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Finální oprava hlavního 
nádraží spolkne miliardu
Správa železniční dopravní 
cesty představila pětile-
tý plán na rekonstrukce 
nádražních budov, jež před 
rokem převzala od Českých 
drah. Největší investicí je  
dokončení oprav budovy 
pražského hlavního nádraží 
za 945 milionů korun. str. 4

Slevomat získali Britové

Investiční skupiny Miton, 
Enern a In-Bridge prodaly 
server Slevomat.cz britské 
skupině Secret Escapes. 
Součástí transakce je i Zla-
vomat.sk a agregátor slev 
Skrz.cz. Podle měsíčníku 
Forbes cena převýšila  
1,5 miliardy korun. str. 7

Home Credit  
zdvojnásobil zisk
Pololetní čistý zisk skupiny 
Home Credit vzrostl mezi-
ročně z 1,5 na 3,5 miliardy 
korun. Výsledky pozitivně 
ovlivnilo zejména oživení 
byznysu v Rusku a rozvoj 
úvěrování v Číně, Vietna-
mu a Kazachstánu. str. 8

Hurikán i test korejské 
rakety srazily dolar
Americká měna se dostala 
na nejnižší hodnotu vůči 
nejvýznamnějším valutám 
za posledních 19 měsíců. 
Na vině je kromě nepřízně 
počasí a raketových testů 
KLDR i nejasná situace ko-
lem financování stavby zdi 
mezi USA a Mexikem. str. 9

Krátce

Právnická trefa
největší české advokátní 
kanceláři, již spoluzaložil  
Jaroslav havel, se 
vyplatilo loňské 
rozhodnutí rozšířit 
portfolio o trestní právo.

byznys

str. 8
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elektřina zdraží. 
Po pěti letech
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Průměrná cena silové elektřiny na příští 
rok vzrostla meziročně o

Obchodníci s elektřinou připouštějí, 
že kvůli rostoucím cenám na burze 
příští rok zdraží proud pro koncové 
zákazníky. U českých domácností proto 
roste poptávka po fixaci cen na více let.  
byznys / str. 6
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Zatloukat, zatloukat
ČSSD vyrazila za lidmi. Volební boss Lubomír 
Zaorálek má v plánu ukázat občanstvu, kterak 
pravicové předvolební plány zruinují státní rozpo-
čet. A neopomenul dodat, že jen díky vládě vedené 
socialisty klesl v tomto volebním období státní 
dluh o osm procent HDP. Tak určitě. Mimo jiné bez 
masivního přítoku peněz z EU by růst ekonomiky 
a pokles podílu dluhu byly výrazně nižší. Jediné, co 
vláda dokázala udělat pro státní dluh, bylo totální 
přiškrcení investic. Až z toho rozpočet loni skončil 
v přebytku. A teď tu o Karkulce, pane Zaorálku.

Češi nejspíš uvěřili pohádkám o laciné elektři-
ně z domácích solárních panelů. Podle průzkumu, 
který si nechal zpracovat obchodník s energiemi 
Bohemia Energy, až 55 procent majitelů rodinných 
domů uvažuje o vlastní sluneční elektrárně. Má to 
ale háček. Musí být opravdu laciná. Třetina lidí by 
za ni byla ochotná zaplatit 30 tisíc korun, dalších 
29 procent by vytáhlo z peněženky až 50 tisíc 
korun. Škoda, že nejlevnější malá elektrárna vyjde 
na více než 100 tisíc. 

Šéf Bílého domu Donald Trump nevěří v exis-
tenci klimatických změn, tudíž klimatická změna 
nemůže existovat. Na vlastní kůži už to pocítilo 
pár amerických vědců. Protože se ucházeli o gran-
ty z rozpočtu ministerstva energetiky, museli ze 
svých projektů vyškrtnout slova jako klimatická 
změna nebo globální oteplování. Jinak by peníze 
nedostali. Prý ale zapírání předmětu výzkumu 
v zájmu vědy pár let vydrží. 

n Před mandátový 
a imunitní výbor před-
stoupí hlavní aktéři 
kauzy Čapí hnízdo, 
kromě Andreje Babiše 
i vyšetřovatel a dozorují-
cí žalobce.

Pavel Otto

Policejního vyšetřovatele kauzy 
Čapí hnízdo Pavla Nevtípila 
a státního zástupce Jaroslava 
Šarocha, který trestní řízení 
dozoruje, vyslechne mandátový 
a imunitní výbor Poslanecké 
sněmovny. Jeho šéfka Miroslava 
Němcová (ODS) potvrdila, že 
oba byli zbaveni svými nadří-
zenými mlčenlivosti. Šéf ANO 
Andrej Babiš potvrdil, že se 
jednání výboru také zúčastní.

Neveřejné jednání parla-
mentního orgánu, který má 
doporučit zákonodárcům, zda 
mají či nemají vydat k trestnímu 
stíhání Babiše a jeho pravou 
ruku Jaroslava Faltýnka, začne 

dnes odpoledne. „Máme docela 
velký časový prostor, můžeme 
jednat až do večerních hodin,“ 
řekla Němcová. 

Pokud by podle ní členové 
výboru nedospěli k rozhodnutí, 
svolá další zasedání na čtvrtek, 
pátek nebo i na příští pondělí. 
„Nechci, aby nám před úterním 
začátkem schůze sněmovny 
zůstal v ruce černý Petr. Tedy že 
bychom se nedokázali dohod-
nout, zda oba poslance doporu-
číme vydat, nebo ne,“ dodala.

Očekává se, že výslechy 
Nevtípila a Šarocha budou pro 
rozhodnutí výboru klíčové. 
Část jeho členů má o postupu 
policie pochybnosti, protože se 
žádostí o vydání dvou hlavních 
tváří ANO přišla dva měsíce 
před říjnovými volbami. Ša-
roch se navíc prostřednictvím 
své mluvčí nechal slyšet, že se 
o žádosti dozvěděl až na po-
slední chvíli. Policie se ohradila 
prohlášením, že vyšetřovatel 
celou záležitost osobně projed-
nal s žalobcem a seznámil ho 
s aktuální důkazní situací.

„Jestli Šaroch řekne, že všech-
no bylo v pořádku a že vyšet-
řovatel shromáždil dostatečně 
silné důkazy, budou to asi jen 
kolegové z ANO, kteří vydání 
Babiše a Faltýnka nepodpoří,“ 
uvedl nejmenovaný člen výboru.  

Babiš už Nevtípila několi-
krát napadl. Tvrdí o něm, že 
byl pro vyšetřování případu 
cíleně vybrán. Označil ho rovněž 
za „velice kontroverzního“ 
policistu figurujícího v „kauze 
firmy Neograph, kterou kmotři 
ukradli podnikateli Vladimíru 
Sittovi“. Ředitel pražské policie 
Miloš Trojánek se za Nevtípila 
obratem postavil a vyjádřil 
mu plnou důvěru. Poukázal 
i na jeho profesionalitu a vysoké 
pracovní nasazení.

Kromě Babiše a prezidenta 
Miloše Zemana zpochybňuje 
postup policie v případu údaj-
ného 50milionového dotačního 
podvodu ministr spravedlnosti 
Robert Pelikán (ANO). Prohlásil, 
že žádost o vydání Babiše a Fal-
týnka je motivována snahou 
ovlivnit výsledek voleb.

Poslanci vyslechnou 
nevtípila se Šarochem

Zápisník  
Jana Stuchlíka

Protagonisté dne

Jaroslav Havel

zaklaDatel

Jiří ŠmeJc

generální řeDitel

bill de blasio

StaroSta new yorku

advokátní kancelář začala řešit 
i trestněprávní procesy, což 
přispělo ke zvýšení zisku v prvním 
pololetí o více než dvacet procent.

str. 8

Čistý zisk skupiny home 
Credit v prvním pololetí stoupl 
na 3,5 miliardy korun. stojí za tím 
zejména oživení trhu v Rusku.

str. 8

Podepsal nový soubor 
protikuřáckých zákonů, který 
zahrnuje i zvýšení minimální ceny 
krabičky cigaret na 13 dolarů.

str. 9

Pracovnice Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany prováděly ve speciálně vybavené 
laboratoři poblíž Příbrami ukázku kontroly neznámého vzorku umístěného v dopise. V halách areálu jsou 
biologické a virologické laboratoře, toxikologická komora a klimatická komora. analyzují se v nich podezřelé 
látky, které do laboratoří svážejí z celé republiky speciální automobily. Ústav řeší desítky případů podezřelých 
látek ročně a jeho pracovníci se při zkoumání setkávají s různorodými typy potenciálně nebezpečných látek. 

KontEjnERoVá laboRatoř
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nebo do vyprodání zásob v uvedeném termínu.

prodejny a e-shop

Produkt můžeš zakoupit i v našich prodejnách.
Některé fotografi e nebo informace mohou mít pouze informativní charakter. Změny cen, designu a technických parametrů vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené,
tzn., že se mohou během platnosti katalogu na jednotlivých prodejnách a e-shopu lišit. Za tiskové chyby neručíme. Zboží nemusí být dostupné na všech prodejnách.

APPLE IPHONE 7 128GB 

21 990 Kč

iPhone 7

2× RYCHLEJŠÍ NEŽ ŠESTKA
Díky nejvýkonnějšímu čipu, jaký se kdy v chytrém telefonu objevil, 
je sedmička rychlejší než jakýkoli předchozí iPhone a současně 
úspornější. Podává větší výpočetní výkon, když ho potřebuješ, a víc 
šetří baterii, když ho nepotřebuješ. Na iPhonu s vůbec nejdelší výdrží 
baterie můžeš pracovat dvakrát rychleji než na iPhonu 6 a každým 
nabitím získáš víc času.

Vnitřní paměť: 128 GB
Rozměry: 138,3 x 67,1 x 7,1 mm
Displej: 4,7“ 
Hmotnost: 138 g

Možná jsi o něm přemýšlel a doufal, že jednou... 
Možná jsi tajně spoléhala na ježíška. Každopádně 
nemusíš čekat, když si chceš udělat takovouhle radost.

E15 – 225 x 148 mm.indd   1 24.8.2017   8:48:40

274959/22 inzerce

Opavská FAU zprostila mlčenlivosti finanční správu

Opavská společnost FAU zprostila prostřednictvím svého 
advokáta Alfréda Šrámka mlčenlivosti finanční správu, 
která čelí podezření, že firmu chtěla účelově zlikvidovat. 
Správa tak nyní může zveřejnit podrobnosti k případu 
a ke svým krokům. Firma loni skončila v insolvenci a poz-
ději v konkursu. Existuje podezření, že finanční správa 
jednala na pokyn bývalého ministra financí Andreje Babi-
še, který to ale odmítá.  více e15.cz

Mach končí v Evropském 
parlamentu
Europoslanec a předseda 
Svobodných Petr Mach 
končí v Evropském par-
lamentu. Důvody zatím 
neuvedl. Jeho nástupcem 
se podle všeho stane Jiří 
Payne, někdejší poradce 
prezidenta Václava Klause.

