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CZK/EUR • 26,075 / –0,030 Kč

CZK/USD • 21,871 / –0,202 Kč

PX • 1021,97 / –0,03 %

EURO STOXX 50 • 3443,88 / +0,65 %

ZLATO • 1320,40 $ / +0,66 %

KOMENTÁŘ: DEMOKRACIE A MÁLO DEMOKRATŮ / str. 12

Zaseknutý
byznys
s větrníky

Krátce
Program ANO: Ne euru,
nižší daně a levnější pivo
Hnutí ANO Andreje Babiše
představilo v sobotu program s názvem Teď, nebo
nikdy, s nímž jde do sněmovních voleb. Voliče láká
na snížení daní včetně DPH
na pivo, bezpečnost a boj
s islamisty i nezavedení
eura.
str. 2

Počet bytů koupených
na investici prudce roste
Koupi bytu si v Praze může
dovolit stále méně soukromých osob. Investorů, kteří
kupovali byty, aby je dál
pronajímali, bylo naopak
ještě před pěti lety zhruba
třináct procent ze všech kupujících, dnes jich je téměř
str. 5
třikrát tolik.

KLDR uskutečnila další
jaderný pokus
Severní Korea včera provedla šestý jaderný test
od roku 2006. Mimořádnou sílu exploze vodíkové
bomby potvrdila i seizmologická měření, podle nichž
výbuch vyvolal otřesy o síle
6,3 stupně Richterovy škály.
KLDR za její krok kritizoval
celý svět včetně Česka.
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twitter.com/e15news
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LUBOMÍR ZAORÁLEK:
Netušil jsem, jak hluboká je
láska @AndrejBabis k tajným
službám! Chce pro ně 2 % HDP.
To je 96 mld. Budeme prošpiclovaní jako Severní Korea.

9 771803 454307
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Ve světě vyrůstají větrné elektrárny
o celkovém výkonu tisíců megawattů ročně,
výrobci turbín ale paradoxně zažívají zlé časy.
Hlásí horší hospodářské výsledky, propouštění
stovek zaměstnanců a propad hodnoty akcií
až o desítky procent. Do úzkých je dostal
přechod od pevných výkupních cen elektřiny
k aukcím. TRHY A SVĚTOVÁ EKONOMIKA / str. 6
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Zápisník
Jany Havligerové

Hlavně z politiky neexnout
Nejdiskutovanější výrok týdne, kterého se
dopustil šéf lidovců Pavel Bělobrádek, jsem chtěla
pominout. Ale nemohu, je to dost osobní. Náš
pejsek umřel. Umíral doma… Samozřejmě jsem si
okamžitě vzala na sebe plandající sukni, do nosu
si dala náušnici a na krk pověsila korálky. Upravit
se do stavu vychrtlosti jsem tak nahonem nestihla.
Mýdlo na Hradě nebude. Akce měla být reakcí
na oslavu narozenin, kterou si v prostorách sídla
králů uspořádal kancléř Vratislav Mynář, a na
výrok Jiřího Ovčáčka v ČT, že na Pražském hradě
může mít večírek každý. Nebude, Hrad si stanovil
takové podmínky, že by pořadatel Petr Horký
nemohl slib, na který vybral sedm set tisíc korun,
splnit. Časy i mravy se mění, heslo „Chléb a hry“
už je vyčpělé. Ovčáček by si měl zapamatovat: pro
plebs žádný chleba a hry ani za jeho peníze.
Volební lídr sociálních demokratů Lubomír Zaorálek si v pražské zoologické zahradě vyzkoušel,
jak mu to běhá. Při prvním pokusu byl rychlý jako
krocan. To sedí. Kdo zná ministra zahraničí z veřejných projevů, hlavně těch parlamentních, ví, že
šéf české diplomacie se umí durdit pořádně.
A nakonec standardní předvolební varování. Provoz na tuzemských komunikacích opět
zhoustne. Nejen proto, že končí prázdniny. České
silnice budou křížem krážem brázdit i nejrůznější
vehikly politických stran. Tak zbystřete, a hlavně
si zachovejte přehled a nadhled.

Protagonisté dne
Zdeněk BLAHUTA
ŘEDITEL SÚKL
Úředníci se při kontrolách reklamy
na léky zaměřují na internet. Loni
prošetřili 67 podnětů, více než za
roky 2012 až 2014 dohromady.

str. 4
Markus TACKE
ŠÉF SIEMENS GAMESA
Německo-španělský společný
energetický podnik ztratil od dubna
na burze více než třetinu své
hodnoty.
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Kim ČONG-UN
SEVEROKOREJSKÝ VŮDCE
Severokorejský vůdce dál
provokuje a destabilizuje situaci
na Korejském poloostrově, nechal
odpálit velmi silnou jadernou pumu.

str. 9

ANO slibuje bezpečnost
a odmítá euro
n Hnutí představilo

program s názvem Teď,
nebo nikdy, s nímž jde
do souboje o Poslaneckou sněmovnu. Voliče
láká na boj s islamisty
a nižší daně.
Pavel Otto
Za nejdůležitější téma pro příští
čtyři roky považuje hnutí ANO
bezpečnost, chce uzavření vnější
evropské hranice a důslednou
obranu proti nelegální migraci.
Lidem s nízkými a středními
příjmy slibuje nižší daně a všem
zaměstnancům slevu na pojistném. U některých potravin
a také u piva by snížilo DPH
na deset procent.
Uskupení Andreje Babiše je
rovněž proti přijetí eura, protože
to v současnosti není pro Česko
výhodné, a hodlá prosazovat
českou národní identitu v Evropské unii. Z parlamentních stran se
tak jeho program s názvem Teď,
nebo nikdy nejvíce blíží ODS nebo
formaci Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury.
„Lidé se musejí cítit
bezpečně, je to prvořadý úkol státu.
Musíme bojovat
za bezpečnost
našich lidí, za bezpečnost Evropy,“
apeloval Babiš
při prezentaci
dokumentu
o čtyřech desítkách stran.
Píše se
v něm, že EU
musí čelit
problému
„extrémního
islamismu“
a migraci
musí řešit
mimo evropský kontinent.
„To je nejen náš
národní zájem, ale
i zájem celé Evropy,
za který musíme v Bruselu bojovat. Plně sdílíme
obavy našich lidí,“ stojí
v programu, podle něhož
bude Česko aktivně
podporovat poražení
takzvaného Islámského
státu.

Co slibuje ANO
Bezpečnost
• uzavření evropských hranic
• boj proti Islámskému státu
• větší armáda
Ekonomika
• nepřijetí eura
• snížení DPH u některých potravin
• zrušení superhrubé mzdy
Státní správa
• redukce počtu ministrů
• zavedení klouzavého mandátu

Počet vojáků by ANO zvýšilo
ze současných 23 tisíc na 30 až
35 tisíc a vybavilo by je špičkovou technikou. Kromě armádního by výrazně zvýšilo i rozpočty
tajných služeb. Šéf rezortu obrany Martin Stropnický doplnil,
že pro zajištění bezpečnosti je
klíčové členství v NATO. V EU je
pro vytváření nových aliancí nad
rámec visegrádské skupiny.
Ekonomická témata představilo hnutí už před prázdninami. Zaměstnance láká na zvýšení mezd
o 500 korun hrubého měsíčně,
o něž by zákonem snížilo pojistné.
„Kromě podnikatelů si i zaměstnanci zaslouží vlastní výdajový
paušál,“ uvádí program.
I když se už současná vláda
chystala zrušit superhrubou
mzdu, nikdy se k tomu nedostala. Babišovci by ji proto podobně
jako ČSSD anulovali a zároveň
by snížili sazbu daně z příjmu
fyzických osob. Sazby po zrušení superhrubé mzdy by byly
19 a 23,35 procenta z hrubé mzdy.
Základ daně by snížili i podnikatelům a živnostníkům,
kteří by si odečítali tři čtvrtiny
pojistného. Spolu s tím
by kleslo také sociální
pojistné placené zaměstnavateli o dvě
až pět procent.
Favorit říjnových voleb rovněž
navrhuje redukci
členů vlády ze
16 na 13. Například agendu
ministra pro
lidská práva
a legislativu by
převzala justice. Rezorty
zemědělství
a životního
prostředí by
se sloučily.
Po zkušenostech
s fungováním
EET, kterou
Babiš jako ministr
financí prosadil, by
ANO zbavilo povinné
evidence fyzické osoby
s paušální daní a obratem do půl milionu
korun ročně. Evidovat by v budoucnu
nemuseli ani předvánoční prodejci kaprů
nebo školní bufety.
NÁZORY str. 12
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Ekonomika zaznamenala mezičtvrtletní rekord
n Mezičtvrtletní růst
tuzemské ekonomiky
byl v letošním roce
nejlepší za více než
dvacet let.
Druhé čtvrtletí letošního roku bylo ve znamení
meziročního růstu české
ekonomiky o 4,7 procenta
a mezičtvrtletně o 2,5 procenta. Mezičtvrtletní růst
ekonomiky se tak stal nejlepším za více než dvacet let.
Meziročně pak ekonomika
rostla nejrychleji za poslední
rok a půl.
K příznivému vývoji české
ekonomiky ve druhém čtvrtletí přispěla jak domácí, tak
zahraniční poptávka. Podle
Českého statistického úřadu

