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Troufalé plány

SÁMOŠKA 4.0

Chceme zprůhlednit ČEZ.
Proto asi skončíme
v opozici, říká předseda
České pirátské strany
Ivan Bartoš.

Kdo vládne
českému
retailu a jak
bude vypadat
obchod
budoucnosti.
Čtěte v novém
magazínu
E15 Premium.
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V prodeji od 18. září
CZK/EUR • 26,075 / +0,025 Kč

CZK/USD • 21,736 / –0,095 Kč

PX • 1023,43 / +0,23 %

EURO STOXX 50 • 3491,87 / +1,28 %

ZLATO • 1334,20 $ / –0,90 %

KOMENTÁŘ: PLATY UČITELŮ A LÁMÁNÍ CHLEBA / str. 11

Zlaté české cihly

Krátce
Učitelům i úředníkům
přidáme, slíbila vláda
Nejpozději koncem září
vláda podle premiéra odsouhlasí zvýšení platů učitelů o 15 procent, ostatních
pracovníků ve veřejné sféře
pak o deset procent. Odboráři dohodu koaličních
stran vítají, do rozhodnutí
kabinetu však zůstanou ve
stávkové pohotovosti. str. 2

Tuzemská pobočka společnosti Skanska pošle
letos své švédské matce podíl na zisku ve výši jedné
miliardy korun. Ve stavebnictví jde o rekordní
dividendu. Obvyklé jsou sumy o řád nižší. Například
ze Strabagu letos do rakouské centrály poputuje
300 milionů. Majitelé Metrostavu si rozdělí
170 milionů korun. BYZNYS / str. 5

Miliardář Tykač dotuje
Vršanskou uhelnou
Hnědouhelná společnost,
která patří do portfolia
miliardáře Pavla Tykače,
získala od spřízněných
firem úvěry ve výši 4,2 miliardy korun. Vršanská
uhelná loni prodělala přes
250 milionů korun. str. 6

Liglass se snaží vydělat
přes čínskou firmu
Michael Smelek s kolegy
z firmy Liglass Trading
nastartovali díky projektu
v Kyrgyzstánu na výstavbu
elektráren růst akcií svého
podniku IICN. Původně
čínskou firmu na sebe
přeregistrovali krátce před
stvrzením kyrgyzského
kontraktu. str. 7

Boj o řecké dluhopisy

Koláž E15

Investoři a spekulanti
zapomínají na řeckou
dluhovou krizi a předhánějí
se v ochotě, jak lacino půjčit
vládě v Aténách. Řecké státní bondy jen za poslední rok
podražily o 28 procent. str. 8
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BILANCOVÁNÍ SE SPRAVEDLNOSTÍ

Zápisník
Michala Tomeše

Mistři marketingu

Marketingové mistry nepochybně zaměstnává
automobilka Tesla. Společnost totiž pomocí dálkového zásahu do softwaru zvýšila dojezd vozům,
které se o víkendu nacházely na hurikánem
zasažené Floridě. Nejlevnější modely Tesly totiž
disponují stejnými bateriemi jako dražší varianta,
jejich kapacitu pouze výrobce uměle elektronicky
omezuje. Díky softwarovému zákroku výrobce tak
mohli elektromobilisté prchat o 60 kilometrů dále
od hurikánu. Humanitární krok Tesly obratem
zaplnil stránky zahraničního tisku.
Své marketingové kroky naopak nezvládlo
hnutí ANO. I pod hrozbou stávky učitelů ministr
financí Ivan Pilný opakoval, že napříč rezorty není
na zvyšování platů dostatek peněz. Tomu oponovali členové ČSSD a lidovci. V předvolební mele
o hlasy voličů nakonec politici nárůst odsouhlasili
a ministr Pilný ze souboje odchází jako poražený
– také proto, že na potřebě růstu platů učitelů se
shodují politici napříč stranami.

Protagonisté dne
František DOBŠÍK
ŠÉF ŠKOLSKÝCH ODBORŮ
Tlak odborů na vládu se v době
těsně před volbami vyplatil a státní
zaměstnanci se mohou těšit
na větší výplaty.

str. 2
Michal JURKA
ŠÉF SKANSKA CZ
Švédská matka stavební firmy si
letos ze své dceřinky vytáhne podíl
na zisku v podobě rekordní jedné
miliardy českých korun.

str. 5
Dmitrij MEDVEDĚV
PŘEDSEDA JEDNOTNÉHO RUSKA
V komunálních volbách sice získala
strana 77 procent hlasů, v centrálních
obvodech ale příliš neuspěla a přišla
o možnost mít svého starostu.

str. 10

Foto čtk

Představení novinek značky Apple tradičně
patří mezi technologické události roku. O chystaných inovacích debatují fanoušci a odborníci
dlouhé měsíce dopředu. Letos jim spekulování
ulehčil interní únik informací přímo z Applu, který
některé novinky nastínil. Ať už to byl nechtěný
nebo záměrný krok, zájem o produkty jen zvýšil.
Velká očekávání fanouškovské základny jsou však
důkazem toho, jaký kult kolem sebe Apple dokázal
během posledních let vybudovat.

PREMIÉRA BOHUSLAVA SOBOTKU (ČSSD), který v rámci svých bilančních schůzek navštívil ministra
spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), mrzí, že se kvůli odporu opozice nepodařilo ve sněmovně prosadit
nový zákon o znalcích a novelu insolvenčního zákona, která upravuje oddlužení. Za uplynulé funkční období
Sobotka ministerstvo pochválil za dozor nad exekutory, zkrácení délky civilních soudních řízení a posílení
zaměstnanosti vězňů.

Učitelům i úředníkům
přidáme, slíbila vláda
n Ministerstva nakonec

ustoupila. Uvolní čtvrtinu z nespotřebovaných
výdajů, dohromady asi
deset miliard korun.
Pavel Otto
Nejpozději koncem září vláda
podle premiéra Bohuslava
Sobotky (ČSSD) odsouhlasí zvýšení platů učitelů o 15 procent,
ostatních pracovníků ve veřejné
sféře pak o deset procent. Odboráři dohodu koaličních stran
vítají, do rozhodnutí kabinetu
však zůstanou ve stávkové
pohotovosti. Opozice kritizuje
ministry za vysoký schodek
státního rozpočtu.
Sobotka dohodu ocenil. „Koaliční strany odmítaly zvyšovat
platy ostatním zaměstnancům
a chtěly se soustředit jen na učitele. To bych pokládal za nespravedlivé,“ řekl s tím, že letos
vláda využije úspory a příští rok

poskytne kolem 23 nebo 24 miliard korun.
Vicepremiér a předseda lidovců Pavel Bělobrádek uvedl, že
přilepšení se promítne v tarifní
složce. Peníze se budou hledat
v kapitole ministerstva práce
a sociálních věcí a v nespotřebovaných výdajích
ostatních rezortů.
„Celkově to bude
zhruba deset
miliard korun,“
upřesnil.
Podle šéfa ANO
Andreje Babiše
každé ministerstvo uvolní asi
čtvrtinu neutracených peněz.
„Byly návrhy, aby
se to projednávalo individuálně
s jednotlivými
ministry, což by bylo nekonečné. Musí to rozhodnout vláda,“
podotkl.
Ještě na konci minulého týdne
úřady podle ministra financí

Ivana Pilného (ANO) tvrdily, že
nemohou ušetřit vůbec nic. „Desetiprocentní zvýšení se týká
i vojáků a příslušníků bezpečnostních složek. A rovněž sester
a lékařů, kteří dostanou přidáno
od ledna,“ připomněl Pilný.
Koaliční strany zatím ujišťují,
že navzdory růstu
platů ve veřejném
sektoru dodrží
předpokládaný
50miliardový
schodek státního rozpočtu
na příští rok. To
napadá opozice.
„Při odpovědném
hospodaření by
bylo na zvýšení
platů peněz dost.
Současná vláda
si ale vybrala
bobtnání státu,
třicet tisíc nových státních zaměstnanců a minimální pokrok
v elektronizaci veřejné správy,“
konstatoval poslanec ODS Jan
NÁZORY str. 11
Skopeček. 

„Při odpovědném
hospodaření by
bylo na zvýšení
platů peněz dost.
Současná vláda si
ale vybrala bobtnání státu,“ řekl Jan
Skopeček z ODS.



www.E15.cz | 3 |

Obyvatel přibylo díky migraci
Moderní státy
posilují vzdělanost,
v Česku to neplatí
n Vláda napíná vysoké školy a znovu odložila

S jakými pocity sledujete jednání o rozpočtu pro
vysoké školy?
Psal jsem si s panem premiérem, místopředsedou vlády
Bělobrádkem i s ministrem
školství Štechem. Ujistili mě,
že otázka navýšení rozpočtu
vysokých škol je priorita,
řeší se, z jakých zdrojů se ta
částka vezme. Vnímám to
tak, že vláda naše požadavky
neodmítla.
Co říkáte tomu, jak
ministr školství Stanislav Štech smířlivě mluví
o třech miliardách, že to je
„slušný základ“?
Požadujeme 4,5 miliardy
korun, nemáme důvod zatím
říci, že jsou tři miliardy v pořádku. Nejsou.
Podíl HDP, který jde
na vysoké školy, klesá
od roku 2009. Vrátí se
příští rok aspoň na tehdejší
úroveň?
Měli bychom hledět hlavně
do budoucnosti, ne do minulosti. Všechny země uvažují
o tom, jak posilovat vzdělanost, aby se zlepšovaly
jako moderní státy. U nás to
neplatí. Budeme teď bedlivě