Hygienici kontrolovali dodržování zákazu kouření

Pražští hygienici kontrolovali od 31. května zákaz kouření 
ve 204 stravovacích zařízeních, všechna byla v pořád-
ku. Nešlo údajně o speciální kontroly zaměřené přímo 
na dodržování protikuřáckého zákona. Včera skončila 
přechodná lhůta, odkdy budou porušení zákona orgány 
také pokutovat. /čtk/

Krátce
ÚoHs opět 
prošetří 
náramky
Antimonopolní úřad se 
bude znovu zabývat soutěží 
na dodávku náramků pro 
vězně. Tendr vypsaný Pro-
bační a mediační službou 
napadla firma O2, která 
se o zakázku neúspěšně 
ucházela, řekl mluvčí Úřadu 
pro ochranu hospodářské 
soutěže Martin Švanda. 
Na posun v dění kolem 
tendru upozornila ČT.

První výběr Probační 
a mediační služba zruši-
la, i podruhé ale vybrala 
společnost SuperCom. O2 se 
bránila již v srpnu námit-
kami u zadavatele, ten je 
zamítl. Podle O2 zadavatel 
nenapravil pochybení, která 
jí vytýkal ÚOHS. Začátkem 
června zrušil první výběr 
vítěze zakázky. Důvodem 
bylo netransparentní po-
souzení mimořádně nízké 
nabídkové ceny ze strany 
zadavatele. /čtk/

Ministerstvo vnitra bude 
mít rozpočet na příští rok 
o 1,2 miliardy vyšší než pů-
vodně plánovaných 65,5 mi-
liardy korun. Po schůzce 
s ministrem vnitra Milanem 
Chovancem (ČSSD) to řekl 
ministr financí Ivan Pilný 
(ANO). Podle Chovance 
však vnitru nadále chybí 3,4 
miliardy korun, peníze chce 
získat při dalších jednáních, 
které se uskuteční na jedná-
ní vlády nebo koaliční rady.

Chybějící peníze jsou 
podle Chovance potřeba 
na věci, které ministerstvu 
ukládá zákon. Vyjmenoval 
například nákup vrtulníku, 
který policie potřebuje, aby 
mohla provozovat leteckou 
záchrannou službu. Dál 
podle něj jde například 
na projekt speciální policej-
ní jednotky, která se zaměří 
na kontrolu údajů cestují-
cích v letecké dopravě nebo 

tisk nových občanských 
průkazů. Podle Chovance 
jde o výdaje, které schvá-
lila vláda a vycházejí ze 
zákona. „To není, že by si to 
ministerstvo vnitra, policie, 
hasiči a další organizace 
vymyslely. Jsou to věci ze 
zákona, jsou to věci, které 
nám uložila vláda,“ uvedl 
Chovanec.

Zdůraznil, že peníze zís-
kat musí. „Pan ministr avi-
zuje, že bez zvýšení schodku 
rozpočtu není schopen ty 
požadavky pokrýt. Nejsme 
jediní,“ uvedl Chovanec.  Do-
hodnutý schodek rozpočtu 
pro příští rok je zatím 50 mi-
liard korun. Dodal, že po-
prvé by se o rozpočtu mělo 
jednat příští týden na ko-
aliční radě, která naváže 
na jednání vlády v Lednici. 
Pilný předpokládá, že by se 
o rozpočtu na vládě mohlo 
začít jednat 11. září. /čtk/ 

chovanec chce 
po Pilném miliardy

http://zpravy.e15.cz/volby/volby-2017/firma-fau-zprostila-financni-spravu-mlcenlivosti-ta-tak-muze-zverejnit-podrobnosti-pripadu-1336768
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n Železničáři opraví 
v Praze také nádraží 
na Smíchově. Mají 
na to 160 milionů 
korun.

Michal Tomeš

Rok poté, co Správa železnič-
ní dopravní cesty převzala 
od Českých drah nádražní 
budovy, představila plán 
jejich rozsáhlé rekonstrukce 
do roku 2022. Největší inves-
tici představuje dokončení 
oprav budovy pražského 
hlavního nádraží, které při-
jde na 945 milionů korun. 

Rekonstrukce, které 
začnou v roce 2019, se 
zaměří na ty části budovy, 
které nestihla dokončit 
italská společnost Grandi 

konečné opravy hlavního  
nádraží vyjdou na miliardu

správa železniční dopravní cesty spravuje přes devět stovek 
nádražních budov, z nichž je zhruba jen sedmdesát v bezvadném 
stavu. do rekonstrukce nádraží po celé republice chce státní podnik 
investovat v následujících pěti letech 8,4 miliardy korun. správa chce 
částečně opravit čtyři sta nádraží, dalších 160 stanic čeká kompletní 
rekonstrukce. Po dokončení úprav chtějí železničáři část budov 
nabídnout státním orgánům. například v Prostějově v prostorách 
nádraží nově vzniklo policejní oddělení.

kompletní rekonstrukce  
se dočká 160 stanic

NEZBYTNÁ PŘÍRUČKA 
A PRŮVODCE PRO ZÁJEMCE 

O ČESKOSLOVENSKÉ 
BUNKRYBUNKRY

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

Vychází 

encyklopedie 

i kapesní 

průvodce

262633/480 inzerce

Filharmonici by mohli 
sídlit na Vltavské
Praha zadá Institutu plá-
nování a rozvoje urbanis-
tickou studii okolí metra 
Vltavská, jež počítá se 
stavbou koncertní budovy. 
Dokument má být hotov 
do konce února. Město by 
halu mohlo pronajímat 
České filharmonii nebo by 
v ní mohl sídlit Symfo-
nický orchestr hlavního 
města Prahy FOK.

Metropole chystá 
stavbu dobíjecích stanic
Hlavní město připravuje 
tendr na výběr firmy, kte-
rá připraví dokumenty pro 
stavbu základů, na nichž 
budou stát dobíjecí sta-
nice pro elektromobily. 
Následná rámcová smlou-
va platná do roku 2019 
má mít hodnotu patnáct 
milionů korun. Město chce 
vybudovat 59 míst s dobí-
jecími stanicemi. /čtk/

Krátce

Stazioni. Ta měla nádraží 
v nájmu výměnou za jeho 
kompletní opravu. Nestihla 
ji však včas a SŽDC smlouvu 
s Italy na podzim rozvázalo. 
„Grandi Stazioni opravila jen 
ty části, ze kterých jí plynuly 
peníze,“ uvedl ministr dopra-
vy Dan Ťok. 

Nový vzhled mají po re-
konstrukci dostat reprezen-

tativní prostory Fantovy 
budovy a oprav se dočká 
i vnitřek bočních traktů 
prostor pro zaměstnance. 
Modernizací projde také 
vnitřní instalace, která má 
zvýšit hospodárnost budovy. 

SŽDC hodlá v Praze vložit 
další peníze také do nádraží 
na Smíchově. První význam-
ná rekonstrukce šedesát let 

staré budovy železničáře 
bude stát 160 milionů korun. 
Kromě opravy konstrukce 
samotné budovy a moder-
nizace vnitřních prostor 
projdou změnou také nástu-
piště. Více než sto milionů 
korun chce SŽDC investovat 
také do nádraží v Berouně 
a Nymburce, která jsou sou-
částí pražské integrované 
dopravy.

Pražský magistrát také 
nedávno oznámil projekt 
nazvaný Nové spojení 2. 
Pomocí tunelů a nové pod-
zemní stanice by měl posílit 
železniční spojení. „Příměst-
ské vlaky, které dosud končí 
na Masarykově nádraží, se 
propojí s ostatními vlaky 
tak, aby nekončily v centru, 
ale centrem projely,“ uvedla 
náměstkyně pražské primá-
torky Petra Kolínská.
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Rozhovor se zastupi-
telem hlavního města 
Prahy a radním pro 
bezpečnost Liborem 
Hadravou (ANO).

Hlavní město Praha je podle 
mezinárodních statistik po-
važováno za jednu z vůbec 
nejbezpečnějších metropolí 
na světě. Jako radní máte již 
třetím rokem kromě bezpeč-
nosti v gesci i prevenci krimi-
nality. Čím podle vás Praha 
takového postavení dosáhla?
V první řadě u nás velmi dobře 
funguje integrovaný záchranný 
systém, tedy kooperace mezi 
složkami policie, hasičů a zá-
chranky. Členové IZs, od řa-
dových příslušníků až po jejich 
velitele a nadřízené, konají vel-
mi profesionálně. Mají dostatek 
zkušeností, které jim umožňují 
nejen odvádět svoji standardní 
činnost, ale pokud je potřeba, 
dovedou také improvizovat. 

objektivně však musím zmínit 
i naši demografickou výhodu. 
Praha sice není úplně malé 
město, ale také není žádnou 
multimilionovou aglomerací. 
V tomto ohledu lze na jejím úze-
mí kriminalitu lépe kontrolovat. 
navíc Česká republika si vede 
dobře i ekonomicky, a tak u nás 
nenajdete žádné rizikové nebo 
chudinské městské čtvrti, pro 
které se občas v cizině uvádí 
termín no-go zóny. 

Z osobního hlediska také 
soudím, že my Češi nejsme 
hloupí a i přes občasné stěžo-
vání si na poměry dokážeme 
klid a pořádek kolem sebe oce-
nit. Vážíme si ho a na občanské 
rovině nemalá část společnosti 
projevuje dokonce vůli o něj 
dbát vlastním příkladem.

Nicméně v případě příslušníků 
městské policie jsou občané 
nezřídka i kritičtí. Někdy mají 
pocit, že si strážníci počínají 
jinak, než by měli. Co si o tom 
myslíte? 
ano, veřejnost policisty hodnotí 
buď podle jejich aktivity, nebo na-
opak neaktivity. Jak už jsem ale 
v minulosti zmínil, zásadní pro-
blém je, že oba případy lze ne-
gativně zevšeobecňovat. to má 
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pochopitelně na kredit strážníků 
i jejich vedení někdy nevděčný 
dopad. Jejich vztah k okolí stojí 
na striktní liteře zákona. 

obecně se ale jejich pověst 
často odvíjí podle konkrétní 
situace. Pokud se například 
druhé straně jeví jako konfliktní, 
pak se mezi veřejností, často 
nezaslouženě, ale tím rychleji, 
rozšíří či medializuje. Chápu, že 
nikdo nechce na svém zaparko-
vaném autě najít botičku. I když 
může být řada případů řešena 
domluvou nebo oznámením 
přestupku a také se tak děje. 

Primárně strážníkům jejich 
povinnosti velí, aby vždy postu-

povali podle zákona. strážníci 
jsou povinni zajistit či zjednat 
nápravu na jakémkoli místě 
i v čase, bez ohledu na okol-
nosti, které bychom já, vy či oni 
mohli na základě svých pocitů 
považovat za přehnané. Pokud 
v tomto směru nekonají, sami 
se vystavují postihu. 

Podstatná část veřejnosti 
toto jednání akceptuje, a do-
konce jej vyžaduje. někteří 
jsou ale přesvědčeni, že napří-
klad z pokut za špatné parko-
vání jsou strážníci naopak živi, 
což je nesmysl. to je pro ně 
nezasloužený odsudek, který 
ve výsledku škodí nám všem.