se ve druhém čtvrtletí dařilo
většině odvětví národního
hospodářství. K růstu přispěl
hlavně zpracovatelský průmysl tažený nejen výrobou
aut, ale například i zvýšením
produkce elektrických přístrojů a zařízení. „Vedle dlouhodobě rostoucí spotřeby
domácností se mezi faktory

růstu domácí poptávky nově
zařadila i investiční aktivita,“ uvedli statistici.
Příznivou zprávou je podle
analytiků zejména rozložení růstu HDP napříč celým
hospodářstvím. „Díky nad
očekávání silnému růstu
ve druhém čtvrtletí se bude
růst ekonomiky letos pohy-

bovat nad čtyřmi procenty,“
uvedl hlavní ekonom ING
Jakub Seidler.
Údaje o HDP zvyšují podle
analytika UniCredit Bank
Pavla Sobíška pravděpodobnost, že se někteří centrální
bankéři přikloní k dalšímu
zpřísnění měnové politiky
již tento měsíc. „Rychle ros-

toucí ekonomika, přehřátý
trh práce a inflace nad cílem
nejspíše přiměje ČNB ještě
k jednomu zvýšení úrokových sazeb v letošním roce,
pravděpodobně v listopadu,
ale možná již v září,“ uvedla
i hlavní ekonomka České
bankovní asociace Eva Zamrazilová. /čtk/
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Krátce
STAN začali kampaň
na vinohradu
U dozrávajícího vinohradu
Rulandského šedého nad
Valticemi na Břeclavsku
hnutí Starostové a nezávislí
zahájilo v neděli předvolební kampaň. Vstupuje do ní
s rozpočtem přes 40 milionů
korun. „Za symbol kampaně
jsme si zvolili víno,“ řekl
předseda hnutí Petr Gazdík.

Stát na podzim rozdělí
zemědělcům tři miliardy
Páté kolo evropského dotačního rozvojového programu,
ve kterém stát přerozdělí
přes tři miliardy korun, se
spustí v říjnu. Nejvíce peněz
půjde na investice do zemědělství. Největší zájem má být
o projekty v oblasti živočišné
výroby, hlavně kvůli zvýšení
výkupních cen od zemědělců.

Výdaje z privatizačního
fondu se mají omezit
Ministerstvo financí chce snížit výdaje z takzvaného Fondu
privatizace. Příjmy fondu, které jsou z 80 procent tvořeny
dividendami společnosti ČEZ,
totiž nestačí pokrýt závazky
fondu. Ty se týkají především
odstraňování starých ekologických zátěží. Mezi roky 2012
a 2015 došlo k poklesu zůstatků na účtech fondu o více než
51 procent. /čtk/

CHCETE NAŠI STRAVENKU?
1. Jděte na web www.nasestravenka.cz.
2. V sekci Zaměstnanec klikněte na Mám zájem o stravenky.
3. Vyplňte jednoduchý formulář a dejte nám vědět, z jaké jste ﬁrmy.
4. Budeme kontaktovat vašeho zaměstnavatele a nabídneme
mu NAŠI STRAVENKU, za kterou nebude platit žádnou provizi.
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Lékový ústav našel
na Facebooku
desítky chyb

Foto profimedia.cz

Adéla Čabanová

CÍL KYJEV. Investice do ukrajinského silničního stavitelství má začít nákupem několika asfaltoven.
Prvotním zájmem se stane výstavba v hlavním městě a jeho okolí.

Krúpa se pouští
do stavby silnic
na Ukrajině
n Skupina Arca Capital chce na Ukrajině
od příštího roku investovat až 150 milionů eur a zaměstnat tři
stovky lidí.

skou stavební společností
UPS a firmou Invest Service
Ukraine, která pomáhá
zahraničním zájemcům s investicemi v zemi. Samotná
vlastnická struktura investičního fondu teprve vzniká,
ale její konkrétní podoba
by měla být známa do konJan Pavec
ce roku. Kromě Krúpy se
do fondu každopádně zapojí
Investiční fond, který bude
další dva evropští investoři.
kupovat podíly v ukrajin„Chceme navázat silné
ských stavebních společnos- vztahy se skupinou tamních
tech. Tak vypadá jádro
společností. Rozvoj inprojektu, jehož profrastruktury je pro
střednictvím si
ukrajinskou vláArca Capital
chce finanční
du prioritní,“
si chce z ukrajinského
skupina Arca
uvedl Krúpa.
Capital sloNejbližším
trhu silničního
venského mikrokem bude
stavitelství ukrojit
liardáře Pavla
koupě několiKrúpy ukrojit
ka asfaltoven,
deset procent
prvotním
procent.
z ukrajinského
zájmem se
trhu silničního
stane výstavba
stavitelství, jehož
v Kyjevě a jeho
hodnota činí dvě miliarokolí.
dy eur ročně.
Arca Capital chce na UkraProjekt vychází ze spolujině od příštího roku invespráce ukrajinské dcery Arca
tovat až 150 milionů eur
Capitalu s ukrajinsko-pola zaměstnat 300 lidí.
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Stavební společnost UPS si
od spolupráce s Arca Capital
slibuje především přístup
k novým technologiím a zkušenostem v oblasti staveb
silnic a mostů. Firma ještě
před investicí spustila audit,
který zajišťuje mezinárodní společnost Creston JCG.
Zároveň jedná s Evropskou
bankou pro rekonstrukci
a rozvoj o spolufinancování
a konzultacích stavebních
projektů.

Střední a východní
Evropa v centru zájmu
Arca Capital na Ukrajině
investuje od roku 2006
do akcií a pozemků. Region
střední a východní Evropy je
hlavním bodem zájmu finanční
skupiny, která se zaměřuje
na správu aktiv, energetiku
a hledání obchodních
příležitostí. Její aktiva mají
hodnotu přes 1,4 miliardy eur.
Hlavním akcionářem je se
čtyřiceti procenty Pavol Krúpa.

Na Facebooku platí stejná
pravidla jako všude jinde,
vysvětluje prodejcům
léčivých přípravků Státní
ústav pro kontrolu léčiv.
V posledních letech se jeho
úředníci při
kontrolách reklamy na léky
zaměřili
na internet.
Loni prošetřili
67 podnětů, více než
za roky 2012
až 2014 dohromady. Většinu
šetření dělal
ústav z vlastního podnětu.
Z kontrol vyplynulo, že
prodejci léků si ze zákona
o regulaci reklamy ve svých
webových prezentacích
a v příspěvcích na Facebooku nedělali těžkou
hlavu. „Věnovali jsme se
zejména průzkumu v oblasti
sociálních sítí, kde často docházelo k chybám. Osobám
aktivním na těchto sítích,
hlavně na Facebooku, neby-

lo zřejmé, že i na toto internetové prostředí se vztahuje
zákon o regulaci reklamy,“
uvedla mluvčí SÚKL Lucie
Přinesdomová. „Podle našich poznatků počet pochybení klesl,“ dodala s tím, že
letos také znovu klesl počet
šetření, která
ústav v této
oblasti zahajuje, na sedmnáct v prvním
pololetí.
Mezi
základní
pravidla patří,
že léky vázané
na recept se
pro širokou
veřejnost
vůbec nesmějí
inzerovat. U reklamy na volně prodejné léky nesmí chybět upozornění, že se jedná
o lék, a odkaz na příbalový
leták. Navzdory tomu
například některá centra
estetické medicíny na svých
stránkách propagovala
konkrétní brandy léků
na recept s botulotoxinem,
místo aby obecně psala
o botulotoxinu.  Více E15.cz

Také Facebook
představuje
internetové
prostředí, na něž
se vztahuje
zákon o regulaci
reklamy.

Krátce
Výroba i prodej
hraček loni vzrostly
České hračkářské firmy loni
zvýšily výrobu, která tak
dosáhla hodnoty 2,8 miliardy korun. Meziročně
to znamená nárůst o pět
procent. Většina produkce
šla na export. V tuzemsku
se loni prodaly hračky za
6,35 miliardy korun, vyplývá z údajů Sdružení
po hračku a hru.

Madeta zrychlila
příjem mléka
Společnost Madeta zmodernizovala v Plané nad
Lužnicí příjem mléka, jehož
rychlost se tak zvýšila o polovinu. Změna je součástí
letošní investice za 150 milionů korun, kdy největší
zpracovatel mléka v Česku
staví halu pro tavírnu sýrů.

Příští rok by se do Plané měl přestěhovat celý
provoz z Řípce u Veselí nad
Lužnicí.

Kärcher postaví
v Modleticích nové sídlo
Firma Kärcher, která se
zaměřuje na prodej, vývoj
a výrobu čisticí techniky,
postaví v Modleticích u Prahy nové sídlo za 150 milionů korun. V novém
areálu, jehož součástí bude
prodejna, zaměstná sto lidí.

