ANO. Věrně po boku 
svého partajního lídra stál Robert Pelikán i v květnu, kdy 
poslanci na schůzi pro změnu řešili nahrávky hovorů An-
dreje Babiše s bývalým redaktorem MF Dnes. I tehdy byla 
jeho obhajoba předsedy ANO až příliš horlivá.

Když ovšem ministr spravedlnosti řekne, že se policie 
žádostí o zbavení imunity stranického šéfa snaží ovlivnit 
volby, je to velký skandál. Aby zrovna šéf spravedlnosti 
naleptával důvěru občanů ve fungování justice, to tu ještě 
nebylo. Pelikán se rozhovor pro Respekt, ve kterém o vyšet-
řování kauzy Čapího hnízda promluvil, pokusil neúspěšně 
zastavit a teď už pro jistotu kličkuje. Došlo mu, že tento-
krát jde o kejhák. Nikoliv cizí, ale ten jeho.
 Jana Havligerová

Ve volební kampani došlo k nečekanému vývoji.  
Všichni kandidáti zničehonic dostali rozum a odstoupili. 
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Jak na plněné papriky  
krok za krokem

n Plody paprik se nyní 
vybarvují i na tuzemských 
záhonech a jsou plné 
chutě a vůně. Byl by hřích 
z nich neuvařit českou 
klasiku s mletým masem 
a domácími knedlíky.
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Namelte maso. 
Smíchejte ho 
s uvařenou rýží, 
vejcem, jednou hrstí 
nadrceného tymiánu, 
osolte a opepřete. 

Mezitím očistěte 
papriky od jádřinců 
a naplňte je masem 
s rýží. Zbylé maso 
vytvarujte na koule 

o velikosti průměru paprik. Na sádle 
orestujte nadrobno nakrájenou 
slaninu, nasekanou cibulku, česnek, 
vmíchejte na kolečka nakrájené 
mrkve a restujte. Přidejte koření, sůl 
a pepř. Přendejte do pekáčku.

Na směs rozložte 
papriky a masové koule, 
podlijte vývarem a pečte 
asi 60 minut přiklopené 
v předehřáté troubě při 

180 °C. Podlévejte. Když je maso 
upečené, vyndejte je i s paprikami 
a do výpeku přidejte loupaná rajčata 
nebo protlak. Krátce povařte. 
Vyjměte nové koření s bobkovým 
listem a omáčku rozmixujte 
dohladka, vraťte do hrnce, přidejte 
smetanu a prohřejte. Ochuťte 
cukrem a citronovou šťávou. Papriky 
podávejte spolu s rajskou omáčkou 
a houskovými knedlíky.

Připravte si 
knedlíky. Do 100 g 
mouky vyklepněte 
vejce, přidejte sůl, 
cukr, rozdrobené 

droždí a vlažné mléko. Nechte 
10 minut kynout, pak vmíchejte 
zbylou mouku, nadrobno 
nakrájený rohlík a vypracujte 
vláčné těsto. Nechte ještě  
60 minut kynout.

Těsto zpracujte  
na 2 knedlíky, vložte 
je do vroucí vody 
a uvařte z obou stran 
– 14 minut z jedné. 
Vytáhněte a nařežte 
nití na plátky.

2 4

5

3

1

Ingredience na 4 porce:

Plněné  
papriky

• 400 g mletého masa  
(mix vepřového a hovězího)

• 100 g uvařené rýže
• 1 vejce
• 4 bílé papriky 
• 2 lžíce sádla
• 50 g anglické slaniny
• 2 cibule
• 3 stroužky česneku
• 2 mrkve
• 2 hrsti tymiánu
• 2 bobkové listy
• 3 kuličky nového koření
• sůl a pepř 

• 500 ml hovězího vývaru
• 400 g loupaných rajčat  

(nebo 200 g rajského protlaku)
• 6 lžiček krupicového cukru
• šťáva z 1 citronu
• 200 ml 33% smetany
 
Knedlíky

• 500 g hrubé mouky
• 1 vejce
• ½ lžičky soli
• ½ lžičky krupicového cukru
• 15 g čerstvého droždí
• 250 ml plnotučného mléka
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n Domácího čerstvého ovoce má 
aktuálně příroda na rozdávání. Není 
třeba se bát proměnit jej v osvěžující 
chladivé polévky.

Více gastronomických 
tipů a receptů v aktuálním 
vydání časopisu F.O.O.D

Studené ovocné polévky

Ingredience na 2 porce:

Ingredience na 4 porce:

Polévka z jablek 
a řepy

• 1 svazek čerstvého tymiánu
• 100 g krupicového cukru 
• 6 broskví 

• ½ lžičky drceného 
růžového pepře 

• 200 g malin

• 300 g řepy 
• 30 g másla 
• 1 červená cibule 
• 500 ml zeleninového 

vývaru 
• 10 letních jablek 

• 2 jablka Granny Smith 
• 2 lžíce 12% smetany 
• sůl a pepř 
• citronová šťáva 
• kousek mrkvové natě 

nebo petrželky na ozdobu

Postup: Odložte si 1–2 snítky tymiánu, ze zbytku otrhejte 
lístky. Do hrnce dejte cukr, přilijte 150 ml vody a vsypejte 
tymiánové lístky, poté 5 minut zprudka vařte a odložte 
ze sporáku. Broskve oloupejte, odpeckujte, nakrájejte 
a rozmixujte dohladka s tymiánovým sirupem a pepřem. 
Dejte alespoň na 2 hodiny do ledničky. Část malin 
a zbytek nasekaného tymiánu promíchejte s ledovou drtí 
a broskvovým základem, rozdělte do sklenic a přizdobte 
malinami. 

Tip: Drobné ovoce lze schovat do ledových kostek. Tato 
jednoduchá a elegantní vychytávka z mrazáku se bude 
hodit do drinků i po letní sezoně.

Postup: Uvařte do poloměkka řepu, asi 15 minut. 
Propláchněte ji studenou vodou, oloupejte a nakrájejte 
na kousky. V hrnci nechte na másle zesklovatět nadrobno 
nakrájenou cibuli. Zalijte vývarem, přidejte řepu 
a oloupaná, jádřinců zbavená nakrájená letní jablka. 
15 minut všechno společně povařte a pak dohladka 
rozmixujte. Zjemněte smetanou, osolte, opepřete 
a dejte vychladit do ledničky. Před podáváním 
oloupejte jablka Granny Smith, zbavte je jádřinců 
a pomocí spirálového kráječe z nich vytvořte 
spirálky. Překrojte napůl a zakapejte 
citronem. Podávejte s polévkou ozdobenou 
mrkvovou natí nebo petrželkou. 

Tip: Polévka osvěží silnější nakyslou 
chutí, když se do ní přidá pár kapek 
jablečného octa. 

Broskvovo-malinová 
s tymiánem

Ingredience na 4 porce:

Z červeného ovoce  
s mákem

• 3 hrnky borůvek  
+ na ozdobu 

• 3 hrnky malin + na ozdobu 
• 3 hrnky ostružin  

+ na ozdobu

• 2 lžíce medu 
• 3 lžíce kokosového mléka 
• 2 lžíce 30% smetany 
• 2 lžíce nesolených pistácií 
• 2–3 lžíce máku

Postup: Ovoce rozmixujte s medem a promíchejte 
s kokosovým mlékem a smetanou. Dejte na 1 hodinu 
do ledničky. Polévku rozdělte do misek, posypejte 
pistáciemi a mákem. Ozdobte odloženým ovocem 
a ihned podávejte.
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n Nový akční film se 
Samuelem L. Jackso-
nem a Ryanem Rey-
noldsem, Zabiják a bo-
dyguard, si není jistý 
žánrem ani obsahem.