Setkal jsem se s názorem, 
že městský policista by měl 
být pro občana spíše partner 
a pro děti kamarád, aby se ho 
nebály. Co o tom soudíte?
tento pohled vnímám jako 
reminiscenci za lehce idealizo-
vaným obrazem prvorepubliko-
vého četníka. soudím ale, že 
dnes je zde městský policista 
proto, abychom se naopak my 
nemuseli bát o naše děti či své 
blízké. a z tohoto důvodu by 
měl nepochybně vystupovat 
slušně, ale také kategoricky. 
Pokud by měl být něčím partne-
rem, pak tedy města, které se 
stará o své občany. nemyslím, 

že by se měl strážník s někým 
kamarádit, ale tím spíše dů-
sledně chránit zákony a nasta-
vená pravidla. Zejména pak ta, 
jež souvisejí s naší ochranou 
a prevencí před městskou 
kriminalitou, která právě u dětí 
představuje poměrně rizikový 
faktor. 

Na rozdíl od vašich před-
chůdců na postu gestora 
bezpečnosti se jako bývalý 
profesionál můžete vykázat 
praktickými zkušenostmi 
z oblasti, za kterou jste nyní 
zodpovědný. Jak velká je 
to výhoda pro vaši činnost 
radního? 
Je to jisté plus. Mezi prací poli-
cisty v terénu a prací obecního 
radního je přece jen rozdíl. 
Výhodou je, že v minulosti 
jsem si osvojil konkrétní praxi 
a po dlouhou dobu byl lidem 
skutečně nablízku. díky tomu, 
jak alespoň doufám, jsem scho-
pen se lépe a rychleji obezná-
mit s problémy bezpečnostních 
složek, případně s jejich fak-
tickým dopadem na veřejnost. 
a to je dobře, protože vím, že 
v důsledku toho se nikdy ne-
smím snížit k populistickému 
jednání. 

na druhé straně jsem si ově-
řil, že politická činnost s sebou 
nese řadu nových úskalí. V dů-
sledku stále ještě poněkud slo-
žité legislativy není vždy právě 
snadné prosadit důležité věci 
tak rychle, jak byste si přál. 

to, co obě tyto mé profese 
spojuje, je tak kolegiální přístup 
k věci. V obou případech sázím 
na spolupracovníky, kterým lze 
věřit a vyznačují se charakterem 
a spolehlivostí. 
/lum/

 Politická činnost 
s sebou nese řadu 
úskalí. V důsledku stále 
ještě poněkud složité 
legislativy není vždy 
právě snadné prosadit 
důležité věci tak rychle, 
jak byste si přál.

Pokud jde o pořádek,  
Češi nejsou hloupí



n Obchodník s ener- 
giemi MND mezi-
ročně zdvojnásobil 
počet zákazníků na 
55 tisíc. „Smlouvu 
máme s osmdesáti 
tisíci klientů a věříme, 
že do konce roku jich 
bude sto tisíc,“ říká Jan 
Sýkora, ředitel prodeje 
a marketingu MND.

 Už jste se díky růstu 
počtu zákazníků dostali 
do černých čísel?
Se stávajícím zákaznic-
kým kmenem už v černých 
číslech jsme. Pro nás je 
příjemné, že se dostáváme 

i k bodu, kdy se nám vrátí 
původní investice do roz-
jezdu obchodníka s ener- 
giemi. V retailu očekáváme 
obrat půl miliardy korun.

 Jak se bude vyvíjet kon-
cová cena plynu na příští 
rok?
Loni byl odstavený největší 
plynový zásobník a ceny 
černého uhlí více kolísaly. 
Tyto faktory se ustálily, 
a proto se cena plynu stabi-
lizovala. Meziroční nárůst 
je 0,8 eura za megawattho-
dinu. Nevidíme důvod, proč 
by měla cena plynu klesat 
nebo růst. 

 V indikativních cenách 
plynu, které vyhlašuje 

ERÚ, ale úřad už pro pod-
zim naznačuje, že správně 
by cena plynu měla klesat.
Je dobře, že něco jako indi-
kativní cena vznikla. Ale je 
to cena, která leží na strán-
kách úřadu a nikdo o ní 
pořádně neví. Navíc sami 
nevíme, jak k té ceně úřad 
došel. Kdyby to byl třeba 
průměr nejnižších nabídek 
na trhu s marží, o níž si 

ERÚ myslí, že je přiměřená, 
byla by to zajímavá věc 
k diskuzi s dodavateli. 

 Nebudete pak křičet, že 
vás chce někdo regulovat?
Ale když nikdo vzorec 
nezná a na web se dá jen 
cena, nevíte, jak na ni máte 
reagovat. Obecně tuto 
aktivitu vítáme, protože 
může zákazníky motivovat, 
aby začali přemýšlet, jestli 
mají dobrou cenu plynu. 
U plynu je přitom 1,7 milio-
nu spotřebitelů, kteří ještě 
nezměnili dodavatele. 

 Pro kolik zákazníků by 
stačila vaše vlastní těžba?
Těžíme zhruba jednu 
terawatthodinu ročně, což 

by teoreticky stačilo pro sto 
tisíc domácností. 

  Jak s těmito čísly za-
hýbe letošní objev velkého 
ložiska na jižní Moravě?
To se nedá přesně říci. Jako 
pozitivní vidíme hlavně to, 
že naši geologové dokážou 
ve složitých geoseizmických 
mapách hledat nová ložiska. 
To nám otevírá nové mož-
nosti. Plyn našli na místě, 
kde to dříve nečekali. Dá se 
to přirovnat k tomu, že něco 
hledáte v garáži a najdete to 
také v kuchyni.

 Kdy se z nového ložiska 
bude dát těžit?
Bavíme se o horizontu dvou 
až tří let. /stu/
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n Obchodníci s elek-
trickou energií při-
pouštějí, že se růst 
cen na burze pro-
mítne do koncových 
cen. Roste i poptávka 
po garanci na více let.

Jan Stuchlík

Příští rok českým domácnos-
tem po pěti letech s velkou 
pravděpodobností zdraží 
elektřina. Na burze je na rok 
2018 v průměru o čtrnáct 
procent dražší než loni. 
Obchodníci, kteří pro své zá-
kazníky nakupují elektřinu 
letos, budou nejspíš muset 
zvýšit koncové ceny. „Tento 
předpoklad platí, pokud se 
cenový trend ve zbytku roku 
neotočí, což neočekávám. 

období levné elektřiny končí
Konkurenční boj jim ale 
neumožní plně promítnout 
nárůst burzovních cen 
do koncových cen,“ říká 
Jiří Gavor, ředitel Asociace 
nezávislých obchodníků 
s energiemi.

Zdražování opatrně 
připouštějí také někteří 
obchodníci. „Pro většinu zá-
kazníků nakupujeme elektři-
nu průběžně celý předchozí 
rok a pro ty s garantovanou 
cenou i s větším předstihem. 
Meziroční nárůst našich 
průměrných nákladů na po-
řízení elektřiny na příští 
rok tedy nebude odpovídat 
čtrnácti procentům,“ nazna-
čuje Roman Gazdík, mluvčí 
ČEZ. 

Vývoj na burze bude tlačit 
vzhůru koncové ceny také 
podle jednoho z největších 
alternativních obchodníků Centropolu. „Tyto úvahy 

povedeme a ceníky budeme 
nastavovat až ke konci roku,“ 
dodává mluvčí firmy Aleš 
Pospíšil. Růst cen očekává 
i tuzemská alternativní dvoj-
ka mezi prodejci elektřiny 
Innogy Energie.

Vidina dražší elektřiny 
by také mohla motivovat 
spotřebitele, aby se obchod-
níkům upisovali na delší 
období výměnou za garanci 
neměnné ceny. Obchodní-
kům se už v době klesají-
cích cen dařilo domácnosti 
přesvědčovat, aby si zajistily 

cenu na několik let dopře-
du. V posledních letech 
často garantovali pokles cen 
odpovídající do určité míry 
propadu cen na burze. 

„Nejvíce fixací jsme 
zaznamenali na přelomu 
listopadu a prosince, kdy 
se velkoobchodní cena 
elektřiny pohybovala kolem 
27 eur za megawatthodinu,“ 
říká Ondřej Grohar, ředitel 
poradenské společnosti 
Ensystra.

U ČEZ má fixaci ceny 
z minulého nebo předminu-
lého roku čtvrtina zákaz-

níků a jejich počet roste. 
Bohemia Energy tento 
počet odhaduje na pěti-
nu. Tito klienti by oproti 
novým zákazníkům mohli 
být ve výhodě, protože pro 
ně obchodníci nakoupili 
elektřinu už dříve za výhod-
nější ceny. 

„Určitě se setkáváme 
s vyšší poptávkou po fixních 
produktech než v minulých 
letech, protože zákazníci 
už začínají vnímat zprávy 
o růstu cen na burzách,“ 
uvádí Pavel Grochál, mluvčí 
Innogy.

sýkora: mnd je už v černých číslech

draHé uHlí. Cenu elektřiny na burzách žene vzhůru rostoucí světová cena černého uhlí. od 
začátku loňského roku vyskočila na více než dvojnásobek. 

Ceny silové elektřiny na rok 2018 na pražské burze 
PXE (v korunách za megawatthodinu)

 Pramen energybroker
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n Prodejní cena 
největšího serveru 
hromadného nakupo-
vání v České republice 
přesáhla 1,5 miliardy 
korun.

Michal Tomeš

Slevový portál Slevomat 
putuje do britských rukou. 
Společnost provozující také 
weby Skrz.cz a Zlavomat.sk 
koupil britský server Secret 
Escapes, který se speciali-
zuje na prodej luxusních 
pobytů. O transakci informo-
val magazín Forbes. 

Obě strany odmítly výši 
transakce komentovat, pře-
sáhnout by však měla 1,5 mi- 
liardy korun. Ty si rozdělí 
dosavadní vlastníci – inves-
tiční fondy Enern, In-Bridge 
a Miton. Ten ve firmě drží 
nadpoloviční podíl.

O prodeji české slevo-
vé jedničky se spekuluje 
několik týdnů, deník E15 
již v červenci informoval 
o čtveřici potenciálních 
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na tuzemském trhu funguje 
pět desítek aktivních slevo-
vých portálů, což je zhruba 
pětina stavu před sedmi 
lety. Mezi nejvyhledávanější 
segmenty patří kromě 
cestování například jídlo nebo 
wellness. on-line slevový 
trh minulý rok oslavil pět let 
existence a jeho aktéři tvrdí, 
že za tu dobu Češi ušetřili při 
nákupech celkem přes deset 
miliard korun. Éru slevových 
serverů zahájil před lety 
americký Groupon.

on-line slevový trh 
funguje pět let 

275215/19 inzerce

Moderní technologie jsou dnes nedílnou součástí našeho života. 
Aniž bychom si to uvědomovali, výdobytky moderní doby využíváme 
téměř neustále. Usnadňují nám každodenní život a uplatnění najdou 
i v zaměstnání. 

Jiří je 40letý muž, který pracuje na postu vrcholového manažera a do práce je 
opravdu zapálený. Aby lépe zkoordinoval a zefektivnil svůj nabitý den, používá 
k tomu právě moderní technologie.

Uznávám, že mě chytré technologie pohltily víc, než jsem čekal… Ulehčují mi 
komunikaci a také s nimi mohu lépe koordinovat své pracovní aktivity. Proto 
nedám dopustit na Samsung Galaxy S8 – moji mobilní kancelář. Navíc ho mohu 
propojit s dalšími vychytávkami – například s dokovací stanicí Samsung DeX.  

Samsung DeX mi umožňuje připojit mobilní telefon k monitoru, klávesnici 
a myši, a můžu s ním tak pracovat jako s plnohodnotným počítačem.  Některé 
věci jsou s ním prostě jednodušší či příjemnější – například odesílání e-mailů, 
sledování videí nebo úprava dokumentů.