Výrobce potravin Racio
zdvojnásobil zisk
Břeclavský producent potravin Racio loni utržil
602 milionů korun, stejně
jako předtím. O polovinu
se mu však podařilo zvýšil
zisk, a to na 31 milionů
korun. /čtk/
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Dotykačka fúzuje, aby
posílila na trhu EET

MOBILNÍ UBYTOVNY

PŘÍNOS. Apli-

n Po spojení s firmou
One Pub bude mít
vývojář softwaru Dotykačka dvanáct tisíc
klientů.
Jiří Liebreich
Na trhu elektronických
pokladen začala působit nová
společnost Dotykačka ČR,
která vznikla fúzí firem Dotykačka a One Pub. První z nich
dosud nabízela hardwarové
a softwarové řešení pokladen. Po spojení se softwarovou firmou One Pub, která
se zaměřuje na sektor gastro
služeb, se rozšíří dosavadní
aplikace Dotykačky – přibude

například možnost inventury. „Spojí se to nejlepší z obou
firem. Propojili jsme oba
produkty, které budeme dál
nabízet pod Dotykačkou. Více
změn pocítí zřejmě zákazníci
firmy One Pub, protože je
čeká aktualizace pokladního
systému na ten z Dotykačky,“ uvedl mluvčí Dotykačky
Michal Wantulok s tím, že
součet klientů firmy po fúzi
činí dvanáct tisíc.
Podle analytika Marka
Rehbergra ze společnosti
Patria se budou nejvýznamnější hráči dál konsolidovat. „Je zjevné, že některé
společnosti přecenily rozměr
trhu a velký konkurenční tlak
je dovedl do situace, že už
nejsou schopny udržet svoje

podnikání,“ uvedl. „Na trhu
se udrží dlouhodobě ti, kteří
získali dostatečnou základnu
klientů, a zároveň ti, kteří jim
budou dodávat kompletní
servis služeb v oblasti EET,“
doplnil.
Kvůli výrazně nižší poptávce oproti předpokladům už
ohlásil insolvenci první velký
prodejce EET pokladen, firma
E. E. T. One.
Firmy Dotykačka a One
Pub si od spojení slibují významnější postavení na trhu
elektronických pokladen.
„Tlak jsme sice nepociťovali,
ale očekáváme, že mají problémy menší firmy. S některými už jednáme. Pro rozvoj
produktu je potřeba nový
impulz,“ sdělil Wantulok.

Foto čtk

Foto čtk

kace Dotykačka
pro registrační
pokladny
dostane díky
firmě One Pub
nové funkce
včetně možnosti
inventury.

SPOLEČNOST TOUAX ze Supíkovic na Jesenicku loni díky
boomu staveb provizorních ubytoven pro uprchlíky vyrobila
rekordních 6200 standardizovaných modulů. Produkce, která
jde z devadesáti procent na vývoz, zvláště do Německa, meziročně vzrostla o polovinu. Firma loni utržila přes 730 milionů
korun.

Spekulantů s byty dvojnásobně přibylo
n Zhruba třicet procent bytů je dnes kupováno jako investice.
Jiří Liebreich
Koupi bytu si v Praze může
dovolit stále méně soukromých osob, nájemní bydlení
proto v současné době ožívá.
A zatímco investorů, kteří
kupovali byty, aby je dál pronajímali, bylo ještě před pěti
lety zhruba třináct procent
ze všech kupujících, dnes
jich je okolo třiceti procent.
„Není dostatek lidí, kteří
by si mohli koupi bytu do-

volit. Zároveň je ale na trhu
dostatek likvidity a bohatých
investorů,“ vysvětluje Tomáš
Pardubický, generální ředitel
developerské společnosti
Finep. „Když porovnáme
druhé čtvrtletí roků 2016
a 2017, zjistíme, že poptávka
po nájemním bydlení stoupla o 29 procent,“ pokračuje
Pardubický.
Jeho slova potvrzuje
i konkurenční developer CPI.
„Zvýšená poptávka po nájemním bydlení je patrná
v celém Česku, v Praze je
trend výraznější. Oproti minulosti, kdy nájemní bydlení
zůstávalo ve stínu vlastnic-

Podíl domácností v bytech (v procentech)
2013

2014

2015

2016

byt v osobním vlastnictví

29,3

29,4

28,0

28,4

pronajatý byt

18,1

19,1

19,6

19,4
Pramen ČSÚ

Průměrné ceny podnájmů ve vybraných lokalitách
v Praze v bytech 2+kk v novostavbě (v korunách)

Praha 4 – Podolí

druhé pololetí
2016

první pololetí
2017

nárůst
(v procentech)

20 500

23 500

14,6
5,5

Praha 13 – Stodůlky

15 910

16 783

Praha 8 – Libeň

16 500

17 000

3,0
Pramen Maxima Reality

kého bydlení, se tento pohled
mění a lidé začínají oceňovat především flexibilitu
spojenou s nájmem,“ uvádí
Michaela Winklerová z CPI.
Jak vyplývá z dat Finepu,
pod nějž spadá i realitní
kancelář Maxima, se zvyšujícím se zájmem o podnájmy
v hlavním městě rostou
rovněž jejich ceny. Tak například cena za podnájem bytu
2+kk v novostavbě v pražském Podolí vzrostla v letošním prvním pololetí oproti
posledním šesti měsícům
minulého roku na zhruba
23,5 tisíce korun, tedy
o 14,6 procenta.
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Výrobci větrných
elektráren hlásí potíže
n Doba jednoduché-

ho byznysu v režimu
pevných výkupních
cen větrné elektřiny
skončila.

Ve světě se stavějí tisíce
megawattů nových větrných
elektráren, turbíny s vrtulemi se mají stát novým
pilířem světové energetiky, jenže jejich výrobci
v posledních měsících
hlásí zpožďování dodávek
a propad zisků. Investoři,
kteří propadli kouzlu akcií
výrobců větrníků, také začínají couvat.
Akcie světové jedničky,
dánského Vestasu, od poloviny srpna, kdy firma
oznámila horší hospodářské
výsledky za první pololetí,
spadly o 7,5 procenta. Stejným tempem se propadly
také akcie dalších německých velkovýrobců Nordex
a Senvion. Společný podnik
německého Siemensu a španělské Gamesy od schválení
fúze letos v dubnu spadl
na burze dokonce o 35 procent.

Kurzovní lístek ČNB
Země

Foto Vestas

Jan Stuchlík

KONTROLA. Zaměstnankyně společnosti Vestas prochází skladištěm rotorů větrníků v německém
Lauchhammeru.
Siemens s Gamesou už
oznámily, že v dánském
závodě v Aalborgu propustí
šest set zaměstnanců a že
chystají další úsporná opatření. V posledních měsících
firma doplatila na odklad
výstavby větrných parků
v Indii. O zavírání závodů
mluví také Nordex. Senvion
se pochlubil, že za první
pololetí dokázal provozní

Platnost od 1. 9. 2017

Množství

náklady seškrtat v meziročním srovnání o 19 procent.
Výrobci se shodují, že
do úzkých je dostává celosvětový přechod od pevných
výkupních cen k aukcím,
v nichž developeři větrných
parků soutěží o co nejnižší
požadovanou podporu pro
větrnou elektřinu. Ceny
větrné elektřiny díky tomu
výrazně klesají. Jenže o to

Akcie na pražské burze

Kurz

Název

1. 9. 2017

Kurz [Kč]

Změna

Austrálie

1

17,358

CETV

91,50

-0,49 %

Čína

1
1

3,336

ČEZ

415,00

-0,24 %

Dánsko

3,506

EMU

1

26,075

Erste Bank

932,90

0,53 %

Chorvatsko

1

3,514

Fortuna

146,60

-0,95 %

100

19,860

Kofola

414,00

0,00 %

1

17,582

KB

963,90

-0,27 %

100

8,547

Moneta

76,45

-0,59 %

2,817

O2 CR

273,10

-0,69 %

Polsko

1
1

6,148

Pegas

1001,00

-0,50 %

Rusko

100

37,885

15572,00

0,10 %

TMR

710,00

0,00 %

Unipetrol

295,00

0,51 %

654,00

0,40 %

Japonsko
Kanada
Maďarsko
Norsko

Švédsko

22,790

Turecko
USA

1

6,362

1

21,871

VIG

Velká Británie

1

28,328

Celkový objem (v tisících korun)

Švýcarsko

2,751

Philip Mor. ČR

1
1

306 310

více developeři tlačí na výrobce, aby jim turbíny prodávali
levněji.
„V režimu pevných výkupních cen jsme jednoduše
prodávali turbíny, které jsme
měli na skladě. Jenže teď se
v aukcích draží podpory pro
větrné parky, které vzniknou
třeba až za pět let. Pokud
bychom v té době měli
používat dnešní technolo-

gii, tak bychom nikdy aukci
nevyhráli. Musíme proto
předvídat, kam se výrobní
ceny elektřiny díky technologickému pokroku dostanou,“ vysvětluje šéf Vestasu
Anders Runevad. V německých aukcích mají zase přednost komunitní elektrárny,
které však mají na výstavbu
až čtyři a půl roku a nepotřebují mít před aukcí povolení
k výstavbě. Není proto jisté,
jestli se větrné parky opravdu postaví.
Navíc v aukcích některé
státy požadují určitý podíl
lokálních dodávek, náklady
stavby ovlivňují i možnosti
přenosové sítě. Cena vlastních turbín tak tvoří jen část
celkové ceny projektů. „Musíme si hodně vybírat, do jakých projektů půjdeme, aby
byly pro nás ziskové. Třeba
v Indii se ročně bude stavět
až pět tisíc megawattů. Ale
aukce tlačí ceny hrozně
dolů,“ uvádí šéf Senvionu
Jürgen Geissinger.
Přímo o chaosu na trhu
mluví generální ředitel
Nordexu José Louis Blanco. Změny regulace vedou
k nestabilitě a k propadu
obratu. Cenový tlak je podle
něj enormní.