Iva Přivřelová

Nenechte se zmást plaká-
tem opisujícím populárního 
Osobního strážce. Nová akce 
Zabiják a bodyguard, v níž 
si Ryan Reynolds zahrál 
bodyguarda posedlého kon-
trolou a Samuel L. Jackson 
bujarého klejícího zabijáka, 
se na parodii bere moc vážně. 
Zvlášť v částech, v nichž Gary 
Oldman s přízvukem v roli 
běloruského diktátora čelí 
spravedlnosti před soudem 
v Haagu.

Rozsudek závisí na svědec-
tví zmíněného Jacksonova 
zabijáka, jenž jako hlavní 
postava má zabíjení dovolené 
– jeho oběti jsou totiž „vinny“. 
Superschopného bojovníka 
při cestě do Nizozemska 
kromě několika východních 
vrahounů provází i jiný čest-
ný muž, jenž umí kohokoli 
čímkoli zmlátit do bezvě-
domí. Nesourodá dvojice se 
zprvu nesnáší, než očekáva-
telně uzná své kvality a lehce 
si zafilozofuje nad morálkou 
dnešního světa.

Ironicky Zabiják a body-
guard slouží jako ukázkový 
příklad limitů komerčního 
filmu, jenž chce vyjít vstříc 
co největšímu okruhu obe-
censtva. Mix cool cynismu 

Rozpolcená akční komedie

Zabiják a bodyguard

(akční komedie, USA, 118 minut)
Režie: Patrick Hughes
Hrají: Ryan Reynolds, Samuel 
L. Jackson, Gary Oldman, Salma 
Hayeková
Hodnocení: 50 %

PO ŠESTI LETECH se v Praze objeví slavná punkrocková ka-
pela The Offspring. Skupina, která po celém světě prodala přes 
40 milionů alb, vystoupí dnes večer v Malé sportovní hale.

THE OFFSPRING V PRAZE
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HERECKÉ HVĚZDY. Novinka o vrahovi a ochránci potěší nejvíc fanoušky Samuela L. Jacksona 
a Ryana Reynoldse.
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a obviňující srdceryvnosti 
působí, jako kdyby film vznikl 
původně jako thriller a teprve 
následně ho někdo jiný pře-
psal do komedie.

Oficiální scenárista je při-
tom jen jeden, nijak zkušený 
Tom O’Connor. Režisér Pat-
rick Hughes zato režíroval jak 
vážnější australský neo-wes-
tern s politickým podtextem 
Red Hill, tak americkou akční 
oddechovku Expendables 3. 
Tady si obě polohy vyzkoušel 
v jednom filmu a na rozdíl 
od specialisty na nekorektní 
akční komedie s morálkou 
Shana Blacka (Správní chlapi) 
je nesjednotil. 

Podobně rozpolcený 
jako ohledně tónu a vztahu 

k násilí film zůstal i v balan-
cování mezi žánrovými klišé 
a stereotypními, plochými 
postavami a snahou o invenci 
nebo alespoň lehkost. Dobře 
fungují scény, v nichž někdo 
pozoruje okolní chaos, často 
zobrazený zpomaleně do ve-
selého pop songu.

Na šílenost typu Sejmi je 
všechny, v níž projde cokoli, 
se ale novinka pořád moc drží 
při zemi. Výrazná je Salma 
Hayeková v komické roli přes-
míru emancipované manžel-
ky, ač celé herecké obsazení 
jinak víceméně naplňuje 
zavedené škatulky.

Většina děje se odehrává 
v pohledných evropských 
městech v létě, jejichž atrakti-

Ve čtvrtek večer začne kon-
certem skupiny Lucie – jejím 
jediným v letošním roce 
– první ročník Mezinárodní-
ho festivalu filmové hudby 
a multimédií Soundtrack Po-
děbrady. Čtyřdenní přehlídka 
nabídne placené koncerty 
i řadu akcí bez vstupného.

Vrcholem festivalu má být 
podle pořadatelů sobotní 
koncert držitele filmového 
Oscara za snímek Život je 
krásný, italského skladatele 

Nicoly Piovaniho. Společně 
s Filharmonií Hradec Králové 
představí výběr hudby ze 
svých nejúspěšnějších filmů.

Pátek nabídne dva velké 
koncerty. Prvním bude 
odpolední vystoupení Jaro-
slava Uhlíře s doprovodnou 
skupinou, které bude určeno 
zejména pro rodiny s dětmi.

Večerní čas pak bude 
patřit hudebníku a skladateli 
Janu P. Muchowovi, držiteli 
čtyř Českých lvů za hudbu 

k filmům. Společně s Komor-
ní filharmonií Pardubice 
a s hosty jako Emou Brab-
covou či Markem Doubra-
vou zahraje písně ze svého 
nového výběrového alba The 
Antagonist.

Chybět nebude ani koncert 
skladeb z filmových seriálů 
HBO v podání Prague Sym-
phonic Ensemble. V sobotu 
v noci tak zazní hudba z Hry 
o trůny, Twin Peaks, True Blo-
od či ze Sexu ve městě. /duk/

Soundtrack láká na 
Lucii, Uhlíře či Piovaniho

Slavnosti Destinnové 
nabídnou deset koncertů

Hudební slavnosti Emy 
Destinnové, které začnou 
28. srpna ve Zlaté Koruně 
na Českokrumlovsku, 
přinesou deset koncertů. 
Většina vystoupení se 
odehraje v Českých Budějo-
vicích, akci zakončí 14. září 
galakoncert k poctě Emy 
Destinnové. Na programu je 
mimo jiné koncert Symfo-
nického orchestru hlavního 
města Prahy FOK, harfistky 
Kateřiny Englichové či kla-
víristy Martina Kasíka.

Městská divadla pražská 
asi povede Daniel Přibyl
Ředitelem Městských 
divadel pražských bude 
zřejmě Daniel Přibyl. 
Výběrová komise vybrala 
jeho projekt. Jmenová-
ní musejí ještě schválit 
pražští radní. Do výběro-
vého řízení se přihlásili tři 
uchazeči. Městská divadla 
nyní tvoří scény Rokoko 
a ABC, mělo by se k nim 
připojit Divadlo Komedie.

V Obecním domě zahraje 
houslistka Changová
Americká houslistka 
korejského původu Sarah 
Changová vystoupí 2. září 
ve Smetanově síni praž-
ského Obecního domu. 
Šestatřicetiletou rodačku 
z pensylvánské Filadelfie 
označuje světová kritika 
za jednu z nejuznávaněj-
ších houslistek součas-
nosti. /čtk/

Krátce

vitu kazí málo příjemné scény 
častých přestřelek a výbuchů 
v ulicích mezi obyčejnými, 
vyděšenými lidmi. Tvůrci se 
měli prostě rozhodnout, jestli 
preferují stylového veselého 
zabijáka, nebo starostlivého 
seriózního bodyguarda.

Autorka je spolupracovnicí redakce
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Za pár
okamžiků bude

buď zázračně

úspěšný,
nebo se propadne

do zapomnění
jako nula.
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n Příběh zasazený 
do renesanční Itálie 
popisuje dnes téměř 
zapomenutou rivalitu 
mezi dvěma největ- 
šími umělci své doby 
– Leonardem da Vinci 
a Michelangelem Buo-
narrotim.

MICHELANGELO,
LEDEN 1500

Čekal na odhalení a svět se 
mu nakláněl. Pohled se mlžil. 
Michelangelo Buonarroti 
těkal očima, snažil se srovnat, 
ale mramorové sloupy, dřevě-
nými trámy zpevněný strop 
a zlatavé fresky se kolem něj 
točily jako o závod.

Svět kolem mu začínal 
tmavnout. Viděl první černé 
tečky. Měl pocit, jako by pa-
dal, proto se opřel o chladi-
vou kamennou zeď.

Vzpomněl si, že musí dý-
chat, a černé tečky se pomalu 
rozpouštěly.

Žádnou jeho sochu ještě 
neodhalovali při velkolepé 
veřejné události. I kdyby se 
to dělo kdekoli jinde, byl by 
to ten nejdůležitější okamžik 
jeho kariéry. Ale tohle nebylo 
kdekoli.