ZEFEKTIVNĚTE SVŮJ DEN.
Využijte sílu moderních technologií

 A jak zvládáte nástrahy všedního dne vy? 
Více informací se dozvíte na www.blesk.cz/techmanie

Samsung DeX
• Promění telefon Samsung 

Galaxy S8 / S8+ ve stolní 
počítač.

• Stačí jen připojit monitor, 
klávesnici a myš.

• Možnost připojení síťového 
kabelu (ethernet).

• Funguje zároveň jako 
nabíječka telefonu.

• Kompatibilní s aplikacemi 
Microsoft O�  ce a Adobe.

• Umožňuje vzdálený přístup 
k virtuálním počítačům 
Windows pomocí VDI řešení.

majitelem slevomatu  
se stal britský  
zájezdový portál

zájemců, kteří jsou ochotni 
za společnost zaplatit až půl 
druhé miliardy korun. Jed-
ním z údajných kandidátů 
byl americký server Grou-
pon, ale zájem projevili také 
investoři z Česka.

„Máme radost, že se nám 
podařilo jako partnera získat 
právě globálního hráče 
Secret Escapes. Slevomat je 
díky týmu Marie Chytilové 

skvěle vedená a finančně 
zdravá firma se silným 
tržním postavením, takže 
o něj byl dlouhodobě velký 
zájem,“ okomentoval 
prodej pro Forbes Tomáš 
Matějček, partner investič-
ní skupiny Miton. 

Nový majitel Secret 
Escapes se zaměřuje 
na zlevněné pobyty v lu-
xusních hotelech. Po světě 
má 42 milionů členů, fun-
guje ve formě cestovního 
klubu. V Česku působí pod 
názvem Travelist. V mi-
nulosti firmu podpořily 
například investiční fondy 
Google Ventures nebo 
Index Ventures. 

Zakladatelem Slevoma-
tu byl v roce 2010 podni-
katel Tomáš Čupr, který 
vytvořil také projekty 
rozvozu jídla a potravin 
DameJidlo.cz a Rohlik.cz. 

Stránky Slevomatu 
denně navštíví až 300 tisíc 
lidí, předloni společnost 
jen na českém trhu utržila 
362 milionů korun při 
zisku 35 milionů.
 více e15.cz

nový závod jihokorejské automobilky Hyundai v průmys-
lové zóně v Mošnově na novojičínsku zaměstnává ve výrobě 
světlometů 350 lidí. jejich počet se má do roku 2023 ztroj-
násobit, výroba momentálně dosahuje 23 procent konečné 
kapacity. Celková investice v Mošnově má dosáhnout zhruba 
čtyř miliard korun.

VýRoba SVětloMEtů
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n Společnosti Havel, 
Holásek & Partners 
vzrostl v prvním 
pololetí zisk více než 
o pětinu. Advokáti 
letos chtějí dosáhnout 
obratu 800 milionů 
korun.

Michal Tomeš 

Největší česká advokátní 
kancelář rozšířila portfolio 
svých služeb. Dosud se spo-
lečnost Havel, Holásek  
& Partners zabývala přede-
vším řešením obchodních 
sporů nebo poradenstvím 
při fúzích a akvizicích. Od 
poloviny loňského roku na-

bízí i řešení trestněprávních 
procesů. Externě na těchto 
případech spolupracuje 
s další advokátní kanceláří 
Seifert a partneři.

„Přibývá bohatých 
lidí, kteří se začí-
nají více zajímat 
o své osobní 
záležitosti 
a chtějí se 
chránit před 
střetem se 
zákonem 
například 
v oblasti placení 
daní,“ řekl deníku 
E15 vedoucí partner 
kanceláře Jaroslav Havel. 
„Stále více se ale zajímají 
také o záležitosti týkající se 
rodiny, osobnosti a spole-
čenského statusu,“ dodal. 

Dalším z důvodů je podle 
Havla také existence zákona 
o odpovědnosti právnických 
osob, na základě kterého je 
možné stíhat firmy. 

Spuštění trest-
něprávní praxe 

byl také jeden 
z důvodů, proč 
advokátní kan-
celář po letech 
zaznamenala 
významnější 
růst. V prvním 

pololetí firmě 
vzrostl obrat 

o více než dese-
tinu, nárůst zisku 

překročil dvacet procent.  
Podle Jaroslava Havla 

vděčí firma za růst zčásti 
také obecné ekonomické 
situaci, která přeje právnic-

kým a poradenským firmám. 
Dalším důvodem je i lepšící 
se situace firmy na trhu. 
„Za letošní rok jsme získali 
dvě stovky úplně nových 
klientů, a posílili tak své 
postavení vůči konkurenci,“ 
uvedl Havel.

V minulých letech se 
přitom firma potýkala s po-
malejším růstem způsobe-
ným potížemi ve slovenské 
pobočce. „Museli jsme 
ukončit spolupráci se dvěma 
partnery a přistoupit k re-
strukturalizačním krokům. 
Nyní jednáme s novými 
kandidáty,“ sdělil Havel. 

Obrat skupiny, do které 
patří také inkasní společnost 
Cash Collectors, by podle 
něho mohl na konci roku do-
sáhnout 800 milionů korun. 

Havlova advokátní kancelář 
vydělala na trestním právu

V prvním  
pololetí firmě vzrostl  

obrat o více než desetinu 
a nárůst zisku překročil

20 
procent.

PRÁVĚ

V PRODEJI!

NOVÝ SPECIÁL REFLEXU

WWW.REFLEX.CZ

OBJEDNÁVEJTE

I PŘES
SMS
902 11

SPECIÁL AŽ DO SCHRÁNKY ZA 1 SMS!
Pošlete SMS na číslo 902 11 ve tvaru:

Barrandov  mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera ADRESA mezera MĚSTO mezera PSČ
Příklad: Barrandov Jan Novak Prubezna 233 Olomouc 77900

Cena každé přijaté SMS je 89 Kč vč. DPH (zahrnuje poštovné i balné). Provozuje CZECH NEWS CENTER, 
a. s., infolinka 296 363 199 ve všední dny 8–16 hod., mobil@cncenter.cz, www.platmobilem.cz.
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Na 133 milionů eur, tedy  
3,5 miliardy korun, stoupl 
v prvním pololetí čistý 
zisk skupině Home Credit. 
Ve stejném loňském období 
měla zisk 59 milionů eur. 
Výsledek pozitivně ovlivnilo 
zejména oži-
vení byznysu 
v Rusku, které 
ve druhém 
čtvrtletí 
dál zesílilo, 
a dynamický 
rozvoj úvěro-
vání v Číně, 
Vietnamu 
a Kazachs-
tánu. Ozná-
mila to dnes 
firma, která 
je součástí skupiny PPF 
a poskytuje spotřebitelské 
úvěry ve střední a východní 
Evropě, Asii a ve Spojených 
státech.

Zvýšení objemu nových 
úvěrů o 109 procent na   
9,7 miliardy eur dokládá 
silný růst na všech klíčových 
trzích. V Číně půjčila skupi-
na za šest měsíců 6,4 mi- 
liardy eur, což představuje 

meziroční růst o 149 pro- 
cent. V Rusku nastal růst 
o devatenáct procent na  
1,3 miliardy eur.

Od počátku roku získal 
Home Credit 6,6 milionu 
nových klientů, což předsta-

vuje meziroční 
77procent-
ní nárůst. 
Ke konci 
účetního 
období splá-
celo skupině 
spotřebitelský 
úvěr celkem 
26,7 milionu 
lidí v deseti 
zemích.

Tahouny 
pozitivního 

vývoje skupiny v prvním 
pololetí roku se staly Čína 
a Vietnam, kde se nárůst 
opíral především o silnou 
poptávku po úvěrech s nu-
lovým navýšením a po níz-
koúročených půjčkách. 
Ve Vietnamu poskytl Home 
Credit spotřebitelům  
o 71 procent více peněz 
na půjčky než v prvním půl-
roce loňského roku. /čtk/

Home credit  
zdvojnásobil zisk

V Číně půjčila 
skupina za šest 
měsíců 6,4 mi- 
liardy eur, což 
představuje 
meziroční růst  
o 149 procent. 

Envi vyplatila věřitele, 
insolvence má skončit
Firma Vítkovice Envi 
z holdingu Jana Svět-
líka, která je od loňska 
v insolvenci, vyplatila 
věřitele. Soud by měl pro-
to na žádost insolvenční 
správkyně v nejbližší době 
rozhodovat o ukončení 
insolvence.  více e15.cz

Společnost Laufen CZ  
se vrátila k zisku
Výrobce sanitární kerami-
ky Laufen CZ se z loňské 
ztráty třicet milionů 
korun dostal na konci 
prvního pololetí do čisté-
ho zisku zhruba šedesát 
milionů korun. Tržby pod-
niku se v prvním pololetí 
meziročně zvýšily více než 
o desetinu na 1,58 miliardy 
korun. Významný podíl na 
tom měly investice v po-
sledních čtyřech letech.  
/čtk/

Krátce

http://zpravy.e15.cz/byznys/podniky-a-trhy/envi-ze-svetlikova-holdingu-vyplatila-veritele-insolvence-by-mela-skoncit-1336761
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Pozici dolaru na svě-

tových trzích kromě 
nepřízně počasí a ra-
ketových testů KLDR 
podkopává i nejasná 
situace kolem finan-
cování stavby zdi 
mezi USA a Mexikem.

Americký dolar i euro nadále 
pokračují v protichůdném 
pohybu. Pokles dolaru 
v posledních dnech ovlivňuje 
především hurikán Harvey. 
Jeho řádění poznamenalo 
život na jihu Spojených států 
a zanechalo za sebou miliar-
dové škody. 

Americká měna se tak 
dostala na nejnižší hodnotu 
vůči nejvýznamnějším valu-
tám za posledních šestnáct 
měsíců, odepsala si téměř 
půl procenta na 92,28 bodu. 
Pokles americké měny však 
ovlivnily také další události. 
Napětí do americké ekono-
miky přináší například situ-

ace kolem Donalda Trumpa, 
který před týdnem upozornil 
Kongres, že pokud nedostane 
dostatek financí na výstavbu 
zdi mezi USA a Mexikem, ne-
chá dočasně odstavit vládu. 

Opačným směrem míří 
euro, které poprvé 
od začátku roku 
2015 překročilo 
hranici 1,2 do-
laru. Od ledna 
tak euro vůči 
americké 
měně posílilo 
téměř o pat-
náct procent. 
Kromě dobré 
hospodářské 
situace eurozóny 
pomáhá podle analyti-
ků euru také situace po pá-
tečním setkání světových 
centrálních bankéřů. 

Na něm šéf Evropské cen-
trální banky Mario Draghi 
odmítl jakkoliv komentovat 
možná opatření proti další-
mu růstu eura, což je podle 
agentury DPA pro eurozónu 
dobrá zpráva. Jasnější infor-

mace však Draghi přinese až 
po zářijovém jednání rady. 
Naopak špatné zprávy pro 
dolar přinesla na setkání 
bankéřů šéfka amerického 
Fedu Janet Yellenová. Z jejího 
prohlášení není zřejmé, 

že by Fed letos znovu 
zvedl úrokové sazby, 

na což dolar již 
minulý týden 

reagoval pokle-
sem. 

