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Nezkrotný živel
Ničivé záplavy, které
přinesla na jih Texasu
a Louisiany tropická bouře
Harvey, si zatím vyžádaly
přes tři desítky obětí.
zahraničí
str. 8
CZK/EUR • 26,105 / –0,060 Kč

CZK/USD • 22,073 / +0,776 Kč

PX • 1 022,27 / –0,64 %

Ženeva si zatopí
vodou z jezera
Švýcaři finišují se
stavbou unikátního
systému zásobování
teplem a chladem
ze Ženevského jezera.
téma
str. 10–11

Euro Stoxx 50 • 3427,60 / +0,70 %

Zlato • 1311,75 $ / +0,25 %

komentář: Strašáky v krásných časech / str. 12

Banky chystají
digitální
měnu

Krátce
České dráhy
zvýšily zisk
Dráhy zvýšily zisk na
537 milionů korun, což
znamená meziroční růst
o 127 milionů. Zlepšení
výsledků umožnil železničnímu dopravci růst
tržeb v osobní i nákladní
dopravě. str. 3

Pětina lesních školek
dosáhne na dotace
Rok po schválení zákona,
který oficiálně uznal lesní
mateřské školy, se prvních
37 těchto institucí stalo
součástí rejstříku škol. To
znamená jejich zrovnoprávnění s ostatními školami. Lesních škol je celkem
asi dvě stě. str. 4

Šest světových bank pod vedením
švýcarské UBS se chystá již příští rok zavést
vlastní měnu podobnou bitcoinu. Ta by mohla
nahradit současné platební systémy a zrychlit
peněžní převody i obchodování s akciemi
či bondy. Digitální mince by pak centrální
banky směňovaly za hotovost v různých
měnách. trhy & světová ekonomika / str. 6

Expanze a splátka dluhu
vzaly Fortuně půlku zisku
Sázkové společnosti
Fortuna klesl v prvním
pololetí čistý zisk o 53,1
procenta na 2,5 milionu
eur. Objem přijatých sázek
naopak vzrostl o 40,9 procenta na 720,7 milionu eur,
rostly hlavně internetové
sázky. str. 6

Lotyšské pivovarníky
drtí daně

Koláž E15

Lotyšsko připravilo daňovou reformu, která může
zasadit poslední ránu
tamějšímu trhu s pivem.
Spotřební daň má vzrůst
nejméně o polovinu. Za poslední tři roky se přitom už
zvedla o 45 procent. str. 7
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Revoluce bez gilotin
Na akcích, které pořádají nadšenci do kryptoměn, si lze všimnout možná nenápadných, ale
o to příznačnějších jevů. Svébytného optimismu
a zaujetí grafy s kurzem bitcoinu. Jedno souvisí
s druhým, cena kryptoměn letí vzhůru. Dříve
či později tak člověk při návštěvě prostor, kde
se komunita zrovna schází, narazí na řečenou
křivku, jež de facto hlásá, jak držitelé kryptoměn bohatnou. Jejich radikální étos proti moci
státu a finančních korporací tak nemusí pramenit z frustrace a zášti. Jestli právě kvůli tomu
nakonec se „svou“ revolucí uspějí či pohoří, to je
na jiné téma.
Další otázkou zůstává identita tvůrce bitcoinu, který používá jméno Satoshi Nakamoto.
Jak ale s odkazem na své zdroje z americké
Národní bezpečnostní agentury (NSA) uvedl bez
dalších podrobností investor Alexander Muse,
instituci se prý povedlo „Nakamota“ identifikovat. Využila k tomu metody pokročilé jazykové
analýzy, kdy „rukopis“ předpokládaného tvůrce
bitcoinu našla v řadě dokumentů i elektronické
komunikaci. Což mimo jiné značí, že špehovací
program NSA funguje úspěšně dál. Asi další
důvod, proč sázet na kryptoměny.
Pozornost nicméně nemusí přitahovat jen
kryptoměny. Čeští vědci našli nový nerost,
pojmenovali ho staročeskéit. Pro potřeby mezinárodní komunity dostal i anglickou variantu
názvu – staročeskéite. Globální sláva zaručena?

Protagonisté dne
Pavel kRTEK
šéf českých drah
České dráhy v letošním prvním
pololetí zvýšily meziročně zisk
o 127 milionů korun na 537 milionů
korun.

str. 3
Stanislav štech
ministr školství
Jeho úřad zbořil mýtus, že školka
musí mít pevné stěny, střechu
a koberec. Do rejstříku tak vstupují
první lesní mateřské školy.

str. 4
Janis Reirs
ministr financí lotyšska
Lotyšské ministerstvo financí
pravidelně zvyšuje zdanění
k alkoholu, což vede k poklesu
tamního pivního trhu.

str. 7

Exředitel majetkového
úřadu půjde před soud
n Kauza se týká nevýhodné smlouvy s firmou
E-Centrum, která měla
způsobit škodu státu
za šest milionů korun.
Bývalý generální ředitel Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM) Miloslav
Vaněk čelí obžalobě ze zneužití
pravomoci a porušení povinnosti
při správě cizího majetku. Kauza
se týká smluv úřadu a firmy
E-Centrum o mediální spolupráci.
Vaněk jimi údajně způsobil státu
škodu ve výši téměř šesti milionů
korun. Mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci uvedla, že
státní zástupce obžalobu podal
minulý týden.
Mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka
řekl, že úřad se k trestnímu řízení
připojil s požadavkem na náhradu škody. Úřad vystupuje za stát
před soudy či rozhodci v řízeních
týkajících se majetku státu. Vaněk
úřad vedl v letech 2003 až 2014,
kdy na funkci rezignoval. Vyšetřovatelé tvrdí, že od března 2005

Škodu necelých

6

milionů podle obžaloby
způsobil Miloslav Vaněk
při svém působení ve funkci.
do března 2014 opakovaně zneužil
své oprávnění, když z vlastní iniciativy postupně uzavřel několik
obsahově stejných smluv s akciovou společností E-Centrum. Firma
měla úřadu poskytovat průběžný
servis v oblasti public relations,
zejména poradenství při vytváření PR strategie, zastupování
úřadu na jednáních s médii nebo
přípravu podkladů pro mediální
výstupy.
Podle státního zastupitelství
Vaněk věděl, že sjednané služby jsou duplicitní, pro potřeby
úřadu nadbytečné a při jeho
činnosti zůstanou nevyužité.
Údajně se totiž kryly s činností
oddělení komunikace úřadu,
které bylo součástí odboru
Kanceláře generálního ředitele

Foto ÚZSVM

Zápisník
Jana Vávry

ÚZSVM. Nakupované služby
tak podle žalobců pro úřad
neměly žádný přínos a jejich
proplácení bylo nehospodárné.
Úřad firmě vyplatil celkem
7,1 milionu korun, z nichž
společnost odvedla 1,2 milionu
jako DPH. V případě prokázání
viny hrozí šestašedesátiletému
Vaňkovi pět až 12 let vězení
nebo propadnutí majetku.
Firma E-Centrum patří
mediálnímu magnátovi Michalu Voráčkovi. Ten řekl před
dvěma lety po obvinění Vaňka
Hospodářským novinám, že
společnost poskytovala úřadu
poradenství ohledně arbitráží.
Vyvádění peněz z ÚZSVM tak
popřel. /čtk/
Sledujte E15.cz


ČSSD chce zvyšovat penze
Pavel Otto

VOLEBNÍ
ROK

zaměstnavatele, tak zaměstnance,“ vysvětlila. Zásadnější změny
ČSSD nechce. „Z mezinárodního
srovnání plyne, že Česko má
jeden z vůbec nejstabilnějších
důchodových systémů na světě.
Navíc jsem si nevšimla, že by
některá z minulých vlád přišla
s nějakým geniálním nápadem,“
dodala s tím, že druhý pilíř zrušený za současné exekutivy by
socialní demokracie ani v příštích letech rozhodně neotevírala.

Pokud by se ČSSD znovu dostala k moci, v příští vládní sestavě by prosazovala výraznější
růst důchodů. Penzijní reforma
není podle ministryně práce
a sociálních věcí Michaely
Marksové nutná. „Bylo by ideální, kdyby se důchody blížily
čtyřiceti procentům průměrné
mzdy,“ uvedla místopředsedkyně socialistů v rozhovoru pro
deník E15.

Strana by podle ní také
chtěla více propagovat třetí
pilíř. „Zaměstnavatelé by měli
lidem na důchodové účty více
přispívat a spolu s tím by si více
ukládali i pojištěnci. Jde o to
mhohem více motivovat jak

Krátce
OSN uvítala odkup vepřína
v Letech

Elektrárna se zrušenou
licencí zatím může vyrábět

České domácnosti se dál
zadlužují

Evropská kancelář Úřadu
vysokého komisaře OSN pro
lidská práva považuje rozhodnutí české vlády odkoupit
vepřín v Letech u Písku, který
stojí v místech protektorátního
romského koncentračního tábora, za významný krok k uznání
perzekuce Romů.

