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Studovat práva? Nejlépe v Praze.
Stát se dobrým psychologem a so-
ciologem? Na to studenty nejlépe
připraví Brno.
Tento týden končí na většině

škol termín pro podání přihlášek
a Hospodářské noviny už druhým
rokem přinášejí unikátní žebříček
nejlepších fakult v Česku. Žebří-
ček hodnotí devět oborů: právo,
architektura, strojírenství, medicí-
na, psychologie, chemie, ekono-
mie, informatika a sociologie.

Černí koně: Plzeň a Liberec
Stejně jako v loňském roce domi-
nují pražská práva, kterým se po-
dařilo nad svými konkurenty
v Brně, Olomouci a Plzni ještě ví-
ce zvýšit náskok. První místo mezi
fakultami v oboru psychologie
a sociologie si i letos udržela Fa-
kulta sociálních studií Masaryko-
vy univerzity v Brně.
Mezi strojírenskými fakultami

to tentokrát dopadlo nerozhodně:
na prvním a druhém místě shodně
skončily strojírenská fakulta
z ČVUT (vloni na druhém místě)
a z Vysokého učení technického.
Brno tak prvenství opět obhájilo,
ČVUT si polepšila.
Letošní srovnání ukázalo i zají-

mavý fakt: Brno se v kvalitě
svých škol vyrovnalo Praze. Když
HN vloni zkoumaly deset oborů,
v šesti z nich zvítězila Praha. Le-
tošních devět oborů si obě města
rozdělila stejným dílem: čtyři pro
Prahu, čtyři pro Brno, ve strojí-
renství bodovala obě dvě stejně.
Praha a Brno však nejsou jedi-

nými místy, kde získají studenti
kvalitní vzdělání. Pomalu, ale jis-
tě se začínají prosazovat i menší
města. Letošním překvapením by-
la na druhém místě v oboru eko-
nomie Fakulta ekonomicko-
správní Univerzity Pardubice, kte-

rá prorazila mezi osvědčené ma-
tadory, VŠE a brněnskou ekono-
miku. Zabodovala ve výzkumu
a také v servisu, který studentům
nabízí – ti zde mohou v cizím ja-

zyce studovat až 117 odborných
předmětů, což je nejvíce ze všech
hodnocených škol.
Výrazně si také v prestižním

oboru architektura polepšil praž-
ský »gigant« ČVUT. Zatímco vloni
byl za menšími uměleckými škola-
mi, jako jsou VŠUP nebo AVU, na
čtvrtém místě, letos kraloval.
A překvapila i liberecká architek-
tura. I přesto, že skončila na po-
sledním místě, měla dobré hodno-
cení od expertů, které HN oslovily.
»Liberec má jako přednost ko-

mornější prostředí, podobné čistě
uměleckým školám,« říká jeden
z porotců žebříčku, architekt La-
dislav Lábus. Porotci označili ja-
ko nadějnou pro obor sociologie
i plzeňskou filozofickou fakultu,
která se od loňského roku výraz-
ně zlepšila: studentům například
umožňuje více zahraničních stáží.

Hýčkaní absolventi
Školy se v žebříčku hodnotily po-
dle pěti kritérií. Prvním z nich byly
výsledky ve výzkumu podle nejno-
vějších dat Rady vlády pro výzkum
a vývoj z let 2003 až 2007, které
měly pro srovnání největší váhu.
Dalšími kritérii byl zájem o školu:
kolik studentů se na ni hlásí, nebo
zda si například škola vychovává
doktorandy. Žebříček zohledňoval
i to, kolik studentů vyjede každý
rok do zahraničí a kolik předmětů
se učí v cizích jazycích.
HN se při hodnocení škol inspi-

rovaly v britském deníku The
Times, který posuzuje kvalitu i po-
dle názoru odborníků v konkrét-
ním oboru. Školy mohly získat bo-
dy i za to, že se zajímají o své absol-
venty: jak se uplatní v oboru a jak
byli se školou spokojeni. Podle le-
tošního žebříčku se o absolventy
stará stále více škol. Nejlépe pak
Masarykova univerzita v Brně.

Více v příloze Kariéra
Komentář na straně 10
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Našel se začátek účinného re-
ceptu, anebo v Berlíně včera

znělo jen pískání
v lese, které má
zaplašit pomyš-
lení na krizi?
To se dozvíme
až v dubnu,

kdy se o vlnách,
které zasahují jed-

nu zemi po druhé, ne-
bude bavit jen Evropa, ale i vel-
ké země jako Čína a Indie
a hlavně nový americký prezi-
dent.

Zatím se mluví o větším do-
hledu a regulaci finančních
trhů a o hříšnících v daňových
rájích. Mnohem hůře se však
hledá shoda, jakmile prsty za-
čnou ukazovat, jak ta či ona
vláda strká pod vlastní sukni
ten či onen ohrožený sektor.
Jestli každá vláda zaleze do své
malé národní vesnice, budou
berlínské řeči o návratu důvě-
ry marným pískáním v lese.

Adam Černý

99 SLOV

CHRENKOVA VÁLKA
O PROUD A PENÍZE
Proč jeden z nejbohatších Čechů
vzdává byznys s elektřinou?
strany 10 a 15

STĚHOVÁNÍ
S HYPOTÉKOU
Kdo udělá chybu, může
přijít o stovky tisíc
strana 26

Teroristé v Káhiře
zaútočili na turisty

Výbuch v centru města zabil
francouzskou turistiku a zra-
nil dalších dvacet lidí, z toho
šestnáct cizinců. strana 6

Deficit rozpočtu může
být až 130 miliard
Podle náměstka ministra fi-
nancí Eduarda Janoty je nut-
né počítat s recesí a pozděj-
ším přijetím eura. strana 2

Langer chystá razie
proti cizincům
Bez práce podle ministra mů-
že brzy být 70 tisíc cizinců, za
měsíc mají začít velké poli-
cejní kontroly. strana 2

Fotbal bez policie se
hrál jen dvě minuty
Prvoligové utkání Brna s Ba-
níkem ukázalo, že kluby ne-
umí zajistit pořádek na stadio-
nech, jak slibovaly. strana 5
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CENA HN V ZAHRANIČÍ
Slovensko 1,03 EUR (31 SKK);
Germany 1,80 EUR
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Už v dubnu budou moci někteří
obyvatelé Plzně platit za jízden-
ku v hromadné dopravě velmi
jednoduše. Postačí přiložit mo-
bil ke snímači umístěnému pří-
mo v tramvaji nebo v autobuse.
Půjde o první podobný systém

v Česku. Přes mobil lze sice
koupit lístek i v Praze, ale v Plz-
ni nebude potřeba nikam posílat
textovou zprávu: snímač si strh-
ne peníze rovnou z účtu jako
u platební karty.
Systém zatím funguje jen na

dvou typech mobilních telefonů
Nokia, které umějí komunikovat
s platebními snímači na vzdále-
nost několika centimetrů. Do
mobilu bude nutné stáhnout ješ-
tě zvláštní »platební« program,
přes který se budou strhávat pe-
níze, jež si cestující dopředu ulo-
ží na zvláštní účet.

»Přístroj v autobusu také oka-
mžitě vytiskne doklad o zaplace-
ní,« dodává Zbyněk Proška z pl-
zeňských dopravních podniků.
Systém pro Plzeň vyvinula

Telefónica O2 a firma NXP Semi-
conductors. Od dubna začne
zkušební provoz s vybranými
zákazníky dopravního podniku,
kteří již mají městskou čipovou
kartu. Do konce roku by služba
měla být dostupná všem a Tele-
fónica ji chce poté nabídnout
i jinde.
V Plzni půjde časem přes mo-

bil platit také v plaveckém bazé-
nu, zoo, solné jeskyni, knihovně
a na dalších místech, kde již fun-
guje plzeňská platební karta.
Dobíjet kredit do mobilu pů-

jde nejdříve jen osobně v zákaz-
nických centrech dopravního
podniku, časem ale půjde peníze
převádět na dálku z účtu.

Pokračování na straně 3

Martin Ehl
www.ihned.cz/ehl

/Od našeho zvláštního zpravodaje/

Poslední dobrou zprávou, kterou
slyšeli ve stotisícovém městě Nyí-
regyháza na východě Maďarska,
bylo lednové otevření továrny na
stavebnice Lego. A historka, jak
německý obchodník přijel vykou-
pit všechny malé Toyoty Yaris
u zdejšího dealera, protože byly
lacinější než v Německu.
Teď převládá strach, zda místní

velcí zaměstnavatelé – Lego, Mi-
chelin nebo Electrolux – nezavřou,
jako to se svou pobočkou udělala
britská oděvní firma Berwin.
Nezaměstnaných ve městě je

asi devět procent. V okolních ves-
nicích ale již čtvrtina až třetina li-
dí. »Strach tady cítí každý,« říká
místní novinář Zsolt Pintye.
Jen Mihályné Szabóová, dů-

chodkyně, která v tržnici prodává
hlavně med, vajíčka a semena, si

nestěžuje. »Lidi jedí a budou jíst,
stejně jako si pěstují kytky. Naku-
pují stejně jako před rokem,« říká.
Krize se jí dotkla jen tím, že vláda
loni škrtla třináctý důchod.
Maďaři se nyní cítí jako na ostré

hraně, nebo – vzhledem k počasí –
jako na tenkém ledě. Každý den
přinášejí média zprávy o zavře-
ných továrnách, o dalších úspo-
rách v rozpočtu, o nových daních
a klesajícím kurzu forintu.
Zadluženou a politicky hluboce

rozdělenou zemi zatím drží nad
vodou mezinárodní půjčka 25 mi-
liard dolarů z loňského října. Pre-
miér Férenc Gyurcsány přichází
téměř každý týden s novými návr-
hy, jak krizi řešit, ale skutečné
kroky zatím chybějí. Vůdce opozi-
ce Viktor Orbán v pátek obvinil
EU, že pro střední Evropu v krizi
téměř nic nedělá.

Pokračování na straně 7
Analýza krize ve střední Evropě, str. 11

Krize? To je na východě
Maďarska hlavně strach

Vynález z Plzně: mobil
jako platební karta

DOHLED A REGULACE. Evropští lídři se včera v Berlíně
připravovali na summit zemí G20, kde chtějí prosazovat větší re-
gulaci finančních trhů a tvrdší postup proti daňovým rájům. Ev-
ropští politici chtějí také zdvojnásobit zdroje Mezinárodního mě-
nového fondu, aby mohl rychle pomoci zemím, které budou mít
potíže s platební bilancí. Více na straně 6
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Porada v Berlíně

S P O L E Č N O S T , E K O N O M I K A A P O L I T I K A V S O U V I S L O S T E C H

Které školy jsou
v Česku nejlepší?
■ HN sestavily podrobný žebříček vysokých škol ■ Praha a Brno jasně vedou
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Krize: 70 tisíc cizinců na ulici
■ Ministr vnitra Ivan Langer se bojí nezaměstnaných cizinců ■ Chce je dostat domů za každou cenu

Petr Weikert
www.ihned.cz/weikert

Česko už nebude rájem ukrajin-
ských zedníků. Bez práce bude
v tomto pololetí na sedmdesát ti-
síc cizinců. Tvrdí to ministr vnitra
Ivan Langer. A ministerstvo začalo
hned plánovat, jak co nejrychleji
dostat cizince domů. Celkem jich
v Česku pracuje zhruba 285 tisíc.

»Může nastat celá řada problé-
mů, pokud tu zůstanou. Dostane-
me se do situace, kdy tu budou
Češi a cizinci – jedni budou mít
práci, druzí ne, a podnítí to xeno-
fobii. Navíc cizinec bez práce je
snadná oběť pro organizovaný zlo-
čin. I on sám se může stát pacha-
telem,« uvedl včera v Otázkách
Václava Moravce Ivan Langer.

Langerův cukr a bič
Ministr chce být proto k cizincům
nekompromisní. Má spočítáno, že
do konce června skončí 68 tisí-
cům z nich pracovní povolení.
K tomu se přidají další propuštění.

Například firmy na Pardubicku
propustí dva tisíce cizinců, v Be-
rouně jich přijde vbrzku o práci ti-
sícovka. Novou práci si budou
shánět těžce. »Vrátí se domů. Buď

dobrovolně, nebo nedobrovolně,«
prohlásil Langer.

A nemá zůstat jen u slov. Zhru-
ba za měsíc začne velká akce cizi-
necké policie. Zaměří se na uby-
tovny s cizinci. Policisté od nich
budou chtít vidět platné doklady
k pobytu. Pokud je nebudou mít,
čeká je vyhoštění.

Řadě cizinců se ale domů ne-
chce, na cestu do Česka si řada
musela půjčit a nemají na zaplace-
ní tohoto dluhu.

Například Vietnamci na poplat-
cích a úplatcích vydají podle mi-
nisterstva vnitra několik tisíc do-
larů, aby se vůbec dostali do Čes-
ka. U nás pak musejí vydělat za
rok legálního pobytu alespoň de-
set tisíc měsíčně, aby měli na
splátku dluhu. Navíc musí vydělat
i na jídlo a ubytování.

»Právě tito lidé, kteří se vrátí
domů, mohou říci ostatním, že
Česká republika není to místo,
kde by si mohli přijít k penězům,«
řekl Langer.

Ministerstvo vnitra chce také
bránit příchodu nových cizinců do
Česka. Spolu s ministerstvem prů-
myslu a rezortem práce a sociál-
ních věcí si chce došlápnout na
pracovní agentury, které zpro-
středkovávají příjezdy cizinců.

Cesta vede jen z Česka
V Česku jich jsou přibližně dva ti-
síce, a ministerstva budou chtít
znát metody, jak cizince vybírají
a jak vyřizují jejich doklady.

»Do konce měsíce budeme mít
první výsledky kontrol. A myslím,
že to budou zajímavá čísla,« řekl
Langer.

Nyní mají cizinci možnost vyu-
žít vládního programu dobrovol-
ných odchodů. Míst jsou ale jen
dva tisíce a denně se do programu
hlásí zhruba padesátka cizinců.

K letence zdarma dostanou na-
víc do kapsy pět set eur. I tak to
stát vyjde o polovinu laciněji než
vyhoštění za asistence policie.

Cizinci na učňák
Sociální demokraté mají ale svůj
plán. Nezaměstnaní cizinci »mo-
hou třeba vykonávat veřejné prá-
ce, anebo je můžeme nechat u nás
vyučit. Řada z nich žádné vzdělání
nemá,« uvedl stínový ministr vnit-
ra František Bublan (ČSSD).

Sociální demokraté mají připra-
vené i další varianty. Pokud vyhra-
jí příští parlamentní volby, chtějí
zřídit speciální imigrační úřad.
Sloučily by se v něm složky cizine-
cké policie, některých odborů mi-
nisterstva vnitra a neziskových or-
ganizací.

Podle Bublana by měl své pra-
coviště mít i v zahraničí, například
ve Vietnamu nebo v Mongolsku.
Právě Mongolové tvoří většinu
těch, kteří využili vládní program,
a z Česka odjíždějí. Kromě nich
jsou to i Uzbekové či Ukrajinci.

PO UŠI V BRUSELU

Léta jsem si svo-
je zklamání
z politiky konej-
šila představou,
že politici si svo-
je silné stránky šet-
ří na časy velkých krizí. Pak
odhodí průzkumy popularity,
přestanou myslet jenom na se-
be a začnou myslet i za hori-
zont nejbližších voleb. Nějak
to nefunguje.

Vezměte si portugalského
prezidenta Evropské komise
Josého Barrosa. Místo aby vy-
razil do Ruska řešit plynovou
krizi, odjel do Německa na
sjezd CDU/CSU řešit vlastní
šance na znovuzvolení do čela
komise. A kdy jindy než teď by
měla komise dokázat svoje
opodstatnění jako nesmiřitelný
a nezkorumpovatelný strážce
unijních pravidel než v čase
ekonomické krize? Místo toho
komise pod vedením Barrosa
opatrně přešlapuje z místa na
místo, aby náhodou nenaštvala
nějakou zemi, o jejíž politickou
podporu Barroso bojuje.

Vysoké mínění nemám ani
o květnovém summitu premié-
rů, kde se mají řešit problémy
s nezaměstnaností a k jehož
uspořádání přemluvil Čechy
právě Barroso. Bude to takový
pěkný marketingový nástroj,
jak nám chtějí naši lídři krátce
před volbami do Evropského
parlamentu říct: Myslíme je-
nom na vás. Do stejné škatulky
patří i mimořádný summit, kte-
rý Češi svolali na tento týden.
Francouzský prezident Sarko-
zy, který na jeho svolání tlačil
úplně nejvíc, se ostatně vůbec
netajil tím, že je to hlavně zále-
žitost pro »televizní kamery«.

Komu ještě zbyly nějaké ide-
ály, tomu doporučuji dát si na-
vrch »ukrajinskou lekci«.
V souvislosti s Ukrajinou se
stále častěji mluví o státním
bankrotu, který by kvůli domi-
novému efektu mohl vážně po-
škodit v podstatě všechny ze-
mě na východ od Německa.
A místní politici? Premiérka
Tymošenková odmítá přiškrtit
státní výdaje, čímž si další vlnu
pomoci podmiňuje Mezinárod-
ní měnový fond. Musela by to-
tiž seškrtat nejrůznější sociální
úplatky, od nichž si slibuje, že
jí pomohou vyhrát v dalším
prezidentském klání nad Juš-
čenkem. Možná je tohle sku-
tečně nejvážnější ekonomická
krize za posledních sto let, ale
kdo by odolal kouzlu předvo-
lebních průzkumů?

Lucie Tvarůžková

Autorka je
zpravodajkou
Hospodářských
novin
v Bruselu

Cizinci, kteří přijdou o práci, se vrátí
domů. Buď dobrovolně nebo

nedobrovolně.

Ministr vnitra Ivan LANGER

”

Řebíček koupil domy
za 140 milionů
Exministr dopravy, nyní řado-
vý poslanec Aleš Řebíček
(ODS), si koupil v Itálii a Du-
baji nemovitosti za 140 milio-
nů korun. S odvoláním na ma-
jetkové přiznání, jež Řebíček
podle zákona o střetu zájmů
zaslal sněmovnímu mandáto-
vému a imunitnímu výboru,
o tom informovalo Právo. Pe-
níze na nákup získal Řebíček
mimo jiné z prodeje akcií za
217,5 milionu korun. V polovi-
ně loňského prosince se Řebí-
ček stal vlastníkem komplexu
nemovitostí Monte Argentario
v Toskánsku severně od Říma.
Komplex koupil za 126,4 mili-
onu korun. Dále si měl pořídit
byt Marina v Dubaji, který se
ale teprve staví. Jako budoucí
vlastník bytu již zaplatil přes
deset milionů a další tři milio-
ny ještě doplatí.

Zrušení KSČM by vedlo
jen ke změně názvu
Pokud by Nejvyšší správní
soud vyhověl případnému ná-
vrhu na zrušení KSČM, výsled-
kem by mohl být pouze vznik
podobné strany s jiným ná-
zvem, ale stejnými lidmi. Řekl
to včera ministr vnitra Ivan
Langer (ODS) v pořadu ČT
Otázky Václava Moravce. Jak-
koli by si Langer zrušení
KSČM osobně podle svých
slov přál, pokud by to navrhla
vláda a soud jí vyhověl, vý-
sledkem může být jen to, »že
vznikne Dělnická strana prá-
ce«.

ČSSD se chce
domluvit o poplatcích
Přestože Moravskoslezský
kraj pod vedením ČSSD už
předložil návrh novely o úpl-
ném zrušení zdravotnických
poplatků, jsou sociální demo-
kraté připraveni jednat s koali-
cí o jiném kompromisním ře-
šení. V pořadu Partie televize
Prima to řekl hejtman Pardu-
bického kraje Radko Martí-
nek. Podle něj by kompromi-
sem mohlo být například osvo-
bození důchodců a dětí do 18
let od všech poplatků, snížení
ochranného limitu na výdaje
i změna placení za recept.
ČSSD si poplatky zvolila za
hlavní předvolební téma do
krajských voleb. Slibovala, že
je zruší. Kraje pod jejím vede-
ním to ve svých nemocnicích
a lékárnách udělaly. Za pacien-
ty poplatky nyní hradí. Musí
na to najít desítky milionů ko-
run ve svých rozpočtech. Vlá-
da pověřila ministra vnitra Iva-
na Langra, aby prověřil, z čeho
budou kraje brát na uhrazení
odpuštěných poplatků.

Bez ohledu na počasí
začala Matějská pouť

Bez ohledu na chladné počasí
a sněžení v sobotu začala Ma-
tějská pouť. Na pražském Vý-
stavišti se od dopoledne pro-
cházely desítky lidí. Někteří od-
vážlivci na Výstavišti vyzkouše-
li obří vodní dráhu Wasse-
rBahn, hydraulický megakolo-
toč Extreem, hydraulické zaří-
zení Soun Maschine nebo hor-
skou dráhu Mouse. Část atrak-
cí ještě dopoledne nebyla
v provozu, stejně jako prodava-
či některé z množství stánků
teprve zásobovali zbožím. Tra-
dice Matějské pouti je zazna-
menávána od roku 1595. Na Vý-
stavišti se koná od roku 1963.
Slavnou se prý stala proto, že
byla první jarní poutí v Praze
a oslavou svátku sv. Matěje.

Neoznačené zprávy jsou z ČTK

CIZINCE BEZ PRÁCE NECHCEME. Ministr vnitra Ivan Langer přijel minulý týden na ruzyňské letiště osobně dohlédnout na odjezd
první skupiny Mongolů bez práce. Letenku jim koupil stát. Langer chce domů poslat další.
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Stát chystá dotace na nájemné
Jana Sotonová
www.ihned.cz/sotonova

Někteří chudí lidé v Česku mají
naději, že jim stát pomůže zaplatit
nájem. Ministerstvo pro místní
rozvoj chystá návrh, podle které-
ho by sociálně slabí občané platili
tržní nájem jen do určité výše své-
ho příjmu. Menší část by pak za
ně majiteli domu doplatil stát.

»Plošné vyplácení sociálních
příspěvků na bydlení v době prud-
kých výkyvů nájemného nezajistí
pomoc těm nejpotřebnějším. Při-
pravujeme proto nový nástroj, jak
lidi motivovat a zároveň jim zajis-
tit důstojné bydlení do doby, než
budou schopni platit si nájem sa-
mi,« řekl HN ředitel odboru byto-
vé politiky ministerstva pro místní
rozvoj Pavel Rakouš.

Ministerstvo plánuje, že by se
nájem doplácel přímo majitelům
domů, kteří by se dohodli se stá-
tem, že nechají ve svých domech
bydlet sociálně potřebné. Museli
by však souhlasit s výší nájmu,
kterou by stát určil. Pomoc by
směřovala jen do konkrétních
měst, která by takovou pomoc pro
své obyvatele potřebovala. »Bylo

by také přesně určeno, jací lidé
a s jakou výší příjmů mají na tako-
vý příspěvek nárok,« říká Rakouš.

Celou věc ministerstvo plánuje
jen jako opatření na několik let,
dokud by se zcela nevyrovnala si-
tuace mezi tržním a deregulova-
ným nájmem. »Řada domácností
si dokáže i po skončení deregula-
ce pomoci sama. Toto opatření by

se proto týkalo jen zhruba několi-
ka stovek, maximálně tisíců lidí,
kteří by situaci nezvládli,« říká ře-
ditel Státního fondu rozvoje byd-
lení Jan Wagner.

Konkrétní podobu připravova-
ného plánu ale ministerstvo zatím
nechce zveřejnit. Vláda musí nej-
prve v nejbližších týdnech odsou-
hlasit, že takovou podporu sociál-

ního bydlení chce. A teprve potom
ministerstvo přesně stanoví, ko-
mu by takový příspěvek mohl při-
padnout, za jakých podmínek a v
jaké výši. »Máme už vypracova-
ných několik variant, které by při-
padly v úvahu,« řekl Rakouš.

»Takový záměr vítáme. Je to
standardní nástroj používaný na-
příklad v Rakousku nebo Němec-
ku. Problém ale je, že v Česku za-
tím není definováno, jaký je při-
měřený byt pro sociální bydlení,«
řekl poslanec ČSSD a předseda
Sdružení na ochranu nájemníků
Stanislav Křeček.

Ministerstvo počítá v podpoře
bydlení také s prodloužením dere-
gulace nájemného až do roku
2012. Podle současného zákona
by měla skončit už na konci příští-
ho roku. »Ten skok mezi deregu-
lovaným a tržním nájmem by však
byl v té době tak vysoký, že by to
řada domácností vůbec nemusela
zvládnout. Proto chceme deregu-
laci v Praze, devatenácti městech
Středočeského kraje a všech kraj-
ských městech kromě Ústí nad
Labem a Ostravy, rozvolnit,« řekl
Hynek Jordán z tiskového oddě-
lení ministerstva.

ZMÍRNIT DEREGULACI. Ministerstvo pro místní rozvoj chce
dotovat sociálně slabým, hlavně důchodcům, deregulované nájmy.
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Janota: Deficit
veřejných
financí může
letos být až
130 miliard
Veřejné rozpočty by mohly le-
tos skončit v celkovém defici-
tu až 130 miliard korun.

Riziko tohoto schodku je
velmi reálné a nastalo by, po-
kud by česká ekonomika po-
klesla za celý rok o dvě pro-
centa. Propočet ale zatím ne-
zahrnuje protikrizová opatření
vlády, která by měly dopady
částečně zmírnit. Řekl to ná-
městek ministra financí Edu-
ard Janota ve včerejším disku-
sním pořadu České televize
Otázky Václava Moravce.

Janota také potvrdil, že Čes-
ká republika letos přestane pl-
nit rozpočtové maastrichtské
kritérium, jehož dodržení je
podmínkou pro přijetí jednot-
né evropské měny.

Ekonomický expert ČSSD
Jan Mládek řekl, že vláda by
měla nabídnout státní dluhopi-
sy občanům. Podle Janoty
s touto variantou ministerstvo
financí již pracuje, přičemž te-
oreticky by bylo možné tímto
způsobem umístit na trh až
100 miliard korun, což je však
otázkou minimálně tří až čtyř
let. (čtk)
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Když politici moc mluví, hýbe to i korunou
■ O pětadvacet haléřů oslabila koruna, když premiér Mirek Topolánek v nadsázce hovořil o tom, že Česko bude možná potřebovat zahraniční pomoc
Petr Vašek, Tereza Nosálková
www.ihned.cz/autori

Premiér Topolánek se na čtvrteč-
ním Fóru HN odvázal a zažertoval,
že by mohlo Česko kvůli špatné
pověsti střední Evropy u investo-
rů potřebovat zahraniční pomoc
a česká koruna do pátečního do-
poledne oslabila o 25 haléřů. A za-
stavila se až ve chvíli, kdy Topolá-
nek svůj výrok popřel.

Nic neukazuje lépe, jak velký
může mít vliv v době finanční kri-
ze jeden neuvážený výrok premié-
ra na českou korunu, a tím vlast-
ně i na celou českou ekonomiku.
Není to přitom poprvé, kdy někte-
rý z českých premiérů ovlivnil
svým výrokem kurz koruny.

Červená výstraha
Topolánek si ve čtvrtek pár minut
před půl šestou na Fóru HN postě-
žoval, že investoři Česko vnímají
podobně jako některé méně stabil-
ní země střední a východní Evropy,
které už o zahraniční pomoc požá-
daly. »Nám by úplně stačilo, kdyby
nás neřadili do stejného balíku...
Právě proto, že nás zařadí do stej-
ného balíku, tak se bojím, že nako-
nec tu pomoc můžeme potřebo-
vat,« odpověděl na otázku redak-
torky Agentury Reuters Topolánek
a po pár vteřinách se svým typicky
bodrým způsobem rozesmál.

Jenže už za 10 minut, tedy přes-
ně v 17,36, rozeslala agentura
Reuters Topolánkův výrok o mož-
né zahraniční pomoci na obrazov-
ky všem důležitým obchodníkům
s českou korunou. »Český premi-
ér Topolánek řekl, že se obává, že
Česko může potřebovat zahranič-
ní pomoc, protože ho krize spoju-
je s ostatními zeměmi,« přečetli si
všichni světoví obchodníci s čes-
kou korunou na své obrazovce
zprávu napsanou výraznou červe-
nou barvou, která označuje zprá-
vu nejvyšší důležitosti.

»Je těžké říct, jak velký ta zprá-
va měla vliv na korunu. Vím ale ji-
stě, že v Londýně se na to hodně
koukalo, protože jsem to viděl
v reportech od různých analytic-
kých skupin,« řekl HN hlavní čes-
ký korespondent agentury Reu-
ters Jan Lopatka.

Někteří ekonomičtí analytici to
vidí mnohem jednoznačněji. »Pá-
teční ranní oslabení koruny dávám
do souvislosti s výrokem premiéra
Topolánka.Typický londýnský ob-
chodník uvažoval tak, že ekonomi-
ka má zřejmě potíže, a tím pádem
spekuloval na oslabení měny,« ří-
ká například šéfka společnosti
Next Finance Markéta Šichtařová.

