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Další v řadě majitelů Avie

Tučné dividendy

Indové prodali českého výrobce
lehkých nákladních automobilů

Evropské podniky vyplatí
investorům nejvíce od krize
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trhy & světová ekonomika str. 8
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Vladan Gallistl: Trhy jsou klidné.
Komentář str. 14
Až příliš
jednou větou
Velvyslancem v USA
bude Hynek Kmoníček
Ředitel zahraničního odboru
kanceláře prezidenta Hynek
Kmoníček se stane novým
českým velvyslancem ve Spojestr. 3
ných státech. 

Rusňákova DRFG vsadila
na malou energetiku

Tesco na prodej? Řetězec
řeší svůj osud v Česku
analýza
Daniel Novák | Praha

M

aloobchodní řetězec
Tesco začíná být
Investiční skupina DRFG Davida
nejžhavějším adepRusňáka věří v lokální energetem na vypadnutí z kola nejen
tické zdroje a investuje stovky
české maloobchodní mlýnice.
milionů korun do biomasových Na trhu totiž začíná přibývat
tepláren.
str. 4
informací, podle kterých britská firma příští rok dvacáté
výročí vstupu do České repubTENTO TÝDEN
liky neoslaví.
Jen za poslední finanční
VYCHÁZÍ
rok firma na tuzemském trhu
Týdeník vydavatelství

realitách
| 26
í podnikatelé v
Na lovu. Pražšt ším sponzorům politických stran
patřili loni k největ
13
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100 miliard
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vykázala prodělek kolem čtyř
miliard korun. A jejímu zdraví
není ku prospěchu ani těžce
churavá britská matka. Jen
v Česku je ve hře osud 14 tisíc
zaměstnanců řetězce. Samotné
Tesco tradičně tento typ zpráv
nekomentuje.
Jedním z vážných uchazečů
o Tesco je podle množících se
spekulací majitel kolosu Agrofert a politik v jedné osobě
Andrej Babiš. Pro něj by koupě Teska znamenala v potravinářství uzavření celého řetězce

„z pole až na vidličku“. Tak zní
ostatně krédo potravinářské
části skupiny. Mluvčí koncernu
Karel Hanzelka však informace
popřel. „Jednoznačně můžeme
potvrdit, že společnost Agrofert nemá zájem o koupi společnosti Tesco nebo její části
v České republice, ani v jiné
zemi,“ sdělil.
Smysl by však převzetí operací Teska dávalo také dalším
hráčům. Možná že právě pro
ně ostatně Britové „nevěstu“
připravují. V závěru minulého

týdne prosákla zpráva, že Tesco
spojí řízení byznysu v celé
střední Evropě do jednoho celku a propustí řadu manažerů.
Převzetí prodejen ve čtyřech
zemích od Polska přes Česko
a Slovensko po Maďarsko by ale
už bylo asi moc i na Babiše.
Za bukem však pravděpodobně čekají mnohem větší
hráči. Uchazečem by mohla
být například světová maloobchodní jednička Wal-Mart
a její britská dcera Asda.  

Pokračování byznys str. 6

Nezávislost žalobců posílí, věří
nejvyšší státní zástupce Zeman

01_EU_13 1

...je dobré vědět

Pavel Otto | Praha

V pořadí třetí návrh zákona
o státním zastupitelství částečPX
(CZ)
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%
ně kopíruje původní reform
0_euro_Uternik LAJNY.indd 1
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ní předlohu bývalé Nečasovy
2 516 2,08 %
 ATX (AT)
vlády. Počítá se zrušením obou
BUX
(HU)
20
046

0,41
%

vrchních zastupitelství v Praze
12 086 1,83 %
 DAX (DE)
a v Olomouci a se vznikem týmu
2 396 0,98 %
 WIG20 (PL)
protikorupčních specialistů,
kteří se zaměří na machinace
KURZY ČNB  str. 8
s veřejnými zakázkami se škodou nad 300 milionů korun.
CZK/EUR
Zvýšit se má i transparentnost
výběru žalobců.
Podle ministra spravedlnosti
0,050 Kč
Roberta Pelikána (ANO) novelu podporuje Nejvyšší státní zaCZK/USD
stupitelství, profesní sdružení
žalobců a také koaliční partneři.
Podstatné je, že vypadly změ0,012 Kč
STŘEDOEVROPSKÉ AKCIE

27,475

ny prosazované bývalou šéfkou
rezortu Helenou Válkovou
(ANO), podle nichž se státní
zástupci měli dostat do většího
područí moci výkonné. To vítá
nejvyšší žalobce Pavel Zeman
(na snímku). „Se současným
ministrem se v základních principech shodujeme. K návrhům
jeho předchůdkyně se nechci
vracet. Pevně věřím, že už jsou
součástí historie,“
uvedl v rozhovoru
pro deník E15. Ministr Pelikán odhadl,

že zákon by mohl začít platit od
ledna 2017; některá ustanovení
o půl roku dříve.
 Pokračování události str. 2

rozhovor str. 12–13

25,333

@PavlaPalas Opozice Orbána chce v reakci na zákaz
nedělního prodeje nedělní zákaz lovu, aby měla klid
i zvěř. Asi nejlepší maďarský návrh za celé roky.
9 771803 454307

15838

twitter.com/e15news

Foto E15 Anna Vacková

@michalsnobr Energetická koncepce ČR by měla
být ambiciózní, odvážná, inovativní, promyšlená
a realistická k vývoji v Německu. Není.
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Exsenátor a exčlen ČSSD
a dalších stran Jiří Vyvadil
se pasoval do role velitele
odporu proti USA, NATO
a jejich okupaci, neboť je
přece válka, i když se vám
to při pohledu na jaro
poklidně pučící za okny
nezdá. Tím udělal jednu
z nejzáslužnějších věcí
v životě. Argumentace
exsenátora, komunistů
a dalších přátel Ruska
proti průjezdu konvoje
na úrovni vysvětlování
existence Vesmírných
lidí v čele s Aštarem
Šeranem či žijícího Elvise
Presleyho měla totiž
opačný efekt. Namísto
probuzení proruských
nálad a antiamerického
odporu s cílem vystoupit
z NATO se vzedmula vlna
sympatií. Pro část davů
u silnic je pohled na konvoj
satisfakcí za absenci
amerických vojáků v Praze
před sedmdesáti lety. Pro

Centrem Prahy projel
historický konvoj
amerických vojenských
vozidel českých
historických klubů.
Cestou na Ruzyň, kde
se potkal s konvojem
americké armády,
se zastavil na Pražském
hradě. Američany
vítaly stovky příznivců,
odpůrců na plánovanou
demonstraci
u ruzyňských kasáren
přišla jen hrstka.
Po odpočinkovém
dnešku se konvoj vydá
na cestu opět zítra brzy
ráno.

jiné alespoň potvrzením,
že místo Česka je skutečně
v euroatlantickém
prostoru, což byl ostatně
i jeden z původních
cílů sametové revoluce.
Po prohrané válce
se každý správný poražený
vůdce zastřelí, ale tak
náročná česká veřejnost
naštěstí není. Uvidíme,
jaké důsledky a zda
vůbec Vyvadil ze svého
velitelování vyvodí.
Adeptem na vyvození
důsledků – alespoň podle
opoziční TOP 09 – se stává
i pražská primátorka
Adriana Krnáčová (ANO).
Při výběru advokátní
kanceláře pro citlivý spor
o nájem ve Škodově paláci
si totiž nechala tajně radit
od protistrany. Kdo jiný
než exšéfka protikorupční
Transparency
International by přitom
měla dobře vědět, že pokud
ve sporu jedna strana
doporučuje té druhé
právní zastoupení, tak ne
proto, aby sama prohrála.
Je evidentní, komu to
prospěje. A město Praha to
určitě nebude.

protagonisté dne
RADIM JANČURA
majitel Student Agency
Jeho dopravní společnost loni
utržila za letenky 2,56 miliardy
korun, meziročně o osmnáct
procent více. Překonala tak Asianu
a stala se největším prodejcem
str. 4
letenek na českém trhu. 
Johannes Teyssen
šéf E.ON
Situace na trhu přiměla energetický
koncern k ukončení provozu v jedné
z nejmodernějších paroplynových
elektráren v Německu. Bavorský
Irsching bude odstaven příští rok
v dubnu. str. 9
Ehud Olmert
izraelský expremiér
Soud ho uznal vinným za přijetí
úplatku od amerického podnikatele
v době, kdy byl jeruzalémským
starostou a členem vlády. Olmert
v jiném korupčním řízení dostal
str. 10
loni šest let vězení. 

Foto čtk

Dvě prohry
jednou ranou

Pozdrav.

Z tradičních stran nedluž í jenom lidovci

Vládní hnutí ANO předloží zprávu o stavu stranické pokla dny nejprve Poslanecké sněmovně
odliv voličů. ODS se musela lo něco přes čtyři desítky. Před
přestěhovat z administrativní časem největší vládní partaji
budovy na pražské Pankráci chybí k vyrovnanému ekonotrátou okolo padesáti do o poznání skromnějších mickému výsledku necelých
milionů korun skonči- prostor v Truhlářské ulici. Kro- 52 milionů.
lo loňské hospodaření
dvou hráčů na domácí politické scéně, ODS a ČSSD. Další
milionu korun je schodek,
tradiční strana KDU-ČSL,
který loni vykázali sociální
která dřívější koaliční formademokraté. Předloni přitom
ce často doplňovala, se dluhů
hlásili zisk 35 milionů korun
naopak zbavila a vytvořila několikamilionový zisk.
Finanční situace je už delší
O něco lépe dopadli sociální
dobu tíživá především pro ob- mě toho byla nucena propustit
čanské demokraty, kteří navíc více než polovinu zaměstnanců. demokraté, kteří podle místov posledních parlamentních Ze 120, kteří pro modré ještě předsedy pro hospodaření Marvolbách zaznamenali značný v roce 2013 pracovali, jich zby- tina Starce vykázali schodek
stranické finance
Pavel Otto | Praha

Z

47,5

Nezávislost žalobců posílí, věří
nejvyšší státní zástupce Zeman
Pokračování ze str. 1
Zeman v prosinci poslal Válkové
44 připomínek, jež označil za zásadní. Kritizoval hlavně to, že
by žalobci povinně informovali
ministerstvo o podrobnostech
živých trestních řízení. Sporný
byl i navrhovaný způsob jmenování žalobců.
Shodou na vzniku protikorupčního speciálu ztroskotal
i další záměr Válkové, aby se vyšetřováním závažných případů
zabývalo osm krajských státních
zastupitelství. Tyto kauzy budou

naopak soustředěny pod jedno
Považoval by také za optimálzvláštní pracoviště se silným ní, kdyby vedoucí žalobci byli
postavením, na něž bude dohlí- ve funkcích sedm let podobně
žet Nejvyšší státní zastupitel- jako předsedové nižších soudů.
„A hlava soustavy by měla desetiletý mandát jako předsedové
Zeman by považoval
nejvyšších soudů. Daný člověk
za optimální, kdyby
už by ale nemohl být ve funkci
vedoucí žalobci byli
znovu. Zabránilo by se tak tomu,
ve funkcích sedm let jako
aby byl v pokušení zalíbit se polipředsedové nižších soudů
tikům,“ dodal Zeman. Podle nyní
platných norem může být nejství. „Místo roztříštěnosti bylo vyšší žalobce odvolán v podstatě
upřednostněno centrální řeše- na jakémkoli jednání vlády.
ní,“ poznamenal Zeman.
rozhovor str. 12 a 13


47,5 milionu. Předloni přitom
hlásili zisk téměř 35 milionů.
Na troje volby – evropské, komunální a senátní – vynaložili
před rokem 125 milionů. „Přede dvěma lety jsme si vytvořili
čtyřicetimilionovou rezervu.
Další část schodku jsme pokrývali z kontokorentního účtu,“
doplnil Starec.
Od sponzorů socialisté loni
inkasovali 23,8 milionu, z toho
od firem necelých pět milionů.
Nejštědřejší byly společnosti
Filler z Prušánek, která poslala
rovný milion, Sigma z Lutína
věnovala 600 tisíc a pražská
Proxy development půl milionu.

Premiér a předseda ČSSD poslal do stranické pokladny 91 tisíc. Na členských příspěvcích
se vybralo lehce přes 25 milionů.
Spokojeni mohou být lidovci. Navzdory třem volebním
kampaním v loňském roce
skončili v plusu 6,7 milionu
korun. Životně důležité je však
pro KDU-ČSL především to,
že konečně splatila dlouhodobý
úvěr na rekonstrukci Paláce
Charitas, kde sídlí. Hnutí ANO
dosud zprávu o hospodaření
nezveřejnilo, údajně ji nejprve
předloží Poslanecké sněmovně.