Krátce
Nintendo neoprávněně využívalo patent
Japonský videoherní gigant Nintedo musí společnosti
iLife Technologies zaplatit odškodnění 10 milionů dolarů
za nepovolené použití patentu. Ten se týká senzoru na detekci pohybu. iLife s ním počítalo pro využití ve zdravotnictví, Nintendo jej použilo v ovladačích konzole Wii.

Rosněfť uzavřela strategickou smlouvu s CEFC
Ropná společnost Rosněfť podepsala smlouvu s čínskou
CEFC China Energy o zvýšení přímých dodávek ruské
ropy do Číny. Společnosti také budou spolupracovat v rafinérské a petrochemické oblasti a v obchodování s ropou.

Číňané kupují nejstarší lucemburskou banku
Čínská společnost Legend Holdings se dohodla na převzetí 90procentního podílu v lucemburské Banque Internationale á Luxembourg. Zaplatí za něj 1,48 miliardy eur
a převezme jej od investiční firmy členů katarské královské rodiny Precision Capital. /čtk/

Německé firmy
plánují narušit duopol
Facebooku a Googlu
n Poměry na trhu se

změní s novou směrnicí GDPR o nakládání s osobními daty.
Michal Tomeš
Nejvýznamnější německé
firmy napříč obory navazují
spolupráci. Důvodem je snaha
o vytvoření vlastních nástrojů
pro správu osobních dat
uživatelů internetu. Německým koncernům totiž vadí
hegemonie, s jakou na trhu
vládnou americké internetové
giganty Facebook a Google.
Automobilka Daimler,
pojišťovna Allianz, aerolinka
Lufthansa, vydavatelství Axel

Springer nebo Deutsche Bank.
Tyto firmy v současnosti tvoří
jedno ze dvou nejvýznamnějších spojenectví v Německu,
která si kladou za cíl vytvoření vlastního systému pro data
svých webových uživatelů.
Díky tomu by zákazníci mohli
například používat jednotné
přihlašování do rozdílných
systémů.
Firmy ale láká hlavně
zpřesnění a personalizace
reklamních příspěvků – tedy
obor, ve kterém v současnosti
na světovém internetu vládne
Google, především díky
obrovskému množství svých
uživatelů.
V květnu příštího roku
tak chystají spustit vlastní

nástroj pro správu údajů.
Aplikace s názvem Verifimi
umožní spravovat uživatelům
informace, o které se chtějí
s firmami podělit, zároveň je
pak automaticky poskytnout
i aliančním partnerům, což
usnadní administrativní proces například při zakládání
nových účtů u jiné firmy.
Podobné ambice mají
i další podobné projekty,
vlastní platformu představily
například německé televize
RTL a ProSiebenSat.1. „Digitalizace je založená na jednoduchosti a důvěře,“ uvedl
pro server digiday.com šéf
Deutsche Telekom Timotheus
Höttges.

Více E15.cz

Opel prodělává čtyři miliony eur denně
n Automobilka se
v provozní ztrátě pohybuje nepřetržitě už
šestnáct let.
Německá automobilka Opel,
kterou letos koupil francouzský konkurent PSA,
ve druhém čtvrtletí prohloubila ztrátu na 250 milionů
dolarů. Bývalá dceřiná firma
americké General Motors
264743/293

tak tratí každý pracovní den
čtyři miliony eur.
V letošním prvním čtvrtletí hospodařil podnik se ztrátou 210 milionů dolarů. Šéf
PSA Carlos Tavares v květnu
uvedl, že očekává, že Opel
bude roce 2017 více ztrátový.
PSA ho podle agentury Reuters chce mít v zisku do roku
2020. Společnost Opel byla
ve ztrátě neuvěřitelných
16 let. Automobilka byla

nucena vynakládat zhruba
jednu miliardu dolarů ročně
na výzkum a vývoj.
Bylo totiž potřeba vyrábět
malá a kompaktní vozidla
v souladu s novými evropskými emisními předpisy.
Tato pravidla se podstatně
liší od pravidel platných
ve Spojených státech nebo
Číně, připomněla agentura
Reuters. /čtk/
Více E15.cz


Foto profimedia.cz
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NEJDRAŽŠÍ. Vykoupení banky z potíží vyjde ruské daňové
poplatníky na 400 miliard rublů, nejvíce v historii země.

Záchrana Otkritie
vyjde na miliardy
Největší ruská soukromě
vlastněná banka Otkritie
bude zřejmě potřebovat
dodatečný kapitál ve výši až
400 miliard rublů (152,7 miliardy korun). Potvrdil
to náměstek guvernérky
ruské centrální banky Vasilij
Pozdyšev. Centrální banka
minulý týden převzala kontrolu nad Otkritie. Pomoc
v této výši by znamenala, že
její záchrana bude největší
v historii Ruska.
Otkritie je jednou z několika bank, kterým klesla
likvidita poté, co centrální
banka odebrala licenci bance
Yugra. V posledních měsících
také zažívala obrovský odliv
vkladů kvůli obavám o kvalitu jejího úvěrového portfolia.
„Podle předběžného
posouzení a s přihlédnutím
k tomu, že nebyla zkoumána všechna aktiva skupiny,
činí objem kapitálu, který
bude skupina potřebovat,
250 miliard až 400 miliard rublů (95,5 miliardy
až 152,7 miliardy korun),“
prohlásil Pozdyšev. Zatím

nejdražší byla v roce 2011
záchrana Bank of Moscow,
v té době páté největší banky
podle objemu majetku.
Přišla tehdy na 395 miliard
rublů. Pozdyšev uvedl, že
od zahájení záchrany v úterý
se vklady, které byly dříve
vybrány, začaly do banky
opět vracet. Riziko pro další
ruské banky nevidí.
Záchrana se podle Pozdyševa netýká jen banky, ale
také majetku ve vlastnictví
skupiny Otkritie včetně
akvizic bank Rosgosstrach
a Trust. Podpora přijde
ve formě likvidity, kterou
bude muset banka splatit,
a kapitálové injekce, která
sníží podíl akcionářů.
Záchranný plán předpokládá, že centrální banka
převezme v tomto finančním
ústavu podíl nejméně 75 procent. Pokud zůstane výše
kapitálu záporná, zvýší se
podíl na sto procent a současní akcionáři zcela přijdou
o svá práva. Stát však nemá
zájem vlastnit banku dlouhodobě. /čtk/
Více E15.cz

Jeli jsme studií VISION E
ŠKODOVÁCKÁ BUDOUCNOST
NA ELEKTŘINU

PRÁVĚ V PRODEJI

inzerce
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NAFTA by mohla platit i bez USA
n Mexický ministr
hospodářství tvrdí, že
je schopen se pouze
s Kanadou dohodout
na pokračování letité
obchodní dohody, a to
bez Spojených států.

Druhé kolo vyjednávání
o budoucnosti severoamerické zóny volného obchodu
NAFTA začalo minulý týden
v Mexico City v napjaté
atmosféře. Souvisela s hurikánem Harvey i se silnými
výroky politiků. Americký
prezident Donald Trump
ještě před startem jednání
obnovil hrozbu, že Spojené
státy dohodu vypovědí kvůli
nevýhodným podmínkám.
Mexický ministr hospodářství Ildefonso Guajardo zase
kontroval v tom smyslu, že
smlouva nestojí a nepadá jen
se Spojenými státy. „NAFTA
bude i nadále regulovat vztahy mezi Mexikem a Kanadou,“ řekl Guajardo.
Američtí zemědělci,
zástupci maloobchodu
a restaurací se v dopise pre-

Foto reuters

Tomáš Stingl

ODVÁŽNÝ NÁVRH. Možnost prodloužení platnosti obchodní dohody NAFTA jen mezi Mexikem a Kanadou je podle mexického ministra hospodářství Ildefonsa Guajarda velmi reálná.
zidentu Trumpovi vyslovili
proti zachování smlouvy.
Argumentovali rostoucími
dovozy sezonní zeleniny
a ovoce z Mexika za dumpingové ceny. Varovali před tím,

že to bude mít „nebezpečné
důsledky pro americký
byznys i spotřebitele“. Načasování jednacího kola vyšlo
zároveň na moment, kdy se
jih Spojených států vyrovná-

vá s následky katastrofálního hurikánu Harvey. Mexiko
nabídlo pomoc státu Texas,
v němž má více než třetina
z 28 milionů obyvatel mexický původ. Donald Trump