Koruna začala znovu posilovat
až ve chvíli, kdy Topolánek jakou-
koli možnost zahraniční pomoci
popřel.

Když politici mluví
Topolánkovi se povedlo ovlivnit
kurz koruny už loni v červenci,
kdy byla nejsilnější koruna v his-
torii. Tehdy řekl HN, že silná koru-
na není pro českou ekonomiku
problém. »Nemyslím, že posilová-
ní koruny představuje vážnější
hrozbu pro českou ekonomiku.«
Jeho výrok vyšel v HN 21. červen-
ce a koruna se během dne dostala
až na rekordních 22,92 koruny za
euro. Během odpoledne ale Topo-
lánek svůj výrok zmírnil a koruna
hned o 10 haléřů oslabila.

Jiřímu Paroubkovi se ještě jako
premiérovi v polovině února 2006
povedlo něco podobného. Parou-
bek 15. února 2006 při setkání
s marockými podnikateli v Rabatu
řekl, že v roce 2010 bude euro za
25 korun. Koruna pak posílila o 19
haléřů. Paroubka pak za jeho vý-
rok diplomaticky kritizoval i gu-
vernér Tůma. »Myslím, že pan pre-
miér nedocenil, že takový výrok
z jeho strany je pro trh hodně cit-
livou informací,« řekl jinak poli-
ticky velmi opatrný Tůma.

Hned za 14 dní pak Paroubek po-
sílil korunu znovu. Na tiskovce se
šéfem Světové banky Paulem Wol-
fowitzem 28. února 2006 řekl, že
koruna bude posilovat o 2,5 až tři
procenta ročně a koruna poté posí-
lila o 10 haléřů na 28,26 za euro.

V době finanční a ekonomické
krize, kdy jsou finanční trhy zvlášť
citlivé na všechny zprávy o vývoji
ekonomiky, se ale většina politiků
radši drží zpátky. »Dávám si velký
pozor na výroky, které by mohly
být kurzotvorné. Zejména zasedá-
ní ministrů financí a hospodářství
EU vyvolávají na trzích velká oče-
kávání,« řekl HN ministr financí
a šéf Rady ministrů financí a hos-
podářství EU Miroslav Kalousek.

Významné summity se i kvůli
velkému vlivu výroků politiků na
světové trhy začínají v době krize
přesouvat na víkend, kdy jsou tr-
hy zavřené. Neformální evropský
summit, kde budou evropští stát-
níci řešit, jak si poradit s hospo-
dářskou krizí, se i proto bude ko-
nat tuto neděli. Čeští představite-
lé, kteří summit pořádají, HN pod
podmínkou anonymity potvrdili,
že summit se koná v neděli právě
proto, že ve všední den by mohl
nebezpečně hýbat s burzami.

Placení podle libosti
vydrželo pouhý týden
Petra Pospěchová
www.ihned.cz/pospechova

V českých podmínkách to byl
hodně neobvyklý pokus. A nevy-
šel. Restaurace v centru Prahy
chtěla nechat platit hosty podle
jejich spokojenosti. Po týdnu
však od tohoto záměru musela
upustit.

Pokus, který měl trvat 14 dní,
ale majitel restaurace U Petrské
věže Michal Jeník po týdnu mu-
sí ukončit.

»Původní záměr byl přivést
nové zákazníky a vyjádřit díky
těm stávajícím. Netušil jsem ale,
kam se to může zvrhnout,« říká
teď Jeník.

Krize podle Londýna
Neobvyklého pokusu sice neli-
tuje: »Byla to dobrá zkušenost.«
Přiznává však, že se záměr, kte-
rý v zahraničí i dlouhodobě ús-
pěšně aplikuje řada podniků,
minul s účinkem.

»Uškodila tomu přílišná medi-
alizace. Po reportáži v televizi
Nova bohužel řada lidí nabyla
dojmu, že je vše zadarmo,« do-
dává majitel restaurace, jejíž
menu je založeno hlavně na zvě-
řinových specialitách a která
patří z hlediska cen k těm luxus-
nějším.

Když si hosté neurčují ceny,
účtují si tu za kulajdu s hříbky
sto dvacet korun, pečená bažan-
tí prsa s červeným zelím a karlo-
varskými knedlíky stojí pět set.

Michala Jeníka k metodě
»o ceně rozhodne zákazník« in-
spirovala londýnská restaurace
Little Bay, která zavedením této
novinky reagovala začátkem le-
tošního roku na finanční krizi.

Majitel Little Bay Peter Ilic se
deníku Times svěřil, že už v prv-
ních dnech mu někteří hosté dá-
vali za jídlo o pětinu víc, než by-
la původní cena na menu.

Obdobnou strategii volí i mé-
ně luxusní podniky. Kavárna Ter-
ra Bit Lounge, která sídlí v ame-
rickém Seattlu, si tímto způso-
bem získala hodně štamgastů.

»Když někdy ráno nemám
moc peněz, tak zaplatím druhý
den víc,« popsala kanálu CNN
realitní makléřka Tina Cooper,
která do kavárny chodí denně.

Další zákazníci prostě jednou
do týdne nechají v pokladně
dvacet dolarů a v ostatních
dnech neplatí nic.

Průkopnický kiosek
Podobnou strategii v Česku za-
tím vyzkoušel jediný člověk:
Zdeněk Joukl, majitel zimního
kiosku na trase Jizerské magist-
rály. Vedle okénka bufetu je ce-
dule »Zde si ceny určuje sám zá-
kazník« vyvedena hned ve třech
jazycích.

»Tahle obchodní strategie
může fungovat jenom v horách,
pod osm set metrů nad mořem
bych to nezkoušel,« říká Joukl.
A nejnovější zkušenost Jeníka
mu v tom dává za pravdu.

Plzeň: mobil jako platební karta
Pokračování ze strany 1

Plzeňané se bez mincí a bankovek
v městské hromadné dopravě obe-
jdou už od roku 2005 díky projek-
tu Plzeňská karta. S její pomocí
mohou také rezervovat vstupenky
do divadla a získat různé slevy.

Mobilní telefon se po otestování
celého systému stane plnohodnot-
nou alternativou k plastové Plzeň-
ské kartě. »Pilotní provoz potrvá
přibližně devět měsíců,« říká Zby-
něk Proška z Plzeňských doprav-
ních podniků.

Rozvoj systému, představené-
ho minulý týden na evropském
veletrhu mobilních technologií
v Barceloně, zatím brzdí malá
podpora mezi výrobci telefonů.
Například japonská Toshiba však
už pracuje na integraci do SIM
karet, takže platit mobilem by br-
zy mohli majitelé všech novějších
telefonů.

Řešení je zabezpečené na něko-
lika úrovních. »Podle zákona lze
mít na jednom účtu jen ekvivalent
150 eur,« přibližuje Proška jedno
z opatření. Majitel tak v případě,
že telefon ztratí nebo mu ho ně-
kdo ukradne, přijde maximálně
o něco přes čtyři tisíce korun.

Zkušenosti odjinud
Zatímco v Japonsku lze mobilem
zaplatit benzin do auta, minerálku
v automatu nebo parkování, Evro-
pa teprve experimentuje.

Například německé železnice
Deutsche Bahn spolu s mobilními
operátory testují řešení Touch-
&Travel. Cestující díky němu za-

platí vždy nejvýhodnější cenu líst-
ku podle počtu přestupů a doby
jízdy. Společnost VISA zase ve
Švýcarsku zkouší systém payWa-
ve pro bezkontaktní platby do vý-
še 25 eur. Pilotní projekty tohoto
řešení už proběhly ve Velké Britá-
nii, Francii a Španělsku.

Co na to jiná města
Mobilní telefon vybavený techno-
logií NFC nemusí sloužit jen k pla-
cení.

Automobilka Nissan a výrobce
spotřební elektroniky Sharp chce

nahradit klíček k automobilu prá-
vě mobilním telefonem.

Praha rozjela loni ve velkém
svou kartu Opencard, která slou-
ží jako časová jízdenka na hro-
madnou dopravu, průkaz do kni-
hovny a v Praze 1 s ní lze také
platit parkovné. »Služby elektro-
nické peněženky by mohly přijít
ve druhé polovině roku 2009,« ří-
ká Martin Opatrný, mluvčí pro-
jektu Opencard. O placení pomo-
cí mobilního telefonu nechce
Opatrný zatím mluvit: »Technic-
ky jsou systémy jednotlivých

měst propojitelné. Rádi bychom,
kdyby se Opencard propojila se
středočeským dopravním systé-
mem.«

Na celorepublikový systém si
Česko ještě pár let počká. Na jeho
fungování se musí dohodnout
operátoři, výrobci telefonů a ban-
ky. »Díky pilotnímu projektu
v Plzni získáme informace o po-
třebách uživatelů a obchodních
partnerů,« říká David Brendl
z české Telefóniky a dodává: »To
předpokláme do konce roku
2009.«

MÍSTO LÍSTKU MOBIL. Stejně jako v Plzni se používání mobilu místo jízdenky zkoušelo také v
londýnském metru. Dokonce jde i o stejnou technologii.
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videozáznam Topolánkova výroku
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Nový policista: i s alergií a cukrovkou
■ Od letošního roku vedení policie změkčilo podmínky pro nábor nových lidí ■ Chce tím vyřešit nedostatek odborníků u policie
Vojtěch Blažek
www.ihned.cz/blazek

Čeští policisté udělali věc, která
tady ještě nebyla: přestali mezi se-
be brát jen »supermany«. Tedy jen
ty stoprocentně zdravé bez aler-
gické rýmy, silných brýlí a zvýše-
ného tlaku.
Podle nových pravidel se totiž

už k policii mohou hlásit i lidé,
kteří doteď neprocházeli zdravot-
ními testy. A nemuselo to zname-
nat, že mají nějakou vážnou vadu,
šlo většinou o celkem běžné civili-
zační nemoci – od žaludečních
vředů až po slabší cukrovku.
Ovšem pozor: měkčí nároky na

zdraví, které platí od prosince, se
většinou týkají jen policistů v kan-
celářích. »Nevztahují se na ty, kte-
ří denně čelí pachatelům a násilí,
tedy jak my říkáme policistů v pří-
mém výkonu služby. Ale není dů-
vod, proč by snížené podmínky
neměli mít třeba počítačoví od-
borníci, ekonomové nebo analyti-
ci,« říká náměstek policejního
prezidenta Ivan Bílek.

Už ne jen šampiony
Novinku vymysleli policejní šéfo-
vé už loni a doufají, že jim vyřeší
dva problémy najednou. Zaprvé
jak přilákat k policii lidi, kteří
umějí něco zvláštního – jsou třeba
odborníci na určování DNA, na
zbraně nebo výborně rozumí eko-
nomice. Jenže nejsou úplně zdraví
a doposud neprocházeli přísnou
prohlídkou, na jejímž konci musel
každý budoucí policista dostat ra-
zítko se zdravotní klasifikací »A«.
Kdo měl jinou, nemohl nastoupit.
Druhý cíl s tím souvisí: poli-

cisté nutně potřebují doplnit sta-
vy. Dnes chybí ve službě skoro
každý desátý. I proto ministr vnit-
ra Ivan Langer plán podpořil. »Ne-
potřebuji, aby expert na počítače
byl atlet, který uběhne stovku za
9,9 vteřiny. Je mi jedno, jestli má
atopický ekzém a 14 dioptrií. Tu-
hle práci musí dělat odborník, ne
mistr světa,« prohlásil Langer.
Od loňského prosince si tedy

každý policejní šéf může určit, jak
náročné je místo, které chce obsa-
dit. Neboli jestli na něm musí být
zcela zdravý policista, nebo člo-
věk s nějakou vadou či chorobou.
Podrobná vyhláška pak určuje,

jaký zdravotní stav ještě vyhovuje.
Tak třeba pro fyzicky nejméně ná-
ročnou, tedy hlavně kancelářskou
práci, je nově možné, aby měl po-
licista například epilepsii, pokud

neprodělal záchvat už několik let.
Nevadí léčený zelený zákal, barvo-
slepost a deset, výjimečně i čtr-
náct dioptrií nebo nedoslýcha-
vost. Projít prohlídkou mohou
i alergici, lidé se středně těžkým
astmatem, cukrovkou, prodělanou
meningitidou a žloutenkou a do-
konce i bez prstů nebo bez ruky.
Některé body vyhlášky jsou až

úsměvné. Policista totiž může být
také obézní, pokud mu tloušťka
nebrání v práci a hlavně, když je-
ho obezita »vzdoruje pokusům
o redukci«. Poslední slovo, koho
vezmou, ale mají nakonec sami
policisté. »Stav vždy posuzuje po-
sudkový lékař,« dodal mluvčí poli-
cejního prezidia Jaroslav Ibehej.

Stále chybí každý desátý
Na druhou stranu, zhruba 60 pro-
cent uchazečů zastaví ne zdravot-
ní prohlídka, ale psychotesty.
A podle náměstka Bílka by se
v budoucnu mohly ještě zpřísnit.
Naposledy se o testech začalo
mluvit po známém případu,
v němž jsou tři policisté z Brna
podezřelí, že utloukli Vietnamce.
Policie se potýká s nedostat-

kem lidí i přesto, že loňský rok byl
rekordní – přišlo 3800 nových lidí.
Tabulky ovšem přikazují, že poli-
cistů v Česku má být přesně
47 195, je jich ale zhruba o 4750
méně. HN už loni popsaly, jak se
to projevuje: například v Kolíně
byla ochromena hlídka, která
v okrese měřila rychlost. V Kostel-
ci nad Černými lesy zase držel
službu jediný policista. Když se ve
městě něco semlelo, jednoduše
zamkl služebnu a šel do ulic.

KDO SMÍ K POLICI I
■ Ten, kdo má lehčí cukrovku
léčenou inzulínem.

■ Ten, kdo trpí obezitou.
■ Povoleny jsou nově ojedinělé
záchvaty migrény.

■ Člověk, který má až deset
dioptrií.

■ Ten, kdo trpí zeleným
zákalem.

■ Povolena je lehčí alergická
rýma a středně těžké astma.

■ Člověk s amputovanou rukou
v předloktí.

■ Policie uznává nově žaludeční
vředy.

■ Povolen i je zvýšený krevní
tlak.

Langer: Dva
liberečtí
policisté jsou
stíháni i kvůli
poslanci ČSSD
Trestní stíhání dvou liberec-
kých policistů souvisí podle
ministra vnitra Ivana Langra
(ODS) s jednáním dvou tam-
ních sociálních demokratů.
Náměstka libereckého hejtma-
na Martina Seppa a poslance
Roberta Duška.
Dnes už bývalý policejní ře-

ditel Miroslav Dvořák podle
policejního odposlechu Duš-
kovi na jeho žádost protipráv-
ně zjistil, zda je Sepp vyšetřo-
ván, uvedly v sobotu Lidové
noviny.
»Kvůli dvěma libereckým

sociálním demokratům jsou
teď trestně stíháni dva libereč-
tí policisté,« uvedl včera Lan-
ger v pořadu České televize
Otázky Václava Moravce. Jmé-
na ani funkce stíhaných poli-
cistů ale na rozdíl od jmen
obou sociálních demokratů
neuvedl.
Dušek informace o Seppově

vyšetřování požadoval v sou-
vislosti s povolebním ustavují-
cím zasedáním zastupitelstva
libereckého kraje, na kterém
se koncem listopadu volilo
i nové vedení regionu, tedy
včetně Seppa. České televizi
poslanec řekl, že si chtěl infor-
maci pouze ověřit.
Bývalý ministr vnitra Franti-

šek Bublan (za ČSSD) včera
uvedl, že to »bylo asi legitim-
ním právem pana poslance
Duška«.
Zároveň ale přiznal, že ví, že

by to dělat neměl. Nepokládá
to však za závažnou událost
vzhledem k tomu, že informa-
ce nepocházely z trestního ří-
zení.
Langer byl ale nekompro-

misnější. »U poslance bych
očekával vyšší míru právního
vědomí, aby věděl, na co se
ptát má nebo nemá,« uvedl
s tím, že neznalost zákona ne-
omlouvá.
»Tady platí, že v důsledku

jednání pana náměstka Seppa,
pana poslance Duška, bylo
sděleno obvinění dvěma libe-
reckým policistům,« zopako-
val s tím, že policista měl Duš-
kovi poskytnutí informací od-
mítnout.
»Ten policista ho měl lidově

řečeno poslat do pryč,« dodal
Langer. (čtk)

CHCEME ODBORNÍKY. I poměrně hodně nemocný člověk má od letoška šanci dostat se k policii.
Ta velmi uvolnila pravidla pro přijetí a chce získat více odborníků, kteří mohou pracovat v kancelářích.
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Úvěrovali H-System, jsou nevinní
Marek Pokorný
www.ihned.cz/pokorny

Bankéři, kteří počátkem devade-
sátých let napůjčovali miliardu
korun H-Systemu Petra Smetky
a jimž hrozilo až dvanáctileté vě-
zení pro podvod, si mohou od-
dychnout. Soudce Městského sou-
du v Praze Alexander Sotolář, kte-
rý měl případ na stole, minulý mě-
síc jejich stíhání zastavil. »Trest-
ného činu se dopustili, ale nemoh-
lo jít o podvod, ale jen o porušo-
vání povinností při správě cizího
majetku. A to je již promlčeno,«
řekl HN Sotolář.
Spolu s třemi bankéři Komerční

banky osvobodil i tři stíhané ma-
nažery H-Systemu a soudního
znalce Jana Richtra. Stíhání sa-
motného Smetky zastavil již dříve
jako neúčelné – za vytunelování
H-Systemu dostal již nejvyšší mož-
ný, dvanáctiletý trest. Smetka také
jako jediný skončil ve vězení.
»Je to jedna ze zpráv, jak fungu-

je zdejší justice. Odfláknutá práce
úplně od počátku, kdy se přísluš-
né orgány případem dlouho odmí-
taly zabývat,« říká právní zástup-
kyně poškozených klientů Hana
Marvanová.

Smetkův H-System, který slibo-
val cenově dostupné bydlení
v okolí Prahy, zkrachoval v létě
1997. Miliardu získal od Komerční
banky, zhruba stejnou sumu od ti-
sícovky klientů. Jenže většinu pe-
něz utratil Smetka za jiné své pro-
jekty či se prostě ztratily.
Smetku a jeho společníky obvi-

nila policie o dva a půl roku po-
zději. Během vyšetřování zjistila
zvláštní věci: například to, že úvě-
ry nezískal samotný H-System, ale

více než desítka firem, které se do
něj později sloučily. A že výše úvě-
ru byla ve všech případech stejná:
70 milionů korun.
Výše 70 milionů korun měla dů-

vod: byla to nejvyšší suma, o které
mohla rozhodnout pobočka ban-
ky. Vyšší muselo schválit předsta-
venstvo.
Ve vedení pražské pobočky Ko-

merční banky, která šla Smetkovi
na ruku, se tehdy vystřídali tři lidé
– Miloslav Novák, Vladimír Gulla

a Oldřich Machalický. V některých
případech přitom přiklepli úvěr
firmě, která ještě neexistovala, či
na výstavbu na pozemcích, které
nevlastnila. Podle žalobce Borise
Havla to ale ke stíhání bankéřů
nedostačovalo – a pokud ano, by-
lo to již v roce 1999 promlčeno.
U soudu vyšlo najevo, že Smet-

ku se všemi bankéři, kteří mu šli
tak na ruku, pojily nadstandardní
vztahy: s Novákem si v roce 1990
koupil společně dům, s Gullou
chtěl zakládat banku a jezdil s ním
na Kanárské ostrovy a Machalický
byl švagr Gully.
Havel proto v lednu 2003 obvi-

nil bankéře z podílu na podvodu –
podle něj vytvořili systém, aby
Smetka mohl dostat peníze.
A úvěry, které dostal především
v letech 1993 a 1994, od něj poté
nevymáhali – na to, že nesplácí,
a firmy mezitím zanikly, se přišlo
až po několika letech.
Sotolář bankéře počátkem loň-

ského roku začal soudit, ale po
několika jednáních je osvobodil.
Podle něj by bankéři mohli spá-
chat podvod pouze v případě, že
by podvedli někoho uvnitř banky
– ale to se podle nastavených pra-
videl nemohlo stát a nestalo.

SMETKOVI BANKÉŘI. Petr Smetka šel za vytunelování H-Systé-
mu do vězení. Ti, kdo mu půjčovali peníze, zůstanou bez trestu.
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Středočeský kraj
chce mít univerzitu
V Česku by mohla v budoucnu
začít fungovat další veřejná vy-
soká škola. S návrhem zákona
o zřízení Královské univerzity
střední Čechy v Kutné Hoře už
přišli poslanci všech pěti parla-
mentních stran. Jejich návrh
v brzké době posoudí vláda.
Na vzniku Královské univerzi-

ty v Kutné Hoře se shodlo letos
středočeské zastupitelstvo, kte-
ré vzešlo z loňských krajských
voleb. Podle zprávy k zákonu se
vznikem školy souhlasilo ale už
minulé zastupitelstvo v roce
2004. Tehdy se dohodlo na Vyso-
ké škole Jiřího z Poděbrad v Po-
děbradech.
Podle záměru kraje by kutno-

horská škola měla první studen-
ty přijmout v akademickém roce
2010/2011. Začít studovat by
mohlo 200 lidí. Do tří let by se
mohlo vzdělávat už 1200 studen-
tů. Do deseti let po svém vzniku
by se instituce měla dostat na
konečný počet 14 tisíc až 16 ti-
síc studujících.
Pod návrh zákona o zřízení

univerzity se podepsali kromě
středočeského hejtmana Davida

Ratha (ČSSD) třeba i šéf sociál-
ní demokracie Jiří Paroubek,
poslanci ODS Boris Šťastný
a Jan Klas, komunista Stanislav
Grospič, lidovec Jiří Carbol či
Olga Zubová ze Strany zelených.
»Na území Středočeského

kraje není zřízena žádná veřejná
vysoká škola. Její absence i přes
skutečnost, že převážná část vy-
sokoškolských kapacit je v hlav-
ním městě, vyvolává negativní
důsledky v poptávce po kvalifi-
kované pracovní síle v jednotli-
vých částech kraje,« zdůvodnili
poslanci.
Podle zprávy k zákonu měla

původní poděbradská vysoká
škola vyučovat budoucí bakalá-
ře v oborech management hotel-
nictví a gastronomie, strojíren-
ství, elektrotechnika a informa-
tika. V Mladé Boleslavi se pak
měla případně učit hospodářská
politika a správa.
Nynější vedení kraje by mělo

v Kutné Hoře rádo fakultu hu-
manitních studií a umění. Uni-
verzitě by Středočeský kraj dal
k dispozici místní jezuitskou ko-
lej. (čtk)
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Bez policie se hrálo jen dvě minuty
■ Prvoligové utkání Brna s Ostravou ukázalo, že kluby zatím neumí bez policie zajistit pořádek na svých stadionech
Josef Káninský, Jan Malý
www.ihned.cz/autori

Měl to být první prvoligový zápas
bez asistence policie. Nevyšlo to.
Jen dvě minuty po zahájení vče-

rejšího zápasu Brna s Ostravou už
pořadatel musel povolat policisty.
Podle nové smlouvy mezi pořa-

dateli fotbalových zápasů a policií
má pořádek a bezpečnost v průbě-
hu zápasu zajišťovat pouze sám
pořadatel. Policisté mají zasaho-
vat jen mimo stadion.
Včera odpoledne, krátce před

oficiálním výkopem, padla železná
vrátka, oddělující sektor fanoušků
od prostoru hřiště a více než sto
diváků se vyhrnulo ven.
»Baníkovci utrhli tyč, kterou

ohrožovali ochranku. Část z nich
přelezla plot a dostala se na hrací
plochu,« popsala začátek inciden-
tu jihomoravská policejní mluvčí
Soňa Svobodová.
Jen málo početný kordon pořa-

datelů z řad klubem najaté bez-
pečnostní agentury se snažil mar-
ně zatarasit chuligánům cestu.
Došlo k několika potyčkám. Léta-
ly sněhové koule, drobné předmě-
ty a na scéně se objevilo několik
holí v rukou baníkovců.
Po dvou minutách pořadatelé

vyklidili pole. Brněnský bezpeč-
nostní manažer se rozhodl povolat
policisty, kteří podle nových pra-
videl čekali vně stadionu.

Hrozba chuligánů
Okamžik, kdy měli takzvaní fa-
noušci Baníku chvíli k volnému
postupu, byl kritickým pro zhruba
čtvrthodinový incident.
Pouze malý počet ostravských

výtržníků se pokusil vniknout do
sektorů mezi běžné fanoušky. Os-
tatní váhali a po chvíli utekli před
blížícími se těžkooděnci. To více-
méně ukazuje, že akce měla mít
charakter demonstrativní hrozby.
Kdyby agresivita útočníků byla
větší, přišla by policie už do ne-
rovného boje chuligánů.

Druhé rizikové utkání se včera
hrálo v Olomouci, kam přijelo praž-
skou Spartu podpořit několik sto-
vek jejích fanoušků. A ani zde se
duel neobešel bez potíží. Už před
zápasem vhodili příznivci Sparty na
hřiště několik světlic a v 16. minutě
musel rozhodčí zápas na několik
minut přerušit, když běsnění spar-
ťanů přerostlo únosnou mez. Po

domluvě hráčů Sparty se jejich
publikum uklidnilo.

Amatérská příprava klubů
Policii dostal z fotbalových stadio-
nů nový zákon, který ministr vnit-
ra Ivan Langer prosadil s tím, že
už nechce, aby policisté suplovali
pořadatele fotbalových zápasů.
Kluby se změnám bránily, ale na-

konec jim nezbylo, než se přizpů-
sobit. Výdaje, pohybující se až ko-
lem čtvrt milionu korun na zápas,
jim prý nestačí, aby dokázaly sa-
my nahradit policisty.
Žádný pořadatel nemá navíc

pravomoc jako policista. Před
uzavřením dohody mezi fotbalo-
vým svazem a policií se navíc neu-
skutečnila školení licencovaných

stevardů, vše se tedy do značné
míry děje na amatérské bázi.
Například zástupci brněnského

klubu tvrdili, že se na zápas dů-
kladně připravili. Přesto fanoušci
pronesli do hlediště spoustu pyro-
techniky.

HN-029533/A

DRUHÁ MINUTA ZÁPASU. Měl to být první prvoligový fotbalový zápas, který nebude »hyzdit« policie na stadionu, jak je to obvyklé tře-
ba v anglické lize. Chuligáni z Ostravy a Brna si vydrželi uživat fotbal jen dvě minuty.
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Víkend na
horách: tisíce
návštěvníků,
přes 100
zraněných
Tisíce lyžařů a dalších ná-
vštěvníků využily o tomto ví-
kendu vynikající podmínky na
horách a přijely do tamějších
center strávit odpočinek
a sportovat.
Pro více než 100 z nich to

ale byl na delší dobu poslední
pobyt na horách, protože se
při lyžování zranili a místo
sněhových radovánek je teď
čekají spíše návštěvy u lékařů.
Pro jednoho turistu na Šu-

mavě to navíc byla úplně po-
slední návštěva hor – zemřel
na srdeční selhání.
Téměř čtyři desítky lyžařů se

zranily v západočeské části Šu-
mavy a krušnohorských areá-
lech. Vážně se tam zranila na-
příklad osmnáctiletá dívka, kte-
rá narazila na šumavském Špi-
čáku do stromu. Údajně má
zlomenou stehenní kost a pora-
něný hrudník a žebra. V lyžař-
ském areálu Černý Důl na Trut-
novsku se zase dnes odpoledne
vážně zranil pětatřicetiletý ly-
žař z Prahy, který vyjel mimo
sjezdovku a narazil hlavou do
pařezu. Protože neměl přilbu,
má těžké zranění hlavy a byl
převezen do nemocnice.
Téměř 30 zraněných museli

ošetřit záchranáři v Jesení-
kách, ke dvacítce poraněných
vyjížděli v Beskydech. V Jese-
níkách navíc nadále platí čtvr-
tý lavinový stupeň z pětibodo-
vé stupnice, takže návštěvníci
by si měli dávat pozor i před
tímto nebezpečím. Laviny by
ale neměly ohrožovat turisty,
kteří se drží značených tras –
všechny lavinové katastry to-
tiž leží mimo ně.
Prakticky ve všech hor-

ských střediscích měli lyžaři
vynikající podmínky, sněhu
bylo několik desítek centimet-
rů a mnohde i metr. (čtk)

Dělnická strana se v sobotu opět objevila v ulicích
Nacionalistická Dělnická strana,
kterou chce stát zakázat, se v so-
botu opět objevila v ulicích. Asi
dvě hodiny její členové pochodo-
vali v Postoloprtech na Lounsku.
Neonacisté se zaměřovali na

místní Romy. Asi 40 příznivců Děl-
nické strany prošlo po poledni od
nádraží do města, kde promlouva-
li s občany a rozdávali jim své no-
viny Dělnické listy.
Policisté nezakročili, k potyč-

kám tentokrát nedošlo. Čtyřicítku
radikálů doprovázelo zhruba 40

policejních těžkooděnců, několik
dalších policistů se psy a policejní
antikonfliktní tým, který má při
podobných akcích pomoci tomu,
aby situace neeskalovala.
Akce členů a příznivců DS

upoutala pozornost postoloprt-
ských občanů. Někteří včetně Ro-
mů a jejich sdružení byli už před
nádražím. Další občané přihlíželi
z oken bytů, případně postávali
v ulicích.
Podle místopředsedy DS Petra

Kotába v Postoloprtech dochází

především k rušení nočního klidu.
Pohrozil, že pokud nebude město
situaci řešit, tak se ještě letos Děl-
nická strana do Postoloprt vrátí.
S projevy DS na náměstí nesou-

hlasilo několik desítek přítom-
ných Romů a několikrát se je pís-
kotem snažilo přehlušit. Vystou-
pení DS považovali za provokaci.
»Pokud se orgány činné v trest-

ním řízení nebudou zabývat exce-
sy Dělnické strany, tak nedej bůh,
aby Postoloprty dopadly jako Ja-
nov,« řekl novinářům romský akti-

vista Radek Grundza. Podle něj je
podstatou činnosti Dělnické stra-
ny vytlačit Romy z Česka.
Kotáb na závěr svého projevu

zopakoval tvrzení strany, že po-
kud by byla Dělnická strana roz-
puštěna, v činnosti bude stejně
dále pokračovat a nic se nezmě-
ní.
Nejvyšší správní soud (NSS)

o návrhu vlády na ukončení čin-
nosti Dělnické strany jednal ve
středu, ale zatím nerozhodl.
Zvláštní sedmičlenný senát jedná-

ní odročil na 4. března, kdy podle
předsedy Vojtěcha Šimíčka roz-
hodnutí vynese.
Neonacisté se měli sejít také

v Plzni. Pochod ale místní orgány
předem zakázaly a nakonec se ne-
konal.
Skupiny policistů a strážníků

v centru města hlídkovaly od rá-
na. Za celou dobu zaznamenaly
jen jednu větší skupinku asi deseti
osob, jež se objevila krátce před
polednem u obchodního centra
Plaza.