A151003245

Kmoníček bude velvyslancem
ve Spojených státech
Michal Půr | Praha
Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru kanceláře
prezidenta Miloše Zemana,
se stane novým velvyslancem
ve Spojených státech. Serveru
E15.cz to potvrdily dva důvěryhodné zdroje.
Návrh na jmenování bude
v režimu tajné projednávat
vláda. Kmoníček by měl vystřídat Petra Gandaloviče,
který ve Washingtonu působí
od července 2011.
Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček uvedl, že téma výběru
velvyslanců prezident nekomentuje. „Vláda projednává
tyto záležitosti v režimu utajení. A dodávám, že do udělení agrément nikterak jména
nekonkretizujeme,“ uvedl Ov-

Foto isifa

zápisník Dušana Kütnera

čáček. Není však důvodu, proč
by vláda neměla Kmoníčkovu
kandidaturu schválit. Gandalovič – mimochodem exministr
zemědělství za ODS – by letos

stejně skončil a o Kmoníčkovi
jako nástupci diplomaté už
nějakou dobu pod rouškou
anonymity mluví.
Není ani důvod se domnívat, že by prezident Zeman byl
s Kmoníčkem nespokojený.
Kmoníček mu například pomohl zažehnat spor s exministrem
zahraničí Karlem Schwarzenbergem týkající se jmenování
velvyslanců, v němž Zeman
dosáhl svého.
Kmoníček je ředitelem zahraničního odboru Kanceláře
prezidenta republiky. Dříve
již působil jako velvyslanec
v Austrálii a do července 2010
byl také náměstkem ministra
zahraničních věcí pro právní
a konzulární problematiku
a aktuální politické otázky.

Více E15.cz

krátce
TOP 09: Krnáčová by měla utajen, kdyby e-mail nerozeslala Cena za odběr vody
odstoupit kvůli právníkům omylem i jiným adresátům.
nepokrývala náklady
Opoziční klub zastupitelů TOP 09
a nezávislých vyzval k odstoupení pražskou primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO) a zmínil
i možnost trestního oznámení.
Šéfka metropole údajně hrubě
porušila zákony i zájmy hlavního
města tím, že vybírala právníky
ve sporu o pronájem Škodova
paláce na doporučení protistrany. Podle šéfa klubu TOP 09
Václava Novotného primátorka
jednala bez vědomí zastupitelstva i rady a její postup by zůstal



názory str. 14 Regulovaná cena za odběr

povrchové vody u státních
podniků Povodí Ohře a Povodí
Moravy nepokrývala náklady.
Kabinetem prošel návrh noCelková ztráta v letech 2011
vely vysokoškolského zákona,
až 2013 přesáhla 234 milionů
která zavádí nová pravidla pro
korun. Povodí ztrátu pokrývala
zejména tržbami za výrobu
akreditace studijních oborů
elektřiny. Zjistil to Nejvyšší
a hodnocení kvality škol. Mění
kontrolní úřad. Roli sehrálo
i možnost odebírání neoprávněně získaných titulů, poplatky i to, že zemědělci jsou při
za uznávání vzdělání či působení vláhovém deficitu od plateb za
zahraničních škol a jejich pobo- odběr povrchové vody osvobozeni. 
>čtk
ček v Česku.

Vláda schválila novelu
o vysokých školách

inzerce

Váš partner v oblasti

obráběcích strojů, technologií a řešení na klíč

Zákaznické a distributorské dny
společnosti KOVOSVIT MAS, a.s.

15. - 16. 4. 2015

Budoucnost má své jméno – KOVOSVIT MAS

Více informací na www.kovosvit.cz.

Vlastní slévárna
výroba odlitků ze šedé a tvárné litiny dle norem

MAS Hydro
divize hydroenergetiky a hydrotechniky
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Rusňák buduje malou energetiku

Staropramen loni posílil
díky rozšíření a novinkám

Skupina DRFG investuje stovky milionů korun do biomasových tepláren

V

Česku vzniká nový
hráč, který sází na
budoucnost lokálních
energetických zdrojů. Letos
v březnu spustila investiční
skupina DRFG Davida Rusňáka provoz v nové biomasové teplárně ve Šternberku, do
jejíž výstavby investovala sto
milionů korun. Skupina vyhodnocuje další dva projekty,
v nichž chce biomasou vytápět průmyslové zóny. Celkem
letos hodlá do energetických
projektů za zhruba půl miliardy korun ze svého investovat
150 milionů korun.
Rusňák vstupuje do rozmáhajícího se segmentu v energetice, na který se začínají
zaměřovat i velké společnosti
jako ČEZ či RWE. „Je to obor
se stabilním tokem hotovosti.
Nastupujeme do energetiky

v době, kdy už začíná být jasnější, jak bude vypadat. Navíc
naše menší projekty neohrožuje
nestabilita, na kterou si stěžují
velké koncerny,“ říká Rusňák.
Investiční skupina se zajímá
o projekty v regulované nebo dotované části energetiky. Šternberská teplárna s výkonem

100
4,6 megawattu tepla a jednoho
megawattu elektřiny používá
biomasové pelety. Na biomasu
pobírá dotace, nicméně i bez
nich by byla zisková. „Používáme místní palivo z okolní zemědělské výroby. Stejnou filozofii
máme i v dalších projektech. Cílem je do budoucna kontrolovat

celý výrobní řetězec od paliva
až po prodej energií. U našeho
druhého moravského projektu
proto budeme stavět i peletkárnu,“ dodává Pavel Svoreň, kteří
řídí energetické projekty skupiny DRFG.
Každý z projektů je založen
na dlouhodobé smlouvě s promilionů korun vložila
investiční skupina DRFG
do výstavby teplárny ve
Šternberku
vozovatelem vytápěné průmyslové zóny na odběr tepla, která
pokryje celou dobu 25 let životnosti zdroje. Ve Šternberku
teplo odebírají také domácnosti
na přilehlém sídlišti.
Vložená investice se má
DRFG vrátit za 5,5 roku. Proto
cílí na průmyslové zóny, kde je

odběr tepla celoročně stabilnější a vyšší než u domácností.
„Cenově porážíme teplo z plynových kogeneračních jednotek, do nichž firmy v minulosti
investovaly,“ dodává Svoreň.
Do budoucna hodlá skupina investovat do energetiky
více než pětinu kapitálu. Loni
spravovala aktiva v hodnotě
927 milionů korun, mezi nimiž
má největší podíl finanční sektor a nemovitosti. Velký potenciál vidí v budování lokálních
spaloven odpadu s využitím
vysokoteplotní pyrolýzy a následnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Od roku
2024 bude platit zákaz skládkování recyklovatelného a jinak
využitelného komunálního odpadu. I když je zvolená technologie likvidace odpadu drahá,
bude podle Svoreně pro obce
cena za zpracování odpadu v jejich zařízeních výhodnější než
jiné dostupné alternativy.

Dušan Kütner | Praha

Foto čtk

Energetika
Jan Stuchlík l Praha

Přestavba za desítky milionů. Lázně Darkov rekonstruují
budovu rehabilitačního sanatoria v Karviné-Hranicích. Přestavba tří pater skončí
ve druhé polovině května.

Export piva, investice do rozšíření linky a nové produkty,
to jsou hlavní důvody, proč
v loňském roce stouply celkové
prodeje Pivovarů Staropramen
na 3,16 milionu hektolitrů. Meziroční nárůst činí necelého půl
procenta, tedy patnáct tisíc
hektolitrů. Zvýšení je ale vyšší
než mezi lety 2013 a 2012, kdy
celkové prodeje tuzemské pivovarnické dvojky stouply téměř
nepatrně o 1200 hektolitrů.
„Snažíme se oživit zájem
spotřebitelů o tradiční značky
a čepované pivo. Posilujeme ale
také naši silnou pozici v segmentu maloobchodu,“ uvedl
generální ředitel pivovarů Zbyněk Kovář.
Staropramen loni vyvezl
za hranice více než 600 tisíc
hektolitrů piva. Meziročně je
to o osm procent více a zároveň je to maximum pivovaru
od roku 2009, kdy se naplno

rozmohla celosvětová ekonomická krize.
Na nárůstu prodejů se podepsal i prodej jiných nápojů
než piva. Loni totiž do portfolia Staropramenu přibyla
distribuce britského cideru
Carling. Dařilo se i nealkoholické Sládkově limonádě, kterou smíchovský pivovar vyrábí
druhým rokem. Její prodeje
loni stouply o 45 procent.
Jak si vedl celý tuzemský
pivní trh, to zveřejní svaz
pivovarů v polovině dubna.
Po propadech tuzemských
prodejů v letech 2010 a 2013
si ale loni podle prvních odhadů mírně polepšil. Nárůst
indikují nejen výsledky velkých
pivovarů, ale i výběr spotřební
daně z piva. Stát loni inkasoval
4,59 miliardy, tedy meziročně
o 1,5 procenta více. Pivovary
vyrobily předloni pro domácí
trh 15,8 milionu hektolitrů piva,
o 1,3 procenta méně než o rok
dříve.

A151004051

Jančurova Student Agency
loni zvýšila prodej letenek
Praha l Dopravní společnost
Student Agency loni utržila za
prodej letenek 2,56 miliardy
korun, což je meziroční nárůst
o 18 procent. Stala se tak největším prodejcem na českém
trhu, protože konkurenční
Asiana, jež provozuje portál
Letuška.cz, loni rostla jen
o sedm procent a měla tržby
2,2 miliardy. Společnost Radima Jančury prodala 242 tisíc
letenek a největší zájem byl
o cesty do Paříže.

Obchodní ředitelka prodeje
Věra Janičinová soudí, že příčinou nárůstu je především
cenová dostupnost. „Stále
více lidí z Česka létá na dovolenou či za prací. Díky akčním
nabídkám je možné dostat se
do Severní Ameriky i za deset
tisíc korun, s nízkonákladovými společnostmi lze létat po
Evropě i za pětistovku,“ řekla
Janičinová.
Nejoblíbenější destinací
v Evropě je dlouhodobě Pa-

říž, za ní následují Barcelona,
Amsterdam, Londýn a Řím.
Největší zájem o letenky do
těchto míst bývá na jaře a na
podzim. Mimoevropským destinacím vládl loni podobně jako
v minulosti thajský Bangkok.
V první pětici byla i další exotická místa, mezi něž se vklínil pouze tradiční New York.
Podle Janičinové však vzrostl
nejen podíl dovolenkářů, ale
také byznys klientely, a to o deset procent. 
>čtk

krátce

Půda zdražuje. Hodnota

Foto čtk

zemědělské půdy výrazně
stoupá. Podle údajů společnosti Farmy.cz průměrná cena
v loňském roce meziročně vzrostla o 12,5 procenta na takřka
140 tisíc korun za hektar. Od roku 2004 se tak zdvojnásobila.

Strojařům ve Vítkovicích
vzrostou platy

Saint-Gobain
rekordně zvýšil zisk

Skupina TV Barrandov
spustí nové stanice

Zaměstnancům strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group
se od července zvýší mzdy
o 4,5 procenta. Vedení ostravské firmy se na tom dohodlo
s odbory. Nárůst je nejvyšší za
posledních pět let. Zvýšení mezd
znamená pro zaměstnance
až 700 korun měsíčně navíc.

Francouzská skupina Saint-Gobain loni v Česku zvýšila
obrat meziročně o pět procent.
Provozní zisk výrobce autoskel
vzrostl o pětinu na rekordní tři
miliardy korun. Společnost loni
v Česku investovala 960 milionů
korun, letos chce investice navýšit až na dvě miliardy korun.

Stanice Barrandov Plus, kombinující dokumentární a dětské
vysílání, začne vysílat letos
v květnu. V průběhu roku by
do skupiny TV Barrandov měla
přibýt ještě Barrandov Musika.
První letošní přírůstek oznámila
na 18. dubna, kdy začne vysílat
stanice Kino Barrandov.  >čtk
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Hyundai ix20

Kompaktní zvenku.
Prostorný uvnitř.
Limitovaná nabídka Hyundai ix20

již od 269 990 Kč

Hyundai Centrum Praha
Českobrodská 42, Praha 9

T +420 281 040 011
E hyundai@hyundaipraha.cz
www.hyundaipraha.cz
Otevírací doba
Po - Pá: 7.00 - 19.00 So: 9.00 - 15.00

Kombinovaná spotřeba: Hyundai ix20 4,5-6,5 l/100 km, emise CO2 119-154 g/km.
Foto je pouze ilustrativní. Nabídka platí u participujících autorizovaných
prodejců Hyundai do vyprodání zásob.

byznys 

www.e15.cz

Autobazary dál podvádějí, říká inspekce
Ministerstvo usiluje o to, aby se přetáčení tachometrů stalo trestným činem

D

84

kontroloři zjistili v Moravskoslezském a Olomouckém
kraji, kde bylo nepoctivých
dvanáct ze třinácti prodejců.