Snížení 
hodnoty vůči 
euru zazna-

menaly ale také 
další významné 

měny. Švýcarský 
frank se propadl 

o jedno procento, japon-
ský jen klesl o 0,8 procenta. 
Situaci v Japonsku nyní 
významně ovlivňuje přede-
vším napětí v regionu, měna 
reagovala na severokorejské 
vojenské testy. Během nich 
KLDR odpálila raketu, která  
proletěla nad územím Ja-
ponska a dopadla do Tiché-
ho oceánu.  /mit, čtk/

Hurikán i test 
korejské rakety 
srazily dolar

Cena zlata je na ročním maximu

Cena zlata včera přesáhla 1320 dolarů za unci a je na roč-
ním maximu. Nárůst ceny od začátku roku činí 15 procent. 
Nárůst ovlivnilo vypálení severokorejské rakety přes 
Japonsko, které zároveň srazilo evropské akcie na šesti-
měsíční minimum. Ředitel společnosti Golden Gate Pavel 
Ryba očekává překonání hranice 1500 dolarů za unci. 

Prospektoři Statoilu v Barentsově moři selhali

Další prospekční vrt v Barentsově moři přinesl Norsku 
zklamání. V jedné z nejslibnějších oblastí společnost 
Statoil objevila pouze menší a komerčně nevyužitelné 
množství zemního plynu. Ze čtyř provedených vrtů tak 
tři skončily fiaskem. Zpráva poslala akcie společnosti 
dolů o téměř dvě procenta, akcie partnerské firmy Lundin 
Petroleum ztratily sedm procent.  více e15.cz

Akcie kvůli politickému napětí ztrácejí

Napětí kolem vypálení severokorejské rakety, která 
přeletěla Japonsko, srazilo evropské akcie na šestiměsíční 
minimum. Okamžitě poklesly i asijské akciové trhy, hlavní 
index tokijské burzy se dostal na téměř čtyřměsíční 
minimum. Ze ztrát těží zlato vnímané investory tradičně 
jako bezpečná investice. Jeho cena se vyšplhala na roční 
maximum. K dolaru posílil jako vždy v časech politického 
napětí i japonský jen a švýcarský frank. /čtk/

Krátce

Země Množství Kurz

austrálie 1 17,303

Čína 1 3,291

dánsko 1 3,514

eMU 1 26,140

Chorvatsko 1 3,525

Japonsko 100 19,976

Kanada 1 17,384

Maďarsko 100 8,562

norsko 1 2,814

Polsko 1 6,125

Rusko 100 36,926

Švédsko 1 2,741

Švýcarsko 1 22,958

turecko 1 6,304

Usa 1 21,697

Velká británie 1 28,118

Kurzovní lístek Čnb Platnost od 29. 8. 2017 

název Kurz [Kč] Změna  

CetV 90,40   -0,60 % 

ČeZ 416,40   -2,05 % 

erste bank 919,20   -2,55 % 

Fortuna 148,50   -0,27 % 

Kofola 411,00   -1,20 % 

Kb 981,40   -0,87 % 

Moneta 76,35   -0,72 % 

o2 CR 275,20   -0,61 % 

Pegas 1 010,00   0,00 % 

Philip Mor. ČR 15 510,00   -0,89 % 

tMR 710,00 0,00 %

Unipetrol 293,00   -0,44 % 

VIG 641,10   -2,57 % 

Celkový objem (v tisících korun) 557 550

akcie na pražské burze 29. 8. 2017 

draHá záliba. Z kouření v new Yorku se kvůli rostoucí ceně 
cigaret stává finančně náročný koníček.
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Americké město New York 
stupňuje boj proti kouření. 
Starosta města Bill de Bla-
sio v pondělí podepsal nový 
soubor protikuřáckých zá-
konů, který zahrnuje mimo 
jiné zvýšení minimální ceny 
krabičky cigaret na 13 dola-
rů z nynějších 10,50 dolaru. 
Podle úřadů se tak New 
York stane nejdražším 
místem pro nákup cigaret 
ve Spojených státech.

Nová minimální cena 
podle agentury AP vstoupí 
v platnost v červnu příštího 
roku. Odpůrci zvyšování 
cen tabákových výrobků 
nicméně varují, že řada 
kuřáků v důsledku zdražení 

začne nakupovat nezdaně-
né cigarety na černém trhu.

New York v rámci nových 
protikuřáckých zákonů 
rovněž o polovinu sníží 
počet licencí pro maloob-
chodní prodej tabákových 
výrobků. V současnosti má 
takovouto licenci kolem 
8300 podniků.

Podíl kuřáků v New Yorku 
v roce 2015 činil 14,3 pro-
centa ve srovnání s 21,5 
procenta v roce 2002. Úřady 
doufají, že do roku 2020 
klesne na 12 procent. „Tyto 
nové zákony nejenže sníží 
počet kuřáků v našem měs-
tě, ale také zachrání životy,“ 
prohlásil starosta. /čtk/

nejdražší cigarety 
usa budou v ny

Evropská
měna poprvé od roku

2015 prolomila hranici

1,2
dolaru.

http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/mela-to-byt-vrtna-oblast-z-nejslibnejsich-prislo-ale-fiasko-neuspech-shodil-akcie-norskeho-statoilu-1336752
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n Plánované rozšíření 
dálničních poplatků 
i na osobní vozy ale 
Němci možná pře-
hodnotí po zářijových 
volbách.

Tomáš Stingl

Začínající tendr na nového 
operátora mýtného systému 
na německých dálnicích roz-
hodne o firmě, která si přijde 
na stovky milionů eur. „Výběr 
proběhne v několika kolech 
po zářijových spolkových vol-
bách. Vítěz by měl být znám 
na počátku roku 2018,“ dodal 
ředitel kanceláře CzechTrade 
v Düsseldorfu Adam Jareš.

Náklady na provoz mýtného 
systému mají být asi 210 mi-
lionů eur ročně. Zajímají se 
o něj společnosti IBM, Shell, 
Albertis nebo Eventim, uvedl 
německý deník Handelsblatt. 

Favoritem tendru by měl být 
operátor Toll Collect, který 
provozuje dosavadní systém 
na mýto od kamionů. Jde 
o společný projekt Deutsche 
Telekom, Daimler a fran-
couzského silničního 
operátora Cofi-
route. Uskupení 
získalo od roku 
2005, kdy 
bylo mýto 
na kamiony 
zavedeno, už 
7,7 miliardy 
eur.

Nyní by 
systém mohl být 
rozšířen i o mýto 
osobních vozů. Tyto 
úvahy nicméně vyvolaly kon-
troverzi v EU i v samotném 
Německu. Systém by totiž mu-
sel být pro osobní vozy upra-
ven. Pozici Toll Collect navíc 
znejistily spekulace o odcho-
du firmy Daimler, která v něm 
drží podíl 45 procent. Možný 

je prodej společnosti Cofirou-
te, ale i dalším zájemcům.

Volby do spolkového 
sněmu 24. září mohou celý 
plán zastavit. Proti mýtu pro 
osobní vozy se postavili Zelení 

a sociálnědemokratická 
SPD. Nesouhlasí také 

autoklub ADAC. 
„Vlastně nikdo 

kromě CSU 
nechce mýtné,“ 
řekl v rozhovo-
ru s časopisem 
Motorwelt 

Martin Schulz, 
kandidát SPD 

na kancléře. Systém 
se prý nevyplatí.

Trvá také spor mezi mi-
nisterstvem dopravy a Evrop-
skou komisí, které se nelíbí, 
že díky daňové kompenzaci 
německých řidičů by platili 
dálniční mýto v podstatě jen 
zahraniční auta. To označil 
za diskriminační i premiér 
Bohuslav Sobotka. 

Firmy soutěží o německé mýto

VAŠE EKONOMICKÉ
ZPRAVODAJSTVÍ
VŽDY PO RUCE 

ZPRÁVY
PRO ÚSPĚŠNÉ

DO MAILU
A O DEN DŘÍV

TOP ČLÁNKY Z WEBU E15.CZ
KAŽDÉ RÁNO VE VAŠEM MOBILU A TABLETU

MOBILNÍ APLIKACE E15
PŘEHLEDNĚ A KDYKOLI POTŘEBUJETE

ZPRÁVY, KOMENTÁŘE
A VIDEA NA WEBU E15
TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA JEDNOM MÍSTĚ

276210/13 inzerce

Trump chce na dovoz z Číny uvalit další cla

Americký prezident Donald Trump minulý měsíc odmítl ná-
vrh Číny na snížení jejích výrobních kapacit oceli navzdory 
mínění svých poradců. Místo toho je žádá, aby našli cestu, 
jak uvalit na čínský dovoz další cla. Píše o tom dnes ve svém 
internetovém vydání deník Financial Times. 

Merkelová varovala před nesolidárností

Nesolidárnost při přerozdělování běženců by podle ně-
mecké kancléřky Angely Merkelové mohla mít dramatické 
dopady. Vyslovila se také pro reformu dublinského systému, 
který upravuje mechanismus vyřizování žádostí o azyl 
v rámci Evropské unie, či k návrhu, že by země eurozóny 
měly do budoucna společného ministra financí, který by na-
víc mohl mít na starost také oblast hospodářství. více e15.cz

Macron hodlá pokročit ve vytváření „jádra EU“

Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že 
chce posunout debatu o budoucnosti Evropské unie po brit-
ském odchodu z evropského bloku, a znovu dal najevo přání 
posílit ekonomickou a měnovou unii jako jádro EU. Jako 
hlavní prioritu francouzské diplomacie poté označil boj 
proti islamistickému terorismu a zajištění bezpečnosti.

Provincie Kirkúk žádá účast v referendu o Kurdistánu

Správní rada irácké provincie Kirkúk odhlasovala účast této 
provincie na referendu o nezávislosti iráckého Kurdistánu. 
Má se konat 25. září. Dosud se k autonomnímu území irác-
kých Kurdů počítaly čtyři provincie – Dahúk, Irbíl, Halabdža 
a Sulajmáníja. Status Kirkúku je z hlediska Bagdádu sporný.  
Kurdské milice bojující proti IS provincii Kirkúk osvobodi-
ly a Kurdové si tak na tuto provincii, historicky obývanou 
Kurdy, dělají nárok. /čtk/

Krátce

Náklady
na provoz systému

mají ročně dosahovat
asi

210
milionů

eur.

•	Ročně na výběru mýta 
německo získává kolem  
4,5 miliardy eur.

•	Po zpoplatnění dálnic i pro 
osobní vozy, které bylo 
uzákoněno letos v březnu 
a které by mělo začít fungovat 
v roce 2019, vzrostou výnosy 
o dalších půl miliardy eur.

•	Zájemci o provozování 
nového mýtného systému 
se mohli přihlásit do konce 
července. Vítěz získá 
kontrakt na 12 let s možností 
prodloužení o tři roky. 
Rozhodnout má ze 70 
procent nabídnutá cena 
a z 30 procent kvalita řešení.

•	Poplatek se nevztahuje 
na elektromobily, motorky, 
záchranky a auta osob se 
zdravotním postižením.

•	Zahraniční řidiči budou platit 
mýto na benzinkách nebo 
elektronicky přes internet, 
či dokonce i mobil. Uvedou 
poznávací značku vozu a jeho 
detailní technické parametry, 
podle nichž se poté stanoví 
sazba.