V Pardubicích se zase v sobotu
sešlo asi 50 stoupenců anarchis-
tického hnutí. Demonstrací pro-
testovali proti zvyšování pravo-
mocí veřejných činitelů. Policie
musela během akce řešit menší
konflikty, řekla mluvčí pardubické
policie Markéta Janovská.
»Policie celou akci monitorova-

la, jedna osoba skončila na zá-
chytce, jeden člověk byl zadržen
pro pokus o napadení. Musíme
ještě vyhodnotit záznamy celé
události,« uvedla Janovská. (čtk)

video.ihned.cz
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Evropský recept na krizi: dohled a regulace
■ Zástupcům evropských ekonomik se při přípravě na summit G20 podařilo udržet obraz jednoty ■ Rozdílné názory na míru protekcionismu přetrvávají
Adam Černý
www.ihned.cz/cerny

Chybějící důvěru na finančních tr-
zích vrátí účinný dohled na všech-
ny účastníky finančních trhů,
včetně fondů spekulativního kapi-
tálu. To je poselství z včerejší
schůzky šéfů států a vlád největ-
ších evropských ekonomik. Z Ber-
lína si odvážejí alespoň základ do-
hody, jak společně reagovat na ší-
řící se hospodářskou krizi.
Schůzku evropských zemí, kte-

ré jsou členy skupiny G20, svolala
spolková kancléřka Angela Mer-
kelová. Za předsedající zemi Ev-
ropské unie se jednání účastnil
i český premiér Mirek Topolánek.
Šéfka německé vlády byla v mi-

nulých týdnech kritizována za pa-
sivitu, nyní se snaží ukázat, že na-
opak dává Evropany dohromady.
»Zcela jasně jsme přislíbili, že
všechny finanční trhy, produkty

a účastníci, včetně hedgeových
fondů a ratingových agentur, bu-
dou podrobeny dohledu a regula-
ci,« prohlásila kancléřka jménem
všech účastníků schůzky.
Hedgeovým fondům, neboli fon-

dům spekulativního kapitálu se
kvůli jejich nekontrolovaným akti-
vitám přičítá velký díl odpověd-
nosti za nynější finanční krizi. Ra-
tingové agentury jsou zase obvi-
ňovány, že nedostatečně odhado-
valy rizika, jimž byly vystaveny
banky a investiční fondy. Podle
spolkové kancléřky se pod větší
tlak mají také dostat existující
»daňové ráje«. »Do 2. dubna, kdy
se sejde summit G20, musí být
zřejmé, kdo nechce spolupraco-
vat,« řekla Angela Merkelová.
Navzdory deklarované jednotě

nepanuje mezi klíčovými evrop-
skými hráči úplná shoda v někte-
rých oblastech, a to i co se týče
regulace finančního systému. Za-

tímco Francie a Německo prosa-
zují přísný dohled nad fondy spe-
kulativního kapitálu, Británie se
k obecně převládajícímu názoru
připojila až na jejich naléhání.
Zcela nezmizely ani rozdíly

v přístupech k ochranářským
opatřením. Česko a Německo ma-

jí výhrady vůči opatřením, který-
mi Francie pomohla svým auto-
mobilkám. Praze se nelíbila výzva
prezidenta Nicolase Sarkozyho,
aby francouzské automobilky
stáhly svou výrobu ze střední a vý-
chodní Evropy. V Berlíně zase
upozorňují na to, že z německého

»šrotovného« na podporu prodeje
aut zatím nejvíce těžili francouzští
exportéři.
Sarkozy svou politiku ještě před

začátkem berlínského summitu
obhajoval. »Pokud jsem sáhl po
národním podpůrném programu,
tak proto, že Evropa nebyla
schopna se dohodnout na společ-
né podpoře automobilového prů-
myslu,« prohlásil v sobotu v Paří-
ži. Uvažovaná schůzka mezi čes-
kým premiérem Mirkem Topolán-
kem a francouzským prezidentem
se v Berlíně nakonec nekonala
a oba politici se na tiskové konfe-
renci vyhnuli vzájemné kritice.
Na nedělní schůzce se debato-

valo i o hospodářských otřesech,
které hrozí zemím střední a vý-
chodní Evropy. »Pokud ta či ona
země bude potřebovat solidaritu,
může se svými partnery počítat,«
prohlásil v Berlíně prezident Sar-
kozy. Kancléřka Merkelová již mi-

nulý čtvrtek prohlásila, že Němec-
ko je připraveno prostřednictvím
Mezinárodního měnového fondu
pomoci těm zemím střední a vý-
chodní Evropy, které jsou ohrože-
ny krizí. Zároveň však zdůraznila,
že riziko není u všech stejné.
»Musíme si dát pozor, abychom

svými výroky nepoškodili i ty ze-
mě, které nemají tak velké potíže,
koluje totiž spousta spekulací,
které by je mohly oslabit,« řekla
kancléřka. Merkelová v Berlíně
neopakovala nápad svého minist-
ra financí Peera Steinbrücka, kte-
rý minulé pondělí prohlásil, že Ev-
ropská unie by měla pomoci všem
svým členům, »pokud se dosta-
nou do vážné situace«.
O návrzích z Berlína bude EU

jako celek diskutovat příští neděli
v Bruselu. G20 bude o řešení krize
debatovat v dubnu v Londýně,
kam se vypraví i nový americký
prezident Barack Obama.

Slováci drželi smutek za 12 obětí nehody

Renata Havranová
www.ihned.cz/havranova

/Od naší zpravodajky na Slovensku/

Slovensko se včera na dvanáct ho-
din zahalilo do smutku. Symbolic-
ky – za 12 obětí sobotní nehody
autobusu, který se srazil na ne-
chráněném přejezdu s motorovým
vlakem v Polomce u Brezna. Ze 37
lyžařů z Bánovců nad Bebravou,
kteří v autobuse mířili na nedale-
ký svah, jich 12 na místě zemřelo,
dvacet utrpělo zranění, osm velmi
těžká.
Podle prvních zjištění zavinil

nehodu šestačtyřicetiletý řidič au-
tobusu, který tragédii přežil.
Všichni zranění jsou podle lékařů
mimo ohrožení života.

První svědectví hovořila o tom,
že řidiči autobusu se nepodařilo
zařadit rychlost, a autobus proto
zůstal stát přímo na kolejích. Vlak
vyjel ze zatáčky a jeho strojvedou-
cí už nedokázal zabrzdit.
Na místo neštěstí přijel premiér

Robert Fico i někteří členové vlá-
dy. »Na první pohled je příčina
jednoduchá. Autobus nemá co
stát na kolejích, po kterých jede
vlak. Teď je nutné zjistit, proč se
tak stalo,« řekl včera ministr vnit-
ra Robert Kaliňák. Potvrdil, že vý-
slech řidiče zatím není ze zdravot-
ních důvodů možný, stejně jako
nebyli vyslechnuti cestující.
»Zatím jsou mnozí ve vážném

psychickém stavu. Řidič autobusu
vypovídat neodmítl, ale v této

chvíli je pod vlivem léků. K jeho
vyslechnutí může dojít v nejbliž-
ších dnech,« dodal Kaliňák. Poli-
cie vyslechla strojvůdce vlaku. Ta-
ké on je patrně ve velmi špatném
psychickém stavu. Zareagovat prý
stihl, ale srážku už nedokázal od-
vrátit. Podle odborníků ani neměl
při 70kilometrové rychlosti šanci.
Včera večer poskytl syn řidiče

autobusu Tomáš Minarovič mladší
médiím prohlášení. S pohnutím
v hlase požádal jménem svého ot-
ce, který není zatím schopen vy-
stoupit, pozůstalé i veřejnost o od-
puštění. »Je nám to moc líto. Pro-
žíváme to velmi bolestně. Prosíme
o odpuštění. Víme, že je to těžké.«
Obyvatelé Polomky jsou

rozhořčeni. Několikrát prý upo-

zorňovali, že nechráněný železnič-
ní přejezd je nebezpečný a stalo
se tu už několik smrtelných do-
pravních nehod. Aut i autobusů
právě v zimní sezoně přibývá.
»Znovu požádáme ministerstvo

dopravy, aby se tím zabývalo,« řekl
starosta obce Ján Lihan. Uvedl, že
už v minulosti žádali vedení želez-
nic, aby před přejezdem umístilo
alespoň závory. »Železnice to od-
mítly, prý to není potřeba.«
V podobném duchu zareagovali

železničáři i po sobotním neštěstí.
Jsou přesvědčeni, že signalizace
na tomto přejezdu stačí.
Ministra dopravy Lubomíra Váž-

ného proto část místních obyvatel
dokonce vyzvala, aby okamžitě
podal demisi. »To by bylo to nej-

jednodušší, co bych mohl udělat,«
reagoval.
Od soboty nepřetržitě zasedá

v Bánovcích nad Bebravou krizo-
vý štáb, který pomáhá rodinám
obětí a zraněných. Primátor na-
bídl pozůstalým, že město uspořá-
dá ve čtvrtek společné rozloučení.
Podle policie hovoří předpisy

jasně – každé vozidlo musí dát
přednost vlaku. Viditelnost byla
dobrá a výhled na trať také. Při
srážce zahynulo sedm žen a pět
mužů. Nejmladší oběti bylo třiatři-
cet let, nejstarší byla narozena
v roce 1946. Ke slovu teď přijdou
soudní znalci. Pokud bude řidič
obviněn, hrozí mu ze trestný čin
všeobecného ohrožení čtyři až de-
set let vězení.

Dřep, tváří k zemi! Britové holdují vojenskému drilu
Ivana Kottasová
www.ihned.cz/kottasova

/Od naší spolupracovnice v Londýně/

Na plácku v londýnském Hyde
Parku se rozcvičuje asi čtyřicet li-
dí. Přichází urostlý chlapík v mas-
káčích, na zádech obrovský vojen-
ský batoh. »Jdeme na to, chci vi-
dět dvojstup!« křičí, a lidé se vzor-
ně šikují do požadovaného útvaru.
Je sobota ráno, luxusní obcho-

dy v nedalekém Kensingtonu ještě
neotevřely. V Hyde Parku začíná
»British Military Fitness«, vojen-
ské cvičení pro veřejnost.
Skupina se pomocí rozlišova-

cích triček s čísly rozděluje na tři
družstva: modří jsou začátečníci,

červenou obléknou pokročilejší
a zelená je pro nejzkušenější.
Modré skupinky se vzápětí ují-

má instruktor Dale Senior a os-
trým tempem vybíhá směrem
k nedaleké louce. Přestože má na
sobě těžké vojenské boty a dost
velký batoh, hravě utíká svým svě-
řencům v nejmodernější běžecké
obuvi. Brzy také začíná být jasné,
proč jsou účastníci oblečeni do
očíslovaných dresů. »Osmatřicít-
ko, přidej, jsme teprve na začát-
ku,« volá Dale, a poplácává trápící
se »osmatřicítku« po zádech.
British Military Fitness je mezi

sportovně založenými Brity hitem.
Jen v Londýně probíhají tréninky
na 16 místech denně.

Lekce v době polední přestávky
je mezi lidmi z finančního centra
tak oblíbená, že je potřeba se na
ni zapsat několik dní dopředu.
Jedna hodina tréninku přijde
zhruba na deset liber, což je při-
bližně dvakrát víc, než Londýňané
zaplatí za hodinu aerobiku.
Instruktoři jsou většinou za-

městnanci armády nebo aspoň
prošli armádním výcvikem. »Po-
sledních osm let pracuju jako ar-
mádní trenér, připravuju vojáky,
tohle je jenom dobrovolný dopl-
něk, je to zábava,« říká Dale.
Na louce vedle Fontány prin-

cezny Diany se konečně zastavu-
je. Svému modrému družstvu však
odpočinek nedopřeje. Zatímco

všichni kolem něj běhají v kruhu,
Dale co chvíli zakřičí povel –
»změna směru«, »dřep« či »čelem
k zemi«. Zlomyslný úsměv na jeho
tváři nelze přehlédnout, zvlášť
v okamžiku, kdy se všichni boří
hlavou do rozbahněné trávy.
»Je to daleko větší zábava než

cvičit v tělocvičně,« pochvaluje si
přesto 25letá Katherine Smithová.
Na lekce BMF chodí víkend co ví-
kend už několik měsíců.
Následuje série kliků, dřepů

s výskokem a sklapovaček. V tuhle
chvíli už někteří litují, že ráno po-
snídali. Dale navíc několikrát velí
sprintovat k nejbližšímu stromu
(vzdálenému sto metrů) a zpět.
Kdo doběhne první, moc si neod-

počine, čekání na ostatní si zpří-
jemní dalšími dřepy s výskokem.
Další na řadě je hra, při které se

účastníci rozdělí do dvojic. »Zkus-
te najít partnera, který je stejně
velký jako vy,« radí Dale. Že jde
o radu nad zlato, se ukáže vzápětí:
úkolem je vzájemné poponášení.
Asi čtyřicetiletý chlapík s čís-

lem 20 se z této části omlouvá, ne-
dávno mu operovali koleno, a on
má strach, že by zátěž nemusel vy-
držet. Dale ho nechá odpočívat.
»Kdyby mi tohle řekl některý

z chlapců během normálního vý-
cviku, zametl bych s ním. Ale to
jsou profesionální vojáci, kteří
musí být absolutně fit, zatímco
tihle lidé přišli za zábavou a chtějí

zlepšit fyzičku, ne přijít ke zraně-
ní,« přiznává instruktor později.
Do konce lekce zbývá 20 minut,

když Dale znovu křičí: »Sprint!«
Modří už vědí, a rozbíhají se k nej-
bližším stromům. Třetina lidí už
nemůže, ale všichni se navzájem
hecují k lepším výkonům. »To je
na tomhle tréninku nejlepší,
i když vám to moc nejde, vždycky
vás pochválí a povzbudí,« pochva-
luje si Katherine Smithová.
Na závěr přijdou jednodušší cvi-

ky, které ovšem ztěžuje únava, řa-
da lidí má potíže s rozlišením levé
a pravé strany. Nakonec se všichni
společně protahují, Dale vypráví
vtipy a poplácává své svěřence po
ramenou. Rozhodně si to zaslouží.

Finanční trhy, produkty a účastníci,
včetně fondů a ratingových agentur,

budou podrobeny dohledu a regulaci.

Spolková kancléřka Angela MERKELOVÁ

”

STÁTNÍ SMUTEK. Slovensko včera drželo dvanáctihodinový smutek za dvanáct obětí sobotní tragické nehody, při níž osobní vlak smetl na přejezdu autobus s lyžaři.
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Nálož u mešity
v Káhiře zabila
francouzskou
turistku
Francouzská turistka včera
zahynula a 20 dalších lidí
včetně zahraničních turistů
utrpělo zranění při výbuchu
bomby u mešity v egyptském
hlavním městě Káhiře.
Předchozí zprávy egypt-

ských bezpečnostních sil uvá-
děly čtyři mrtvé včetně dvou
zahraničních turistů.
Podle dostupných informa-

cí bylo zraněno 20 lidí; 13
francouzských turistů, tři ob-
čané Saúdské Arábie a čtyři
Egypťané. Stav šesti zraně-
ných je vážný. K útoku se za-
tím nikdo nepřihlásil a není
ani jasné, zda jeho terčem
měli být zahraniční turisté.
Bomba vybuchla před Hu-

sajnovou mešitou poblíž slav-
ného bazaru Chán al-Chalílí
ve stejnojmenné čtvrti. Oblast
uzavřela pořádková policie,
z mešity byli evakuováni věří-
cí a na místě byli i speciálně
cvičení psi a hasiči.
Oficiální činitel, který si ne-

přál být jmenován, noviná-
řům řekl, že policisté bezpeč-
ně zneškodnili druhou nálož.
Podle policisty zasahujícího
na místě útoku vybuchla malá
nálož před kavárnou v sou-
sedství mešity a lidé utrpěli
zranění od úlomků kamení
a odštípnutého mramoru.
»Modlil jsem se a pak se

ozvala velká rána a lidi začali
panikařit a utíkat z mešity.
Pak přišla policie, zavřela
hlavní vchod a evakuovala
nás zadem,« řekl šestapade-
sátiletý muslim Muhammad
Abdal Azím, který byl uvnitř
Husajnovy mešity.
Očití svědci uvedli, že vý-

bušné zařízení, kterým mohl
být i ruční granát, hodil útoč-
ník projíždějící kolem na mo-
tocyklu. Podle agentury AFP
byly nálože shozeny na chod-
ník z některé z okolních bu-
dov. Tuto verzi podporuje ta-
ké egyptská tisková agentura
MENA, podle níž byly nálože
shozeny na chodník ze stře-
chy blízkého hotelu. (čtk)
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Krize? To je v Maďarsku hlavně strach
Pokračování ze strany 1

Místní byznysmeni jsou ve výcho-
domaďarském Nyíregyháze opatr-
ní a nechtějí se o vyhlídkách
a svém boji s krizí bavit. »Vaše žá-
dost o rozhovor přichází ve velmi
citlivý čas, musíme říci ne,« uvedl
spolumajitel britské firmy Berwin,
šijící oděvy. Nedávno tu zavřeli
pobočku (400 míst) a jen s obtíže-
mi udržují v chodu dvojnásobně
velkou továrnu v nedalekém Vásá-
rosnamény.
Střed města je vzorně vydláž-

děn a opraven, město má nové ult-
ramoderní nádraží. Naopak samá
díra je silniční obchvat, kde jezdí
stovky kamionů. Stotisícové župní
centrum zatím zachraňovala dál-
nice, dokončená v roce 2007,
a průmyslová zóna, otevřená od
roku 1999. Jenže z ní odešel tchaj-
wanský Flextronics a nyní největ-
ší zaměstnavatel, Electrolux, kte-
rý zde vyrábí ledničky, má vážné
problémy s odbytem (1600 za-
městnanců). Ve městě jsou i továr-
ny krizí nejhůře zasaženého auto-
mobilového průmyslu, pobočku
zde má například Michelin.

Ostrov v regionu neklidu
Jistota není ani ve státním sekto-
ru. Ve městě je vysoká koncentra-
ce středních odborných škol
a vyšších škol, na rekordně zadlu-
ženém státu, který loni zachránila
od bankrotu mezinárodní půjčka,
závisí na 4000 zaměstnanců. Stát
už loni zastavil růst platů a škrtl
ten třináctý. »To je naše oběť kri-
zi,« říká místostarosta Tamás Gi-
ba a diví se otázce, zda se vlivem
krize chystá nějaké propouštění
ve státních institucích.
Nákupní centrum v šedivých

blocích uprostřed města zeje
prázdnotou a trochu lepší je to
podle prodavaček jen o víken-
dech. Nezaměstnanost ve městě
se sice pohybuje v celostátním
průměru těsně pod deseti procen-
ty, ale v župě, jejíž je Nyíregyháza
centrem, jsou vesnice, kde nemá
práci až třetina lidí.
»V samotném městě situace tak

špatná není, ale v regionu se zhor-
šuje, nezaměstnanost roste. Nyíre-
gyháza je svého druhu ostrov kli-
du,« říká místostarosta Giba.
Lidé jsou ovšem nervózní.

»Abychom mohli strach Maďarů
z krize konkrétněji popsat, potře-
bujeme víc dat, výzkum se právě
zpracovává,« říká Pál Tamás, šéf
sociologického ústavu Maďarské
akademie věd. »Lidé nejsou úplně
šokovaní. Strach plynoucí z nejis-

toty, to ano, ale šok ne, tak bych
to nenazval.«
Podle Tamáse je právě Nyíregy-

háza místem, kde se ukázalo, co
se dá za dvacet let rozvoje udělat
ze zaostalého regionu. Kdysi tu
významnou roli hrálo pašování
přes ukrajinské hranice, vzdálené
jen čtyřicet kilometrů. To už ve
velkém měřítku přestalo.
Opoziční pravice ale namítá, že

město mělo a má levicovou vládu,
která je blízká centrální vládě.
A jeden z vládních politiků pově-
řených řešením krize (a rozhodo-
váním o penězích) je z nedaleké-
ho městečka – to se potom získá-
vají podpory a dotace snadněji.

Co je ale v současné situaci ne-
bezpečné, je kombinace ekono-
mické krize a rostoucí nevraživos-
ti vůči Romům, která roste kvůli
několika nedávným útokům Ro-
mů. Vláda nařídila policii zvýšit
hlídkovou činnost v romských
ghettech a vesnicích, kterých je
na východě Maďarska hodně.

Romové a ultrapravice
Romské téma je mezi Maďary vel-
mi citlivé, Romové jsou podle prů-
zkumů nejnenáviděnější menši-
nou. Třeba zavřená továrnička
Berwin v Nyíregyháze stojí de fac-
to uprostřed ghetta a má i teď stá-
lou ochranku.

Místostarosta Giba se neobává
sociálního konfliktu, který by měl
kořeny jen ve zhoršující se sociál-
ní situaci. »Sociální konflikt vy-
chází z politické situace, kterou
charakterizuje ostré rozdělení,« ří-
ká Giba s tím, že ve městě podle
něho žádné konflikty nehrozí.
Nicméně v celém Maďarsku kri-

zová situace nahrává radikálům,
jako je ultranacionalistický Job-
bik, mládežnická strana propoje-
ná s protofašistickou Maďarskou
gardou. Obě se vezou na nynější
protiromské vlně.
Podle extremistů je krize jen

virtuální a stojí za ní Židé, ovláda-
jící vedle těch světových i maďar-

ská média a politiku. »Masmédia
o nás tvrdí, že jsme fašisti. Ale my
se chceme jen vrátit ke křesťan-
sko-konzervativním kořenům,
k duchu, který tu vládl za admirá-
la Horthyho,« říká místní aktivista
Jobbiku Mihály Münzberg.
Ale radikální myšlenky si na-

cházejí v maďarské politice cestu
do hlavního proudu. Premiér
Gyurcsány před týdnem zakázal
státním institucím odebírat opo-
zičnímu Fideszu blízký deník Ma-
gyar Hírlap, kde komentátor Zsolt
Bayer v reakci na vraždu populár-
ního sportovce napsal, že Romové
jsou zvířata. Deníku poté ovšem
podle šéfredaktora stoupl náklad.

NA VÝCHODĚ. Střed stotisícového Nyíregyházy je výstavní (nahoře). »Chceme návrat k tradicím,« říká ultrapravicový aktivista (vpravo),
kterému je trnem v oku třeba to, že obchod s textilem ovládají Asiaté (vlevo dole). »Lidi jedí pořád, krizi necítím,« tvrdí trhovkyně (vpravo dole).
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Půjčky se změnily v tikající bombu
Martin Ehl
www.ihned.cz/ehl

/Od našeho zvláštního zpravodaje
v Maďarsku/

Není příliš velkou nadsázkou na-
psat, že Maďaři v těchto týdnech
a měsících žijí kurzem forintu. Do-
mácnosti, firmy i stát si v před-
chozích letech vzaly půjčky v za-
hraničních měnách, často s úroky
zafixovanými jen na krátkou do-
bu, měsíc, půl roku, rok.
Lidé se ráno jako první po pří-

chodu do práce baví o klesajícím
kurzu forintu, s odhadem výhledu
odcházejí odpoledne domů, aby
stejné téma probrali večer s part-
nerem nebo rodiči. »Bylo to vý-
hodné, když přišly zahraniční ban-
ky a začaly soupeřit o klienty,« ří-
ká Zsolt Pintye, který ve východo-
maďarském městě Nyíregyháza
splácí hypotéku na byt. Nejoblíbe-
nější byly půjčky v eurech a švý-
carských francích – až do loňské-
ho října, kdy forint začal prudce
klesat, zemi hrozil bankrot a za-
chránila ji až půjčka 25 miliard do-
larů od EU a Mezinárodního mě-
nového fondu.
Zsolt má poměrně stabilní za-

městnání, nemá rodinu a splácí
nový menší byt. »Moje měsíční
splátky stouply z 50 000 forintů
měsíčně na 70 000. Splácet mi po-
máhají rodiče, bez nich bych to
asi neutáhl,« říká Zsolt.
»Teď je kurz kolem 300 forintů

za euro a jde nahoru. Ale kdyby
byl tak 280, to už bych byl v poho-
dě,« říká.

Ale jiní takové štěstí jako Zsolt,
kterému pomáhají rodiče, mít ne-
musejí. András Löke z ekonomic-
kého týdeníku HVG předpovídá,
že do podzimu bude celá země za-
plavena levnými byty a automobi-
ly, což byly dvě hlavní věci, na
které si Maďaři půjčovali. »Už teď
je realitní trh s velkými byty za-
mrzlý, prodávají se jen ty malé,«
říká Löke.

Napůjčoval si i stát
Vedle těch, které propouštějí četní
zahraniční investoři, krize tvrdě
dopadá na státní zaměstnance.
Maďarský stát byl vůči svým za-
městnancům štědrý, byznysmeni
ze soukromého sektoru si stěžo-
vali, že nemohou často výší platů
konkurovat nabídce státních insti-
tucí a firem. Ale to zároveň vedlo
k vysoké zadluženosti státu.

Výjimečné nejsou případy, kdy
třeba rodina dvou učitelů se dvě-
ma dětmi platí polovinu příjmu na
hypotéku s vyhlídkou, že s klesají-
cím kurzem forintu budou splácet
ještě víc.
Stát zatím jen zastavil růst platů

a škrtl třináctý plat. Plány na pro-
pouštění ve státní sféře (do níž se
počítají i nákladné samosprávy)
zůstávají na papíře.
»Hypotéky a spotřební půjčky

mají na vysokém domácím zadlu-
žení velký podíl, ale nehrozí situa-
ce jako na Západě,« vysvětluje Pe-
ter Duronelly, hlavní investiční
manažer maďarské pobočky ban-
ky GE Money. »I když v posled-
ních sedmi letech prožívaly půjč-
ky zlaté období, ceny domů už pří-
liš nerostly, respektive rostly mé-
ně než ceny spotřebního zboží,
takže tady problém zadlužení ne-

vyrostl tolik zdola jako třeba
v USA, Británii nebo Španělsku.«
Nicméně, problém hypoték je

citlivým politickým tématem v si-
tuaci, kdy v zemi panuje hluboké
rozdělení na levici a pravici a kdy
opozice usiluje o vyhlášení před-
časných voleb. V budapešťských
finančních kruzích probleskují in-
formace o tom, že menšinová levi-
cová vláda premiéra Ference
Gyurcsánye jakousi pomoc dlužní-
kům v problémech připravuje. De-
taily jsou ale zatím neznámé, stej-
ně jako způsob, jakým chce návr-
hu zajistit podporu v parlamentu.