čovat. Podle šéfa inspektorů
Mojmíra Bezecného jsou zjištění inspektorů velmi závažná. „Upozorňuji, že s nekalými
praktikami se mohou spotřebitelé při koupi ojetého vozu
setkat, a pokud nebudou vyautobazarů prověřila
žadovat úplné informace přeČeská obchodní inspekce.
dem nebo si jejich pravdivost
všemi dostupnými prostředky
Závažné nesrovnalosti
neověří, mohou koupit mnoodhalila v 53 z nich
hem opotřebovanější vůz, než
na základě údajů poskytnutých
prodávajícím očekávali,“ uvedl
Vzhledem k počtu kontrolních Bezecný.
zjištění a jejich závažnosti bude
Jména konkrétních prodejinspekce v kontrolách pokra- ců inspektoři nezveřejnili. Vel-

ké autobazary ale chtějí podle
svých prohlášení při boji proti
podvodům pomáhat. „Celý trh
ojetých automobilů je tímto
podvodem zcela zdeformovaný, protože stav počitadla
ujeté vzdálenosti se stal zcela
nedůvěryhodnou veličinou,“
uvedla šéfka AAA Auto Karolína Topolová.
Další velký prodejce Auto
ESA chtěl na svých stránkách
zveřejňovat čísla VIN vozidel,
která byla odmítnuta k výkupu
kvůli stočenému tachometru.
Úřad na ochranu osobních
údajů to ale nepovolil.

Dopravě hrozí, že přijde
o čtyřicet miliard

Ashok prodal Avii. Získal
přes čtvrt miliardy korun
Praha l Indická firma Ashok
Leyland prodala českého výrobce lehkých nákladních aut
Avia za zhruba 280 milionů korun neznámému zájemci. Uvedl to indický deník The Eco-

páno na silniční stavby z operačního programu pro roky
2007 až 2013 kolem deseti miliard korun. „Jsme v paradoxní
situaci, kdy máme dost peněz,
ale máme málo projektů. To se
týká více silnic a méně železnice,“ uvedl Ťok.
Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václava
Matyáše novela zákona o vlivu
na životní prostředí komplikuje
investorskou přípravu staveb.
Mimo jiné posiluje postavení
dotčené veřejnosti v procesu
schvalování staveb, které může
znamenat šikanózní vstupy
a soudní přezkumy. 
>čtk

Praha l Pokud se nepodaří
znovu schválit dopravní projekty podle novely zákona
o posuzování vlivu na životní
prostředí (EIA), může Česko
přijít až o 40 miliard korun
z prostředků Evropské unie,
Na Žofínském fóru to uvedl
ministr dopravy Dan Ťok.
Podle něj jde o projekty,
které jsou většinou již postavené a i z velké části zaplacené
a problémem je, že na ně Česko nebude moci čerpat finance z evropského operačního
programu Doprava. I když se
projekty povede schválit, zůstane podle ministra nedočerFoto čtk

proto, aby se přetáčení kilometrů stalo trestným činem jako
v Německu nebo USA.
vě třetiny prodejců
Ze čtyřiaosmdesáti prodejojetých vozů porušují předpisy. Zjistili
to kontroloři České obchodní
inspekce s tím, že nejčastějším nešvarem zůstává přetáčení tachometrů. Časté bývá
při prodeji i zatajení faktu,
že vozidlo bylo poškozené při
dopravní nehodě.
Podle ministra průmyslu
Jana Mládka závěry jasně uka- ců, které inspekce kontrolovazují, že se v prodeji automobilů la, jich právní předpisy porušilo
stále ve velkém podvádí. Chce třiapadesát. Nejhorší výsledky
maloobchod
Miroslav Tryner l Praha

inzerce
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Podle obchodního rejstříku
má firma základní jmění přes
dvě miliardy korun a účetní
hodnota majetku byla v roce
2013 více než sedm set milionů,
za poslední dva roky ale moh-

Hlavním aktivem automobilky je výrobní závod
v pražských Letňanech

Na prodej.

lo dojít ke změnám majetku.
Hlavním aktivem automobilky
je výrobní závod v pražských
Letňanech. Indové Avii získali
v roce 2006 za zhruba trojnásobnou částku. Firmu předtím ovládala korejská skupina
Daewoo. 
>čtk

Karlovarský hotel Thermal
vyhlásil veřejnou soutěž
na prodej svého bazénu
a přilehlých pozemků.
Minimální nabídková cena za
bazén nebyla stanovena, jen
kauce ve výši jednoho milionu
korun.

Tesco na prodej? Řetězec řeší svůj osud v Česku
Dokončení ze str. 1
Naději na prodej všech středoevropských aktivit bude Tesco
mít tehdy, když se najde velký
kupec typu amerického Wal-Martu. Právě takový hráč by
totiž nestál jen o malý český
trh, ale chtěl by něco většího.
Prostor čtyř zemí od Polska
po Maďarsko už by takovému
apetitu vyhovoval.
Wal-Mart působí v Evropě
zatím jen ve Velké Británii,
a to prostřednictvím své dce-

ry Asda. Z kontinentu odešel
v roce 2006, když vzdal pokusy
o dobytí německého trhu. Informaci o nabídce Wal-Martu na převzetí operací Teska
zveřejnil ve svém internetovém
bulletinu novinář Erik Best.
Pokud se však kupec na celý
středoevropský balík Teska nenajde, nastane porcování. Že je
tento scénář ve hře, potvrdil
i nejmenovaný britský investor
slovenskému deníku Sme, který o chystaném ústupu řetězce

napsal první. Rozbujelost firmy tivní nemovitosti typu obchoduž jenom v Česku podle někte- ního centra v Praze-Letňanech
rých názorů z trhu tomuto ře- nebo e-shop.
Jestli se Tesku něco v České
republice povedlo, tak je to práV České republice
vě start internetového prodeje
je maloobchodní trh
potravin. Nikdo z konkurentů
ve srovnání se Západem
se do něčeho takového ještě
nepustil. Firmě sice už zdatně
příliš rozdrobený
šlape na paty čistě on-line projekt Rohlík.cz, Tesco ale stále
šení nahrává. Samostatně by nabízí s rozvozem objednávek
mohla být k mání například síť mnohem širší pokrytí. Dění
malých prodejen Žabka, lukra- kolem Teska je nejen výrazem

problémů firmy, ale také hlubších přeměn celého maloobchodu. Podle řady odborníků
je totiž v Česku moc „kohoutů
na jednom smetišti“ a trh je ve
srovnání se Západem příliš rozdrobený. Byl to ostatně jeden
z důvodů, proč si v minulosti
řada řetězců vylámala zuby
a raději odešla.
Naposledy loni rakouský
Spar, jehož českou síť převzal
nizozemský Ahold provozující
řetězec Albert.

Developerská
defenestrace

BNP Paribas udělá
z Cetelemu banku
Praha l Tuzemský bankovní trh
se rozšíří. Formou fúze s dceřinou firmou Cetelem na něj
vstoupí největší francouzská
bankovní skupina BNP Paribas.
Stejný proces chystá bankovní
dům i na Slovensku. S otevřením banky v Česku už podle
serveru iHNed.cz souhlasila
Česká národní banka.
„Spojení s Cetelemem proběhne do konce června. Nová
banka se bude držet naší spe-

cializace, kterou jsou hlavně
úvěry. Zaznamenáváme ale
také poptávku klientů i po běžných a spořicích účtech a je to
něco, s čím v následujících letech počítáme,“ řekl pro server
místopředseda představenstva
Cetelem ČR Emmanuel Bourg.
Podle něho bude nová banka na
veřejnosti dále vystupovat pod
značkou Cetelem. Ta je největší
úvěrovou společností v Česku.

>čtk

Konec švindlu ve stavebnictví
bude stát pořádně bolet.
Možná je to potřeba
A151004043

nomic Times. Prokurista Avie
Vít Šubert nebyl s informací
o prodeji oficiálně seznámen.
„O těchto věcech se rozhoduje
v Londýně,“ řekl k možné obchodní transakci. Firma podle
něj dál dodává náhradní díly
a udržuje výrobní areál.

Čtěte v týdeníku Euro. Právě v prodeji.
www.euro.cz

trhy & světová ekonomika 

www.e15.cz
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Evropské firmy vyplatí investorům nejvíce peněz od krize
Tučným výplatám dividend napomáhá laciné úvěrování v Evropě, tempo růstu peněz pro akcionáře se ale má letos zpomalit
investice
Jaroslav Bukovský l Praha

N

ejvětší evropské firmy
vyplatí akcionářům
ze svých loňských
zisků nejvíce peněz od finanční krize. Podílníci tří stovek
společností na starém kontinentu, které sdružuje akciový
index Eurofirst 300, si za loňský rok přijdou v dividendách
na 187 miliard eur, což je o deset procent více než v roce
2013. Výplaty budou zároveň
o polovinu štědřejší než na vrcholu evropské recese v roce

2009. Svědčí o tom statistiky
Dividendy vyplacené firmami
společnosti Markit.
Zlatým dolem letošní divi- z indexu Eurofirst 300
(v miliardách eur)
dendové sezony budou banky.
200
Valné hromady největších ev187
170
159
158
155
ropských finančních domů od126
souhlasily vyplatit akcionářům
z loňských zisků celkem přes
30 miliard eur. Vlastníci největších kontinentálních bank
si tak ze svých držav vytáhly
2016
2002
2003
2006
2007
2009
2010
(odhad)
takřka o třetinu peněz více než
rok předtím. Zmírnily se tak
Pramen Markit, FactSet
obavy investorské veřejnosti ze
zadržování kapitálu bankami
Primát drží více než sed- Santander. Ta přitom loni
tváří v tvář růstu regulatorních mimiliardová dividenda vy- neprošla zátěžovým testem
požadavků.
placená španělskou Banco americké centrální banky

(Fed) právě z důvodu vysoké
výplaty akcionářům. Fed tehdy
ve druhém kole testů v zámoří
působících bankovních skupin
konstatoval, že pokračování
v dosavadní dividendové politice ohrožuje kapitálovou
stabilitu banky.
Druhou nejvyšší evropskou
dividendu za loňský rok vyplatí švýcarská čokoládovna
Nestlé, její vlastníci si rozdělí
přes 6,5 miliardy eur. Tučným
akcionářským příjmům vydatně napomohl levný evropský
úvěr. Nestlé se letos stala první
evropskou firmou, která vy-

dala dluhopisy se záporným
výnosem. Peníze „zdarma“
získané půjčkou pak umožnily vysoké dividendy, aniž tím

300 podle Markitu navýšila
loňskou dividendu, jen necelá
čtvrtina ji snížila, mezi jinými
například francouzská automobilka Renault. Po akcionářích
bank inkasovali nejvíce peněz
Primát drží více než
investoři do farmaceutických
sedmimiliardová dividenda
firem, producentů spotřebšpanělské Banco Santander.
ního zboží a pojišťoven. Tyto
Ta přitom loni neprošla
tři sektory letos dohromady
vyplatí bezmála 51 miliard
zátěžovým testem Fedu
eur. V letošním roce se podle
Markitu tempo růstu dividend
firma ohrozila svou finanční sníží, i tak by prý ale měly nejpozici.
větší evropské firmy napřesVíce než polovina firem rok vyplatit částku přesahující
z evropského indexu Eurofirst 200 miliard eur.

Výsledky firem
Philip Morris ČR

Opap

země
Austrálie
Čína

Platnost od 30. 3. 2015

množství
1

kurz
19,405

1
1

4,082

Dánsko
EMU

1

27,475

1

3,594

Chorvatsko
Japonsko
Kanada
Maďarsko

3,678

100

21,131

1

20,041

AKCIE NA Pražské burze
název

CETV



30. 3. 2015

kurz [Kč]

změna [%]

69,75

3,18

ČEZ

625,10

0,34

Erste Bank

625,00

1,38

Fortuna
KB
NWR

102,00

0,05

5528,00

2,37

0,34

-2,86

9,171

O2 CR

201,80

-0,84

Polsko

100
1

6,711

Rusko

100

Pegas

707,70

1,24

43,480

11 180,00

-0,05

PLG

185,80

0,16

TMR

555,00

0,00

126,35

-0,51

1122,00

-0,18

Švédsko
Švýcarsko

1
1

2,948
26,315
9,723

Philip Mor. ČR

Turecko
USA

1
1

25,333

Unipetrol

Velká Británie

1

37,480

VIG

budou v obchodech vyškolení
zaměstnanci Applu nabízet
všechny dostupné modely hodinek. Zmíněné tři obchody
otevřou v pátek 10. dubna v půl
jedenácté místního času. O dva
týdny později budou hodinky
k dispozici zájemcům v USA,
Velké Británii, Austrálii, Kanadě, Číně, Francii, Německu,
Hongkongu a Japonsku.
Výběr netradičních míst
prodeje odpovídá strategii firmy prezentovat Apple Watch
především jako stylový módní
doplněk, nikoli jen jako nové
zařízení pro fanoušky technologií. 
>pav Více E15.cz

V Německu skončí provoz
nová elektrárna Irsching
Berlín | Paroplynová elektrárna
v bavorském Irschingu, která
patří mezi nejmodernější a nejúčinnější v Německu, příští rok
ukončí provoz. Rozhodl o tom
koncern E.ON, jemuž elektrárna patří. Provoz elektrárny je
prodělečný.
V Irschingu v současnosti
fungují dva bloky o výkonu
550 a 850 megawattů. Do

Teva koupí americkou naději Auspex
New York | Izraelská farmaceutická společnost Teva Pharmaceutical Industries koupí
americkou firmu Auspex Pharmaceuticals Inc. za zhruba
3,2 miliardy dolarů. Akvizice
má posílit pozici Tevy na trhu
s léky pro onemocnění centrálního nervového systému.
Uvedla to Teva, která působí
i v Česku.
Akvizice by měla být dokončena v polovině letošního
roku. Teva za jednu akcii firmy Auspex zaplatí 101 dolarů.
Ve srovnání s páteční závěrečnou cenou akcií na burze

to představuje zisk více než
40 procent.
Auspex zatím na trhu nemá
žádný lék. Velké naděje však
vkládá do nového přípravku
Austedo, který je zaměřen na
léčbu mimovolných nekoordinovaných pohybů spojených
s genetickým onemocněním
nazývaným Huntingtonova
choroba. Očekává se, že získá povolení k léčbě a začne se
prodávat v roce 2016.
Teva je podle tržeb největším světovým výrobcem
generických léků, tedy kopií
léků, kterým vypršela paten-

tová ochrana. Má ale i několik
Izraelská společnost působí
značkových léků chráněných v 60 zemích světa. Silné popatenty, jako Copaxone na roz- stavení má i v tuzemsku, kde

3,2
troušenou sklerózu a Azilec na
Parkinsonovu chorobu. Příjmy
firmy loni činily 20,3 miliardy
dolarů.

miliardy dolarů zaplatí
izraelská Teva za americkou
farmaceutickou firmu bez
jediného léku na trhu

vlastní bývalé firmy Galena
a Pliva-Lachema a patří mezi
pět největších farmaceutických společností. 
>čtk

Foto profimedia.cz

KURZOVNÍ LÍSTEK ČNB

Pád zisku. Čistý zisk italské módní
značky Prada se v minulém finančním roce
snížil o 28 procent na 451 milionů eur. Tržby
klesly o procento na 3,55 miliardy. K růstovým trhům
patřilo i díky tomuto tokijskému obchodu Japonsko.

