
Pojištění zdraží. 
Kvůli hurikánům
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 CZK/EUR • 26,100 / +0,005 Kč       CZK/USD • 21,787 / +0,083 Kč       PX • 1044,33 / +0,80 %       EURO STOXX 50 • 3526,71 / +0,40 %       ZLATO • 1327,55 $ / +0,08 %

Zajišťovny čeká zvýšení sazeb kvůli obrovským 
škodám spáchaným hurikány Irma a Harvey. 
Vzhledem k jejich globálnímu působení 
předpokládají makléři zdražení pojistek také 
u evropských pojišťoven včetně Česka. 
TRHY & ZAHRANIČÍ / str. 10

Na růst platů nemáme 
peníze, zní z úřadů
Ministerstva budou obtížně 
hledat zhruba deset miliard 
korun, které mají dát na zvý-
šení platů ve veřejné sféře. 
Některá tvrdí, že z let 2013 
až 2016 už prakticky žádné 
nespotřebované výdaje 
nemají. Jiná by musela při-
škrtit nebo zrušit plánované 
investice. str. 2

Nové start-upy se derou 
do prodeje automobilů
S rozvojem internetu 
a mobilních technologií se 
i prodej automobilů stal 
cílem start-upů, které chtějí 
odlišným obchodním mo-
delem získat podíl na trhu. 
On-line prodej aut láká také 
největší tuzemský autoba-
zar AAA Auto. str. 8

Češi spouštějí polskou 
pobočku Hamleys
Česká společnost Inexad, 
která vlastní franšízu pro 
prodej hraček pod značkou 
Hamleys v pěti středoev-
ropských zemích, dnes 
otevírá pobočku ve Varša-
vě. Firma v prvním roce 
provozu utržila v tuzemsku 
čtvrt miliardy korun. str. 9

Krátce
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Penzijní reforma  
v nedohlednu
Ať po říjnových volbách  
vznikne jakákoliv vláda,  
důchody budou dál financovat  
lidé v produktivním věku.

TÉMA
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TOMÁŠ PROUZA:

Celá Evropa řeší, jak se změní 
EU, a my probíráme podíl 
kakaa v čokoládě. #ČeskáAl-
ternativníRealita #Koblihua-
KakaoProsím.

twitter.com/e15news

Kdo vládne 
českému 
retailu a jak 
bude vypadat 
obchod 
budoucnosti. 
Čtěte v novém 
magazínu  
E15 Premium. 
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CENA 99,− Kč

ČESKÉ OBCHODY PATŘÍ 

NĚMECKÝM BOHÁČŮM

SLEVY JSOU ČESKÁ DROGA

PREMIUM

KUPUJETE, ANI O TOM NEVÍTE

Supermarkety rozpoznají váš věk i pohlaví. 

Něco jim řeknou slevové kartičky, zbytek roboti. 

prodavačka, proměna ženy za pultem,.... lapání zákazníků, “mucholapka”,...

obchodní centra, přerod v zábavní podnik,

...

personalizace, obchod sleduje klienta,...

KAMENNÝ E-SHOP

Vyberete v obchodě, koupíte přes mobil. 

A obráceně. Nebo vám nákup rovnou přinese dron.

prodavačka, proměna ženy za pultem,.... lapání zákazníků, “mucholapka”,...

obchodní centra, přerod v zábavní podnik,

...

personalizace, obchod sleduje klienta,...

NÁKUPY JSOU SUPERZÁBAVA

Po pěti letech se musejí obchodní centra přestavět. 

Pražské nákupní galerie procházejí proměnou.prodavačka, proměna ženy za pultem,.... lapání zákazníků, “mucholapka”,...

obchodní centra, přerod v zábavní podnik,

...

personalizace, obchod sleduje klienta,...

ZA PULTEM
Prodavači berou pár korun a čekají, až je 

nahradí stroje. Bývalo to přitom vážené řemeslo.

prodavačka, proměna ženy za pultem,.... lapání zákazníků, “mucholapka”,...

obchodní centra, přerod v zábavní podnik,

...

personalizace, obchod sleduje klienta,...

SÁMOŠKA 4.0

SÁMOŠKA 4.0

V prodeji od 18. září

Odhadovaná hodnota 
pojištěných škod 

způsobených oběma 
hurikány činí až

70
miliard dolarů.
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Poslední poslanecké zvonění
Poslanci včera naposledy v tomto složení usedli 
na schůzi pléna sněmovny. Někteří odcházeli se 
slovy, že každá sněmovna je horší než ta předcho-
zí. Ještěže se to nedá změřit a ověřit. Jiní s do-
jmem, že udělali mnoho dobrého pro tuto zemi. 
Propříště by stačilo, kdyby si zákonodárci osvojili 
jednu lékařskou zásadu: Především neuškoď.

Ministr Ludvík bilancoval své působení v čele 
zdravotnictví s premiérem Sobotkou a pochválil 
se, kolik toho udělal pro pacienty. Že snížil limit 
na doplatky na léky pro seniory a děti, obnovil 
pacientskou radu jako svůj poradní orgán. Pro 
vyváženost tedy připomeňme jen tak namátkou, 
že ministerstvo zdravotnictví v tomto volebním 
období veřejně slíbilo, ale nepřipravilo vznik 
fondu na odškodnění nežádoucích následků 
po povinném očkování. Podobně to dopadlo se sli-
by o zesílení trestní odpovědnosti šarlatánů. To by 
nemocným lidem pomohlo ne méně než obnovená 
zasedání pacientské rady.

Uzavřena ještě není otázka financování vysoké-
ho školství na příští rok. Z pohledu rektorů mají 
vysoké školy za sebou roky těžkých dohadů s vlá-
dou. Tři a půl roku vyjednáváme s vládou, nevedlo 
to k efektu, říkají. To je snad přísné. Ano, procento 
HDP, které jde na vysoké školy, sice klesalo. To ale 
neznamená, že by neměla jednání žádný efekt. 
Podpora vysokých škol se dostala do programů 
všech tří koaličních stran do příštích voleb. Sice 
nekonají, ale slibovat jim jde.

n Ministerstvo zdravot-
nictví zřejmě vynuluje 
investice, rezortu dopra-
vy budou chybět pro-
středky na údržbu silnic.

Pavel Otto

Zhruba deset miliard korun, 
které mají dát ministerstva 
na zvýšení platů ve veřejné sféře 
a na přidání vysokým školám, 
budou hledat velmi obtížně. 
Některé úřady tvrdí, že z let 
2013 až 2016 už prakticky žádné 
nespotřebované výdaje nemají. 
Jiné by musela přiškrtit nebo 
zrušit plánované investice. 

Na růstu mezd učitelů 
o patnáct procent a ostatních 
státních zaměstnanců o deset 
se v pondělí dohodli lídři ČSSD, 
ANO a KDU-ČSL. Otázka dalších 
peněz pro univerzity zůstala 
otevřená. Výsledek jednání by 
měla do konce září posvětit 
vláda. Teprve pak budou mít pe-
dagogové, úředníci či příslušníci 
bezpečnostních složek přilepše-
ní už od listopadu jisté.

Všechny rezorty mají přispět 
čtvrtinou svých rezerv, napří-

klad ministerstvo zdravotnictví 
asi 740 miliony korun. „Stojí-
me před volbou, zda zajistit 
leteckou záchrannou službu jen 
na půl roku, ukončit program 
specializačního vzdělávání 
zdravotnických 
pracovníků, 
zakonzervovat 
veškeré inves-
tiční akce nebo 
na polovinu snížit 
výdaje na výzkum 
a vývoj,“ uvedl šéf 
úřadu Miloslav 
Ludvík (ČSSD) 
s tím, že požada-
vek je paralyzu-
jící.

Podobně to vidí 
ministr dopravy 
Dan Ťok (ANO). 
Poslat by měl 
600 milionů, volných má však 
jen 350. „Kdybych musel poskyt-
nout celou čtvrtinu nespotře-
bovaných výdajů, ohrozilo by to 
mimo jiné zimní údržbu silnic,“ 
řekl. 

Ťok navíc potřebuje navýšit 
rozpočet Státního fondu doprav-
ní infrastruktury o pět až osm 
miliard. Jinak podle něj nebudou 
zahájeny práce na všech nově 

chystaných stavbách. Návrh 
na příští rok počítá pro SFDI 
s 71 miliardami, což je meziroč-
ně o deset miliard méně.

Ministr zemědělství Marian 
Jurečka (KDU-ČSL) tvrdí, že v ne-

spotřebovaných 
výdajích nemá ani 
korunu. Škol-
ství zatím neví, 
jak požadavku 
koaličních špiček 
vyhoví. 

Šéf státní po-
kladny Ivan Pilný 
(ANO) stížnosti 
do jisté míry chá-
pe. „Zatím bych 
polemizoval s tím, 
že se deset miliard 
v rezervách našlo. 
Rezorty musejí 
hledat a jejich 

přístup není pozitivní, protože 
na první výzvu reagovaly tak, že 
naopak chtěly 33 miliard navíc. 
Přitom řadu z těchto požadavků 
považuji za oprávněné,“ podotkl.

Kvůli nespokojenosti s platy 
jsou ve stávkové pohotovosti 
odbory. Zůstanou v ní tak dlou-
ho, dokud vláda dohodu koalice 
neschválí. Na protesty jsou 
připraveny i vysoké školy.

Na růst platů nemáme 
peníze, zní z úřadů

Protagonisté dne

Pavel ČMELÍK

JEDNATEL INEXADU

Oldřich ŠLEMR

ZAKLADATEL R2G ROHAN

Bohdan SLÁMA

FILMOVÝ REŽISÉR

Česká firma, jež vlastní franšízu pro 
prodej hraček značky Hamleys, ote-
vírá pobočku ve Varšavě. Je druhá 
po provozovně v Praze.

str. 9

Investiční společnost R2G Rohan 
se stane největším akcionářem 
ve znojemském výrobci netkaných 
textilií Pegas Nonwovens.

str. 11

Jeho snímek Bába z ledu byl 
vybrán, aby za Česko usiloval 
o prestižního Oscara v kategorii 
nejlepší cizojazyčný film.

str. 15

Zápisník  
Adély Čabanové

LIBEREČTÍ CHEMICI při slavnostním nástupu před radnicí na náměstí Dr. E. Beneše oslavili čtyřicet let 
od vzniku chemické brigády a také 150. výročí přítomnosti vojsk ve městě. Jednotka patří v Česku mezi elitní, 
je zařazená do sil rychlé reakce NATO. Nejvýraznější novinkou v technice z posledních let bylo loňské získání 
mobilní laboratoře ke zjišťování toxických a radioaktivních látek, drog i výbušnin.