Tohle bylo na největším 
pódiu křesťanského světa: 
v bazilice svatého Petra.

Láme to srdce, říkal si, 
že tato mohutná třípatrová 
bazilika v posledních 
dvanácti stech 
letech upadala 
a rozpadala se.

Ze západní 
strany se 
strop zpevňo-
vaný dřevě-
nými trámy 
hroutil k zemi, 
několik sloupů 
už prasklo. Ne-
zkušený zedník vy-
stavěl hrubou stěnu, aby 
vše podržela, ale jedna strana 
se dál rozkládala. Průrvami 
fičel vítr, na zemi chyběly celé 
mramorové desky. I přes tu 
zkázu však cítil uvnitř budo-
vy ducha tohoto chrámu.

Vatikán se ráno zaplnil 
poutníky. Byl Jubilejní rok, 
kdy papež nabízel odpuště-
ní každému hříšníkovi, co 

prošel vraty baziliky, a tak se 
do Říma přihnaly tisíce lidí, 
aby se tu modlili a vyznávali 
se ze svých hříchů. A dnes, 
v kapli svaté Petronily, budou 
také svědky odhalení nové 
sochy od mladého, neznámé-
ho sochaře.

Michelangelo věřil, že 
vytvořil něco jedinečného, ale 
musel počkat, jestli to pohne 

i s lidmi. Za pár okamži-
ků bude buď zázrač-

ně úspěšný, nebo 
se propadne 

do zapomnění 
jako nula.

Zabořil 
ruce hlubo-
ko do kapes 

tuniky. Na dně 
každé kapsy 

ucítil hromádky 
mramorového pra-

chu. Stiskl je v dlaních 
a promnul zrníčka mezi prsty. 
Ten rituál ho uklidňoval.

Ošumělý čtyřiadvacetiletý 
Michelangelo věděl, že pub-
liku připadá jako neotesaný 
hrubián. Byl malý a silný, sva-
ly mu narostly za léta sekání 
mramoru. Měl drsné černé 
vlasy, hrubé ruce plné mozolů 
a nos rozplácnutý v dětské 

První mistrovské dílo
STEPHANIE STOREYOVÁ: MRAMOR A PLÁTNO

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 
historický román Stephanie 
Storeyové s názvem Mramor 
a plátno vydaný pod značkou 
Knižní klub.

bitce s jiným učněm, který 
žárlil na jeho talent.

Bylo mu jedno, co si ostatní 
myslí o jeho vzhledu; myl se 
jednou za měsíc a nosil šat 
zednáře: dlouhou lněnou 
tuniku, volné kalhoty a pevné 
boty.

Ale říkali mu, že jeho hnědé 
oči planou tak intenzivně, 
až si ti, kdo se s ním setkají, 
nevšimnou jeho oděvu ani 
pachu. Pohltila je totiž jeho 
vášnivost.

Masou poutníků prošus-
til po mramorové podlaze 
arcikněz ze svatopetrské 
baziliky v černém šatu. S or-
lím nosem u Michelangelova 
ucha zašeptal: „Jsi připravený, 
můj synu?“

Michelangelo se pokusil 
promluvit, ale hlas se mu 
zadrhl. Mlčky přikývl.

Arcikněz zamumlal 
požehnání a Michelangelovi 
na čele a horním rtu vyrazil 
studený pot. Pak arcikněz 
popadl provaz spojený s lát-
kou přehozenou přes sochu, 
a Michelangelovi začalo zvo-
nit v uších. Sevřel v pěstích 
mramorový prach a zabořil 
nehty do dlaní. Lidi budou 
jeho sochu nenávidět.

Nepochopí ji. Budou se jí 
vysmívat, proklínat ji, proklí-
nat jeho.

Arcikněz trhl provazem.
Těžká černá látka se snesla 

k zemi a odhalila kolosální 
mramorovou sochu Panny 
Marie, která v náručí drží 
ukřižovaného Krista.

Když bylo Michelangelovi 
šest let, jeho matka zemřela 
při dalším porodu. Byl druhý 
nejstarší z pěti synů, tudíž 
bývala příliš často zaměstna-
ná těhotenstvím a nevěnovala 
mu pozornost. První dva roky 
trávil s kojnou, jak bývalo 
zvykem. Matka pro něj tedy 
byla jakousi vzdálenou posta-
vou, ale její smrt ho zdrtila. 
Tato socha onu bolest vyja-
dřovala: matka a syn, sami 
ve svém zármutku, uzavřeni 
v mase stínu a světla, navždy 
propojeni, a přece rozděleni.

Bílý kámen naleštěně 
jiskřil. Ježíšovo tělo leželo 
ochable v matčině klínu. 
Z kůže mu unikal život, o kte-
rý právě přišel. Marii spadal 
šat v hlubokých záhybech 
k zemi, její vážný výraz vyja-
dřoval poddání se božskému 
osudu. Poprvé měla veřejnost 
spatřit Michelangelovu Pietu.

Dav mlčel. Michelangelo 
těkal pohledem po jejich nic-
neříkajících tvářích, ale ne-
dokázal rozeznat, co si o tom 
myslí nebo co cítí. V hlavě 
mu tepalo, nemohl dýchat, 
v hrudi mu stoupal tlak.

Přede dvěma lety, když ho 
francouzský kardinál Jean 
Bilhères de Lagraulas najal, 
aby mu na hrobku vytesal 
mramorovou pietu, měl 
už Michelangelo za sebou 
několik kousků na vlastní 
náhrobek, a dokonce mu už 
zaplatili za Bakcha v plné 
velikosti.

Ale takto významnou 
zakázku ještě nedostal. Byl 
nezkušený, ale zavázal se 
písemně, že vytesá tu nej-
krásnější sochu, jaká se kdy 
v Římě zrodila. Měl-li někdy 
naplnit svůj slib, že se stane 
největším sochařem, mohl 
toho nejlépe dosáhnout právě 
sochou ztvárňující zármutek 
matky a syna.

Dva roky utrpení strávil 
nad gigantickým blokem 
mramoru.

Často zapomínal jíst, pít 
i spát. První zimu onemocněl, 

ale pracoval i s horečkou. 
Během toho prvního roku 
se kardinál Bilhères mnoho-
krát zastavil v jeho ateliéru, 
aby zkontroloval, jak práce 
pokračují. Francouze těšilo, 
co viděl se z mramoru rodit, 
ale pak starý kardinál zemřel 
a dokončené dílo už nespatřil. 
A nemohl mu zaručit úspěch.
Michelangelo se musel spo-
lehnout na cizí, aby rozhodli, 
jestli je to mistrovské dílo 
nebo ne.

A nyní, několik minut 
po odhalení, publikum 
na jeho dílo pořád jen 
v naprostém tichu zíralo. 
Michelangelo si vrýval nehty 
do dlaní.

Konečně jeden rusovlasý 
poutník padl na kolena. „Gra-
zie mio Dio.“

Pak k zemi v modlitbě kles-
la mladá matka, svírající dvě 
batolata. A brzy se rozezněly 
chvály od celého shromáž-
dění. Někdo plakal, někdo 
zpíval, někdo se zalykal vý-
razy zbožňování. A další tam 
seděli v omráčeném tichu, 
oblouzeni krásou té sochy.

Stvořil své první mistrov-
ské dílo.