Foto profimedia.cz

Řecký sázkový monopol loni
vydělal o 41 procent více než
v roce 2013 a jeho čistý zisk
dosáhl 199,2 milionu eur. Výnosy firmy, v níž má významný
podíl český investor Jiří Šmejc,
loni vzrostly o 15 procent na
4,26 miliardy eur. Firma téměř
zdvojnásobí dividendu.  >čtk

Praha | Technologická společnost Apple překročí hranice
svých prodejen Apple Store.
Chytré hodinky bude nabízet
také v obchodních domech
v Londýně, Paříži a Tokiu. Cílem je oslovit příznivce luxusu
a módy.
Apple si k prodeji svého
produktu vybral londýnský Selfridge, tokijský Isetan Shinjuku
a pařížskou Galerii Lafayette.
Všechna tři místa jsou známá
nabídkou luxusního zboží. Apple tak míří mezi značky typu
Gucci, Cartier, Saint Laurent
nebo Celine.
Podle appleinsider.com

A151004015

Apple nabídne hodinky
i mimo značkové obchody

Kutnohorskému výrobci
cigaret loni meziročně vzrostly
konsolidované tržby bez
spotřební daně a DPH o deset
procent na 14 miliard korun.
Čistý zisk stoupl o 1,3 procenta
na 2,3 miliardy korun. Firma
navrhuje vyplatit hrubou
dividendu 880 korun. Vyšším
tržbám pomohl růst exportu,
který se zvýšil o 12,7 procenta
na 20,8 miliardy cigaret.

provozu byly uvedeny v letech
2010 a 2011 a mají účinnost výroby zhruba 60 procent.
E.ON však pro elektrárnu
nevidí perspektivu a k 1. dubnu
2016 ukončí její provoz. Podle
E.ON je to důsledek transformace energetiky. Kvůli boomu
obnovitelných zdrojů energie
se snížila cena elektřiny. Poptávku, kterou nedokážou

obnovitelné zdroje uspokojit,
pokrývají uhelné elektrárny,
jejichž provoz je proti paroplynovým levnější díky nízkým
cenám uhlí a levným emisním
povolenkám.
Odstavení Irschingu zkomplikuje situaci Bavorsku, které
bude po plánovaném konci jaderných zdrojů více závislé na
energii ze severu země. >čtk
Bývávalo.
Odstavení
Irschingu se
zvažovalo už
přede dvěma
lety. Tehdy ale
byla výroba
zachována.
Před
provozem
pak hýřil
optimismem
šéf Eonu
Johannes
Teyssen
i bavorský
premiér Horst
Seehofer
(zleva)
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Levice ve Francii utrpěla porážku

Foto reuters

Volby po nigerijsku.

Sčítání hlasů odevzdaných v sobotních prezidentských a parlamentních
volbách v Nigérii provázejí problémy.
Ve zhruba třech stovkách ze 150 tisíc
volebních místností došlo kvůli problémům s funkčností elektronických volebních průkazů k protažení voleb až
do neděle. Původně měli být vítězové
známi již včera večer. Volební komise
ale tiskovou konferenci odložila bez
vysvětlení na dnešek, a tak nespokojení Nigerijci vyrazili do ulic. Tak jako
na snímku z milionového přístavního
města Port Harcourtu.

Praha | Nedělní druhé kolo
hlasování o vedení francouzských departementů potvrdilo vzestup tradiční pravice
v zemi. Koalice Svazu pro
lidové hnutí Nicolase Sarkozyho a jeho spojenců ovládla
67 regionů, předtím jich řídila 40. Exprezident tak hovoří
o jednoznačném odmítnutí
socialistické vlády a začátku
nové éry.

Levice nyní bude kontrolovat jen 34 rad zodpovědných za
školy, silnice či sociální služby
v regionech. Dříve jich měla 61. Socialisté přitom ztratili
i některé své bašty. Premiér
Manuel Valls uznal porážku
a slíbil, že vláda přijme nová
opatření k tvorbě pracovních
míst a zvýšení veřejných i soukromých investic. Zároveň varoval před vzestupem krajní

pravice, ze kterého je podle něj
třeba se poučit.
Národní fronta Marine Le
Penové však navzdory posílení nebude řídit žádný departement. Nepřál jí volební systém, ve druhém kole se proti ní
spojili voliči levice a standardní
pravice. „Toto bude základ pro
velká vítězství zítřka,“ vzkázala
šéfka partaje s prezidentskými
ambicemi.
 >pap

krátce

Konzervativci a labouristé zahájili boj
Lídři obou hlavních stran se vzájemně napadají z poškozování prosperity Británie
volby
Pavla Palaščáková l Praha

V

e Velké Británii včera
oficiálně odstartovala
kampaň před volbami,
které se uskuteční 7. května.
Konzervativci do ní vstupují
se znepokojením. Strana po
čtvrtečním televizním duelu
premiéra Davida Camerona
s jeho hlavním rivalem Edem
Milibandem zaostala za labouristy v průzkumu o čtyři
procenta. Předseda vlády chce
na voliče zapůsobit scénářem
ekonomického chaosu v pří-

více. Slibuje pokračování růstu
Volební preference
a tvorby pracovních míst, která
(z 29. března)
generují peníze pro fungování
zelení
liberální
a zlepšování zdravotnického
demokraté
systému. „Miliband naoko slou- ostatní
56
ží pracujícímu lidu, zatímco
8
plánuje zvyšování daní a dlu32
hu,“ vzkázal premiér.
13
Lídr labouristů kontruje tvrzením, že si hlavní vládní strana
36
UKIP
zahrává s prosperitou země,
labouristé
když zpochybňuje její členství konzervativci
Pramen YouGov
v osmadvacítce. „Největším
rizikem pro britský byznys je
hrozba odchodu z EU,“ píše Times. Obsahuje prohlášení
se v celostránkovém inzerátu, několika významných byznyskterý má partaj v The Financial menů. Miliband také zlehčuje

padě vítězství opozice. Jeho
soupeř zase straší negativními
důsledky referenda o setrvání
země v Evropské unii.
Toryové se s labouristy
v průzkumech z posledních měsíců neustále střídali ve vedení
a souboj zřejmě bude napínavý
až do konce. Cameron apeluje
na Brity, že potřebuje ještě jeden termín, aby dokončil svou
práci. Staví přitom na nejlepší
kondici britské ekonomiky od
roku 2007 a výsledcích šetření
veřejného mínění, podle nichž
lidé jeho straně v hospodářských záležitostech důvěřují

Soud pro Jugoslávii chce dostat
šovinistu Šešelje zpět do Haagu
Ví své. Šešelj
se zatčení
v Bělehradě
nebojí

Foto čtk

Haag | Soudci Mezinárodního
tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) si předvolali zpět do
Haagu srbského šovinistu Vojislava Šešelje, jehož loni pustili dočasně do Srbska kvůli
smrtelné nemoci. Své rozhodnutí zdůvodnili tím, že Šešelj
porušil podmínky propuštění,
když prohlásil, že se k ICTY
dobrovolně nevrátí. Politik to
včera zopakoval.
Šešelj trpí rakovinou a ve
vazbě ICTY byl téměř 12 let.
Soudní senát mu loni na podzim propuštěním umožnil, aby
se léčil v Srbsku, pod podmínkou, že nebude kontaktovat
svědky ani oběti figurující
v jeho procesu a že se vrátí,
jakmile k tomu bude vyzván.

Radikál ale hned po příletu do
Bělehradu 12. listopadu řekl, že
do Haagu zpátky dobrovolně
nepůjde.
Včerejší rozhodnutí soudu znamená, že srbská vláda
je povinna zajistit Šešeljův
návrat do Haagu včetně jeho
případného zadržení. Pro premiéra Alexandara Vučiće je to
nepříjemná věc, neboť dříve,
stejně jako prezident Tomislav
Nikolić, patřil k Šešeljovým
stoupencům a byl členem jeho
Srbské radikální strany.
„Uvidíme, jak mě teď Vučić a Nikolić budou zatýkat,“
řekl Šešelj listu Večernje novosti v reakci na žádost tribunálu. „Nebude to snadný úkol,“
varoval. 
>čtk

úspěchy konzervativců tvrzením, že ekonomické zotavení
za současné koalice bylo nejpomalejší za více než století.
Labouristům přitom v jejich tažení ublížil jejich vlastní
sponzor, byznysmen Assem Allam. Podle něj by měl Miliband
přestat trestat lidi, kteří vytvářejí bohatství. „Je to v genech
konzervativní strany dostat
ekonomiku země na správnou
cestu. Opravdu se domnívám,
že jsou nejlepší stranou v Evropě ve zvládání hospodářství,“
uvedl v neděli pro server listu
The Daily Telegraph.

Slovinské vládě hrozí
rozkol nad privatizací

Slovinský premiér Miro Cerar
včera vyzval ministra obrany
z menší koaliční strany Janka
Vebera, aby odstoupil. Důvodem
je spor nad prodejem státního
telekomunikačního operátora
Telekom Slovenia. Cerarovi se
nelíbí, že ministr nařídil vojenské zpravodajské službě, aby
prověřila možné bezpečnostní
důsledky zamýšleného prodeje.

Veberova strana Sociální demo- Vítězství autoritářského vůdce
kraté se staví proti tomu, aby se se považovalo za jisté.
stát pod tlakem ekonomických
potíží zbavoval úspěšných firem. Místo v São Paulu přistál

Vůdce Karimov obhájil
prezidentský úřad

Letadlo tureckých aerolinií s více
než 250 lidmi, mířcí z Istanbulu
do brazilského São Paula, přistálo
Uzbecký prezident Islam Karivčera mimo plán v marocké Casamov si v nedělních volbách ziskem 90,4 procenta hlasů snadno blance kvůli obavám z bomby. Zezajistil nejvyšší post na další ob- vrubná prohlídka ale ukázala, že
dobí. Hlasovat přišlo 91 procent na palubě žádná nálož není. Stroj
pak pokračoval v letu. 
>čtk
Uzbeků s hlasovacím právem.

obžalovaná a výměnou za nižší
trest se rozhodla vypovídat.
Olmert už loni dostal šestiletý trest za korupci spojenou s výstavbou jeruzalémské luxusní rezidence. Kauza
se v Izraeli nazývá Holyland
a považuje se za největší úplatkářskou kauzu v historii státu. Souzeno v ní bylo 13 lidí.
Olmert byl usvědčen, že přijal
prostřednictvím bratra Jossiho
půl milionu šekelů (skoro tři
miliony korun) a přes Zakenovou 600 tisíc šekelů.
Procesy Olmert označuje
za vyřizování politických účtů.
Jeho odstoupení v roce 2009
uvolnilo místo pravicové vládě
Benjamina Netanjahua, která
nepokračovala v Olmertově mírové politice s Palestinci. >čtk

Foto reuters

Dílčí finiš. Do rozhovorů o íránském jaderném programu

včera vstoupili ministři zahraničí všech vyjednávajících zemí – vedle USA (na snímku John Kerry) a Íránu, jež v Lausanne rokují už
dva týdny, jde o zástupce Francie, Británie, Ruska, Číny a Německa
– aby se dnes po dlouhých měsících schůzek a jednání pokusili
stvrdit alespoň rámcovou dohodu, na níž by bylo možné stavět.