LIBERECKÉ VÝROČÍ
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„Rezorty musejí 
hledat a jejich pří-
stup není pozitivní, 
protože na první 
výzvu reagovaly 
tak, že naopak 
chtěly miliardy 
navíc,“ řekl Ivan 
Pilný.
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Jezděte na CNG za 1 Kč/km a šetřete životní prostředí.

SLEVA až 35 % na nové CNG auto

VŽDY NĚCO NAVÍC
více výhodvíce výhod
VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO VŽDY NĚCO NAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍCNAVÍC
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264737/254� inzerce

n Obchodní doho-
du CETA kritizovali 
především poslanci 
KSČM, ale i někteří 
členové hnutí ANO.

Sněmovna dala souhlas 
s ratifikací hospodářské 
a obchodní dohody CETA 
mezi EU, jejími členskými 
státy a Kanadou. Odstra-
ňuje většinu cel a průmy-
slových poplatků, které 
omezují obchodování mezi 
unijními zeměmi a Kana-
dou. Má také pomoci k vět-
šímu uplatnění českých 
podnikatelů na kanadském 
trhu. Evropský parlament 
dohodu schválil v polovině 
února, Senát v dubnu.

Ve sněmově dohodu 
kritizovali hlavně poslanci 
KSČM, podle nichž není do-
hoda v zájmu ČR a není pro 
Česko výhodná. Poukazo-
vali například na rizika pro 
postavení českých spotřebi-
telů. Ministr průmyslu a ob-
chodu Jiří Havlíček (ČSSD) 
naopak dohodu hájil. Podle 
něj je výsledek vyjednávání 
o dohodě pro ČR příznivý. 
Dohoda podpoří český 
export a otevírá českým 
firmám přístup k veřejným 
zakázkám na federální 

i obecní úrovni v Kanadě, 
argumentoval.

Pro dohodu hlasovalo 
85 ze 132 přítomných 
poslanců. Proti 
ratifikaci byli 
hlavně komu-
nisté. K nim 
se přidali 
dva sociální 
demokraté, 
čtyři poslanci 
klubu ANO 
a čtyři nezařa-
zení poslanci.

CETA by podle 
odhadů expertů mohla 
přinést nárůst obchodní 
výměny mezi EU a Kanadou 
až o pětinu. Unie odhaduje, 
že aplikace smlouvy by 
zvýšila vzájemnou obchod-
ní výměnu až o 324 miliard 

korun ročně, má také 
podpořit hospodářský růst 
a pomoci vytvářet nová 

pracovní místa. Kritici 
ale tvrdí, že může 

ohrozit tisíce 
pracovních 

míst, což 
však podle 
unijních 
expertů vy-
vrací několik 

nezávislých 
studií. 
Dohoda má 

začít provizorně 
fungovat 21. září. 

Předseda Evropské komise 
Jean-Claude Juncker ozná-
mil, že se na tomto datu 
dohodl s kanadským pre- 
miérem Justinem Trudeau-
em. /čtk, mas/

Sněmovna posvětila dohodu 
mezi unií a Kanadou 

DOPRAVCI PRÁZDNINY NEMĚLI. Mýtné brány letos nezazna-
menaly sezonní pokles počtu automobilů na dálnicích.
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V srpnu se na mýtném 
od kamionů a autobusů vy-
bralo 867 milionů korun, což 
je meziročně o šest procent 
více. Vyplývá to ze statistik 
výběrčího mýta, společnosti 
Kapsch. V letošním roce 
se tak nepotvrzuje obecná 
zkušenost s prázdninovými 
poklesy výběru. I v červenci 
se totiž podařilo meziročně 
zvýšit výběr o šest procent. 
Společnost proto očekává, 
že se letos podaří poprvé 
za celý rok překonat deseti-
miliardovou hranici, výnosy 

podle ní dosáhnou 10,3 mi- 
liardy korun.

Za deset let a osm 
měsíců získal stát z mýt-
ného 84,3 miliardy korun, 
náklady na provoz systému 
v současnosti dosahují 
úrovně 15 procent vůči vý-
nosům. Největší část peněz, 
91,22 procenta, stát vybere 
od kamionů s hmotností 
nad 12 tun, na lehká náklad-
ní vozidla zbývá 7,43 pro-
centa a autobusy zaplatily 
1,35 procenta vybraného 
mýta. /čtk/

V létě se na mýtném 
vybralo víc, než loni

Dálnice D8 bude otevřena 
bez omezení
Nejnovější část dálnice D8 
bude pro řidiče uvedena 
do provozu bez omezení 
20. září. Práce na stabili-
zaci ale budou pokračovat, 
na jaře silničáři zpevní zá-
klady takzvané prackovické 
estakády. Celá dálnice D8 
je v provozu od konce loň-
ského roku, uvedený úsek 
na Litoměřicku ale mohou 
řidiči zatím projíždět pouze 
v jednom jízdním pásu. 

ČT získala za reklamu  
dvě stě milionů 
Během letošního první-
ho pololetí utržila Česká 
televize za reklamu a prodej 
vysílacích práv zhruba 

200 milionů korun. Z toho 
170 milionů televize získala 
za prodej reklamy a sponzo-
ring, 30 milionů za vysílací 
práva do zahraničí i v rámci 
Česka. 

Zeman přijme  
na Hradě Babiše
Předsedu hnutí ANO An-
dreje Babiše přijme dnes 
odpoledne prezident Miloš 
Zeman. Informaci serveru 
Parlamentní listy potvrdil 
Babiš. Dá se předpokládat, 
že oba politici budou mluvit 
především o vydání Babiše 
k trestnímu stíhání kvůli 
kauze evropských dotací 
pro farmu Čapí hnízdo. 
Zeman se bývalého místo-
předsedy vlády v této věci 
několikrát zastal. /čtk/

Krátce

CETA neboli Comprehensive Economic and Trade Agreement (Kom-
plexní hospodářská a obchodní dohoda) je dohoda mezi Kanadou 
a zeměmi Evropské unie upravující podmínky volného obchodu 
a dodržování autorských práv. Cílem dohody je posílit dvoustrannou 
spolupráci v oblastech, jako je zahraniční politika, udržitelný rozvoj, 
výzkum a inovace, vzdělávání a kultura. Obě strany se zavázaly 
spolupracovat v boji proti organizované, hospodářské a finanční 
kriminalitě, padělání, pašování a nedovoleným transakcím. Důležitá 
a také kontroverzní část této dohody se týká posílení ochrany dušev-
ního vlastnictví, což kromě jiného zahrnuje zákaz technologií, které je 
možné využít k obejití opatření na ochranu autorských práv. 

CETA má podpořit  
obchod i spolupráci

Díky smlouvě  
by se měla zvýšit  

vzájemná obchodní 
 výměna mezi EU  

a Kanadou o 

324
miliard korun  

ročně.
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n Dva roky si Praha 
pro své organizace 
nakupovala elektřinu 
na komoditní burze 
PXE. Letos jí v tom 
podle magistrátu 
brání nový zákon 
o veřejných 
zakázkách.

Jan Stuchlík

Praha po dvou letech opouští 
pražskou komoditní burzu 
PXE, na níž nakupovala pro 
své organizace elektřinu 
a plyn. Letos vyhlásí klasický 
otevřený tendr na dodavatele 
elektřiny pro roky 2018 až 
2020. Obchodníci se v podzim-
ní elektronické aukci utkají 
o co nejnižší obchodní marži. 

Elektřinu pak Praha 
nakoupí postupně v několika 
částech za aktuální ceny ko-
modit se zahrnutím vysoutě-
žené výše marže vybraného 
dodavatele, uvádí usnesení 
rady hlavního města. 
„Rozhodli jsme se 
pro postupný 
nákup, abychom 
dosáhli nižší 
ceny. S prv-
ním nákupem 
počítáme ještě 
letos v listopa-
du nebo v pro-
sinci,“ dodává 
mluvčí magistrátu 
Vít Hofman. Loni 
město poptávalo elek-
třinu za více než 50 milionů 
korun.

Na burzu, která funguje 
jako plnohodnotná alterna-
tiva veřejného tendru, Praha 

tentokrát jít nechtěla. Nedovo-
lí jí to prý nový zákon o ve-
řejných zakázkách. „Ten nám 
nově ukládá vyčkat patnáct 
dnů před uzavřením veřejné 
zakázky. To ale u nákupu 

na burze nejde, protože 
se zprostředkovává 

ihned,“ vysvětlu-
je Hofman.

Pražská 
komoditní 
burza PXE 
připouští, že 
nový zákon 

není úplně 
jasný. „Podle 

výkladu našich 
právníků ale zákon 

pořád nákup přes burzu 
umožňuje. Kromě Prahy za-
tím žádná z jiných veřejných 
institucí od pořízení energií 
na naší burze neustoupila,“ 
říká generální sekretář PXE 

David Kučera. Za letošní 
rok počet aukcí pro veřejný 
sektor na PXE meziročně 
vzrostl. 

S výkladem nového zákona 
o veřejných zakázkách, s ja-
kým přišla Praha, se nesetkala 
ani Českomoravská komoditní 
burza Kladno, která je českou 
jedničkou v aukcích pro veřej-
ný sektor.

Nový zákon ovšem není 
k burzovním aukcím úplně 
vstřícný. „Nákup na komodit-
ní burze ztěžuje a prodlužuje. 
Požadavky zákona jsou ale 
řešitelné a použití komodit-
ních burz pro nákupy energií 
samy o sobě nebrání,“ uvádí 
Adéla Havlová z advokátní 
kanceláře Havel, Holásek & 
Partners. Magistrát tvrdí, že 
v případě novely pravidel ve-
řejných zakázek se na burzu 
zase vrátí.

Město nakoupí elektřinu  
v internetové aukci

V roce 2016  
město poptávalo  

elektřinu za více než 

50
milionů korun.

Cena každé přijaté SMS je 89 Kč vč. DPH (zahrnuje poštovné i balné). Provozuje 
CN INVEST, a. s., infolinka 296 363 199 ve všední dny 8–16 hod.,mobil@cninvest.cz, 
www.platmobilem.cz.