Náš člověk v USA

Julie Urbišová

Příroda
opět
vítězí
Na 130 tisíc zaplavených
domů, téměř 50 obětí. Hurikán Harvey opět ukázal, že
ač američtí armádní inženýři
plánují, jak chtějí, matku přírodu neobelstí. Jih Spojených
států je ohrožen rok co rok.
Hurikánová sezona, která
trvá od června do listopadu,
je obdobím doufání, modlení, a v horším případě pak
evakuace a strachu.
New Orleans, kde osobně
trávím hurikánovou sezonu
už osmým rokem, má s katastrofami nemalou zkušenost.
Všichni mají v paměti Kat-

rinu, nenáviděné to ženské
jméno. A tak s každou letní
předpovědí počasí, ve které
se objeví slovo tropická bouře/hurikán, nastává panika,
strach, vynořují se vzpomínky. Letos bouře Harvey navíc
New Orleansem přecházela
právě na dvanáctileté výročí
Katriny.
Ačkoli se o hurikánech
mluví jako o přírodních
pohromách, tady v New
Orleansu je na to jiný názor.
Je to spíš katastrofa lidská.
V případě Katriny bylo největším neštěstím protržení
hrází a pomalá reakce státu
čili lidské selhání. V případě
Houstonu se sice jeví na první
pohled, že úřady zareagovaly
s mnohem větší rychlostí
a silou, stále ale visí ve vzduchu otázka, proč se zastavují
oblasti v blízkosti řek a jezer,
kde je jen otázkou času, kdy
záplavy přijdou. Stejně jako
se v New Orleansu ukázaly
jako největší problém nedostatečně pevné hráze, teď

v Houstonu jsou to nádrže,
postavené ve čtyřicátých
letech 20. století. Obrovské
zastaralé vodní rezervoáry,
které v obdobích sucha slouží
jako parky a golfová hřiště,
teď pouštěly takové množství vody, že některá místa
v Houstonu byla více než
deset metrů pod vodou.
A teď si představte tu
situaci, jste v evakuačním
středisku se stovkami stejně
postižených sousedů. V hlavě
máte pořád obraz zatopeného domu, ulice, města.
Zřejmě tušíte, že ve vlastním
domě ještě dlouho bydlet nebudete, možná si uvědomíte,
že ani nemáte protipovodňové pojištění, proč taky, doposud u vás voda nikdy nebyla.
Jediné, co vám zbývá, je věřit
v pomoc ostatních. Uvědomit
si, že následující rok bude tím
nejtěžším v životě. Přestát
v lepším případě několik
měsíců v provizorním bydlení
a budovat vše od začátku.
V horším se přestěhovat

za svými rodinami do jiných
států a už nikdy se do Texasu
nevrátit.
Lidé v Houstonu a okolí
teď potřebují hlavně jedno:
slyšet od vlády, že dostanou
finanční pomoc, zjistit, kdy
se otevřou školy a kdy se
budou moci vrátit do práce.
Zkušenost z katastrofami postižených míst je vždy stejná:
je třeba dostat lidi zpátky
do jejich běžného života. Jen
tak se co nejrychleji vyrovnají
se vším, co právě zažili.
Prezident Trump se zatím
v Texasu zastavil jen krátce,
vzkázal, že věří v to, že se
Texas rychle vzpamatuje.
Vzkázal také, že sám osobně
věnuje milion dolarů. Zbytek
je na Kongresu − škody
přesáhly 140 miliard dolarů.
Snad s jeho další návštěvou
přijde i vyjádření soustrasti
a útěchy statisícům lidí bez
domova. I od toho tady prezident je.
Autorka je spolupracovnicí redakce

ale právě ve stejný moment
znovu zdůraznil, že Mexiko
by se mělo finančně podílet
na zdi, která od něj jih USA
oddělí.
I přes výše zmíněné
názorové přestřelky však
jednání naznačila pokrok
v jednom z klíčových bodů,
tedy v otevření mexického
petrochemického trhu. Ten
byl po začátku působení
smlouvy NAFTA v roce 1994
uzavřen pro konkurenci
a ovládl ho monopolní státní
gigant Pemex. V současnosti
ale Mexiko pracuje na jeho
zpřístupnění soukromé
konkurenci, po čemž volají
američtí dodavatelé ropných
zařízení a plynu. „Hledáme
mechanismy, které nám
umožní propojit se pozitivně v oblasti energetického
sektoru,“ potvrdil po uzavřené schůzce šéf mexických
vyjednávačů Kenneth Smith.
Konečný výsledek jednání
o dohodě NAFTA by měl být
znám dříve, než se původně
plánovalo. Kanadský premiér Justin Trudeau a Donald
Trump se při společném
telefonátu minulý týden
shodli, že by to mělo být již
„do konce letošního roku“.

Další sonické
útoky
na Kubě
Útoky na americké
diplomaty vedené zřejmě
s pomocí akustického
zařízení, které poškozuje sluch, pokračují.
Podle mluvčí amerického
ministerstva zahraničí
Heather Nauertové se stal
další incident v srpnu.
Původně USA tvrdily, že útoky začaly loni
a skončily letos na jaře.
Se započítáním nového
případu je nyní postiženo
19 osob. Útoky způsobují
poškození mozku, ztrátu
rovnováhy a vedou k trvalé hluchotě.
USA z nich viní Kubu,
která to ale popřela
a oznámila, že zprávy vyšetřuje. Mezi postiženými
jsou zejména pracovníci
amerického velvyslanectví a také jeden Kanaďan.
Více E15.cz
/čtk/ 
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Krátce
Konvoj vezoucí radikály na východ Sýrie se rozdělil
Konvoj směřující od začátku týdne s bojovníky Islámského státu od libanonské hranice na východ Sýrie se rozdělil
na dvě části. Oznámila to mezinárodní koalice, která proti
IS v Sýrii bojuje a konvoji brání dostat se na místo určení,
jímž je irácká hranice.

Foto reuters

Západní část Houstonu je povinně evakuována

INSPEKCE. Severokorejský lídr Kim Čong-un kontroluje pumu, která měla pár hodit poté při své
detonaci vyvolat velmi silné otřesy.

KLDR pošesté otřásla světem
n Výbuch jaderné

pumy byl desetkrát
silnější než ten poslední.
Severní Korea včera provedla
svůj šestý jaderný test od roku
2006. Podle jejích státních
sdělovacích prostředků byl
úspěšný a testovala se při
něm vodíková bomba, která
by mohla být použita v hlavici
mezikontinentální balistické střely. Mimořádnou sílu
exploze potvrzují i seizmologická měření, podle nichž
výbuch vyvolal otřesy o síle
6,3 stupně Richterovy škály.
KLDR za její krok kritizoval
celý svět včetně Česka.
Krátce před testem zveřejnila KLDR snímky vůdce Kim
Čong-una při inspekci bomby.
V prohlášení, v němž televize
oznámila úspěšný test, se
uvádí, že zkouška byla velmi
významným krokem v jaderném zbrojním programu.
Americká expertka Melissa
Hanhamová nevyloučila, že

na záběrech Kimovy inspekce
je jenom model nukleární hlavice, nikoli bomba, již KLDR
testovala. Nálož, i pokud je to
jen model, ale působí podle ní
velmi důvěryhodně, a to díky
svému tvaru, velikosti i ukázaným detailům.
Kolem 5.30 SELČ zaznamenaly seizmologické služby
Číny, Jižní Koreje a USA dva
otřesy v KLDR, z nichž první
měl podle Číny sílu 6,3, stupně
a druhý 4,6 stupně. Vědci se
domnívají, že ve druhém případě šlo o následek zhroucení
podzemních tunelů, v nichž
byl test proveden. Kromě
toho, že tunely nemusely
vydržet sílu výbuchu, mohlo
jít podle odborníků i o záměr,
jímž chtěl Pchjongjang dokázat mimořádnost síly bomby.
Podle Jižní Koreje byla
exploze 9,8krát silnější než
při minulém jaderném testu,
který KLDR provedla loni.
Předpokládá se, že při minulé
jaderné zkoušce Pchjongjang
odpálil nálož o síle 10 kilotun
TNT, síla nynější bomby se

odhaduje na 100 kilotun
TNT. I když severokorejská
agentura KCNA uvedla, že
testovanou bombu bude
možné použít v hlavici mezikontinentální střely, ruský
odborník Ivan Mojsejev se domnívá, že KLDR nebude mít
použitelnou jadernou bombu
dříve než za pět let.
Kritické reakce přišly z celého světa, hovoří se o dalším
zpřísnění sankcí proti KLDR.
Český premiér Bohuslav
Sobotka řekl, že test vyhrocuje napětí v regionu, které má
podle něj ale stále diplomatické řešení. Americký prezident
Donald Trump v ranním
tweetu sdělil, že KLDR
ohrožuje bezpečnost USA.
Poškozuje podle něj i zájmy
svého spojence Číny, „která
se sice snaží pomoci, ale bez
valného výsledku“. Trumpův
poradce pro národní bezpečnost Herbert McMaster
ujistil Tokio, že USA budou
bránit Japonsko i za použití
jaderných zbraní. /čtk/
Sledujte E15.cz


Starosta města Houston postiženého ničivými záplavami
v sobotu nařídil povinnou evakuaci asi 300 lidí ze západní
části města, kteří odmítli své domovy opustit, přestože
tam má ještě proudit voda ze dvou přeplněných přehrad.
Upouštění vody má trvat až dva týdny a obyvatelé zatopených míst jsou nadále v ohrožení života.