A151001890

inzerce

23.–25. 4. 2015, Zámek Štiřín

Inspirujte se firmami,
které přetrvaly generace

Izraelský expremiér
Ehud Olmert bral úplatky
Jeruzalém l Soud v Jeruzalémě
shledal vinným bývalého premiéra Ehuda Olmerta za přijetí
úplatků od amerického podnikatele Morrise Talanského.
Případ se vztahuje k období,
kdy byl Olmert jeruzalémským
starostou a členem vlády. V jiném korupčním procesu byl
Olmert loni odsouzen k šestiletému vězení. Výše trestu
v kauze Talansky by měla být
oznámena 5. května, ale Olmertovi právníci se chtějí proti včerejšímu rozsudku odvolat.
V roce 2012 byl Olmert
v této kauze viny zproštěn, ale
ve včerejším opakovaném řízení soudci dospěli k jinému
závěru. Vycházeli ze svědectví
šéfky Olmertova úřadu Šuly
Zakenové, která byla rovněž

letoun v Casablance

Zveme Vás na Family Business Forum, první ročník pravidelné konference pro majitele
rodinných firem. Pořadatelem konference je společnost KRAJÍČEK & ASSOCIATES s.r.o.,
specialista na poradenství rodinným firmám.
Co pro vás připravujeme:

›
›

Vystoupení majitelů zahraničních rodinných firem, které nesou odkaz svých
předků již několik generací
Uzavřené tematické debatní skupiny s ostatními majiteli firem dle tématu,
které Vás zaujme

›
›
›
›

Moderovanou diskuzi s majiteli úspěšných českých rodinných firem
Inspirativní setkání v komorní a uvolněné atmosféře
Atraktivní doprovodný program
Trochu jinou konferenci na téma rodinných firem

www.fbf.cz

POŘADATEL

PARTNEŘI

PRODUKCE
A MÉDIA

DESIGN
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Pavel Zeman: Ústava definuje nezávislost žalobců nešťastně

Pavel Otto | Praha
E15: Už delší dobu jste zastáncem
zásadní reformy státního zastupitelství. V čem je model, který funguje od
roku 1993, kdy byla zrušena prokuratura, nevyhovující?
Prokuratura je monokraticky řízena. Generální prokurátor má široká
oprávnění zasahovat do otevřených
případů a na všech stupních vyšetřování a dozorování k nim může vydávat
pokyny. Dokonce si je může převzít
a sám vyřídit. V roce 1993 se odehrála
významná změna, když se Česká republika vydala cestou zřízení státního
zastupitelství. To spočívá na několika
na sobě relativně méně závislých entitách. Tehdejší zákon byl ale podle
mého názoru připraven poměrně
narychlo. Až do současnosti byl pětadvacetkrát měněn, z čehož čtyři novely byly velice zásadní. Po vstupu do
21. století bychom měli upravit i chod
institucí zajišťujících výkon spravedlnosti v naší zemi.
E15: Jak by se soustava státního zastupitelství měla změnit?
Chci, aby státní zastupitelství v dozoru nad policejním vyšetřováním trestné
činnosti bylo efektivnější a kladlo důraz na kvalitu. Nový zákon by také měl
vést k větší flexibilitě v personálních
vztazích.
E15: Smyslem dřívějšího návrhu zákona kabinetu Petra Nečase mělo být
posílení nezávislosti státního zastupitelství na vládě a politické reprezentaci obecně. Nezávislost žalobců ale
byla postupně posilována už od roku
1993, přičemž vrcholem těchto snah
byla reforma exministra spravedlnosti za ODS Jiřího Pospíšila. Připomenu,
že ho za to kritizovala část občanských
demokratů. Proč by měl být orgán za-

stupující veřejnou žalobu v trestních
věcech ještě nezávislejší?
Musíme si uvědomit, že žalobci jsou
nezastupitelným článkem na cestě
ke spravedlnosti. I když jsou vnímáni
jako represivní složka, ochraňují společnost tím, že dozorují vyšetřování
trestné činnosti. Co se nedostane přes
ně, nedostane se ani k soudu. Navíc
mají oprávnění podávat správní žaloby, v nichž se domáhají ochrany práv
státu, a tedy i občanů, což žádný jiný
orgán dělat nemůže. Státní zastupitelství nemůže být jakýmsi pejskem na
vodítku, které občas povolíte a občas
přitáhnete podle toho, jak se vám to
zrovna hodí.
E15: Naznačujete politické tlaky?
Obecně chceme větší nezávislost na
politice jako takové. Například nejvyšší
státní zástupce by neměl být exekutivou
poměrně jednoduše odstranitelný.
E15: Slyšel jsem názory z Unie státních zástupců, že žalobci by chtěli být
součástí moci soudní nebo i nezávislou
ústavní institucí, jako je například centrální banka, přičemž nejvyšší státní
zástupce by měl srovnatelné postavení
například s předsedou Energetického regulačního úřadu, jehož jmenuje
prezident republiky. Skutečně jste se
nechtěli stát čtvrtým mocenským pilířem?
Nechceme uzurpovat moc proto,
abychom ovládali stát. Po tom rozhodně nevoláme. Abychom ale mohli
efektivněji a kvalitněji pracovat, potřebujeme určité kompetence. Narazil jste
na změnu ústavy. Podle jejího článku 80
jsme řazeni do části moci výkonné, což
nepovažuji za šťastné. Účelu, jemuž má
státní zastupitelství sloužit, by lépe vyhovovalo, kdyby jeho postavení bylo někde na pomezí moci soudní. Anebo aby
bylo samostatné jako ČNB. Na druhé

straně jsem realista a vím, že prosadit
S novým ministrem jsme měli nězměnu ústavy asi nebude možné. Proto kolik jednání. I když jsme se neshodli
nový zákon o státním zastupitelství, ve všem, oceňuji jeho věcný přístup.
na němž jsme se dohodli s ministrem V principu jsme ve shodě.
spravedlnosti Robertem Pelikánem,
vyhovuje ústavnímu limitu.
E15: Jak zrušení vrchních státních
zastupitelství v Praze a v Olomouci,
E15: Proč by bylo lepší, kdyby státní s nímž počítala i původní předloha, přizastupitelství bylo na vládě ještě více spěje k větší efektivitě a kvalitě?
Už tím, že odpadne jeden stupeň
nezávislé, když je jeho úkolem hájit zásoustavy. Do doby, než byly zřízejmy státu v trestním řízení?
Vzhledem k tomu, že žalobci jsou ny takzvané šesté odbory v Praze
přiřazeni k moci výkonné hned za mi- a v Olomouci zabývající se závažnou
nisterstvy a jinými správními orgány, si hospodářskou a finanční kriminaliexekutiva občas dělá nároky na to, aby tou, sloužila obě zastupitelství k zaje řídila. Přitom se vytrácí skutečnost, stupování veřejné žaloby v odvolacím
že vláda a státní zástupci fungují na řízení a primárně k výkonu dohledu.
jiných principech. Být orgánem veřejné Původní reformní návrh předpokládal,
žaloby neznamená podrobovat se politi- že veřejnou žalobu budou mít v pětkům. Musí to fungovat přesně opačně, adevadesáti procentech případů na
abychom při konkrétních postupech starosti jednotliví krajští státní zástupv jednotlivých trestních případech byli ci, přičemž dohled mělo provádět Nejnestranní.
vyšší státní zastupitelství. Za tím, že
je takový model efektivnější, si zcela
E15: Zaznamenal jste od roku 2011, určitě stojím.
kdy jste ve funkci, snahy o politické
E15: Vznikne takzvaný protikorupčtlaky?
Jsem něco jako nárazník mezi žalob- ní speciál, tedy silné jednostupňové
ci a vnějším světem. Pokud by se nějaký státní zastupitelství. To jistě vítáte.
Tlačí-li nás někde bota, tak je to kopolitický či jiný tlak objevil, musím ho
odrazit tak, aby se do soustavy státního rupce a s ní související zadávání veřejných zakázek či insolvence, kde nestačí
zastupitelství nepřenesl.
obecná řešení, která jsou k dispozici.
E15: Hovoříte o nutnosti zefektivně- To jsou velice sofistikované věci, kde
ní a zkvalitnění práce žalobců. Zaručí potřebujete čas a zkušené lidi, kteří se
odhalování této trestné činnosti nebuto nový zákon?
dou jen věnovat, ale budou jí i rozumět.
Naše představa je taková, že by mělo
být vybráno kolem patnácti až dvaceti
státních zástupců. V týmu by jistě nebylo na škodu mít i analytiky či auditory,
jak je v Evropě obvyklé. Problém je
v tom, že v působnosti šestých odborů
při vrchních státních zastupitelstvích,
které vznikly v reakci na tunelování
bank, nenajdete korupci.

Jsem něco jako
nárazník mezi
žalobci a vnějším
světem. Pokud
by se nějaký
politický či jiný
tlak objevil,
musím ho
odrazit tak, aby
se do soustavy
státního
zastupitelství
nepřenesl

E15: Kdo by měl jmenovat nejvyššího státního zástupce?
Tato myšlenka už se nějakou dobu
vyvíjí. Osobně se domnívám, že si můžeme vystačit se stávajícím modelem.
Pro systém jako celek je podstatné, aby
byl jasně stanoven důvod pro odvolání
nejvyššího státního zástupce. Dosud
to funguje tak, že může být odvolán
na jakémkoliv jednání vlády, aniž by
pro to bylo zdůvodnění. To považuji
za slabinu už proto, že pod sebou má
na 1300 žalobců. Pokud jejich hlavu
můžete kdykoliv odstranit, tak to ke
stabilitě a nezávislosti soustavy rozhodně nepřispívá.
E15: Shodujete se s ministrem Pelikánem v tom, aby odvolání vedoucích
státních zástupců bylo omezeno na
přesně stanovené důvody?

Razím zásadu, že pro vedoucí státní
zástupce musí být stanoveno pevné
funkční období. Zároveň by tam měla
být pojistka v podobě přesně stanovených důvodů pro odvolání kárným
řízením u Nejvyššího správního soudu.
V základních principech se s ministerstvem shodujeme.
E15: Letos v červnu uběhnou dva
roky od policejního zásahu na Úřadu
vlády, který smetl tehdejší Nečasovu
exekutivu. Podával jste vy nebo olomoucký vrchní žalobce Ivo Ištván už
vysvětlení?
Nevím, jestli nějaké dotazy ze strany
ministerstva směřovaly na doktora Ištvána. To se musíte zeptat jeho.
E15: Proč se případ vleče?
Nedozoruje ho Nejvyšší státní zastupitelství, ale Vrchní státní zastupitelství
v Olomouci. Ptát se musíte tam.
E15: Ještě se vrátím k větší nezávislosti státního zastupitelství. Určitě by
nebylo dobře, kdyby si ji žalobci představovali tak, že budou ovlivňovat obsazení Strakovy akademie.
Je samozřejmé, že část veřejnosti
po zásahu na Úřadu vlády takto uvažuje. Zpočátku bývá veřejné mínění
nakloněno orgánům činným v trestním řízení. Lidé si říkají: Tak, konečně to dopadlo i na ty nahoře. Potom
ale podpora začne klesat, protože se
rychle nedostaví výsledky. V této zemi
ale nerozhodujeme o vině a trestu všelidovým hlasováním. Máme nezávislé
soudy, aby na základě důkazů o dané
věci nestranně rozhodly. To je velmi
důležité, protože jde o aplikaci práva
na spravedlivý proces v praxi. Vím,
že spousta lidí se zásahem z předloňského června nesouhlasí a kritizuje
jeho extenzivnost. Ukázal ale, že před
zákonem jsme si všichni rovni.

Pavel Zeman (43)

Foto E15 Anna Vacková

P

ůvodní reforma soustavy státního zastupitelství navrhovaná bývalou vládou Petra Nečase měla posílit nezávislost žalobců jasným vymezením důvodů, pro něž mohou
být odvoláni ti z nich, kteří jsou na vedoucích
postech. Naopak exministryně spravedlnosti Helena Válková chtěla zpřísnit vládní kontrolu
nad soustavou. Její nástupce Robert Pelikán
(oba ANO) z jejích záměrů ustoupil. „V principu
jsme ve shodě,“ říká nejvyšší státní zástupce
Pavel Zeman, který Válkovou kritizoval.