POŠLETE SMS NA ČÍSLO 902 11 VE TVARU:
ROZHOVORY  JMÉNO  PŘÍJMENÍ  ADRESA  MĚSTO  PSČ

OBJEDNÁVEJTE 

I PŘES 
SMS!

INSPIRACE 
PRO VAŠI

CESTU
K ÚSPĚCHU

PRÁVĚ

V PRODEJI

276514/30� inzerce

Tramvaje 
může nahradit 
lanovka

Lanovka z Bohnic přes 
zoo do Podbaby by mohla 
přepravovat více lidí než 
zvažovaná tramvajová trať. 
Vyplývá to z předběžných 
konzultací Regionálního 
organizátora pražské inte-
grované dopravy s firmou, 
která zpracovává studii 
na její stavbu. Předběžné 
konzultace ukázaly, že 
stavba jedné patky pro 
sloup a stanice u zoo by 
změnila podobu chráněné-
ho území Troje méně než 
tramvajová trať, která by 
vyžadovala výstavbu tune-
lů, opěrných zdí a náspů. 
Podle firmy, která vytváří 
studii, by stačily na celé 
trase dva podpěrné sloupy, 
pokud by byl vybrán 
systém lanovky využívající 
tří lan. Realizace lanové 
dráhy by mohla trvat jednu 
sezonu. /čtk/
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Recept na krátkodobé 
pronájmy?

Z mediálních výstupů posled-
ní doby je patrné, že se Praha 
intenzivně zabývá problema-
tikou sdíleného ubytování. 
Má už metropole připravené 
nějaké řešení tohoto feno-
ménu?
Máte pravdu, jedná se o palčivé 
a aktuální téma, proto jsme 
v radě již před nějakým časem 
zahájili debatu směřující k řeše-
ní stávající situace kolem sdíle-
ných platforem. Nejedná se jen 
o taxislužbu, ale třeba i o sdíle-
né ubytování. Je nesporné, že 
takzvané „podnikání“ v podobě 
krátkodobých podnájmů, jehož 
celosvětovým tahounem je 
zahraniční zprostředkovatel 
Airbnb, v Praze nabývá ohrom-
ných rozměrů. Velká poptávka 
ze strany zahraniční klientely 
však nepřináší pouze čerstvý 
vítr do našich ulic, ale rovněž 
nemalé komplikace.

Dokážete popsat, v čem vlast-
ně spočívá celý problém?
Pro střízlivý vhled do reality 
nám asi postačí jeden údaj. 
V Praze je více než 71 tisíc 
lůžek, která sdílené platformy 
nabízejí turistům k ubytování. 
Vedle toho ale máme oficiální 
zařízení, hlavně hotely a pen-
ziony, které odvádějí místní 
poplatky za hosty a poskytují 
další informace o obsazených 
kapacitách, které nabízejí 
dalších 91 tisíc lůžek. Je tedy 
zřejmé, že tento nový trend 
významně „přifukuje“ kapacitu 
a návštěvnost Prahy, a to skoro 
na dvojnásobek.

Podle aktuálních statistik 
zamíří do naší metropole ročně 
přibližně 15 milionů návštěvní-
ků. Na první pohled by se moh-
lo zdát, že se jedná o báječnou 
zprávu. Hlubší analýzou se 
však dopracujeme ke zjištění, 
že hlavní město Praha na této 
realitě nijak zásadně nepro-
fituje. Město v poslední době 
nezaznamenalo zásadnější 

nárůst příjmů z vybraných po-
platků a rovněž křivka růstu cen 
služeb v turismu, i když je Praha 
na hranici svých kapacit, zůstá-
vá poměrně stabilní. Toto není 
přirozené chování trhu.

Proč tomu tak je?
Vidím v tom minimálně dva fak-
tory. Společnosti jako Airbnb, 
Booking.com nebo HomeAway 
kromě ubytování nenabízejí 
veřejnosti, a zejména pak veřej-
né správě, ke sdílení nic dalšího 
krom samotných ubytovacích 
kapacit. Nemáme k dispozici 
podrobnější informace o mo-
mentální obsazenosti ani infor-
mace o realizovaných tržbách, 
ani další údaje, které „oficiální“ 
ubytovací zařízení sdílejí ob-

vyklým způsobem. Na trhu tak 
působí dvě nerovné entity, 
přičemž jedna tento trh zásad-
ně křiví. Prahu navíc čím dál tím 
častěji navštěvují méně movité, 
pro sdílené platformy ale přesto 
zajímavé, cílové skupiny, které 
v Praze tolik neutratí, a tudíž 
je jejich přínos pro naši lokální 
ekonomiku minimální. Jejich 
pobyt v hlavním městě je často 
jednorázový a krátkodobý.

Praha však nárůst návštěv-
nosti celkem zásadně pociťuje. 
Výdaje na bezpečnost, úklid, 
svoz odpadků, péči o zeleň 
a památky, to vše přímo úměr-
ně narůstá s počtem turistů. 
Tyto náklady bychom pak měli 
mít logicky pokryty z příjmů, 
které nám plynou z turistické-
ho ruchu. Na nerovném trhu 
bohužel tato logika poněkud 
kulhá.

Jak chce Praha tuto situaci 
řešit?
Pracovní skupina ustavená 
pod kolegou radním Wolfem 
odpovědným za kulturu a ces-
tovní ruch ve spolupráci s paní 
primátorkou, která je zodpo-
vědná za legislativu, hledá 
řešení této situace. Často se 
hovoří o inspiraci v zahraničí. 
V Berlíně je možné služby 
sdílených platforem poskyto-
vat jen v těch nemovitostech, 
jejichž část pronajímatel zá-
roveň obývá. Barcelona zase 
umožňuje krátkodobé pro-
nájmy, ale jen ve vybraném 
ročním období. Pravdou ale 
zůstává, že naše legislativní 
prostředí je diametrálně od-
lišné, budeme tak muset najít 
vlastní cestu.

Pragmaticky vidím jakoukoli 
regulaci, která omezí pohyb na-
šich hostů, jako méně efektivní. 
Omezení nám nepřinese kýžený 
efekt v podobě vyšších příjmů 
a zásadní problém v podobě 
„anonymity návštěvníků“ Prahy 
asi stejně neodstraní.

Je tedy nějaká cesta, která by 
v Praze fungovala lépe?
Myslím, že ano. Pokud bychom 
dokázali vytvořit podmínky, 
které by donutily internetové 
zprostředkovatele ubytování 
ke sdílení dat ve stejné míře, 
jako je tomu u všech ostatních 
registrovaných poskytovatelů, 
mohla by města místo vydá-
vání zákazů vybírat pobytové 
poplatky, stát svoje daně a trh 
by se po takovém „narovnání“ 
začal chovat přirozeně. Myslím, 
že by se do hry vrátila kon-
kurence kvality, nikoli úrovně 
„podvodu“.

Myslím, že bychom se 
mohli inspirovat třeba v již 
existující funkční legislativě 
doma. Copak nemáme hezký, 
a podle mého názoru funkční, 
příklad v zákonu o hazar-
du, který po zahraničních 
„digitálních společnostech“ 
vyžaduje registraci? A právě 
získání oprávnění by mělo být 
vázáno na poskytování údajů, 
na základě kterých pak město, 
respektive stát, snadno do-
hledá, kudy, co a kam na jeho 
území „teče“? /lum/

Rozhovor se zastupi-
telkou hlavního města 
Prahy a náměstkyní 
primátorky Evou Kislin-
gerovou (ANO). 

 Pragmaticky vidím jakoukoli regulaci, která omezí 
pohyb našich hostů, jako méně efektivní. Omezení 
nám nepřinese kýžený efekt v podobě vyšších 
příjmů a zásadní problém v podobě „anonymity 
návštěvníků“ Prahy asi stejně neodstraní.



Mírný pokrok v mezích 
zákona nabízí například 
volební program hnutí 
ANO. Chce sice zachovat 
současné nastavení penzí 
– základní a procentuální 
výměru (podle výše odvodů) 
důchodů, první složku by 
však navýšilo o jeden pro-
centní bod. Základní výměr 
nyní činní devět procent 
z průměrné mzdy a momen-
tálně dosahuje 2550 korun. 
Jednoprocentní zlepšení 
by penzistům například 
napřesrok vyneslo kolem 
tří set korun. Důchody by se 

dál valorizovaly podle růstu 
průměrné mzdy a inflace. 
Správa penzijního systému 
by podle ANO měla být od-
dělena od státního rozpočtu 
prostřednictvím sociální 
pojišťovny a peníze odvede-
né na penze by stát nesměl 
použít na jiné účely. 

ZACHOVÁNÍ VALORIZACE PENZÍ
Sociální demokraté počítají 
s tím, že se průměrný důchod 
bude dál odvíjet od průměrné 
hrubé mzdy a hodlají proto 
zachovat systém valoriza-
ce penzí, který sněmovna 
schválila v letošním roce. To 
znamená, že od příštího roku 
budou důchody stoupat o po-
lovinu růstu reálných mezd 
a o růst nákladů seniorů 
namísto nákladů všech do-
mácností. ČSSD také chce dál 

rozvíjet systém předčasných 
důchodů pro fyzicky náročné 
profese. S předdůchody počí-
tá také hnutí ANO. 

VÝHODY  
PRO RODINY
Lidovci, třetí 
strana sou-
časné vládní 
koalice, 
chtějí pen-
zijní systém 
změnit tak, 
aby zvýhodnil 
rodiny a motivo-
val lidi, aby si v rámci 
třetího pilíře spořili sami. 

Ani pravicová ODS nemá 
ambici stávající penzijní sys-
tém zásadně měnit. Občanští 
demokraté slibují společné 
důchodové pojištění manže-
lů. Jedno procento z odvodu 

na důchodové pojištění by 
podle nich mohli lidé posílat 
jako příspěvek k penzi přímo 

svým rodičům nebo pra-
rodičům. Zaměst-

navatelům by se 
podle ODS mohl 

zvýšit daňově 
uznatelný 
příspěvek 
na penzijní 
pojištění, aby 

mohli penze 
svých zaměst-

nanců podpo-
rovat spořením 

ve fondech. 