Foto Anna Vacková E15

rozhodnutí o navýšení prostředků pro ně ze státního rozpočtu. Koaliční špičky mluví o třech miliardách navíc místo požadovaných 4,5 miliardy
korun. „Ukáže se, jestli jsou volební sliby jen cár
papíru,“ říká rektor Univerzity Karlovy a předseda České konference rektorů Tomáš Zima.

sledovat, jak se jednotlivé
politické strany k penězům
pro vysoké školy reálně
postaví. Srovnáme, co slibují
ve volbách a co dělají teď.
Jestliže teď, v polovině září,
toto nejsou s to brát jako
prioritu, jak jim mám věřit,
že to pro ně bude priorita
po volbách? Buď to myslí
opravdově, nebo je volební
program jen cár papíru.
Letos dostanou vysoké
školy od státu 21,6 miliardy
korun. Daří se univerzitám
hledat jiné zdroje?
Univerzity hledají jiné
zdroje, ucházejí se o projekty
národní i mezinárodní. Je
tu i spolupráce s průmyslovou sférou. Pro zajímavost,
45 procent rozpočtu Univerzity Karlovy dnes tvoří jiné
zdroje než státní rozpočet
a ten podíl se zvyšuje. /ač/

Počet obyvatel České republiky se v prvním pololetí
zvýšil o 9200 na 10 588 063
lidí. Přírůstek zajistila
zahraniční migrace, a to
zejména z Ukrajiny a Slovenska. Zemřelých bylo více
než narozených. Od ledna
do konce června zemřelo
57 787 lidí, což je v tomto
období nejvíce od roku
1996. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil
Český statistický úřad.
Do Česka se v prvním
pololetí přistěhovalo
22 590 lidí, vystěhovalo se
jich 11 088. Ukrajinců přibylo zhruba 2600, Slováků
2100 a Vietnamců sedm set.
V prvních šesti měsících roku se narodilo
55 528 dětí. Je to zhruba
stejně jako ve stejném
období loni, kdy byl počet
narozených největší za po-

Inflace
v srpnu
stagnovala
I přes zvyšování cen
potravin a nealkoholických nápojů meziroční
růst spotřebitelských
cen v srpnu stagnoval
na 2,5 procenta. Oznámil
to Český statistický úřad
(ČSÚ). Meziměsíčně ceny
klesly o 0,1 procenta.
Analytici čekali zrychlení
na 2,6 procenta. Výrazně
zdražilo mléko a mléčné
výrobky. U mléka cena
stoupla o 14,6 procenta,
a u čerstvého másla až
o 45,5 procenta. /čtk/

Krátce
O rozpočtu bude vláda
jednat za dva týdny

Národní rozpočtová rada
má šéfku

Česko přispěje na památník
obětem gulagů

Vláda podle očekávání včera
přerušila jednání o rozpočtu
na příští rok, vrátí se k němu
za dva týdny, kdy by měla návrh definitivně schválit. Příští pondělí návrh projedná
tripartita. Vláda musí podle
zákonných pravidel návrh
státního rozpočtu schválit
a odeslat do Poslanecké sněmovny do konce září.

Předsedkyní Národní rozpočtové rady se zřejmě stane hlavní ekonomka České bankovní
asociace a bývalá členka Bankovní rady ČNB Eva Zamrazilová. Ve funkci ji schválila
vláda, potvrdit ji ovšem musí
ještě Poslanecká sněmovna.
Rada vznikla letos na základě
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Téměř dva miliony korun poskytne česká vláda na stavbu
rozhledny českého architekta
v Jeruzalémě a zbudování
pomníku českým obětem
gulagů v Kazachstánu. Včera
o tom rozhodl kabinet. Část
z peněz se použije také na rekonstrukci hrobu plukovníka
generálního štábu Vítězslava
Rosíka v Etiopii. /čtk/

Počet obyvatel v Česku (v milionech)
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sledních šest let. Mimo
manželství se narodilo
49 procent dětí, za celý
loňský rok to bylo 48,6 procenta. Nejvíce dětí porodily
ženy ve věku třicet a 31 let,
u prvorozených převládaly
rodičky ve věku 28 a 29 let.
Počet zemřelých se
meziročně zvýšil o 3505,
hlavně kvůli prvnímu
čtvrtletí. V lednu zemřelo
276607/11

Pramen ČSÚ

12 300 lidí, což byl lednový
rekord. Výrazně nadprůměrný počet úmrtí byl
také v únoru. „Na vysokém
počtu zemřelých na počátku roku se podílela jak nepříznivá epidemiologická
situace, tak věkové složení
obyvatel,“ uvedli statistici.
Muži umírali v průměru
ve věku 72,9 roků, ženy
ve věku 79,9 let. /čtk/
inzerce
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Úpravy Václavského náměstí
by mohly začít příští rok
n Praha 1 vydala

Vydání územního rozhodnutí
umožňuje magistrátu zažádat
o stavební povolení, po jehož
vydání najde stavební firmu
a začnou samotné práce
na úpravách náměstí.
„Rekonstrukce Václavského
náměstí se výrazně přiblížila.
Náměstí neplní funkci, jakou
by plnit mělo, lidé jím jen
procházejí. Chci, aby se z něj
opět stalo centrum sociálního, kulturního a společenského života,“ uvedla primátorka
Adriana Krnáčová (ANO).
„Nyní budeme čekat na vydání stavebního povolení, ale
nějaké dílčí práce by mohly

Foto čtk

územní rozhodnutí pro
úpravu spodní části
Václavského náměstí.

NÁMĚSTÍ JINAK. Oprava Václavského náměstí by měla vyjít na
150 milionů korun.
teoreticky probíhat už nyní.
Věřím, že stavební povolení
získáme rychle a v příštím roce začneme stavět,“
dodala.

Podle projektu má náměstí
změnit své členění. Ve směru
sever–jih bude rozděleno
zvýšeným prahem a výsuvnými sloupky, které zabrání

Město chce
koupit Trojský
pivovar
Magistrát zvažuje, že
odkoupí zchátralý objekt
bývalého Trojského
pivovaru pro zoologickou
zahradu, aby mohla rozšířit služby pro návštěvníky.
V areálu by mohl vzniknout například přednáškový sál, restaurace nebo
konferenční hotel. Nyní
si Praha nechá zpracovat
posudek, za jakou cenu
by mohla pivovar odkoupit. Areál pivovaru, který
sousedí s jihovýchodní
částí zahrady, je v rukou
soukromníka.
O odkoupení chátrajícího Trojského pivovaru
pro zoo uvažovalo vedení
města už v roce 2015.
Posudek města areál ocenil
na 35 milionů korun, ale
majitel požadoval za historický objekt 80 až 100 milionů korun. /čtk/

vjezdu vozidel bez povolení. Mezi jednoproudovou
komunikací budou takzvané
zálivy s parkovacími místy.
Současné vjezdy do budov
budou zachovány. Na náměstí
také vzniknou podzemní
kontejnery a dobíjecí stanice
pro elektromobily, bude tu
vybudován rovněž základ
pro umisťování vánočního
stromu. Nově tu budou vodní
prvky a pítka a počítá se
i s nadzemními hydranty.
Na chodníku ve východní
části náměstí budou rampy
pro vjezd do budoucích podzemních garáží. Právě o tyto
rampy se vedl dlouho spor,
nesouhlasili s nimi památkáři.
Úprava spodní části náměstí by měla podle dřívějších
informací vyjít na asi 150 milionů korun. /čtk/

inzerce
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Ručíme za návratnost
vašich investic
S námi máte jistotu, že prostředky investované
do společných projektů se vám vyplatí.
Umíme připravit projekt přesně na míru. V jihlavské nemocnici
jsme modernizovali elektrotechnická zařízení a pomohli snížit
výdaje za energie. S naší pomocí tak v Jihlavě ušetří až 4 miliony
korun ročně.
Díky našim zkušenostem a dodávaným technologiím si můžete
být jisti, že ČEZ ESCO je investice do budoucna, která přináší
chytrá řešení pro vaši společnost.
www.cezesco.cz
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Česká Skanska posílá do
Švédska miliardovou dividendu
n Teprve volební rok
zařídil stavebním
firmám zvýšení veřejných investic. Přesto
jsou však v oboru k vidění výplaty tučných
dividend.
Daniel Novák
Švédský stavební koncern
Skanska si letos ze své tuzemské dcery vytáhne podíl
na zisku v podobě jedné miliardy českých korun, jak plyne z informací v obchodním
rejstříku. Výplata dividend
v řádu stovek milionů korun
je ve stavebnictví obvyklá, nic
na tom nezměnily ani hubené
krizové roky. Miliardový řád
je však ojedinělý.

dek běžného období, ale často
Naposledy si podobně
i nerozdělený výsledek minutučnou dividendu vyplatila
před pěti lety z Eurovie CS její lých let, a tak aktuální vývoj
trhu nemusí být limitující pro
francouzská matka. Bylo to
výplatu dividend vlastní961 milionů korun.
kům,“ sdělil manažer
Stavbaři si často
poradenské spostěžují, že jim
Společnost
lečnosti KPMG
výsledky kazí
Strabag letos vyplatí
Pavel Dolák.
nedostatek
rakouské centrále
Skanska má
veřejných zadividendu ve výši
kázek a z toho
na účtu nerozděleného zisplynoucí cenová válka. Podle
ku z minulých
konzultantů
let kolem čtyř
ale výše divimiliard korun.
milionů korun.
dend s aktuálními
Stavebním
výsledky nemusí
firmám navíc hraje
přímo souviset.
do karet skutečnost, že
„Významným faktorem při
stát bývá v předvolební době
výplatě dividend je strateštědrý. „V prvních sedmi měsígie a rozhodnutí vlastníků
cích tohoto roku jsme viděli
daných společností a jejich
velice výrazný nárůst objemu
dividendová politika. Zdrojem veřejných investic. Do jisté
dividend pak není jen výslemíry to souvisí i s proinvestič-

300

ní politikou vlády a volbami,
které v tomto roce proběhnou.
Růst veřejných investic je
vidět zejména ve stavebnictví,
kde se podařilo oživit sektor
a vrátit jej k růstu,“ uvedl
ředitel analytické společnosti
CEEC Research Jiří Vacek.
Například společnost Strabag letos pošle do rakouské
centrály 300 milionů korun.
Majitelé Metrostavu si rozdělí 170 milionů. O případné

dividendě dosud informace
nezveřejnila stavební společnost Eurovia CS. Vyplácet má
ale z čeho. Jen loni v čistém
vydělala 880 milionů korun.
Předloni od ní k mateřské
skupině do Francie putovalo
353 milionů.
Část firem ale místo dividend zalepuje ztráty. OHL ŽS
muselo ze zisku minulých
let přesunout 900 milionů
na sanování loňského obřího
prodělku 1,5 miliardy. K tomu
navíc mateřský španělský
konglomerát OHL musel dceři
do Česka poslat 1,6 miliardy
na zvýšení základního kapitálu. Ztrátu přes 118 milionů
korun kvůli nízkým cenám
na trhu řešil i Průmstav, který
patří do francouzského koncernu Vinci.