Vystudoval právnickou fakultu
Univerzity Karlovy. Po působení
na Krajském státním zastupitelství
v Plzni začal pracovat na brněnském Nejvyšším státním zastupitelství. V roce 2004 by zástupcem
ČR v Eurojustu. V lednu 2011 byl
na návrh tehdejšího ministra
spravedlnosti Jiřího Pospíšila
(ODS) jmenován vládou nejvyšším
žalobcem, kde nahradil Renatu
Veseckou. V červnu 2012 navrhl
jmenovat Lenku Bradáčovou vrchní
pražskou státní zástupkyní. Tento
krok údajně zapříčinil Pospíšilovo
odvolání z vlády.
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ritští taneční veteráni
The Prodigy natočili
svou nejlepší desku za
posledních 18 let. Přesněji od
alba Fat of the Land, kterému
se The Day Is My Enemy dost
podobá. Obě spojuje notná míra
očekávání, která jsou většinou
naplněna. Naopak u desek
Always Outnumbered, Never
Outgunned a Invaders Must
Die se to nestalo.
Liam Howlett a spol. již od
roku 1994 a vydání přelomové
Music for the Jilted Generation
bojují s vlastní slávou a důleži-

řekl šéf britských labouristů
Ed Miliband | str. 10

tvář dne

L

etošní očekávané zvýšení úrokových sazeb
americkou centrální
bankou dopadne tvrdě nejen
na finanční trhy, ale rovněž
na samotný Fed. Důvodem je
končící program velmi uvolněné měnové politiky. Od podzimu 2008 Fed nakupoval v obrovských objemech cenné
papíry, čímž dramaticky nafoukl svou bilanci. Ještě v září
2008 spravoval Fed majetek
v hodnotě kousek pod jedním

Prostě smůla

Ž

Novinka je v tomto ohledu
příjemným šokem. Prodigy přitlačili na tom klíčovém, co jejich
hudba může nabídnout – na
energičnosti. V té se také blíží
dnešním zásadním představi-

v jeden nekonečný track. Přesto jsou zde jasné hitovky jako
první singl Nasty, úžasně melodická Wild Frontier připomínající nejsilnější chvíle Prodigy
v polovině devadesátých let
nebo parodická Ibiza. V ní se
Prodigy vysmívají světu slavných DJs, kteří obrážejí velké
párty, přijedou s USB diskem
a pustí své sypačky na vlnící se
posluchače.
Prodigy deskou agresivní
a moderní konečně vstoupili
do 21. století. Snad i příští album potvrdí, že britská legenda
stále patří mezi tvůrce hodné
sledování. Mnoho legend devadesátých let to nedokázalo.

krátce

Filmový archiv rozjel vlastní digitalizaci

Nesbø přijede do Prahy

Praha | Špalíček Jiřího Trnky,
dvojdílný Švejk z padesátých
let nebo Adéla ještě nevečeřela. Tyto tři a další sedmička
snímků získá novou digitální
podobu. Národní filmový archiv (NFA) zahájil restaurování prvních deseti snímků.
milionů korun
Tituly vycházejí z dávného
bude stát projekt
seznamu Ministerstva kultudigitalizace desítky filmů
ry ČR, který čítá celkem dvě
stovky významných českých
kinematografických děl. Digitalizace všech deseti titulů filmy k dispozici pro uvádění
bude dokončena v dubnu 2016. v kinech, v televizi a na filmoPotom budou zrestaurované vých festivalech. Část z nich

Znovu doma vládcem kin

26,5

Kresba Milan Kounovský

C

Vydavatel: Take Me to
the Hospital, 2015
Hodnocení: 90 %

telům agresivní elektroniky,
jako jsou Death Grips (ti jsou
ale o dost avantgardnější) či
o dost víc hiphopové kolaborace
Killer Mika a El-P. Prodigy však
tuto energii spoutali do svých
typicky budovaných písní, které
vycházejí z běžné diskotékové
produkce. Ale Howlett vše obohacuje o nezaměnitelnou práci
s nejrůznějšími zvuky (digitálními i analogovými), kytarovými
riffy, breakbeatovými rytmy
a překvapivými zvraty ve vývoji sklady.
Je to však až tak moc typická
deska Prodigy, až se po několika desítkách minut posluchači
přinejmenším napoprvé slije

nomiky směrem ke zvyšování
úrokových sazeb. Zatím jsou
však zejména americké burzy
velmi klidné. Index volatility
VIX, zvaný též index strachu,
se od začátku roku propadl
téměř o třetinu. Šéf pobočky
Fedu v St. Louis James Bullard
se proto obává, že reakce ukolébaných trhů na zvýšení sazeb
může být velmi prudká. Stejně
jako v červnu 2013, kdy po slovech tehdejšího guvernéra Bernankeho o přípravě utlumení
měnových stimulů došlo k dramatickému propadu cen akcií.
Vzhledem k přílišnému klidu
na trhu a spoléhání investorů
na Fed může přijít obrovský
šok i kvůli pouze symbolickému
zvýšení ceny peněz.

glosa
e pražská primátorka Adriana Krnáčová nesloží funkci
po prvním zavolání z opozičních lavic, je jasné. Ale problém, jemuž čelí, není malý a brblat začínají i koaliční
partneři. Výběr právní kanceláře, která město zastupuje
ve sporu o Škodův palác, totiž opravdu působí podezřele.
Koaličním stranám v pražské radě vadí, že primátorka radním
zatajila fakt, že zvolená právní kancelář, ač vzešla z jakéhosi
tendru, byla také Krnáčové přímo doporučena protistranou
ve sporu. Což je dost podivné.
o je ale pro Krnáčovou ještě horší, v kauze se jí nemusí dostat podpory ani od vlastního hnutí. Paktovat
se s protistranou ve při, která je dědictvím bémovské
éry, by podle vší rétoriky babišovců mělo být smrtelným hříchem. Krnáčová bude muset dost věcí prostě vysvětlit. Celá
kauza navíc začala e-mailem omylem odeslaným opozičnímu
zastupiteli. To je prostě pech.
Martin Čaban

The Prodigy:
The Day
Is My Enemy

Foto profimedia.cz

Vladan
Gallistl

Fed musí přemýšlet, co udělá s více než třemi biliony dolarů v cenných papírech, které
během let nakoupil. O návratu
bilance k normálnější velikosti
už hovořila šéfka pobočky Fedu
v Clevelandu Loretta Mesterová. Podle ní k tomu musí dojít
„postupným a předvídatelným
vývojem“. Samotný prodej cenných papírů i jejich postupné
splácení ale bude mít dopad
na finanční trhy, protože to
bude znamenat stahování peněz z oběhu. To samo o sobě
bude znamenat zpřísnění měnové politiky v USA.
Finanční trhy tak čekají
zajímavé časy, pokud Fed skutečně udrží nastavený kurz
od pumpování peněz do eko-

tostí pro taneční scénu. Přišli
s nezaměnitelným zvukem propojujícím silné melodie, úderné
beaty a téměř punkové skandování textů, který dal vzniknout
zcela novému žánru. Ten se
ale po letech vyvíjel a Prodigy
se na tom již nepodíleli a spíše
vyrůstání vlastního dítěte pozorovali zpovzdáli. Když v roce
2009 vydali Invaders Must Die,
byla konfrontace katastrofální
– tvorba Prodigy konkurentům vůbec nestačila. A Prodigy jako studiovou kapelu již
mnozí odepsali a přeřadili si ji
do kategorie „zajdu na koncert
a novou desku si pustím už jen
z povinnosti“.

Čistá energie. Materiál na
nové desce má rozšířit už
tak silný koncertní materiál
britské taneční legendy

Trhy jsou klidné. Až příliš
titativní uvolňování na začátku
měsíce. Už tehdy byly výnosy
státních dluhopisů rekordně
nízké, takže dluhopisy byly
naopak rekordně drahé. ECB
se tak fakticky od samého začátku svého velkého projektu
musí smířit se ztrátami.
Čím delší bude splatnost
portfolií Fedu i ECB, tím větší
je riziko ztrát. Americká centrální banka nicméně alespoň
v prvních letech kvantitativního uvolňování na nákupech
cenných papírů vydělávala.
Z toho mohla těžit americká
státní kasa, kam zisky Fedu
plynou. V následujících letech
ovšem reálně hrozí, že američtí
centrální bankéři budou počítat ztráty.

www.e15.cz

Prodigy konečně vstoupili do 21. století
Neuvrhneme tuto
zemi do let nejistoty
a nebezpečí tím,
že bychom ohrožovali
její evropskou
budoucnost,

bilionem dolarů. Dnes jeho
bilance dosahuje 4,5 bilionu
dolarů.
Cenné papíry včetně těch
s delší dobou splatnosti přitom
centrální bankéři nakupovali
rovněž v době, kdy trhu vládly
rekordně nízké úrokové sazby, jež byly produktem přímo
souvisejícím právě s politikou
velkého pumpování peněz
do ekonomiky. Růst sazeb přitom způsobí pokles hodnoty
cenných papírů, a to se nutně
promítne do ztrát americké
centrální banky. Ceny dluhopisů se totiž jak známo pohybují
opačně než úrokové sazby.
Podobnému dilematu ostatně čelí i Evropská centrální
banka, která zahájila své kvan-

kultura 

spatří diváci také na DVD
a Blu-ray discích.
„Vybrané filmy znovu uvidíme v jejich původní podobě: ne
vylepšené podle momentální
módy, ale tak, jak se jimi v biografech bavili a dojímali naši
rodiče či prarodiče,“ uvedl ředitel NFA Michal Bregant.
První část digitalizace zahrnuje také kolekce snímků
filmového průkopníka Jana
Kříženeckého z přelomu
19. a 20. století nebo pohádku
Tři oříšky pro Popelku. Restaurování se dočká také muzikál

Starci na chmelu. V dalších
letech se obnoví i Bílá nemoc,
Krakatit, Poslušně hlásím i černobílá sci-fi Ikarie XB 1.
Projekt digitalizace vyjde
na 26,5 milionu korun. Prostřednictvím fondů Evropského hospodářského prostoru ho
podpořily Island, Lichtenštejnsko a Norsko a dofinancovalo
ho ministerstvo kultury. Digitalizace provádějí laboratoře
patřící pod největší maďarské
studio Magyar Nemzeti Filmalap, které zvítězily v otevřené
mezinárodní soutěži. 
>čtk

Jeden z nejznámějších současných spisovatelů světa, Jo
Nesbø, se začátkem května
po třech letech znovu objeví
v Praze. Přijede představit
svoji poslední detektivku s názvem Policie, která vychází
v těchto dnech.
Animovaný snímek Znovu
doma ovládl o víkendu americká kina. Hned po premiéře
na jeho konto přiteklo
54 milionů dolarů. Na druhém
místě debutovala komedie
Zocelovací kúra. 
>sul
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Relikvie.

Foto čtk

Královéhradecké
biskupství
uloží ve čtvrtek
do katedrály Svatého
Ducha v Hradci
Králové ostatky
bývalého papeže,
svatého Jana Pavla II.
Zhruba 35 centimetrů
vysoký relikviář najde
své místo ve výklenku
v jedné z bočních
lodí v katedrále při
příležitosti desátého
výročí úmrtí papeže.
V relikviáři je uložený
pramínek vlasů
a kapka krve.

anketa

výročí týdne
Rudolf Steiner – architekt poznání lidské duše
Architekt, literární historik,
spisovatel, filozof, dramatik,
choreograf, malíř, pedagog,
sociální myslitel, ezoterik. Je
to na jednoho člověka příliš?
Rudolf Steiner dělal jen to, co
považoval za správné. Nejvíce
ošem proslul jako zakladatel
antropozofie a waldorfského
školství. Zemřel před devadesáti lety 30. března 1925.
Steiner se narodil do rodiny železničáře na dnešním
rakousko-slovinsko-chorvatském trojmezí. Odmaturoval
ve Vídni a začal se věnovat matematice, fyzice a filozofiii. Stal
se editorem Goethova díla, což
výrazně ovlivnilo jeho profesní
dráhu. Rozpracoval Goetheho
přírodní filozofii a začal formu-

lovat vlastní koncepci hranic
Steiner proslul tím, že mlupoznání. V roce 1894 publikoval vil spatra, mnohé jeho knihy
Filosofii svobody, stěžejní dílo vznikly tak, že přičinliví posluSteinera-filozofa. Jeho dítě, chači pořizovali stenografický
záznam. Vedl antropozofickou
společnost, často přednášel
i v Praze, kde k jeho posluchačům patřil i Franz Kafka.
Záběr přednášek byl neobyčejně široký: od kosmogonie a mysterií až k zemědělství,
let uplynulo od smrti
medicíně a vzdělávacímu procesu. Steiner postupně uplatzakladatele antropozofie
ňoval své učení na různé obory
a waldorfského školství
od dramat přes výtvarné umění
a hudbu až po architekturu.
antropozofie, usiluje o poznáSteiner vždy zdůrazňoval
ní člověka prostřednictvím křesťanský vhled do duchovmoudrosti. Smyslem je vést ních světů. Antropozofie má být
sebe sama k sebepoznání a se- dovršením antropologie coby
vědy o člověku získané smysbevýchově.

90

lovým a rozumovým poznáním.
Teprve díky pochopení lidské
bytosti se tato přírodní věda
mění ve vědu duchovní.
S hodnocením Steinerova odkazu přetrvávají dodnes jisté
problémy, možná i kvůli tomu,
že seznámit se s celým jeho
dílem je téměř nad možnosti
jednoho života.
Třebaže byl duchovním mistrem a filozofem, jeho návrh
Goetheanea, sídla antropozofické společnosti ve švýcarském
Dornachu, je považován za základ organické architektury.
Když na přání šéfa stuttgartské
cigaretové továrny Waldorf-Astoria vybudoval školu pro děti
dělníků, vznikla dodnes populární waldorfská škola. >mec

Zaskočila vás změna
času na letní?
ano

69 %
21 %
ne
otázka na 31. 3.