REVITALIZACE SPOŘICÍHO PILÍŘE
TOP 09 sice také uznává 
zásadní roli průběžného 
systému, znovu však hovoří 
o nutnosti obnovení dru-
hého, tedy spořicího pilíře, 

přestože reforma založená 
na tomto principu a prosa-
zená Nečasovým kabinetem 
zkrachovala. Individuální 
spoření na penzi by podle 
topky mělo být znovu zave-
deno během následujícího 
volebního období. Jestliže 
se k tomuto kroku nenajde 
většinová vůle, bude TOP 09 
prosazovat další snižování 
sociálního pojištění a posíle-
ní státní podpory dobrovol-
ného připojištění. 

PRAVIDELNÉ PŘIDÁVÁNÍ
Pohled do volebních progra-
mů ostatních stran a hnutí 
napovídá, že TOP 09 bude pro 
prosazení svojí představy jen 
těžko hledat spojence. Staros-
tové a nezávislí, kteří tento-
krát jdou do parlamentních 
voleb samostatně, sice také 
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Strany neplánují  
zvýšit věkovou  

hranici pro odchod  
do penze nad současných 

65
 let.

Strany se bojí reformy. 
Penze změny nečekají
n Spořte si na důchod, 
říkají ve volebních 
programech partaje, 
ale – nutit vás k tomu 
nebudeme. Maximálně 
se totiž shodnou 
tak na tom, že je 
potřeba podporovat 
dobrovolné připojištění. 
Na reformu penzijního 
systému založeného 
na průběžném 
financování 
nepomýšlejí. Ať 
po říjnových 
volbách vznikne 
jakákoliv 
vláda, důchody 
seniorů budou 
dál financovat 
lidé v produktivním 
věku.
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  S čím jdou do voleb vybrané strany v oblasti důchodového systému

České penze  
v číslech

ČSSZ na konci letošního 
prvního pololetí evidovala 

zhruba 2,4 milionu 
starobních důchodců žijících 

v České republice. Jedné 
čtvrtině z nich byl v minulosti 

přiznán na základě jejich žádosti 
předčasný starobní důchod.

Průměrný starobní důchod v Česku 
na konci pololetí stoupl meziročně 

o 385 korun na 11 807 korun. 
Průměrný důchod mužů je  

o 2300 korun vyšší než žen. 

Podobně jako na průměrnou mzdu 
nedosáhnou na průměrný důchod 

zhruba 2/3 populace.

Téměř 92 tisíc důchodů bylo 
letos vyplaceno Čechům 
žijícím v zahraničí. Přede 
dvěma lety to bylo o šest 

tisíc méně.
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Jana  
Havligerová

Téma připravila

vá
leč

ník, Keňa

V ÝC H O D N Í 
A F R I KA

zdobené 
boty 

z Libye

Tuaregové a kozy, 
   Libye

windsurfař, 
Egypt

Nigersaurus, 
druh dinosaura, 

který byl objeven 
v dnešním Nigeru. starověké království 

Kuš, Súdán

ženy v šatech 
z tradičních 

nigerijských látek

      motýli, 
Středoafrická
          republika

      žirafa,
    Jižní 
Súdángorila 

horská, 
Uganda

vířící 
derviš, 
Súdán

orchidej, Kamerun

Kamerunská hora (sopka)

kostel svatého Jiří, Etiopie

velbloudí karavana, Džibuti

Tutanchamonova maska, Egypt

etiopská konvice na kávu

leopard, Čad

masajský, 

trh ve městě  Hargeysa, Somálsko

žralok velrybí, Džibutsko

sběr čajových lístků, Keňa batikovaná látka, Uganda

krajta 
písmenková, 

Rovníková 
Guinea
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ČSSD
• Odchod do důchodu v 65 letech, 

dobrovolné penzijní připojištění.

• Zachovat pravidelnou valorizaci 
penzí – zvedat jejich výši o polovinu 
růstu reálných mezd místo nynější třetiny a o růst 
nákladů seniorů místo nákladů všech domácností. 
Dále rozvést systém předdůchodů pro fyzicky 
náročné profese.

ANO
• Základní výměra důchodů by měla 

být zvýšena o jeden procentní bod. 

• Valorizace důchodů navázaná na ceny spotřebního 
koše a růst průměrné mzdy, záruka automatického 
zvýšení důchodu o 1000 korun měsíčně při 
dosažení věku 85 let.

• Podpora lidí, kteří pečovali o děti nebo jiné závislé 
členy rodiny – při výpočtu penze by měla být jako 
odpracovaná započítána doba péče o děti nebo 
jiné závislé členy a být i finančně zvýhodněna.

• Dobrovolné penzijní připojištění.

ODS
• Možnost posílat přímo jedno 

procento z odvodu na důchodové 
pojištění jako příspěvek na penzi vlastním rodičům 
nebo prarodičům, kteří už jsou v důchodu.

• Zaměstnavatelům, kteří zaměstnancům přispívají 

na penzijní pojištění, by se tato daňově uznatelná 
položka mohla zvýšit.

Lidovci
• Zavedení nižších odvodů 

do důchodového systému pro 
rodiny s dětmi a vyšších důchodů pro pracující 
rodiče.

• Zavedení společného důchodového pojištění 
manželů.

TOP 09
• V následujícím volebním období 

znovu otevřít diskuzi o penzijní 
reformě založené na opětovném zavedení druhého 
spořicího pilíře.

• Pokud k reformě nebude politická vůle, bude 
TOP 09 prosazovat další snižování sociálního 
pojištění a posílení státní podpory dobrovolného 
připojištění.

KSČM
• Pravidelná valorizace důchodů 

podle potřeb seniorů.

• Potřeba řešit jiný režim valorizací 
u starodůchodců – požadavek 
na rychlejší či vyšší valorizaci. 
Všeobecný a státem garantovaný průběžný 
systém by měl být financován na základě sociální 
a mezigenerační solidarity.

mluví o důchodové reformě, 
ale velmi neurčitě. Hlavně by 
podle nich musela být důklad-
ně projednána jak v případné 
budoucí koalici, tak i v opozici. 

Komunisté dávají důraz 
na pravidelnou valorizaci dů-
chodů, totéž je cílem Okamu-
rovy SPD. Ta rovněž požadu-
je, aby se důchody zvyšovaly 
všem o stejnou částku. 

UNIVERZÁLNÍ PENZE
Prakticky žádná ze stran 
také nepočítá s tím, že by se 
věková hranice pro odchod 
do penze zvyšovala nad sou-
časných pětašedesát let. 

S naprostou novinkou tak 
přicházejí jenom zelení – ho-
rují pro zavedení univerzální-
ho starobního důchodu. Ten 
minimální by podle nich měl 
činit deset tisíc korun a byl 
by navýšený o zásluhovou 
složku. Penze by se pak auto-
maticky zvyšovaly o inflaci.



n Aston Martin nebo 
Infiniti se z Česka 
stáhly. Jiné módní 
brandy zase nenašly 
odpovídající prostory. 

Stejně jako se na českém trhu 
objevily některé světové ob-
chodní řetězce, aby se po čase 
z různých důvodů stáhly, ane-
bo jiné naopak 
o vstupu vůbec 
neuvažovaly, 
zažily podobné 
příběhy globál-
ní módní a lu-
xusní brandy. 
Ty nejznámější 
se v Česku 
soustřeďují 
v pražské 
Pařížské ulici 
– od módních 
stálic Chris-
tian Dior, Gucci nebo Louis 
Vuitton přes šperky Tiffany či 
Cartier až po hodinky Mont-
blanc a Rolex. 

„Česká republika má dvě 
specifika. Na jedné straně 
velmi dobře informované 
potenciální kupující, kteří se 

rychle o nové značce dozvědí. 
Pokud se objeví zajímavá 
novinka, mezi Čechy se rych-
le zformují takzvaní early 
adopters. Na straně druhé je 
Česko stále relativně malým 
trhem,“ říká Vladan Hájek, 
obchodník s luxusním zbo-
žím, který pod značkou Asten 
provozuje kromě obchodů 
v Pařížské i některé hotely. 

Ke stálici 
Tamaře Kotva-
lové a jejímu 
Carollinu se 
znovu přidává 
Lenka Vejval-
ková, bývalá 
majitelka 
Prospekta 
Módy a novým 
hráčem je 
Premium Fa-
shion Brands 
předního 

pražského právníka Jaroslava 
Havla. Po loňském odprodeji 
některých značek z impéria 
LBM Michaely Bakala získal 
dvě prodejny – prádlo La 
Perla a klenotnictví Bouche-
ron – právě Hájek. Stejně tak 
měl získat Vertu, exkluzivní 
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n Firma Carismo 
začala podnikat loni. 
Teď zprostředkuje 
on-line prodej stovky 
osobních aut měsíčně. 

Michal Tomeš

Trhu s novými i ojetými 
automobily dlouhá léta 
kralovaly tradiční velké 
autosalony a bazary. S roz-
vojem internetu a mobilních 
technologií se však jejich 
doména stala cílem start-
-upů, které chtějí pomocí od-
lišného obchodního modelu 
získat svůj podíl trhu. 

„Automobilový trh je jeden 
z posledních segmentů, 
do kterého nepronikla  
e-commerce, propojení 
je teprve na začát-
ku,“ vysvětluje 
motivaci k zalo-
žení start-upu 
Carismo pod-
nikatel Marek 
Moravec. 

Jeho firma 
se snaží 
přesunout 
proces prodeje 
nového automobilu 
do prostředí internetu. 
Zákazník si na webu nakonfi-
guruje vůz a start-up pak 
za něho poptá dealery, kteří 

zákazníkovi zpětně pošlou 
svou nabídku.

Měsíčně start-up zpro-
středkuje stovku prode-

jů. Do černých čísel 
se ale dostane 

až dosáhne 
pěti set aut. 
Snahou firmy, 
jež spolupra-
cuje se dvěma 
stovkami dea-

lerů, je, aby zá-
jemce o vůz při 

nákupu nemusel 
vstát od počítače. 

To podle Moravce ocení 
hlavně firemní zákazníci, pro 
které je nákup spíše racionál-
ní volbou. 

„Prodej osobních aut delší 
dobu prochází významný-
mi změnami. V důsledku 
rozvoje nových technologií 
se mění role prodejců aut,“ 
potvrzuje Jan Linhart z po-
radenské společnosti KPMG. 
„On-line prodej umožňuje 
snížit náklady, což se přízni-
vě odrazí v ceně,“ vysvětluje 
Linhart s tím, že neodpadá 
osobní vyřizování formalit 
u prodejce.