Riziko ponesou i banky?
Jiný způsob, jak na problémy
s půjčkami upozornit a navrhnout
originální řešení, zvolil budapešť-
ský právník György Szirmes: na
základě případu jedné rodiny, kte-
rá se dostala do potíží se spláce-
ním hypotéky, chce získat od sou-
du rozhodnutí, aby se o zvýšené
riziko (a tedy i vyšší úroky) podě-
lily obě strany: plátce hypotéky
i banka, která mu ji poskytla.
»Má to ukázat na širší problém

a chci vidět, jak soud rozhodne,«
řekl Szirmes novinářům. Případ se
zatím k soudu nedostal a vyhlídky
na to, jak dopadne, jsou podle ex-
pertů nejisté.
Jiné rozměry nabude problém

půjček s tím, jak poroste neza-
městnanost, která na konci loň-
ského roku atakovala hranici os-
mi procent. »Každý má strach, blí-
žíme se do velkých problémů,« ří-
ká Zsolt Pintye.

NA VÝCHODĚ MAĎARSKA ZAVÍRAJ Í TOVÁRNY A RYCHLE ROSTE NEZAMĚSTNANOST

INZERCE

Maďarská
opozice: Unie
nám málo
pomáhá
Konzervativní až euroskeptic-
ké jsou výroky, které v době
krize adresuje na adresu Ev-
ropské unie maďarská opozi-
ce. V nacionalistických kru-
zích v zemi sílí přesvědčení,
že krize ukazuje, že členství
v EU není tak výhodné, jak
zpočátku vypadalo.
»Způsob, jakým Evropská

unie řeší nynější krizi, je pro
střední Evropu extrémně ne-
bezpečný,« řekl agentuře MTI
šéf maďarského opozičního
Fideszu Viktor Orbán po pá-
teční schůzce se středoevrop-
skými partnery a premiéry ve
Varšavě.
Orbán kritizoval Brusel, že

jinak přistupuje k zemím, kte-
ré jsou v eurozóně, a jinak
k ostatním, které jsou tím pá-
dem v nevýhodě, nemají pří-
stup k potřebným fondům,
»v podstatě nemají nic,« řekl
šéf maďarské opozice.
Banky ve střední Evropě

jsou podle Orbána »žíznivé
po eurech«, ale bohatí členo-
vé EU se pokoušejí udržet
průmyslovou produkci uvnitř
svých zemí, a tím pádem in-
vestiční plány pro střední Ev-
ropu krachují. Orbán proto
vyzval českého premiéra Mir-
ka Topolánka, aby se zasadil
o to, že na březnovém mimo-
řádném summitu EU k řešení
krize zazní středoevropský
hlas silněji.
Už před dvěma týdny mu-

sela agentura MTI demento-
vat výrok místopředsedy Fi-
deszu Tibora Navracsicsze,
který na uzavřeném setkání
s voliči a členy Fideszu na
venkově prohlásil, že Fidesz
by mohl v případě volebního
vítězství uvažovat i o vystou-
pení z EU.
»Fidesz vidí jasně budouc-

nost Maďarska v EU a v euro-
zóně,« odmítl takové úvahy
v rozhovoru s HN László Do-
mokos, místopředseda fi-
nančního výboru parlamentu.
Fidesz nyní vede v předvo-

lebních průzkumech. Ať už
budou volby v řádném termí-
nu příští rok, nebo předčasné
letos, jak požaduje opozice,
bude se hrát hlavně o to, zda
Fidesz získá dvoutřetinovou
většinu v parlamentu a bude
moci měnit ústavu. (me)

HN-029588

OSTŘE SLEDOVANÝ KURZ. O kurzu forintu k euru se v Ma-
ďarsku mluví všude. Mnoho Maďarů si totiž vzalo hypotéky v eurech.
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Robert Mikoláš

/Od našeho spolupracovníka v Číně/

Robert Mugabe, nejstarší diktátor
černého kontinentu, o víkendu
oslavil své 85. narozeniny. K vý-
znamnému životnímu jubileu mu
srdečně poblahopřál i čínský vel-
vyslanec v Zimbabwe Jüan Nan-
šeng. Ovšem právě Čína, tedy
konkrétně Hongkong nyní Muga-
bemu přidělává vrásky.
Zimbabwský prezident si totiž

v této bývalé britské kolonii ne-
dávno pořídil nový dům v přepo-
čtu za téměř 120 miliónů korun.
Není ale jasné, zda ho on sám či
jeho rodinní příslušníci budou
vůbec moci užívat.
Novináři odhalili, že si Mugabe

loni v červnu přes prostředníka
koupil v Hongkonu třípatrovou
vilu. Dva fotografové, kteří se
dům snažili vyfotit, byli napadeni
zimbabwskou ochrankou a inci-
dent řešila policie. V jediné části
Číny, kde platí demokratické
principy, se hned poté zvedla vlna
nevole. Občané žádali vyšetření
Mugabeho investice a zákaz jeho
vstupu na hongkongské území.
Do sporu se proto vložil Pe-

king. Čínské ministerstvo zahrani-
čí dalo jasně najevo, kdo je v ně-
kdejší britské kolonii pánem:
»Proč by si Mugabe nemohl
v Hongkongu pořídit dům, když
i Falun-kung si tam volně kupuje
nemovitosti,« našel mluvčí minis-
terstva podivnou paralelu. Hong-
kongská vláda se tak rázem ocitla
mezi dvěma mlýnskými kameny.
Mugabeho rodina v posledních

dnech plní stránky hongkong-
ských médií nejen kvůli proble-
matické koupi domu za miliony

vyždímané ze zbídačeného Zim-
babwe. Jeho manželka Grace totiž
v Hongkongu utrácí za luxusní ka-
belky, šperky, diamanty a jiné zbo-
ží statisíce dolarů »vybraných« ze
zimbabwské centrální banky.
To se ví už dlouho. Podobně ja-

ko že Mugabeho rodina jezdí na-
kupovat do Singapuru či se rekre-
ovat do Malajsie. Čína je ale pro
manželský pár, který nemá šanci
získat azyl v Americe nebo v Ev-
ropě, nejvhodnější destinací, kde
může užívat nakradené miliony.
Hongkong patří k nejsvobod-

nějším obchodním územím na

světě a je skutečným nákupním
rájem. Ovšem jen dokud neporu-
šíte zákon. Grace Mugabeová si
ale přivezla diktátorské manýry a
v polovině ledna narazila. Když se
ji jeden z novinářů snažil vyfotit,
vrhla se na něho ona i její četní
bodyguardi. Fotograf utrpěl zra-
nění a první dáma Zimbabwe byla
obviněna z ublížení na zdraví.
Dalším nečekaným problémem

je studium Mugabeho dcery Bony
na Hongkongské univerzitě, kam
se zapsala pod falešným jménem.
Studovat s ní totiž nechtějí ani její
spolužáci a na vedení univerzity se

s žádostí o vyloučení 20tileté Bony
Mugabeové obrátily organizace na
ochranu lidských práv i někteří
hongkongští poslanci. Podobnou
výzvu adresovali i vládě.
Občané Zimbabwe mohou do

Hongkongu volně cestovat po-
dobně jako lidé ze zemí Evropské
unie. K pobytu nepřekračujícímu
90 dní nepotřebují vízum. Je to
dáno historicky, ale i tím, že
Hongkong je svobodným územím
profitujícím z turistického ruchu.
Hongkong ale nyní hledá cesty,
jak Mugabemu a jeho rodinným
příslušníkům vstup znemožnit.

Jeho dceru může ze studií vy-
loučit sama univerzita, ovšem
Mugabe je hlavou nezávislého
státu a rozhodování o otázkách
souvisejících se zahraniční politi-
kou přísluší Pekingu. Policie mů-
že vyšetřit, zda zimbabwský pre-
zidentský pár pere špinavé pení-
ze či získává majetek za prostřed-
ky získané ilegálním způsobem.
Pak by měla v ruce argument,
proč ho do země nevpustit. Otáz-
kou však je, zda se Hongkong ješ-
tě dokáže Pekingu vzepřít.

Autor je zpravodajem Čro v Číně

NEŽÁDOUCÍ. Zpráva, že si zimbabwský prezident Robert Mugabe koupil v Hongkongu dům, vyvolala v bývalé britské kolonii zděšení.
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Abbás hledá v Česku spojence
proti izraelským »jestřábům«
Lucie Beranová
www.ihned.cz/beranova

Palestinský prezident Mahmúd
Abbás jezdí po Evropě a hledá
spojence.
Proti novému izraelskému pre-

miérovi. Izraelský prezident totiž
o víkendu pověřil složením nové
vlády »jestřába« Benjamina Ne-
tanjahua. Obavy, co z jeho vlády
vzejde, teď Mahmúd Abbás vyjad-
řuje i v Česku, kde je dnes na ofi-
ciální návštěvě.
»Nejde o hrozby. Musíme po-

čkat, a uvidíme,« řekl Abbás, když
včera dorazil do Prahy.
Třiasedmdesátiletý Palestinec

je v Praze podruhé, nyní ale ve
chvíli, kdy je mírový proces
v troskách a v části Palestiny,
v pásmu Gazy, navíc nevládne on,
ale hnutí Hamás.
To mu komplikuje jednání s Iz-

raelci, i žádosti o finanční příspěv-
ky pro státní pokladnu. Nyní navíc
netuší, co čekat od nově zvolené
izraelské pravice.
»Měli by zastavit rozšiřování

osad a samozřejmě podporovat
vznik dvou nezávislých států,«
prohlásil palestinský prezident při
v setkání s novináři.
Do Česka, vnímaného v rámci

EU jako proizraelsky orientované
země, přijel na návštěvu původně
plánovanou na začátek února.

Poprvé o této návštěvě mluvil
ministr zahraničí Karel Schwar-
zenberg na začátku roku, během
své mise po Blízkém východě.
Tehdy ji »kopíroval« mediálně

zdatnější francouzský prezident
Nicolas Sarkozy. Do Francie na-
konec Abbás zamířil dříve, a cestu
do Prahy odložil – kvůli jednáním
v Egyptě o budoucnosti Gazy.
Dnes Abbáse přijme prezident

Václav Klaus. Prozápadně vníma-

ný Abbás ho bude varovat před
možnými kroky Netanjahua, po-
dobně jako to předtím učinil už
v Paříži, v Londýně či v Evrop-
ském parlamentu.
Netanjahu totiž v předvolební

kampani tvrdil, že v mírovém pro-
cesu ve stávající podobě nehodlá
pokračovat.
»Budeme žádat všechny vlády

o jednotný standard. Nás žádají,
abychom dodržovali mezinárodní
závazky... nyní žádáme, aby totéž
vyžadovali od nové vlády v Izrae-
li,« řekl Abbás HN.
Abbásovi, který nastoupil do

úřadu po smrti Jásira Arafáta, se
nepodařilo získat podobnou auto-
ritu. V Gaze nebyl několik let, oba
tábory proti sobě pravidelně obra-
cejí zbraně a jejich spory vylučují
brzký vznik nezávislé a samostat-
né Palestiny.
Bez legitimní vlády se však Pa-

lestinci neobejdou ani při jednání
s dárci, které potřebují.
Jedním z důvodů, proč přijel

prezident do Česka, je shánět pe-
níze na obnovu Gazy.
»Nevěřím, že svět bude jednat

s někým jiným, než s legální vlá-
dou. Takže by měla vzniknout le-
gální vláda, aby jednala s dárci,«
řekl včera Abbás.
Kdy se mu podaří dosáhnout

dohody s Hamásem, ale nedoká-
zal odhadnout.

V pekingském kostele ukončila Hillary asijské turné
Ondřej Soukup
www.ihned.cz/soukup

Novopečená americká ministryně
zahraničních věcí Hillary Clinto-
nová v Číně ukončila své asijské
turné. Poslední den cesty navštívi-
la v Pekingu křesťanskou boho-
službu a setkala se i s aktivistkami
za práva žen. To byla ale jen třeš-
nička na dortu, Clintonová v Číně
především jednala o boji proti
hospodářské krizi.
Poslední den své týdenní cesty,

během které Clintonová navštívila

Japonsko, Indonésii, Jižní Koreu
a Čínu, americká ministryně zahá-
jila návštěvou bohoslužby v křes-
ťanském chrámu v pekingské čtvr-
ti Chaj-tien. Do chrámu se naopak
nedostali tři náboženští aktivisté,
Sü Jung-chaj, Chua Chuej-čchi
a Ťia Ťien-jing, kterým policie za-
kázala opustit domovy.
Na půdě americké ambasády se

Hillary Clintonová setkala s dva-
cítkou aktivistek za ženská práva,
bojovnic za životní prostředí nebo
právniček. Legendou mezi přítom-
nými byla více než osmdesátiletá

profesorka Kao Jao-ťie, která od-
halila vinu státních úřadů při šíře-
ní AIDS.
Setkání během posledního dne

návštěvy měla podle agentury
Reuters ukázat oddanost americ-
ké politiky lidským právům tako-
vým způsobem, aby se čínská vlá-
da necítila uražena. Peking tradič-
ně považuje kritiku v oblasti lid-
ských práv za vměšování se do
vnitřních záležitostí země. Na tis-
kové konferenci po jednání se
svým čínským protějškem v první
den návštěvy Jang Ťie-čch’ Clinto-

nová prohlásila, že společné úsilí
o podporu růstu v době světové
ekonomické krize a bezpečnostní
problémy, jako je severokorejský
jaderný zbrojní program, jsou na
prvním místě.
Hlavním tématem rozhovorů

byla světová hospodářská krize,
která zasáhla obě země. Hillary
Clintonová vyzvala Čínu, aby i na-
dále nakupovala americké státní
dluhopisy. Kvůli propojení ekono-
mik Čína nemůže mít zájem na
tom, aby USA měly problémy
s prodejem dluhopisů, prohlásila

Clintonová v interview pro šang-
hajskou Dragon TV.
Čína podle ní také ví, že potře-

buje zdravou americkou ekonomi-
ku coby největší trh pro svůj ex-
port. »My opravdu spolu poroste-
me, nebo spolu padneme,« řekla
Clintonová. Podporou amerických
dluhopisů »Čína uznává tuto vzá-
jemnou závislost«.
Peking je největším vlastníkem

amerických dluhopisů. V minulém
roce jejich počet zvýšil o 46 pro-
cent na dnešních 696,2 miliardy
dolarů. Čínská vláda minulý týden

oznámila, že bude dluhopisy nadá-
le nakupovat v závislosti na jejich
hodnotě a bezpečnosti.
Společnost JPMorgan Chase

počátkem měsíce ve své studii
tvrdila, že Čína bude pokračovat
v nákupu amerických dluhopisů
»nejen z důvodu podpory stability
světového finančního trhu, ale ta-
ké protože neexistuje alternativní
likvidní trh, kam by Čína mohla
investovat své stále rostoucí re-
zervy«. Čínské finanční rezervy
podle agentury Bloomberg činí
1,95 bilionu dolarů.

Mugabe slaví
a chce dary
od »poddaných«
Africké Zimbabwe sužuje epi-
demie cholery, inflace se počí-
tá v milionech procent, ale
stařičký vládce žádá, aby mu
občané dali najevo svou pří-
zeň. Už několik týdnů před je-
ho sobotními pětaosmdesátý-
mi narozeninami se činitelé
vládní strany začali starat, aby
na oslavě nechybělo to, co
v zemi je už dlouho nedostup-
ným zbožím. Prezident Robert
Mugabe, hlásající boj proti im-
perialismu, se o narozeninách
neobejde bez francouzského
šampaňského a humrů.
Prezidentská objednávka

k jubileu je velkorysá: 2000
lahví francouzského sektu,
8000 humrů, 100 kilogramů
velkých krevet, 4000 porcí ka-
viáru, 8000 bonboniér Ferrero
Rocher. Za zmínku stojí, oč
pořadatelé nestojí.
Důrazně se nedoporučuje,

aby mezi dary od občanů bylo
»mealie meal«, směs kukuřič-
né mouky, kterou většina
Zimbabwanů v lepších časech
nahrazovala maso a která se
mezitím stala takřka nedosa-
žitelným zbožím.
Dokonce i do vládou kon-

trolovaných místních médií
pronikly zprávy, že i členům
vládní strany se vybírání na-
rozeninových příspěvků nelí-
bí. »Jak se mají shánět peníze
pro jediného člověka, když
miliony Zimbabwanů umírají
hlady. Ty peníze by si měli se-
hnat ti, kdo na tu oslavu při-
jdou,« prohlásil senátor Dzi-
kamai Mayhaire. (ač)

Tálibán unesl ve Svátu
představitele vlády
Ozbrojenci Tálibánu včera
v pákistánském údolí Svát
na severozápadě země unesli
nejvyššího vládního zástupce
v oblasti a šest jeho strážců.
Únos zkomplikoval snahu
o uzavření příměří.

Proslulý řecký vězeň
uprchl vrtulníkem
Nejznámější řecký zločinec
Vasilis Paleokostas včera
uprchl z přísně střeženého
řeckého žaláře vrtulníkem.
Jde již o jeho druhý podobný
útěk v posledních letech.

Při explozi v čínském
dole zahynulo 74 lidí
Po výbuchu plynu v uhelném
dole na severu Číny zahynulo
včera nejméně 74 horníků.
Dalších 114 lidí bylo převeze-
no do nemocnice, přičemž 21
z nich bylo v kritickém stavu.

Tamilové se pokusili
zničit vládní letectvo
Páteční sebevražedný útok
dvou tamilských povstalců
v letadlech na srílanské hlav-
ní město mohl zničit vládní le-
tectvo. Nestalo se tak, proto-
že výbušninami naplněná le-
tadla byla včas sestřelena.

Neoznačené zprávy jsou převzaty z ČTK

MOBILNÍ ZPRAVODAJSTVÍ HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN – BUĎTE INFORMOVÁNI I BĚHEM DNE.
Zašlete v sít i O2 SMS s textem A HN na tel . č . 999 888. Více na www.ihned.cz/mobi l . HN-028994/A

Začal karneval v Riu

Desetitisíce Brazilců i turistů se včera připravovaly na začátek
barvité podívané – v Riu de Janeiro začala přehlídka nejlepších
škol samby, která je vyvrcholením tradičního karnevalu. Pohled na
spoře oděné tanečnice mohl prý dát zapomenout na krizi.
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Hongkong se snaží zbavit Mugabeho

PREZIDENT PALESTINY
Mahmúd Abbás přijel do Prahy.
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Intimní čistota v Mlčení Lorny
■ Bratři Dardennové točili film na téma imigrace, a došli ještě o pár kroků dál ■ Snímek loni v Cannes získal cenu za scénář
Petr Fischer
www.ihned.cz/fischer

Filmařský výraz belgických bratrů
Jean-Pierra a Luca Dardennových
snad nejlépe snese označení čisto-
ta. Prokázali to už ve filmu
Rosetta, který před deseti lety vy-
hrál Zlatou palmu v Cannes. A po-
tvrzuje to i jejich nejnovější sní-
mek Mlčení Lorny (vyznamenaný
vloni v Cannes pro změnu za scé-
nář), jenž díky Asociaci českých
filmových klubů začal distribuční
pouť po českých kinech.
Slovo čistota tu nese několik vý-

znamů. Nejprve je to hladkost ply-
nutí obrazů, jež do sebe přecházejí
jakoby nic, bez vnitřních zlomo-
vých dramat, a přesto zůstává za-
chováno napětí. Dardennové mini-
malizují vnější efekty včetně hudby,
aby diváci nebyli odtrženi od reali-
ty, kterou filmaři chtějí vyzdvih-
nout. A potom jsou tu vztahy mezi
lidmi, pozorované bez okázale vy-
jadřované psychologie a okouka-
ných hereckých figur a snad právě
proto charakterizované s čistotou
řezu chirurgického skalpelu.

Sňatky z rozumu
Čistý – ve smyslu jednoduchý, pří-
močarý, bez kudrlin a složitých
vysvětlujících odboček – je i pří-
běh Lorny, albánské emigrantky,
která se ve snaze získat občanství
fiktivně vdá za Claudyho, závislé-
ho na drogách. Její skutečný mile-
nec Sokol pracuje po celé Evropě
a společně šetří na bistro, které si
chtějí v Belgii otevřít. V cestě ke
štěstí už stojí jenom Claudy, který
nemá sílu sám od sebe se rozvést,
aby Lorna za asistence místního
podvodníka Fabia mohla vydělat
spoustu peněz dalším falešným
sňatkem s ruským emigrantem.
Skrze postavu Claudyho, vskut-

ku geniálně zahraného oblíbeným
hercem Dardennových Jérémie
Renierem, do filmu vstupuje úva-
ha o snesitelné míře odcizení. Au-
toři nenápadně, ale přitom velmi

působivě a přesvědčivě vynášejí
tezi, že mezi lidmi nikdy nic není
a nemůže být jen tak. Zpředmět-
nění člověka (i sebe sama) v ná-
stroj a jeho využití k získání peněz
a naplnění touhy je možné. Ale je
to neuvěřitelně riskantní podnik,
který vede buď k totálnímu morál-
nímu vyprázdnění (člověk je scho-
pen všeho, jako Fabio a Sokol),
anebo přináší pocit viny, fyzicky
a psychicky jen těžko snesitelný.
Lorna (úsporně a do sebe hrají-

cí Arta Dobroshi) se v určité chvíli
musí rozhodnout, kterou cestu si

vybere. Přesněji řečeno: rozhodne
za ni její tělo, a to zkrátka tím, že
se vzepře dalšímu odcizování
směrem za fetišem peněz. Lorna
dokáže poškozovat vlastní tělo
(udělat z něho předmět k použití,
nástroj zisku), aby získala důkaz
o »mužově« násilí, které jí pomů-
že k rozvodu, ale nesnese násilí na
cizím těle, a když se tak stane, její
tělo přenese tíhu bolesti na Lornu.

Zrození mravního činu
Rovněž v tom se odráží čistota
stylu bratrů Dardennových – před-

vádějí zrození autentického mrav-
ního činu, ale dělají to způsobem,
který je srozumitelný bez vysvět-
lování a výkladů. Přímo. Iluzivní
dotek jejich filmu je stejně vý-
mluvný jako nečekaně prudké
vzbouření Lorniny tělesnosti, po
němž následuje meditativní ztiše-
ní, hledání klidu a ticha.
O Mlčení Lorny se většinou

mluví v souvislosti s minimalistic-
kým realismem. Vyzdvihuje se, že
film pojednává o nanejvýš aktuál-
ním tématu imigrace (upřímně ře-
čeno, sympatie k imigrantům mi-

nimálně tři čtvrtiny filmu nevyvo-
lává), že jde o kruté sociální dra-
ma. Ta největší dramata se tu ale
odehrávají jinde, tam, kde není vi-
dět a slyšet nic. Tam, kde se Lorna
v tichosti vůbec poprvé opravdu
setkává s Lornou, která není svá-
zána funkcí peněz, práce a práva.
V tak čisté intimitě pochopitelně
už není pro nějakou větší společ-
nost místo.

Mlčení Lorny. Režie Jean-Pierre a Luc Dar-
dennovi. Belgie 2008. Distribuce v ČR AČFK.
Česká distribuční premiéra 19. 2.

ZAPRODANÁ NEVĚSTA. Albánka Lorna se fiktivně vdá, aby získala belgické občanství. Ale její tělo se vzepře takovému odcizování...
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Magdalena Čechlovská
www.ihned.cz/cechlovska

Vyčáhlé postavy ve fantasmago-
rických výjevech, které jsou typic-
ké pro obrazy Jiřího Petrboka,
změnily barvu. Jeden z nejvysta-
vovanějších českých malířů před-
stavuje od pátku v Praze svůj no-
vý cyklus nazvaný Duhová.
Stejnojmennou výstavu, na kte-

ré jsou i Petrbokovy starší práce,
připravila Galerie hlavního města
Prahy ve výstavní síni Staroměst-
ské radnice. Potrvá do 19. dubna.
»Po sérii červených maleb jsem

chtěl začít s něčím pozitivním,« ří-
ká malíř, kterého prý »červené ob-
dobí« přivedlo k depresivním sta-
vům. »Uvědomil jsem si, že je to
takové masové, krvavé, hodně ne-
gativní.«

»Ty figury mě štvaly«
Několik červených pláten pověše-
ných na Staroměstské radnici mu
dává za pravdu. Štíhlé, vytáhlé fi-
gury – jakási postmoderní parafrá-
ze El Greca – mají nepřítomné po-
hledy. Jsou odevzdané všemu, co
se s nimi bude dít a na co jsou po-
divně vybaveny: v rukou a za
opaskem mají detailně vykreslené
nářadí, vrtačky, »karboflexky«, vr-
táky a další nástroje.
Nevyvážená směska odevzda-

nosti a agresivity se přelévá z jed-
noho obrazu na druhý. Na posled-
ním z »červených« drží muž
zhroucený na všechny čtyři tenký
nástroj (pumpičku?) v zubech.
Ale ani duhové obrazy náladu

příliš nezlepší. I když barevné
spektrum výjevy posouvá do ab-
straktnější roviny, náměsíční ča-
houni se stahují také sem. Duhové
spetrum je obléká do kombinéz,
obtéká je, láme se kolem nich. Je-

jich těla jsou ale občas jen tušená,
nezřetelná. Petrbok je totiž někdy
zamazal bílou barvou. »Figury mě
štvaly, proto jsem je vymazával,
chtěl jsem v cyklu Duhová změnit
i obsah, ale nešlo to.«
Bílé závoje krycích nátěrů půso-

bí jako špatně prodyšné závěsy, za
kterými se dá tušit další svět. Za
postavou, které zpoza plenty vy-
kukuje jen hlava a nohy, lze tušit
pokoj s kobercem a sedačkou.
Na dalším obraze figura prostupu-
je duhovou stěnou jako ve futuris-
tickém filmu do jiné dimenze, jin-
de po »duze« kráčí neviditelná
matka s kočárkem.

Neteční hrdinové
»Duhová vlastně není žádná bar-
va, je to spektrum, které má mno-
ho souvislostí a symbolů,« roz-
plýval se před vernisáží kurátor
výstavy Petr Vaňous a vypočítá-
val některé z odkazů: Duhová je
symbol apokalypsy, používají ji
ekologičtí aktivisté, homosexuá-
lové a samozřejmě reklamní kre-
ativci.
Nezdá se však, že by Petrbok –

snad s výjimkou reklamního bala-
stu – duhového spektra cíleně vy-
užíval k rozeznívání konkrétních
odkazů. Jeho hrdinové jsou příliš
neteční. Duhové je také pozadí
bezbarvého letadla, které klesá
k zemi a připomíná schlíplého
ptáka. Možná obraz zachycuje
chvíli před tím, než stroj ztratí ba-
lanc a nekontrolovatelně se zřítí.
Jiří Petrbok našel svérázný, ni-

hilistický rukopis, kterým podává
zprávu o konci duševního bloumá-
ní.

Jiří Petrbok: Duhová. Galerie hlavního města
Prahy – Staroměstská radnice. Výstava potrvá
do 19. 4.

Malíř Petrbok vyměnil
depresi za barvy duhy

Film Proměny bude
soutěžit v Paříži
Nový český snímek Proměny
režiséra Tomáše Řehořka byl
vybrán do hlavní soutěže me-
zinárodního festivalu nezávis-
lých filmů v Paříži, který je
označován za evropskou od-
pověď na festival Sundance
v USA. Pařížská přehlídka
(ÉCU – The European Inde-
pendent Film Festival) se
uskuteční v polovině března.
Vzhledem k tomu, že do čes-
kých kin vstoupí Proměny 30.
dubna, bude pařížské uvedení
světovou premiérou. Promě-
ny natočil pravděpodobně
nejmladší český režisér celo-
večerního filmu všech dob.
Řehořek na něm začal praco-
vat jako dvacetiletý.

Věcí Makropulos
začala Opera 2009
Opera Věc Makropulos Leoše
Janáčka v sobotu v pražském
Národním divadle zahájila
přehlídku operní tvorby tu-
zemských divadel Opera
2009. Známé Janáčkovo dílo
v režii Christophera Aldena
dirigoval Tomáš Hanus. Devá-
tý ročník společné akce čes-
kých operních souborů do 17.
března nabídne více než de-
sítku inscenací.

Jackson chystá
»návrat« do Londýna
Michael Jackson si vybral pro
svůj pokus o návrat na výslu-
ní Londýn, kde chce v červen-
ci koncertovat. Americký zpě-
vák dal pro údajný »největší
návrat v historii« přednost
Anglii před USA, protože
v Evropě se stále těší velké
oblibě, uvedl britský deník
Daily Mail. Jackson prý již
měsíce vyjednává s pořadate-
li. Jedná se o londýnské O2

Areně pro 20 tisíc návštěvní-
ků. Vstupenky budou nejspíš
stát rekordních více než 500
liber (asi 16 tisíc korun).