Foto dne 

Vědci zjistili, že...

| 16 | NAKONEC
Fo

to
 re

ut
er

s

E15, deník pro ekonomiku a byznys | Vydává CN Invest a. s., Komunardů 1584/42, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 04312945, internet www.e15.cz | Šéfredaktorka Tereza Zavadilová | Zástupci šéfredaktorky Hana Filipová,  

Martin Čaban a Jan Pavec | Šéfkomentátorka Jana Havligerová | Vedoucí vydání Kateřina Baumgartnerová a Petr Dašek | Sekretariát redakce Adéla Nová, tel.: 225 977 668, redakcee15@cninvest.cz 

Kontakt na členy redakce jmeno.prijmeni@cninvest.cz | Distribuce distribuce@cninvest.cz | Marketing David Hanuš, david.hanus@cncenter.cz | Inzerce Šárka Kamarýtová, sarka.kamarytova@cncenter.cz 

Číslo registrace deníku E15 – MK ČR E 17948, ISSN 1803-4543 | Deník E15 vychází od listopadu 2007 | Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele  

Nevyžádané příspěvky se nevracejí | Tisk EUROPRINT a. s. | Předplaté predplatne@cpost.cz, bezpl. linka 800 300 302 | Tištěný a prodaný náklad ověřuje ABC, člen IF ABC

Vědci zjistili, že...

n Dosud vyhazovaný 
kuchyňský odpad 
z tropického ovoce se 
může stát ceněným 
zdrojem látek pro che-
miky a farmaceuty.

Marek Schwarzmann

Avokádo je známé jako 
surovina nezbytná k výro-
bě vynikající pomazánky 
guacamole.  Cena ovoce kvůli 
rostoucí poptávce v posled-
ních měsících raketově 
vyletěla vzhůru. Výzkumníci 
z University of Texas Rio 
Grande Valley teď tvrdí, že 

zájem o avokádo jen tak ne- 
ustane. Budou se o ně zají-
mat hlavně chemici, protože 
slupka pecky alias semene 

obsahuje desítky jedineč-
ných chemických sloučenin.

Vědci slupku poprvé 
v historii zkoumali pomocí 

plynové chromatografie 
a hmotnostní spektrometrie. 
Odhalili, že obsahuje přes 
stovku chemických slouče-
nin, mezi nimi například 
dokosanol. Ten se běžně 
využívá jako zvláčňovací 
látka v kosmetice, je ale také 
významným činitelem při 
výrobě antivirotik. 

Vědci odhalili ve slupce 
také látku heptakosan, 
která tlumí růstovou aktivitu 
rakovinných buněk, nebo 
kyselinu dodekanovou, jež 
v organismu zvyšuje akti-
vitu lipoproteinu s vysokou 
hustotou běžně známého 
pod zkratkou HDL nebo jako 
hodný cholesterol. 

„Mnoho lidí slupku 
semene avokáda považuje 
za odpad všech odpadů. My 
tvrdíme, že je to klenot, ob-
zvláště pak díky medicínsky 
využitelným látkám,“ pro-
hlásil doktor Debasish Ban-
dyopadhyay, který výzkum 
slupky semene avokáda vedl. 
Své převratné poznatky pre-
zentoval na 254. konferenci 
prestižní American Chemi-
cal Society.

Bandyopadhyay se nyní 
hodlá zaměřit na vývoj 
metody, která umožní cenné 
látky ze slupek co nejefek-
tivněji získat a zajistit jejich 
čistotu a připravenost pro 
použití ve farmakologii. 

… pecky avokáda obsahují vzácné látky
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ZMĚNA. Dosavadní kuchyňský odpad, slupka semene avokáda,  
se stává doslova pokladem pro chemiky a farmaceuty.

ZÁSAH. Fotograf 
zachytil efektní 
okamžik v mužském 
semifinále ve fleretu, 
součásti her jihový-
chodní Asie v Kuala 
Lumpuru. V duelu 
v Malajsijském mezi-
národním obchodním 
a výstavním centru 
se utkal Filipínec 
Nathaniel Perez (vle-
vo) se Singapurcem 
Jet Ng Shang Fei.
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Agrosalon Země živitelka  
má novou strukturu

Podle ministra zemědělství 
Mariana Jurečky, který výstavu 
zaštiťuje a tradičně ji i zahájí, je 
Země živitelka jednou z nejdůleži-
tějších akcí, která propaguje práci 
českých a moravských zemědělců 
a potravinářů a seznamuje s ní 
i veřejnost. „Zároveň je však Země 
živitelka jedinou výstavou u nás, 
která zahrnuje celý zemědělsko-
-potravinářský sektor,“ doplnil 
ministra Leoš Kutner, předseda 
představenstva a ředitel Výstaviště 
České Budějovice. 

Čtyřicátá čtvrtá Země živitelka 
by měla být podle pořadatelů přelo-
mová. „Letošní ročník bude v řadě 
věcí nový a přelomový, jednotlivé 
zemědělské obory budou prezento-
vány napříč celým areálem, budou 
mít své pavilony a svůj vlastní pro-
gram,“ upozornil Kutner. Výstava 
je nově rozdělena do čtyř směrů: 
Pestrost oborů, Podpora B2B, 
Vývoj napříč dobou a Zážitkové 

zemědělství. „Tentokrát je naším 
cílem maximálně podpořit ob-
chodní jednání a přispět k novým 
spolupracím a novým obchodním 
příležitostem, nabídnout prostory 
a možnosti vzájemných setkání 
na Zemi živitelce. Budování nových 
obchodních vztahů mezi našimi 
vystavovateli a dalšími zájemci je 
pro nás jednou z klíčových priorit,“ 
vysvětlil  Leoš Kutner

Pestrost oborů 

V této části je nejširší nabídka 
většiny zemědělských oborů na jed-
nom místě s důrazem na kvalitní 

vystavovatele a odborný doprovod-
ný program. Obory: zemědělská 
technika (patří jí největší část areá-
lu), myslivost, rybářstvi, potravi-
ny, zemědělské střední a vysoké 
školy, včelařství, drobní chovatelé, 
hospodářská zvířata, technologie, 
zemědělská družstva a podpora 
zemědělství (prezentace MZ). 

Vývoj napříč dobou 

Obsahuje komplexní prezentaci 
zemědělství od historie po současné 
trendy a novinky v oblasti výzkumu, 
nejnovější informace o dotační pod-
poře zemědělství v rámci aktuálních 

operačních programů poskytované 
během pořádaných seminářů a před-
nášek.

Podpora B2B 

Znamená podporu a zprostředková-
ní kontraktačních jednání a nových 
obchodních příležitostí, důraz 
je kladen na iniciaci obchodních 
schůzek přímo v rámci agrosalonu. 
Novinkou letošního ročníku je TV 
Živitelka, která bude denně přená-
šet vybrané rozhovory s odborníky, 
prezentovat vystavovatele, živě 
vysílat novinky a informace přímo 
z místa dění napříč celým areálem.

Zážitkové zemědělství 

Novinka letošního ročníku je 
i interaktivní průvodce zážitků pro 
malé i velké návštěvníky. Z mno-
ha doprovodných aktivit to bude 
například Dětský zemědělský svět 
– dětská farma, Naučná stezka, Lesní 
pedagogika, Den zdraví, Dýňobraní, 
soutěž Česká sekera, Národní dožín-
ky a podobně. 

Zajímavosti

Každý vystavovatel se chce pochlu-
bit a zaujmout. Proto na výstavě 
je obrovské množství zajímavých 
informací, exponátů či prezentací 

DOŽÍNKY. 
Jedním z nej-
přitažlivějších 
doprovodných 
programů 
výstavy jsou 
Národní dožín-
ky. Při zahájení 
nesmí chybět 
slavnostní 
přípitek. Je již 
tradicí, že se 
ho zůčastní vý-
znamný čestný 
host. Vloni to 
byl premiér Bo-
huslav Sobotka 
(v popředí, za 
ním je ministr 
zemědělství 
Marian Jureč-
ka). 

Letošní 44. ročník 
mezinárodního veletrhu 
Země živitelka probíhá 
na českobudějovickém 
výstavišti od 24. 8. do  
29. 8. Je opět o něco větší 
a poměrně radikálně změnil 
svou skladbu a filozofii.