Výhodami on-line prodeje 
se start-upy snaží získat 
také zájemce o ojetý vůz. 
V posledních letech vstoupi-
ly na trh například Fair Play 
Auto nebo Caara. „Služba 
je postavena tak, aby co 

Nové start-upy se derou 
do prodeje automobilů

Teprve při prodeji 

500
nových aut měsíčně  
se start-up Carismo  
dostane do černých  

čísel.

Více o retailových tématech se 
dočtete v novém magazínu E15 
Premium, který vychází 18. září.

nejméně zatěžovala klienta 
a poskytla mu maximální 
pohodlí,“ vysvětluje Jan 
Veselý z Caary. Firma se 
snaží zákazníky zaujmout 
komplexností svých služeb 
a usnadněním výběru auta. 
Jejím cílem je prodávat vyšší 
desítky aut měsíčně.

„Ojetý vůz je specifické 
zboží, pro které neplatí po-
stupy běžné u prodeje nové-
ho zboží v e-shopech,“ míní 
provozní ředitel společnosti 
AAA Auto Petr Vaněček. 
„Možnost přesednout během 
hodiny do pěti různých 
aut nebo předvedení vozu 
na zvedáku či na diagnostice 
mohou zmiňované start-upy 
těžko nahradit,“ vysvětluje 
Vaněček. 

Tento způsob prodeje 
nevylučuje naopak u zá-
novních automobilů, které 
řetězec AAA Auto prodává 
pod značkou Mototechna. 
Ta podle něho spatřuje 
příležitost v on-line prodeji 
aut v blízké budoucnosti. 
 Více E15.cz

Praha – příliš malý trh 
pro světové značky

mobil z dílny finské Nokie, 
který kdysi do Česka přivedl, 
nicméně jeho úsilí značku 
oživit nevyšlo. 

Podobně dopadly některé 
další značky. Na trh vstou-
pily, aby se po čase stáhly. 
Příkladem je Aston Martin 
nebo exkluzivní auta Pagani, 
loni zmizela japonská luxus-
ní značka Infiniti. „Některé 
zase vstoupit chtěly, avšak 
nenašly odpovídající prodejní 
prostory – například módní 
značka Monclér,“ dodává 
Hájek s tím, že by Praha jistě 
ocenila například značky bot, 
jako jsou Christian Loubou-
tin nebo Manolo Blahnik. 
Do vyjednávání o vstupu se 
dokonce před lety pustilo 
zastoupení Tom Ford, ale na-
konec usoudilo, že potenciál 
trhu není dostatečný. /hf/

Specifikem Česka 
jsou velmi dobře 
informovaní 
kupující. Země 
však zůstává 
relativně malým 
trhem.

ČALOUNĚNÍ MÍSTO KOŽENKY dostalo pět modernizova-
ných vozů ze soupravy, která prvně vyjela z Českých Budě-
jovic do Prahy. Částečná přestavba interiéru vagonů vyšla 
České dráhy na patnáct milionů korun. Národní dopravce 
promění během tří měsíců přes sedmdesát vozů.

MILIONOVÁ MODERNIZACE
Fo
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http://e15.cz/magaziny
http://zpravy.e15.cz/fleet-special/start-upy-se-snazi-vytlacit-autosalony-a-bazary-nakupy-chteji-prenest-na-internet-1337416


n Majitelé franšízy 
Hamleys jen v prvním 
roce provozu utržili 
v tuzemsku čtvrt mili-
ardy korun.

Tomáš Stingl

Česká společnost Inexad, 
která vlastní franšízu pro 
prodej hraček pod značkou 
Hamleys v pěti středoevrop-
ských zemích, dnes otevírá 
pobočku ve Varšavě. Je 
to druhý obchod po hračkář-
ství, které firma od loňska 
provozuje v Praze. 

„Vizuálně bude velmi 
podobný pražské prodejně, 

nicméně velikostí bude zhru-
ba třetinový,“ uvedl jednatel 
Inexadu Pavel Čmelík.

Investice dosáhla v pře-
počtu čtyřiceti milionů 
korun. Hračkářství o ploše 
asi 1600 metrů čtverečních je 
umístěno v novém varšav-
ském obchodním centru 
Galeria Północna, které se 
dnes také otevírá. 

„Se zprovozněním 
hračkářství jsme počíta-
li původně už na srpen, 
otevření celého centra ale 
nakonec developer posunul 
až na září,“ podotkl společ-
ník ve firmě Inexad Pavel 
Zavadil. Galeria Północna 
je v současnosti ve Varšavě 

největší podobný spouštěný 
projekt. „Plocha přesahuje 
64 tisící metrů čtverečních, 
k dispozici jsou dvě stov-
ky obchodů,“ informovala 
galerie s tím, že náklady 
na projekt se pohybovaly 
kolem 650 milionů zlotých, 
což v přepočtu činí zhruba 
3,9 miliardy korun.

Další expanze Inexadu má 
směřovat na jih. „V příštím 
roce bychom rádi získa-
li prodejnu v Rakousku. 
Jednáme tam s několika 
pronajímateli,“ sdělil Pavel 
Čmelík. Kromě Česka, Polska 
a Rakouska vlastní firma 
franšízu také pro slovenský 
a maďarský trh.
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Holding KVK, výrobce izo-
lací a stavebních materiálů, 
který v Česku provozuje 
šest výrobních závodů, 
mění majitele. Kupuje 
jej švýcarský producent 
chemikálií se světovou 
působností Sika.

„Vlastníkem KVK Holding 
je private equity fond ARX 
Equity Partners, takže 
po určité době a zhodnocení 
investice je proces prodeje 
normální,“ říká předseda 
představenstva KVK Hol-
ding Martin Kováč. Převzetí 

podle něj posílí postavení 
firmy na trhu výrobců sta-
vební chemie. Výši trans-
akce společnosti neuvedly. 
Švýcarský majitel nehodlá 
podle svého mluvčího 
Dominika Slappniga co-
koli měnit na dosavadních 
strukturách české firmy.

Společnost Sika vyrábí 
ve více než 190 závodech 
v 98 zemích, loni dosáhla 
tržeb v přepočtu 131 miliard 
korun. Naopak tržby KVK 
loni činily 1,1 miliardy 
korun. /ščo/ Více E15.cz

Švýcarská Sika 
přebírá firmu KVK

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.

lenovo.czS procesory Intel® Core™.

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

276492/22� inzerce

EXPANZE. 
Po Praze 
a Varšavě 
plánuje firma 
Inexad otevřít 
hračkářství 
pod značkou 
Hamleys také 
v Rakousku. Fo
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Češi investovali v Polsku. 
Otevřeli tam hračkářství

Centropol Energy  
vydělal o pětinu méně
Alternativnímu dodavateli 
energií Centropol Energy 
loni klesl meziročně čistý 
zisk na 252 milionů korun, 
tedy o pětinu. Tržby klesly 
o 15,7 procenta na 6,8 mi- 
liardy korun.

Ahold prohrál s Lidlem 
soud kvůli reklamě 
Řetězce Ahold a Lidl se 
střetly kvůli reklamě z roku 
2015. Ahold v ní tvrdil, 
že Pigi čaj a kapesníčky 
prodává levněji než Lidl. 

Ten takové zboží neprodá-
val. Vrchní soud v Praze 
teď z velké části potvrdil 
rozsudek nižšího soudu, 
podle něhož to byla nekalá 
reklama.  Více E15.cz

Slovenský Mr. Kebab 
vstupuje do Česka
Řetězec rychlého občerst-
vení Mr. Kebab ze Sloven-
ska otevře v Kladně první 
tuzemskou provozovnu. 
V listopadu přidá pobočku 
v Českých Budějovicích. 
Do pěti let firma plánuje 
nejméně dvě desítky franší-
zových poboček. /čtk/

Krátce

Více E15.cz
Více E15.cz
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n Výše ztrát způ-
sobených hurikány 
Harvey a Irma může 
přesáhnout bilion ko-
run, což by ovlivnilo 
cenu zajištění na ce-
lém světě.

Vladan Galistl

Dopady hurikánů Harvey 
a Irma mohou na cenách 
svého pojištění pocítit i Češi. 
Důvodem jsou obří škody, 
které budou muset pojišťov-
ny uhradit. Podle šéfa Credit 
Suisse Insurance Linked 
Strategies Niklause Hiltiho se 
jejich ztráty kvůli zmíněným 
hurikánům budou pohybovat 
mezi 60 až 70 miliardami 
dolarů. Podobné odhady mají 
i další společnosti, a pokud se 
naplní, půjde o sumu převy-
šující hurikán Katrina, který 
byl s výší škod 50 miliard do-
larů nejničivějším v historii.

Americké pojišťovny 
se – stejně jako tuzemské 
– pojišťují proti rizikům 
u zajišťoven, které jsou 
„pojišťovny pojišťoven“ 
a část škod tak zaplatí i ony.  

Kvůli obrovským škodám 
ale hrozí, že zvýší své sazby. 
„Je sice brzo na závěry, ale je 
pravděpodobné, že zajistitelé 
se budou snažit zdražovat,“ 
říká Robert Krátký, ředitel 
klientských služeb makléřské 
společnosti Renomia. Půjde 
podle něj zejména o zajistite-
le, kteří kryjí rizika v USA.  

Těmi jsou i obří evropské 
zajišťovny Münich Re či 
Swiss Re. „Objemy jsou veli-
ké, ale na druhou stranu větší 
podíl mají americké zajišťov-
ny,“ uvádí Vratislav Hybner, 
předseda představenstva 
makléře IMG. Podle hlavního 
analytika České asociace 
pojišťoven Petra Jedličky 

však většina zajišťoven „pů-
sobí globálně, takže nepřímý 
dopad na evropský trh není 
možné vyloučit“. 

Ani ceny pojištění v Evropě 
se nemusejí vlivu hurikánů 
vyhnout. „Nějaký dopad zde 
může být, ale rozhodně jej 
nečekám v desítkách pro-
cent. Budou to maximálně 
procenta,“ dodává Hybner. 
Jednotlivé pojišťovny se k vý-
voji zajištění nevyjádřily. 

Nicméně při podobných 
přírodních katastrofách 
v USA v minulosti došlo 
ke zdražení pojistek rovněž 
v Evropě. Příkladem může 
být dopad zmíněné Katriny. 
  Více E15.cz

Hurikány zatlačí 
na ceny pojistek

Šéf JP Morgan označil bitcoin za podvod

Generální ředitel banky JP Morgan Jamie Dimon kritizo-
val měnu bitcoin a označil ji za podvod. Předpověděl, že 
kupci měny utrpí rozsáhlé ztráty. „Kdybychom měli ban-
kéře, který by obchodoval s bitcoiny, ve vteřině bych ho 
propustil,“ prohlásil Dimon na konferenci v New Yorku.  
 