•	nejdražší mýtné bude 130 eur 
za rok, které zaplatí například 
majitelé aut – veteránů.

•	Řidiči nebudou muset na auto 
lepit žádné viněty: dálniční 
známka totiž bude mít jen 
elektronickou podobu, 
poznávací značka vozu  
bude v systému elektronicky 
spojena se samotnou platbou. 

•	Kontrolovat platbu mýtného 
budou snímače umístěné 
u silnice nebo na kontrolních 
vozech.

německé mýtné  
v číslech
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n Analytici tvrdí, že 
se jedná o další potvr-
zení hrozeb směrem 
k ostrovu Guam.

Severní Korea vůbec poprvé 
odpálila balistickou střelu 
středního doletu navrženou 
nést jadernou nálož, která 
přeletěla Japonsko. Potvrdili 
to jihokorejští činitelé, podle 
kterých se s největší pravdě-
podobností jednalo o raketu 
Hwasong-12.

Raketa, kterou odpálila Se-
verní Korea z místa nedaleko 
Pchjongjangu, po přeletu 
nad Japonskem dopadla 
do Tichého oceánu zhruba 
1180 kilometrů východně 
od ostrova Hokkaidó. Střela 
urazila přibližně 2700 kilo-

metrů a dosáhla maximální 
výšky kolem 550 kilometrů.

Přestože KLDR v minulos-
ti již dvakrát vyslala raketu, 
která přeletěla japonské úze-
mí — v letech 1998 a 2009, 
nikdy nešlo o balistickou 
střelu vyvinutou oficiálně 
pro vojenské účely. V obou 
předchozích případech 
Pchjongjang tvrdil, že rakety 
v rámci severokorejského 
vesmírného programu 
vynesly na oběžnou dráhu 
kolem Země satelity.

Agentura AP uvedla, že typ 
střely použitý při nejnověj-
ším testu a délka letu byly 
zřejmě zvoleny tak, aby 
podpořily nedávné výhrůžky 
KLDR, že zaútočí na ame-
rický tichomořský ostrov 
Guam. /čtk/

kldr vystřelila 
raketu přes 
Japonsko

VSTUP ZDARMA

PÁTEK 1. 9. 
NA RAŠÍNOVĚ NÁBŘEŽÍ

13:00 AUTOGRAMIÁDA FOTBALISTŮ AC SPARTA PRAHA
19:00 KONCERT – TOMÁŠ KLUS 

21:30 VODNÍ SVĚTELNÁ SHOW NA VLTAVĚ 
21:50 VODNÍ SVĚTELNÁ SHOW NA VLTAVĚ

REPRÍZA
VÝSTAVA OTEVŘENA 10:00 – 22:00

ČTVRTEK 31. 8. 
NA SMÍCHOVSKÉ NÁPLAVCE

18:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
18:30 KONCERT – JELEN

20:00 KONCERT – MONKEY BUSINESS ft. DAN BÁRTA A TONYA GRAVES
21:30 VODNÍ SVĚTELNÁ SHOW NA VLTAVĚ 
21:50 VODNÍ SVĚTELNÁ SHOW NA VLTAVĚ 

REPRÍZA 
VÝSTAVA OTEVŘENA 16:00 – 22:00

NEDĚLE 3. 9. 
NA RAŠÍNOVĚ NÁBŘEŽÍ

15:00 RADY MARTINA VACULÍKA, TECHNICKÉHO EXPERTA SVĚTA MOTORŮ
16:00 AUTOGRAMIÁDA FOTBALISTŮ SK SLAVIA PRAHA

 VÝSTAVA OTEVŘENA 10:00 – 20:00

SOBOTA 2. 9. 
NA RAŠÍNOVĚ NÁBŘEŽÍ

15:00 RADY MARTINA VACULÍKA,TECHNICKÉHO EXPERTA SVĚTA MOTORŮ 
16:00 BESEDA O „CHYTRÉM MĚSTĚ“

17:00 BESEDA O BEZPEČNOSTI V DOPRAVĚ
20:00 KONCERT – VLADIMÍR 518 + ORION  

 (SMÍCHOVSKÁ NÁPLAVKA)

21:30 VODNÍ SVĚTELNÁ SHOW NA VLTAVĚ 
21:50 VODNÍ SVĚTELNÁ SHOW NA VLTAVĚ 

REPRÍZA 
VÝSTAVA OTEVŘENA 10:00 – 22:00

ČESKÝCH  
PREMIÉR  10 

PRAHA | NÁPLAVKA  31. 8. – 3. 9.

PROGRAM
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Pobřeží amerického státu Te-
xas nadále čelí řádění bouře 
Harvey, která v regionu vy-
volala rozsáhlé záplavy. Po-
stižené oblasti dnes navštívil 
prezident Donald Trump. 
Ten přislíbil postiženým 
oblastem federální pomoc, 
která se bude vztahovat 
nejen na záchranné, ale také 
na rekonstrukční práce.

Harvey, který Texas zasáhl 
jako hurikán v noci na sobo-
tu a který mezitím zeslábl 
na bouři, si již vyžádal 
několik obětí na životech. 
Evakuace zatopených oblastí 

ale dosud neskončila, s roz-
sáhlými záplavami se potýká 
především Houston.

Bouře Harvey má sice 
neobvyklou intenzitu, ale 
sama o sobě není příčinou 
tak mohutné katastrofy, 
jakou v těchto dnech zažívá 
právě Houston. Problémem 
je prý rychlá výstavba a ne-
dostatečná infrastruktura, 
k čemuž je nutné přičíst také 
nevýhodné podloží a polo-
hu, uvedl list The Guardian, 
který se obrátil s dotazy 
na odborníky. /čtk/
 sledujte e15.cz

Harvey děsí usa, 
Houston je pod vodou
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Tvář dne 

 Raději budu budovat budoucnost 
než kráčet přes minulost. Brexit by 
neměl spolykat veškerou energii,

řekl v projevu  
před velvyslanci francouzský 
prezident emmanuel Macron
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Glosa

Mýto zaplacené volbám
Lze pouze spekulovat, proč šéf německých sociálních demo-
kratů Martin Schulz znovu rozehrál téma mýtného za osob-
ní vozy na dálnicích právě měsíc před volbami. Zastavit 
plán na zavedení nových poplatků chce s argumentem, že se 
prostě Německu nevyplatí. Někdo by si mohl myslet, že jde 
o populismus těsně před volbami, kdy se naděje na vítězství 
Schulzovy SPD pomalu propadá do říše nesplněných snů.

Jenže pokud by to byla snaha zavděčit se voliči, byla by 
trochu potměšilá. Princip plánovaného mýtného je nasta-
ven tak, že díky daňové kompenzaci německým řidičům by 
onu očekávanou půlmiliardu eur ročně hradili hlavně pro-
jíždějící lidé z Nizozemska, Belgie, Česka a z dalších zemí. 
A německému poplatníkovi přece může znít libě, pokud 
bude stát kasírovat peníze na opravu silnic od sousedů.  
Reálně se tak Schulz může zavděčit spíš přespolním řidi-
čům. Ti ovšem ve spolkových volbách hlasovat nebudou.

 Tomáš Stingl

Pokud okamžitě začnete hodně pít, kouřit a jíst tučná jídla, 
mohl byste mít našetřeno na penzi dost peněz, aby vám  

vystačily do konce života.

Volební hody. 
Zn.: Poslední 
platí!
Zdá se, že hitem letošních 
parlamentních voleb budou 
vyšší mzdy. Alespoň tak 
působí rozjezd předvoleb-
ní kampaně. Hrubé mzdy 
v Česku jsou v porovnání 
s Německem čtvrtinové, 
přitom průměrná výkonnost 
českého pracujícího (měřená 
tržbami na zaměstnance) je 
vyšší – dosahuje tří čtvrtin 
německého výkonu. To je 
ale typické pro všechny 
ekonomiky, jejichž růst byl 
založen na levné práci, stačí 
se podívat do zemí visegrád-
ské čtyřky. Až chirurgickým 
řezem do struktury nákladů 
práce zjistíme, že česká práce 
je zatížena druhou nejvyšší 
sazbou sociálního pojištění 
hrazeného zaměstnavatelem 
– hned po francouzské. Každá 
stokoruna navíc pro zaměst-
nance stojí firmu 125 korun.

Boj za vyšší mzdy musí 
začít jinde – u samé příčiny  
tohoto stavu, u levné ekono-
miky. U ekonomiky levných 
zdrojů, jejíž růst se měl v sou-
ladu se strategickým rozhod-
nutím na samém počátku 

transformace opírat o zahra-
niční kapitál. A jeho příliv byl 
také od konce devadesátých 
let podporován investičními 
pobídkami. Právě tento mo-
del růstu ekonomiky se totiž 
drží v šachu s růstem mezd.

Jediné, čeho dosáhneme 
prosazováním rychlého do-
rovnání mezd s úrovní vyspě-
lých států, bude odchod in-
vestorů z Česka. Zaměstnanci 
zahraničních firem v Česku 
mají přitom vyšší mzdy, 
protože ve většině případů 
se podílejí na výrobě zboží 
s vyšší přidanou hodnotou. 

Co nebo kdo potom potáhne 
růst české ekonomiky?

Kdokoli, kdo slibuje vyšší 
mzdy, by měl zároveň dodat, 
kde na ně vezmeme. A jak by 
se měla ekonomika promě-
nit, aby dohánění západních 
mezd bylo dlouhodobě 
udržitelné. Volební programy 
klíčových stran se předhánějí 
v nápadech, jak upravit ty 
a ony položky u daní z příjmu 
či DPH, komu zvýšit platy 

jako prvnímu, koho ještě více 
podporovat. Naopak firmy, 
především ty malé domácí, by 
nejvíce ocenily stabilní daňo-
vý systém, minimální zatížení 
administrativou, rovný vztah 
mezi podnikatelem a úřed-
níkem nebo větší smluvní 
svobodu mezi zaměstnavate-
lem a zaměstnancem. 

Místo toho některé strany 
chtějí prosadit daňový sys-
tém, který ještě více narovná 
už tak relativně rovné příjmy 
v Česku. Slibují podporu 
rodin s dětmi, která se ale 
může obrátit proti rodině sa-
motné, neboť ženy, které tráví 
dlouhou dobu na mateřské 
dovolené, přicházejí o kvalifi-
kaci, mají nižší příjmy a poté 
i důchody. Ačkoli se chlubíme 
nejnižší mírou nezaměstna-
nosti v EU, sever Čech či Mo-
ravy v tomto směru stále trpí 
kvůli nedostatku pracovních 
příležitostí, koncentraci so- 
ciálně slabých skupin a špat-
né dopravní obslužnosti. 

Místo podpor by se stát 
měl zaměřit na podporu 
nájemního bydlení, výstavbu 
obecních a startovacích bytů, 
které by lidem usnadnily 
stěhovat se za prací. A ko-
neckonců zřízení nezávislé 
Národní rozpočtové rady, 
která by měla přístup k úda-
jům potřebným pro výpočet 
dopadu návrhů politických 
stran na rozpočet, by bylo 
také velmi záslužným činem.

autorka je hlavní ekonomkou 
raiffeisenbank

Komentář

Helena Horská

Jediné, čeho 
dosáhneme 
prosazováním 
rychlého dorovnání 
mezd s úrovní 
vyspělých států, 
bude odchod 
investorů z Česka.
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n O Zlatého lva se 
na nejstarším filmo-
vém festivalu na světě 
utká v hlavní soutěži 
jednadvacet snímků. 
I letos bude mít pře-
hlídka českou účast.