Solární elektrárna Zdeněk-Sun
v Chomutově, kvůli které hrozí
bývalé předsedkyni ERÚ Aleně
Vitáskové a dalším lidem nepodmíněné tresty, smí zatím vyrábět a dodávat do sítě energii.
Ústavní soud přiznal odkladný
účinek stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu.

Dluhy českých domácností
vůči bankám v červenci stouply
oproti červnu téměř o 9,1 miliardy na 1,483 bilionu korun. Proti
loňsku byly vyšší o 113,6 miliardy korun. Vyplývá to z dat ČNB.
Ve srovnání s červnem i loňským červencem se zvýšila také
zadluženost firem. /čtk/
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Více v pondělním rozhovoru v E15
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twitter.com/e15news
Miroslav Kalousek:
Tahle operace nese řadu znaků
organizovaného zločinu. Třeba
se mýlím, ale rozhodně budu
příští týden interpelovat. Čtyři
sta milionů je nesmysl.

úspěch. Železniční
Foto profimedia.cz

dopravce zlepšil v prvním
pololetí svůj zisk meziročně
o 127 milionů korun. Příznivý
výsledek spojuje železniční
dopravce s růstem tržeb
v osobní i nákladní dopravě.

České dráhy zvýšily zisk
a chtějí vyhledávač IDOS
n Dopravce si po-

chvaluje, jak zvýšil
zisk o desítky milionů korun. Z dluhu
v desítkách miliard
tím ale příliš velký díl
neukrojil.
Barbora Pánková
Českým drahám se podařilo
za prvních šest měsíců roku
dosáhnout zisku 537 milionů korun, což znamená
meziroční růst o 127 milionů
korun. Zlepšení výsledků
spojuje železniční dopravce s růstem tržeb v osobní
dopravě a nákladní dopravě.
„Našich služeb využilo
o 1,3 milionu více zákazníků

než za stejné období loňské- zvýšily o zhruba šedesát
ho roku. Tomu samozřejmě
milionů korun.
odpovídá i růst tržeb z přeZlepšení hospodářských
pravy cestujících o 241 mivýsledků tak zadluženým
lionů korun,“ uvedl
Český drahám sice
generální ředitel
pomohlo, ale ne
Českých drah
jak by potřeboSegmentu
Pavel Krtek
valy. Jejich čisosobní dopravy
s tím, že segtý dluh se sníse podařilo vytvořit zisk žil o zhruba
ment osobní
dopravy tak
čtyři miliardy
hospodařil
korun na
se ziskem 29
29,4 miliardy
milionů korun.
korun. Vděčí za
milionů korun.
Podobným
to posílení koruzpůsobem si
ny, tedy i snížení
pochvaloval také
korunového vyjádřehospodářské výsledky
ní dluhu.
za první pololetí z nákladní
Zadlužení je jedním z důdopravy, která je podle Krtka vodů, proč se kritici pozazisková tradičně. Segment
stavují nad nákupem, který
vykázal zisk 384 milionů
České dráhy plánují. Přes
korun a tržby se meziročně
svou firmu ČD – Informační
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Systémy si chtějí pořídit
provozovatele známého
vyhledávače Idos.cz – společnost Chaps.
Podle informací serveru
Zdopravy.cz na to dceřiné
společnosti půjčí částku,

která se pohybuje kolem čtyř
set milionů korun. „Problém
je ohodnocení té firmy,“ uvedl
šéfredaktor serveru ŽelPage
Josef Petrák s tím, že částka
se nedá ničím podložit. Na základě informací z trhu soudí,
že hodnota společnosti byla
v minulosti výrazně nižší.
„Hrozí zneužití dominantního postavení ve vyhledávání jízdních řádů a porušení
určité neutrality tím, že to
teď nemá ve správě žádný
dopravce,“ řekl Petrák s tím,
že se ale jedná o logický krok
Českých drah.

Cenná data
o dopravních spojeních
Zkušební verzi svých Jízdních řádů spustila na konci července
internetová firma Seznam.cz. Ta se už od roku 2011 soudí se
společností Chaps, která na základě pověření ministerstva dopravy
data o dopravním spojení shromažďuje. Chaps by měl data
poskytovat ostatním subjektům ve strojově čitelném formátu, což
dělá jen částečně. Firma za to v minulosti dostala pokutu od Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže, proti které se odvolala. Data
od Chapsu kupuje skupina Mafra pro službu Idos.cz. Seznam přebírá
údaje přímo od dopravců.

Start-up jako alternativa půjčoven nářadí
n Trend sdílení v Česku pokračuje. Firma
SharyGo k němu
přispívá grily, drony
nebo stany.
Michal Nosek
Nahradit klasické půjčovny
nářadí či elektroniky hodlá
pražský start-up SharyGo.

Po dvou měsících provozu
má registrováno 1500 aktivních uživatelů a nabízí tisíce
položek včetně stanů, grilů,
fotoaparátů či dronů.
Firma o prázdninách dokončila první fázi projektu
a teď se rozrůstá do dalších
měst. Po Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové přibyl
Hodonín. Na hodnocení
tržeb je podle zakladatele

platformy Daniela Erlebacha
příliš brzy. Stejně tak neuvádí, kdy by projekt, který
v Česku dosud chyběl, mohl
začít vydělávat.
Obecnou nepřipravenost
obchodních modelů českých
start-upů přitom již dříve
v rozhovoru pro deník E15
kritizoval investor Jan Zadák. „V Česku chybějí desítky
let vývoje nějakého startupo-

vého prostředí, spolupráce
v určitém ekosystému,“
sdělil.
Zakladatel start-upu
SharyGo ale víru ve svůj
projekt opírá o skutečnost,
že část konzumentů už pro
nové produkty doma doslova
nemá místo. „Když věc
potřebuji čtyřikrát do roka,
proč bych si ji kupoval.
A pokud mi tyto věci leží

doma, proč bych je nepůjčil
a nevydělal si tak,“ vysvětluje Erlebach.
Sdílení má podle něho
nabízet alternativu vůči internetovým bazarům, jako je
Aukro či nově spuštěný Marketplace na českém Facebooku. SharyGo by mohla
konkurovat i zastavárnám
a prodejnám s použitým zboVíce E15.cz
žím. 
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n Do rekordního stavu nance víc peněz než dřív. „Spo- pro jednotlivé pozice nebo

se dostal trh práce,
na němž na jedno
volné pracovní místo
připadá 1,61 člověka.
Hlad po zaměstnancích dohání podniky
k až bizarním benefitům.
Barbora Pánková

Trendu lákání zaměstnanců na nejrůznější výhody si
všímají personální agentury,
podle kterých to může firmám
pomoci v náborech. „Benefity
mohou firmám pomoci uspět
při pomyslném boji o zaměstnance. Atraktivní nabídka
benefitů může být pro uchazeče výrazným rozhodovacím
kritériem, pokud přijde na dvě
podobné pracovní nabídky,“
uvedla Markéta Kouklíková
z agentury ManpowerGroup.
Podle personálně poradenské společnosti Hays dokonce
některé firmy neváhají dát
na benefity pro své zaměst-

lečnosti obměňují benefity
tak, aby byly pro zaměstnance
atraktivní. Také přidávají nové
nebo zvětšují rozpočet určený
na firemní výhody,“ shrnula
Kristýna Králová z marketingu Hays. Zvyšování výdajů
na náborové akce
potvrdil například internetový
obchod Alza.cz.
E-shop láká
na reklamách
v pražském
metru na „haldu
peněz“, „kotel
benefitů“ a přejídání na společné
grilovačce čtyřikrát do roka.
Roční testování takového náboru se ukázalo jako úspěšné.
Trendu se už stihly chytit
také poradenské společnosti
jako In creative, která nabízí
vytvoření náborové akce
na míru jakožto marketingové
kampaně. Ta zahrnuje péči
o sociální sítě, nastavení webu
a kariérních stránek, nastavení marketingových strategií

třeba i grafiku HR. „Výsledkem
je unikátní a přesná reklamní
kampaň pro každou pozici,“
uvedl marketingový ředitel
a autor nápadu Michal Olbert.
Nicméně některé firmy se
uchylují i k poměrně netradičním benefitům.
Podnikovou
chatu k rekreaci
pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky
nabízí řetězec
Tesco. Objevil
se také inzerát,
který přepočítává výdělek
na kondomy.
Personální
agentura Adecco zprostředkovává práci, kde si člověk
vydělá za hodinu na šestnáct
prezervativů.
Jak personální agentura
Hays, tak agentura ManpowerGroup spojují popularitu
firemních výhod s nízkou
nezaměstnaností, která byla
v červenci nejnižší za posledních dvacet let.  Více E15.cz

Poradenská
společnost In
creative nabízí
vytvoření
náborové akce
na míru jako
kampaně.