Po Rohinzích v Barmě zůstalo 176 vylidněných osad

Od vypuknutí poslední vlny etnického násilí v Barmě 
uprchlo do sousedního Bangladéše téměř 370 tisíc Rohin-
gů. Muslimští uprchlíci za sebou zanechali 176 liduprázd-
ných osad, napsala agentura AP. Více E15.cz

Rusko čelí epidemii poplašných zpráv

Série poplašných zpráv o uložení bomby ve veřejných ob-
jektech postihla v těchto dnech sibiřská města. Podle rus-
ké policie použili původci poplachu v několika případech 
pro šíření telefonátů počítačový program. Počty evakuo-
vaných škol, nádraží nebo radnic jdou už do stovek. /čtk/

Krátce
Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,504

Čína 1 3,336

Dánsko 1 3,508

EMU 1 26,100

Chorvatsko 1 3,496

Japonsko 100 19,804

Kanada 1 17,947

Maďarsko 100 8,473

Norsko 1 2,777

Polsko 1 6,099

Rusko 100 37,784

Švédsko 1 2,734

Švýcarsko 1 22,703

Turecko 1 6,330

USA 1 21,787

Velká Británie 1 28,923

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 13. 9. 2017

Název Kurz [Kč] Změna  

CETV 90,65   -0,66 % 

ČEZ 424,00   0,71 % 

Erste Bank 948,90   -0,07 % 

Fortuna 146,00   0,34 % 

Kofola 416,00   0,00 % 

KB 985,00   1,78 % 

Moneta 79,00   2,46 % 

O2 CR 275,50   -0,14 % 

Pegas 1 002,00   -0,20 % 

Philip Mor. ČR 15 750,00   -0,06 % 

TMR 702,00 0,29 %

Unipetrol 328,00   0,61 % 

VIG 655,80   1,36 % 

Celkový objem (v tisících korun) 855 410

Akcie na pražské burze 13. 9. 2017

Jaroslav Bukovský

Hurikány Irma a Harvey 
hrozí největší proměnou 
amerického pojišťovací-
ho trhu za poslední léta. 
Fondoví spekulanti dělící 
se s pojišťovnami o riziko 
živelních katastrof se totiž 
přepočítali v prognózách 
o počasí. S vidinou klidného 
léta nakoupili rekordních 
deset miliard dolarů takzva-
ných katastrofických dluho-
pisů. Ty vydávají pojišťovny 
s tím, aby pokryly případné 
škodní extrémy.

Pokud vyjde počasí, při-
jdou si spekulanti na tučný 
úrok vysoko nad výnosy 
dluhopisů. Když ne, přijdou 
o podstatnou část investi-
ce. Letošní první odhady 
škod srazily index největší 
světové zajišťovny Swiss Re 
sledující hodnotu katas-

trofických bondů takřka 
o pětinu. Horší propad zažil 
tento typ investic naposledy 
v roce 2011, kdy v USA řádil 
hurikán Irene.

„Pokud škody přesáhnou 
40 miliard dolarů, pak by-
chom kvůli ztrátám a ban-
krotům fondů byli svědky 
poklesu kapacity celého 
odvětví zajištění,“ uvádí sta-
tutární ředitel investičního 
fondu Sirius Martin Burda. 
Důsledkem by bylo dražší 
krytí škod.

Burdův Sirius patří mezi 
hráče, pro které jsou tyto 
bondy oblíbenou investicí. 
„V očekávání hurikánové 
sezony jsme letos naši expo-
zici oproti minulým rokům 
výrazně snížili, negativní 
dopad na naši výkonnost 
tak bude malý,“ dodává 
Burda. Jiné fondy ale takové 
štěstí neměly.  Více E15.cz

Spekulace na počasí 
letos nevyšly
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Vývoj objemu vydaných katastrofických bondů  
(v miliardách dolarů)
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n Šéf evropské komise 
hodnotil stav EU a na-
stínil plány na druhou 
polovinu svého funk- 
čního období.

Předseda Evropské komise 
(EK) Jean-Claude Juncker 
v Evropském parlamentu 
představil svou vizi budouc-
nosti Evropské unie. Ve zprá-
vě o stavu společenství se 
vyslovil například pro to, aby 
státy začaly přijímat rozhod-
nutí v některých klíčových 
oblastech kvalifikovanou 
většinou místo jednomysl-
nosti. Blok by tak prý měl 

být akceschopnější. Juncker 
rovněž podpořil soudržnost 
východní a západní části EU 
a mluvil o potřebě překonat 
objevující se rozdíly mezi 
starými a novými či západ-
ními a východními členy 
bloku.

V obsáhlém projevu šéf 
EK přišel fakticky se šes-
tým scénářem budoucnosti 
integrace poté, co komise 
na jaře k diskuzi nabídla pět 
scénářů budoucí podoby 
bloku. „Začali jsme opra-
vovat střechu. Ale práci 
musíme dokončit teď, dokud 
stále svítí slunce,“ podotkl 
Juncker. Je tak nyní potřeba 

„vyplout z přístavu a chytit 
vítr do plachet“.

Juncker se vrátil také 
k problému dvojí kvality 
potravin, na který v Bruse-
lu opakovaně upozorňují 
zejména Češi a Slováci. Tato 
praxe není v EU přípustná, 
prohlásil Juncker. To vzápětí 
ocenili čeští europoslanci 
i český premiér Bohuslav So-
botka. „Jsem rád, že Juncker 
ve své zprávě o stavu unie 
podpořil soudržnost východ-
ních a západních členských 
států a také konvergenci 
uvnitř EU,“ napsal předseda 
vlády ČR na Twitteru. /čtk/ 
NÁZORY str. 12 Více E15.cz

Juncker chce změnit systém 
unijního rozhodování

www.E15.cz | 11 |

Investice 
na Slovensku 
nerostou
Slovenský HDP vzrostl 
ve druhém čtvrtletí mezi-
ročně o 3,3 procenta, což je 
ve srovnání s českou ekono-
mikou slabé číslo. Ta totiž 
přidala 4,7 procenta. 

Obě ekonomiky shodně 
těží ze soukromé spotřeby. 
Podmínky na slovenském 
trhu práce generují dostatek 
příjmů pro domácnosti, které 
se nebojí utrácet a roztáčet 
kola ekonomiky. Slovenská 
zaměstnanost je na historic-
kém maximu podporována 
především prodloužením 
délky pracovního života nebo 
návratem starších pracov-
níků, zejména žen, na trh 
práce. 

Současně i pro aktivní oby-
vatelstvo je lehčí najít práci, 
což tlačí na další snížení 

míry nezaměstnanosti, která 
podle našeho očekávání dále 
poklesne až na 6,7 procenta 
na přelomu tohoto a příštího 
roku. Reálné mzdy by podle 
našeho odhadu měly v příš-
tím roce přidat 4,7 procenta.

Zklamáním na Slovensku 
ve srovnání s Českem ale byl 
vývoj investic. Ty u našeho 
východního souseda ve dru-
hém čtvrtletí už zase poklesly 
o 6,7 procenta meziročně. 
Loni investice držela ještě 
vláda, čemuž už v letošním 
roce není. Vládní kapitálové 
výdaje na Slovensku jsou 
zatím na poloviční úrovni 
minulého roku. 

Přes všechny proklamace 
o investičních plánech toho 
vláda mnoho nekoná a asi 
příliš spoléhá na příjmy z EU 
fondů, jejichž čerpání je 
ovšem slabé a náběh velmi 
pomalý. Domácnosti ani pod-
niky nejsou tento výpadek 
schopny kompenzovat. Růst 
tak i nadále zůstane v režii 
spotřeby, když letos slovenský 
HDP vzroste o 3,2 procenta 
a příští rok snad konečně 
s vyšší podporou investic 
o 3,6 procenta.

Autor je ekonomem KB

Akcie, měny & názory

David Kocourek

DO ODĚSY dorazila loď Ocean Ambitious s nákladem 62 tisíc tun amerického energetického uhlí. 
Jde o první zásilku uhlí z USA v rámci dohody, podle níž má Ukrajina do konce roku dostat ze Spoje-
ných států 700 tisíc tun paliva pro své elektrárny. 

UHLÍ PŘES PŮL SVĚTA

Fo
to

 p
ro

fim
ed

ia
.c

z

Lucemburský fond Wood 
Textiles Holding prodá svůj 
zhruba 30procentní podíl 
ve znojemském výrobci 
netkaných textilií Pegas 
Nonwovens české investiční 
firmě R2G Rohan. Fond je 
největším akcionářem tex-
tilky, dříve přitom uváděl, 
že o prodeji podílu 
neuvažuje. Před-
stavenstvo Pe-
gasu nechtělo 
rozhodnutí 
fondu ko-
mentovat.

Společ-
nost R2G, 
která je 
se zhruba 
11procentním 
podílem druhým 
největším akcionářem 
firmy Pegas Nonwovens, se 
nad textilkou snaží získat 
kontrolu. V létě předložila 
nabídku na její akcie v hod-
notě 1010 korun za kus. 
Nabídka celou textilku, s je-

jímiž akciemi se obchoduje 
na pražské burze, ohodno-
cuje na 8,9 miliardy korun.

„Po dalších úvahách 
ohledně podmínek dobro-
volné nabídky na převzetí 
a konzultacích s investory, 
po zvážení investičních 
preferencí a rizik jsme se 

finálně rozhodli nabíd-
ku na převzetí ak-

ceptovat,“ uvedl 
podle serveru 

Patria Online 
Petr Vošvrda, 
ředitel Wood 
Textiles Hol-
ding Limited. 

Doplnil, že 
podle plat-

ných podmínek 
nabídky ji Wood 

Textiles akceptuje 
do 25. září.

R2G je investiční kancelář 
a správce rodinného ma-
jetku, kterou v srpnu 2016 
založil průmyslník Oldřich 
Šlemr. /čtk/

Wood Textiles prodá 
podíl v Pegas Nonwovens

n Nové odhady o síle 
posledního severoko-
rejského jaderného 
testu hovoří o 250 ki-
lotunách TNT.