Dividendy a sanace českých stavbařů
Skanska

dividenda 1 miliarda korun

Strabag

dividenda 300 milionů korun

Metrostav

dividenda 170 milionů korun

OHL ŽS

sanování ztráty 900 miliony korun ze zisku z minulých let
+ injekce od matky ve výši 1,6 miliardy korun

268176/22

Pramen firmy
inzerce

724 772 248 • prodej@rezidencemodranka.cz
www.rezidencemodranka.cz
Při uvedení hesla E151 během prvního kontaktu s námi získáte při podpisu
rezervační smlouvy vouchery v hodnotě 2 000 Kč na nákup v OD IKEA.

Developer:
Horizon Modřany s.r.o., člen skupiny HORIZON HOLDING
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Miliardář Tykač dotuje
Vršanskou uhelnou
n Hnědouhelná
společnost získala
od spřízněných firem
úvěry ve výši 4,2 miliardy korun.
Vladan Gallistl
Financování společnosti
Vršanská uhelná, která patří
do portfolia miliardáře Pavla
Tykače, svědčí o tom, že podnikatel má evidentně dostatečné zdroje peněz. Přes své
firmy Charlton a Charlinvest
(dřívější vlastník Charltonu)
poskytl těžaři hnědého uhlí
obří půjčky, které ke konci
minulého roku dosáhly
3,26 miliardy korun. Z toho

265239/245

2,59 miliardy korun získala
úvěrů Tykačův mluvčí Jan
Vršanská uhelná od Charlin- Chudomel neodpověděl.
vestu a zbylých zhruba
Tykač je nicméně zcela
670 milionů od Charltonu.
jistě největším věřitelem
Obě půjčky označuje
společnosti. Vršanská
těžební společnost
uhelná totiž od bank
ve výroční zprávě
ke konci uplyza loňský rok
nulého roku
Vršanská uhelná
jako „jiné záměla úvěry
vazky“. Kromě
ve výši „jen“
loni prodělala více než
toho Vršanská
1,37 miliardy.
uhelná dlužila
Poskytnuté
ke konci mizdroje mohla
nulého roku
využít napřímilionů korun.
962 milionů
klad na nákup
společnosti SatoElektrárny
ranix, kterou rovPočerady, o niž
něž kontroluje Tykač.
Tykač letos usiloval.
Včetně této půjčky získal
ČEZ se však nakonec rozhodl
těžař od spřízněných firem
elektrárnu neprodat. Ani tak
4,2 miliardy korun. Na otáznemusí poskytnuté proky týkající se poskytnutých
středky zahálet.

250

inzerce

Peníze poskytnuté
Vršanské uhelné, jež loni
prodělala čtvrt miliardy
korun, se navíc Tykačovi
zhodnocují lépe, než kdyby
je ponechal ležet v bance. Půjčky od Charltonu
a Satoranixu jsou úročeny
roční sazbou 4,57 procenta.
Peníze od firmy Charlinvest
jsou pak úročeny sazbou,
která se odvíjí od jednoměsíční sazby PRIBOR, za niž
si peníze vzájemně půjčují
banky. Tato sazba je pak zvýšena o 2,2 procentního bodu.
V současnosti by se půjčka
úročila sazbou 2,4 procenta.
Je to jen nepatrně více než
úroky u bankovní půjčky,
jejíž výše byla ke konci roku
800 milionů.

Krátce
Energie pro CETIN dodá
po tři roky EP Trading
Telekomunikační společnost CETIN poprvé uzavřela smlouvu na dodávku
energií na více než rok.
Elektřinu a plyn bude až
do roku 2020 dodávat společnost EP Energy Trading
ze skupiny EPH, kterou
vlastní podnikatel Daniel
Křetínský (kontroluje
i vydavatele deníku E15 –
Více E15.cz
pozn. red.). 

ZVVZ Milevsko
se vrací na Ukrajinu
Kontraktem na odlučovací
zařízení za osmnáct milionů korun s firmou Kolos
Charkov se milevská firma
ZVVZ-Enven Engineering
vrací na ukrajinský trh.
Kvůli konfliktu v Donbasu tam přišla o zakázky
na ekologizaci uhelných
elektráren za stamiliony
korun. /čtk/

Lidl spustil e-shop.
Zatím bez potravin
Pro začátek jen zaměstnanci
si mohou objednávat zboží
v e-shopu, který v Česku
spustil německý maloobchodní řetězec Lidl. Po skončení pilotního provozu tam
budou moci nakupovat
všichni zákazníci.
O vstupu Lidlu na internetový trh se spekulovalo
několik měsíců, český e-shop
je v rámci společnosti první
ve střední a východní Evropě
a celkově čtvrtý. „Zátěžová
zkouška v podobě 9,5 tisíce zaměstnanců a jejich
nejbližších pořádně otestuje
všechny systémy jak na straně e-shopu, tak v logistickém
centru,“ uvedl generální
ředitel českého Lidlu Pavel
Stratil.
„Začátek e-shopu bude
určitě bez potravin,“ upřesňuje mluvčí Lidlu Zuzana
Holá zaměření na spotřební
zboží, ale nemá informace,
kdy ve výběru přibudou
potraviny.
„Prodávat potraviny on-line je hodně složité kvůli
distribuci,“ vysvětluje ředitel
výzkumné společnosti GfK

Tomáš Drtina v rozhovoru
pro magazín E15 Premium
Sámoška 4.0, který vychází příští pondělí. „Dostat
potraviny čerstvé a v přesný
čas na přesné místo je hodně
drahé a řadu e-shopů to brzdí
v jejich expanzi.“
Už ke konci loňského roku
Lidl v Plzni spustil logistické
centrum, ze kterého zásobuje
obchody v Německu, Belgii
a Nizozemsku. Ve skladu
na západě Čech pracuje v třísměnném provozu více než
tisíc zaměstnanců. Vyskladní
až milion kusů zboží týdně.
Zatímco loni v tuzemsku
provozovalo e-shop 84 prodejců ze 125 největších hráčů
na trhu, letos jich je přes
devadesát, ukazuje průzkum
konzultační společnosti
Acomware. /mit/  Více E15.cz

Více o retailových tématech se
dočtete v novém magazínu E15
Premium, který vychází 18. září.
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Liglass se snaží vydělat
přes čínskou firmu
legy z firmy Liglass
Trading nastartovali
díky projektu v Kyrgyzstánu růst akcií své
ho podniku IICN.
Nguyen Thuong Ly
Železnobrodská firma
Liglass Trading musí do poloviny září vyplatit částkou
37 milionů dolarů ruskou
společnost RusGidro. Ta
byla původním investorem
projektu kaskády vodních
elektráren na řece Naryn
v Kyrgyzstánu. Pokud Liglass
nezaplatí, kyrgyzská vláda
zřejmě zakázku vypoví.
Firma, u níž panují pochybnosti, zda tak náročný

logicky zvládne, nicméně
už nyní pomáhá vlastníkům
zvyšovat majetek. Michael
Smelík, Juraj Pavol a Jiří Vojtěchovský z Liglass Trading
totiž figurují i v jiné firmě,
která s tendrem zdánlivě
nesouvisí, jak upozornila
kyrgyzská média.
Původně čínskou firmu
China Intelligence Information Systems (IICN) si
tři jmenovaní v červnu 2017
v Nevadě přeregistrovali
na sebe. Její akcie následně
od 10. července, kdy byla
podepsána smlouva mezi
Liglass Trading a kyrgyzskou vládou na výstavbu
elektráren, zažily v několika
dnech dramatický vzestup,
z 0,01 dolaru na 0,32 dolaru.
Aktuální tržní hodnota fir-

my, jejíž akcie se obchodují
na burzou neregulovaném
trhu OTC, tak nyní přesahuje
deset milionů dolarů.
Společnost IICN v červenci vydala prospekt pro
případné investory Liglassu,
kde popisuje údajné rozsáhlé
zkušenosti Liglass Trading.
„Jako dobře známý hráč
v poli obnovitelných energií
v České republice, Liglass
skočila po příležitosti vybudovat kaskádu elektráren
v projektu CASA-1000,“ píše
IICN. Pražský hrad, ministerstvo průmyslu a obchodu
i experti z oboru přitom
dříve řekli, že o firmě nikdy
neslyšeli. IICN rovněž v textu
přiznává přípravu určité
formy fúze s Liglassem, z něhož mají případní investoři
Více E15.cz
profitovat. 