Z ISS se vrátili zpět na Zemi dva Američané a Rus
Z pobytu na Mezinárodní vesmírné stanici se včera
na Zemi vrátili Američané Peggy Whitsonová a Jack Fischer a Rus Fjodor Jurčichin. Whitsonová strávila ve vesmíru na své poslední misi 288 dní, celkově 665 dní. Je tak
rekordmankou mezi americkými astronauty.

Evakuaci lidí ve Frankfurtu poznamenala nekázeň
Přes 60 tisíc obyvatel Frankfurtu nad Mohanem včera
muselo kvůli zneškodnění nevybuchlé letecké pumy
z druhé světové války opustit domovy. S vyklízením byly
úřady zpočátku spokojené, ale nakonec celá akce nabrala
zpoždění: někteří jedinci nechtěli oblast opustit. Média
tvrdí, že akce byla největší v poválečných dějinách.

USA převzaly kontrolu nad ruskými úřadovnami
Americké bezpečnostní složky převzaly v noci na neděli
kontrolu nad úřadovnami ruských zastoupení v USA
poté, co potvrdily, že je diplomaté opustili. V příslušných
prostorách v San Francisku, New Yorku a Washingtonu,
provedly po odchodu Rusů inspekci, což vyvolalo protesty
Moskvy, že tím bylo údajně porušeno mezinárodní právo.

Kyjev hodlá vyhostit bratra Michaila Saakašviliho
Ukrajina se chystá vyhostit bratra bývalého gruzínského
prezidenta a gubernátora Oděsy Michaila Saakašviliho,
Davida. Uvedl to mluvčí ukrajinského ministerstva vnitra.
V březnu Davidu Saakašvilimu zdejší úřady zrušily povolení k pobytu. Policie jej proto zadržela kvůli nelegálnímu
pobytu a předala imigračním úředníkům. /čtk/
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ČSSD bude minimální mzdu
zvyšovat i v příští vládě
n Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová
(ČSSD) nemůže podle svých slov jako členka exekutivy
připustit, aby firmy nezvyšovaly lidem platy. V případě,
že se sociální demokraté znovu dostanou k moci, bude
navzdory výzvě Hospodářské komory ČR v prosazování
růstu minimální mzdy pokračovat. „Kvůli vysokým
odvodům je prý u nás drahá práce. Když se ale podívám
na země, kde je mají nižší, je tam uzákoněna spousta
různých daní, které v Česku nejsou. To, že máme supervelké
zdanění práce, prostě není pravda,“ říká.

Pavel Otto
Sociální demokracie zahájila poslední fázi kampaně před říjnovými volbami
do Poslanecké sněmovny.
Je v něčem oproti minulosti jiná?
Zažila jsem kampaně s pódii
na náměstích, kde politici
stojí jakoby nad lidmi a něco
jim říkají. Často o takové
mítinky není zájem a nedivím se tomu. Kdybych šla odpoledne z práce, také by mě
to moc nepřitahovalo. Když
jsem loni podporovala naši
krajskou kampaň, dost jsem
trpěla. Celkově mi to připadalo zbytečné, nesmyslné.
Jak jste pojali propagaci
letos?
Je mnohem lepší chodit
mezi lidi přirozeně a nevnucovat se jim. Navštěvuji
různé veřejné akce jako třeba hudební festivaly, kde ale
nerozdávám letáky. Když
mě někdo osloví, tak s ním
diskutuji. Ostatní neobtěžuji. Je to tisíckrát příjemnější.
Klasické mítinky
na náměstích už tedy letos
pořádat nebudete?
Nevím, jak to mají připravené kolegové ve všech
čtrnácti krajích. Předpokládám ale, že většina už je
dělat nebude.

Foto E15 Michael Tomeš 2x

Na která témata kladete důraz?
Náš hlavní motiv je boj proti nízkým mzdám. Chápala
bych, kdyby pokladní v Bille
v Německu nebo v Rakousku brali o dvacet procent
více než u nás. Ale rozdíl je
padesátiprocentní.
Při startu kampaně
ČSSD zaznělo, že nechcete
snižovat daně, jak slibují
pravicové strany, protože
by to pro stát znamenalo
roční výpadek až 100 miliard korun ročně. Jak byste ale zajistili, aby si lidé
v době růstu ekonomiky
polepšili?
Tak, že jim zaměstnavatelé
dají více peněz. Říká se, že

kvůli vysokým odvodům
je u nás drahá práce. Když
se ale podívám na země,
kde jsou tyto odvody nižší,
je tam uzákoněna spousta
různých daní, které v Česku
nemáme. Že je tady supervelké zdanění práce, to
prostě není pravda.
Asi před rokem jsem
přijela do jedné velké mimopražské firmy. Její generální ředitel mně vytýkal,
že vláda neustále zvyšuje
minimální mzdu, a zároveň
si stěžoval, že nemají lidi.
Když jsem ale pak mluvila
s personálním ředitelem,
za zvyšování minimální
mzdy nás chválil, protože
kvůli nízkým platům
nemohl nikoho sehnat.
Hospodářská komora
ČR vyzvala vládu, aby
ve zvyšování minimální
mzdy v příštím roce už
nepokračovala. Pokud se
vaše strana znovu dostane
k moci, bude postupovat
jak?
Nejde jen o minimální
mzdu, ale také o nejnižší
zaručené výdělky. Týkají
se řady profesí od méně
kvalifikovaných až třeba
po lékaře či vědce. Není tedy
pravda, že zvyšování minimální mzdy se vztahuje jen
na lidi bez vzdělání.
Musíme se na sebe dívat
jako na zemi s ekonomickým růstem, která sousedí
s vyspělým Německem.
Ostatně i Polsko nebo Slovensko jsou v lecčems před
námi. Nemohu přece jako
členka vlády připustit, aby
se platy nezvyšovaly. Za krize se tvrdilo, že to nejde.
Takže to nyní jít musí.
Ale jak chcete firmy
přinutit, aby svým zaměstnancům přidávaly?
Vláda má jen dvě možnosti.
Je to zvyšování minimální
mzdy a zaručených mezd
a také růst příjmů ve veřejném sektoru.
Podle ODS ale těmito
dvěma nástroji zvyšujete
výdělky zhruba deseti
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procentům zaměstnanců.
Co ti ostatní?
Máme v programu, že
do roku 2022 zvýšíme příjmy
98 procentům zaměstnanců
tak, aby průměrný hrubý
výdělek vzrostl na 40 tisíc
korun. Dosáhnout toho
chceme mimo jiné zrušením
superhrubé mzdy. Plošné
snižování daní ale odmítáme,
protože by to mělo negativní
dopad na státní rozpočet.

Kolega Babiš by to měl
bezpochyby vysvětlit.
Mimochodem nedovedu si
představit, že bych si zavolala vedení Státního úřadu
inspekce práce a dala mu seznam firem včetně Agrofertu, které má zkontrolovat.

Otázka ale je, co nyní bude
s Babišem.
Je vaše opětovné
spojenectví s jeho hnutím
pravděpodobné?
Nevím. Uvidíme, jak to voliči a voličky rozdají.

v tomto případě pravicová,
mohla nějaký návrh úplně
zablokovat. O sociálním
bydlení se vůbec nejednalo,
což je skandální.
Nepředložila jste zákon
pozdě?

A na hlubší změny
jste rezignovali z jakého
důvodu?
Na základě mezinárodních
srovnání si myslíme, že
Česko má jeden z nejstabilnějších důchodových
systémů na světě. Kromě
toho jsem si nevšimla, že
by některá z minulých vlád
přišla s nějakým geniálním
nápadem.

Když se podíváte
na současné preference
ČSSD, pomohla podle vás
rošáda ve vedení strany?
Myslím hlavně to, že místo
Bohuslava Sobotky je celostátním lídrem Lubomír
Zaorálek.
Určitě. Touto změnou
jsme si rozhodně nemohli
uškodit, a pokud si polepšíme i o pár procent, budeme
za ně rádi. Luboš Zaorálek
je energický, emotivní člověk. Věřím, že náskok hnutí
ANO sníží.
Přede dvěma měsíci
jste prohlásila, že Sobotka
udělal z marketingového pohledu chybu, když
vyhodil šéfa ANO Andreje
Babiše z vlády. Myslíte si to
i nyní, když policie požádala poslance, aby ho vydali
k trestnímu stíhání?
Nikdy jsem neřekla, že to
byla chyba z věcného hlediska. Změnu jsem pochopila.
Jenže jsme ji v daném okamžiku nedokázali vysvětlit
lidem. Jistě, dnes už je to
posunuté jinam. Tehdy to
ale dopadlo tak, že zatímco
ANO získalo na popularitě,
my jsme ztratili. Každopádně platí, že pan kolega Babiš
měl odstoupit sám.
Proč veřejnost rozhodnutí premiéra Sobotky
pochopila špatně?
U části lidí zjevně funguje přesvědčení, že bohatí
lidé už nemají potřebu
krást. Kdysi i mnohé méně
majetné voliče oslnil Karel
Schwarzenberg a pak si
při drastických úsporách
Nečasovy vlády rvali vlasy.
Zřejmě si to potřebují zopakovat.
Co říkáte na kauzu
firmy FAU, která skončila po zásahu Finanční
správy v konkurzu, a s tím
související další nahrávku,
na níž se tehdejší ministr financí Babiš komusi
svěřuje, že „naši klekli
na FAU“?