Severní Korea varovala, že 
dále vystupňuje své zbrojní 
programy v reakci na „zlo-
volné“ sankce, které na ni 
po šesté jaderné zkoušce 
z tohoto měsíce uvalila Rada 
bezpečnosti OSN. Podle no-
vých odhadů americko-korej-
ského institutu při Univerzitě 

Johnse Hopkinse dosáhla síla 
nálože 250 kilotun TNT, což 
je šestnáctkrát víc než síla 
pumy svržené v roce 1945 
na japonské město Hirošima. 

Jihokorejští jaderní od-
borníci oznámili, že stopové 
množství radioaktivního xe-
nonu, které odhalili ve vzor-
cích půdy, vody a vzduchu, 
souvisí s nejnovější jadernou 
zkouškou KLDR. Ze vzorků 
ale nelze poznat, jaký druh 
bomby KLDR testovala. 
Pchjongjang tvrdí, že 3. září 
testoval vodíkovou bombu 

miniaturizovanou tak, že jí 
může být vyzbrojena balistic-
ká raketa. 

Jihokorejská komise pro 
jadernou bezpečnost však 
uvedla, že ve vzorcích nebyly 
kromě radioaktivního  
izotopu Xe133 nalezeny další 
izotopy, které jsou obvykle 
po jaderné explozi  
zachyceny. Komise rovněž 
nenašla stopy tritia, které 
se používá při sestrojování 
silných termonukleárních 
(vodíkových) bomb. /čtk/  
 Sledujte E15.cz

KLDR hrozí dalším zbrojením

Nabídka 
na odkup podílu

firmu ohodnotila na

8,9
miliardy korun.

http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/cesi-musi-mit-v-cokolade-stejne-kakaa-jako-my-kritizoval-juncker-dvoji-kvalitu-potravin-v-eu-1337396


Apple už není 
Gretzky, ale 
pořád umí
Šéf Applu Tim Cook zakon-
čil své úterní představení 
nových produktů hláškou 
legendárního hokejisty 
Wayna Gretzkého: „Bruslím 
tam, kde puk teprve bude, 
ne tam, kde zrovna je.“ Cook 
tím chtěl ukázat, že jeho 
společnost nadále určuje 
tempo hry. Nepochybně 
dobrá Gretzkého myšlenka 
se ale v posledních letech 
bohužel poněkud vyprázdni-
la. I v Česku ji běžně ve svých 
přednáškách a zbyteč-
ných firemních školeních 
používají všemožní šamani 
při kázáních o inovacích 
a „disruptování“ trhu.

Ani v případě Applu nelze 
tvrdit, že by se dostal někam, 
kde ještě nikdo není. Nově 
představené iPhony v sobě 
kombinují mnoho věcí, 
které už běžně u konkurence 
můžeme nějakou dobu vídat: 
bezdrátové nabíjení, OLED 
displej nebo (u nejvyššího 
modelu) prakticky žádné 
rámečky na okrajích telefo-
nu. Snad jediné, kde Apple 
skutečně posunul hranice, je 

cena, kterou si lze za tako-
vý chytrý telefon účtovat. 
Přístroje iPhone X ladně 
přeskočily hranici třiceti 
tisíc korun.

Není každopádně pochyb, 
že se nové iPhony budou 
opět skvěle prodávat. Apple 
sice nemusí být s jednotlivý-
mi technologiemi první, ale 
zkombinovat a vyladit je umí 
skvěle. Síla Applu nadále po-
roste a firma bude navyšovat 
své hotovostní rezervy. Už 
teď sedí na více než 240 mi- 
liardách dolarů. 

Skutečně velkým posunem 
vpřed by ovšem mohla být 
věc, která je prozatím trochu 
nenápadná. Během pár 
týdnů bude uvolněna nová 
verze mobilního operačního 
systému iOS 11, která přinese 
i funkci jménem ARKit. 
Jde o balíček nástrojů pro 
práci s takzvanou rozšířenou 
realitou (AR). Když namí-
říte telefonem či tabletem 
na reálný svět, bude možné 
přes něj promítat virtuální 
vrstvu informací a objektů. 
ARKit tyto možnosti zpří-
stupní běžným vývojářům 
a lze očekávat, že ti postupně 
přijdou s velice působivými 

aplikacemi. Nábytek z IKEA 
si ve svém bytě prohlédne-
te ještě před zakoupením, 
mapy od Googlu vás budou 
navigovat přímo v prostředí 
ulic a tak dále.

Další tichou silou jsou 
hodinky Watch, které 
se ve třetí verzi dočkají 
přímého napojení na mo-
bilní sítě a osamostatní se 
od mobilu. Apple sice přesná 
čísla prodejů nezveřejňuje, 
podle propočtů už se ale stal 
největším výrobcem hodinek 
na světě a překonal i tradiční 
švýcarské firmy. Byznys bu-
duje pomalu, ale systematic-
ky. Jen škoda, že třetí model 
Watch se zabudovanou SIM 
kartou v Česku hned tak 
neuvidíme – to by naši ope-
rátoři s rychlou podporou 
tohoto řešení museli hodně 
překvapit.

A jako slibná technologie 
se jeví také kamera v iPho-
nu X, která umí detailně 
snímat obličej a jeho pohyby. 
Apple se sice v prezentaci 
zaměřil na to, jak pomocí 
této kamery rozpohybo-
vat smajlíky ve tvaru lejna 
(a na odemykání telefonu 
pomocí obličeje), jakmile 
se ale k tomu všemu opět 
dostanou vývojáři, App 
Store může přinést nečeka-
né výtvory. Tato funkce je 
pěkným příkladem postupné 
miniaturizace a komoditiza-
ce dříve drahých a nedostup-
ných technologií.

Autor je odborníkem na ICT

Komentář

Jan Sedlák

| 12 | NÁZORY A KOMENTÁŘE

Apple už nebývá 
s jednotlivými 
technologiemi první, 
ale kombinovat  
a ladit je umí skvěle.

Tvář dne 

 Argumenty, že se tady objeví tisíce 
pracovníků, kteří budou vytlačovat 
ty české, to je prostě blábol,

řekl při projednávání smlouvy 
CETA ve sněmovně  
ministr financí Ivan Pilný
str. 3
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Když cesta není cíl
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker má 
kontroverze rád a nebojí se je vyvolávat. K sérii výroků 
z minulosti přidal v projevu o stavu EU hned několik tezí, 
které stojí za pozornost. Eurozóna se má rozšířit na všech-
ny členské země, měnové a hospodářské záležitosti má 
hlídat speciálně určený eurokomisař, šéfy Evropské komi-
se a Rady EU má nahradit jeden unijní prezident. Evropa 
musí zůstat otevřená pro imigranty, Turecko nemá v EU 
co dělat.

Některým uším to může znít jako tvrdá muzika. Tentokrát 
však Juncker neprovokoval, spíše usměrňoval. Konkrétně 
francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který 
žádá daleko drsnější změny. Třeba aby unie měla jednoho 
ministra hospodářství a financí s aparátem za miliardy 
eur. Společné mají oba politici jedno: volají po reformách, 
které EU potřebuje. Chybí však definice toho, čím by 
být chtěla. Mluví se o cestách, ale ne o cíli. V Junckerově 
případě máme co dělat s další řečí, která cosi navrhuje, 
ale nic neřeší.  
 Igor Záruba 
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n Pavel Haas Quartet – 
pojmenovaný po skla-
dateli a bratrovi herce 
Hugo Haase – koncer-
tuje i díky prestižním 
cenám více v zahraničí 
než v tuzemsku. Nyní 
vydal album se sklad-
bami Antonína Dvořá-
ka. „A chystáme další 
věnované dílu Dmitrije 
Šostakoviče,“ říká člen 
kvarteta Peter Jarůšek.

Dušan Kütner

 Podle čeho se rozhodujete, 
co na album dáte?
Hlavně se nám to musí líbit. 
Není to žádný komerční tah, 
i když u Dvořáka by to tak 
mohlo vypadat. Nahrávek 
Dvořákových klavírních 
koncertů je ale hodně, takže 
s tím se nedá moc kalkulo-
vat. Chceme prostě hrát věci, 
které v nás uzrály, a nahrát 
je ve správný moment. Jsou 
to skladby, které hrajeme 
od našich začátků a jsou nám 
velmi srdceblízké. Naše pojetí 
skladeb zraje a už jsme se 
obávali, aby to nepřezrálo.

 V čem se album liší od těch 
předchozích?

Dvořák se dá vždy zahrát jinak

| 14 | KULTURA
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DRŽITELÉ CEN. Pavel Haas Quartet získal za svá alba několik 
prestižních cen, které mu otevřely dveře do zahraničí.
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Dvořáka hrajeme velmi často. 
Předcházející dvě cédéčka 
ale byla hodně dramatická 
až osudová. Nové je veselá až 
optimistická hudba.

 Za svá alba jste v zahrani-
čí získali několik cen včetně 
prestižních Gramophone 
Award či ocenění od britské 
BBC. Nakolik vám to v zahra-
ničí pomohlo?
To se těžce odhaduje, které 
koncerty jsme odehráli na zá-

kladě těchto cen. Určitě to ale 
vliv mělo. Ano, funguje to tak, 
že je někde organizátor akce, 
v hudbě se orientuje a dostane 
se mu do rukou naše cédéčko. 
A už jen to, že ví, že dostalo 
Gramophone Award, a navíc 
se mu to i líbí, tak pak toho 
umělce chce.

 Dá se Dvořák po těch desít-
kách let a nahrávkách jiných 
umělců zahrát ještě nějak 
jinak?

To byste se divil. To je asi 
stejné jako se scénářem 
k filmu. Máte v něm napsány 
věty. A je tam třeba poznám-
ka „povzdechne si“. Ale kdy 
si povzdechne, jak dlouho, 
kterým směrem – to už je 
vždy jiné. Máte prostě nějaký 
manuál – a pak už je to otázka 
interpretace.

Samozřejmě zásadní je 
respektovat génia Dvořáka, 
který po sobě zanechal parti-
turu i nějaké instrukce, podle 
toho kdy a v jakém rozpolože-
ní skladbu napsal. V tom se dá 
najít nějaká pointa, možnost 
se do skladby vcítit a podle 
technických možností to na-
plnit. A věřte mi, že každý to 
naplňuje zcela jinak. Dokonce 
i my v kvartetu se mezi sebou 
často dost rozcházíme.