Neoznačené zprávy jsou ze servisu ČTK

CO JE ZA DUHOU? Duhové spektrum má zahájit optimističtější tvůrčí období Jiřího Petrboka, jenže jeho figury jistý nihilismus nezapřou.
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Miroslav Zajíček

D okud poptávka po elektřině
sedm let rostla, nebylo těž-
ké být úspěšný. Ani nebylo

možné odlišit dobré od špatných.
Loni na podzim ale ceny elektři-

ny – v důsledku velkého poklesu
poptávky – dramaticky klesly.
Spolu s nimi spadly papírové šaty
a ukazuje se, že král je nahý. Totiž
Moravia Energo, dceřiná společ-
nost Třineckých železáren, největ-
ší nezávislý obchodník s elektři-
nou na našem trhu (ČEZ odstřihl
Chrenkovu firmu, HN 20. února).

Dokud bylo pěkné počasí
Moravia Energo byla od svého
vzniku v roce 2000 neustále zisko-
vá. Svým akcionářům přinesla za
tu dobu necelou půlmiliardu ko-
run zisků a zákazníkům dnes do-
dává zhruba tolik elektřiny, že by
byla schopna pokrýt zhruba třeti-
nu spotřeby elektřiny celé Prahy.
Jenže to bylo v dobrých časech,

kdy nešlo prodělat. Poptávka po
elektřině v letech 2001 – 2008
rostla a bylo jasné, že cokoli na-
koupíte, kdykoli v budoucnu pro-
dáte – a se ziskem. To bylo ale
tehdy. Minulý týden zveřejnil ČEZ,
že kvůli neplacení faktur přestane
Moravii Energo dodávat elektřinu.
Co se stalo? Moravia Energo

nakoupila na burze elektřinu pro
své zákazníky během léta a podzi-
mu. Kvůli poklesu cen elektřiny
však musela zvyšovat množství

peněz na svém maržovém účtu. To
je zjednodušeně řečeno účet
u banky, na kterém musí každý
obchodník s elektřinou doložit pe-
níze v případě, že se tržní cena od-
chyluje od ceny kontraktů, které
má prostřednictvím Energetické
burzy uzavřené. (Příklad: obchod-
ník uzavřel kontrakty na nákup
elektřiny za 57 eur/MWh, tržní ce-
na se však pohybuje kolem 43
eur/MWh, obchodník tedy musí na
účet burzy doložit rozdíl.)
A to není málo – u velkého ob-

chodníka se může jednat o stami-
liony korun i víc. A přesně do této
situace se Moravia Energo dostala
počátkem prosince.

ČEZ nezachraňuje zadarmo
Firmu vytáhla z bryndy dohoda
s ČEZ. Ale dohoda měla háčky –
zaprvé to ČEZ neudělal zadarmo

a zadruhé chtěl od Moravie ban-
kovní garance, a ty něco stojí.
Je samozřejmě možné spekulo-

vat, zda by ČEZ podobnou trans-
akci umožnil i jiným, méně politic-
ky ukotveným obchodníkům
s elektřinou. Na druhou stranu,
podmínky transakce i její forma
nejsou na trzích až tak neobvyklé.
Manažeři Moravie ovšem začali

problém řešit teprve krátce před-
tím, než se peníze na účtu burzy
měly objevit. A ještě nebyli schop-
ni sami přijít se standardním trž-
ním řešením. To svědčí minimálně
o vysoké míře amatérismu.

Neumíte řídit cash-flow?
Dnes Moravia Energio přestala
platit ČEZ za elektřinu. Proto ČEZ
nejenže přestal dodávat, ale může
využít pro úhradu pohledávek po-
skytnuté garance.

Všechny problémy s maržovými
účty i garancemi jsou přitom jen
problémy s cash-flow (tokem ho-
tovosti), jaké by firmu neměly po-
ložit. Ovšem jen za podmínky, že
Moravia Energo nestojí v tzv. otev-
řené pozici, kdy by na nakoupe-
nou elektřinu neměla nasmlouva-
né odběry – z jakýchkoliv důvodů.
Pokud má pro elektřinu nakou-

penou loni na podzim uzavřené
odběrové kontrakty s odpovídající
cenou, pak nakonec za dodávky
dostane zaplaceno a bude moci
uhradit jak kupní cenu, tak i ná-
klady na překlenutí své krize. Po-
kud je uzavřeny nemá... Pak se
dostává do pozice čistého speku-
lanta a při poklesu ceny elektřiny
za tuto spekulaci tvrdě platí.
A pokud kontrakty má, ale ne-

umí řídit cash-flow, pak jde o ještě
daleko horší manažerské selhání
než neschopnost uřídit riziko.

Zkraťte tu agonii
Pokud obchodník neumí řídit rizi-
ko nebo cash flow či prostě při
spekulacích neodhadne budoucí
vývoj a zkrachuje, pak to není
v žádném případě ohrožení věro-
hodnosti burzy (jak se obávají
někteří ministerští úředníci).
Není to ani ohrožení trhu jako

takového ani ostatních nezávis-
lých dodavatelů elektřiny. Naopak
– je to to nejsprávnější a logické
řešení. Bude jenom dobře, pokud
agonie nebude trvat dlouho.

Autor, ekonom a právník, přednáší na VŠE

Tomáš Sedláček se mýlí. Ve všem
Petr Houdek, Petr Koblovský

Č íst rozjímání Tomáše Sed-
láčka začíná být pro ekono-
my stále úpornější. Pone-

chme stranou jeho analýzy založe-
né na biblických či beletristicko-
pohádkových metaforách – každý
komentátor má svou autorskou li-
cenci. Ovšem jeho vykreslování
ekonomické vědy již hraničí
s pouťovým kejklířstvím. Slovy
Sheldona Coopera, fyzika z ame-
rického sitcomu The Big Bang
Theory, »zredukoval velkou myš-
lenku vědy na sérii anekdot, kaž-
dou z nich přizpůsobenou délce
návštěvy toalety«.
Dle Sedláčkova nejnovějšího

textu (Intelektuální stop-stav
aneb Ekonomické retro, HN 19.
února) má matematická ekono-
mie v poslední době navrch. Při-
čemž modely jejích stoupenců prý
fungují jen za stabilního vývoje, ji-
nak nikoliv. Sedláček se mýlí ve
všem a k tomu si i odporuje. Dle
něj tento přístup znamená, že eko-
nomiku »stačí tu a tam správně
po(h)ladit, promazat«, aby hned
v dalším odstavci dodal, že jde na-

opak o přístup »vynálezců, stavi-
telů, architektů ekonomiky«.
Převažuje-li v posledním deseti-

letí nějaký směr bádání, pak jím
není ekonomie matematická, ale
behaviorální – zkoumání založe-
né zejména v psychologických
podkladech lidského chování.
Behaviorální ekonomové již dese-
tiletí modelují burzy jako místa
ovládaná i emocemi. A ani v minu-
losti hospodářská věda nespustila
ze zřetele proměnlivost lidské du-
še (psal o ní už Sedláčkův oblíbe-
nec lord Keynes v roce 1936).
Třeba model s »averzí k nejisto-

tě« předvídá zhoršení ochoty pod-
stupovat rizika (podnikatelská,
spotřebitelská), stalo-li se prostře-
dí nepředvídatelnější. Obdobný
behaviorální model ukazuje, že li-
dé pociťují ztráty mnohem inten-

zivněji než zisky. Napíšeme-li, že
investovat se vyplatí s 90% prav-
děpodobností, je k investici ocho-
ten téměř každý. Když formuluje-
me totéž coby 10% riziko, že in-
vestice zbankrotuje, řada lidí se jí
vyhne… Jsou to snad neužitečné
modely – dnes, kdy média infor-
mují zvláště negativním tónem?
Roku 2002 byla udělena tzv. No-

belova cena za ekonomii právě za
tento směr zkoumání. A to po de-
setiletích od zveřejnění původních
výzkumů, které musely prokázat,
jak robustní a užitečné jsou ve vy-
světlování ekonomických jevů.
Kritika pana Sedláčka je proto mi-
nimálně o dvacet let zastaralá.
A konečně Sedláčkův závěr

o ekonomech, kteří jen potvrzují
svá morální přesvědčení a před-
sudky: není sporu, že se ekono-

mové drží svých hodnot, jako se
jich drží fyzik, biolog či lékař. Pře-
váží-li však v jejich práci tyto hod-
noty či předsudky nad vědeckým
přístupem, pozná se to poměrně
rychle. Zůstává otázka, kdo bude
důvěřovat člověku, jenž nahradil
odbornost za kázání své víry.
V mnoha otázkách se také eko-

nomové shodují bez ohledu na své
politické či morální přesvědčení:
třeba že blahobyt snižují regulace
cen, dotace zemědělcům, mini-
mální mzda či uplatňování cel.
Rovněž není jen náhodou, že čím
vzdělanější občan je, tím více začí-
ná přemýšlet jako ekonom.
O ekonomické vědě coby nábo-

ženství se svými křižáckými vý-
pravami, vyháněním heretiků
a zbožňováním svatých tisků jsou
popsány knihy. Pohříchu kromě
zábavných paralel neposkytují vů-
bec nic pro zhodnocení, je-li něja-
ká hypotéza či model pravdivý či
nikoliv. Jde jen o takové kecání.

P. Houdek je studentem Fakulty financí
a účetnictví VŠE a MFF UK. P. Koblovský je

asistentem na katedře institucionální
ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE
(v roce 2008 absolvoval Yale Law School).

Adam Černý
www.ihned.cz/cerny

Ministři obrany zemí Severo-
atlantické aliance se sjeli
minulý týden do Krakova,

aby si vzájemně vysvětlovali to, co
většina z nich ví či tuší již nějaký
čas. S jásotem vítaný nástup nové-
ho prezidenta Spojených států jen
tak neodstraní rozpor v americ-
kém a evropském přístupu k afg-
hánskému boláku. Barack Obama
už loni zpod Vítězného sloupu
v Berlíně vzkázal, že v bojích pod
Hindúkušem se spojenci počítá,
a evropští spojenci, tedy hlavně ti
kontinentální, se do něčeho po-
dobného příliš nehrnou. A pokud
navyšují počty svých vojáků, tak
je posílají na východ a sever, kde
je o poznání větší pravděpodob-
nější, že se jim vyhnou zranění či
nedejbože smrt.
Vzhledem ke stavu věcí v Afghá-

nistánu není podobné zdráhání
zcela nepochopitelné. Ale zvláště
v Německu jako by si dosud nepři-
pouštěli, že není příliš prozíravé

počítat, že vojáky bundeswehru,
kteří v minulém desetiletí vykroči-
li za hranice Spolkové republiky,
se podaří dostat zase tam, kde byli
za studené války. V Berlíně by si
měli přiznat, že s pádem železné
opony Německo znovu nabylo
svou jednotu, a zbavilo se tak své
omezené suverenity, ale že mu zá-
roveň přibyla odpovědnost vyplý-
vající z jeho postavení v Evropě.
Dosud mohlo Německo v Evro-

pě sloužit jako příklad země, která
už jen kvůli hluboké vzpomínce
na vlastní minulost ví, že kromě
zájmů vlastních je třeba slaďovat
zájem širšího celku. Bylo a je to
patrné v politické a ekonomické
rovině. Afghánistán představuje
důležitý test, co se týče zahraniční
bezpečnosti.

Odkud kdo bere rady
Obstát v něm nebude snadné.
V Berlíně vládne velká koalice
křesťanských sociálních demokra-
tů, z nichž zvláště ti druzí jsou vůči
afghánskému angažmá notně zdr-
ženliví. Ohledy na voliče budou ve

zbývajících měsících do zářijových
parlamentních voleb do Bundesta-
gu tyto tendence pouze posilovat.
Zbývá jen maličká, ale úplně ma-
ličkatá otázka zvící červíka po-
chybností: Bylo by zcela od věci
někde tady hledat kus vysvětlení
zdráhavosti českých sociálních de-
mokratů, kterou předváděli v ne-
dávné parlamentní debatě o české
misi v Afghánistánu?
I pro jen mírně zasvěcené není

velkým tajemstvím, že předseda
ČSSD si pravidelně vyslechne rady
svých stranických kolegů z Evropy
a že většina těchto rad zní v jazyce

Johanna Wolfganga Goetha. Není to
snad společnost spojená se jmé-
nem prvního poválečného sociálně-
demokratického německého kanc-
léře Willyho Brandta, která se stará
o vydávání měsíčníku Trend? Pro
nepozornější čtenáře: To je onen
měsíčník, kterému svou inzercí – ke
škodě reputace jistě úctyhodného
projektu – pomáhal zcela neúcty-
hodný hoteliér Bohumír Ďuričko,
toho času obžalovaný za vraždu, jež
neblaze korunovala jeden dnes ne-
právem zapomínaný večírek.
Takovéto glosy by mohly vypa-

dat jako zbytečně poťouchlé štul-

ce. Jenže afghánské téma je nato-
lik vážné, že tak či onak se vždy
končí u otázky, kterou nelze niku-
dy obejít: Chce snad ten, kdo cou-
vá z Afghánistánu, postrčit domi-
no tak, aby se překotila i kostka
sousedního Pákistánu? Kdyby se
tam dostali k moci islamističtí ra-
dikálové, nemuseli by jako v Íránu
jadernou bombu a rakety pokout-
ně vyvíjet. Obojí už Pákistán má.

Vojáci doma a venku
Je možné, ba dokonce nutné se
v NATO bavit, jak dosáhnout, aby
se v Afghánistánu etabloval režim,
jaký přinejmenším nebude ochot-
ně hostit lidi, kteří v září 2001 na-
vedli unesená civilní letadla na
New York a Washington. Pokud
nenastane obrat, jaký se dnes
snad rodí v Iráku, bez účasti jed-
notek ze západních zemí se to ne-
obejde. Vojáci stojící na národ-
ních hranicích jako kdysi Chodo-
vé s čakany na Šumavě dnes málo
zmohou.
Dnešní hrozby, jak drasticky

a dramaticky ukázalo 11. září

2001, přicházejí jinými cestami.
Těm, co mají třebas i dobré důvo-
dy nemít v oblibě George W. Bus-
he, se sluší připomenout, že když
padaly věže newyorských dvoj-
čat, úřadoval v Bílém domě ani
ne tři čtvrtě roku. Takže vedle
kritiky toho, jak na teroristické
útoky reagoval, by se slušelo při-
dat i výtky, že vinou zmatků
a kompetenčních sporů příslušné
služby nevzaly dostatečně vážně
na vědomí varovné signály, které
upozorňovaly na blížící se nebez-
pečí.
Stejně tak by se však slušelo

vedle kritiky všeho, co se dá eufe-
misticky označit jako odvrácená
či ukrývaná tvář boje proti teroris-
mu, konstatovat, že po děsivé pre-
miéře 11. září 2001 dosud nenásle-
dovala žádná stejně děsivá reprí-
za. Kdo se chce bavit o Afghá-
nistánu, – tedy nejen Američané,
ale i Evropané a v Česku vláda,
ale i opozice – měl by, dříve než
otevře ústa, mít na mysli přede-
vším a hlavně toto.

adam.cerny@economia.cz

Metr na univerzity II
Tomáš Němeček
www.ihned.cz/nemecekt

O xford vede žebříček již sedmý rok za sebou a ještě
zvýšil své vedení před rivaly z Cambridge. Cambrid-
ge má lepší výsledky ve vědě, ve vstupních testech a v

umístění absolventů. Prvenství Oxfordu pomáhají vyšší
výdaje na studentská zařízení, úroveň pedagogů a vyšší
podíl prvotřídních studentů... Tolik citát z Timesů; tak dale-
ko ještě s univerzitními žebříčky v Česku nejsme. Letošní
druhé srovnání HN by se dalo shrnout třemi body:
1. Úspěšnost Karlovy a Masarykovy univerzity (případně

ČVUT a VUT) se v měřených oborech vyrovnává. Praha je
branou na Západ i k další kariéře, Brno ji předčí v zájmu o
studenty i absolventy a leckdy má i lepší výzkum.
2. I letošní žebříček HN ilustruje kritický stav některých fa-

kult. Pokud Právnická fakulta ZČU v Plzni skončila potřetí za
sebou poslední a pokud jejích 132 akademiků za pět let vy-
tvořilo 1 (slovy jeden) výsledek zachycený v databázi Rady
vldáy pro výzkum a vývoj... Pak asi její akreditace pro post-
graduální studium není ohrožena jen tak, z pražské zavilosti.
3. Čím dál víc fakult se začíná zajímat o své absolventy. A

není náhodou, že to dělá nejvíc Brno, které nemůže pohodlně
žít z roku založení 1348. tomas.nemecek@economia.cz

Moravia: Král z Třince je nahý

Chce snad ten, kdo
couvá z Afghánistánu,

překotit domino do
sousedního
Pákistánu?

”
TÝDEN ZA TÝDNEM

Každé pondělí o světě, lidech
a událostech v něm

Každý komentátor má svou autorskou licenci.
Ovšem jeho vykreslování ekonomické vědy již

hraničí s pouťovým kejklířstvím.

”

Afghánská alianční debata a český červík pochyb

TOMÁŠ CHRENEK. Dokud ceny rostou, je snadné být »úspěšný«.
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Langer u břehu moře
Jiří Leschtina
www.ihned.cz/leschtina

H leďme, hleďme: Hned 270 zahraničních dělníků přijalo
nabídku ministerstva vnitra a za letenku a kapesné pět
set eur odjíždí domů! Pohoda televizních záběrů z od-

letu první padesátky se ale vytratí se zjištěním, že v krizovém
roce u nás přijdou o práci desítky tisíc cizinců. To už se při
pohledu na Langerovu akci spíš vybaví Borovského verš:
»Stokrát plivni do moře, ono se nezpění.«
Podle Langera přijde první fáze odchodu dvou tisíc lidí

(pokud se jich ovšem tolik přihlásí) státní pokladnu na šede-
sát milionů korun. Nebylo by levnější umožnit propuštěným
migrantům hledat si novou práci tady? Argument, že budou
zabírat pracovní místa úplně nesedí. Vždyť i v době krize bu-
de práce, kterou Češi nechtějí dělat, za níž jsou cizinci ochot-
ni se stěhovat.
Navíc tisíce lidí dál proudí do země i díky podivným klient-

ským agenturám, které pak vedou cizince jako své zaměst-
nance. Ministr Langer nás ubezpečuje, že »už po agenturách
jdeme«. Jenže to by také musel vyrazit na šéfy velkých sta-
vebních podniků, kteří vydělávají na spolupráci s těmito ma-
fiemi, jež jim dělníky dodávají. Bylo by nutné změnit zákony,
umožňující podnikatelům najímat si levně agentury místo
dělníků, a vyhnout se tak i nutnosti platit za cizince pojištění.
Langerova akce dobrovolných návratů se týká jen cizinců

s platným povolením k pobytu. Spousta zahraničních dělní-
ků, kteří jsou v zoufalé situaci, tady dál bude hledat práci na-
černo. Možná by bylo na čase umožnit těmto lidem, kteří
jsou v zoufalé situaci, vyjít z »podzemí«. A dát jim možnost
buď odletět ze země, anebo si zkusit najít legálně práci, třeba
za pomoci různých občanských organizací.
Takovýto generální pardon by nakonec byl výhodný pro

stát. Méně již pro ředitele stavebních molochů, kteří mají
ohromný vliv mezi politiky a budou je přemlouvat k plivání
na břehu moře. jiri.leschtina@economia.cz
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Lenka Zlámalová
www.ihned.cz/zlamalova

Střední Evropou se šíří obavy
ze státních bankrotů. Finanč-
níci čekají, že v nich přinej-

menším jedna, ale spíš hned něko-
lik zemí, skončí. Proto se překotně
zbavují všech měn, korunu nevyjí-
maje. Týdeník The Economist už
dává středoevropskému komentá-
ři titulek Argentina na Dunaji
v odkazu na kdysi bohatou a pro-
sperující zemi, která před osmi le-
ty skončila ve státním bankrotu.
Horkými kandidáty na pád jsou

teď hlavně Ukrajinci, Maďaři a Lo-
tyši. My žádnými z problémů, které
trápí ostatní země střední Evropy,
netrpíme. Přesto se vezeme s nimi
a bude ještě nějaký čas trvat, než
investoři procitnou z největší pani-
ky a začnou rozlišovat, kdo je sku-
tečně vážně ohrožen. Východní kri-
ze nás ale poznamená: v úvahách
o státních dluzích a euru.

Když jsme objevili úvěr
Trable, do nichž se dostali Maďaři,
Lotyši či Poláci, se nám vyhnuly,
protože jsme si nebyli nuceni půj-
čovat v eurech či francích. Ekono-
miku jsme udrželi v lepší rovnová-
ze, proto nás vysoké úroky neza-
hnaly do půjček v cizích měnách,
jaké je teď stahují ke dnu.
Až současná měnová krize

upoutala pozornost k tomu, že za
érou silné prosperity posledních
let nestály jen přímé zahraniční
investice do montoven, ale také
obrovská expanze finančních slu-
žeb a úvěrů. Kdo měl před patnác-
ti lety v Praze, Rize a Budapešti
kreditní kartu nebo hypotéku?
Skutečné bankovnictví a finanční
služby se ve středu Evropy rozje-
ly, až když sem dorazily silné ban-
ky jako Erste, KBC, UniCredit
Bank nebo Société Générale.
Právě východní úvěrový boom

dobře vysvětluje, proč se tamní
banky, na rozdíl od těch západ-
ních, nenamočily ve finanční krizi
amerických hypoték a na ně navá-
zaných cenných papírů. Nebylo
proč do tak riskantních investic
jít, když zde bylo plno kvalitních
domácích klientů hladových po
úvěrech a hypotékách.
V Česku se centrálním banké-

řům dařilo držet nízkou inflaci,
a úroky proto byly srovnatelné či
nižší než v eurozóně. Proto se půj-
čovalo v korunách a nikoho nena-
padlo brát si hypotéku v euru.
V posledním desetiletí jsme sice

stále dokola opakovali, jak politici
naši zemi v éře rekordní prosperity
zadlužují. Proti maďarským kole-
gům se ale chovali velmi zdrženli-
vě. České státní dluhy nyní dosa-
hují 30 procent HDP, maďarské 66
procent. A stejně jako lidé, i čes-
kých stát si půjčoval většinou v ko-
runách. Maďarsko naopak prodalo
většinu dluhopisů v eurech. Pád
koruny proto lidem ani státu ne-
prodražuje dluhy; pád forintu ano.

Euro: zkouška ohněm
Jenže spolu s ostatními se vezeme
ve vlně nedůvěry ke střední Evro-
pě. A to nejen k měnám, ale i ke
státním dluhům. Východní měno-

vá krize provokuje k novým úva-
hám o euru, koruně, záchranných
balíčcích i státních dluzích.
Slovenska ani Slovinska se stře-

doevropská měnová krize netýká:
mají euro. Prudké výkyvy kurzu
české podnikatele skutečně vážně
zasahují. V nejistých dobách ne-
mají pevnou kotvu. Na rozdíl od
konkurentů z Bratislavy a Lubla-
ně, kteří mají – stejně jako Češi –
čtyři z pěti zákazníků v eurozóně.
Měnová krize zní jako velmi silný
argument pro přijetí eura.
Jenže toho, kdo je silně zadluže-

ný, má vysokou inflaci a velké
státní dluhy, euro od krize neu-
chrání. Jen by ho nezasáhla krize
měnová, ale třeba realitní, která
teď tíží Irsko a Španělsko.
Maďaři by se na hranu státního

bankrotu dostali i s eurem. Člen-
ství v eurozóně totiž nezaručuje,

že investoři půjčují všem státům
za stejný úrok. Naopak, tzv. spre-
ads (rozdíly mezi úroky němec-
kých státních dluhopisů, považo-
vaných za bezpečné, a ostatních
zemí) se stále zvětšují. Slováci
a Slovinci sice platí eurem, úroky
z jejich státních dluhopisů se však
od německých liší o 30 procent
a 49 procent. My euro nemáme –
a půjčujeme si jen o 16 procent
dráž než Němci.
Všechna pro a proti euru teď ve

velké ekonomické krizi prochází
zkouškami ohněm. Na jedné stra-
ně dá společná měna jistotu ex-
portérům i dovozcům. Na druhé
straně ale bere moc krotit inflaci.
Evropská centrální banka se při
určování sazeb bude vždy řídit
hlavně podle největších ekonomik
Německa a Francie. Kdo bude za-
žívat výrazně rychlejší růst ekono-

miky a inflaci, zakládá na přehna-
nou expanzi úvěrů a realitní bubli-
ny, jejichž prasknutí teď trápí Špa-
něly a Iry. Prudkým pádem a rece-
sí platí za nevhodně nízké úroky
a levné peníze. Pomohly roztočit
spirálu finanční krize – podobně
jako ji roztáčely velmi levné pení-
ze, které nízkými sazbami pouštěl
do americké ekonomiky dlouho
ceněný šéf Fedu Alan Greenspan.
A na druhé straně: nízké úroky

nejsou zárukou, že si levně bude
půjčovat i stát.
Při rozhodování o euru máme

výhodu, že série krizí – od finanční
a realitní po středoevropskou mě-
novou – ukazuje všechna pro
a proti euru v tak ostrém světle,
v jakém bychom je v klidnějších
časech nikdy nepoznali. Čím dál
jasněji je také vidět, že rozhodnutí
je čistě politické. Žádný tým eko-

nomů neodpoví, jestli je víc stabil-
ní kurz pro vývozce nebo volnost
a nezávislost v úrokových sazbách.

Půjčíte Kalouskovi?
Středoevropská měnová krize nutí
i k ostražitosti v záchranných plá-
nech. Masivním pouštěním peněz
do ekonomiky by teď vláda mohla
napáchat víc škody než užitku.
Všechny státní dluhopisy ze

střední Evropy mají investoři mo-
mentálně v kolonce »riziko«. Ner-
vózní finančníci si dvakrát roz-
myslí, zda půjčí zrovna vládě ze
střední Evropy. O vládní dluhopi-
sy totiž na trhu není nouze. Všich-
ni, od USA po Německo, se před-
hánějí v záchranných plánech na
dluh. A kdyby Miroslavu Kalous-
kovi nikdo nepůjčil, budeme vlast-
ní vinou rychle tam, kde jsou Ma-
ďaři. lenka.zlamalova@economia.cz

Jak přežít středoevropskou bouři

KOMU Z NICH VĚŘÍTE? Premiéři Tymošenková (Ukrajina), Gyurcsány (Maďarsko), Godmanis (Lotyšsko – minulý týden rezignoval) a Topolánek.

Kácení alejí je
kšeft pro dřevaře
Když některý státní orgán začne
vážně tvrdit, že je potřeba něco
udělat pro občana, můžete se –
minimálně v Čechách – vsadit, že
se za tímto »dobráctvím« skrývá
s určitostí nějaký lokální ekono-
mický zájem. Nyní se policie vyta-
sila s názorem, že je potřeba chrá-
nit řidiče, protože jich v loňském
roce zahynulo díky alejím 166, ne-
boť se jejich auta roztříštila o stro-
my rostoucí poblíž silnice (U sil-
nic jen letos zmizí patnáct tisíc
stromů, HN 18. února).
Veřejným tajemstvím je přiroze-

ně, že toto kácení alejí má vliv na
růst obratu dřevařských firem,
které takto »jistě rády« řidičům
v nouzi pomohou.
Dejme tomu, že je statistika věro-

hodná. Těch 166 řidičů ale nějakým
způsobem porušilo silniční pravi-
dla. Častým účastníkem a obětí
těchto nehod jsou návštěvníci so-
botních diskoték, kteří pod vlivem
alkoholu vyrážejí cestou na věč-
nost. Stromy jako takové za nic ne-

mohou. Aleje jsou kulturně estetic-
kým fenoménem a víra v to, že se
po jejich vykácení počet mrtvých ři-
dičů na silnicích omezí, je nesmysl.
Prohlédněte si statistiky u našich
západních sousedů po stejně »ús-
pěšné« akci a poznáte, že se nic ne-
změnilo. Stromy jsou pouze nevin-
né oběti. Jediný, kdo se bude vskut-
ku radovat a mnout si ruce, budou
dřevařské firmy. Pavel Hrdina, Praha

Plyn škodí víc,
než píše Bursík
Ministr Martin Bursík nejen v HN
(Kdo se zazelená, překoná krizi,
14. ledna), ale i v dalších médiích
adoruje zemní plyn jako ekologic-
ké palivo. Velmi se však mýlí.
Plyn je sice mimo jiné šetrný

v místě užití, nikoli však v místě
těžby a během přepravy. Při těžbě
plynu a jeho přepravě na tisíciki-
lometrové vzdálenosti dochází
k provozním únikům a ty význam-
ně podporují globální oteplování.
Hlavní složkou zemního plynu

je metan, což je zhruba dvacetkrát

agresivnější skleníkový plyn než
obávaný CO2. Mezinárodní energe-
tická agentura tyto úniky u zemní-
ho plynu z Ruska odhaduje na tři
procenta. Navíc na dopravu plynu
je třeba poměrně dost energie, je-
jíž výroba zatěžuje životní prostře-
dí. To je jen jeden z důvodů, proč
bychom na plyn rozhodně neměli
spoléhat více než dnes.