scházejí brigádníci

Pětina lesních školek
dosáhne na dotace
jich zase přibude,“ míní
Rok po schválení zákona,
vedoucí Asociace lesních
který oficiálně uznal lesní
mateřské školky, se prvních mateřských škol Tereza
Valkounová. Celkem jsou
37 těchto institucí stalo
v Česku zhruba dvě stovky
součástí rejstříku škol. To
lesních školek. Podle Valznamená jejich faktické
kounové by se počet těch,
zrovnoprávnění s ostatními mateřskými školkami.
které jsou zapsané v rejstříku, mohl v příštím školním
Od září tak na ně bude dohlížet školní inspekce,
roce zdvojnásobit.
Registrované
budou dostávat
lesní mateřské
příspěvky
Registrované
školy teď
od státu a rolesní mateřské školky
diče si budou
čekají, jaké
mají dohromady
moci odečípříspěvky
kapacitu zhruba
tat školkovjim stát jako
né z daní.
soukromBudou také
níkům
moci oficiálvypočítá.
ně vzdělávat
„Zatím jsme
dětí.
předškoláky.
snížili školkovné
Jak vyplývá
o deset procent.
z dat ministerstva
Bez příspěvků od stáškolství, nejvíce registrotu bychom letos naopak
vaných lesních mateřských
museli razantně zdražit,“
školek je v Praze a středních vysvětluje Aneta Ira, zaČechách, následuje Jihokladatelka první zapsané
moravský kraj. Dohromady
školky Remízek nedaleko
mají kapacitu zhruba sedm
Strakonic.
set dětí. Největší z nich
Včetně lesních školek
pojmou přes třicet dětí.
bylo do rejstříku zapsáno
„Jsou to průkopníci. Očesedm desítek nových prikáváme, že v příštím roce
vátních školek. /ač/

700

Krátce
EPH utržil téměř
21 miliard korun
Energetickému a průmyslovému holdingu loni meziročně klesl čistý zisk
o 4,5 procenta na 20,9 miliardy korun. Konsolidované
tržby vzrostly o 7,9 procenta na 128,7 miliardy korun.
Většinovým vlastníkem
EPH je podnikatel Daniel
Křetínský, jenž drží 94 procent akcií holdingu.

Majitel MT-nábytek
je v konkurzu

Foto čtk

Krajský soud v Brně vyhověl návrhu na konkurz,
který na sebe podala firma
Exiteria, jež do dubna
provozovala jeden z největších internetových obchodů
s nábytkem MT-nábytek.

do poloviny dospěla v Česku slizeň chmele. Letos zabral 4945 hektarů, což představuje nárůst
o 170 hektarů oproti loňsku. Pěstitelé jsou s kvalitou i počasím spokojeni, největší potíže jim dělá
shánění brigádníků. Zemědělcům konkurují průmyslové firmy, proto pěstitelé využívají kromě
vysokoškoláků také cizince.

Rakouská pošta koupila
v Česku třetinu In Time
Zakladatel kurýrní a spediční firmy In Time Spedice

Robert Boček prodal jejích
31,5 procenta Rakouské
poště, jež tak vstoupila
na český trh. Obě členské
firmy mezinárodní přepravní sítě Eurodis nebudou
detaily transakce zveřejňovat.

Dcera plzeňské Škody
dodá vagony do Finska
Téměř 1,4 miliardy korun je hodnota dvaceti
dvoupodlažních osobních
vagonů, které dodá finský
Transtech, dceřiná společnost Škody Transportation,
do severské země.

Hyundai prodlouží
výrobu ix20 o dva roky
Automobilka Hyundai
neskončí s výrobou modelu
ix20 v Nošovicích podle
plánu letos, ale prodlouží ji
do konce roku 2019. Za prvních sedm měsíců roku se
v Česku prodalo téměř
2,8 tisíce vozů ix20. /čtk/

273042/13  inzerce

Grilovačka, kondomy
či chata. Firmy soupeří
v lovu zaměstnanců
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Banky chystají
vlastní e-měnu
Jiří Liebreich
Šestice bank světového
významu chce zásadně zefektivnit své obchodování.
Vstoupily proto do již existujícího projektu usilujícího
o vytvoření nové digitální
měny. Původně se na spolupráci domluvily finanční
domy Deutsche Bank, Santander, UBS a BNY Mellon
Fintech inovace má přinést
zprůhlednění finančních
operací pomocí sdíleného
řetězce transakcí: blockchainu, na jehož základě už
funguje jiná kryptoměna —
bitcoin. Ambiciózní projekt,
který původně vytvořila
švýcarská UBS, má začít
fungovat během příštího
roku.
Nově se zapojí i Barclays,
Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce,
HSBC, MUFG a State Street.
Pokus tak vstupuje
do nové fáze vývoje: zúčastněné finanční domy totiž

Kurzovní lístek ČNB
Země

Nezaměstnanost v Evropské unii v červenci zůstala
na úrovni 7,7 procenta, nejníže od prosince 2008. Potvrdil
to Eurostat. Nejlepší situace v rámci EU i nadále panovala
v Česku, kde míra nezaměstnanosti zůstala na 2,9 procenta.

názory str. 17

podtrhnou vážnost diskuze
„Ze strany bank může jít
s centrálními bankami,
o preventivní snahu o to,
navíc jejich spoluprací doaby jim náhodou neujel
jde ke zvýšení ochrany dat
vlak. Investice do takových
a zabezpečení pro případ
projektů je velmi riziková
kybernetického útoku, píší
a volí ji pouze obří instituce,
Financial Times. Účastníci
pro které nepředstavuje výprojektu by se vyhnuli také
znamnou část jejich zisku,“
časové prodlevě při klasicřekl ekonom České spořitelkém peněžním převodu. Di- ny Michal Skořepa. „V dlougitální mince by měly
hém období bude mít
být přímo proměúspěch jen jeden
nitelné za hotonebo několik
Banky
vost v různých
takových proměnách skrze
doufají, že zavedením
duktů, které
centrální
k sobě přitáhdigitální měny
banky.
nou veškeré
„Z pohleuživatele,“
du ČNB jde
dodává
o inovaci,
a za příklad
akciové transakce.
která by mohla
zmiňuje třeba
zvýšit efektivitu
pozici sociální
finančního trhu.
sítě Facebook.
Projekt je označován
Motivaci bank poza digitální měnu a je zalosiluje i zjištění analytické
žen na blockchainu, nejde
společnosti Oliver Wyman
ale o korporátní kryptoměz loňského roku, podle ktenu ve smyslu obdoby bitcorého činily celkové náklady
inu vydávanou obchodními
na fungování dosavadního
bankami,“ sdělila za Českou modelu finančních transnárodní banku mluvčí
akcí až osmdesát miliard
Denisa Všetíčková. Projekt
dolarů ročně. Jiný projekt
by podle ní mohl představo- usilující o využití blockchavat alternativu k platebním
inu, konsorcium R3, ovšem
systémům a vypořádapříliš neuspěl. Z projektu
cím systémům, a to i těm
postupně vycouvaly banky
provozovaným centrálními
Goldman Sachs, Santander
bankami.
a naposledy JP Morgan.

Akcie na pražské burze

Kurz

Název

31. 8. 2017

Kurz [Kč]

Změna

91,95

0,49 %

ČEZ

416,00

-0,57 %

Erste Bank

928,00

-0,72 %

Fortuna

148,00

-0,34 %

Kofola

414,00

-0,31 %

KB

966,50

-2,16 %

76,90

0,85 %

Austrálie

1

17,386

CETV

Čína

1
1

3,345

Dánsko
EMU

1

26,105

Chorvatsko

1

3,520

100

19,950

1

17,435

100

8,514

Moneta

2,814

O2 CR

275,00

0,22 %

Polsko

1
1

6,130

Pegas

1 006,00

-0,20 %

Rusko

100

37,755

1
1

2,753

15 556,00

-0,54 %

TMR

710,00

0,00 %

Unipetrol

293,50

0,17 %

651,40

0,22 %

Japonsko
Kanada
Maďarsko
Norsko

Švédsko
Švýcarsko

Jimmy Choo ztrojnásobil pololetní zisk
Výrobce luxusní obuvi Jimmy Choo za pololetí téměř
ztrojnásobil zisk před zdaněním na 18,1 milionu liber
(512 milionů korun). Britskou firmu se před dvěma měsíci
rozhodl za 1,2 miliardy dolarů koupit americký výrobce
módních doplňků Michael Kors.

Inflace v eurozóně v srpnu zrychlila
oční míra inflace v eurozóně v srpnu nečekaně zrychlila
na 1,5 procenta z 1,3 procenta v červenci. Jde o nejprudší
nárůst za poslední čtyři měsíce. Nejvýrazněji se v srpnu
zvyšovaly ceny energií a služeb. /čtk/

zrychlí

Platnost od 31. 8. 2017

Množství

Míra nezaměstnanosti v EU je nejníže od roku 2008

3,510

22,802

Philip Mor. ČR

Turecko
USA

1

6,356

1

22,073

VIG

Velká Británie

1

28,379

Celkový objem (v tisících korun)

722 060

plány stíhače

Foto Uber

nObchodování pomocí digitální měny má
bankám ušetřit peníze
a zrychlit jednotlivé
transakce.