Země živitelka je název nejstarší 
a nejnavštěvovanější české zemědělské 
výstavy, která se koná každoročně koncem 
srpna ve výstavním areálu v Českých 
Budějovicích. Její historie sahá až 
na počátek sedmdesátých let, kdy byl v roce 
1973 zaveden název Celostátní zemědělská 
výstava Země živitelka České Budějovice. 
Předtím probíhaly od roku 1960 zemědělské 
výstavy v regionálním rozsahu. 

V roce 1981 areál přešel přímo pod 
správu ministerstva zemědělství. 
V roce 1994 bylo jmenováno historicky 

první představenstvo, první dozorčí 
rada, v červenci roku 1996 vstoupil 
do společnosti nový majoritní 
akcionář a došlo nejenom ke změnám 
ve statutárních orgánech, ale i názvu 
společnosti, která se od té chvíle až 
dodnes označuje jako Výstaviště České 
Budějovice, a. s. 

Po dobu existence veletrhu musela být 
akce zrušena jen jednou, a to v roce 2002. 
Důvodem byly povodněmi poškozený 
areál a i škody, které vodní živel způsobil 
mnohým vystavovatelům.

Země  
živitelka 
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KRÁSA  
HOSPODÁŘSKÝCH 
ZVÍŘAT. Velkým mag-
netem pro návštěvníky 
bývá představení 
nejen plemenných 
koní (nahoře), ale  
i plemenného skotu.  

podaných atraktivní formou. Na-
příklad Českomoravská myslivecká 
jednota prezentuje výstavu unikát-
ních mysliveckých trofejí. V rámci 
programu v sekci Myslivost bude 
komentované promítání životo-
pisného filmu o Josefu Vágnerovi 
(založil Safari zoo ve Dvoře Králové 
nad Labem). Jihočeská univerzita má 
ve své expozici střelecký trenažer 
i vlastní minipivovar. Český rybář-
ský svaz zase umožní na trenažéru 
vyzkoušet si lov ryb. V části vyme-
zené pro hospodářská zvířata bude 
představen starokladrubský kůň 
a předvedena ukázka drezury koní, 
stříhání ovcí či dojení koz. Pracovní 
společnost nástavkových včelařů 
umožní ochutnávku druhových 
medů a nahlédnout do mikroskopie 
včelího světa.

Národní zemědělské muzeum 
zapůjčilo jeden z nejvzácnějších 
exponátů naší zemědělské historie 
– pětadvacetitunovou parní oračku 
Přemysl z roku 1906 (viz foto). 
Z Anglie zas byla dovezena mlátič-
ka CR10.90 od New Holland Agri-
culture, která v roce 2014 vytvořila 
světový rekord – za osm hodin skli-
dila neuvěřitelných téměř 800 tun 
pšenice. Na stánku MZe proběhne 
soutěž v dojení mléka na simulá-
toru dojení krávy a mnoho dalších 
zajímavostí... /pol/
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TECHNIKA V ČASE.
Největší prostor na 
výstavišti získává 
vždy technika. Letos 
je expozice připravena 
doslova napříč dobou. 
K vidění bude mimo 
jiné oračka Přemysl 
z roku 1906 (dole vle-
vo) i tradičně novinky 
značky Zetor. 

Na letošní ročník se přihlásilo 547 (vloni 
505) vystavovatelů z dvaceti dvou zemí 
– České republiky, Běloruska, Dánska, 
Estonska, Finska, Francie, Ghany, Indie, 
Irska, Itálie, Japonska, Litvy, Německa, 
Nizozemska, Norska, Polska, Rakouska, 
Ruska, Slovenska, Slovinska, Velké 
Británie, Spojených států amerických. 
Předpokládá se návštěvnost výstavy 
přibližně jako loňská, tedy vyšší než  
sto tisíc lidí.

Letošní  
ročník 
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Má v současné době veletrh Země živi-
telka v České republice stále významné 
postavení?
Země živitelka je v našich podmín-
kách a v podmínkách agrárního 
sektoru výjimečným veletrhem, kte-
rý si nese svou dlouholetou historii, 
dobré jméno a zároveň trvalý rozvoj 
a atraktivitu, která je podpořena 
silnou návštěvností. V současné 
době jde hlavně o představení 
moderního rezortu v celé jeho šíři 
a navazujících služeb od prvovýro-
by přes rybáře, lesníky, ale i střední 
školy a univerzity po potravináře se 
širokou nabídkou domácí, chutné 
a bezpečné produkce. Domnívám se, 
že každý zákazník zde nalezne své 
a získá zároveň reálnou představu 
o tom, jak moderní a vysoce vyspělý 
sektor dnešní zemědělství je. A zde 
vidím zásadní úlohu Země živitelky, 
tedy v komunikaci s naší veřejnos-
tí a v získávání podpory pro naši 
práci. 

Přináší zemědělcům a potravinářům 
tento veletrh očekávané výsledky?
V posledních letech se již změnil vý-
znam, směr a obsah těchto velkých 
výstav. A nemohlo tomu být jinak, 
protože v době internetu a záplavy 
informací, zdravě agresivních a kon-
kurenčních forem prodeje, služeb 
a osobních prodejců dostupných  
365 dní v roce s dovozem až na firmu 
to již ani jinak nelze. Dnes tedy jde 
spíše o navázání a udržení kontaktů, 
seznámení s trendy a vývojem tech-
niky a technologií, zde mám na mysli 
například stále více se rozvíjející 
trend precizního zemědělství. 
Samozřejmě jsou důležité i vazby 

na výstupy vědy a výzkumu a jejich 
přenos do praxe. A v neposlední řadě 
je to také významná společenská 
událost. 

Máte osobní vztah k Zemi živitelce?
Výstavu navštěvuji celkem pravidel-
ně po celou dobu její existence a lze 
tak říct, že jsem si k ní vybudoval již 
osobní vztah a těším se, co nového 
si pro nás zase připraví. Vzhledem 
k tomu, že se celý život pohybuji 
v zemědělství, je to také možnost 
potkat tu své známé a obchodní 
partnery. V kalendáři mám tedy 
tento termín pevně rezervovaný.

Jak nahlížíte na současnou situaci v ze-
mědělství a potravinářství?
Situaci bych charakterizoval jako 
nezdravou. Je zcela zřejmé, že vý-
robní potenciál zemědělství v naší 
krajině a v panujících klimatických 
podmínkách by mohl být i trojná-
sobně větší než nyní. Inspirovat 
se můžeme v naší nedávné histo-
rii i v zahraničí. Oproti roku 1989 
máme 40 procent skotu, 29 procent 
dojnic či 29 procent prasnic. Přitom 
dovážíme 50 procent sýrů a mléč-
ných výrobků a přes 60 procent 
vepřového masa. Stejně tak špatně 
jsou na tom sektory ovoce, zeleni-
ny či brambor. Agrární soustava je 
nevyvážená a převažuje v ní exten-
zivní zahradničení v krajině, půdě 
chybějí právě statková hnojiva, která 
zlepšují strukturu i vlastnosti půdy. 
Země jako Nizozemsko či Němec-
ko naopak v posledních dekádách 
zemědělství podporují a trvale rozví-
její, což lze doložit jejich několikrát 
vyšší produkcí na jeden hektar. Tuto 
produkci následně zpracují a potra-
viny vyvezou a získávají tak i silné 
ekonomické přínosy. V tomto směru 
je náš stát hluchý, slepý a bez ambicí. 

Sami sebe jsme tak zavřeli v kruhu, 
ze kterého se těžko dostává ven.