Druhý pilíř vznikl proto,
aby pomáhal státnímu
systému. Fungoval ale zcela
opačně. Z veřejného pilíře
odsával docela dost peněz
ve prospěch mladých, zdravých a bohatších.

Sněmovna je už
úplně rozložená.
Poslanci mohli
do konce volebního
období normálně
fungovat a řadu
zákonů ještě schválit.
Naschvály, které se
tam v poslední době
dějí, mi připadají
hrozné.
Prezident Miloš Zeman
by považoval za optimální
povolební koalici ANO
a ČSSD. Souhlasíte s ním?
Přes různé hádky byla naše
vláda poměrně úspěšná.
Nejsem a nikdy jsem nebyla hystericky, negativně
vymezená vůči ANO. Jsou
jiné strany, s nimiž ČSSD
nemůže spolupracovat.

Na červencové schůzi sněmovny si koaliční
strany navzájem potopily několik důležitých
předloh. Byl to například
památkový zákon nebo kariérní řád pro učitele. Bude
se to opakovat i na zářijové
schůzi?
Sněmovna je už úplně
rozložená. Poslanci mohli
do konce volebního období
normálně fungovat a řadu
zákonů ještě schválit.
Naschvály, které se tam
v poslední době dějí, mi
připadají hrozné.
Proč se podle vás nepodařilo prosadit některé
z pohledu ČSSD klíčové
normy jako zákon o sociálním bydlení nebo novelu zákoníku práce?
Zákon o sociálním bydlení by šlápl na krk těm, co
na obchodování s chudobou
vydělávají. Vím, že některé
firmy se hodně snažily, aby
neprošel. Je dost neuvěřitelné, že jednací řád sněmovny
umožňuje, aby opozice,

Původně ho mělo vypracovat ministerstvo pro místní
rozvoj. Jenže se k tomu
od začátku nemělo, a tak
jsme se toho chopili my.
Místní rozvoj ale naše návrhy neustále napadal, měnil
požadavky o sto osmdesát
stupňů.
Pamatuji si na veřejný seminář, kde poslankyně ANO
Radka Maxová prohlásila:
Jsem moc ráda, že už dva
roky společně s rezortem
pro místní rozvoj úspěšně
blokujeme přijetí tohoto
zákona. Naše ministerstvo
s ním přitom mělo spoustu
práce. Bohužel byla zbytečná.
Proč Sobotkova vláda
nepřišla s žádnou penzijní
reformou a ještě zrušila
druhý pilíř?

VOLEBNÍ
ROK

2017

Pokud budete znovu
v exekutivě, reformu neplánujete?
Jsme rozhodně proti
otevírání druhého pilíře,
zaměřili bychom se na větší
propagaci třetího. Chceme,
aby zaměstnavatelé více
přispívali lidem na důchodové účty a spolu s tím by si
více ukládali i pojištěnci. Je
třeba mnohem více motivovat jak zaměstnavatele, tak
zaměstnance. Mimochodem
od tohoto volebního období
platí, že rodiče mohou spořit dětem už od okamžiku,
kdy se narodí.
A pokud se dostaneme
do příští vlády, budeme
také prosazovat výraznější růst důchodů. Bylo by
ideální, kdyby se přiblížily
čtyřiceti procentům průměrné mzdy.

Michaela
Marksová (48)
Rodačka
z Prahy, kde
vystudovala
Přírodovědeckou fakultu
Univerzity Karlovy.
Pracovala jako redaktorka
ženského časopisu či pedagožka v Jedličkově ústavu,
věnovala se otázkám rovných
příležitostí. Do roku 2006 byla
ředitelkou odboru rodinné
politiky na ministerstvu práce.
V letech 2010 až 2012 byla
radní Prahy 2, od roku 2015
je místopředsedkyní ČSSD.
Ministryní práce a sociálních
věcí je od ledna 2014. Má dvě
dcery, manžel je náměstkem
vicepremiéra pro vědu a výzkum Pavla Bělobrádka.
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Tvář dne

Severní Korea musí být za
tento jaderný test velmi tvrdě
potrestána,
řekl jihokorejský prezident
Mun Če-in

Foto reuters
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Komentář

Bohumil Doležal

Demokracie
a málo
demokratů
Do říjnových voleb zbývají
necelé dva měsíce a velmi
zhruba se už dá odhadnout,
jak dopadnou. Podle dosavadních průzkumů Babiš
vyhraje rozdílem třídy, a to
i tehdy, když nedosáhne
na předpovídaných 30 procent. Zároveň takzvané
tradiční strany (ty, které
patřily k oporám vratké
polistopadové demokracie,
tedy ODS, ČSSD, KDU-ČSL
a TOP 09) nedají dohromady
takovou většinu, aby případ
od případu mohly čelit tlaku
hnutí ANO. A Andrej Babiš
si jako vítěz voleb bude moci
vybírat koaliční partnery.
Významnou úlohu, byť
i nepřímo, sehrají strany,
které získají nezanedbatelný počet hlasů, ale přitom
nepřekročí pětiprocentní
hranici. Ztratit se v nadcházejících volbách může klidně
20 nebo 30 procent hlasů.
Propadnou, což prospěje
vítězi voleb. Volit takové
strany znamená pro voliče
riziko, že nebudou moci
výsledek voleb ovlivnit podle

Glosa
svých představ. A strany,
které, byť nechtěně, voličům
takovou možnost poskytují,
za to také nesou faktickou
spoluodpovědnost.
Je také otázkou, nakolik
voliči vlastně vědí, o čem
ve volbách hlasují. Jediný
z účastníků soutěže, který se
vyjádřil skutečně jasně, je totiž Andrej Babiš. Jeho poselství je jednoduché a srozumitelné: Je třeba skoncovat
se starými pořádky, v nichž
nám vládli politici, kteří
za sebou nemají žádné sku-

Aféry mohou Babiše
poškodit, ale
politicky voličům
vlastně neříkají nic
podstatného.
tečné, hmatatelné výsledky.
Prostě nemakali a kradli.
„Tradiční“, „standardní“
strany. Teď přicházejí
obyčejní lidé. Jejich představitelem je hnutí ANO a jeho
lídr: dokázal už vybudovat
obří úspěšný koncern, pak si
k němu pořídil účinnou mediální lobby a silné politické
hnutí. Jeho cílem je stát jako
firma a zjednodušená demokracie. Babiš tedy jednoduše
a srozumitelně definoval
své pozice i své politické
protivníky.
Ti, proti nimž se obrací
(jedna výjimka potvrzuje

pravidlo), se shodnou jen
v jednom: Proboha, jen
žádný Antibabiš! To ovšem
znamená jen zbabělou kapitulaci před Babišovou výzvou, která zní: Chcete zemi
jako firmu a zjednodušenou
demokracii, jíž bude podle
potřeby jako servisní organizace pomáhat prokurátorský
a policejní stát? Anebo chcete „standardní“ parlamentní
demokracii a právní stát?
Babišovi protivníci před
touto výzvou zhusta strkají
hlavu do písku. Spousta lidí
místo toho vkládá jakési
naděje do různých afér. Ty
sice mohou Babiše poškodit
a jistě se musejí prošetřit
formou padni, komu padni,
ale politicky neříkají voličům
vlastně nic podstatného.
Respektive říkají mu, koho
nemá volit, nikoli koho volit
má a proč. Poselství „krade
jako ti ostatní“ není zrovna
voličsky přitažlivé.
Masaryk prý po vzniku
Československa řekl: Demokracii bychom měli, teď ještě
nějaké demokraty. Problém
dnešního Česka je podobný:
je demokracií bez demokratů. Bez lidí, kteří by věděli,
co demokracie je, a nestyděli
se ji nahlas bránit. Taková
demokracie bez demokratů
nakonec demokracií být
přestane. A demokraté,
co tu zbudou, ji budou jen
velmi těžko a pomalu vracet
do života.
Autor je politolog

Program, který potřebujete
Vysmívat se Andreji Babišovi za gramatickou chybu v názvu programu je vděčné, ale dlouho s tím člověk nevystačí.
Ano, pokud chci využít fatalistický pokřik „teď, anebo nikdy“, mohu pod tlakem stručnosti ušetřit písmenko v užité
spojce, ale nemohu ignorovat vylučovací poměr mezi
oběma větnými členy a ušetřit čárku před touto spojkou.
Babišovo heslo „Teď nebo nikdy“ je chybné, znamená zhruba „teď i nikdy“, tedy vlastně nic. Šéf ANO není jediný, kdo
v této věci chybuje, ale je první, kdo si chybu vetkl do titulu
programu. Vetkl tam však i jiné věci.
Program ANO je údajně „ten jediný program, který potřebujete“. Co přesně má znamenat tento slogan, také není
jasné, ale jisté je, že v růstu mezd se Babiš shodne s levicí,
na nižších daních a kultivaci podnikatelského prostředí
s pravicí, na odmítání eura s ODS, na zrušení superhrubé
mzdy s ČSSD. A ani v programu ANO se nedočtete, z čeho
se to všechno zaplatí. Stručně řečeno, Babiš vyráží do boje
proti tradičním stranám s velmi tradičním předvolebním
programem.