Krátce

Nový ředitel taxislužby Uber Dara Khosrowshahi chce
změnit firemní kulturu, získat větší podíl na trhu a do roka
a půl až tří let se pokusit dostat společnost na burzu. Jmenování Khosrowshahiho, který sám sebe označil za stíhače, přišlo
v době, kdy se Uber snaží zotavit z řady krizí, které vyvrcholily
v červnu, kdy byl nucen odstoupit ředitel Travis Kalanick.

Fortuně klesl zisk
o polovinu
Sázkové společnosti Fortuna klesl v prvním pololetí
čistý zisk o 53,1 procenta
na 2,5 milionu eur. Důvodem
jsou především náklady
na expanzi firmy v Evropě
a refinancování dluhu. Objem přijatých sázek naopak
vzrostl o 40,9 procenta
na 720,7 milionu eur, rostly
hlavně internetové sázky.
Hrubé výhry v prvních
šesti měsících vzrostly téměř o čtvrtinu na 100,2 milionu eur. Také v tomto
případě je nárůst podle
firmy tažen rozvojem online

sázení, které je typické svou
nižší marží. Provozní zisk
EBITDA klesl o 22 procent
na 7,6 milionu eur. Bez
jednorázových položek by
EBIDTA meziročně vzrostla
zhruba o osm procent.
Podle generálního ředitele
Fortuny Pera Widerströma
se na růstu sázek podílely
všechny tradiční trhy, kde
Fortuna podniká, a částečně
také výsledky nově získané společnosti Hattrick
s působností v Rumunsku,
Chorvatsku nebo Španělsku. /čtk/

inzerce
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Vývoz piva z ČR do Lotyšska (hodnota v milionech korun)
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Pivní trh
v Lotyšsku
drtí daně
do pobaltské země
klesl za poslední čtyři
roky na polovinu.
Lotyši patří k velkým
konzumentům alkoholu, vláda ale chystá
další zvýšení spotřební daně na pivo, víno
i cigarety.
Tomáš Stingl
Lotyšsko připravilo daňovou reformu, která může
zasadit poslední ránu
tamějšímu trhu s pivem.
Spotřební daň na zlatavý
mok má vzrůst nejméně
o polovinu. „Za poslední tři
roky se přitom už zvýšila
o 45 procent,“ připomíná
Jiří Rejl, vedoucí kanceláře
exportní agentury CzechTrade v Rize.
Český export piva do Lotyšska v poslední době rapidně klesá. Od roku 2013 se
jeho finanční objem scvrkl
z 36 milionů na polovinu.
„Určitě bychom ocenili
stabilní daňové prostředí,“
uvedla Jitka Němečková,
mluvčí značky Plzeňský
Prazdroj, která do Lotyšska
pivo vyváží.
Spotřební daň z piva má
v zemi od března příštího
roku vzrůst ze současných
4,5 eura na hektolitr za každé objemové procento alkoholu na 6,8 eura. Do roku
2020 má stoupnout dokonce
až na osm eur. „Zatím jsme
snížení poptávky nezazna-

menali, právě odesíláme
do Lotyšska další kamion,“
uvedla Tereza Potužáková
z třeboňského pivovaru
Bohemia Regent. Podle ní se
může před zvýšením daně
odbyt krátkodobě dokonce
zvýšit, protože trh se bude
chtít předzásobit.
Proti reformě protestuje
lotyšský pivovarnický průmysl s tím, že bude muset
propustit až 30 procent
zaměstnanců. Už loni země
vyprodukovala jen necelých 74 milionů litrů piva,
čímž se řadí na chvost EU.
Lídrem trhu s asi čtvrtinovým podílem je místní
pivovar Cesu alus s centrálou ve městě Cesis. Zátěž
spotřební daní byla ale
v Lotyšsku dosud relativně
nízká – podle kalkulace
Evropské komise byla v roce
2015 na dvanáctistupňové
pivo v přepočtu 2,46 koruny.
Pro srovnání, v Polsku to
bylo 2,87 koruny, v Estonsku
4,68 koruny.
Lotyšská vláda chce díky
reformě zinkasovat víc peněz a omezit růst alkoholismu v zemi. Spotřeba čistého
alkoholu vzrostla od přelomu tisíciletí ze sedmi litrů
na osobu na skoro 11 litrů
v roce 2015, čímž se Lotyši
řadí mezi největší evropské
pijáky. Jinak relativně malý
trh je zajímavý i tím, že zde
kupují alkohol návštěvníci
z blízkých skandinávských
států. Od příštího roku má
v zemi výrazně vzrůst také
spotřební daň na víno, tvrdý
alkohol, cigarety a na pohonné hmoty.

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

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

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

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

VSTUP ZDARMA

10 ČESKÝCH
PREMIÉR

275845/27

n Český export piva

PROGRAM

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

20

www.autananaplavce.cz
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Texas: Bouře má 31 obětí,
riziko záplav dál trvá
n Úřady nařídily eva-

kuaci lidí v okolí nádrže Barker. Kromě toho
v zatopené chemičce
hrozí další exploze.
Ničivé záplavy, které přinesla
na jih Texasu a Louisiany
tropická bouře Harvey, si zatím vyžádaly 31 potvrzených
obětí. Podle neoficiálních
údajů je mrtvých 38. Bouře,
která minulý týden dorazila
do Texasu jako hurikán, mezitím slábne. Národní středisko pro hurikány ale dál
varuje před přívalovými dešti
a záplavami, zejména na jihovýchodě Texasu a v jihozápadní Louisianě. Společnost
Accuweather předpověděla,
že hurikán Harvey by mohl
být nejdražší přírodní kata-

strofou v dějinách Spojených
států. Texaské úřady nařídily
evakuaci lidem v okolí nádrže
Barker, která má chránit
Houston před
zaplavením.
Hladina v nádrži je příliš
vysoko a hrozí,
že voda přeteče
přes hráz.
Původně vydal
okres Fort Bend
pro tuto oblast
jen doporučení
k evakuaci, teď
nařídil evakuaci
povinnou.
Hlášeny byly exploze ze zatopeného chemického závodu
francouzského koncernu
Arkema u Houstonu. Podnik
předem ohlásil, že hrozí vznícení uskladněných nebezpečných látek, které jsou kvůli

výpadku chlazení nestabilní.
Zaměstnanci podniku byli
odvoláni a lidé v okruhu
2,5 kilometru evakuováni.
Areál podniku
je zaplaven
do výšky takřka
dvou metrů.
V nejpostiženějším Houstonu se už začíná
s prohledáváním zatopených
domů. Města
Port Arthur
a Beaumont,
která leží
na východě
Texasu, se dál potýkají se
stoupající vodou. V Beaumontu je přerušena dodávka
vody, protože hlavní čerpací
stanice je zaplavená a mimo
provoz. Nefunguje ani druhý
zdroj vody. /čtk/

Hurikán Harvey
by mohl být
nejdražší
přírodní
katastrofou
v dějinách
Spojených států.

Krátce
Jednání o brexitu uvízla
na mrtvém bodě

Japonsko, přes jehož území
raketa přeletěla.

Posun v žádné ze zásadních
otázek britského odchodu
z Evropské unie nepřineslo
třetí kolo vyjednávání, jež
skončilo v Bruselu. Není teď
možné posunout rozhovory
k debatě o budoucí podobě
vzájemných vztahů, uvedl
vyjednávač EU Michel
Barnier. Dodal, že britská
strana nepociťuje povinnost plnit finanční závazky
přesahující datum jejich
odchodu z Evropské unie,
například ve vztahu ke
třetím zemím.

Základna na Krétě dál
slouží Američanům

Čína odsoudila výzvy
k sankcím vůči KLDR
Čína kritizovala „destruktivní“ jednání některých
zemí, které vyzývají
k uvalení nových sankcí
na Severní Koreu po jejím
raketovém testu z tohoto
týdne. Nové sankce vůči
Severní Koreji požaduje

275001/27

Armádě USA zůstane významný opěrný bod na základně v přístavu Suda
na Krétě. Smlouvu o využívání základny, jež vyprší
v listopadu, prodloužili Řekové o rok. Pro USA je Suda
důležitá vzhledem k vývoji
na Blízkém východě.

Francouzi představili
reformu zákoníku práce
Větší pružnost ve snaze
přizpůsobit pracovní dobu
a finanční odměnu zaměstnanců podmínkám pracovního trhu chce firmám poskytnout francouzská vláda
v rámci změn, které by měla
přinést reforma zákoníku
práce. Reformu premiér
Édouard Philippe označil
za „ambiciózní, vyváženou
a spravedlivou“. /čtk/
inzerce

DETEKTIVNÍ EXTRA TŘÍDA

neděle
20.15

276414/15

inzerce
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Češi jsou magnetem
na EXPO v Astaně
Česká republika je jednou ze 115 zemí světa, které se účastní letošní mezinárodní specializované výstavy v Kazachstánu. Letošní ročník je věnován energii
budoucnosti. Národní pavilon má dvě patra, dominantami jsou sportovní dvoumístné elektroletadlo, škodovácký elektrobus, model uhelné elektrárny nebo
funkční vodní turbína. Účast na akci, která trvá od 10. června do 10. září, zajišťuje
ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechTrade. /lum/

Šéf rezortu byl jednička. Ministr průmyslu a obchodu Jiří
Havlíček získal v Astaně symbolickou cedulku s číslem „JEDNA“.
S upřesněním, že této číslovce předcházejí čísla 313 46… Tento
„rébus“ znamená, že se šéf zaštiťujícího rezortu stal příchozím
s pořadovým číslem 313 461.