Co by se mělo řešit či změnit?
Musíme jít řešením naproti, mít 
v čele rezortu i vlády silné osobnosti, 
které si jsou plně vědomy strategic-
kého významu zemědělství a výroby 
potravin. Tomu přizpůsobit nasta-
vení celé národní agrární politiky 
a jednotlivých podpor. Omezit 
nesmyslné plošné platby na mini-
mální výkony. Zaměřit se na investice 
do živočišných a speciálních rostlin-
ných odvětví, která stojí na výkonech 
a produkci, jsou provázány na za-

městnanost, a tím i na příjmy a výda-
je státního rozpočtu. Tuto produkci 
posléze v našich podnicích zpracovat 
a zhodnotit, uplatnit na našem trhu 
a přebytky vyvážet. Nejlepší cesta, 
jak využít každoroční přebytky obilí, 
jsou právě chovy hospodářských 
zvířat a produkce masa. Vyváženost 
zemědělské soustavy musí být řešena 
průřezově právě přes podporu výroby 
a i v oblastech s horšími podmínkami 
nastavit taková pravidla, která budou 
motivovat například k chovu masné-
ho skotu či ovcí.

Zhodnoťte práci současné vlády v této 
oblasti? 
Stávající vláda měla svou přednost 
především v udržení celého volební-
ho mandátu, tedy téměř čtyř let, což 
je vždy výhoda ve vzájemné disku-
zi. Ocenit také musím opakovaně 
historicky nejvyšší rozpočet kapitoly 
ministerstva zemědělství na úrovni 
52 miliard korun, ve kterém byly 
posíleny i cílené národní programy 
mířící na ohrožená odvětví, řešeny 
byly i mimořádné události jako kom-
penzace za sucho či mráz a národní 
kofinancování takzvaných záchran-

ných balíčků EU, rozšířil se program 
zelené nafty. 

Na druhou stranu se nám vůbec 
nepodařilo snížit administrativní 
a byrokratickou náročnost a dále 
roste také systém kontrol, které 
prvovýrobu a zpracovatele neúměr-
ně dusí. Osobně bych také preferoval 
jinak nastavený systém podpor, 
které v současné podobě nejdou 
jedním směrem k podpoře výroby, 
ale neefektivně, zbytečně se ztrácejí 
v plošných platbách, čímž dávají 
v určité úrovni všem, ale bez kon-
krétního celospolečenského užitku. 

Živočišná výroba souvisí i s potravino-
vou soběstačností státu, kterou jsme 
v mnoha komoditách už ztratili a situa-
ce se nelepší. Máte recept na řešení pro 
vládu, která vzejde z podzimních voleb?
Stavět musíme na národní soběstač-
nosti a přímých podporách do pro-
dukčních odvětví. Slibů jsme již 
slyšeli dost a teď očekáváme konkrét-
ní činy, které posunou zemědělství 
a potravinářství tam, kam patří, tedy 
mezi evropskou špičku s bezpečnou 
a kvalitní produkcí. Ruku v ruce 
s tím jde i rozvoj venkova, ale i zájem 
a podpora veřejnosti, zájem dětí 
a mládeže o práci a studium v kla-
sických zemědělských oborech tak, 
abychom měli příznivce, a hlavně ná-
sledovatele a směrem k následujícím 
generacím i čisté svědomí, že jsme 
udělali vše, co je v našich silách. 

Národohospodářské myšlení 
v zemědělství s důrazem na zabezpe-
čení soběstačnosti se musí vrátit, a to 
i při současných jednáních o podobě 
Společné zemědělské politiky. Tedy 
jednoznačně odmítnout zastropování 
i za cenu neodhlasování rozpočtu EU. 
V dalším rozpočtovém období EU 
musíme prosadit rovné podmínky 
v národních a regionálních podpo-
rách. V rámci EU je také potřeba 
nastavit společná evropská pravidla 
pro obchodní řetězce a poslední zá-
sadní prioritou je navýšení národních 
podpor na citlivé komodity i podpora 
rozvoje zpracovatelského průmyslu.

Obrovským způsobem zaostáváme 
za zahraniční konkurencí, která nás 
v útlumu výroby podporuje, přitom 
sama jde opačným směrem. Přitom 
při přímém porovnání jednotlivých 
farem, které produkují živočišnou 
produkci, nejsme horší, ale naopak. 
Přístup k řešením samozřejmě 
musí být systémový a dlouhodobý, 
se zajištěním trvalé podpory a to je 
i náš požadavek a očekávání směrem 
k budoucí vládě.  /mok/

USNADNĚTE SI CESTU K DOTACÍM 
I ZVÝHODNĚNÝM ÚVĚRŮM 
V KOMERČNÍ BANCE
 „V Komerční bance si dobře uvědomu-
jeme, že i do budoucna je nezbytné využívat 
a rozšiřovat moderní technologie jak v prvo-
výrobě, tak v následném zpracování, sklado-
vání i zajištění odbytu. Investice s tím spojené 
jsou většinou fi nancovány bankovními úvěry, 
které často obsahují nějakou formu zvýhod-
nění. Nepřetržitě proto sledujeme, jaké jsou 
dostupné investiční možnosti právě s ohle-
dem na aktuálně vypsané dotace, a jsme 
samozřejmě připraveni je zajistit vhodným 
úvěrem, případně umíme pomoci i s dalšími 
alternativami fi nancování rozvoje podniká-
ní,“ uvedl Jan Bednár, marketingový mana-
žer pro zemědělský sektor Komerční banky.

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K DOTACÍM, 
VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI
 Pro Komerční banku je typický indivi-
duální přístup a rovněž služby pro fi rmy ve 
všech fázích životního cyklu. To platí i v ob-
lasti podpor a subvencí, kde Komerční banka 
navíc disponuje dlouhodobými zkušenostmi  
s dotacemi, a to nejenom zemědělskými. 
Standardně poskytuje úvěry na spolufi nan-
cování záměrů podpořených dotacemi z Ev-
ropských strukturálních a investičních fondů 
i jiných zdrojů, například pro agrární sektor 
typického Programu rozvoje venkova (PRV), 
národních dotačních titulů Ministerstva Ze-
mědělství, Podpůrného a garančního rolnic-
kého a lesnického fondu (PGRLF) či Operač-
ního programu Životní prostředí.

 Komerční banka nabízí klientům pora-
denský servis KB EU POINT. Tým odborníků ve 
všech regionech ČR zdarma poskytne konzul-
taci k příslušným opatřením či titulům, navrh-
ne optimální fi nancování projektu v souladu 
s podmínkami administrátora dotace. Sou-
částí nabídky KB EU POINT je také služba 
na zpracování žádosti o dotaci (zpoplatněný 
servis), která má s PRV dosud 100% úspěš-
nost podaných žádostí, případně pomůže 
(zdarma) s výběrem vhodné poradenské fi r-
my pro zpracování žádosti.
 
AKTUÁLNĚ DOSTUPNÉ PODPORY
 „V aktuálním programovacím období 
2014 – 2020 poskytujeme úvěry na zámě-
ry spolufi nancované z Programu rozvoje 
venkova. V letošním roce bude ještě cca od 
10. do 30. října 2017 spuštěn příjem žádos-
tí do podzimního kola. V rámci této výzvy 
budou mimo jiné otevřena také podopatře-
ní 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zeměděl-

ských produktů a 8.6.1 Technika a techno-
logie pro lesní hospodářství, která mohou 
být zajímavá pro zemědělské, potravinářské 
i lesnické společnosti,“ doplnil Jan Bednár.
 Pokud se fi rma rozhodne pro investici do 
projektu spadajícího do těchto podopatření, 
může využít k předfi nancování dotace úvěr 
v programu Ponte II. Úvěr na předfi nancová-
ní dotace řeší časový nesoulad mezi úhradou 
výdajů projektu a obdržením dotace. Úvě-
rem na spolufi nancování projektu lze hradit 
výdaje, které nejsou kryty dotací.