Foto čtk

n Michael Smelek s ko- projekt finančně a techno-

PŘES MILION KAROSERIÍ

MLADOBOLESLAVSKÁ ŠKODA AUTO se chystá zvýšit
produkci své lisovny o třetinu. Továrna by pak mohla vyrábět
až 1,2 milionu karoserií ročně. Zvýšení kapacity linky zajistí
hlavně dobrovolné směny zaměstnanců za příplatky. Škodovka také pokračuje v dílčích investicích, k nimž patřilo spuštění
Více E15.cz
druhého automatického lisu letos na jaře. 

273231/20

inzerce

Po dvou letech chození
se mu prý ošoupala
podrážka.
Také na vás zákazníci zkouší
nesmyslné reklamace?
Nepříjemnosti vyřešíme za vás.
D.A.S. právní ochrana pro živnostníky
a firmy šetří vaše peníze, čas i nervy.
www.das.cz | +420 267 990 711 | info@das.cz
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n Aténská vláda si
může jít na finanční
trhy pro nejlacinější
půjčku od machinací
se statistikami
v roce 2009.
Jaroslav Bukovský
Investoři a spekulanti zapomínají na řeckou dluhovou
krizi a předhánějí se v ochotě,
jak lacino půjčit vládě v Aténách. Součástí toho je takřka
hon na řecké státní bondy,
které podle dluhopisového
indexu agentury Bloomberg
jen za poslední rok podražily
o 28 procent. Takřka obsesivní zájem o řecký dluh vedl
k masivnímu propadu úroků,

Kurzovní lístek ČNB
Země

které investoři za své peníze
požadují. Řecko je tak schopné si půjčit za roční úrok
2,9 procenta, tedy nejlaciněji
od podzimu roku 2009, kdy
se provalilo fixlování země
ohledně hospodaření státních
financí.
„Pokles výnosů řeckých
státních dluhopisů je reakcí
na pozitivní postoj hlavních
věřitelů, jimiž jsou země
eurozóny a Mezinárodní
měnový fond. Tomu nahrávají příznivé údaje o řeckých
veřejných financích. Konečně
navíc vychází aritmetika
dlouhodobé fiskální udržitelnosti, aniž by se musely znásilňovat předpoklady o vývoji
řecké ekonomiky,“ říká hlavní
ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek.

Platnost od 11. 9. 2017

Množství

Atény si tak půjčují například
třikrát levněji než Brazílie
a o třetinu levněji než Island.
Hlad po řeckých dluhopisech je ale přehnaný. „Úroky
z řeckého dluhu padly nerealisticky nízko a neodpovídají
dlouhodobému riziku pro investory, že dluhopisy nebudou
splaceny v plné výši,“ upozorňuje na možnou bublinu
analytik BH Securities Martin
Vlček. Dluhopisovému trhu
ostatně nedokáže sekundovat
ten akciový, aténská burza
sice letos o pětinu posílila,
oproti situaci před dluhovou
krizí jsou ale ceny akcií ani
ne třetinové. Speciálním
případem jsou banky, akcie
čtyřky největších finančních
domů v zemi jsou maximálně
na několika procentech svých
kurzů z podzimu 2009.
„Řecko bylo dlouho pětkařem finančních trhů, jednou
nohou v bankrotu. Nyní se
však zlepšilo, ale ne o víc
než o půl stupně. Stav jeho
ekonomiky je stále dramaticky špatný, dokonce stále
propastněji ve svém ekonomickém výkonu zaostává
i za dalšími problémovými zeměmi jižního křídla eurozóny
typu Španělska,“ připomíná
hlavní ekonom Cyrrusu Lukáš
Kovanda.

Akcie na pražské burze

Kurz

Název

11. 9. 2017

Kurz [Kč]

Změna

Austrálie

1

17,482

CETV

90,95

-0,87 %

Čína

1
1

3,332

ČEZ

416,70

-0,31 %

Dánsko

3,505

EMU

1

26,075

Erste Bank

917,80

0,97 %

Chorvatsko

1

3,511

Fortuna

147,00

1,38 %

Japonsko
Kanada

100
1

19,999

Kofola

416,00

0,60 %

17,940

KB

964,00

-0,80 %

76,25

0,26 %

100

8,513

Moneta

2,783

O2 CR

271,00

0,44 %

Polsko

1
1

6,144

Pegas

1 007,00

0,30 %

Rusko

100

37,999

1
1

2,724

15 760,00

-0,87 %

TMR

700,00

-1,41 %

Unipetrol

327,80

1,80 %

643,60

1,35 %

Maďarsko
Norsko

Švédsko
Švýcarsko

22,865

Philip Mor. ČR

Turecko
USA

1

6,394

1

21,736

VIG

Velká Británie

1

28,730

Celkový objem (v tisících korun)

422 550

Foto profimedia.cz

Foto reuters

Na trhu zuří boj
o řecké bondy

NEPOVOLENÁ PLÍSEŇ

ČÍNSKÉ CELNÍ ORGÁNY zakázaly dovoz široké škály měkkých plísňových sýrů, protože obsahují příliš mnoho bakterií,
které nebyly oficiálně povoleny. Opatření pocítí především
francouzští a italští výrobci sýrů, jako je brie, camembert,
gorgonzola a rokfór, ale i výrobci britské delikatesy stilton.

Akcie, měny & názory

Ondřej Tollinger

O hypotékách
a spořicích
účtech
ČNB se chystá možná k druhému zvýšení úrokových
sazeb v tomto roce. Jasněji
budeme mít už 27. září, kdy
se uskuteční další důležité
setkání bankéřů na toto
téma. Commerzbank dokonce spekuluje nad možností,
že letos budou úrokové sazby
růst dokonce dvakrát.
Možná však bankéři
naplánují třetí zvýšení
až na rok 2018 a nechají
delší čas mezi jednotlivým
zvedáním sazeb. Není tedy
vyloučeno, že v příštím
roce se úrokové sazby ČNB
posunou k hodnotě 0,75
procenta. Růst sazeb bude

těšit bankovní domy, protože
ty po dlouhé době snižování
sazeb u hypoték je budou
moci postupně nechat růst
a i když objem hypoték se
může začít snižovat, tak
i přesto může ziskovost bank
růst. Především vlivem končící fixace u nízko úročených
hypoték. Spotřebitelé se
tedy budou muset připravit
na situaci, že měsíční splátky hypoték pomalu, ale jistě
začnou růst.
Na druhou stranu spotřebitele může začít těšit také
související otočení sazeb
u spořicích účtů, které se
od nulových hodnot postupně mohou otáčet a začít růst.
Zde však nečekejme žádné
rychlé drama, ale naopak
pozvolný růst s tím, jak se
budou objevovat první banky potřebující více prostředků pro půjčování. Tento stav
následně bude chladit ekonomiku a nás bude motivovat
k odkládání prostředků
na spořicí účty.
Autor je makléřem Patria Finance
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Bitcoin silně oslabuje
n Elektronická měna
reaguje na úvahy
čínských úředníků
o dalším omezení trhu
s kryptoměnami.
Cena bitcoinu včera klesla o více než 100 dolarů
na 4108 dolarů, ještě asi před
týdnem však tato kryptoměna atakovala hranici
5000 dolarů. Bitcoin tak
reagoval na zprávy, že čínská
vláda hodlá zavřít domácí
trhy kryptoměn.Kurz bitcoinu od začátku roku vzrostl

o téměř 350 procent. Od 4.
Nyní Peking posouvá
září, kdy Čína zakázala jedsnahu regulovat obchody
notlivcům a organizacím
s kryptoměnami
získávat finance
na novou úroveň.
prostřednicPodle analytika
tvím primární
a zakladatele
Cena bitcoinu
nabídky mincí
serveru Crypse za poslední týden
(ICO), cena
to Compare
propadla o více než
bitcoinu klesla
Charlese Hao více než tisíc
ytera by Čína
dolarů.
mohla být
ICO se použíjen jednou
dolarů.
vá při vydávání
z mnoha zemí,
nových kryptokteré usilují
měn, podle centrální
o regulaci trhu, jebanky to ale představuje
hož hodnota dosahuje
nelegální získávání financí.
150 miliard dolarů. /čtk/

1000

Apple chystá sázku
na dražší iPhone
n Americká technologická společnost se
snaží vypořádat s poklesem prodejů.
Michal Tomeš
Na dnešní večer připravuje
americký výrobce elektroniky
Apple tradiční představení
nových výrobků. Nejočekávanější novinkou má být
nová verze chytrého telefonu
iPhone, která je pro Apple zá-

sadní. „Tato produktová větev
přináší cca dvě třetiny příjmů
celé firmy,“ říká šéfredaktor
serveru MobilMania.cz Filip
Kůžel.
Po třech vzhledově podobných generacích telefonu letos veřejnost očekává
designovou revoluci, která
by se měla na novém modelu
projevit především větším
displejem, který bude zasahovat do všech rohů telefonu,
a absencí typického kulatého
tlačítka.

„Je nutné dodat, že dnešní
iPhone není jen hardware,
ale běží na něm software
a služby, které Apple drží
pěkně pod pokličkou,“ říká
k dostupným informacím
o novém iPhonu Kůžel.
Apple však u nového telefonu
chystá také méně příjemnou
novinku. Cena iPhonu podle
dostupných informací začne
na 999 dolarech, nejdražší
varianta by měla stát ještě
o 200 dolarů více.