Existuje nějaká aplikace, která by mě varovala,
že příchozí hovor bude absolutní ztráta času?

Martin Čaban
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Zapomenuté slupky od
pomerančů zúrodnily půdu
experiment slaví
úspěch. Dvanáct tisíc
tun pomerančových
slupek přeměnilo část
skládky na extrémně
úrodnou krajinu.
Marek Schwarzmann
Psal se rok 1997, když dva
výzkumníci Princetonské
univerzity, Daniel Janzen
a Winnie Hallwachs, oslovili kostarického výrobce
pomerančové šťávy Del Oro,
zda by nedaroval část svého
neúrodného pozemku sousednímu národnímu parku
Guanacaste Conservation
Area. „Za odměnu“ by tam
mohl vyvážet tuny pomeran-

čových slupek, které vědce
firmu Del Oro zažalovala
zajímaly hlavně proto, že
za „znečištění části národmohly půdu dobře pohnojit. ního parku“. Šokující žalobu
„Tehdy to byla win-win
záhy podpořil i tamní
situace – park by se zvětšil,
nejvyšší soud, a aniž by přifirma by měla kam vyváhlédl k vědeckému experižet odpad a vědci by
mentu, oblast nařídil
dostali prostor
uzavřít.
pro výzkum
TicoFruit
V oblasti
hnojivého
„pohnojené“ pomeranči v žalobě vychápotenciálu,“
zela z toho, co
je zelená biomasa o
vysvětlil
mohl každý
na webu
vidět. „Během
Princetonu
prvních šesti
ekolog Timoměsíců se
hustší než
thy Treuer.
vrstva dvav okolí.
Ten od roku
nácti tisíc tun
2013 jako první
pomerančových
zkoumal výsledslupek navezených
ky takřka zapomenutého
na přibližně sedmihektaexperimentu, který musel
rový pozemek přeměnila
skončit už v roce 1998.
v hnijící, černou a mazlavou
Konkurenční kostarická
břečku plnou much,“ uvedl
společnost TicoFruit totiž
v časopise Scientific Ameri-

176 %

Tkáně se uzdravují díky
čipu. Jen důkaz chybí

can Treuer. Podle něj to byl
nevábný pohled, který však
má – stejně jako přeměna
housenky v motýla – skvělý
výsledek.

Foto Daniel Janzen & Winnie Hallwachs, University of Princeton

n Dvě desetiletí starý

Po téměř dvaceti letech
roste na místě skládky
mimořádně hustá džungle
s nebývalou rozmanitostí
rostlinných druhů. V oblasti
je zelená biomasa o 176 procent hustší než na ostatních
pozemcích parku a vědci teď
volají po oživení experimentu. Kvůli tomu, že soud oblast uzavřel, nemají jakákoli
data, jak přesně pomerančová kůra na půdu působila
a jaké regenerační procesy
tam nastaly.

ORANŽOVÁ VRSTVA. Takto relativně příjemně, byť netradičně,
vypadaly v roce 1997 pozemky experimentu.

MOŽNÝ KONTAKT

KRÁTKÉ PŘILOŽENÍ. Necelá jed-

Vědci z The Ohio State University a Ohio State College
of Engineering tvrdí, že
vyvinuli technologii, která
dokáže generovat jakýkoli typ
buněk pro léčbu zranění přímo
v pacientově těle. Fantaskně
vypadající metoda Tissue
Nanotransfection (TNT)
vychází z využití nanočipu
přiloženého na pokožku, který
umožňuje uplatnit „speciální
transportní technologii“.
„Prokázali jsme, že kůže
je úrodnou půdou, v níž lze
opravit či vypěstovat jakýkoli
orgán,“ uvedl Chandan Sen,
který se podílel na vývoji
čipu. Vědci dělali experimenty na poškozených, přesněji
nedostatečně prokrvených
končetinách prasat a myší.
Po TNT léčbě se do končetin
do týdne vrátil krevní oběh
a nebylo nutné je amputovat.

Laboratorní testy navíc ukázaly, že díky čipu lze patrně
„přeprogramovat“ buňky, aby
se změnily na nervové. Poté v
myším mozku pomohly urychlit léčbu po mrtvici. Léčebný
proces nastal až v 98 procentech případů.
„Proces je těžké si představit, trvá sotva sekundu a je
neinvazivní, lze jej provádět
dokonce ambulantně,“ uvedl
Chandan Sen.
„Závěry autorů se mi zdají
příliš nadsazené a neodpovídají předloženým datům. Je
k tomu třeba přistupovat s rezervou. Teprve další výzkum
ukáže, zda skutečně nastává
přeprogramování buněk, nebo
je to jen běžná reakce organismu na elektrický podnět,“
uvedl vedoucí ambulance kliniky diabetologie IKEM Robert
Bém. /msc/

Foto reuters

Foto Ohio State University

na sekunda podle
vědců stačí, aby
jejich speciální čip
„přeprogramoval“ kožní buňky
pacienta.

SÉRII RADIOVÝCH SIGNÁLŮ z hlubokého vesmíru zachytil tým britského astronoma a astrofyzika Stephena Hawkinga (na snímku) a ruského miliardáře Juriho Milnera v projektu nazvaném
Breakthrough listen. Signály z trpasličích galaxií putovaly k Zemi tři miliardy let. O jejich původ
se vědci přou. Byly to rychlé záblesky (FRB – Fast Radio Bursts), které trvají několik milisekund.
I přesto se je však podařilo zachytit opakovaně – dokonce patnáctkrát v průběhu několika posledních let. Právě opakování vylučuje původní teorii vzniku signálů při rozpadu hvězd. Kdyby tomu
tak skutečně bylo, vícekrát by se neobjevily. Ufologové by se ale neměli moc radovat, signály
mohlo vytvořit spíše magnetické pole neznámé hvězdy než mimozemská civilizace. Pro vědce je
Více E15.cz
však zachycení FRB důkazem, že jejich přístroje fungují správně. /mit/ 

společnost

Foto JLL 3x
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276515/19  inzerce

SPORTEM PRO DOBROU VĚC. Pražská pobočka poradenské společnosti JLL zorganizovala
třetí charitativní turnaj v plážovém volejbale. Ve Žlutých lázních v Praze se utkalo 23 týmů
firem, jež působí na českém realitním trhu. Turnaj vyhrála společnost PasserInvest (na snímku),
na druhém místě se umístila HB Reavis a na třetím místě Penta. Výtěžek z akce ve výši 330 tisíc
korun byl věnován dvěma neziskovým organizacím: Společnosti pro ranou péči a pacientské
organizaci Parent Project. Symbolický šek jim předal šéf JLL Miroslav Barnáš (foto vpravo).

personální společnosti Předvýběr.cz František
Boudný předal do rukou primáře dětského oddělení Nemocnice Jihlava Martina Zimena výsledek
svého sportovního závazku – deset korun za každý
ujetý kilometr cyklozávodu 1000 Miles Adventures.
K závazku se připojil i generální partner závodu,
firma Isoma, kolegové a přátelé, a celkem tak
nemocnice získala 62 408 korun. Příspěvek nemocnice hodlá použít na pořízení vyhřívané postele
pro novorozence.

Foto alpiq energy 2x

Foto predvyber.cz

DESET KORUN ZA KILOMETR. Obchodní ředitel

POMOC ŠUMAVĚ. Třetí srpnový víkend přijelo čtrnáct

DISKUZE O NOVINKÁCH. Zástupci projektu CBRE Zasedačka roku uspořádali pro partnery inspirativní
večerní setkání nad kávovými koktejly v prostorách Nespresso Experience Center v Pařížské ulici v Praze.
Diskutovalo se nad novinkami dalšího ročníku, na které se mohou těšit nejen partneři a účastníci soutěže.

276514/12  inzerce

Foto cbre

zaměstnanců švýcarské energetické společnosti Alpiq
Energy do 1. zóny Národního parku Šumava pomáhat
s revitalizací rašelinišť. Již šestým rokem bylo opět
úkolem vystavět v náročném terénu dřevěné přehrádky,
které zadržují vodu, a účinně tak brání vysychání rašeliny.
Šumavská rašeliniště jsou zařazena na seznam mokřadů
světového významu, jsou domovem vzácných druhů,
ovlivňují podnebí i koloběh živin a mají významnou roli
ve vodním režimu krajiny.
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POUŠTNÍ
FESTIVAL.
Zapálením více než
třicet metrů vysoké
lidské postavy
skončil letošní ročník festivalu
Burning Man. Týden
trvající akce se koná
v americkém státě
Nevada v lokalitě
Black Rock Desert.
Pořádají se zde různé
koncerty, světelné
show a performance, do kterých se
zapojují i diváci. Typické pro atmosféru
festivalu jsou bizarní
kostýmy, masky
a různě vyzdobená
vozidla. Letos si
podívanou v nevadské poušti nenechalo
ujít zhruba 70 tisíc
návštěvníků.
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