INOVATIVNÍ INVESTICE A ENER-
GETICKÉ ÚSPORY LZE VÝHODNĚ 
FINANCOVAT I BEZ DOTACÍ
 Cestou k úsporám a vyšší konkurence-
schopnosti je úvěr EuroEnergie, tedy zvý-
hodněné fi nancování energetických úspor 
v zemědělství, potravinářství i v dalších sek-
torech. Komerční banka je jedinou bankou 
v ČR, která ve spolupráci s Evropskou inves-
tiční bankou (EIB) poskytuje úvěr s 80% zá-
rukou a úrokovým zvýhodněním 0,3 % p. a. 
Lze jej čerpat například na zateplení, rekon-
strukci vytápění nebo vzduchotechniky, vyu-
žití odpadního tepla nebo obnovu výrobní-
ho zařízení s nižšími nároky na energie. Úvěr 
EuroEnergie je poskytován ve výši od 1 do 
130 milionů Kč se splatností od 3 do 15 let.
 
Více informací o nabídce Komerční banky je 
k dispozici na stránkách www.kb.cz/agri 
nebo www.eupoint.cz

KB

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO PODZIMNÍHO KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SE BLÍŽÍ. 
ZAJISTĚTE SI FINANCOVÁNÍ VAŠEHO PROJEKTU JIŽ NYNÍ!
Zemědělci i potravináři v ČR dlouhodobě cílí nejen na co nejvyšší kvalitu produkce, ale i její 
větší přidanou hodnotu. Vzhledem k situaci v zemědělství je součástí jejich strategie kromě 
maximalizace produktivity a efektivity práce často také snaha o diverzifikaci příjmů. Pro celý 
agropotravinářský sektor je u nás proto naprosto standardní, že provádí řadu zefektivňujících 
opatření, která zahrnují především modernizaci výrobních prostředků. 

PORADENSTVÍ

•komplexní 
informační servis

•vyhledání 
dotačních 
možností

•posouzení 
projektového 
záměru

•energetický 
prescreening pro 
projekty na 
úspory energie

ZPRACOVÁNÍ 
ŽÁDOSTI

•studie 
proveditelnosti a 
jiné obdobné 
dokumenty

•podání žádosti v 
informačních 
systémech 
(vyplnění, 
podání)

•komunikace s 
ŘO

•zajištění plnění 
formálních 
náležitostí

•zajištění správné 
formy dokladu o 
způsobu 
financování

FINANCOVÁNÍ

•navržení 
optimálního 
způsobu 
financování

•odborné 
stanovisko ke 
kreditním 
návrhům

•zapojení 
úvěrových 
programů EIF, 
EIB, CEB

ADMINISTRACE

•výběrová řízení na 
dodavatele

•povinná publicita
•průběžné/ závěrečné 

monitorovací zprávy
•žádosti o platbu
•účast na kontrolách 

ze strany ŘO s jiných 
subjektů

•komunikace s ŘO
•asistence u všech 

úkonů týkajících se 
projektu

UDRŽITELNOST

•zpracování 
monitorovacích 
zpráv v době 
udržitelnosti

•účast na 
kontrolách ze 
strany ŘO a 
jiných subjektů

KB EU POINT - Váš partner na 
cestě k evropským dotacím

■     Komplexní informace 
o vhodných dotačních zdrojích.

■     Na míru šité fi nancování 
s úvěrovým programem Ponte II.

■     Rozsáhlý tým interních 
a externích odborníků 
ve všech regionech.

Vysvětlivky zkratek: ŘO – Řídící orgán, EIF - Evropský investiční fond, EIB - Evropská investiční banka, CEB – Rozvojová banka Rady Evropy.
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Situace v oblasti zemědělství  
je v Česku nezdravá
Agrární komora ČR je 
tradičním a dlouholetým 
partnerem Země živitelky. 
Podle jejího prezidenta 
Zdeňka Jandejska změny, 
které nejen letos, ale 
i za posledních několik 
let na výstavě nastaly, 
byly nutností. „ V době 
internetu a záplavy 
informací, to již ani jinak 
nelze. Dnes tedy jde spíše 
o navázání a udržení 
kontaktů, seznámení 
s trendy a vývojem techniky 
a technologií,“ říká.
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USNADNĚTE SI CESTU K DOTACÍM 
I ZVÝHODNĚNÝM ÚVĚRŮM 
V KOMERČNÍ BANCE
 „V Komerční bance si dobře uvědomu-
jeme, že i do budoucna je nezbytné využívat 
a rozšiřovat moderní technologie jak v prvo-
výrobě, tak v následném zpracování, sklado-
vání i zajištění odbytu. Investice s tím spojené 
jsou většinou fi nancovány bankovními úvěry, 
které často obsahují nějakou formu zvýhod-
nění. Nepřetržitě proto sledujeme, jaké jsou 
dostupné investiční možnosti právě s ohle-
dem na aktuálně vypsané dotace, a jsme 
samozřejmě připraveni je zajistit vhodným 
úvěrem, případně umíme pomoci i s dalšími 
alternativami fi nancování rozvoje podniká-
ní,“ uvedl Jan Bednár, marketingový mana-
žer pro zemědělský sektor Komerční banky.

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K DOTACÍM, 
VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI
 Pro Komerční banku je typický indivi-
duální přístup a rovněž služby pro fi rmy ve 
všech fázích životního cyklu. To platí i v ob-
lasti podpor a subvencí, kde Komerční banka 
navíc disponuje dlouhodobými zkušenostmi  
s dotacemi, a to nejenom zemědělskými. 
Standardně poskytuje úvěry na spolufi nan-
cování záměrů podpořených dotacemi z Ev-
ropských strukturálních a investičních fondů 
i jiných zdrojů, například pro agrární sektor 
typického Programu rozvoje venkova (PRV), 
národních dotačních titulů Ministerstva Ze-
mědělství, Podpůrného a garančního rolnic-
kého a lesnického fondu (PGRLF) či Operač-
ního programu Životní prostředí.

 Komerční banka nabízí klientům pora-
denský servis KB EU POINT. Tým odborníků ve 
všech regionech ČR zdarma poskytne konzul-
taci k příslušným opatřením či titulům, navrh-
ne optimální fi nancování projektu v souladu 
s podmínkami administrátora dotace. Sou-
částí nabídky KB EU POINT je také služba 
na zpracování žádosti o dotaci (zpoplatněný 
servis), která má s PRV dosud 100% úspěš-
nost podaných žádostí, případně pomůže 
(zdarma) s výběrem vhodné poradenské fi r-
my pro zpracování žádosti.
 
AKTUÁLNĚ DOSTUPNÉ PODPORY
 „V aktuálním programovacím období 
2014 – 2020 poskytujeme úvěry na zámě-
ry spolufi nancované z Programu rozvoje 
venkova. V letošním roce bude ještě cca od 
10. do 30. října 2017 spuštěn příjem žádos-
tí do podzimního kola. V rámci této výzvy 
budou mimo jiné otevřena také podopatře-
ní 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zeměděl-

ských produktů a 8.6.1 Technika a techno-
logie pro lesní hospodářství, která mohou 
být zajímavá pro zemědělské, potravinářské 
i lesnické společnosti,“ doplnil Jan Bednár.
 Pokud se fi rma rozhodne pro investici do 
projektu spadajícího do těchto podopatření, 
může využít k předfi nancování dotace úvěr 
v programu Ponte II. Úvěr na předfi nancová-
ní dotace řeší časový nesoulad mezi úhradou 
výdajů projektu a obdržením dotace. Úvě-
rem na spolufi nancování projektu lze hradit 
výdaje, které nejsou kryty dotací.

INOVATIVNÍ INVESTICE A ENER-
GETICKÉ ÚSPORY LZE VÝHODNĚ 
FINANCOVAT I BEZ DOTACÍ
 Cestou k úsporám a vyšší konkurence-
schopnosti je úvěr EuroEnergie, tedy zvý-
hodněné fi nancování energetických úspor 
v zemědělství, potravinářství i v dalších sek-
torech. Komerční banka je jedinou bankou 
v ČR, která ve spolupráci s Evropskou inves-
tiční bankou (EIB) poskytuje úvěr s 80% zá-
rukou a úrokovým zvýhodněním 0,3 % p. a. 
Lze jej čerpat například na zateplení, rekon-
strukci vytápění nebo vzduchotechniky, vyu-
žití odpadního tepla nebo obnovu výrobní-
ho zařízení s nižšími nároky na energie. Úvěr 
EuroEnergie je poskytován ve výši od 1 do 
130 milionů Kč se splatností od 3 do 15 let.
 