Více E15.cz

Krátce
Google se odvolal proti pokutě od Evropské komise
Americká internetová společnost Google se odvolala
proti verdiktu Evropské komise, která jí koncem června
vyměřila rekordní pokutu 2,42 miliardy eur za zneužití
dominantního postavení na trhu.Více E15.cz

Německý investor Wöhrl
chce koupit Air Berlin
Německý investor Hans
Rudolf Wöhrl nabídl za převzetí zkrachovalé letecké
společnosti Air Berlin
500 milionů eur. Ostatní zájemce o zkrachovalou aerolinku, společnosti Lufthansa,
Condor a Germania, cestovní
kancelář TUI a investora
Niki Laudu, vyzval, aby se
k jeho nabídce připojili.

Clo po brexitu může činit přes čtyři miliardy liber
Zavedení pobrexitových celních kontrol by britské firmy
mohlo přijít na více než čtyři miliardy liber ročně. Vypočítala to organizace Institute for Government. Britskou vládu vyzvala, aby podnikům pomohla celní změny plánovat
a dala jim co nejvíce času, aby se mohly přizpůsobit.

Nejlepší rating na světě má Německo
Analytická společnost Dun & Bradstreet zvýšila rating
Německu v kategorii nejnižšího rizika návratnosti investice o jeden stupeň. Jde o nejlepší rating země ze 132 hodnocených států. Důvodem je zlepšující se makroekonomické
i mikroekonomické prostředí.

Turecká ekonomika silně roste
Turecké hospodářství rostlo ve druhém čtvrtletí meziročně o 5,1 procenta. Po propadu, který následoval
po loňském pokusu o puč, tak pokračuje oživení z prvního
čtvrtletí podporované vládními daňovými pobídkami. /čtk/

268174/28

inzerce

NOVé byty
horoměřice
602 206 999 | velkabrana.cz
prodej@velkabrana.cz
Při uvedení hesla e151 během prvního kontaktu s námi získáte při podpisu
rezervační smlouvy vouchery v hodnotě 2 000 Kč na nákup v oD iKeA.

 byty 2+kk – 4+kk  velikosti 52 – 95 m2
 balkony, terasy, předzahrádky  10 minut na metro
 10 minut na letiště  dokončení Q1/2018

Developer: Shikun & Binui Horoměřice s.r.o., člen skupiny HORIZON HOLDING
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Volby v Moskvě
posílily opozici
notné Rusko získala
v hlavním městě
77 procent hlasů,
v některých obvodech
ale nemá ani jediný
mandát.
Ruská opozice zaznamenala
v nedělních komunálních volbách nemalý zisk hlasů v centrálních obvodech hlavního
města. Vyplývá to ze zatím
neúplných výsledků, o nichž
včera informovala ruská média. Vládní strana Jednotné
Rusko, která se zřejmě stane

v celostátním měřítku jasným
vítězem, nezískala v některých moskevských obvodech
dokonce ani jediný mandát.
Moskva má 125 obvodů.
Opozice vyhrála ve čtrnácti
z nich, kde získala právo
jmenovat starostu. V dalších
více než padesáti obvodech
se do místních zastupitelstev
dostali opoziční kandidáti.
Radnice některých moskevských obvodů tak zřejmě
povedou osobnosti známé
z opoziční scény včetně vůdce
opoziční strany Solidarita Ilji
Jašina nebo novináře z ostře
opozičních novin Novaja
gazeta Ilji Azara.

Podle neúplných výsledků v komunálních volbách
v Moskvě hlasovalo 77 procent zúčastněných voličů pro
Jednotné Rusko a 12 procent
voličů pro Jabloko.
Dokonce i šéf moskevské
volební komise Valentin
Gorbunov konstatoval, že
Moskvané změnili své politické preference.
Zatímco dosud byly v metropoli za hlavní opozici vůči
Jednotnému Rusku považováni zastupitelé komunistů
a levicové strany Spravedlivé
Rusko, nyní se do čela opozice
postavilo právě liberální
Jabloko. /čtk/

Slovenská koalice se dohodla
Předsedové tří vládních stran
na Slovensku včera podepsali
dodatek ke koaliční smlouvě,
kterou v srpnu vypověděla
Slovenská národní strana
(SNS). Tím vyvolala krizi
v koalici.
Dodatek předpokládá například pravidelné konzultace
zástupců koaliční stran. SNS
po překvapivém vypověze-

ní koaliční smlouvy, která
upravuje priority vládních
stran a principy jejich vzájemné spolupráce, nejprve
požadovala přípravu nového
dokumentu. Později ovšem
ustoupila a spokojila se pouze
s dodatkem.
„V rámci koalice vznikají
třenice. Tato koaliční smlouva
v podobě svého dodatku je

základem mnohem lepší
diskuze a řešení krizových situací,“ řekl předseda SNS a šéf
sněmovny Andrej Danko.
Premiér a šéf nejsilnější
vládní strany Smer-sociální demokracie Robert Fico
označil situaci po vypovězení
koaliční smlouvy za „komunikační krizi“, ze které však
koalice vyšla posílena. /čtk/

Foto reuters

n Vládní strana Jed-

PIETA V NEW YORKU

SPOJENÉ STÁTY si včera připomněly šestnácté výročí
nejkrvavějších teroristických útoků na území USA, při kterých
zahynuly téměř tři tisíce lidí. Před památníkem obětí útoků
z 11. září 2001 na Dvojčata se na Manhattanu sešli příbuzní,
přátelé obětí a další obyvatelé New Yorku.

Krátce
Švédové pořádají největší manévry za čtvrt století
Švédsko zahájilo největší vojenské cvičení za posledních
23 let. Třítýdenních manévrů se zúčastní téměř 20 tisíc vojáků.
Důvodem je podle Švédů vážnost situace v regionu s ohledem
na „rostoucí tlak“ Ruska na Estonsko, Litvu a Lotyšsko a ruskou
anexi Krymu.

OSN: Venezuela se dopustila zločinů proti lidskosti
Venezuelské bezpečnostní složky se zřejmě dopustily zločinů proti lidskosti tvrdými zákroky proti demonstrantům.
Oznámil to vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad
Husajn. Dodal, že policejní brutalita ve Venezuele si žádá
mezinárodní vyšetřování. /čtk/

276492/13

inzerce

ThinkPad je tu s Vámi už 25 let

Společnost Lenovo® doporučuje
systém Windows 10 Pro.

Lenovo ThinkPad je synonymem dokonalého
pracovního notebooku pro náročné uživatele.

S procesory Intel® Core™.

lenovo.cz

Intel, Intel Logo, Intel Inside, Intel Core a Core Inside jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích.
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Tvář dne

Foto profimedia.cz

Jsou tu i vítězové z jiných
stran, než je Jednotné Rusko.
To je skvělé. To je pluralismus,
to je politická soutěž,
řekl o výsledcích komunálních
voleb v Moskvě mluvčí ruského
prezidenta Dmitrij Peskov
str. 10

Jana Havligerová

Platy učitelů
a lámání
chleba
Očekávané se stalo skutkem.
Vládní koalice schválila zvýšení platů, učitelé si polepší
o patnáct procent, ostatní
zaměstnanci státu o deset.
Dohodnuté zvýšení i termín,
odkdy bude platit, přesně
odpovídají tomu, co chtěly
odbory.
Skvrnou na slunci, které
zalilo předvolební krajinu,
tak už zůstávají jenom nenaplněné požadavky vysokých
škol. Jednání koaličníků
tedy budou pokračovat
a jistě dospějí k přijatelnému
výsledku. Nebude to možná
kýžená částka přesahující
čtyři miliardy korun, o níž
mluví rektoři a ministerstvo školství, ale nějaká ta
miliarda se ještě z temných
rozpočtových koutů vymete.
Předběžná dohoda lídrů
vládních stran už je v podstatě na světě.
Odbory ovšem zůstávají
ve střehu. Logicky – slib zvýšení tarifních platů od letošního listopadu se musí ještě
přetavit v celkovou částku,
v podstatě celoroční man-

datorní výdaj ve výši zhruba
24 miliard korun, který bude
zapsán v plánu státních
financí na příští rok.
Špičky vládní koalice se
sice na tom, že je nutné zvýšit platy učitelům i ostatním
zaměstnancům ve státní
správě, shodly poměrně
rychle. Radostné jednání,
soudě podle výrazu zúčastněných, to ale nejspíš nebylo.
Kysele se tváří i rezortní ministři, kteří se budou muset
vzdát zhruba čtvrtiny peněz,
které letos ještě nestačili

Peníze, které jdou do
školství, bude možné
nazvat investicí do
budoucnosti, až
pokud se podaří
školství reformovat.
utratit. To aby bylo možné
uspokojit vysoké školství.
Tenhle moment je hodný
zaznamenání. Přestože se
rétorika i volební programy
vládních stran hemží slovy
o tom, jak důležitou prioritou je školství, když dojde
na lámání chleba, každý
z ministrů si chrání svůj
skrojek. Říkat voličům, že
kvůli učitelům se vzdali byť
jen nepatrné části „rezortních“ financí, podle nich
žádný tahák není. Naopak.
S prominutím urvat na po-

slední chvíli něco na úkor
druhých, to by bylo terno. Co
kdyby se ministři po volbách
náhodou vraceli do svých
úřadů.
Výdělky kantorů by tedy
měly stoupnout. Po právu, ty
současné jsou hanebné. Není
to ale kouzelný proutek,
jehož mávnutím se tuzemské
školství povznese na vyšší
úroveň. Možná dokonce ani
příliš nepohne s věkovým
složením učitelských sborů.
Připomeňme, že celá třetina
kantorů je ve věku 46 až
55 let, přes dvacet procent
ve věku 56 až 65 let. Mezi
26 a 35 lety je jenom necelým
patnácti procentům českých
učitelů. Mladí se do školství
zjevně nehrnou a jistě to
není jen kvůli mzdovému
ohodnocení. Veškeré peníze,
které jdou do školství, bude
možné nazývat investicí
do budoucnosti teprve ve
chvíli, kdy se podaří školský
systém zásadně reformovat.
Vládní koalice se nezabývala jen a pouze platy.
Sobotkův kabinet opět
diskutoval o celém návrhu
státního rozpočtu na příští
rok. S tím, jak se blíží termín
jeho odeslání do parlamentu,
jednání ministrů čím dál tím
víc připomíná handrkování
na arabském trhu. Nic kloudného z toho nekouká. Ani
definitivní jemné rozpočtové
ladění nezmění fakt, že plánovaných investic opět bude
pomálu a přednost dostanou
výdaje na provoz státu.