Luboš Kahoun, Hradec Králové

Stále premianti?
Jak ještě dlouho?
Lenka Zlámalová v komentáři Pra-
ha není Budapešť (HN 19. února)
optimisticky hodnotí pozici České
republiky vůči dalším zemím stře-
doevropského regionu.
Má takový optimismus reálný

základ, nebo jde jen o zbožné přá-
ní? Ministr Kalousek se ve svých
veřejných vystoupeních razantně
staví proti dalšímu masivnímu za-
dlužování státu a poukazuje na ri-
zika rostoucích nákladů na splá-
cení dluhu v budoucnu. To je
chvályhodný a správný přístup.

Jak si ale vysvětlit skutečnost, že
stejný ministr plánuje tento rok zvý-
šit závazky státu skokově o stovky
miliard korun? Letos chce vláda
uzavřít dvě obří státní zakázky: ná-
kup transportérů a likvidaci ekolo-
gických škod, obě zvýší závazky
státu o téměř 250 miliard Kč. Pokud
k těmto závazkům připočteme od-
hadovaný schodek rozpočtu roku
2009 ve výši kolem 150 miliard,
jsme na sumě 400 miliard Kč no-
vých závazků jenom za letošní rok.
Ministr Kalousek by měl kromě

škrtání »drobných« navrhnout
skutečné úspory. Na prvním místě
zrušit obě zmíněné diskutabilní
státní zakázky, také zrušit předra-
žené tendry na dálnice a železnič-
ní koridory a vyhlásit nové. Pros-
tor ke škrtům v provozních výda-
jích státu je opravdu velmi široký.
Autorka komentáře se domnívá,

že ekonomika potřebuje velmi níz-
ké úrokové sazby. Zapomíná, že
právě extrémně nízké sazby byly
příčinou finanční krize. ČNB dlou-
hodobě udržuje sazby na nižší
úrovni, než je inflace. Měla by se
vrátit ke konzervativnímu přístu-
pu se sazbami 1 – 2 % nad inflací.

Stát není schopen krizi řešit. Mo-
hl by ale výrazně pomoci tím, že
v době všeobecné nejistoty zde bu-
de jeden důležitý subjekt – stát – ve
finančně stabilním a zdravém sta-
vu. Praha není Budapešť. Zatím.

Martin Řehořek, makléř, Praha

Ne, jen jsem
citovala ministra
Čtenář Radim Kopecký mi vytkl,
že ve své kritice státní podpory jes-
lí (A jak to, státe, vlastně víš?, HN
12. února) vycházím z »naprosto
mylného předpokladu«, že nám
unie nařizuje umístit třetinu dětí
do tří let do jeslí. (Unie nám přece
jesle nenařizuje, HN 18. února).
Já však nevycházela z žádného

předpokladu, ale – jak jsem vý-
slovně uvedla – z článku ministra
Petra Nečase v HN, který zde na-
psal: »Po pádu komunismu se pre-
ference rychle změnily a počet dě-
tí v jeslích se v důsledku klesající
poptávky snížil na půl procenta.
Bez chybějící poptávky by stát
musel hledat donucovací mecha-

nismy, jak děti do jeslí umístit,
a to na úkor svobody rodin.«
Místo poněkud dlouhé varianty

»Unie nám sice výslovně nenaři-
zuje, že třetina dětí v jeslích musí
být, ale ministr tvrdí, že by to tak
dopadlo, a on to jistě ví, protože
je ministr« jsem zvolila zkratku,
že třetina dětí bude muset být
v jeslích. Pokud jsem tím méně in-
formované čtenáře, než je pan Ko-
pecký, zmátla, omlouvám se.

Alena Melichová, Praha

DOPISY A E-MAILY

V rubrice DOPISY A E-MAILY uveřejňuje re-
dakce odpovědi na články a dopisy čtená-
řů, které vyjadřují jejich názory. Vyhrazuje
si právo příspěvky krátit a redakčně upra-
vit. Texty označené * u podpisu jsou v ne-
zkrácené formě uveřejněny na webové ad-
rese: blog.ihned.cz/ctenari. Anonymní texty
redakce nezveřejňuje. V rubrice CHYBY
A VYSVĚTLENÍ napravuje pochybení a od-
povídá na dotazy k obsahu i jazyku HN.

Kontaktní adresy:
telefon: 233 073 041
e-mail: dopisy.hn@economia.cz
pošta: HN, oddělení dopisů,

Dobrovského 25, 170 55 Praha 7

S cenou proudu
nelze na burze
manipulovat!
Petr Koblic

Přestože jsem zvyklý pro-
blematiku cen energií
neustále vysvětlovat, ně-

které názory mne stále udivu-
jí. Zvláště, když se jedná o tak
váženou osobu, jakou je pre-
zident Svazu průmyslu a do-
pravy Jaroslav Míl, který
v HN prohlásil: »Náš trh je zá-
vislý na pohybu cen v Němec-
ku, kde máte čtyři hráče. ...
Ten trh nemá ani elementární
pravidla, žádný dozor. Zatím-
co akciová burza podléhá do-
zoru, který má zabránit mani-
pulaci, energetická burza nic
takového nemá.« (Energetika
se nedá řídit jako výroba co-
ca-coly, HN 18. února)
Jsem přesvědčen, že kolega

Míl přeceňuje vliv velkých ev-
ropských producentů na ceny
elektřiny. Stačí se podívat na
konkrétní čísla. Například na
trhu v Německu se zobchodu-
je za rok asi deseti- až patnác-
tinásobek celkové roční spo-
třeby energie, cca 15 procent
z toho na burze v Lipsku.
Představa, že při tak obrov-
ském obchodovaném množ-
ství (jde o zhruba 500 miliard
eur!) by byl někdo dlouhodo-
bě schopen ovlivňovat kurz
elektřiny, je absurdní.
Obdobná je i situace u nás.

Na Energetické burze Praha
se loni zobchodovalo celkem
34 TWh elektrické energie.
Objem obchodů s elektřinou
na celém českém trhu pak či-
nil zhruba 120 TWh, což před-
stavuje přes 2,5násobek celé
české spotřeby! Většina trhu
tak (stejně jako v Německu)
stále prochází přes londýnské
mezibankovní brokery, což
představuje výzvu získat ještě
větší podíl pro nás.
Energetická burza Praha,

přestože funguje necelé dva
roky, je dnes uznávanou ev-
ropskou komoditní burzou.
Má přes 30 členů z deseti ev-
ropských států (více než ma-
teřská Burza cenných papírů
Praha) a objemem obchodů
patří mezi pět největší ener-
getických burz v Evropě. Od
března působí vedle ČR a Slo-
venska i v Maďarsku. Trh je
plně likvidní a transparentní.
Tržní podíl jakéhokoliv sub-
jektu nepřesahuje jednu třeti-
nu celkového objemu obcho-
dů, což je zcela srovnatelné
s rozložením tržních podílů
na Burze cenných papírů.
Jsem proto přesvědčen, že

připomínky Jaroslava Míla
k transparentnosti cenotvor-
by chtějí spíše poukázat na
domněnku, že velké energe-
tické firmy stavějí málo zdro-
jů, aby energii v Evropě udr-
žely jako nedostatkové zboží.
Tak jsem vždy jeho názoru ro-
zuměl. A to také považuji za
legitimní téma k diskusi.

Autor je předsedou představenstva
a generálním ředitelem Burzy cenných

papírů Praha
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Sparta nenadchla, ale má, co chtěla
■ Jarní část fotbalové ligy záhájili sparťané výhrou 1:0 v Olomouci ■ Zápas byl přerušován kvůli problémům v hledišti
Jan Malý

Sparta sice v prvním jarním kole
nenaplnila očekávání zlepšené
hry, přesto veze po vlastním gólu
obránce Aleše Škerleho, který si
do branky srazil centr Patrika
Bergera, z Olomouce vítězství.
A tím i potvrzení ataku na místa,
jež zaručují účast v Lize mistrů.
Nahráli jí k tomu i konkurenti –
třetí Ostrava padla v Brně a dru-
há Mladá Boleslav nečekaně pod-
lehla doma Jablonci.
Žádný velký jásot však na

Spartě zatím zřejmě nepropukne,
předvedený výkon totiž nemohl
oba trenéry, Jozefa Chovance
a Martina Haška, nadchnout. Olo-
mouc byla opticky o něco lepším
týmem, branku ale vstřelit nedo-
kázala. »Naplnili jsme cíl, s kte-
rým jsme do Olomouce jeli, tedy
tři body. Po jednom utkání je za-
tím brzo něco dalšího hodnotit,«
zůstal střízlivý Jozef Chovanec.
Sparta se o těsný výsledek mu-

sela bát. Vlnu emocí zdvihl v na-
stavení střet Jaromíra Blažka
s Goce Toleským v pokutovém
území. »Podle mě to byla penalta
a myslím, že rozhodčí nejdříve
ukázal na penaltu,« řekl po zápase
Toleski. »Já jsem byl klidný, roz-
hodčí signalizoval hned odkop,«
nabídl svůj pohled na jeden z klí-
čových momentů zápasu sparťan-
ský obránce Roman Hubník.
V nastaveném čase pak ještě

po velkém závaru střílel Ordoš
z malého vápna těsně vedle hos-
tující branky. »Odklonilo se od
nás štěstí, ale kluky musím po-
chválit za bojovnost. Bohužel
jsme tu rozhodující chybu dnes
udělali my,« litoval domácí trenér
Zdeněk Psotka.
Chovanec nasadil do základní

sestavy čtyři nové hráče, do obra-
ny Romana Hubníka s Manuelem
Pamičem a do zálohy Juraje Kuc-
ku s Igorem Žofčákem. Posily ne-
propadly, ale ani Spartu nevytáh-
ly z herní šedi. »Byl jsem s nimi
spokojen,« uvedl Chovanec.
Bolavým místem Sparty byla na

podzim obrana, která v Olomouci
nastoupila ve zcela novém slože-
ní, když v ní zůstal pouze stoper
Tomáš Řepka. Vedle něho se po-
stavil olomoucký odchovanec
Hubník, na němž se podepsal her-
ní výpadek z FK Moskva. »I když

můj výkon nebyl tak, jak jsem si
představoval, výhra to přebije,«
hodnotil Hubník. V útoku Sparty
nastoupil podle očekávání osamo-
cený Jan Holenda, jenž svou dů-
raznou hrou a pohybem trochu za-
městnával domácí defenzivu. Nej-

větší ohrožení ale pro domácího
brankáře Petra Drobisze zname-
naly střelecké pokusy Patrika Ber-
gera ze střední vzdálenosti. Na
druhé straně se na hrotu od začát-
ku objevil ze Slavie půjčený stře-
lec Goce Toleski. Svým výkonem

sice zastínil sparťanského útoční-
ka, ale svou velkou šanci z úvodu
utkání nedokázal proměnit.
První jarní kolo se neslo ve

znamení nového zákona, v rámci
něhož policisté nedohlížejí na zá-
pas přímo na stadionu. Na Hanou

dorazila slušná návštěva, ale pře-
devším sparťanští fanoušci zneu-
žili nových pravidel a svým běs-
něním vydatně zaměstnávali do-
mácí pořadatelskou službu.
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Štěpánek v životní formě
■ Třicetiletý český tenista prožívá nejlepší úvod sezony v kariéře
Mimořádnou formu předvádí
v úvodní části této sezony Radek
Štěpánek. Český tenista se po vý-
hře na turnaji v Brisbanne a před
týdnem v San Jose probojoval do
finále i v Memphisu. Výsledek zápa-
su o titul proti Američanu Andymu
Roddickovi byl znám až po uzávěr-
ce tohoto vydání, přesto je jasné,
že jde zatím o nejlepší start sezony
v kariéře třicetiletého tenisty.

Osm výher v řadě
Semifinálová výhra v San Jose
nad překvapením turnaje, Izrael-
cem Dudim Selou, byla už letošní
šestnáctou Štěpánkovou výhrou
z osmnácti zápasů. Za poslední tý-
den devatenáctý hráč světového
žebříčku porazil světovou šestku
Roddicka (v semifinále v San Jo-
se) i sedmičku Juana Del Porta.
»Cítím se skvěle a s každým zápa-
sem jsem sebevědomější,« citova-
la agentura AP Štěpánka, který

v minulé sezoně čekal na šestnác-
té vítězství až do května. »Jsem za
to šťastný. Slouží mi zdraví, ne-
mám žádné potíže a to je pro mě
velmi důležité. Na tom se dá sta-
vět,« prohlásil český tenista.
Štěpánek se díky výborným vý-

konům posouvá v žebříčku. Zatím-
co rok začínal jako šestadvacátý
hráč světa, po turnaji v San Jose
už byl hodnocen jako devatenáctý
a úspěch v Memphisu ho může po-
sunout ještě dále. Zatím nejvýš
v kariéře byl Štěpánek v žebříčku
ATP osmý, v červenci 2006.
Po dlouhé době se svěřenci tre-

néra Petra Kordy vyhnuli zranění
a přípravu mohl absolvovat napl-
no. »Při zápasech necítím únavu.
Navíc, když jste fit, tak hned máte
větší sebevědomí. Jsem prostě ja-
ko dobré víno: čím je starší, tím je
lepší,« řekl Štěpánek.
Momentální životní formu Ště-

pánka oceňují i soupeři. Poražený

semifinalista v San Jose Sela po
zápase označil Štěpánka za hlavní-
ho favorita na titul. »Nedal mi
šanci. Hrál velmi dobře a podle
mě celý turnaj vyhraje. Jestli bude
hrát ve finále jako dnes, bude
k neporažení,« řekl izraelský te-
nista, který nedokázal najít odpo-
věď na Štěpánkův servis a prohrál
3:6, 1:6.

Opět proti Roddickovi
Ve finále v Memphisu Štěpánkovi
zkřížil cestu opět Andy Roddick.
Minulý týden v San Jose ho Štěpá-
nek poprvé dokázal porazit, když
vyhrál ve třech setech 3:6, 7:6
a 6:4. Předchozí čtyři souboje
prohrál. Američan postoupil do
souboje o titul díky sobotnímu se-
mifinálovému vítězství 2:6, 7:6
a 6:4 nad Lleytonem Hewittem
z Austrálie. »Rád bych tady po se-
dmi letech konečně zase vyhrál,«
vzkázal Američan. (hdo)

Memphis – semifinále: Roddick (1-USA) – He-
witt (Austr.) 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, Štěpánek – Sela
(Izr.) 6:3, 6:1. Čtvrtfinále: Štěpánek (5-ČR) – Del
Potro (2-Arg.) 7:6 (9:7), 6:4, Roddick (1-USA) –
Querrey (8-USA) 6:4, 3:6, 6:3, Hewitt (Austr.) –
Ch. Rochus (Belg.) 6:2, 6:3. Ženy – finále: Aza-
renková (2-Běl.) – Wozniacká (1-Dán.) 6:1, 6:3.
Semifinále: Wozniacká (1-Dánsko) – Keothavon-
gová (4-Brit.) 6:1, 6:0, Azarenková (2-Bělorusko)
– Lisická (6-Něm.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:1). Čtyřhra –
finále: Azarenková, Wozniacká (2-Běl./Dán.) –
Fedaková, Krajicková (Ukrajina/Niz.) 6:1, 7:6
(7:2).
Buenos Aires – finále: Robredo (3-Šp.) - Mona-
co (Arg.) 7:5, 2:6, 7:6 (7:5). Čtyřhra - finále:
Granollers, A. Martin (Šp.) - Almagro, Ventura
(Šp.) 6:3, 5:7, 10:8.
Bogota – finále: Martínezová-Sanchezová (7-
Šp.) - Dulková (3-Arg.) 6:3, 6:2. Čtyřhra - finále:
Llagosteraová, Martínezová-Sanchezová (1-Šp.) -
Dulková, Pennettaová (2-Arg./It.) 7:5, 3:6, 10:7.
Dubaj – finále: V. Williamsová (6-USA) – Razza-
nová (Fr.) 6:4, 6:2. Semifinále: V. Williamsová (6-
USA) – S. Williamsová (1-USA) 6:1, 2:6, 7:6 (7:3),
Razzanová (Fr.) – Kanepiová (16-Est.) 6:1, 6:2.
Čtyřhra – finále: Blacková, Huberová (1-
Zimb./USA) – Kirilenková, A. Radwaňská
(Rus./Pol.) 6:3, 6:3.
Marseille – finále: Tsonga (4-Fr.) – Llodra (Fr.)
7:5, 7:6 (7:3). Semifinále: Tsonga (4-Fr.) – Djoko-
vič (1-Srb.) 6:4, 7:6 (7:1), Llodra (Fr.) – Simon (2-
Fr.) 7:6 (7:5), 6:2. Čtyřhra – finále: Clément,
Llodra (Fr.) – Knowle, Ram (1-Rak./Izr.) 3:6, 6:3,
10:8. (čtk)

TENISOVÉ VÝSLEDKY

JÍZDA. Radek Štěpánek dosáhl v Memphisu po výhře na Izraelcem
Selou na druhé turnajové finále za sebou.
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Josef Káninský
www.ihned.cz/kaninsky

Začíná fotbalové jaro, nebo pod-
zim? Kdyby platilo to druhé, vše
by do sebe zapadalo a fotbalisté
Baníku Ostrava by podali svůj
standardní výkon z úvodních kol
tohoto ligového ročníku. Jenže
jejich včerejším vystoupením
v Brně začala druhá část soutěže
a mezitím se slezský celek vypra-
coval v postrach všech soupeřů.
Prohrou 0:2 se vrátil o půl roku
zpět a v dalších kolech bude mu-
set dokázat, že to byl jen nechtě-

ný flashback, nikoli chuť zopako-
vat si podruhé tentýž příběh.
Někdy zhruba uprostřed září kr-

čil trenér Karel Večeřa rameny.
Všechno v týmu fungovalo podle
jeho představ, mezihra snesla přís-
né měřítko, jenže výsledky byly
všelijaké. Když se dařilo dávat gó-
ly, soupeř jich dal víc, a když se
střelecky nedařilo, více než solid-
ní přípravná fáze byla k ničemu.
A totéž, byť v pozměněné sestavě
oproti podzimu, předvedli hosté
v neděli v Králově Poli.
Ještě v září si nakonec všechno

sedlo a výsledky, které přišly, vy-

nesly Baník až na třetí místo prů-
běžné tabulky. Večeřa ustál svou
pozici a obhájil herní styl. V pod-
statě stejným se pod ním muž-
stvo bez Tomáše Galáska a Václa-
va Svěrkoše, zato s Lukášem Vá-
chou a Janem Hablem prezento-
valo i na brněnském trávníku, po-
stupně zasypávaném novým sně-
hovým přídělem.
Baník ví, jak se hraje po kříd-

lech, má ve svém středu tvořivé
hráče, schopné předkládat finální
přihrávky, a disponuje i zakončo-
vateli. Robert Zeher, na podzim
většinou náhradník, ale koruno-

val ofenzivní snažení týmu ranou
z otočky do tyče. Baník tlačil do-
mácí k jejich brance, tempo
a tlak stupňoval, těžko mu co vy-
tknout. Ale góly nikde.
Brno se divákům představilo

jako vyměněné hlavně v tom, že
v jeho sestavě nebyl hráč, který
by se schovával před míčem ne-
bo přehazoval zodpovědnost na
jiného. Nový trenér Miroslav Be-
ránek udělal z melancholického
mužstva zase takové, jaké v srp-
nu porazilo Liberec o tři góly.
Včera se Jihomoravané rado-

vali po dvou skvěle sehraných

akcích. První gól dal (konečně
v novém dresu po loňském pří-
chodu z Nantes) Marek Heinz,
jenž si včas naběhl mezi obrán-
ce, kteří jako by nevěřili, že
zrovna on je schopen skórovat
hlavou. Druhá branka padla
v době počínajícího baníkovské-
ho tlaku a pro Tomáše Doška ji
připravil Elton Lira. Hosté si už
několikrát předtím měli všim-
nout, že Beránek z něj (alespoň
protentokrát) vydupal všechny
tvořivé schopnosti, které v něm
už dlouho s různou intenzitou
pohořívají.

Baník hrál jako v září, Brno jako v srpnu

OKOPÁVANÁ. Domácí Olomouci proti sparťanské obraně nepomohla ani zimní útočná posila, Goce Toleski. (Na snímku ho atakuje Jiří
Kladrubský.)
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Olomouc – Sparta 0:1
Branka: 73. Škerle vlastní. Rozhodčí: Králo-
vec. ŽK: Rossi, Šuškavčevič, Kobylík – Holen-
da, Kušnír, Hušek, Žofčák. Diváci: 7118. Polo-
čas: 0:0. Olomouc: Drobisz – Rossi, Šuškav-
čevič, Škerle, Onofrej – Kaščák, Hořava (68.
Kobylík) – Doležal (90. Hudec), Melinho, M.
Hubník (77. Ordoš) – Toleski. Sparta: Blažek
– Kušnír, R. Hubník, Řepka, Pamič – Kladrub-
ský – Kulič (89. Vacek), Berger (84. Hušek),
Kucka, Žofčák – Holenda (63.Wilfried).

Brno – Ostrava 2:0
Branka: 30. Heinz, 57. Došek. Rozhodčí: Pří-
hoda. Bez karet. Diváci: 5350. Poločas: 1:0.
Brno: Lejsal – Kuncl, Trousil, Dvorník, Čou-
pek – Heinz (81. Živný), Kalivoda (84. Smut-
ný), Mareček, Lira – Pospěch (64. Šural), Do-
šek. Ostrava: Vašek – Vácha (74. Rajtoral),
Neuwirth, Bolf, Tchuř – Marek, Hable (46.
Lukeš), Otepka, Lička – Střihavka, Zeher.

Mladá Boleslav – Jablonec 1:2
Branky: 51. Papadopulos - 26. Čížek, 47.
Lafata. Rozhodčí: Jech. ŽK: Papadopulos -
Lafata, Hloušek. Diváci: 3065. Poločas: 0:1.
Boleslav: Miller - Kalina, Janíček, Procház-
ka, Mach – Dittrich (53. Nečas), Sylvestre,
Opiela (57. Kúdela), Poláček - Papadopulos,
Pecka (68. Táborský). Jablonec: Špit - Zá-
bojník, Pavlík, Kučera, Hamouz – Čížek (79.
Michálek), Eliáš, Loučka, Hloušek (89. Krej-
čí) - Haurdič (72. Valenta) - Lafata.

Teplice – Liberec 1:0
Branka: 37. Stožický. Rozhodčí: Kocourek. ŽK:
Holeňák. Diváci: 2670. Poločas: 1:0. Teplice:
Grigar – Vidlička, Lukáš, Klein, Rosa – Ljeva-
kovič, Matula, Vachoušek (74. Mareš), Stožic-
ký (85. Verbíř) – Mahmutovič, Vondrášek (79.
Smejkal). Liberec: Zlámal – Gebre Selassie,
Holeňák, Košťál, Janů – Papoušek (84. Radzi-
nevičius), Gecov (78. Smetana), Dort (66. Ho-
chmeister), Dočkal – Nezmar, Blažek.

Žižkov – Zlín 1:1
Branka: 90.+3 Sabou – 41. Kroča. Rozhod-
čí: Adam. ŽK: Sabou, Gabriel, Pilař – Kroča,
Kroupa, Bača. Diváci: 1652. Polčas: 0:1.
Žižkov: Bartalský – Vaculík, Pilař, Gabriel,
Koukal – Stracený (21. Kučera), Sabou,
Švancara, Vozábal (81. Hušbauer) – Pospíšil
(63. Kalod), Straka. Zlín: Baránek – Čelůst-
ka, Kroča, Zbožínek, Trubila – Vyskočil (90.
Konečník), Dostálek, Rýdel, Šmahaj (85.
Musil) – Bača, Kroupa (77. Žůrek).

Kladno – Bohemians Praha 1:0
Branka: 27. Procházka. Rozhodčí: Makovička.
ŽK: Strnad, Cigánek, Bartoš – Fenyk. Diváci:
1570. Poločas: 1:0. Kladno: Pavlík – Bartoš,
Drsek, Beneš, Procházka – Cigánek (90+1.
Bartek), Strnad, Szabo, Zoubele (84. Hajník) –
Klinka (88. Zachariáš), Šilhán. Bohemians:
Belaň – Macháček, Turtenwald, Horáček,
Grznár – Fenyk (66. Vošahlík), Eismann (80.
Galbavý), Zoubek, Novotný, Dobeš – Kincl.

České Budějovice – Příbram 2:2
Branky: 43. Homoláč, 69. Hudson – 3. Kle-
sa, 70. M. Štochl. Rozhodčí: Paták. ŽK: Ho-
rejš, Benát – Pleško, Klesa. Diváci: 2989.
Poločas 1:1. Č. Budějovice: Kučera – Rie-
gel, Horejš, Hunal, Leština – Benát, Hílek,
Homoláč (62. Hudson), Šíma (46. Stráský) –
Mezlík (85. Klavík) – Sedláček. Příbram:
Hruška – Plašil, Müller, J. Štochl, Pleško –
Klesa, Borek, Tarczal, Fantiš (46. Mapanya)
– Huňa, De Oliveira (62. M. Štochl).

1. Slavia 16 11 4 1 37:11 37
2. M. Boleslav 17 9 4 4 24:18 31
3. Ostrava 17 9 3 5 30:18 30
4. Sparta 17 9 3 5 28:17 30
5. Liberec 17 7 5 5 21:18 26
6. Olomouc 17 7 5 5 21:22 26
7. Teplice 17 7 4 6 18:14 25
8. Jablonec 17 7 4 6 18:21 25
9. Brno 17 6 5 6 19:16 23

10. Plzeň 16 5 7 4 23:19 22
11. Příbram 17 5 4 8 19:23 19
12. Bohemians 17 6 1 10 23:30 19
13. Č. Buděj. 17 3 10 4 16:24 19
14. Kladno 17 4 4 9 10:27 16
15. Žižkov 17 3 3 11 17:27 12
16. Zlín 17 2 4 11 9:28 10

Dnešní dohrávka 17. kola: 17.15: Slavia –
Plzeň (ČT2).

17. KOLO



Martina Hrubana
Už za tři týd-
ny by mohl
hrát první
zápas To-
máš Ro-
s i c k ý .
Kouč Arse-
nalu Arséne Wenger sice
svoji novou předpověď ohled-
ně návratu více než rok zraně-
ného záložníka okamžitě za-
klepal na dřevo, ale v Londýně
jeho slovům věří. »V tréninku
vypadá Tomáš neskutečně sil-
ně,« vyslal příznivý signál We-
neger k fanouškům i směrem
k české fotbalové reprezenta-
ci.

Ta hokejová může s obdi-
vem (a zároveň i trochou stes-
ku) sledovat výkony Tomáše
Vokouna v NHL. Proč ob-
div, to jasné. Brankář Floridy
vychytal v sobotním zápase
proti Bostonu už třetí čisté
konto v uplynulých deseti
dnech. Český gólman kryl 41
střel hráčů nejlepšího celku
soutěže a spolu s Radkem
Dvořákem, který zařídil
dvěma góly výhru 2:0, byl vy-
hlášen hvězdou zápasu. A proč
stesk? Díky skvělé formě své-
ho brankáře se Florida posu-
nula už na šesté místo v tabul-
ce Východní konference a míří
k účasti v play-off. V tom pří-
padě se bude muset český tým
na mistrovství světa obejít bez
Vokouna.

Když se americký lyžař Bo-
de Miller odhlásil z víken-
dových závodů Světového po-
háru v Sestriere brali to mnozí
jako odezvu na nepříliš vyda-
řené mistrovství světa. Sjez-
dař-rebel má ale jiné starosti
než nahánět ztracenou formu.
Miller přiznal, že víkend strávil
s roční dcerou Neesyn Da-
cey, o níž neměl lyžařský svět
do soboty ani ponětí. »Nesna-
žil jsem se to utajit, jen se sna-
žím, aby můj život byl skuteč-
ně soukromý,« prohlásil jedna-
třicetiletý Američan.

Návrat Lance Ar-
mstronga na závodě Kolem
Kalifornie je zatím spíše trium-
fální jízdou proti rakovině,
proti níž bojuje cyklistova na-
dace, než spanilou jízdou se-
dminásobného vítěze Tour de
France. Sedmatřicetiletý jez-
dec ztratil přes minutu v so-
botní časovce a celkově je až
šestý. Ještě hůře se vede
Floydu Landisovi, který
závodí poprvé po vypršení tre-
stu za doping, nebo další cyk-
listické legendě Carlosi
Sastremu.