Dušan Kütner

Snímek amerického režiséra 
Alexandra Payna Downsi-
zing (Zmenšování) s Mattem 
Damonem v hlavní roli dnes 
večer zahájí čtyřiasedm-
desátý ročník prestižního 
mezinárodního filmového 
festivalu v Benátkách.

Přehlídka trvající do 
9. září zároveň může zrodit 
první favority na Oscara – 
vždyť v posledních letech 
jej získaly za nejlepší film 
snímky Birdman, Spotlight 
nebo La La Land, které měly 
premiéru právě v Benátkách.

stephen king: colorado kid

vydal: Pavel dobrovský – beta
Hodnocení: 60 %

Již brzy u všech prodejců: 

TV za nejlepší ceny!

276237/10 inzerce

Michal Nosek

Na pláži odlehlého ostro-
va Losí vyhlídka byl kdysi 
nalezen mrtvý muž. Otázku, 
o koho se jedná, si již čtvrt 
století kladou Dave a Vince, 
dva stárnoucí redaktoři 
místního týdeníku. A po ve-
čerech se svým pátráním 
seznamují mladou stážistku, 
která o případ projeví zájem 
a chce o něm vědět více.

Postupně tak elévce Ste-
phanii vyprávějí o záhadě, 
která jim nedá již dlouhé 
roky spát. Vždyť již léta se 
snaží přijít na to, kdo byl ne-
božtík, kterého našli opřené-
ho o popelnici na pláži, kdo 
jej zabil a proč. A mezitím 
příběh pomalu plyne, stejně 
jako život na Losí vyhlídce.

Novinářům se sice díky 
drobným indiciím podaří 
vypátrat identitu zesnulého 
– onoho Colorado Kida –, ale 
poté se objeví další nekoneč-
ná řada zdánlivě neřešitel-
ných záhad.

A co více – na rozdíl od tra-
dičních detektivních románů 
se King vydal neobvyklou 

nečekaně nudný 
stephen king

cestou a ve vyprávění o zá-
hadné smrti neposkytuje 
její konkrétní rozřešení.

Kromě samotného detek-
tivního příběhu pak autor 
v celém vyprávění Dava 
s Vincem pokládá ještě jed-
nu zásadní otázku – do jaké 
míry je žurnalistická práce 
odrazem skutečnosti a na-
kolik jen reaguje na touhu 
čtenářů po senzačních 
příbězích zdánlivě inspiro-
vaných realitou.

Mistr napětí Stephen 
King se knihou Colorado 
Kid vrátil ze světa hororu 
a sci-fi k běžným pozem-
ským reáliím.

Novinka, která v České 
republice vyšla dlouhých 
dvanáct let po americké 
premiéře, ale přece jen 
nedosahuje kvalit příběhů 
jako Vykoupení z věznice 
Shawshang či Zelená míle, 
které tvoří vrchol autorovy 
realistické tvorby.

Poslední PříPravy. technici dokončují slavnostní výzdobu 
festivalu, který začne dnes večer a skončí 9. září.
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O hlavní cenu – Zlatého 
lva – bude kromě Zmenšo-
vání soupeřit dalších dvacet 

filmů. Mezi nimi je například 
další film herce a režiséra 
George Clooneyho s názvem 

Suburbicon: Temné před-
městí natočený podle scéná-
ře věhlasných bratrů Coenů. 
I v tomto filmu přitom hlavní 
roli hraje Matt Damon.

K dalším uchazečům 
o hlavní cenu bude patřit 
mimo jiné Darren Aronofsky 
s hororem Matka!, Guillermo 
del Toro s dramatem The 
Shape of Water nebo Paolo 
Virzi, který do The Leisure 
Seeker obsadil Helen Mirre-
novou a Donalda Suther-
landa.

O hlavní ceně bude rozho-
dovat porota, v jejímž čele 
stanula americká herečka 
Annette Beningová.

Do Benátek se tradičně 
chystá řada hvězd a prota-
gonistů uváděných filmů. 
Mezi nimi bude například 
Damon, Jim Carey, Javier 
Bardem. Přijedou i Jane 
Fondová a Robert Redford, 
kteří dostanou Zlatého lva 
za celoživotní dílo.

začíná festival v benátkách
Hlavní českou stopou bude 

promítání nově restauro-
vané verze Černého Petra 
Miloše Formana. Film je sou-
částí sekce Venezia Classici, 
v níž je možné vidět nově 
digitalizovaná díla z celého 
světa. Ve stejné sekci je i sci-
-fi Stevena Spielberga Blízká 
setkání třetího druhu, film 
1900 Bernarda Bertolucciho 
či Červená pustina Michelan-
gela Antonioniho.

Česko také bude mít za-
stoupení na koprodukčním 
fóru Gap-Financing Mar-
ket, který se koná v rámci 
filmového trhu Venice 
Production Bridge. Mezi 
téměř pět desítek projektů 
byly vybrány i dva tuzemské 
– připravovaný celovečerní 
hraný film Žáby bez jazyka 
(anglický název Cook, Fuck, 
Kill) režisérky Miry Fornayo-
vé a dokument s pracovním 
názvem Až přijde válka Jana 
Geberta.
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Na výpravu
se původně vydalo

dvacet
mužů. Sedmnáct duší 

zůstalo v ledovém pekle 
a tři přeživší byli těžce 

poznamenaní.
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n Frankové a Saracéni 
nelítostně bojují o poli-
tickou a náboženskou 
nadvládu. V napjaté 
situaci posílá bag-
dádský chalífa svému 
odpůrci Karlu Veliké-
mu obrovský dar jako 
znamení míru: slona. 
Žid Izák a jeho saský 
otrok Thankmar mají 
tlustokožce bez úhony 
dopravit do Cách. Jeho 
smrt by velkoříše Fran-
ků a Saracénů uvrhla 
do další války.

Už víc než půl století zuřila 
válka mezi Franky a Saracé-
ny. Orient a Západ se stejně 
zarputile přely o nábožen-
skou hegemonii a světovládu. 
Byzanc, dosud třetí velmoc, 
zásluhou celé řady slaboš-
ských císařů zchátrala a změ-
nila se v politickou děvku, 
která se prodávala tomu, kdo 
nabídl nejvíc.

Císař nebo chalífa, Karel 
Veliký čili Carolus Magnus 
nebo Hárún ar-Rašíd – jeden 
z nich musel zápas o víru 
a hranice rozhodnout ve svůj 
prospěch. Na obou stranách 
Pyrenejí stála proti sobě netr-
pělivě hulákající nepřátelská 
vojska.

Zatímco se ale bojovníci ne-
mohli dočkat, až smočí meče 
v krvi nevěřících, byli jejich 
panovníci nekonečným vál-
čením unaveni. Oba zestárli 
a bitvy je už omrzely.

Už měli dost bitevních 
polí posetých mrtvolami, 
vypálených vesnic a vyprázd-
něných pokladnic. Spravovat 
obrovské říše vyžadovalo 
jejich veškerou pozornost 
a nesčetněkrát velebenou 
moudrost.

 Jejich největším nepří-
telem byla sama válka, 
která mávala svou korouhví 
s neztenčenou silou. Před 
tímto mistrem skláněli hlavu 
dokonce i dva nejmocnější 
muži světa.

Kdyby veřejně vyhlásili, 
že si přejí mír, jejich odpůrci 
na vlastních dvorech by se 
na ně vrhli jako smečka lvů 
na dvě zbloudilá a pomýlená 

jehňátka. Klid zbraní byl 
nemyslitelný.

Karel Veliký se odvážil udě-
lat první krok a pověřil svého 
židovského rádce Izáka diplo-
matickou misí v Bagdádu. Byl 
to delikátní úkol, který hrozil 
tím, že otřese samotnými 
základy francké říše – císař 
poslal chalífovi dary. Dary 
pro nepřítele. Pro muže, který 
celé křesťanstvo považoval 
za ztělesnění ďábla.

Deset hispánských hřebců, 
vůz naplněný až po okraj 
fríským plátnem 
a dvacet austra-
sijských lovec-
kých psů – to 
vše bylo třeba 
nepozorova-
ně přepravit 
do Bagdádu. 
Kdyby vyšla 
najevo skuteč-
ná povaha této 
výpravy, prohnal by 
se zemí nevídaný očistec 
a nedávno vzniklá evropská 
civilizace by se zhroutila 
a vytvořila beztvarou výspu 
barbarství.

Aby vzbudili co nejméně 
pozornosti, vybrali si trasu 
liduprázdnými pustinami 
a nebezpečnými vysokohor-
skými průsmyky v Alpách.

Dvacet lidí tvořilo do-
provod třiceti zvířatům pro 
bagdádského chalífu. Od dob 
mocného ostrogótského krále 
Theodoricha se tak podivná 
družina nevydala po staro-
dávných klikatých stezkách.

cesta alpským peklem
dirk husEMann: slon pro karla vElikého

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 dirka 
husemanna s názvem slon pro 
karla velikého vydaný pod 
značkou Knižní klub.

Jen zřídkakdy míjeli 
udivené rolníky a zvěda-
vé obchodníky. Ačkoli jim 
cestu zkřížil málokdo, všichni 
zaplatili za pohled na tajný 
náklad svým životem, který 
skončil na dně propasti nebo 
na hrotu kopí.

V nehostinném horském 
světě Černého lesa, u hory 
Belchen, je překvapila zima. 
Mráz je zasáhl o dva týdny 
dřív, než čekali, a přivedl 
výpravu na pokraj zmaru. Ce-

lých deset strastiplných 
dnů lidé i zvířata 

čelili ostrému 
větru, ve kterém 

jim praskala 
kůže na tvá-
řích a který 
je při každém 
nádechu bičo-

val ledovými 
jehličkami.
Definitivní 

katastrofu jim 
přivodila lavina. Masy 

sněhu dunící po horském 
úbočí do údolí naplno zasáhly 
zadní voj a smetly do rokle 
pět mezků, kteří nesli veškerý 
proviant pro výpravu. Od té 
doby se už od nich hlad ne-
hnul ani na krok.

Lov zvěře nebo ryb, případ-
ně sběr lesních plodů – každý 
pokus o obstarání potravy 
byl uprostřed hor pokrytých 
ledem a sněhem stejně bezna-
dějný jako naděje na osvěžují-
cí koupel na Sahaře.

Třetí den bez žrádla se roz-
běsnili psi. V nestřežené chví-

li smečka napadla jednoho 
ze skvostných hřebců. Kdyby 
se Radulf mezi ně statečně 
nevrhl, byl by s mírovým po-
selstvím pro Bagdád amen.

Radulf, který se vždy 
vyznačoval zdrženlivostí 
a rozvážlivostí, bez váhání 
skočil mezi ostré tesáky, aby 
psy šílené hladem udržel co 
nejdál od koní. Než mu kdo-
koli z výpravy stačil pomoct, 
zuřivá zvířata ho roztrhala.

Radulf sice zemřel straš-
livou smrtí, ale jeho konec 
zároveň znamenal záchranu 
pro ostatní, protože psi se lid-
ským tělem nasytili. Nechali 
drahocenné hřebce na pokoji 
a přestalo hrozit i nebezpečí, 
že by se z hladu napadali 
vzájemně.