Kresba Břetislav Kovařík

Komentář

| 12 | ROZHOVOR S PŘEDSEDOU ČESKÉ PIRÁTSKÉ STRANY IVANEM BARTOŠEM

Chceme zprůhlednit ČEZ.
Proto asi skončíme v opozici

Foto E15 Anna Vacková 2x

n Česká pirátská strana má podle
předvolebních průzkumů dosud
největší šanci proniknout poprvé ve své
historii do Poslanecké sněmovny.
Voliče láká v první řadě na digitalizaci
státní správy a transparentnost
veřejné moci. To jsou ovšem
témata, která se stále více prosazují
i do programů tradičních velkých
stran. „Nevěřím, že ty strany rozumějí
tomu, co do vlastních programů píšou,“
říká předseda Pirátů Ivan Bartoš.

VOLEBNÍ
ROK

2017

Martin Čaban
Nedávno jste se vymezil proti „antibabišovské
frontě“ na politické scéně
a o pár dní později jste
ztrhal program hnutí ANO
i s odkazem na italský fašismus. Jak se jako aspirant
na účast v nejvyšší politice
díváte na fenomén Andreje
Babiše?
Andrej Babiš je produkt
politiky, která tu byla před
ním. Já netvrdím, že kritika
Andreje Babiše od stran,
které si na tom budují kampaň, není opodstatněná. Ale
je pokrytecká. Protože pan
Babiš dlouhá léta čile s politiky obchodoval. Se stejnými
politiky, které dnes sám kritizuje. Prostě se v jednu chvíli
rozhodl, že už nechce obíhat
politiky, že politickou moc
může uchopit sám. Kvalitativně mezi nimi není rozdíl.
Jinak já jsem program hnutí ANO četl a jsou tam věci,
které jsou hodné principiální
kritiky. Třeba představa
státu, který bude lidi sledovat
na každém kroku. Je to program, který apeluje na nějaké
až fašizoidní tendence. Ale
hlavně ten program je napsaný, jako by pan Babiš neseděl
přes tři roky ve vládě, jako
kdyby pan ministr Pelikán
nešéfoval rezortu, který mohl
dávno umožnit zakládat
firmy za jeden den.
Nejste klasická catch-all party. Jak vypadá váš
typický volič?
Je to člověk svobodomyslný,
člověk, který už má zkušenost se životem v zahraničí
a řekl bych, že je nejčastěji
mezi 20 až 35 lety. A pak je
druhá skupina, kam patří
i senioři, a to jsou lidé, kteří
mají historickou zkušenost
a vidí cyklus, v němž se
nejenom v Česku, ale leckde
v Evropě politika kamsi nepříjemně vrací. Ať je to Viktor

Orbán v Maďarsku, úspěch
kotlebovců na Slovensku,
konzervativní vláda v Polsku.
Pirátům rozumějí a budou
je volit lidé, kteří chtějí
zachovat svobodu. Kteří vědí,
že možnost rozhodnout se je
daleko důležitější než falešný
pocit bezpečí, než standardizace na základě nějakých
pseudotradic.
Vaším velkým tématem
je digitalizace státní správy.
Tu už ale letos volič najde
snad v každém programu.
V čem si myslíte, že jste
lepší?
Já v podstatě nevěřím, že ty
strany rozumějí tomu, co
do vlastních programů píšou.
Stačí se podívat, jak se dělají
zakázky kolem IT v Praze,
jak se pracuje se Smart Cities
a podobně. Pirátská opozice
na magistrátu proti tomu

Rád bych viděl
stabilizaci měnové
unie. Pak se pojďme
bavit o přijetí eura.
vystupuje, připravuje protinávrhy a zastavili jsme už
vyhození peněz za projekty
v řádu stovek milionů korun.
Pirátská strana není strana
ajťáků – máme obrovské
množství pedagogů, sociologů, odborníků z oblasti
ekologie. Ale všichni jsme
lidé, kteří rozumějí informační společnosti a sítím.
Víme, jak fungují služby,
mnozí z nás byli řadu let v zahraničí, kde jsme viděli, jak ty
věci mohou fungovat. Politici
z jiných stran, kteří usedají
do parlamentu a na ministerstva, s tím nemají žádnou
osobní zkušenost. Já pracuju
jako systémový architekt
a systémy srovnatelné s EET
sekáme jako Baťa cvičky
pro největší firmy s realizací
do roka a za úplně jiné peníze
než stát. Ten vyrábí historicky třeba Státní pokladnu
pana Kalouska nebo Jednotné
inkasní místo, které stálo už
3,5 miliardy, a pan Kalousek

se nestydí si ho dát znova
do programu.
Navrhujete nahradit
dnešní daň z příjmu a odvody na straně zaměstnance
i zaměstnavatele jedinou
rovnou daní se sazbou
47 procent. Co vás k tomu
vede?
Hlavní problém vidíme v tom,
že systém daní a odvodů se
u nás 25 let komplikoval.
A když už to vypadalo, že to
víc nejde, přišla superhrubá
mzda. Když jsme zveřejnili,
že Piráti chtějí snížit zdanění
práce u zaměstnanců
o 1,6 procentního bodu
na 47 procent, tak se lidé
vyděsili: „Cože? Sedmačtyřicetiprocentní daně!“ Na tom
vidíte, že v tomhle systému
vlastně lidé nevědí, kolik
za ně reálně zaměstnavatel
platí, jaké vlastně platí daně.
Ten systém je dnes netransparentní. Počítali jsme
náklady navrhované změny
a vychází to v řádu jednotek
miliard zátěže do rozpočtu.
I pár miliard může
bolet. Vidíte někde rezervy
ve státních příjmech?
Stamiliardy se točí kolem
bank a dalších nadnárodních
firem, přičemž tento kapitál
ani nezůstává v Česku. Škoda
že se naše vláda nedokázala aktivně zúčastnit debat
kolem kauzy Panama Papers,
když se řešil společný evropský postup proti daňovým
rájům a probíhala diskuze
o společném daňovém základu. Chybí nástroj, který by
zajistil, aby se zisky danily
tam, kde vznikají. A pak jsou
tu sektory, které jsou už dnes
regulované.
To samozřejmě nabourává
svobodný trh, ale my nejsme
neoliberální strana. Neříkáme, děj se vůle svobodného
trhu, tady máte bibli, ústavu
a bouchačku. Jenže regulační
úřady nefungují, jak mají.
A pak přijde pan ministr
Mládek a řekne v přímém
přenosu, že mu návrh zákona
napsali operátoři. V tu chvíli
si říkám, že by měl mít registr lobbistických kontaktů
a ušetřil by si tohle přiznání.
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Pokud uspějete ve volbách, budete muset nějak
koexistovat s tradičními
stranami. Jak vidíte koaliční
potenciál Pirátů?
Jako široký za splnění podmínek, které máme zveřejněné
v povolební strategii. Ale
bohužel ty podmínky jsou poměrně striktní a většina stran
se diskvalifikuje již nyní svým
personálním obsazením.
Nám prostě na tom volebním
autobusu jezdí nějací lidé
a někteří z nich jsou ještě
pořád v politice. A my je nepovažujeme za důvěryhodné
partnery. Máme 20 vyjednávacích priorit, tak se uvidí.
Ale je pravděpodobné, že
skončíme v opozici. Naše priority přitom nejsou přemrštěné a řadu z nich mají i ostatní
strany ve svých programech.
Akorát že na prvním místě
je zprůhlednění ČEZ. Což bohužel odmítají ostatní strany
nasáté na tohle vemínko.