MIMO HRU
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05:59 Studio 6 Ranní infoservis ČT
08:30 Sezame, pojď si hrát (78/78)
09:00 Miláček TV příběh podle Maupassanta
10:30 Moje rodina II (8/13) Britský sitcom
11:00 Objevování planety Oceán (1/13)
12:30 Sama doma Být doma a nehloupnout
13:30 Rodina a já Jak řešit rodinné problémy
13:50 Okouzlení VIII (54/54) Rodinná sága
14:40 Soudkyně Amy IV (17/24) Seriál USA
15:25 Simpsonovi XIX (5/20) Anim. seriál
15:50 Věříš si? Dynamická soutěž
16:30 Kouzelná školka Pohádky pro nejmenší
17:00 AZ-kvíz Soutěž pro každého
17:30 Kluci v akci Vaření evropským státníkům
18:00 Události v regionech
18:25 Černé ovce Reportáže, testy, rady
18:45 Večerníček Podiv. cesta ježka Aladina
19:00 Události, sport, počasí
20:00 Proč bychom se netopili 5/10 Seriál ČR
21:00 Na cestě po středozápadě Srí Lanky S
21:30 Reportéři ČT Kauzy, příběhy a rozhovory.
22:10 Tajné akce StB (8/40) Akce Bojanovice
22:30 Miluj bližního svého Thriller (1998)

05:59 Dobré ráno Ranní proud zajímavostí
08:30 Panorama Počasí prostřednictvím kamer
09:10 Klíč Magazín pro zdravotně postižené
09:55 Kvarteto Rodičovská dovolená
10:25 Kultura.cz Přehled kulturního dění
11:45 Za školu Akční soutěž ze středních škol
12:10 Zkus mít vkus Co je malé, to je milé
12:35 Bílé ovce Příběhy s dobrým koncem
12:50 Děti v Čechách (7/10) Cyklus portrétů
13:20 ETV 1 (1/6) Jazykový kurz angličtiny
13:35 Misa a vlk Švédský film (2003)
14:55 Ledové srdce Portrét Roalda Amundsena
16:00 Dobrodružství vědy a techniky
16:30 Slavia - Plzeň Zápas fotbalové ligy
19:30 Musicblok M. Horáček a Ruda z Ostravy
20:00 Souboj vojevůdců (8/13) Barma 1944
20:50 Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy
21:20 Krásný ztráty I. Procházková a L. Feldek
21:45 Restart (8/8) Nevíš dne ani hodiny ?
22:00 V odborné péči (21/43) Seriál USA
22:30 Události, komentáře
23:10 Q Svět viděný queer pohledem
23:40 Film point Hormonální akvárium.

05:59 Snídaně s Novou Náskok po celý den
08:35 Zorro. Meč a růže (5) Telenovela (2006)
09:25 Poslední sestup Dobrodružný film 2000
11:25 Odložené případy IV (13) Krimiseriál
12:20 Můj přítel Monk V (6) Detektivní seriál
13:15 Pohřešovaní III (17) Kanadský seriál
14:10 Kobra 11 VII (7) Německý akční seriál
15:10 Hvězdná brána V (19) Sci-fi seriál
16:05 Las Vegas. Kasino (7) Americký seriál
17:00 Odpolední Televizní noviny
17:35 Kriminálka New York II (1) Krimiseriál
18:30 Ulice (1211, 1212) Seriál ČR
19:30 Televizní noviny
19:50 Sportovní zpravodajství
19:58 Předpověď počasí
20:00 Kobra 11 XII (12) Německý krimi seriál
21:00 Víkend Příběhy štěstí, proher a objevů
21:40 Dr. House III (7) Americký seriál (2006)
22:35 Sběratel kostí Americký thriller (1999)
00:45 Mrtvá zóna IV (10) Hororový seriál
01:30 Áčko Jasnovidcem za dva víkendy
02:20 Novashopping
02:40 Konec vysílání

06:15 Teleshopping
06:35 Petr Pan a piráti (46) Animovaný seriál
07:10 Oggy a škodíci Animovaný seriál
07:25 Will & Grace VII (5) Komediální seriál
07:55 Přátelé II (24) Americký sitcom
08:25 M*A*S*H (250) Americký válečný seriál
08:55 Panelák (77) Komediální seriál (2008)
09:40 Odpadlík II (19) Americký akční seriál
10:40 Právo a pořádek III 14 Kriminální seriál
11:40 To je vražda, napsala IV (11) Krimiseriál
12:40 Sabrina - mladá čarodějnice II (8)
13:10 Will & Grace VII (6) Komediální seriál
13:40 Policie - New York (119) Krimiseriál
14:40 Čarodějky I (8) Americký seriál (1998)
15:40 Médium III (5) Kiminální seriál USA
16:40 Zločiny ze sousedství II (14) Krimiseriál
18:00 5 proti 5 Rodinná soutěž
18:55 Zprávy TV Prima Sport TV Prima
19:30 Přátelé III (1) Americký sitcom
20:00 Ošklivka Katka (65) Romantický seriál
21:20 Nic než pravda Lhát se nemá
22:25 Božská mrcha (8) Americký akční seriál
23:25 Žralok I (8) Americký kriminální seriál
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basketbal
NBA: Dallas – Sacramento 116:95, Golden
State – Oklahoma City 133:120, Miami – Phi-
ladelphia 97:91, Utah – New Orleans 102:88,
Washington – San Antonio 67:98.
Liga mužů – 31. kolo: Opava – Prostějov
80:88, Pardubice – USK Praha 79:76, Ostrava
– Nymburk 62:90, Poděbrady – Nový Jičín
82:80, Kolín - Liberec 86:96.
Liga žen – 27. kolo, Skupina A2: Sparta Praha
– BK Tábor 59:62, Basket Slovanka - Hradec
Králové 55:74, Karlovy Vary - Strakonice 70:59.

biatlon
MS – závod s hromadným startem žen: 1.
Zajcevová (Rus.) 34:18,3 min.
(2 tr. okruhy), 2. Kuzminová (SR) -7,5 (2), 3.
Jonssonová (Švéd.) -12,3 (2), ... 10. Vítková
(ČR) -56,4 (2). Štafeta žen (4x6 km): 1. Rusko
(Slepcovová, Bulyginová, Medvedcevová, Zaj-
cevová) 1:13:12,9 , 2. Německo -1:15,1 (3), 3.
Francie -1:27,5 (1), ... 12. Česko (Vítková, Vej-
narová, Zvařičová, Tryznová) -7:23,9 (6). Muži
– závod s hromadným startem: 1. Landertin-
ger 38:32,5 min. (3 tr. okruhy), 2. Sumann
(Rak.) -8,9 (3), 3. Čerezov (Rus.) -13,9 (2).
Štafeta na 4x7,5 km: 1. Norsko (Svendsen,
Berger, Hanevold, Björndalen) 1:08:04,1 (2 tr.
okruhy/9 dobíjení), 2. Rakousko -12,6 (0/7), 3.
Německo -32,7 (0/10), .... 10. ČR (Šlesingr, Ví-
tek, Dostál, Soukup) -3:11,4 (3/10).

boby
Mistrovství světa – dvojboby mužů: 1.
Rüegg, Grand (Švýc.) 3:42,20 (55,56+
55,56+55,40+55,68), 2. Florschütz, Kühne
(Něm.) 3:42,42, 3. Holcomb, Tomasevicz (USA)
3:42,60, ... 18. Danilevič, Stokláska (ČR)
3:45.29 (56,23+56 ,29+56,39+56,38).

cyklistika
Kolem Kalifornie – 7. etapa (143 km): 1. No-
centini (It.) 3:24:43 hod., 2. Roulston (N. Zél.),
3. Weening (Niz.) st. čas, ... 44. Armstrong -
2:19. Průběžně: 1. Leipheimer 27:39:02 hod.,
2. Zabriskie (USA) -36, 3. Rogers (Austr.) -45,
...Armstrong -1:46.

fotbal
Anglická liga – 26. kolo: Aston Villa – Chel-
sea 0:1, Arsenal – Sunderland 0:0, Bolton –
West Ham United 2:1, Middlesbrough – Wigan
0:0, Stoke – Portsmouth 2:2, Manchester Uni-
ted – Blackburn 2:1, Fulham – West Bromwich
2:0, Liverpool – Manchester City 1:1, New-
castle - Everton 0:0.
Francouzská liga – 25. kolo: Grenoble – PSG
0:0, Le Havre – Auxerre 1:2, Lorient – Sochaux
1:2 (za hosty 1 gól Svěrkoš) Nancy – Lyon 0:2,
Nantes – Caen 1:1, Toulouse – Valenciennes
0:0, Nice – Rennes 0:1, Marseille - Le Mans
0:0, St. Etienne - Bordeaux 1:1, Lille – Monako
2:1.
Italská liga – 25. kolo: Boloňa – Inter Milán
1:2, AS Řím – Siena 1:0, Palermo – Juventus
0:2, AC Milán – Cagliari 1:0, Catania – Reggina
2:0, FC Turín – Udine 1:0, Fiorentina – Chievo
2:1, Lecce – Lazio Řím 0:2, Neapol – FC Janov
0:1, Sampdoria Janov – Bergamo 1:0.
Německá liga – 21. kolo: Bayern Mnichov –
Kolín nad Rýnem 1:2, Bielefeld – Bochum 1:1,
Chotěbuz – Brémy 2:1, Karlsruhe – Frankfurt
0:1, Mönchengladbach – Hannover 3:2, Stutt-
gart – Hoffenheim 3:3, Wolfsburg – Hertha
Berlín 2:1, Schalke – Dortmund 1:1, Leverku-
sen - Hamburk 1:2.
Španělská liga – 24. kolo: Pamplona - Nu-
mancia 2:0 (1 gól Plašil), Valladolid - Málaga
1:3, Huelva - Almería 1:1, Mallorca - Santan-
der 1:0, FC Sevilla – Atlético Madrid 1:0, FC
Barcelona – Espaňol Barcelona 1:2, Real Mad-
rid – Betis Sevilla 6:1, Villarreal – Gijón 2:1,
Getafe – Bilbao 1:1, La Coruňa – Valencia 1:1.

lední hokej
NHL: Washington - Pittsburgh 5:2 (2:1, 3:1,
0:0). Sobota: Philadelphia – Pittsburgh 4:5
(1:0, 0:3, 3:2) za hosty Sýkora 0+1, Montreal –
Ottawa 5:3 (2:0, 3:2, 0:1) Plekanec 1+0,
Hamrlík 0+2, Dallas – Chicago 1:3 (0:1, 0:2,

1:0) za hosty Havlát 0+1, Los Angeles – Phoe-
nix 3:6 (1:1, 1:3, 1:2) za hosty Hanzal 0+2, Z.
Michálek 0+1, San Jose – Atlanta 3:1 (0:0,
0:0, 3:1) za domácí M. Michálek 0+1, Buffalo
– NY Rangers 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) za domácí
Špaček 0+1, Edmonton – Calgary 2:3 po sam.
nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 – 0:0) za domácí
Hemský 1+0, NY Islanders – New Jersey 4:0
(1:0, 1:0, 2:0), Florida – Boston 2:0 (0:0, 0:0,
2:0) Dvořák 2+0, Tomáš Vokoun odchytal za
Floridu, kryl 41 střel, Columbus – Anaheim 2:5
(0:2, 1:2, 1:1), Minnesota – Detroit 5:2 (2:0,
2:1, 1:1) Škoula 1+0 – Kopecký 1+0, St. Louis
– Nashville 0:1 v prodl. (0:0, 0:0, 0:0 – 0:1),
Toronto – Vancouver 2:3 po sam. nájezdech
(1:0, 1:1, 0:1 – 0:0) za domácí Kubina 0+1.
Kontinentální hokejová liga: Omsk – Nižně-
kamsk 4:5 v prodl. (Klepiš 1+0, Jágr 0+1 –
Kohn 1+2), Din. Riga – Novosibirsk 3:2 po
sam. nájezdech (za domácí Novák 0+1), Dyna-
mo Moskva – Novokuzněck 6:1 (za domácí
Rachůnek 1+0), MVD Balašicha – Viťaz Če-
chov 7:1 (za domácí Marušák 0+1), Spartak
Moskva – Nižnij Novgorod 5:3 (za hosty Brendl
0+1), Din. Minsk – Chabarovsk 3:2. Neděle:
Barys Astana – Togliatti 3:4 po sam. nájezdech
(za hosty Klouček 0+1), Čerepovec – Čeljabin-
sk 3:0, Jaroslavl – Ufa 3:1, Petrohrad – Magni-
togorsk 3:0, Voskresensk – Kazaň 1:4.
První liga – čtvrtfinále play-off : Hradec Krá-
lové – Vrchlabí 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Konečný
stav série: 4:2.

snowboarding
Závod SP na U-rampě ve Stonehamu: Muži:
1. Batchelor, 2. Martin (oba Kan.), 3. Malin (Fin.),
... 38. Černík (ČR). Průběžné pořadí SP: 1. Ao-
no 2600, 2. Fudžita (oba Jap.), 3. Crépel (Fr.)
1690, ... 50. Černík 275,1, 114. Nečas 17, 121.
Ress (oba ČR) 14,3. Obří slalom: eny: 1. Kobe-
rová (Něm.), 2. Takeučiová (Jap.), 3. Güntherová
(Rak.), ...33. Vojtěchová (ČR). SP průběžně: 1.
Güntherová 4890, 2. Takeučiová (Jap.) 3450, 3.
Koberová 3232, ...43. Vojtěchová 160.

lyžování
Obří slalom SP mužů v Sestriere: 1. Cuche
(Švýc.) 2:49,57 (1:22,76+1:26,81), 2. Görgl
2:50,23 (1:24,04+1:26,19), 3. Raich 2:50,46
(1:23,73+1:26,73), ... Krýzl nepostoupil do 2.
kola, Záhrobský (oba ČR) nedokončil 1. kolo.
Superkombinace mužů: 1. Baumann (Rak.)
2:25,73 (1:35,23+50,50), 2. Lizeroux (Fr.)
2:26,05 (1:36,44+49,61), 3. Innerhofer (It.)
2:26,41 (1:35,64+50,77) a Janka (Švýc.)
2:26,41 (1:36,51+49,90), ... Krýzl, Trejbal (oba
ČR) – nedokončili. Průběžné pořadí SP (po
28 z 37 závodů): 1. Kostelič 802, 2. Grange
771, 3. Raich 769, ... 68. Krýzl 78, 113. Trejbal
14, 129. Vráblík 8, 139. Záhrobský (všichni ČR)
2. Sjezd SP žen v Tarvisiu: 1. Stechertová
(Něm.) 1:59,94, 2. Vonnová (USA) -0,01, 3.
Pärsonová (Švéd.) -0,39, ... 60. Křížová (ČR)
-5,84. Superobří slalom: 1. Vonnová (USA)
1:21,72, 2. Suterová (Švýc.) -0,51, 3. Mazeová
(Slov.) -0,67, ... 49. Záhrobská -3,07, 50. Kří-
žová (obě ČR) -3,37. Průběžné pořadí SP (po
25 z 34 závodů): 1. Vonnová 1374 b., 2. Maria
Rieschová (Něm.) 1075, 3. Pärsonová 960, ...
8. Záhrobská 472.

sportovní střelba
Mistrovství Evropy – vzduchové zbraně, pi-
stole: Ženy: 1. Grozděvová (Bulh.) 487,4 b.
(388+99,4), 2. Salukvadzeová (Gruz.) 484,4
(384+100,4), 3. Marušková-Hyková (ČR) 483,9
(383+100,9). Puška: 1. Pejčicová (Chorv.)
500,5 (397+103,5), 2. Gaussová (Něm.) 499,3
(398+101,3) 3. Kalná-Habartová (ČR) 498,8
(397+101,8, rozstřel 10,1). Muži – běžící
terč: 1. Bergström (Švéd.), 2. Stěpanov, 3. Bli-
nov (oba Rus.), 4. Jonáš, ... 8. Januš. Druž-
stva: 1. Rusko (Stěpanov, Blinov, Marčenko)
1728, 2. Ukrajina 1708, 3. ČR (Jonáš, Januš,
Losos) 1697.

sportka
V 8. týdnu byla včera tažena tato čísla: I. tah:
1, 4, 9, 11, 27, 41. Dodatkové číslo : 40. II. tah:
11, 18, 25, 29, 36, 37. Dodatkové číslo: 48.
Šance 276 073. (čtk)

VÝSLEDKYPlzeň šlape i v play-off
■ Předkolo vyřazovacích bojů: Plzeň – Třinec 4:2, Vítkovice – Liberec 3:1

Michael Mareš

Plzeňští hokejisté posledních pět
zápasů v základní části vyhráli
a vítěznou sérii dokázali prodlou-
žit i v úvodním zápase předkola
play-off. Vyrovnané utkání proti
Třinci, který Západočeši v základ-
ní části třikrát porazili, rozhodli
ale až ve třetí třetině.

Straka přitáhl diváky
Pro Plzeň je to v mnohém přelomo-
vá sezona. S návratem Martina
Straky jako hráče i generálního ma-
nažera se elegantně vyřešil odchod
Tomáše Krále do čela Českého sva-
zu ledního hokeje. Plna nadějí
oprášila Plzeň opět pověst města
pivního a hokejového. Najednou tu
znovu bylo vyprodáno, znovu se
bouřilo ve víře v časy dávno minulé
(Plzeň hrála naposledy finále v ro-
ce 1992!). Fanoušci plnili ochozy –
hlavně díky počáteční euforii se Pl-
zeň stala týmem s druhou nejvyšší
návštěvností domácích zápasů,
v průměru chodilo do ČEZ Areny
6620 diváků.

A »nová« Plzeň se Strakou v če-
le šlapala. Prvních pět zápasů pod
trenérem Pavlem Hynkem, pře-

mýšlivým stratégem a neokouka-
nou tváří extraligových střídaček,
Západočeši vyhráli a otevřeli příz-
nivcům obzory do široka. »Velké
oči« ale nevydržely dlouho. Jak už
to tak u Plzně bývá, forma kolísá
ve výrazných sinusoidách. Propad
navíc umocnily zprávy, že hráči
nedostávají výplaty včas, mizerné
výkony brankářské ikony Romana
Málka a v podstatě financemi vy-
nucený odchod elitního útočníka
Petra Vampoly do Ruska.

»Přestalo se nám dařit, do toho
finanční problémy, zužoval se ká-
dr. Před poslední reprezentační
přestávkou jsme byli pár bodů
před play-out, a kluci se dokázali
zvednout. Klobouk dolů, ať už
před starými, jak to táhnou, tak
před mladíky, kteří opravdu
dřou,« pochválil tým Hynek na
klubovém webu.

V období, kdy se výhry s poráž-
kami střídaly naprosto pravidelně,
Straka zcela vyčníval a jeho vliv
na mužstvo byl vidět jako největší
písmeno u očaře. Nejmarkantněji
se zvedl Tomáš Vlasák. Vedle Stra-
ky jeho kariéra znovu vyrašila, na-
konec až ke třetímu místu v ka-
nadském bodování. Dobrou formu

potvrdil i včera, když si připsal tři
asistence.

Dvojí role lídra
Ač se Strakovy výkony na postu
generálního manažera dají hodno-
tit až s odstupem, zatím to vypadá,
že dvojroli zvládl. Minimálně tedy
na ledě. HN ho po polovině zá-
kladní části vyhlásily jako nejlepší
extraligovou posilu a totéž by pla-
tilo i nyní, kdy soutěž vstupuje do
své nejdůležitější části. V zápase
proti Třinci to potvrdil dvěma góly.
»Cítíme se normálně. Jsme rádi, že
nejsme nikde vzadu. Můžeme se
dostat dál, a budeme o to bojo-
vat,« zůstal Straka při zemi.

Plzeň – Třinec 4:2
Branky a nahrávky: 27. M. Straka (Vlasák, Sm-
rek), 43. Vostřák (Kracík, Vlasák), 50. M. Straka
(Vlasák), 60. Kracík - 31. Balej (Vosátko), 55. To-
mík (Polanský, D. Moravec). Rozhodčí: Homola, R.
Polák. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0.
Diváci: 6104. Třetiny: 0:0, 1:1, 3:1. Stav série: 1:0.

Vítkovice – Liberec 3:1
Branky a nahrávky: 26. Jurečka (M. Barinka), 29.
Krstev (Trnka, Kvapil), 60. Hubáček (Krenželok) –
13. Kašpařík (Pletka, P. Nedvěd). Rozhodčí: Hra-
dil, Husička. Vyloučení: 3:7, navíc Žabka (Liberec)
10 min. Využití: 1:1. Diváci: 5018. Třetiny: 0:1,
2:0, 1:0. Stav série: 1:0.

»NADORAZ«. Třinecký David Moravec si sice takhle počkal na plzeňského Romana Tomase, ale spo-
kojenější nakonec mohl být domácí hráč. Plzeň díky výhře 4:2 vede i v sérii.
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Po »nebeské« klasice Bauer narazil
■ Český lyžař chtěl úspěch i ve skiatlonu, ale na úseku volným stylem se propadl až na 25. místo ■ Trenér věří štafetě

Alois Žatkuliak
www.ihned.cz/zatkuliak

V pátek doběhl Lukáš Bauer na
klasické patnáctce na mistrovství
světa v Liberci druhý a získal
stříbrnou medaili, včera ve skiat-
lonu skončil až pětadvacátý. Roz-
díl v umístění ukazuje mnohé, ale
především to, že skiatlon, tedy zá-
vod s hromadným startem rozdě-
lený na dvě části – patnáct kilo-
metrů klasicky a poté stejná por-
ce bruslením – nepatří mezi Baue-
rovy oblíbené. Přesto si trenér
českých běžců Miroslav Petrásek
jedno pozitivum ze závodu odnesl
– dobrou zprávou pro páteční šta-
fetu je umístění dalších českých
závodníků: Martin Koukal doběhl
devátý a Jiří Magál třináctý.

Plus pro štafetu
»O složení štafety mám na deva-
desát devět procent jasno. Poje-
dou Jakš, Bauer, Magál a Koukal,«
prohlásil trenér Petrásek po ne-
dělním skiatlonu. Především zá-
sluhou výkonů Magála a Koukala

se mu ulevilo. Oba se totiž v prů-
běhu sezony hodně trápili. »Dnes-
ka ale ukázali, že pokud jsou zdra-
ví, tak jedou výborně. Zvažovat
budu už jen jedno místo podle to-
ho, co předvede Dušan Kožíšek ve
sprintech,« naznačil jedinou mož-
nou změnu Petrásek. Naopak ze
hry vypadl Milan Šperl, kterému
se včerejší závod vůbec nepovedl.
»Bohužel jel špatně,« dodal Petrá-
sek.
Skiatlon se tak vlastně stal ja-

kousi kvalifikací českých běžců
o místo ve štafetě. To přiznal
i Martin Koukal. »Určitě to byl
běh o nominaci. A přiznávám, že
jsem byl trochu víc nervózní. Asi

víc než ostatní. Prostě chceme jet
štafetu o medaili a já bych byl
hrozně nerad, kdyby se jela beze
mě,« naznačil vysoké ambice čes-
kého kvarteta Koukal. Ten byl
v roli finišmana, když v prosinci
2007 česká štafeta vyhrála v Davo-
su poprvé v historii závod Světo-
vého poháru. »Štafetu jsme
schopni jet do šestého místa, na-
ším snem je ale medaile. Chtěl
bych se všemi stát na stupních ví-
tězů,« přidal se Bauer.
Jeho včerejší pětadvacátá pozi-

ce místo na druhém klasickém
úseku štafety neohrozí. Není dů-
vod. Skiatlon totiž není právě jeho
oblíbenou disciplínou, přestože
i v něm už dokázal dvakrát vyhrát
závod Světového poháru. Důvodů,
proč zaostává daleko za jeho nej-
silnější tratí patnáct kilometrů
klasicky je víc. »Ze všeho nejvíc
mi vadí taktika, kterou je tenhle
závod svázaný. A když se k tomu
přidá sněžení, jako dneska, je to
ještě horší. Pak je vlastně nemož-
né ujet v klasické části. Platí, že
v devadesáti procentech skiatlonů

se neumísťují klasici, ale bruslaři.
Klasika je spíš nucená část, kte-
rou musí všichni absolvovat, ale
na které se nic vážného neděje.
Navíc se jede ve skupině, a o to je
větší možnost pádu,« popsal Bau-
er důvody, proč má radši klasic-
kou patnáctku, kde v drtivé větši-
ně jede každý sám za sebe a takti-
ka nehraje hlavní roli.

Mazání nevyšlo
Včerejší skiatlon jeho slova sto-
procentně potvrdil. V klasické šan-
ci se sice závodilo, ale žádný z po-
kusů o roztržení vedoucí zhruba
třicetičlenné skupiny nebyl úspěš-
ný. A první dvě kola bruslení při-
pomínala spíš turistický výlet než
boj o světové medaile.
»Skiatlon Lukášovi úplně nese-

dí, ale podobně se jelo loni ve Fa-
lunu, kdy tam vyhrál. Jenže musí-
te mít úplně výborné lyže a ty ten-
tokrát bohužel neměl. Po prvním
kole bruslení to Lukášovi přestalo
jet. S tím pak nic neuděláte,« při-
znal trenér Petrásek, že servisma-
nům se tentokrát tolik nedařilo.

Zatímco v pátek Bauer špičkově
připravené lyže vynášel do nebes,
včera mohl jen smutně konstato-
vat, že tentokrát se do »mázy« ne-
trefili. »Od druhého kola bruslení
mi přestaly jet. V jednu chvíli mě
napadlo hodit lyže do lesa. To
když jsem ve stoupání předjel Ka-
naďana a on mě pak ve sjezdu su-
še předjel. Do té doby jsem se cítil
výborně, ale pak se začala guma
mezi mnou a soupeři pořád nata-
hovat. V kopcích jsem to stahoval,
ve sjezdech mi ale snadno ujíždě-
li,« popsal největší problém závo-
du Bauer.
I proto uzavřel nedělní marné

snažení přidat další cenný kov z li-
bereckého mistrovství světa opti-
misticky. »Bude to znít divně, ale
s výkonem jsem byl naprosto spo-
kojený, s umístěním vůbec ne. Ale
ještě jednou se chci na medailový
ceremoniál na libereckém náměs-
tí podívat,« prohlásil Bauer.

JAKO DEN A NOC. Po skvělém začátku na klasické patnáctce chtěl Lukáš Bauer prodat formu a pohodu i ve včerejším skiatlonu. V závodě na 15 km klasicky + 15 km volným
stylem se ale spíše trápil a nakonec dojel na 25. místě. Češi se teď upínají k štafetě, povzbuzením je včerejší 9. místo Martina Koukala i 13. místo Jiřího Magála.
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MISTROVSTVÍ SVĚTA V KLASICKÉM LYŽOVÁNÍ : L IBEREC 2009

Vše o MS na sport.ihned.cz

Alois Žatkuliak
www.ihned.cz/zatkuliak

Filmový scénář o tom, jak sporto-
vec ukončí kariéru, ale po něja-
kém čase se vrátí, aby proměnil
v realitu svůj nenaplněný sen –
být nejlepším na světě, by kritika
nejspíš nemilosrdně strhala. Je-
den takový příběh, ale skutečný,
se však odehrál, nebo spíš stále
ještě odehrává, na lyžařském
mistrovství světa v Liberci. Před
začátkem MS by asi nikoho nena-
padlo, že v hodnocení národů
podle medailových zisků nepove-
de po prvním víkendu Norsko, Ra-
kousko či jiná lyžařská země, ale
USA. Se třemi zlatými a jednou
bronzovou medailí.

Největším dílem do sbírky cen-
ných kovů přispěl sdruženář Todd
Lodwick, který včera vyhrál i dru-
hý závod v severské kombinaci.
Ke zlatu ze závodu s hromadným
startem přidal včera další za vítěz-
ství na středním můstku. »Slova
mohou jen těžko popsat mé poci-
ty. Je to jako bláznivá pohádka.
O tom, jak někdo skončí s karié-
rou, pak se vrátí a vyhraje mist-
rovství světa. To je můj příběh
a sen, který se stal skutečností,«
radoval se dvaatřicetiletý sdruže-
nář ze Steamboat Springs, který
ve Spojených státech neměl kon-
kurenci – desetkrát vyhrál národ-
ní šampionát v severské kombina-
ci a osmkrát kraloval mezi skoka-
ny. K tomu přidal šest vítězství

v závodech Světového poháru, ale
nikdy před letošním šampionátem
v Liberci nezískal žádnou medaili
na velké akci – na olympijských
hrách ani mistrovství světa, pře-
stože na OH startoval čtyřikrát
a na MS šestkrát.
Možná i proto ukončil před tře-

mi roky kariéru. Ale především
proto se loni k závodění opět vrá-
til. »Touha stát se mistrem světa
byla tím, co mě vrátilo k vrcholo-
vému sportu. A měl jsem naštěstí
kolem sebe lidi, kteří mi věřili. Ni-
kdy nikdo mi neřekl, abych se na
to už vykašlal,« popsal svůj návrat
Lodwick. Naposledy vyhrál závod
Světového poháru v lednu 2004,
v Liberci po pěti letech zatím vlád-
ne sdruženářům. »Je to můj pří-

běh. Přesto nemohu pořád uvěřit,
že jsem právě teď nejlepší na svě-
tě,« prohlásil milovník lovu, ryba-
ření, golfu a sjezdového lyžování.
»A také své ženy a psa,« dodal se
smíchem. »Právě mé manželce
patří největší díky,« dodal už zase
vážně.
Ve včerejším závodě kraloval ve

skocích i v běhu. A jak se říká,
s jídlem roste chuť. Platí to i pro
Lodwicka. »Věřím, že druhým zla-
tem to ještě nekončí. Máme tady
velice silný tým, proto máme dob-
rou šanci uspět i v závodě druž-
stev,« prohlásil Lodwick. Do me-
dailové sbírky Spojených států
v Liberci totiž přispěl i další sdru-
ženář – včerejším bronzem Bill
Demong.