Více informací o nabídce Komerční banky je 
k dispozici na stránkách www.kb.cz/agri 
nebo www.eupoint.cz
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Zemědělci i potravináři v ČR dlouhodobě cílí nejen na co nejvyšší kvalitu produkce, ale i její 
větší přidanou hodnotu. Vzhledem k situaci v zemědělství je součástí jejich strategie kromě 
maximalizace produktivity a efektivity práce často také snaha o diverzifikaci příjmů. Pro celý 
agropotravinářský sektor je u nás proto naprosto standardní, že provádí řadu zefektivňujících 
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o vhodných dotačních zdrojích.

■     Na míru šité fi nancování 
s úvěrovým programem Ponte II.

■     Rozsáhlý tým interních 
a externích odborníků 
ve všech regionech.

Vysvětlivky zkratek: ŘO – Řídící orgán, EIF - Evropský investiční fond, EIB - Evropská investiční banka, CEB – Rozvojová banka Rady Evropy.
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Využití leasingu či úvěrů na 
techniku u zemědělců stoupá
Mezi vystavovateli 
na agrosalonu Země 
živitelka tvoří významnou 
skupinu výrobci a prodejci 
zemědělské techniky 
– traktorů, nejrůznější 
mechanizace, strojů pro 
rostlinnou i živočišnou 
výrobu, pro konzervaci 
nebo skladování a podobně. 
Podnikatelé si všechny 
tyto nezbytné věci často 
pořizují pomocí externích 
finančních zdrojů – leasingu 
anebo úvěru.

Členové České leasingové a finanční 
asociace (ČLFA), která vyjma bank 
sdružuje největší poskytovatele 
leasingových a úvěrových produktů, 
profinancovali v prvním pololetí 
letošního roku přesně 2600 země-
dělských či lesnických strojů, tedy 
o 22 pro cent více než ve stejném 
období loňského roku. Finanční 
objem těchto obchodů meziročně 
stoupl o pětinu na 3,9 miliardy 
korun. Ekonomice se daří, zakázek 
přibývá, a podniky se proto nebojí 
investovat. Celkem jim členové ČLFA 
poskytli v letošním prvním pololetí 
54,9 miliardy korun, o čtyři procenta 
více než loni. Největší část prostřed-
ků přitom byla určena na pořízení 
automobilů. 

Ale zpět ke kategorii zemědělské 
a lesnické techniky. Zemědělci ji 
ve velké míře financují právě pomocí 
členských společností ČLFA, jejichž 
portfolio nabízí komplexní škálu řeše-
ní. Firmy si při výběru externích zdro-
jů v zásadě vybírají ze tří produktů: 
z podnikatelského úvěru, finančního 
leasingu a z operativního leasingu.

Podnikatelský úvěr

V kategorii všech strojů a zařízení 
je nejvíce oblíbený klasický podni-
katelský úvěr. V prvním pololetí mu 
v této skupině patřil ve statistikách 
ČLFA zhruba 60procentní podíl, 
takřka čtvrtina náležela finančnímu 
leasingu a zbývajících 15 procent 
operativnímu leasingu. V samostat-
né skupině zemědělských a lesnic-
kých strojů je nadvláda podnikatel-
ského leasingu ještě věští: v letošním 
prvním pololetí tady dosáhl 86,5pro-
centního podílu.

Podnikatelský úvěr je totiž osvěd-
čeným nástrojem, který poskytuje 
velmi flexibilní a bezpečný přístup 
k externím peněžním zdrojům. 
Obvykle jej můžete uzavřít přímo 
v místě prodeje daného předmětu. 
Není spojen s žádnými dodatečnými 
náklady. Zákazník je po celou dobu 
smlouvy ekonomickým vlastníkem 
věci, což znamená, že ji užívá pro 
své potřeby, vede ji v účetnictví 
a uplatňuje její daňové odpisy. Kro-
mě toho může využívat doprovodné 
služby, typicky v oblasti pojištění, 
které většina financujících společ-
ností dokáže poskytnout za výhod-
né ceny. 

Finanční leasing

Podobně koncipován je finanční 
leasing, jehož délka je ale navázána 
na dobu odpisování financované 
věci. Ta může být delší, než zákaz-
ník potřebuje. Podnikatelský úvěr 
takto limitován není. Právě proto je 
finanční leasing nejvíce využíván 
u věcí, kde delší doba financování 
nepředstavuje zásadní problém. 
Ukázkovým příkladem jsou nákladní 
automobily, kde dlouhodobě domi-
nuje. V letošním prvním pololetí mu 
v této skupině patřil 46procentní 
podíl.

Operativní leasing

V poslední době se i v oblasti strojů 
a zařízení stále úspěšněji prosazuje 
operativní leasing, který je jinak 
spojován zejména s automobily. 
V rámci všech obchodů členů ČLFA 
v podnikatelské sféře mu patří už 
třetinový podíl. Operativní leasing 
je vlastně pronájmem doplněným 
o velkou škálu doprovodných služeb. 
Jejich smyslem je usnadnit užívání 

financovaného předmětu. Leasingo-
vá společnost se stará o jeho servis 
a běžnou údržbu. Kromě toho zajistí 
i prodej věci po skončení leasingu, 
což právě v případě zemědělských 
a lesnických strojů není vůbec jedno-
duchý proces.

Operativní leasing má navíc pozi-
tivní vliv na firemní finanční toky, 
protože rozložením nákladů do mě-
síčních splátek eliminuje jednorá-
zové náklady, například na opravy 
a servis. I proto získává na oblibě 
a jeho podíl v české ekonomice bude 
podle všeho nadále stoupat.

Zpětný leasing

Specifickým druhem leasingu je 
zpětný leasing. Jeho princip spočí-
vá v tom, že leasingová společnost 
odkoupí od klienta danou věc a pak 

mu ji zpětně (proto zpětný leasing) 
pronajme formou finančního anebo 
operativního leasingu. Tento pro-
dukt je využíván hlavně v dobách 
se ztíženým přístupem k tradičním 
formám financování, a proto je 
v současnosti využíván skutečně jen 
v ojedinělých případech.

Pozor při výběru

Při výběru konkrétního produktu je 
třeba vždy zvážit účetní i uživatelské 
preference. Patřičnou pozornost by 
měl každý zájemce věnovat také vol-
bě poskytovatele finančních služeb. 
Na českém trhu působí desítky spo-
lečností nabízejících produkty určené 
na financování firem. Výběr kon-
krétní z nich není snadným úkolem. 
Jistým vodítkem by vždy měla být 
velikost firmy a její historie. Ale nejen 
to – pokaždé byste si měli ověřit, na-
kolik se daná společnost ztotožňuje 
s etickým přístupem k podnikání. 

Bezpečným vodítkem je v této 
souvislosti členství v ČLFA. Všichni 
členové jsou totiž vázáni etickými 
předpisy asociace, které jdou v mnoha 
ohledech nad rámec již tak přísných 
zákonných ustanovení. Při porušení 
těchto pravidel, která kladou důraz 
zejména na seriózní a otevřený přístup 
k zákazníkovi, hrozí firmě i vyloučení 
z řad asociace. Vždy aktuální seznam 
členských společností najdete na jejích 
webových stránkách. Na stejném místě 
je k dispozici i celá řada užitečných 
informací. /mik/

Podíl typů financování  
všech podnikatelských investic 
do techniky  
(v prvním pololetí 2017)

Podíl typů financování  
do zemědělských a lesnických 
strojů  
(v prvním pololetí 2017)

47,9

33,6

18,5

podnikatelské úvěry

finanční leasing

operativní leasing

86,5

7,4
6,1

podnikatelské úvěry

finanční leasing

operativní leasing
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