Jakou máte zkušenost
s vozy z autobazaru?
a) splňují má očekávání l
b) je to případ od případu l
c) je to katastrofa
hlasujte na
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Systémové zabezpečení znalostí a informací
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Strategická IT bezpečnost
v České republice
Vzhledem ke kybernetickým rizikům, která v dnešním světě ohrožují státní správu, firmy a podnikatele
a vlastně všechny občany, je pozitivní zprávou, že
dané oblasti je i v Česku věnována poslední dobou
větší pozornost.

K

Osm oblastí
Strategie formuluje hlavní cíle, kterých má být v oblasti kyberbezpečnosti
během následujících pěti let dosaženo.
Ty jsou dále rozděleny do osmi prioritních oblastí, kam patří např. zajištění

efektivity a posilování všech struktur,
procesů a spolupráce při zajišťování
kybernetické bezpečnosti včetně mezinárodní kooperace, ochrana tzv. kritické
informační infrastruktury a významných informačních systémů, spolupráce
se soukromým i akademickým sektorem nebo podpora vzdělávání, osvěty
a celkový rozvoj informační společnosti.
Důraz je kladen i na další posílení schopností Policie České republiky vyšetřovat
a postihovat informační kriminalitu.
Uvedené cíle jsou pak v rámci strategie dále specifikovány. Pokud jde
o spolupráci mezi státním a soukromým

sektorem, zde se hovoří o důležitosti
vytvoření kyberprostoru, který bude
poskytovat spolehlivé prostředí pro sdílení informací, výzkum a vývoj a zajistí
bezpečnou informační infrastrukturu
stimulující podnikání soukromých subjektů a chránící jejich investice. Dokument se hlásí i k důležitosti vzdělávání
a osvěty soukromých subjektů. Má jim
být poskytnuto potřebné vedení, jak se
chovat nejen při mimořádných situacích, respektive kybernetických incidentech, ale i při každodenních činnostech
v on-line světě.

Bezpečnostní gramotnost
Stejně tak se má v otázkách kybernetické bezpečnosti zvyšovat celkové
povědomí a gramotnost. A to jak u žáků
a studentů základních a středních škol,
tak i u široké veřejnosti, respektive
koncových uživatelů, prostřednictvím
různých iniciativ a osvětových kampaní

Pojem bezpečnosti informací obvykle vnímáme
jen ve spojení s podobou
uloženou v počítačích,
v informačních systémech. Ale úplná definice
by měla zahrnout všechny informace, které mají
pro pracovníka nebo celou organizaci konkrétní
hodnotu a které je nutné
chránit (například výkresy, technologické postupy, receptury, know-how
a podobně).

či pořádáním konferencí pro veřejnost.
Půjde rovněž o modernizaci stávajících
vzdělávacích programů na základní
i středoškolské úrovni a v rámci vysokých škol pak o nové studijní programy,
díky nimž mají „vyrůst“ experti na kybernetickou bezpečnost.
Na přijatou Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR naváže příslušný akční plán, který se nyní připravuje.
Ten definuje konkrétní kroky k realizaci
strategických cílů, stanoví odpovědnosti, termíny plnění a kontrolu.

Akční plán
Jak se zdá, stát si v tomto případě začíná uvědomovat svou nezastupitelnou
roli, klade důraz na spolupráci se soukromými firmami i celkovou osvětu a zvyšování digitální gramotnosti občanů.
Takový přístup může pomoci jak účinněji
čelit kybernetickým hrozbám, tak i přispět k větší důvěře v moderní informační
technologie a stimulovat rozvoj digitální ekonomiky v Česku. Podstatný bude
právě připravovaný akční plán, který
strategické cíle transformuje do jednotlivých opatření, jež se následně uvedou do
praxe.
David Čapek


ICT UNIE

V

lastní přístup k bezpečnosti by
měl sledovat, jaký dopad může
mít rychlá dostupnost informace, její ztráta, změna, zneužití, autentičnost a podobně. Podle toho pak
můžeme podřizovat úrovně opatření,
aby k negativním vlivům nedocházelo
nebo se vlivy minimalizovaly.

Vývoj
Vlastní standardizace oblasti bezpečnosti informací sahá až do osmdesátých let minulého století. Je možné
sledovat dění u nás, v Evropě nebo ve
Spojených státech, kde vzhledem k politické situaci a technologické úrovni byl
vývoj odlišný. První orientace byla pouze
na vlastní produkty, informační systémy
a způsoby jejich hodnocení z pohledu
bezpečnosti informací. Další vývoj se
již zaměřil na vytvoření pravidel pro za-

jištění bezpečnosti informací na úrovni
procesů a systémů řízení. Tato pravidla
měla vyjadřovat tzv. best practices,
která byla průběžně aktualizována podle stavu technologických prostředků
(např. nástup bluetooth, použití přenosných médií) a situace (např. legislativa
v kryptování) v této oblasti. Je zajímavé
sledovat, jak některá pravidla mizí z tohoto seznamu best practices, protože
v reálném životě se ztrácí význam nebo
naopak při nástupu nových technologií
samy organizace rozšiřují best practices
o adekvátní opatření.
Záměr autorů těchto pravidel byl,
aby je organizace aplikovaly podle
svých finančních možností do organizačních, technických, technologických
a systémových opatření formou vhodných opatření. Pravidla byla nastavena
na úroveň vyzrálosti procesů (a to nejen

plementovat nové normy jako ISO 9001,
ISO 14001 a další. Čímž ve výsledku bude
norma v podstatě stále jen jedna, takže
zájemci o její zavádění budou moci snáze integrovat své systémy řízení.
Nová struktura normy je orientována
na rizika organizace vznikající z jejího podnikání, klade vyšší důraz na procesy a na
otevřenost při aplikacích dílčích požadavků, jako je oblast dokumentů, záznamů (nově dokumentovaných informací),
procesního uspořádání a uplatnění jednotlivých požadavků. Snaží se motivovat
organizace ke zlepšování svých systémů
řízení a v neposlední řadě je výhodou pro
organizace, že změny ve struktuře normy
se mohou snáze projevit v oblasti bezpečnosti informací a být návodem pro
další systémy řízení.
 Roman Prášek,

s popisem procesů) a na úroveň celého
systému řízení.

Nová norma
V současné době byla vydána norma
ČSN ISO/IEC 27001:2014 a organizace, které mají již zaveden systém řízení
bezpečnosti informací podle předchozí
normy, musejí do letošního září přejít na
toto nové vydání. Z pohledu auditora
certifikační společnosti je nová norma
a její struktura přínosem. Norma totiž
byla nejen aktualizována dle současných potřeb a technologického vývoje,
ale je také uspořádána čitelněji a logičtěji, což jistě ocení i organizace, které
chtějí tento systém řízení zavést.
Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) v normě stanovila pro
jednotlivé systémy řízení určitou strukturu, která umožní do ní postupně im-

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Svatoslav Novák: Situace je vážná

D

íky otevřenému internetu jsou
i české instituce či firmy pod
reálnou hrozbou jakéhokoli kybernetického útoku. Podle Svatoslava
Nováka, prezidenta ICT UNIE, sice jde do
tuhého, ale zároveň je to i příležitost pro
naše firmy uplatnit se na světovém trhu
bezpečnostních technologií.

E15: V médiích se poslední dobou poměrně katastroficky informuje o situaci v oblasti kybernetické bezpečnosti z hlediska ztrát dat či různých
útoků. Je situace skutečně vážná?
Ano. Situace je vážná a budeme si na
to muset zvyknout a něco s tím dělat.
Tak jako se lidstvo muselo naučit pracovat s výbušninami, jedy, nebezpečnými
viry či rychlými automobily, najdeme
jistě způsob, jak právně i technicky ošetřit informační prostor. Vzhledem k jeho
povaze to však bude mnohem delší
a komplikovanější. Dokud byly důsledky
útoků na počítače pouze v tom, že někomu něco přestalo fungovat či se ztratilo,
nebylo to tak viditelné. Ale jakmile se
začaly kvalifikovaně krást peníze z účtů,

zneužívat osobní data či manipulovat
informace, je vidět, že jde do tuhého.
A na „druhé straně“ stojí opravdoví profesionálové. Zároveň otevřenost internetu a reálné hrozby umožňují i našim
firmám uplatnit se na celosvětovém
trhu bezpečnostních technologií.
E15: Vláda minulý měsíc schválila
Národní strategii kybernetické bezpečnosti. Píše se o tom jako o důležitém zlomu. Je to tak?
V tomto ohledu bych nehovořil o zlomu – práce na zajištění kybernetické
bezpečnosti probíhají průběžně, výsledkem je i platný zákon o kybernetické bezpečnosti. Schválení strategie je
pouze viditelná deklarace toho, že vláda
to myslí vážně a je odhodlaná rizikům
čelit.
E15: Vytkl byste tomuto materiálu
něco?
Je třeba počkat na akční plán, který
vzniká návazně a který bude definovat
konkrétní kroky v realizaci strategie.
Jako ICT průmysl bychom uvítali širší

zapojení do diskuze, podobně jako to
bylo při přípravě zmíněného zákona. Ale
uvědomuji si, že časový tlak na termíny,
které si vláda stanovila, zřejmě příliš
prostoru na diskuzi nedává.
E15: Stát nás stále více nutí do
on-line komunikace s úřady, jak vnímáte zabezpečení v současné době
ve státní správě v ČR?
Dokázal bych si to „nucení“ představit
ještě ve větší míře – ale ne jako „nucení“,
nýbrž nabídku služeb, které už i stávající
systém e-governmentu v ČR umožňuje a které nám jsou leckde odpírány, že
„to nejde“, i když to samozřejmě podle
zákona jde. Zkuste si přes svoji datovou
schránku požádat například o výpis řidičských bodů…
Ale zpět k tématu – u systémů veřejné správy je pro zajištění bezpečnosti
realizována řada špičkových opatření.
To, co bohužel chybí, je jakýsi jednotný
standard, základní bezpečnostní politika, která by se prosazovala napříč
všemi rezorty, a v souvislosti s ní by se
promýšlely investice do bezpečnosti.

Foto ICT Unie

Foto profimedia.cz, foto na titulní straně profimedia.cz, fotomontáž E15

Předejít útokům.
V Národní strategii kybernetické
bezpečnosti ČR je mimo jiné
zdůrazněna potřeba zvyšovat
v otázkách kybernetické
bezpečnosti celkové povědomí
a gramotnost včetně dětí ve
školách.

romě zákona o kybernetické bezpečnosti, který vstoupil v platnost
od prvního ledna letošního roku,
stojí za zmínku i Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR na období let
2015 až 2020. Uvedený materiál připravil
Národní bezpečnostní úřad a letos v únoru jej na svém zasedání schválila vláda.

speciál

Zatím se jedná o řadu různých projektů. Jistým jednotícím prvkem se mohou
stát aktivity kolem implementace zákona o kybernetické bezpečnosti – diskuze na toto téma již započaly. Je však
bezpodmínečně nutné aktivní zapojení
vlády v této věci a nepodcenění kybernetického nebezpečí. Tím mám na mysli
i rozumné investice do bezpečnosti státních informačních systémů. mik
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E15: To znamená, že bezpečnost firmy mohou ohrozit sami její zaměstnanci? Například i nějakou svou chybou?
Firma může mít vystavenou bezpečnostní pevnost, to znamená filtrovat
všechny možné přístupy zvenku, velmi
často ale zapomíná na uživatele uvnitř.
Problémem je, když například více osob

sdílí jeden uživatelský účet nebo lidé
používají snadno prolomitelná hesla,
dokonce si je poznamenávají, aby byla
po ruce. Na takto zranitelný účet se
může přihlásit cizí osoba a dostat se
ke know-how, které firma léta pracně
vyvíjela. Bez identity and access managementu se dnes prostě neobejdete.
Pokud chcete vědět, kdo co dělá, a udržet ve firmě nebo v organizaci princip
nepopiratelné odpovědnosti, tak bez
správy uživatelů a kontroly jejich přístupů to není možné.