Foto Kancelář komisaře české účasti na Expo Astana 2017 5x

rekordní
srpen.

Zájem o výstavu vrcholí. Blížícímu se konci EXPO 2017 v Astaně odpovídá zájem o národní
pavilony a exponáty. Češi nejsou výjimkou. Nejvyšší denní návštěvnost tuzemské expozice už překonala hranici 12 400 příchozích, toto číslo je vyšší než počet návštěvníků za první týden konání akce.

Předposlední
srpnový týden
trhal rekordy.
Do české expozice zavítalo
51 933 lidí, celková návštěvnost
pavilonu stoupla
na 383 210 hostů. Padl i předpoklad celkového
dvoumilionového příchodu
na výstaviště.
Jeho branami už
prošlo o milion
lidí více.

Ministr prosazoval české
zájmy. Ministr
průmyslu a obchodu
Jiří Havlíček zavítal
v srpnu do českého
pavilonu EXPO se
zástupci více než
27 tuzemských
firem. Podnikatelská
mise vyvrcholila
uspořádáním
česko-kazašského
podnikatelského fóra
za účasti 130 hostů.
Po jeho skončení
se uskutečnila
B2B jednání mezi
firmami, dostavilo se
téměř 100 zástupců
kazašských firem.

zabodovala firma Hedviga. Modelová linka firmy Hedviga pro výrobu
elektrické energie a tepla ekologicky šetrným pomalým termickým rozkladem
komunálního odpadu, která je k vidění v českém pavilonu, zaujala odborníky
natolik, že si ji kazachstánská vláda vybrala společně s elektrobusem Škody
Electric mezi projekty, na nichž by chtěla spolupracovat.

Foto profimedia.cz 3x
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Ženeva bude
topit vodou
z jezera

nižší spotřeba elektřiny. Do roku 2020 má používání
jezerní vody Ženevě ušetřit až 80 procent elektřiny na chlazení.

n Letos skončí ve druhém největším městě Švýcarska
výstavba unikátního systému centrálního zásobování teplem
a chladem. Využívat bude vodu ze Ženevského jezera. Připojí
se k němu budovy v centru města a v okolí letiště.
Po ženevském nábřeží Quai
Už za pár měsíců stavební
des Bergues korzují davy lidí.
práce skončí a centrum města
Přijeli oslavit svátek města
se bude moci chlubit jiným
a už se těší na veunikátem, který však
černí ohňostroj
na rozdíl od vodotrysku oči
nad hladinou
Celý systém
neuvidí. Budovy
Ženevského
GeniLac vyjde na
na obou břejezera. Výhled
zích Rhôny
na místní
a ve čtvrtích
dominantu,
140metrový
přilehlých k jemilionů
zeru se budou
vodotrysk,
švýcarských franků.
chladit a vytájim však kazí
pět pomocí vody
zátarasy. Místo
z jezera. Zhruba pět
vodní tříště padající do jezera mohou
kilometrů od pobřeží
obdivovat třeba speciální bagr v hloubce 45 metrů nasaje
plující na plošině v místech,
obří potrubí až 2,7 milionu
kde z největšího švýcarského
litrů vody za hodinu. Dopraví
jezera vytéká řeka Rhôna.
ji do podzemního rezervoáru

280

pod městem, odkud ji soustava
pump pošle do výměníků
a tepelných čerpadel.

SKRYTÁ SÍLA. Pro chlazení a vytápění je ve vodě šestice velkých
švýcarských jezer k dispozici 60 gigawattů energie. Každý rok
jezera do okolí uvolní energii 120 gigawattů. Pro srovnání instalovaná kapacita všech českých elektráren je šestkrát menší.

Úspora energie

Voda z hloubi jezera má
po celý rok téměř stejnou
teplotu, která se pohybuje
v rozmezí od šesti do osmi
stupňů Celsia. Ideálně se hodí
pro chlazení datových center,
ale také jako zdroj chladu
v klimatizacích. Výkonná
tepelná čerpadla získané teplo
dokážou z chladicí vody dostat
zpět. Navíc si vezmou část
tepla i z jezerní vody, která
po použití skončí v Rhôně.
„Systém GeniLac sníží v létě
teplotu jezera maximálně

OSN
na vodě
Pod ženevskou diplomatickou čtvrtí se od roku 2009 klikatí přes
pět kilometrů trubek, které přivádějí vodu ze Ženevského jezera
do systému pro chlazení a vytápění budov tamních mezinárodních
organizací. Voda se čerpá z hloubky 37 metrů. Ochlazená voda
v chladicích systémech pak protéká střechami budov a nahrazuje
tradiční klimatizaci. V zimě tepelná čerpadla z vody získávají teplo
pro vytápění. K systému pojmenovanému Geneva-Lake-Nations,
který stál 33 milionů švýcarských franků, je připojeno více než dvacet
budov. Díky němu se ušetří 30 procent energie a vypustí do ovzduší
o 80 procent méně oxidu uhličitého.
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o 0,2 stupně Celsia. Ženevské
zákony povolují až 1,5 stupně,“
říká Véronique Tanergová,
mluvčí městské energetické
a telekomunikační společnosti
SIG, která GeniLac buduje.
Do roku 2020 ušetří podle
projektu používání jezerní
vody až 80 procent elektřiny na chlazení. Díky vodě
se v chladicích systémech
přestanou používat skleníkové
plyny. Po spuštění se také sníží
spotřeba plynu a topných olejů
pro vytápění, čímž by do roku
2020 měly klesnout emise
skleníkových plynů o čtvrtinu.
V té době bude k rozvodům
jezerní vody připojena kromě
budov v centru Ženevy také
oblast kolem letiště. Celý
systém vyjde na 280 milionů
švýcarských franků, uvedl při
představení GeniLac Jean-Louis Chamosser, obchodní
ředitel CGC Energie, která se
na jeho budování podílí.

Povinné centrální vytápění

Zhruba tři kilometry od centra
města si na náměstí Place des
Nations hrají děti mezi řadou
vodotrysků. V lese státních
vlajek se ztrácí sídlo Organizace spojených národů. O pár
ulic dál sídlí Světová obchodní
organizace nebo UNICEF. Už
před osmi lety se tyto světové
instituce napojily na podobný
systém jako GeniLac. To byla
první velká zkušenost Ženevy
s využitím jezerní vody jako
zdroje chlazení a vytápění.

Jak bude jezero vytápět a chladit části Ženevy
Klimatizace

Chlazení
datacenter
Bezpečnostní
systémy

Ohřev vody
a vytápění

Komerční
chlazení

Rhôna
Ženevské
jezero

Výměník
pro chlazení

Výpusť 3 m
pod hladinou

Zásobník vody
a čerpací stanice

Sací koš 45 m
pod hladinou

1.
Voda čerpaná z jezera
z hloubky 45 metrů
slouží díky přirozenému
chladu k chlazení budov.

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody

2.
Síť podzemního potrubí
napojená na čerpací
stanici posílá jezerní vodu
k vzájemně propojeným
budovám.

V diplomatické čtvrti SIG
prokázala, že voda z jezera je
obnovitelný zdroj energie, píše
se v energetické koncepci Ženevského kantonu, který si dal
za cíl výrazně snížit spotřebu
energie. Pro rozšíření tohoto
typu zásobování energií je
podle koncepce nutné najít
také soukromé investory. Aby
firmy motivoval k nutným
investicím, může kantonální
energetický úřad nařídit vlastníkům nových a rekonstruo-

3.
V létě síť dodává chlad pro
klimatizace a chlazení průmyslového
vybavení. V zimě získané teplo
využívají tepelná čerpadla pro
vytápění budov.

vaných budov, aby je připravili
a posléze i připojili k rozvodům centrálního zásobování
teplem a chladem.
Pro GeniLac zatím SIG
podepsala smlouvu se sedmi
budovami, mezi nimiž je třeba
sídlo LGT Bank, hotel Beau Rivage a jedna z budov finanční
skupiny Swiss Life. „K rozvodům je nyní technicky možné
připojit všechny budovy poblíž
jezera,“ dodává Véronique
Tanergová.

Obří zásobárna

Pramen SIG
4.
Jezerní voda se
vrací do řeky.
Má teplotu
jako okolní
prostředí.