Všichni by věděli, že je koupený, ještě předtím, než šel
s tím návrhem do sněmovny.
Část lidí jste popudili svým předvolebním
„vězeňským autobusem“
s karikaturami Miroslava
Kalouska, Davida Ratha
nebo Bohuslava Sobotky.
Nemáte zpětně pocit, že jste
to trochu přehnali?
Vůbec ne. Já s tím autobusem
jezdím a reakce lidí jsou normálně pozitivní. Já si myslím,
že je to vtipné. Pár negativních reakcí jsem zaznamenal,
paradoxně to bylo v souvislosti s panem Kalouskem. Ale
já si prostě myslím, že když
chce někdo volit TOP 09,
tak si musí uvědomit, že to
je i s ním. Nezapomínejte
na zákon o hazardu, nezapomínejte na sKarty.
Kdyby byl na autobusu
vyveden třeba pravomocně odsouzený náměstek
Vladimír Šiška, bylo by to
něco jiného, než když tam
vymalujete lidi, kteří dosud
nebyli za nic odsouzeni.
Všichni jsou nevinní, jistě.
Ale vzadu na tom autobusu
je i heslo o kontrole moci
a mocných. A my si myslíme, že kdyby ti politici byli
transparentní a dělali to, co
říkají, tak na tom autobusu
nakreslení nejsou.
Sporný je i váš návrh,
aby soudce na základě jejich
„veřejných karet“ hodnotili lidé v kárném senátu,
v němž by ovšem měla být
většina nesoudců. Opravdu
se nebojíte o nezávislost
soudů?
Já nevím, jestli ta nezávislost
je v současné chvíli zaručená.
Jmenování soudců je složitý
a nepřehledný proces, ale
nefigurují v něm například
žádné prověrky na úrovni
toho, co dělá NKÚ, které by
zaručovaly už v počátku, že
je soudce nestranný. My jako
Česká pirátská strana vedeme
řadu různých principiálních
soudů většinou v souvislosti
s právem na informace, ale
třeba i proti amnestii. Prostě
soudci nějak soudí a já bych
chtěl vědět, jak ten který
soudce dosud soudil, jaká je
jeho historie. Leccos se dá
vygooglit...
No právě. Pracovní historie soudce přece není nic
tajného.
No takže neexistuje žádný
důvod, proč by to nemohlo
být agregované. My ty věci

No s Andrejem Babišem
byste se možná na provětrání ČEZ dohodli...
Jenže tam zase narážíme
na tu předchozí podmínku
důvěryhodnosti.

nepálíme od boku a nejsme
populisti. Ten návrh nemluví
o hodnocení soudců laickou
veřejností. Jedná se o požadavek na změnu struktury
kárného senátu. A tam je
dnes více soudců než nesoudců. Ale pořád jde o odborníky
– jsou to právníci a advokáti,
pouze nesedí v roli soudce.
Nenavrhujeme nějaké hodnocení prostřednictví lajků
na Facebooku.
Jenže když si člověk čte
váš program, tak to tak
vypadá...
Proto jsem rád, že se na to
ptáte, snažím se to vysvětlovat. My si myslíme, že poměr
sil v kárném senátu samozřejmě složeném z právníků
by se měl oproti dnešku
otočit ve prospěch těch, kteří
nejsou soudci. Náš program
v oblasti soudnictví připravovali lidé, kteří jsou v praxi
právníci a soudci. Opravdu
jsme to nestloukali na koleni.
V programu píšete o potřebnosti českého členství
v EU a také o potřebě její
reformy. Jak se ale díváte
na současnou debatu, zda
se hrnout do integračního
jádra, nebo zůstat na periferii?

Náš program
v oblasti justice
připravovali právníci
a soudci. Opravdu
jsme to nestloukali
na koleni.
Česká republika je členem
EU. Z toho plynou závazky,
které je třeba naplňovat.
A my evropskému projektu
věříme. Rádi bychom Evropskou unii viděli jako více
demokratickou strukturu,
kde se více respektuje subsidiarita a národní specifika.
Ale tendence Evropu roztrhat
tu jsou. A kdyby došlo k nějakému dělení Evropy, tak je
samozřejmě lepší být s těmi,
kdo pojedou dál, než s těmi,
kteří budou odpadávat.
O setrvání či odpadnutí
může rozhodovat vůle přijmout euro. Jak se na společnou měnu díváte?
Přijetí eura je náš závazek.
Euro je otázka spíše politická než ekonomická. Česko by
se především mělo aktivně
účastnit debat o uspořádání eurozóny. V Německu

a Francii je v zásadě na začátku debata o společném
ministru financí, protože
je samozřejmě těžké držet
v měnové unii zcela rozdílné
ekonomiky, ale zase se mi
nezdá, že by bylo vhodné
řídit centrálně sociální nebo
mzdové politiky.
Vzhledem k tomu,
jak k tomu přistupujete
zeširoka, předpokládám, že
byste se do eurozóny úplně
nehrnul...
Rád bych viděl větší stabilizaci měnové unie, jasná
pravidla například pro řešení
krachu států. Pak se pojďme bavit o tom, že můžeme
přijmout euro.
V otázce NATO je váš
program ještě stručnější než
u EU. Jak by měla aliance
vypadat, aby se vám líbila?
Na tom není nic moc co
vymýšlet. Česko je členem
NATO, v Pirátské straně jsou
různé pohledy na to, jak má
aliance fungovat. Nikdy jsme
ale nechtěli z NATO vystupovat a nevím, jak tento hoax
vznikl. NATO je obranný
pakt, a my jsme proto kritičtí
k některým intervencím, které nebyly schváleny Radou
bezpečnosti OSN.

Dvacet podmínek je
prostě na koaliční jednání
zřejmě moc. Co pro vás
bude volební úspěch?
Deset procent.

Ivan
Bartoš (37)
Vystudoval
informační
studia
a knihovnictví
na Filozofické
fakultě UK. Zabývá
se databázovými systémy
a informačními službami
na internetu. Spolupracoval
v této problematice i s Národní
knihovnou a Státní technickou
knihovnou. Jako IT specialista
pracoval mimo jiné pro českou
pobočku T-Mobilu, dnes pracuje
pro různé firmy v oblasti
návrhů informačních systémů.
V České pirátské straně působí
od jejího založení v roce
2009, s výjimkou období mezi
červnem 2014 a dubnem 2016
také stojí v jejím čele. Podle
stranického webu „je ženatý
s Lydií Frankou – členkou
Pirátské strany a kněžkou
chaosu“. Působí také jako DJ,
hraje na akordeon a zpívá
v kapele Nohama napřed,
jeho hudební um využili Piráti
i v letošním předvolebním klipu.

finexpert

| 14 | 

Mezi paragrafy

n Ne všichni obchod-

bankovního účtu o provedené transakci. Kupující
k reklamaci nemusí mít ani
originální obal zboží.

níci postupují v případě reklamací zboží
spotřebitelem v soulaVRÁCENÍ KDEKOLIV
du se zákonem.
Barbora Pospíšilová
Každý podnikatel má vždy
radost z nově uzavřeného
obchodu a v tu chvíli jej ani
nenapadne pomyslet na to,
že zákazník se možná dříve
či později vrátí s tím, že
prodaný výrobek je vadný
a on tak bude muset řešit
jeho reklamaci, respektive
právo kupujícího z vadného
plnění. Kupujícímu spotřebiteli přitom podnikatel
nemůže předem, například
ve vydaném reklamačním
řádu, zákonem daná práva
nijak krátit, upravovat
v jeho neprospěch či si klást
další podmínky, které zákon
kupujícímu spotřebiteli
neukládá.
Často se například stává,
že podnikatel žádá při reklamaci předložení originální
účtenky o koupi věci. Podle
zákona však kupujícímu
stačí, když prokáže, že byl
nákup uskutečněn, například výpisem ze svého

Pokud má prodávající
více provozoven, nemůže
po kupujícím požadovat, aby
své právo z vadného plnění
uplatňoval pouze v obchodě, v němž reklamované
zboží zakoupil. Zákazník
tak standardně může učinit
ve kterékoliv provozovně,
ve které je přijetí reklamace
možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží
nebo poskytovaných služeb,
případně i v sídle nebo místě
podnikání prodávajícího.
Výjimku tvoří případy, kdy
se kupující má dle zákona
obrátit s opravou věci přímo
na třetí osobu (typicky záruční servis).

ČAS NA ROZHODNUTÍ

Dle zákona o ochraně
spotřebitele má prodávající
nebo jím pověřený pracovník rozhodnout o reklamaci
ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.
Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle
druhu výrobku či služby
potřebná k odbornému

posouzení vady. Reklamace
včetně případného odstranění vady musí být vyřízena
bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace, popř.
v delší se spotřebitelem
dohodnuté lhůtě. Jinak má
kupující nárok na odstoupení od smlouvy. Dané lhůty
neplatí jen, jestliže kupující neposkytne potřebnou
součinnost k přezkoumání
vadného výrobku prodávajícímu.

MOŽNOSTI NÁPRAVY

V rámci uplatnění práv
z vadného plnění nemůže
kupující ihned bez dalšího požadovat odstoupení
od smlouvy, přestože v praxi
to zákazníci s oblibou
zkoušejí. Prvotně, pokud
vadu nelze odstranit bez
zbytečného odkladu, může
kupující požadovat dodání
nové věci.
Tento požadavek však nesmí být nepřiměřený vzhledem k povaze vady věci.
Jestliže se vada týká pouze
součásti věci, má kupující
nárok pouze na výměnu této
součásti. Až když uvedené
není možné, například z důvodu, že daný výrobek se již
například nevyrábí, může

Foto profimedia.cz

Reklamace
z pohledu
prodávajícího
kupující požadovat odstoupení od smlouvy.
Jestliže lze vadu odstranit
bez zbytečného odkladu, má
kupující nárok na bezplatné
odstranění vady. Až když se
stejná odstranitelná vada
vyskytne opakovaně, tedy
minimálně třikrát nebo se
na věci vyskytne více vad
současně, může si kupu-

jící zvolit mezi dodáním
nové věci, výměnou vadné
součásti nebo odstoupením od smlouvy. Pokud nic
z toho neuplatní, má nárok
požadovat přiměřenou slevu
z kupní ceny.
Autorka je ředitelkou úseku
likvidace škod společnosti D.A.S.
pojišťovna právní ochrany

Na co si dát při vyřizování
reklamace pozor:
• Při uplatňování práv z vadného
plnění by měli být prodávající
ve střehu především v prvních
šesti měsících po koupi. Pro
tuto dobu, pokud kupující
uplatní své právo z vadného
plnění, je v zákoně zakotvena
vyvratitelná domněnka, že
věc byla vadná již v době
převzetí věci kupujícím a je
na prodávajícím, aby prokázal
opak. Po zbývající část doby,
kdy kupující může právo
z vadného plnění uplatnit
(standardně 24 měsíců),
leží důkazní břemeno, co
do prokázání vady věci
na straně kupujícího.
• Při uplatnění práva z vadného
plnění musí prodávající

kupujícímu spotřebiteli vydat
písemné potvrzení. Toto
potvrzení by mělo obsahovat:
datum uplatnění reklamace,
v čem je věc vadná, jaký
způsob vyřízení reklamace
kupující požaduje (pokud si
kupující sám není jist, mělo by
mu být ze strany prodávajícího
sděleno, jaké má možnosti).
• O skončení reklamačního řízení
musí prodávající kupujícího
vyrozumět a dále mu písemně
sdělit způsob vyřízení
reklamace obsahující informace
o provedení opravy a době
jejího trvání, nebo odůvodnění
zamítnutí práv z vadného
plnění včetně data, kdy bylo
reklamační řízení ukončeno.
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Přepočet může zvýšit důchod
n Nárok na přepočítání důchodu vzniká
po 360 odpracovaných
dnech.