I v dnešní době
existují špioni,
kteří se snaží
infiltrovat
dovnitř
organizací,
E15: Jak přesně identity and access
management funguje?
Je to spojitý proces, kdy nejprve
identifikuji, o koho se skutečné jedná.
K ověření dojde pomocí přihlašovacího
jména, které může být unikátní, a hesla, které zná jen uživatel. Autorizace je
další krok. Zaměstnanec má například
na základě svého postavení ve firmě
přidělené role a tím i vymezen přístup

E15: Kdo jsou vaši zákazníci?
V podstatě jsou to všechny orgány veřejné moci, právnické osoby, podnikající
fyzické osoby a dokonce i řada fyzických
osob v Česku. V tuto chvíli je to zhruba
700 tisíc subjektů, které jsou registrovány v Informačním systému datových
schránek. Našim potenciálním zákazníkům mohu říct, že používají naše řešení,
aniž by o tom vůbec věděli. Každý, kdo
se přihlašuje do datových schránek, používá řešení, které jsme implementovali
v rámci tohoto projektu my.
E15: Jak konkrétně se vaše firma podílela na projektech Informačního
systému datových schránek a Czech
POINT?
Naše firma řešila v rámci projektů
autentizaci a autorizaci uživatelů a některé další bezpečnostní záležitosti.
Nejviditelnějším prvkem naší práce je
přihlašovací okno do systému. Uživatel
datové schránky má unikátní přihlašovací jméno, je po něm vyžadováno silné
heslo a doporučen je i další autentizační
faktor. Systém je maximálně bezpečný
a způsob autentizace lze využít i pro
další informační systémy, například
CzechPOINT@home nebo ePortál České správy sociálního zabezpečení.
E15: Jak vidíte budoucnost e-governmentu v Česku?
Jsem optimista. Doufám, že i přes
občasná neuvážená prohlášení někte-

Foto Newps.cz

k různým aplikacím a systémům. Standardní identity management by přitom
měl být opřen o autoritativní zdroj dat.
Tím je nejčastěji personální nebo mzdový systém firmy. Pokud zaměstnanec
ukončí u firmy pracovní poměr, dochází
automaticky k synchronizaci informace
a zablokování jeho účtu. Pokud firma
nemá takto správně ošetřen autoritativní zdroj dat, zůstávají mu v systému
takzvané mrtvé duše. Účet je živý, ale už
k němu nepatří žádný uživatel. Takový
účet může být zneužit, třeba i ze strany
bývalého zaměstnance.

rých politiků se bude e-government
rozvíjet setrvačností dál. Donutí nás
k tomu i vnější okolnosti. Před pár lety
jsme měli v rámci e-governmentu velmi dobře nakročeno. Byl spuštěn projekt Czech POINT a datové schránky.
Začaly fungovat základní registry, poskytující referenční údaje napříč orgány veřejné moci. Nicméně po slibném
rozjezdu došlo k určitému zpomalení.
A okolní státy mezitím postupují dál.
Pokud zůstaneme přešlapovat na
místě, může se stát, že nám ostatní
státy vnutí své systémy a my budeme
opět na začátku.
E15: Jaké jsou největší výhody nabídky vaší společnosti?
Primárně se zabýváme procesy
uvnitř organizace klienta. Důležitá je
správná komunikace s klientem pro
pochopení jeho skutečných potřeb.
Technologie je z tohoto pohledu až na
druhém místě a představuje nástroj
pro realizaci procesů správy uživatelů
a kontroly jejich přístupu pro zajištění
takzvané nepopiratelné odpovědnosti. Prosazujeme zásadu, že pokud je
někomu svěřen přístup k aplikaci, musí
být za něj taky odpovědný. A toho bez
jednoznačné autentizace a autorizace
uživatele prostě nedosáhnete.
Markéta Žižková

A151003526  advertorial

E15: Často se mluví o ochraně firem
proti útokům zvenčí ať už ze strany
hackerů nebo v podobě internetových virů. Jaká rizika ale hrozí zevnitř
organizací a firem?
Z pohledu bezpečnosti se zabýváme
nejen vnější hrozbou, ale apelujeme na
naše potenciální zákazníky, že nepřítel
číhá především uvnitř. Ohrožena mohou
být nejrůznější data, například smluvní
dokumenty, ale hlavně know-how firem. To znamená konstrukční, patentová a vědecká data. I dnes existují špioni,
kteří se snaží infiltrovat dovnitř organizací, protože teprve uvnitř mohou získat
cenné informace. Naše firma se zabývá
procesy souvisejícími se správou uživatelů a kontrolou jejich přístupů k systémům a datům. Je velmi důležité vědět
o každém uživateli, kdo to je, co a kdy
dělá, odkud se hlásí a podobně. Lidský
faktor je vždy tím nejslabším článkem
řetězce.

F

iremní i osobní komunikace
jsou stále častěji realizovány
prostřednictvím mobilních zařízení,
které je lehké odcizit a snadné odposlechnout. Vše, co o sobě nebo společnosti na internetu přímo nebo nevědomě prozrazujeme, má svoji cenu
a svého kupce. Masivně a bezplatně
lze vyhledávat na internetu, ukládat
data v cloudových úložištích, využívat e-mail a sociální sítě. Zdarma
lze též na internetu komunikovat prostřednictvím oblíbených mobilních
aplikací pro přenos textových zpráv
a hlasu. Vždy, když je něco kvalitního a užitečného nabízeno zdarma,
měli bychom zpozornět.
OKsystem vyvinul a nabízí řešení
pro šifrovanou firemní komunikaci
BABEL Business Edition. Firemní uživatelé a zákazníci si mohou
posílat zašifrované textové zprávy

a dokumenty bez rizika úniku důvěrných obchodních informací.
BABEL nepotřebuje pořizovat
a obnovovat žádné digitální certifikáty, což zjednodušuje jeho nasazení
a provoz.
Veškerá komunikace je zašifrovaná nejen při komunikaci mezi koncovými mobilními zařízeními i PC, ale
i při uložení. Babel využívá firemní
server pro správu zařízení, uživatelů
a distribuci veřejných klíčů.
Důležitá je vazba BABEL serveru na firemní adresář a možnost
okamžitě reagovat na významná
bezpečnostní rizika, jako je ztracený
nebo ukradený mobil, případně odchod zaměstnance. BABEL Business Edition je k dispozici pro mobilní
zařízení s iOS a Android a pro PC
s Windows.
Ing. Ivo Rosol, CSc.
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IT KURZY BEZPEČNOSTI
Obranné taktiky a zabezpečení
Hacking moderních zařízení

Foto OKsystem

Martin Řehořek: Data je potřeba chránit
i před riziky pocházejícími zevnitř firem
Data nejsou v dnešní době ohrožena jen útoky zvenčí.
Firmy a organizace o ně mohou přijít i prostřednictvím svých zaměstnanců. Ať už cíleně nebo kvůli
chybě. Správa uživatelů a kontrola jejich přístupů
k systémům a datům, takzvaný identity and access
management, jsou tak dnes podle výkonného ředitele
společnosti NEWPS.CZ Martina Řehořka nepostradatelné. „Lidský faktor je vždy tím nejslabším článkem
řetězce,“ říká. Společnost NEWPS.CZ, která se podílela
na projektech Informační systém datových schránek
a Czech POINT, proto hledá se svými zákazníky bezpečnostní řešení na základě jejich skutečných potřeb.

speciál

Hacking webových aplikací
Hacking v praxi

bezpečnost
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speciál

Ochrana osobních údajů
u poskytovatelů cloudových služeb

V

současné době řada firem a uživatelů přechází na řešení, která využívají výhod cloudových
služeb. Jejich nasazení je velice rychlé,
investičně nenáročné a dokonce velmi
bezpečné. Jejich prostřednictvím zákazníci mohou získat smluvně garantovanou výpočetní kapacitu. Měli by si však
být vědomi problémů, které by mohly
nastat, pokud by do některých cloudových služeb přesunuli také správu osobních údajů. Není totiž cloud jako cloud.

Nutné informace

Pokud získá zákazník takové informace od více poskytovatelů cloudových
služeb, má i vodítko k výběru vhodné
a důvěryhodné společnosti. Podle Václava Macha dobrým vodítkem pro výběr
mohou být i mezinárodní standardy
a certifikace. Od srpna 2014 je takovým
novým standardem pro cloudové služby ISO 27018, jehož účelem bylo zavést
jednotný mezinárodní přístup k ochraně
soukromí u osobních údajů ukládaných
v mezinárodních sdílených datových
centrech. „Microsoft se v rámci přijetí
tohoto standardu zavázal například

k tomu, že bude přesně informovat zákazníky, co se s jejich daty děje, kde jsou
uložena, jak jsou zabezpečena a kdo
k nim má přístup. Zároveň smluvně garantuje, že data nebude zneužívat bez
jejich výslovného souhlasu pro reklamní
účely,“ vypočítává Václav Mach.
Nepodceňovat výběr kvalitního poskytovatele je důležité i proto, že zákazník nebo poskytovatel cloudové služby,
který je správcem dat, je za tato data
vždy odpovědný. Může je spravovat
sám nebo je uložit do cloudu. Tyto povinnosti jsou stanovené v § 13 zákona
č. 101/2000 Sb. a týkají se zabezpečení
osobních údajů. Takže je vhodné vybrat
si takového poskytovatele cloudových
služeb, který zajistí odpovídající úroveň
zabezpečení dat a převezme také odpovědnost i v případě selhání. „Z hlediska
zákonných pravidel a záruk požadovaných pro předávání osobních údajů
lze doporučit využívat pouze webové
služby a cloudová úložiště, která se nacházejí na území EU a řídí se právním
režimem některé z členských zemí EU
včetně schválených pravidel pro předávání těchto dat do třetích zemí,“ radí
Václav Mach.

Vyprávějme jej spolu!
Příklad podmínek ke cloudovým službám
Jako příklad solidního a otevřeného přístupu k zákazníkům mohou sloužit nové
podmínky ke cloudovým službám (Podmínky pro služby on-line) právě u Microsoftu. Byly již napsány srozumitelnějším jazykem a hlavně poskytují firmám silné
smluvní závazky v oblasti zabezpečení dat a ochrany soukromí. Zároveň podmínky
týkající se všech cloudových služeb (Office 365, Microsoft Azure, Dynamics CRM
Online a Intune) byly sloučeny do jediného dokumentu.
V kapitole „Podmínky ochrany osobních údajů a zabezpečení“ (na str. 7 až 13)
najdete hlavní přínosy pro zákazníky. Vycházejí ze standardu ISO 27001 a 27018 a jsou
plně v souladu s požadavky české legislativy. Z těch nejdůležitějších závazků společnosti Microsoft vůči svým zákazníkům lze upozornit zejména na tyto hlavní zásady:
1. nevyužívat data zákazníků bez jejich souhlasu pro žádné reklamní či jiné komerční účely
2. práva k obsahu a duševnímu vlastnictví zůstávají vždy plně zákazníkům
3. přesné vymezení okolností pro zpřístupnění dat oprávněným orgánům
4. bezprostřední oznamování všech bezpečnostních incidentů zákazníkům
5. odpovědnost a stejná míra ochrany dat ze strany všech subdodavatelů
6. stanovení místa uložení zákaznických dat v rámci EU (zpracování dat může v jistých případech probíhat také mimo EU a to v souladu se zněním Standardních
smluvních doložek EU)
7. navrácení zákaznických dat a vymazání dat ve stanovené lhůtě po ukončení
smluvního vztahu
8. bezpečnostní opatření v rámci standardu ISO 27001 a související certifikace
ISO 27018 (včetně možnosti na vyžádání poskytnout souhrnnou auditní zprávu)

Dodržet zákon
V praxi lze bez problému využít cloud
computing pro bezpečné zpracování
osobních údajů, ale je nutné vždy dodržet
zákonné požadavky ochrany dat. „Proto-

že i v případě využití cloud computingu,
tedy pronájmu výpočetního výkonu či
úložného prostoru, musíme nahlížet na
ochranu osobních údajů z pozice jejich
správce,“ upozorňuje Mach. 	 mik
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Důležitý je výběr

Za každým číslem
je příběh.

Foto archiv

Předně je důležité, aby si zákazníci
cloudových služeb, to znamená jak konkrétní osoby, tak firmy, tedy třetí osoby,
uvědomili, že jsou, respektive mohou
být za určitých okolností podle zákona
o ochraně osobních údajů správci těchto
údajů. Takže zákazník by měl obdržet od
poskytovatele cloudu veškeré informace o přenosu dat a jejich umístění. Pak
může sám posoudit výhody a případná
rizika poskytované služby. „Aby společnost mohla dát vyčerpávající informace, musí provést komplexní analýzu
možných rizik spojenou s využíváním
cloudových služeb včetně přeshraničního předávání osobních údajů. Týká se
to zejména dat, která jsou předávána do
třetích zemí, nezajišťujících přiměřenou
úroveň ochrany,“ říká Václav Mach, ředitel pro vnější vztahy Microsoft ČR.
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VYMĚŇTE SVÉ STARÉ
OFFICE ZA NOVÉ
OFFICE 365 VÁM UMOŽNÍ VÍC

JE MNOHO DŮVODŮ, PROČ ZVOLIT OFFICE 365.
JAKÝ JE TEN VÁŠ?
Důvěrně známé aplikace s možností instalace až na 5 zařízení
pro každého uživatele.
Spolehlivá a bezpečná poštovní schránka s nadstandardní kapacitou.
Zabezpečený přístup k pracovním dokumentům nejen z počítače,
ale i z jakéhokoliv mobilu či tabletu.
Vždy nejaktuálnější aplikace s garancí fungování nebo vrácení peněz.
Bez vysokých jednorázových investic, formou pronájmu.

Zjistěte více
Navštivte náš online seminář, požádejte o konzultaci
nebo navštivte www.officedoprace.cz