Ženeva není jediná, kterou
energetický potenciál velkých
švýcarských jezer zaujal.
Ve Svatém Mořici se díky
jezerní vodě vytápí hotel, škola
a několik obytných budov
od roku 2007. Vodu ze Ženevského jezera používá také
Polytechnická škola, několik
hotelů a firem v Lausanne.
V Horwu nedaleko Luzernu
se připravuje projekt na vytápění rezidenční čtvrti pro

pětistovku obyvatel a přilehlé
průmyslové zóny.
Na využití ve švýcarských
vodách ovšem čeká mnohem
více energie. Studie z roku
2014, kterou zpracoval výzkumný institut Eawag, uvádí,
že pro chlazení a vytápění je
ve vodě šestice velkých jezer
k dispozici 60 gigawattů
energie. Z Bodamského jezera
na hranicích Švýcarska, Německa a Rakouska by se dal
v zimě získat jeden gigawatt
energie, což by pokrylo spotřebu tepla zhruba milionu lidí.
„Švýcarsko má obrovskou
výhodu, že města a vesnice
jsou velmi blízko jezer, takže
lze jejich energii snadno čerpat. Podobné je to v Severní
Americe. Naopak ve Skandinávii sice mají hodně jezer,
ale kolem nich žije jen málo
lidí,“ vysvětluje Alfred Wüest
z Eawag. O tom, jak velkým
akumulátorem energie švýcarská jezera jsou, vypovídá
ještě jedno číslo. Každý rok
jezera do okolí uvolní energii
120 gigawattů. Pro srovnání
instalovaná kapacita všech
českých elektráren je šestkrát
menší.

Téma připravil

Jan
Stuchlík

Centrála Nestlé se spolehne na tepelná čerpadla
Sevřená mezi rozsáhlými
vinicemi a Ženevským
jezerem se ve švýcarském
městečku Vevey tyčí centrála
potravinářského gigantu
Nestlé. Na provizorním plotu,
který odděluje auta a chodce
od stavebního ruchu, firma
hrdě oznamuje, že po rekonstrukci budova En Bergère
sníží svou uhlíkovou stopu
o 1900 tun za rok. To odpovídá ročním emisím sedmi
stovek osobních aut. Jedním
z klíčových prvků projektu je
instalace tepelných čerpadel,
která budou využívat vodu
ze Ženevského jezera k chlazení a vytápění budovy.
Chladná jezerní voda
v útrobách sídla Nestlé koluje už od postavení její první
části v padesátých letech
minulého století. Architekt
Jean Tschumi ji tenkrát
použil pro chlazení. „Když
jsme v letech 2013 až 2016

postavili v nedalekém Entre
deux Villes novou budovu,
rozhodli jsme se používat
vodu z jezera nejen ke chlazení, ale také k vytápění.
Bylo logické, že stejnou
technologii jsme zvolili také
pro rekonstrukci centrály
ve Vevey,“ říká mluvčí Nestlé
Cornelia Tschantré.
Starší část centrály z roku
1959 budou tepelná čerpadla
vytápět, dokud venkovní
teplota neklesne pod osm
stupňů, pak se automaticky
zapojí plynový kotel. Pro
novější budovu z roku 1977
budou tepelná čerpadla
jediným zdrojem tepla.
„Na střechu instalujeme také
solární panely. Plášť budovy
zateplíme podle aktuálních
norem pro energetické
úspory. Celý projekt bude
stát 160 milionů švýcarských
franků,“ dodává Cornelia
Tschantré.

Inovace sídla. Starší část centrály budou tepelná čerpadla vytápět, dokud venkovní teplota
neklesne pod osm stupňů. Pro novější budovu budou jediným zdrojem tepla.
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Tvář dne

Nikdo nemůže říci, že zákoník
práce tak, jak je dnes nastaven,
pomáhá zaměstnanosti,
řekl francouzský premiér
Édouard Philippe
Foto reuters

str. 8

Komentář

Jan Bureš

Strašáky
v krásných
časech
Žijeme v krásných časech,
dalo by se říci při pohledu
na trh práce. Ještě nikdy
nebyla nezaměstnanost tak
nízko jako dnes. Zůstává
nejníže z celé Evropské unie.
A to není všechno. Oproti
období před pádem Lehman
Brothers žije v Česku
skoro o tři sta tisíc lidí více.
Současně máme rekordní

i úrovně ekonomické aktivity, tedy podíl lidí, kteří se
dají počítat mezi pracovní
sílu, a spadají tak buď mezi
zaměstnané, anebo nezaměstnané.
Sečteno, podtrženo, vede
se nám dobře. Zaměstnanci
jsou vzácní a mohou si dnes
dovolit říci o vyšší mzdu. Už
opět platí, že noví pracovníci dostávají častokrát
víc peněz než ti stávající.
Místo loajality se tak vlastně
vyplácí „zaměstnanecká
turistika“, kterou si mohou
pracovníci jednoduše přijít
na lepší mzdu. Dnešní růst
mezd okolo pěti procent při
pohledu z výšky nepředstavuje pro českou ekonomiku
výraznější hrozbu. Celková
ziskovost podniků zůstává
vysoká a mzdy při porovnání

se západní Evropou propastně nižší. Oproti Německu
jsou v průměru stále zhruba
třetinové.
Zdá se tedy, že vše je tak,
jak má být, a dobré časy jednoduše poslouží tomu, aby
české domácnosti spravedlivě zbohatly. To skutečně
platí při pohledu na ekonomiku jako celek. Když ale
sestoupíme do všední reality
hospodářského života, pro
řadu podnikatelů to nebude
procházka růžovým sadem.
Globální konkurence je
dnes výrazně vyšší než před
deseti lety. Vyšší cena práce
se proto prakticky v žádném
sektoru nedá jednoduše
přenést na koncové zákazníky, takže se automaticky
zakusuje do ziskové marže.
Je sice pravda, že podniky

jsou ziskové, ale ne všechny
stejně. Ziskovost v těžebním,
potravinářském nebo v dřevozpracujícím průmyslu je
o poznání nižší než například v průmyslu automobilovém. Méně ziskové sektory
a podniky mohou potom
ve světle dražší a špatně
dostupné práce jednoduše
ztrácet půdu pod nohama.
A to především na úkor konkurence z levnějších zemí
střední a východní Evropy.
Nikdo ale nebrání podnikům obrátit nepříjemný
tlak zdražující práce ve svůj
prospěch. Jak? Na prvním
místě skrze investice. Investice do strojů a technologií
mohou nahradit část dříve
levných pracovníků. Investice do efektivnějších procesů
a inovací ve výrobě mohou

vést k tomu, že podniky takříkajíc se stávajícím orchestrem zahrají více muziky.
Stejně tak investice do vlastních zaměstnanců mohou
pomoci k sofistikovanější
produkci s vyšší přidanou
hodnotou za vyšší cenu.
Samozřejmě neuspěje
každý. Konec levné práce
v Česku je sice žádoucí, ale
nebude hladký a nebude pro
každého bezbolestný. Kdo
bude čekat na návrat dob,
kdy se dal jednoduše sehnat
pomocný dělník za 15 tisíc
hrubého, prohraje a skončí.
Stačí pohled na inzeráty
na úřadech práce, abychom
viděli, že takových podniků
pořád není málo.
Autor je hlavním ekonomem
Patria Finance
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Přednosti a slabiny
prezidentské volby
n Hlavu státu volí
přímo 14 zemí Evropské unie. Ve srovnání
s nimi naše úprava
obstojí, problém je
však s financováním
kampaní.

tedy nijak problematická
není. Problém však nastává
s určením, co lze považovat
za výdaj na kampaň.
Mediálně diskutované byly
v poslední době zejména návštěvy stávajícího prezidenta republiky v krajích. Podle
nově zřízeného Úřadu pro
dohled nad hospodařením
politických stran a hnutí by
se měly náklady na setkávání s občany započítávat
do volebního limitu. Na to
Hrad kontroval, že o předvolební kampaň se v žádném
případě nejedná.

Předseda Senátu vyhlásil
termín konání prvního
kola prezidentských voleb.
Vyhlašování prezidentských
voleb předsedou Senátu je
mimochodem věc unikátní
a v EU ojedinělá. Ze 14 zemí,
které volí prezidenta přímo,
jsme jediní, kdo vyhlášení
voleb svěřuje právě do rukou
šéfa Senátu. A nutno říct,
že nejde o špatné řešení.
Na rozdíl od předsedů vlád,
ministrů a dalších, kterým
právo vyhlašovat prezidentské volby svěřují zahraniční
úpravy, předseda Senátu
představuje stabilní instituci
zejména díky nerozpustitelnosti horní komory.

Není 50 tisíc moc?

Z mezinárodního srovnání
lze vycházet i při debatách
nad dalšími parametry české
prezidentské volby. Například požadavek na 50 tisíc
podpisů pro možnost kandidatury byl už při první volbě
v roce 2013 často napadán
jako neúměrný a Ústavní
soud řešil celou řadu stížností. Se všemi se vypořádal
poměrně jednoznačně – požadavek 50 tisíc podpisů je
přiměřený a pomáhá oddělit
„vážné“ kandidáty se šancí
na úspěch od těch „nevážných“.
Stávající hranice představuje přiměřený požadavek
i ve srovnání se zahraničím.
Dobře to ukazuje podíl mezi
počtem oprávněných voličů
a počtem vyžadovaných hlasů. V Česku je to 0,59 procenta (50 tisíc z 8,4 milionu voličů). V zemích EU
s přímou volbou prezidenta
tento podíl činí průměrně
0,44 procenta. Třeba takové
Bulharsko s hodnotou
0,03 procenta vyžaduje
podporu spíše symbolickou,

Foto E15 Michael Tomeš

Pavel Šutka

co je kampaň?