 Jak jsou na tom současní 
autoři? Kolik z nich se uchytí?
Myslím, že současná hudba 
má velmi silné postavení. 
Hraje se hodně. Ano, Dvořák 
a další přežili. Ale kolik pře-
žije ze současné hudby, to se 
nedá odhadnout.

Současnou hudbu po-
slouchám rád. Občas to ale 
vypadá, že po nás skladatel 
chce, abychom do hudby ne-
přidávali žádný osobní vklad, 
jen splnili jeho podmínky. 
Je to až takový počítačový 
přístup. Naštěstí je spousta 

moderní hudby. Záleží však 
vždy na osobnosti a síle její 
výpovědi.

 Bylo to v minulosti jiné?
Nebylo. Víte, kolik skladatelů 
bylo v období klasicismu? 
Hudbu psal každý druhý. Jen 
ve Vídni byly tisíce autorů. 
A kolik z nich známe dnes? 
Mozarta, Beethovena a pár 
dalších.

Dokonce v té době byli 
i slavnější skladatelé než 
Mozart. Typickým příkladem 
byl Salieri. Jejich hudba stejně 
nepřežila. A naopak takový 
Franz Schubert šel do totální-
ho nitra a nikoho to do konce 
jeho života (zemřel v jednatři-
cetiletech letech) nezajímalo.  
Ale když jej hrajete nyní, je to 
úžasná věc.

 Už máte plány na další 
desku?
Budou to tři Šostakovičovy 
kvartety. Je to skladatel, kte-
rého máme moc rádi a měl co 
říci. Bude tam druhý, sedmý 
a osmý kvartet, který je asi 
nejznámější. Charakterově to 
bude kontrast k naší aktuální 
desce a návrat k dramatické 
podobě alba. Šostakovič žil 
ve zcela jiné éře, v době Sta-
linovy totality, komunismu, 
v temném období. Aktuální 
deska je tím pádem skutečně 
taková světlejší.



n Podzimní sezona 
kvalitních artových 
filmů začíná i v čes-
kých kinech díky 
maďarskému vítězi 
letošního festivalu 
v Berlíně O těle a duši. 
Netradiční romance 
z jatek mísí lyriku 
s brutalitou a hluboké 
emoce s humorem.

Iva Přivřelová

Návrat režisérky Ildikó 
Enyediové na plátna po dlou-
hých osmnácti letech by se 
mohl stát událostí v okruhu 
nejen festivalových fajnšme-
krů. Novinka ženy, která 
za svůj debut Moje dvacáté 
století získala Zlatou kameru 
v Cannes, po zásluze vy-
hrála letošní Berlinale. A se 
Zlatým medvědem na pla-
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PRÁVĚ V PRODEJI

SPOR O PRAVOST RUKOPISŮ
MASARYK POLEMICKÝ RVÁČ

T. G. M
A CHARLOTTA

NOVÝ POHLED

265006/489� inzerce

Romance z jatek patří ke snímkům roku

POHLED LANĚ. Mária (Alexandra Borbélyová) je plachá ještě víc 
než zvíře, o němž se jí každou noc zdá.
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kátě se film O těle a duši 
dostal i k nám do kin. I český 
divák tak může ocenit, jak 
Enyediová dokáže promísit 
brutalitu s jemností a vytvo-
řit hluboké emoce.

Její romance spojuje 
hezkou mladou ženu s fobií 
z tělesného kontaktu a stár-
noucího muže s postiženou 

rukou. Oba pracují na jat-
kách – ona jako kvalitářka 
masa, on jako finanční 
ředitel.

Jejich opatrné sbližování 
by asi nemělo vzhledem 
k jejich hendikepům šanci, 
kdyby při vtíravém psycho-
logickém posudku nezjistili, 
že se oběma zdají stejné sny.

O těle a duši

(Maďarsko, romance, 116 minut)
Režie: Ildikó Enyediová
Hrají: Alexandra Borbélyová, 
Géza Morcsányi, Zoltán Schneider, 
Ervin Nagy
Hodnocení: 90 %

Zatímco na jatkách přichá-
zejí krávy o hlavu, čímž se 
film stal nevhodný do pat-
nácti let, se ve snu jelen a laň 
procházejí zasněženým 
lesem. V duši dva osamělí 
jedinci touží po blízkosti, je-
jich těla to umějí dát najevo 
jen neobratně.

Enyediová ve svém lyric-
kém filmu s občasnými bru-
tálními výjevy rozesmívá po-
zorováním malých trapností. 
Přitom do svých postav vidí 
tak hluboko, že když to jedna 
chce vzdát, dokáže diváku 
zlomit srdce. Tíha emocí 
umocněná výběrem balady 
Laury Marlingové What He 
Wrote je chvíli až nesnesi-
telná, než ji režisérka uvolní 
další malou absurditou. 

Tato love story je svéráz-
nější než její outsideři, i když 
se drží žánrových pravidel 
víc, než by se dalo čekat. 
Navrátivší se filmařka ji 
také dost natahuje, ačkoliv 

podzápletka s ukradenými 
afrodiziaky pro dobytek na-
konec děj posouvá a přidává 
k absurdně komickému tónu.

Svého kameramana 
režisérka nicméně přesně 
vede k pohledným, klidným, 
barevně tlumeným kompo-
zicím a své herce Alexandru 
Borbélyovou a Gézu Mor-
csányiho k výkonu na hraně 
mezi zranitelností a zdržen-
livostí.

Jejich tváře často sleduje 
zblízka, což hlavně v případě 
blondýny oblékané do odstí-
nů modré v roli osoby plaché 
jako laň má zásadní efekt 
pro křehkou poetiku této 
intimní „jateční“ romance.

Porota Man Bookerovy ceny zveřejnila finalisty

V Londýně byla zveřejněna jména šestice finalistů prestižní 
literární Man Bookerovy ceny za román. Favoritem je jeden z nej-
čtenějších amerických povídkářů současnosti George Saunders 
s novelou Lincoln in the Bardo.

Zemřel šéf Královské shakespearovské společnosti

Ve věku 86 zemřel v pondělí význačný britský divadelní režisér 
Peter Hall, bývalý šéf britského Národního divadla a zakladatel 
Královské shakespearovské společnosti. Instituci založil v roce 
1960 ve věku pouhých 29 let. /čtk/

Krátce

O možnost získat prestižní 
americkou filmovou cenu 
Oscar bude letos za Česko 
usilovat v kategorii nejlepší 
cizojazyčný film snímek Bába 
z ledu režiséra a scenáristy 
Bohdana Slámy. Rozhodlo 
o tom hlasování členů České 
filmové a televizní akademie.

Akademici vybírali ze 
13 českých hraných, doku-
mentárních a animovaných 
snímků. O volbě rozhodlo i to, 
že film dostal na oceňovaném 
newyorském filmovém festi-

valu Tribeca cenu za nejlepší 
scénář v kategorii zahra-
ničních filmů. Mezi největší 
konkurenty vybraného filmu 
patřily filmy Lichožrouti, 
Po strništi bos Jana Svěrá-
ka, Špína a Hřebejkův film 
Zahradnictví: Dezertér. 

Americká filmová aka-
demie vybere devět filmů 
a z nich posléze konečných 
pět finalistů, které oznámí 
23. ledna. Vítěz bude vyhlášen 
na ceremoniálu v Los Angeles 
4. března. /čtk/

Česko vyšle do boje 
o Oscara Slámův film
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n Největší řetězce 
s rychlým občerstve-
ním mění nabídku. 
Nové generaci stráv-
níků musejí nabízet 
zdravější jídlo.  

Aneta Ščotková 

Je zřejmé, že klasickým, 
pěkně tučným a nezdravým 
jídlům konzumovaným 
z červených táců rychlého 
občerstvení pomalu zvoní 
umíráček. Oblíbený koncept, 
který do Česka v devadesá-
tých letech přivezli „zápa-

ďáci“, se v posledních letech 
mění před očima. Spotřebi-
telé se o kvalitu i skladbu své 
potravy zajímají daleko více 
než například před dvaceti 
lety. Neomezený přístup 
k internetu dostal do záře 
reflektorů dříve téměř ne-
známé druhy potravin. Lidé 
chtějí jíst, pít a vůbec žít 
zdravě. A značkoví výrobci si 
to dobře uvědomují. 

Zatímco provozovny 
McDonald’s a KFC v Česku 
stále nezejí prázdnotou 
a své příznivce si v tuzemské 
populaci jistě nacházejí, obě 
firmy už ve vzdálených ze-
mích uvažují, jak se na špici 

fastfoodového pelotonu udr-
žet i za deset, dvacet nebo 
třicet let. A obě nejspíš přišly 
na podobné řešení. 

McDonald’s Next, koncept 
„nové generace“, představil 
americký řetězec již začát-
kem loňského roku, kdy ote-
vřel první restauraci tohoto 
typu v Hongkongu. Nový 
formát vnáší do tradičního 
prostředí přeplněného grilo-
vaným hovězím salátový bar 
s čerstvými ingrediencemi 
a quinoou místo smažených 
hranolků. 

Nejnovějším překvapením 
je ale následnictví kuřecího 
krále colonela Sanderse. KFC 

totiž letos otevřelo první 
prodejnu formátu K Pro 
zaměřeného na zdravou 
výživu, a to v čínském městě 
Chang-čou. 

K Pro se zcela odpoutal 
od tradičního konceptu 
KFC. Interiér přípomíná 
spíše kavárnu a také logo 
s tradiční zkratkou KFC je 
tentokrát vyvedeno v tren-
dové zelenobílé kombinaci. 
Největší změna však nastala 
v nabídce. Nové KFC menu 
sestává z panini, čerstvého 
salátu a ovocné šťávy. Možná 
že se tak KFC jednou bude 
muset přejmenovat. Bude 
z něj Kentucky Fresh Salad. 

Trendy

Fastfoody se vydaly od burgerů k salátům
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KONCEPT K PRO. „Zelené“ 
KFC v Číně servíruje také panini 
a saláty.
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NEJVĚTŠÍ. Pracov-
níci odborné firmy 
zajišťují v erfurtské 
katedrále Mariendom 
každoroční prohlídku 
zvonu Gloriosa. Je to 
největší volně zavě-
šený středověký zvon 
na světě. Má tvar 
tulipánu, v průměru 
měří 2,57 metru, 
na výšku 2,47 metru 
a hmotnost se blíží 
11,5 tuny.