Během prvních šesti měsíců
tohoto roku zaslalo podle statistik České správy
sociálního zabezpečení
více než 50 tisíc pracujících
důchodců žádost o přepočet
svého starobního důchodu. Meziročně se tak jejich
počet zvýšil o sedm procent.
Dalších 108 tisíc žádostí
o přepočet zaslali důchodci
invalidní a ti, kteří pobírají
důchod pozůstalostní.
„O navýšení starobního
důchodu mohou pracující
důchodci – zaměstnaní či
podnikající, a to starobní, invalidní i pozůstalostní, žádat
vždy po 360 odpracovaných
dnech. Důležitou podmínkou
je, že jde o výdělečnou čin-

Foto profimedia.cz

Kamila Ondráčková

nost podléhající odvodům
na důchodové pojištění,“
vysvětluje Jana Buraňová,
tisková mluvčí České správy
sociálního zabezpečení.
Za 360 odpracovaných
dnů přitom náleží navýšení
o 0,4 procenta výpočtové-

ho základu, tedy částky,
z níž byl důchod původně
vypočítán. „Nikoli z aktuální
výše důchodu, jak se někdy
lidé domnívají,“ upozorňuje
Buraňová.
Období 360 dnů, za které
je možné si požádat o na-

výšení, nemusí být získáno
v kuse. Sčítají se všechny odpracované úseky, bez ohledu
na jejich délku. Do součtu se
započítávají dny kalendářní,
odečítají se však dny dočasné pracovní neschopnosti,
ošetřování člena domácnosti, neplaceného volna
a neomluvené absence.
Na zvýšení důchodu
vzniká nárok ode dne následujícího po dni, kterým
důchodce získal potřebný
počet započitatelných dnů
výdělečné činnosti.
Přepočet důchodu není
automatický, provádí se až
na základě písemné žádosti
důchodce. Tu je nutné podat
na okresní správu sociálního
zabezpečení podle místa
trvalého bydliště. Žádost
je možné zaslat také přímo
na ústředí České správy sociálního zabezpečení.
„Získání 360 dní výdělečné činnosti se prokazuje
evidenčním listem důchodo-

276595/11

Důchodci byl od 1. 7. 2016
přiznán starobní důchod, který
byl vyměřen z výpočtového
základu 19 450 korun. Při
pobírání důchodu pracuje
nepřetržitě dosud a v tomto
období nebyl nemocný a ani
neměl jiné nezapočitatelné
dny. Zvýšení důchodu mu
bude náležet ode dne
následujícího po dni, kdy
získal 360 kalendářních
dnů výdělečné činnosti,
tedy od 26. června 2017.
Pokud si požádá o zvýšení
důchodu, bude mu od tohoto
data zvýšen o 78 korun
(0,4 procenta z výpočtového
základu 19 450 korun). /ČSSZ/
vého pojištění, u osob samostatně výdělečně činných potvrzením příslušné okresní
správy sociálního zabezpečení,“ uzavírá Buraňová.
inzerce

Rezidence Park Masarykova:
blízko za sportem
a do přírody

Mluvíme-li o bydlení v horách nebo v přírodě,
většina z nás si představí místo, kde jsme
za blízkost přírody ochotni obětovat nebo
uskromnit své představy o pohodlí. Rezidence
Park Masarykova v Liberci je důkazem toho, že
není důvod dělat kompromisy.
Výjimečný projekt rezidenčního bydlení
vyrůstá v historické čtvrti Lidové sady, navazující na centrum města Liberce. Města, které
je branou do Jizerských i Lužických hor, vyhledávaného milovníky letních i zimních sportů.

Příklad
přepočtu

Za pouhých 60 minut jízdy z Prahy se můžete
ocitnout na sjezdařských trasách malebného
Ještědu, na prémiových golfových hřištích v okolí
Liberce nebo na populárních cyklistických nebo
běžkařských tratích. Ne náhodou je Liberec
nazýván severočeským Innsbruckem. Kopcovité
panorama, moderní infrastruktura, kvalitní
lékařské služby a pestrá nabídka aktivit k tomuto srovnání přímo vybízí.
Projekt REZIDENCE PARK MASARYKOVA
dokáže uspokojit i nejnáročnější požadavky

na současné moderní bydlení. K dispozici jsou
všechny typy bytů od 2+kk až po nadstandardní
4+kk včetně 30 exkluzivních penthouse, s promyšleným řešením dispozic a nastavením standardu, který odpovídá vysokým nárokům na kvalitu i estetiku a pyšní se nadčasovým designem.
Součástí všech bytů, kromě nejmenších 2+kk, je
balkón nebo terasa či dokonce obojí najednou.
Parkovací stání v krytém parkingu je samozřejmou součástí rezidence, každý byt má též vlastní sklepní kóji. Na zeleň prostupující celou čtvrtí
Lidových sadů přirozeně navazuje nově vznikající
park s dětským hřištěm, který bytovému areálu
poskytne vlastní klidové zázemí.
REZIDENCE PARK MASARYKOVA je strategickým místem, ze kterého je všude blízko
nejen díky bezproblémové dopravní dostupnosti.
V docházkové vzdálenosti se nachází tenisový
areál, plavecký stadion i golfové tréninkové
centrum, ale také galerie, zoologická a botanická
zahrada nebo divadlo. Okolní kvalitní restaurace
i nedaleké obchodní centrum tuto adresu předurčují jako místo pro každodenní spokojený život.
Výjimečnost projektu potvrdil i úspěšný
prodej první etapy 43 bytových jednotek ve dvou
bytových domech, jejichž výstavba bude
dokončena již na podzim 2018. Aktuálně jsou
v nabídce druhé a třetí etapy bytové jednotky
ve zbývajících čtyřech domech.
Unikátní projekt jsme připraveni osobně představit v našem zákaznickém centru REZIDENCE
PARK MASARYKOVA. Kontaktujte nás na zákaznické lince 800 99 77 66 nebo na
www.parkmasarykova.cz.
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Foto dne

OBRMALBA.

Foto čtk

Příběh budoucnosti
se jmenuje landartové dílo francouzského umělce říkajícího
si Saype znázorňující
dívku čtoucí knihu.
Dílo o rozloze šest
tisíc metrů čtverečních se nachází v Les
Rochers-de-Naye
nedaleko švýcarského Montreux.

Výročí týdne

Sedmdesát básní, které chtěly změnit svět
n Básník Petr Bezruč

napsal jedinou sbírku,
v níž zachytil nelehký
život na hornickém
Ostravsku ve druhé
půlce 19. století –
a ohromil literární
scénu.
Někteří básníci bývají
stejně jako část písničkářů
označováni za „svědomí
národa“ – osoby vymykající
se obvyklým škatulkám
lidských charakteristik, lidé
zčásti neobvyklí, excentričtí,
zádumčiví a zároveň s ne-

krátkého okamžiku tvůrčí
uvěřitelně přesným pohledem na svět. To vše splňuje
erupce zapsal do dějin české
básník Petr Bezruč, povaliteratury.
žovaný už desítky
Velkou inspiraci
let za „slezského
nabral Bezruč
Básník
barda“, od jehož
v tehdejším
označovaný za
narození uplyMístku, nyní
„slezského barda“ a autor Frýdkune v pátek
150 let.
slavných Slezských písní -Místku,
Bezruč
města na levé,
se narodil před
je přitom
moravské
autorem jestraně řeky
diné básnické
Odry, kam byl
lety.
sbírky nazvané
přidělen jakožto
Slezské písně.
poštovní úředník
Člověk, který nikdy
pod vlastním jménem
neposkytl rozhovor, literát,
Vladimír Vašek. V jeho
který se schovával za pseuživotopise se jedná o jedinou
donym. A přesto se během
epizodu, kdy přišel do styku

150

s regionem, jehož lid v pozdější sbírce tak vášnivě bránil proti bídě, útlaku a nespravedlnostem. Po dvou
letech a tragickém úmrtí
přítele Ondřeje Boleslava
Petra, po kterém v pseudonymu převzal křestní jméno,
z Frýdku odešel.
Celá léta pak pracoval
na nádražní poště v Brně.
V roce 1899 ale začal posílat
básně do časopisu Čas,
během pěti let jich bylo
dohromady přes sedm desítek. Kromě časopiseckých
vydání vyšly i knižně, pro
sbírku se posléze vžil název
Slezské písně.

Poté jeho výboj ustal.
A nejen to, pokud se vracel
k původním básním, tak již
jen k jejich škodě. Sbírka
však žila vlastním životem.
Počet různých vydání lze
stěží dohledat, Bezruč se
ale díky ní stal „národním
básníkem“.
Bezručův tajemný život
pak sváděl k domněnce, že
nebyl autorem všech básní,
které podepsal svým pseudonymem. Některé skutečnosti naznačují, že autorem
některých z nich mohl být
právě Petr. Ať je to tak nebo
tak, naléhavost a kvalita
básní rezonují dodnes. /mec/
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