Otázkou samozřejmě je,
kdo z obou výše uvedených
aktérů má pravdu. Odpověď
není jednoduchá. Na vině
je zejména špatná zákonná
dobývání hradu. Parame- úprava. Zákon za volební
try české prezidentské volby
kampaň označuje ve zkratse příliš nevymykají z průměru
ce jakoukoli propagaci
zemí EU, které také volí prezikandidáta a volební agitaci
denta přímo.
v jeho prospěch, či neprospěch. V případě kandidátů,
naopak Rumunsko s podílem jakými jsou třeba pánové
Horáček nebo Drahoš, to
1,09 procenta klade na kanjistě není problém. U obou
didáty nároky velmi vysoké.
lze s jistotou tvrdit, že jejich
Každopádně platí, že česká
úprava vychází z mezinárod- současné aktivity jsou jejich
předvolební kampaní. Horší
ního srovnání dobře a není
je to v případě stávajícídůvod jí cokoli vytýkat.
ho prezidenta stejně jako
Není 50 milionů málo?
u potenciálních kandidátů
Dalším velkým tématem je
Martina Stropnického a Jaotázka peněz. V období kam- roslava Kubery. Pro všechny
paně jsou kandidáti omezeni jmenované platí, že po dobu
maximální sumou výdajů
vedení kampaně by součas40 milionů korun za první
ně zastávali politický post,
a dalších deset milionů
který předpokládá jejich
za případné druhé kolo
veřejnou aktivitu.
voleb. Pokud jde o přiměřeNa jedné straně lze chápat
nost těchto částek, můžeme
stanovisko dohledového úřaprovést opět jednoduché
du, podle kterého by nezaposrovnání se zahraničím.
čítání výdajů představovalo
Přepočteno na kupní sílu
pro všechny zmíněné neočiní průměr všech zemí EU
právněnou výhodu oproti
za obě kola kampaně něco
kandidátům, kteří politický
přes 90 milionů korun.
post nezastávají. Na straně
Českých 50 milionů je tedy
druhé těžko lze po ústavních
hluboce pod průměrem. Pře- činitelích typu prezidenta,
počteme-li vše navíc podle
ministra či senátora žádat,
počtu voličů v jednotlivých
aby se po dobu volební
státech, činí limit na „nákup“ kampaně stáhli do jakési
jednoho voliče, lze-li to tak
ulity a fakticky rezignovali
říci, v EU průměrně 10,8 kona výkon svých funkcí. Leruny, zatímco v Česku pouze gislativní řešení chybí a vše
5,9 koruny (50 milionů dělebude muset rozhodnout
no 8,4 milionu oprávněných
zřejmě až soud.
voličů). Ani samotná výše výdajového limitu na kampaň
Autor je právník

Duel
Nenabyla jsem
dojem, že je nám jako
členům výboru něco
zatajováno, jinými
slovy že s námi orgány
činné v trestním
řízení hrají
nekorektní
hru,

Stíhání je účelové.
Nejedná se o kauzu
Čapí hnízdo, to nebyl
žádný dotační podvod.
Jsou to domněnky,
představy a fabulace
vyšetřovatele,

řekla předsedkyně
mandátového a imunitního
výboru Miroslava Němcová

řekl šéf hnutí ANO
Andrej Babiš

Polemika

Otevřený dopis jednateli
společnosti Temperatior
(Ad Insolvence Oleo Chemical je zcela transparentní,
E15, 20. 7., str. 13)

Jiří Kreysa
Vážený pane Fišere,
nemohu souhlasit s Vašimi názory na transparentnost
reorganizace Oleo Chemical v insolvenčním řízení. Bohužel,
pravý opak je pravdou. Nejjednodušší, pro věřitele nejvýhodnější, transparentní a běžně užívanou metodou v obdobných
insolvenčních případech je zveřejnění jednotlivých kroků
v médiích stejně jako oslovení největších hráčů na trhu pro
zjištění jejich zájmu o závod dlužníka. Nic takového se v případě Olea nestalo. Celou reorganizaci jste připravili v co největší tajnosti, pokoutně, za použití vymyšlených pohledávek
a zneužití insolvenčního zákona. To vše pod taktovkou pana
Grzegorze Hóty. Není zde dost prostoru, abych popisoval
jednotlivé pohledávky, které vyfabulovali finanční spekulanti Kamil Jirounek a Michal Urbánek za účelem vyhnout
se vrácení peněz Ravaku. Ale právě tyto vymyšlené, soudy
již dříve několikrát odmítnuté pohledávky posloužily panu
Hótovi jako nástroj k ovládnutí Olea Chemical. Situace je
o to absurdnější, že pohledávky, které umožnily panu Hótovi
ovládnout insolvenční výbor, zamítla již dříve stejná soudkyně v insolvenčním řízení v roce 2012. Skupina osob Jirounek,
Urbánek a Hóta tak zatím (to zdůrazňuji) získala, co chtěla:
stamiliony od Ravaku a zároveň ovládá Oleo. Poškozeným
zůstal opravdový věřitel Ravak, ale také Česká republika a její daňová správa, ČKD a další reální věřitelé. Není
pochyb, že celý proces takzvané reorganizace řídí pan Hóta,
jenž pány Urbánka a Jirounka jen využil k získání kontroly
nad Oleem Chemical a Temperatiorem. Pevně věřím, že soudy toto zneužívání a obcházení insolvenčního zákona zarazí
a naleznou ve věci Oleo Chemical konečně spravedlnost.
Autor je jednatelem společnosti Ravak

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

derbergh už po čtyřech
letech sekl s filmovým
důchodem a vrátil se
do kin s Loganovými parťáky, chytrou
„vidláckou“ verzí svých
Dannyho parťáků.
Iva Přivřelová
Rozhodnutí Stevena Soderbergha, že končí s filmem,
nevydrželo ani pět let. Během
nich natočil pro HBO životopis Liberace! a dvě řady
seriálu Knick: Doktoři bez
hranic.
Nyní se vrací do kin
s variací na svou komerčně
úspěšnou trilogii Dannyho
parťáci. I Loganovi parťáci
plánují poutavě komplikovanou loupež. Ovšem ne
v nablýskaném kasinu, ale
během automobilového závodu Nascar, a nenosí u toho

obleky od Armaniho, ale
propocená trička.
Už to, jak se Soderbergh
ohlíží za svými vlastními filmy, prokazuje jeho smysl pro
ironii. Právě díky ní se jeho
novince dá říkat i komedie,
i když její tempo plyne podobně ležérně jako život nejstaršího z Loganů Jimmyho
s tváří Channinga Tatuma.
Jedno z diváckých potěšení
tvoří odhalování vynalézavého plánu, do něhož se zapojí
i Loganův lakonický jednoruký bratr (Adam Driver),
jejich drzá sestra (Riley
Keoughová) nebo drsný expert na výbušniny v roztomilém podání Daniela Craiga.
Obsazení je, jak se dá od Soderberghova díla očekávat,
nejen hvězdné, ale hlavně velmi dobré a viditelně ponořené
do svých rolí.
I když se tu všichni oblékají
nevkusně, mluví s těžkým
západovirginským akcentem
a film si utahuje z venkovské

Foto bontonfilm

Soderberghovi parťáci z venkova

Obyčejní lupiči. Adam Driver a Channing Tatum jako bratři,
kteří dokážou vykrást sejf.
Ameriky a jejích zábav, hlavní
hrdinové jsou lidé s velkým
srdcem, jimž divák i režisér
upřímně fandí.
Bývalá středoškolská
fotbalová star Jimmy Logan
vše dělá hlavně pro svou malou dceru poté, co ho nefér
propustí z práce a bývalá
žena mu oznámí, že se chce

274990/16

přestěhovat do jiného státu.
Jeho bratr zase ztratil ruku
v Iráku a snáší za to posměšky v baru, kde obsluhuje.
Celá zápletka se točí kolem
prostých (ovšem ne prostoduchých) lidí zklamaných
svým státem, kteří se rozhodnou přelstít nafoukané
autority.