Lidé a koně trpěli hladem, 
který se stal jejich děsivým 
průvodcem. Naopak psy dva 
dny po děsivé hostině znovu 
zachvátila zuřivost. Mnoho-
hlasé vrčení smečky ohlásilo 
další katastrofu.

Ve hře bylo příliš mnoho. 
Kdyby psi zabili koně, mise by 
ztroskotala. Kdyby se psi po-
zabíjeli navzájem, znamenalo 
by to rovněž konec výpravy. 
Jestli naopak zemřou někteří 
poslové a přeživším se podaří 
dovést všechna zvířata bez 
úhony do Bagdádu, znamena-
lo by to první krok k dorozu-
mění mezi Franky a Saracény.

...
Nepočítali mrtvé ani dny. 

Zbývající muži se ze všech sil 
snažili o to, aby přežila zvířa-

ta; zároveň je poháněla vpřed 
víra, že za bílou pustinou 
východoalpské horské skupi-
ny Bernina musí následovat 
zelená údolí v Lombardii.

Když zdolali poslední 
horský masiv, zalesklo se jim 
u nohou v měsíčním svitu 
Comské jezero. Ten pohled je 
div nepřipravil o rozum. Da-
gobert a Erik se z plna hrdla 
rozesmáli a padli si do náru-
če; po vpadlých tvářích jim 
stékaly slzy.

Hospodin ho podrobil 
zkoušce a on, Izák z Kolína, 
vyvedl svůj lid z Egypta. Stej-
ně jako Mojžíš kdysi rozdělil 
mořské vodstvo, dokázal i on, 
Izák, přikázat horám, aby 
ustoupily. Nyní měli před se-
bou cestu do zaslíbené země.

Izák podoben starozákon-
nímu prorokovi zanedlouho 
nařídí lidem mír a navždy 
vyhostí nesmyslnou válku ze 
světa.

Drahocenná zvířata přeži-
la. Buď pochválen, Jahve!

Na výpravu se původně 
vydalo dvacet mužů. Sedm-
náct duší zůstalo v ledovém 
pekle a tři přeživší byli těžce 
poznamenaní.



ALEx KESELj   
Ferrero 
Česká 

Stal se no-
vým generál-
ním ředitelem 
společnosti. Alex Keselj pra-
cuje ve společnosti Ferrero 
necelých 20 let, během nichž 
prošel řadou rozličných 
pozic od IT přes marketing 
až po business development. 
Začínal v Lucembursku 
a poté se přemístil do České 
republiky, kde žije již více 
než 10 let. 

BOriL ŠOPOV 
Nydrle  

Do čela 
nového 
datového 
týmu Navigator 
agentury Nydrle byl posta-
ven analytik a jeho spoluza-
kladatel Boril Šopov. Tým 
se bude zabývat aplikací 
statistického modelování, 
strojového učení a umělé 
inteligence v marketingu. 

Předtím Šopov působil 
v Deutsche Börse, kde se 
věnoval implementaci mo-
delů pro řízení tržních rizik. 
V minulosti pracoval také 
jako analytik ČSOB, založil 
platformu investičních pří-
ležitostí Czech Investment 
Platform a vedl start-up 
na aukce elektřiny BigE-
dison. Vystudoval ekonomii 
na Institutu ekonomických 
studií FSV UK, řízení rizik 
na Duisenberg School of 
Finance v Amsterodamu, 
LL.M. na Masarykově uni-
verzitě v Brně. 

jOANNA  
KATHAriNA 
LAZAr 
LEGO Group

Stala se no-
vou ředitelkou 
společnosti pro Českou 
a Slovenskou republiku 
a její aktivity v rámci řetěz-
ce Tesco v regionu střední 
a východní Evropy. Lazar 
ve společnosti na pozici 
viceprezidentky pro mar-

keting působí již od roku 
2014. Vystudovala ekono-
mii a žurnalistiku na  
Ruhr-Universität Bochum 
v Německu. Svou profe-
sionální kariéru zahájila 
v roce 2007 ve společnosti 
Unilever ve Stockholmu, 
kde působila na různých 
operativních a strategic-
kých marketingových 
pozicích. Střídavě působila 
v Německu, Dánsku nebo 
ve Švédsku.

HEiKO MErTiNS 
Reckitt  
Benckiser  

Byl jmeno-
ván obchod-
ním ředitelem 
společnosti pro Českou 
a Slovenskou republiku. 
Heiko Mertins pracuje 
ve společnosti Reckitt 
Benckiser od roku 2010, 
kdy začínal na pozici Key 
Account Manager. Již rok 
poté byl povýšen do role 
European Sales Manager 
Aldi Europe & Australia. Ná-

sledně se věnoval klíčovým 
zákazníkům, firmě Rewe 
Group a od roku 2013 také 
společnosti Kaufland. 

ZdENěK 
KAŠPAr 
CBRE

Obsadil po-
zici Associate 
Director v týmu 
CBRE Industrial & Logis-
tics. Ve své funkci se zaměří 
na poskytování poradenství 
pro společnosti v rámci celé 
České republiky v oblasti 
finanční a provozní optima-
lizace průmyslových a logi-
stických prostor se specia-
lizací na koncové uživatele 
z oblasti logistiky. V odvětví 
logistiky pracuje více než 
dvacet let. Byl členem ma-
nagementu společnosti DB 
Schenker, kde zastával  
v uplynulých deseti letech  
pozici provozního ředite-
le a řídil divizi skladové 
logistiky v České republice. 
Vystudoval obor elektrotech-
nika na ČVUT v Praze. 

SiMONA  
HArViŠOVá
Vemzu.cz  

Novou posi-
lou e-shopu 
se stala Simona 
Harvišová, která nastupuje 
na pozici Product Portfo-
lio Manager. Na starosti 
bude mít strategický výběr 
nových produktů a značek,  
řízení vztahů s dodavateli, 
dohled na cenovou politiku 
a podobně. V této oblasti 
má několikaleté zkušenosti 
z působení ve firmách Dano-
ne a Mondelez. Do e-shopu 
přichází ze společnosti 
Bonami. Studovala meziná-
rodní vztahy a mezinárodní 
obchod na Vysoké škole eko-
nomické v Praze. Ve studiu 
pokračuje na The Academy 
of Healing Nutrition.

V novém školním roce se 
na vysokou školu může 
dostat každý student, který 
úspěšně složil maturitu. Za-
vděk přitom nemusí vzít jen 
školou soukromou. Zájemce 
přijímá na konci léta ještě 
devět veřejných vysokých 
škol. Letos mezi ně patří 
dokonce i Univerzita Karlova. 
Její filozofická fakulta poprvé 
vypisuje dodatečné přijímač-
ky s nabídkou desítky oborů, 
na něž lze podat přihlášku 
ještě ke konci srpna.

„Zářijové přijímací 
zkoušky jsme letos vyhlásili 
poprvé. Můžeme tak dát 
druhou šanci třeba i uchaze-
čům, kteří se v červnu hlásili 
na některý z našich velmi 
žádaných oborů, napří-
klad na psychologii nebo 
anglistiku, a neuspěli. Obory, 
na které se ještě mohou hlá-
sit, jsou rovněž kvalitní, ale 
šance na přijetí je podstatně 
vyšší,“ uvedl Daniel Soukup, 
vedoucí oddělení přijímací-
ho řízení a vnějších vztahů 
FF UK.

Celkově univerzity mají 
ještě stovky volných míst. 

Přihlášky ke studiu přijímají 
většinou do konce prázdnin. 
Nejčastěji se jedná o technic-
ké obory.

Důvodem, proč mají mno-
hé vysoké školy problém ka-
pacitu svých oborů naplnit, 
je demografický vývoj – ma-
turují populačně nejslabší 
ročníky. Zatímco v akade-
mickém roce 2009/2010 do-
sáhl počet maturantů svého 
maxima – 24 058 studentů, 
v následujících sedmi letech 
postupně klesal. Na uplynu-
lý akademický rok přijaly 
vysoké školy celkem 224 tisíc 
přihlášek, z toho 10,5 tisíce 
tvořily přihlášky na sou-
kromé školy. Meziročně šlo 
o osmiprocentní pokles, 
v roce 2015 totiž bylo přihlá-
šek celkem téměř 244 tisíc. 
Nárůst počtu maturantů 
(a tedy i přihlášek podaných 
na vysoké školy) se dá očeká-
vat až po roce 2023.

Vliv na menší zájem 
o některé obory má i průmy-
slnická lobby a její tvrzení 
o neuplatnitelnosti absol-
ventů jiných než technic-
kých oborů. /aa/

veřejné vysoké 
školy ještě přijímají
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změnilo se něco ve vaší  
společnosti?
Pište nám na lide@e15.cz



Foto dne 

| 16 | nakonec
Fo

to
 re

ut
er

s

souboJ 
racHeJtlí. 
Padesát tisíc ra-
chejtlí spotřebovali 
účastníci letošního 
tradičního festivalu 
Corda ve španěl-
ském městečku 
Paterna poblíž 
Valencie. Intenzita 
„střelby“ dosáhla 
dvou tisíc kusů pyro-
techniky za minutu.

n Výzkumníci vypra-
covali detailní časový 
rámec, v němž se ještě 
dá určit DNA z krve, 
kterou se komár napo-
sledy krmil.  

Marek Schwarzmann

Štípající komáři jsou pro 
drtivou většinu lidí nepří-
jemnou součástí každého 
léta. Do této skupiny však 
nepatří forenzní technici, 
kteří se při vyšetřování zloči-
nu mohou spolehnout právě 
i na pomoc tohoto bodavého 

hmyzu: tvor totiž ve svém 
bříšku může uchovat nejen 
krev oběti, ale třeba i pacha-
tele zločinu. Výzkumníci 
z Nagoya University nyní 
určili, že takto získanou krev 
lze úspěšně analyzovat pro 
získání kompletního vzorku 
DNA až dva dny poté, co se 
komár krmil.

Vědci nechali několik dob-
rovolníků, aby je poštípaly 
dva vybrané druhy komárů. 
Jedince, kteří se nakrmili, 
pak v určeném časovém 
rytmu izolovali a odebírali je 
k extrakci natráveného obě-
da z jejich žaludků. Za po-
moci polymerázové řetězové 

reakce pak odebranou DNA 
multiplikovali stejně, jako to 
dělají forenzní technici. 

Právě tento postup 
umožňuje získat z jednoho 
titěrného vzorku desítky 

totožných duplikátů, které 
pak lze dále testovat a určit 
z nich genotyp. „Vypraco-
vali jsme první studii, která 
systematicky aplikuje mo-
derní forenzní postupy při 
profilování DNA z komárem 
pozřené krve,“ tvrdí vedoucí 
výzkumu Toshimichi Ya-
mamoto. Doufá, že daný vý-
zkum pomůže vyšetřovate-
lům trestných činů sesbírat 
spolehlivé důkazní prostřed-
ky. Dalším z Yamamotových 
cílů je vypracování metod, 
podle nichž by bylo možné 
přesněji určit dobu, která 
uběhla od okamžiku, kdy 
komár krev pozřel. 

Vědci zjistili, že...

… dna lze analyzovat i z břicha komára
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strávníci. Snímek zachycuje druhy Culex pipiens a aedes albo-
pictus před, okamžitě po, den po a tři dny po krmení.
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