Scénář, pod nímž je
podepsaná Rebecca Bluntová, což by mohl být další
z pseudonymů samotného
Soderbergha, střídá vtipy
na arogantní celebrity i Hru
o trůny s kritickými zmínkami o nezájmu o životní
prostředí, nedostupnosti
zdravotní péče, podmínkách
ve vězení nebo korporátní
chamtivosti. Soderbergh
při jeho režii nedrží tempo,
startuje příběh dost pomalu
a ne vždy z něj vypichuje
to nejpodstatnější. Podobně jako Loganovi, i on ale
postupně odhaluje svou
inteligenci.
Autorka je spolupracovnicí redakce
Loganovi parťáci
(krimi komedie, USA, 119 minut)
Režie: Steven Soderbergh
Hrají: Channing Tatum, Adam Driver,
Daniel Craig, Riley Keoughová
Hodnocení: 70 %

inzerce

Minirecenze

Region Českosaské Švýcarsko

Jonny Lang: Signs
řekla ano

poznali les

našli ticho

viděl sokola

(Vydal: Mascot Label Group)
Jonny Lang je neuvěřitelný talent. V pouhých čtrnácti letech natočil první bluesové
album, které mu otevřelo dveře do světa,
v pětadvaceti získal prestižní Grammy.
I na novém albu Signs nyní šestatřicetiletý muzikant dokazuje, že má absolutní cit pro místy dřevní blues potvrzující vliv
dávných bluesových legend, jako třeba v titulní písni, aniž by
se stranil i dalších stylů. Místy tak přechází do lehce soulové či
jazzrockové polohy, nebrání se ale ani lehce mainstreamovým
doprovodným sborům. Návštěvníci listopadových koncertů
v pražském Lucerna Music Baru a na Blues Alive v Šumperku
se mají na co těšit.

Foto Mascot Label Group

hudba

Dušan Kütner

www.ceskesvycarsko.cz
#ceskesvycarsko

Španělská královna
zdolal vrchol

(Režie: Fernando Trueba)
Po osmnácti letech se oscarový
Španěl Fernando Trueba rozhodl
vrátit k Dívce tvých snů a natočil
její volné pokračování. Z krásné
dívky Macareny v podání Penélope Cruzové se stala hollywoodská hvězda, která přijíždí do Španělska natáčet historickou limonádu. Poměry se ale moc nezměnily. Zemi vládne
Franco, a tak opět přijde kromě romance a pohledů do filmového zákulisí řada i na plány, jak přelstít diktaturu. Truebovi
se ale nepovedlo z filmu udělat onu komedii, s níž zápletka
počítá. Zbyl zdlouhavý, povrchní výplod zasloužilého tvůrce.

Iva Přivřelová

Foto Fénix Distribution

Skutečné zážitky
na fotce nenajdete!

Film
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dirk husemann: slon pro karla velikého

Těsně před popravou

Zpráva o popravě dopadla
do janovské nudy jako dělová
koule. Veřejné stětí otroka
slibovalo v ubíjející letní
jednotvárnosti vítané zpestření. Komu to pracovní úkoly
dovolily, zamířil do přístavu,
jen co do uliček dopadly první
sluneční paprsky.
Už za přízračně namodralého svítání kruh výrostků
obléhal popravčí špalek postavený přímo před barákem
otylého Grifona. Nejdřív ze
všech se jako vždy dostavily
děti, které poháněla netrpělivost a snaha zabrat co
nejlepší místo před nohama
dospělých.
Vedle dřevěného špalku
dřepěl Thankmar; byl připoutaný ke kolíkům a bezmocně
vystavený drsným žertům
mladíků i dívek. Zatím jim

Foto profimedia.cz

n Frankové a Saracéni
nelítostně bojují o politickou a náboženskou
nadvládu. V napjaté
situaci posílá bagdádský chalífa svému
odpůrci Karlu Velikému obrovský dar jako
znamení míru: slona.
Žid Izák a jeho saský
otrok Thankmar mají
tlustokožce bez úhony
dopravit do Cách. Jeho
smrt by velkoříše Franků a Saracénů uvrhla
do další války.

stačilo pokřikovat na něho
různé přezdívky a připomínat mu, že brzy si bude moct
strčit hlavu mezi kolena a nahlédnout do vlastního zadku.
Za ostouzením však záhy
následovaly kameny – nejdřív
malé, které jen bolely, pak
větší, které už zraňovaly.
Thankmar se rozpomněl,
jak on sám kdysi vzrušeně
postával mezi takovými
pouličními zevlouny, když
v jeho vesnici popravovali zločince. Teď klouzal pohledem
po špinavých, rozšklebených
dětských obličejích. Jednoho
dne, napadlo ho, bude někdo
z vás čekat na kata a vzpomene si na tuhle chvíli.

Kámen ho zasáhl do hlavy
a rozsekl mu tvář. Přihlížející triumfálně zaskučeli.
První krok byl učiněn, váhání
předcházející každému násilí
pominulo. Druhý kámen ho
o vlásek minul, před třetím
sám včas uhnul. Grifon si
musí pospíšit, jestli chce
svou oběť dostat pod katovu
sekeru živou.
Slunce se zakouslo do oblohy a přístavní čtvrť v narůstajícím žáru páchla jako mršina. Smradlavé výpary města,
zloba vepsaná do dětských
tváří a odporné vrzání cikád
urážely Thankmarovy smysly.
Jak smutný konec pro muže
z rozlehlého, dalekého severu,

pomyslel si, a sebelítost mu
vehnala slzy do očí. Sklonil
hlavu.
Když opět vzhlédl, neviděl
nic jiného než dav zevlounů.
Kandidáta smrti obklopovalo nejmíň tři sta, ale možná
i čtyři sta lidí v husté tlačenici, doslova tělo na tělo. Mnozí
se chránili před žárem koženými čapkami nebo namočenými ručníky. Thankmar si
všiml muslimských turbanů,
které v zástupu připomínaly bílá hnízda. Dětský křik
utichl a vystřídalo ho vážné
šeptání dospělých.
Grifon byl možná ťulpas,
ale svému dílu rozuměl
dokonale. Toho rána přilákal
na tržiště početné publikum.
Z popravy se nejspíš stane
představení, které se v krčmách ještě dlouho postará
o vděčný námět pro anekdoty.
„Tělnatý Grifon udeřil jako
bájný silák, ale hlavu ne a ne
oddělit od těla. Tihle Sasové
jsou nepoddajní jako houžev.“
– „Hlava se už kutálela v prachu, když vtom ten chlapík
vyskočil a odběhl po rukou;
přitom uznale tleskal chodidly. Viděl jsem to na vlastní
oči. Grifon získává otroky
od samotného ďábla.“
Thankmar se pohrdavě
ušklíbl. Smrt jde s obchodem
ruku v ruce, napadlo ho. Jak
by nepřebolela ztráta jednoho
otroka, když se zároveň získá
sto zákazníků?
Po odsouzencově pravici
se dav zavlnil. Spletí lidských
těl se prodíral Grifon. Do půl
těla nahý obchodník s otroky

třímal před sebou sekeru
s dlouhým topůrkem a směšně malým ostřím; byla to
kvapně vyhandlovaná tretka,
která snad ani nestála za provizorní opracování zpráchnivělého dřeva. Když k němu
Grifon přistoupil, Thankmar
sebou škubl. Chtěl před příchozím ustoupit, ale pouta
ho pevně držela přivázaného
ke kolíkům.

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.

265090/211

„BARCA“
V ÚZKÝCH

inzerce

Tento výtisk je samostatně neprodejný
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Právě ndínku
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TÉMA O CHŘADNOUCÍM
FOTBALOVÉM VELKOKLUBU. JAK
TO MESSI A SPOL. ZVLÁDNOU?
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Fotbalový gigant
s pošpiněnou pověstí
a bez superstar
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Foto dne

svatý kopec.

Foto reuters

Dva miliony muslimů
se letos vypravilo
na každoroční pouť
do Mekky. Její
součástí je i výstup
na pahorek Arafát,
který je spojován
s posledním kázáním
proroka Mohameda.

Tip pro volný čas

Náplavka zve na nová auta i koncerty

Na pravém břehu Vltavy pod
Rašínovým nábřežím se už
konala ledasjaká akce, ale
výstava automobilů dosud
ne. Až do neděle má nyní premiéru výstava nazvaná Auta
na náplavce, která představí
dvě desítky automobilek

Foto Svět motorů

n Až do neděle patří
vltavská náplavka
mezi pražským Palackého mostem a železničním viaduktem
automobilovému průmyslu i koncertům.

deset premiér. Na výstavě se představí dvě desítky automobilek, které poprvé ukážou deset premiér nových modelů.

v čele se Škodou, Audi či Renaultem, z nichž deset bude
mít na veřejnosti premiéru.
Asi nejžhavější novinkou
je světová premiéra nového Audi A8, o kterou mají
vystavovatelé takový zájem,
že ještě před skončením akce
se nový model vydá na cestu do Amsterdamu, kde jej
vystaví podruhé.
Mezi dalšími novinkami se
objeví elektromobil Renault
Zoe, Jeep Compass, Kia Stonic, Mitsubishi Eclipse Cross,
Nissany Qashqai a X-trail,
Renault Koleos, Seat Arona či
Subaru WRX STI.

Celá akce ale není zaměřena pouze a jen na automobily. Na programu jsou
i večerní koncerty − dnes to
bude Tomáš Klus a v sobotu
Vladimir 518. Pro sportovní
fanoušky jsou určeny dvě
autogramiády − dnes od třinácti hodin se budou zájemcům podepisovat fotbalisté
pražské Sparty, v neděli pro
změnu hráči odvěkého rivala
ze Slavie.
Závěr dnešního a sobotního programu pak obstará
světelná 3D show na vodní
stěně, která vyroste uprostřed Vltavy. /duk/
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