HVĚZDA. Nejúspěšnější zá-
vodník dosavadního MS – sdru-
ženář Todd Lodwick.
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Američan Lodwick si užívá dvakrát zlatý návrat

Diváci chybí
kvůli počasí
i drahým
lístkům
Alois Žatkuliak
www.ihned.cz/zatkuliak

Čtrnáct a půl tisíce diváků
v pátek na stříbrné Bauerově
patnáctce ve Vesci a devět ti-
síc návštěvníků na sobotních
skocích na středním můstku
na Ještědu. A 17 200 na neděl-
ním skiatlonu. To jsou dosa-
vadní divácká maxima 47.
mistrovství světa v klasickém
lyžování v Liberci. Daleko za
očekáváním. Důvodů je víc.
Třeba některé »vychytávky«

skokanského areálu. Výstup
od parkoviště na úpatí Ještědu
nebo od konečné tramvají je
sám o sobě poměrně náročný.
Při mistrovství světa je ale na-
víc »zpestřený« náledím, zbyt-
ky sněhu v různém stadiu – od
mokré čvachtanice až po
zmrzlé hromady – dle teploty.
V závěru pak ještě impozant-
ním a strmým schodištěm z le-
šenářských trubek. Taktéž se
zbytky sněhu a ledu.
Pokud se to fanouškovi, kte-

rý investoval třeba 2500 korun
do nejdražšího lístku na so-
botní skoky, podaří bez úhony
na zdraví, je to pro něj bonus
navíc. S dalšími počítat nemů-
že. Tedy pokud nepatří do sku-
piny diváků s visačkou VIP.
Diváci, kteří si koupili nej-

levnější lístek na skoky za 500
korun, nejspíš nevěřili svým
očím, jaký »komfort« za inve-
stovanou pětistovku dostali.
Závod sledovali ze svahu na
uzavřené sjezdovce proti mon-
tovaným tribunám, zabořeni
v půlmetrové vrstvě sněhu,
a víc než sledování závodů se
museli věnovat udržení rovno-
váhy na kluzkém podkladu.
Navíc z těchto »míst nemíst«
byl ještě i mizerný výhled. »Za
lístky na tribunu v Ga-Pa při
Turné čtyř můstků jsme zapla-
tili devatenáct euro, ale za to
byl jiný komfort,« popsal pro
ČTK divácký zážitek jeden
z fanoušků, který přijel z Lito-
měřic.
Sníh a náledí byly také pří-

činou mnoha pádů. Sám to
mohu potvrdit. Sejít a vyšpl-
hat prudký kopec je výkon té-
měř s kaskadérskými prvky.
Jedna z českých divaček si při
pádu zlomila ruku, další pády,
a nebylo jich málo, naštěstí
končily bez větší úhony na
zdraví. To vše sečteno a podtr-
ženo dává výsledek, který ani
nepřekvapuje – diváci radši
zůstanou u televize. V bezpečí,
teple a s minimálními náklady.

běh na lyžích
Skiatlon mužů na 2x15 km: 1. Northug
(Nor.) 1:15:52,4, 2. Södergren (Švéd.) -3,1,
3. Di Centa (It.) -11,9,... 9. Koukal (ČR) -
32,7, 13. Magál -36,5, 25. Bauer -1:03,4,
53. Šperl (všichni ČR) -5:36,4.
15 km klasicky: 1. Veerpalu (Est.) 38:54,4,
2. Bauer (ČR) -6,3, 3. Heikkinen (Fin.) -16,
... 22. Jakš -1:30,3, 30. Magál (oba ČR)
-2:06,6.
Skiatlon žen na 2x7,5 km: 1. Kowalczyko-
vá (Pol.) 40:55,3 min., 2. Steiraová (Nor.)
-1,7, 3. Saarinenová (Fin.) -8,0, ... 20. Rajd-
lová -2:23,4, 33. Janečková -3:03,7, 42.
Erbenová -4:18,2, 50. Skalníková (všechny
ČR) -5:05,2.

severská kombinace
Stíhací závod 10 km: 1. Lodwick (USA)
24:22,3, 2. Schmid (Nor.) -13,0, 3. Demong
(USA) -33,5, ... 31. Churavý -3:29,0, 37.
Vodseďálek (oba ČR) -4:19,6.
Závod s hromadným startem: 1. Lodwick
(USA) 276,0, 2. Edelmann (Něm.) 273,7, 3.
Lamy Chappuis (Fr.) 265,2, ... 12. Churavý
246,2, 16. Dvořák 237,0, 30. Slavík 212,0,
41. Skopek (všichni ČR) 141,7.

skoky na lyžích
Skok mužů (střední můstek): 1. Loitzl
282,0 b. (103,5+99 m), 2. Schlierenzauer
(oba Rak.) 275,0 (102+99), 3. Ammann
(Švýc.) 274,5 (102+99,5), ... 9. Koudelka
(ČR) 258,5 (96,5+97), 20. Hlava 241,5
(96,5+89,5), 31. Vaculík 120,0 (93), 33.
Janda (všichni ČR) 119,0 (93).
Skok žen (střední můstek): 1. Vanová
(USA) 243,0 b. (89+97,5 m), 2. Grässlerová
(Něm.) 239,0 (93,5+93), 3. Sagenová (Nor.)
238,5 (93,5+94), ... 27. Doleželová 112,5
(70+59,5), 35. Pustková (obě ČR) 27,0 (54)
– nepostoupila do 2. kola. (čtk)

VÝSLEDKY Z MS
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A k t u á l n í k u r z C Z K / U SD

22,882
– 1,68 %

A k t u á l n í k u r z C Z K / E UR

28,810
– 0,75 %

Podniky zmrazily
nákupy aut
Podniky čekají na novelu zá-
kona umožňující odpočet
DPH u osobních podniko-
vých aut. strana 17

Dráhy za vlaky utratí
přes 4,5 miliardy
Nové vlaky jsou financovány
ze sporných miliard za vyve-
dený majetek. České dráhy
ztratily pohraniční trať.

strana 16

Král likérek Martin
Petrášek odchází

Generální ředitel největší tu-
zemské likérky opouští po je-
denácti letech božkovský
Stock. strana 19

Opel a Saab
zápasí o přežití
Osud klíčových evropských
značek koncernu General
Motors závisí na státní pomo-
ci. Saab požádal o ochranu
před věřiteli. strana 20

Obama chce snížit
rozpočtový deficit
Americký prezident Barack
Obama chce snížit rozpočto-
vý deficit USA na polovinu
do roku 2013. strana 20

Princ Max má potíže
kvůli daním
Příslušník jednoho z nejbo-
hatších šlechtických rodů tvr-
dí, že nic nedluží. strana 20

Irové se bouří proti
vyšším daním
Irsko je na tom nejhůř z celé
eurozóny. Cizí investoři ruší
pracovní místa, hrozí dvouci-
ferná nezaměstnanost.

strana 21

Unce zlata stojí
přes tisíc dolarů
Poptávka po zlatě vždy stou-
pá v nejistých časech. Znovu
se to potvrzuje i během ny-
nější krize. strana 22
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KAMIONY
VOZÍ VZDUCH
Jak čelí dopravci
světové krizi
REPORTÁŽ, strana 18

Chrenkovi hrozí vyřazení z trhu
■ V případě kolapsu Moravia Energo nahradí dodávky ČEZ, E.ON či Pražská energetika ■ Elektřina tak klientům možná zlevní

Zuzana Kubátová
www.ihned.cz/kubatova

Dnes se zřejmě rozhodne o osudu
jednoho z největších českých ob-
chodníků s elektřinou – společ-
nosti Moravia Energo ocelářské-
ho magnáta Tomáše Chrenka. Bu-
de dál dodávat proud svým klien-
tům, nebo zcela opustí trh?
Firma není schopna platit své-

mu největšímu dodavateli – spo-
lečnosti ČEZ. Ta ji už v pátek od-
střihla od zásobování. »V součas-
nosti není Moravia Energo schop-
na platit zálohové předplatby na
dodávky elektřiny,« přiznala Ch-
renkova firma v tiskovém prohlá-
šení. Důvodem je podle zprávy
ekonomická krize.

Kdo nahradí dodávky
Potíže Moravie Energo ohrožují
dodávky pro stovky větších zákaz-
níků z řad podniků a živnostníků,
mezi které patří například pražská
fotbalová Slavie, státní petrolejář-
ská firma Čepro, výrobce technic-
kých plynů Linde Gas či obchod-
ní řetězce Bauhaus, Ahold či
Penny Market. Elektřina od Mo-
ravie Energo ale může chybět také
desetitisícům domácností. Domác-
nostem i podnikům by v případě
kolapsu dodávek od jejich smluv-
ního partnera musel podle Energe-
tického zákona začít dodávat
úředně stanovený »dodavatel po-
slední instance«. Chrenkovu firmu
by tak u klientů nahradili největší
regionální dodavatelé, tedy ČEZ,
E.ON a Pražská energetika.
Během dneška se proto má roz-

hodnout, zda bude Moravia Ener-
go vyřazena ze systému, přes který
se obchodují všechny dodávky
proudu u nás – z Operátora trhu
s elektřinou (OTE). »Jejich vyřaze-

ní vážně hrozí,« řekl HN ředitel
OTE Jiří Šťastný. »Řešíme situaci,
jaká na našem trhu ještě nenasta-
la. Zatím se žádný obchodník ne-
dostal do takových potíží jako Mo-
ravia Energo. Zdá se, že Energetic-
ký zákon poprvé prověříme v pra-
xi,« uvádí šéf OTE.
Kdyby Mora-

via Energo mu-
sela z trhu ode-
jít, »dodavatelé
poslední instan-
ce« by do čtyř
dnů museli po-
stiženým klien-
tům nabídnout
vlastní cenové
podmínky. Ce-
na pro »dodáv-
ky poslední in-
stance« je sice
limitována vy-
hláškou Ener-
getického regu-
lačního úřadu,
přesto by se ale
tento scénář
mohl prodražit
– »dodavatel
poslední instance« si
může naúčtovat mimo-
řádné náklady.
»Nečekám, že

by distributoři
v roli dodavatele
poslední instance nabí-
zeli nejvyšší cenu, kterou jim
dovoluje cenový strop. Budou se
snažit si zákazníky udržet. Je v je-
jich zájmu, nabídnout férové pod-
mínky,« říká šéf ERÚ Josef Fiřt.

Zdražení, nebo zlevnění?
Ne všichni ale vidí situaci stejně.
»Zásobovat cizí klienty teď není
lukrativní. A cenový strop je sta-
noven vysoko,« tvrdí jeden z men-

ších obchodníků s elektřinou.
Některým klientům Chrenkovy fir-
my by ale konec Moravie Energo
mohl přinést i levnější ceny
elektřiny, protože za součas-
né dodávky platí více, než za
kolik lze dnes koupit elektři-
nu na burze. Mezi těmi, kte-

ří situací možná získají, je para-
doxně skupina Moravia Steel
s Třineckými železárnami, kte-
rou Chrenek také kontroluje. I to
může být důvod, proč magnát za-
tím nevyvinul větší aktivitu na zá-
chranu firmy před hrozícím kolap-
sem.
OTE o osudu Moravie Energo

rozhodne až dnes odpoledne,
zpracuje výsledky obchodování
z víkendu a výhled na úterý. Ch-
renkova firma má několik mož-
ností, jak situaci řešit.

Pokračování na straně 19

Lesy už nechtějí tajit,
kam dávají peníze
Martin Mařík
www.ihned.cz/marik

Státní Lesy ČR, jedna z největ-
ších firem v zemi, se konečně
rozhodla odtajnit své nakládání
s penězi. »V březnu seznámíme
veřejnost s tím, kolik a jakým
firmám budeme dávat na rekla-
mu a marketing,« potvrdil HN
šéf Lesů Svatopluk Sýkora
v prvním rozhovoru s médii po
nástupu do funkce.
Pokud slovo dodrží, budou

smlouvy odtajněny poprvé v ce-
lé historii podniku. Neprůhledné
marketingové zakázky lesů, roč-
ně často za stamiliony korun,

podle řady indicií mohou zneuží-
vat lobbisté. Peníze mohou kon-
čit i v pokladnách politických
stran. Letos má jít na marketing
Lesů méně než sto milionů.
Tajemstvím už podle Sýkory

nebude ani to, jak a kde mají Le-
sy uloženy dlouhodobá aktiva.
Jde o více než pět miliard korun
v různých fondech a cenných
papírech – i ty údajně mohli zne-
užívat lidé napojení na Lesy. Sý-
kora původně označil audit za
tajný, ale nyní otočil. »Nemám
problém jeho hlavní výsledky
zveřejnit,« prohlašuje.

Rozhovor s S. Sýkorou, strany 16 a 17

Marek Pokorný
www.ihned.cz/pokorny

Nejbohatší Čech a majoritní vlast-
ník skupiny PPF Petr Kellner si
vždy zakládal na tom, že své akci-
onáře nikdy nepoškodil. Nyní
o tom ale musí přesvědčit soud.
Na něj se totiž obrátilo několik

akcionářů, kteří tvrdí, že je skupi-
na PPF při výkupu akcií jedné
z jejích firem – PPF investiční
holding – ošidila o téměř dva mi-
liony korun.
Pokud uspějí, tak se Kellner

prohne mnohem víc: Na dorovná-
ní ceny by měli nárok všichni, kdo
tehdy své akcie PPF investičnímu
holdingu prodali – a impérium
nejbohatšího Čecha by to přišlo
nejméně na 160 milionů korun
plus úroky.
O co jde? Na jaře 2002 se PPF

holding rozhodl stáhnout své ak-
cie z veřejného trhu – a podle zá-
kona nabídl jejich odkup. Cenu
400 korun odsouhlasil i jím vybra-
ný znalec Martin Zvěřina.
Jenže o pouhých pět měsíců po-

zději se Kellnerova skupina roz-
hodla, že PPF holding zruší zcela
a jeho majetek vloží do nové spo-
lečnosti Ravin holding. A necha-
la si udělat nový posudek od audi-
torské firmy E&Y Valuations.

A ta došla k ceně 740 korun za ak-
cii – tedy téměř dvojnásobku.
Rozdíl cen se samozřejmě nelíbí

akcionářům – ti chtějí, aby jim
Kellnerova skupina doplatila cenu
do uvedených 740 korun na akcii.
»Říkali tehdy, že taková možnost
odkupu za 400 korun se již nebu-
de opakovat. A o pár měsíců po-
zději dávali skoro dvojnásobek,«
říká jeden z akcionářů Radek Du-
dáš. A argumentuje tím, že na ma-
jetku společnosti se během té do-
by prakticky nic nezměnilo. »Proč
je takový rozdíl, nikdo dosud ne-
vysvětlil,« dodává.

Naopak advokátka PPF Marce-
la Vilímková tvrdí, že to, že se po-
sudky liší, je zcela normální. »Kaž-
dý byl z jiného důvodu a za jiných
podmínek,« řekla.
Případ dostal na stůl soudce

Městského soudu v Praze Josef
Pařízek. A nechal si udělat již třetí
posudek, který by řekl, zda první
cena 400 korun byla v pořádku.
(I kvůli tomu se případ řeší již pá-
tým rokem). A oslovil autora dru-
hého posudku – E&Y. Jenže ten
mu příliš nepomohl. Místo toho,
aby dal jednoznačnou odpověď,
uvedl rozmezí od 300 do 1200 ko-
run na akcii. Soudci se tak obrov-
ské rozpětí, které nyní znalec uvá-
dí, nelíbí. »Připadá mi, jako by
couvali ze svých dřívějších vyjá-
dření,« říká Pařízek.
E&Y Valuations se brání. Záleží

na metodě, která se použije. A my
nejsme schopni říct, která je v da-
ném případě nejsprávnější. »Je to
právní otázka, kterou ekonom ne-
dokáže odpovědět. To musí říct je-
dině soud,« říká Vladislav Severa
z E&Y. To, že při zrušení PPF hol-
dingu došli k jednoznačné hodno-
tě 740 korun, vysvětluje tím, že je
to jiný případ, kdy je metoda jas-
ná.

Dokončení na straně 18

Soud rozhodne, zda Kellnerova
PPF neošidila akcionáře

Říkali, že možnost
odkupu za 400

korun se již nebude
opakovat. A o pár

měsíců později
dávali skoro
dvojnásobek.

Radek Dudáš, akcionář
PPF investičního holdingu
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Prosperita byla pro Irsko
zábleskem ve tmě
strana 21
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SVATOPLUK SÝKORA, generální ředitel státního podniku Lesy ČR

Stačí mi jenom pár let a z Lesů
Martin Mařík
www.ihned.cz/marik

»Věřím, že budu podnik řídit něko-
lik let,« plánuje Svatopluk Sýkora,
nový šéf obří státní firmy Lesy
ČR. Životnost jeho předchůdců se
přitom počítala jen na měsíce.
Podnikem zmítají hlavně aféry

kolem miliardových veřejných za-
kázek na lesnické práce, které vy-
pisuje pro soukromé firmy . »Po-
kud budu mít čas, zvládnu pověst
Lesů napravit,« tvrdí Sýkora.

HN: Už šest vašich předchůdců
v posledních šesti letech muselo
z rozžhaveného křesla šéfa Lesů
odejít. Jak právě vy hodláte tuhle
sérii přerušit? Proč myslíte, že vy-
držíte déle a budete úspěšnější?
Už jsem dříve přijal podobné

úkoly. Lesy jsou teď jako otlouká-
nek, ale není to jen jejich chyba.

HN: Jaké plusy máte oproti svým
předchůdcům?
Nehodnotím své předchůdce.

Mám zkušenost z velkých firem.
Možná mám výhodu i v tom, že jsem
univerzální manažer, ne lesník.

HN: ... že jste spjat s lesnickými
lobby, které spolu bojují o miliar-
dové zakázky u Lesů?
Neřekl bych přímo lobby. Ale

mám nadhled a nejsem s tím pro-
středím spojen.

HN: Kolik času na stabilizaci firmy
potřebujete?
Tři až pět let.

HN: Cítíte oporu v ministrovi země-
dělství?
Určitě. Ale snažím se mít i pod-

poru napříč politickým spektrem,
která je pro tuhle práci nezbytná.

HN: Váš bezprostřední předchůdce
ve funkci Jiří Novák navrhoval, aby
byl šéf Lesů jmenován například
na pět let prezidentem, nebo třeba
volen parlamentem. Prosazujete ta-
ké podobný návrh?
Nadstranickost je pro tuto

funkci nezbytná. Ale nezáleží to
na mně, to je věc politiků.

HN: Už se o tom aspoň diskutuje?
Pokud vím, tak ne.

V zakázkách je už jasno:
Musíme se řídit zákonem

HN: S jakou vizí do vedení státního
podniku přicházíte? Jak odstranit
neustálé spory o průhlednost
tendrů na lesnické práce, které za-
dáváte soukromým firmám? Priva-
tizovat podnik? Pronajímat státní
lesy?
Vizi mám – ne v šuplíku, ale

v počítači. Jenže to je otázka pro
politiky. Jsem člověk, který do-
stává zadání a plní je.

HN: Několik let se podnikatelé přou
o to, jestli se Lesy mají ve svých
tendrech řídit zákonem o zadávání
veřejných zakázek. Především sou-
kromé firmy tvrdí, že se tenhle zá-
kon na tak specifický obor nehodí.
I soudy už potvrzují, že se zá-

konem řídit máme. A budeme to
důsledně dělat.

HN: Dosavadní smlouvy se sou-
kromými firmami vyprší v roce
2010. V dalším velkém tendru pů-
jde opět o miliardy korun. Chystáte
se už na něj, a jak bude vypadat?
Počítám s vypsáním tendru na

tři až pět let. Už na tom samozřej-
mě děláme. Bude podle zákona,
ale s možností třeba přehodnoco-
vat ceny podle vývoje trhu.

HN: Zadal jste si audit, který má
zjistit, kde a jak mají Lesy uložena
svá aktiva. Má jít o zhruba pět mili-
ard korun, z toho až třetina je pod-
le Nováka v akciích. Víte už, kde
všude máte peníze uloženy? A jak
je případně krize znehodnotila?
Jsou vybráni správci peněz,

kteří nám vykazují výsledky.

HN: Proč byl audit nutný? Novák
říká, že na podzim nechal udělat
analýzu uložených miliard a vše
bylo v pořádku.
Nevím o takové analýze. Já si

nechávám dělat různé své audi-
ty a analýzy, když firmu přebí-
rám.

HN: Hrozí tedy financím Lesů ne-
bezpečí?
To musí audit zjistit. Ale neče-

kám špatné zprávy.

HN: Ani když je třetina peněz v ak-
ciích, které jsou teď na dně?
My přímo v akciích peníze ne-

máme. Pokud jsou akcie sou-
částí nějakých fondů, je vždy
otázka, zda je to dobře nebo
špatně.

HN: Aktiva Lesů spravují podle do-
stupných informací například spo-
lečnosti J&T Banka nebo Key In-
vestments. Proč to nepotvrdíte?
Proč nemá veřejnost právo vědět,
kde a jak má jedna z největších
státních firem uloženy miliardy ko-
run?
Jakmile budu mít výsledky au-

ditu, seznámím s nimi ministra.
A určitě budeme diskutovat
o tom, jakým způsobem to zveřej-
níme.

HN: Výsledky auditu nebudou taj-
né, jak jste dosud upozorňovali?
Nemyslím si, že by to měl být

veřejný dokument. Ale na druhou
stranu nemám problém hlavní vý-
sledky auditu zveřejnit.

HN: Kdy?
Doufám v březnu, v dubnu.

CE WOOD nám nesplácí
desítky milionů

HN: Jaký je poslední vývoj sporu
Lesů se zatím ještě největší lesnic-
ko-dřevařskou společností CE Wo-
od? V lednu jste podali na firmu
kvůli dluhům dokonce návrh na in-
solvenční řízení.
Zhruba před rokem nám CE

Wood přestal platit. Šlo tehdy
o zhruba sto milionů korun. Sjed-
nali jsme přitom s CE Woodem
splátkový kalendář. My se musí-
me chovat jako řádní hospodáři,

a navrhnout insolvenční řízení.
Pokud vím, soud by o tom měl
rozhodovat 17. března.

HN: CE Wood ale zase tvrdí, že ho
Lesy poškodily špatným zadává-
ním zakázek o skoro pět miliard ko-
run. Jednáte o nějaké dohodě?
Jednání jsou teprve v samém

počátku.

HN: Berete vážně fakturu na té-
měř pět miliard korun, kterou CE
Wood státnímu podniku poslal už
loni?
Bereme vážně každou fakturu.

Ale tuhle jsme nikdy neuznali.
Faktura se odvolává na jakýsi
znalecký posudek, že CE Wood
byl poškozen o 4,8 miliardy ko-
run. Posudek jsme nikdy neviděli.
Jsem dokonce na vážkách, jestli
vůbec existuje.

HN: Šéf CE Woodu Ivan Doubrava
však zdůrazňuje, že jste si na jeho
firmu zasedli, protože se nebála
poukazovat na neprůhledná výbě-
rová řízení Lesů. Máte přece i další
dlužníky – navrhli jste insolvenční
řízení také na někoho jiného?
Nenavrhli. CE Wood je výrazně

největším dlužníkem. Splátkové
kalendáře s jinými firmami máme
v jednotkách milionů korun, CE

Woodu jsme ho navrhli v řádu de-
sítek milionů.

Prodej bytů a hájenek teď
rozjedeme ve velkém

HN: Budou Lesy pod vaším vede-
ním pokračovat v prodeji tak zva-
ného zbytného majetku – hájenek,
bytů a dalších nemovitostí? Když
byli vaši předchůdci upozorněni
novináři na to, že při prodeji do-
chází k excesům – například pode-
zřele levným prodejům –, řekli, že
akci stopnou a prověří. Pak se uká-
zalo, že prodej za stovky milionů
korun ročně pokračoval.
Já prodej rozhodně stopnout

nechci, právě naopak. Máme
zhruba pět tisíc nemovitostí, zatě-
žuje nás starost o ně. Už loni na
podzim proto Lesy zahájily na-
prosto razantní prodej nepotřeb-
ných nemovitostí.

HN: Hodnota takového majetku se
už před několika lety odhadovala
na 800 milionů korun. Nebyla pře-
hnaná?
Určitě ne. Myslím si, že je ještě

větší.

HN: Kolik získaly Lesy tímto prode-
jem loni?

Čtyřmilionový tendr na Zvěřinovou
kuchařku byl naprosto průzračný.

Můžeme to kdykoliv a komukoliv dokázat.

”

ROZHOVOR

Dráhy za vlaky utratí přes 4,5 miliardy
■ Nové vlaky jsou financovány ze sporných miliard za vyvedený majetek ■ České dráhy ztratily pohraniční trať, má ji Arriva
Roman Šitner
www.ihned.cz/sitner

Na nové vlaky Českých drah má
jít letos 4,5 miliardy korun. Pokud
se podaří uskutečnit tendr na dal-
ších 100 rychlíkových vozů, může
to být i více.
Šéf drah Petr Žaluda to v pátek

oznámil na tiskové konferenci ve
vlaku Eurocity mezi Prahou a Ko-
línem za přítomnosti nového mi-
nistra dopravy Petra Bendla.

Koleje prokouknou
Na kolejích se má letos objevit
dvanáct nových patrových jedno-
tek CityElefant od plzeňské Ško-
dy Transportation s cenou ko-
lem tří miliard korun.
Dominantní dopravce také do-

kupuje za necelých 300 milionů
korun čtrnáct řídicích vozů, které
z vyřazených poštovních vagonů
vyrobí šumperská společnost
Pars Nova (je také součástí pl-
zeňské Škody), Krnovské oprav-
ny a strojírny dodají 13 rychlíko-
vých vozů (100 milionů) a šestice
bistrovozů za 200 milionů bude od
firmy ŽOS Vrútky.
Petr Žaluda dodává, že dráhy

nakoupí 46 vlaků, které jsou »ně-

co jako Regionova«. Zástupci
drah jsou ve svých výrocích před
uzavřením výběrových řízení opa-
trnější. Jasné ale je, že s podob-
ným konceptem za danou cenu
(46 vozů vyjde zhruba na miliar-
du) se nepřihlásí nikdo jiný než

Pars Nova, která vyrábí právě vo-
zy Regionova. Konkurenti mohou
své nabídky do výběrového řízení
podávat až do druhého dubna.
Dráhy plánují v březnu vypsat

i tendr na sto rychlíkových vago-
nů. Dosud se počítalo s tím, že

koupí ojeté vozy z Německa. Ne-
došlo ale k dohodě o podmínkách
dodávky, a z transakce sešlo.
Hlavním zdrojem peněz je, stej-

ně jako loni, dvanáct miliard, kte-
ré dráhy získaly jako kompenzaci
za převod některých staveb na
Správy železniční dopravní
cesty. Konkurenti Českých drah,
tedy všechny soukromé železniční
společnosti v Česku, to ale pova-
žují za způsob, jak dominantního
dopravce nezákonně protěžovat
a u Evropské komise požadují,
aby dráhy peníze státu vrátily.
České dráhy si ale s jednorázo-

vou pomocí do budoucna nevysta-
čí a požadují od státu více peněz
za dopravní obslužnost. Minister-
stvo sice podle Žaludy platí, jak
má, od krajů jim ale stále chybí tři
miliardy. Šéf drah ještě očekává,
že se kraje ještě letos umoudří
a za dopravu připlatí.
Nový náměstek ministra dopra-

vy Zdeněk Žák už ale připravuje
varianty, jak železnici co nejvíce
otevřít. Za nejpravděpodobnější
pak považuje, že na pilotním pro-
jektu vyzkouší, jak konkurence
funguje. »Myslím, že s otevíráním
železnice budeme rychlejší než
pan Jančura se svými nabídkami,«

rýpl si do majitele společnosti
Student Agency, který se chce
stát jedním z konkurentů Českých
drah.
Žák ale dodává, že je dobře,

když jsou »v rybníku vedle kaprů
i štiky« a že konkurence určitě
sníží cenu a zlepší služby. Zdravý
rozum proto prý velí železnici
otevřít. Krok za krokem se to již
děje.

Arriva získala pohraničí
Liberecký a Ústecký kraj nyní
oznámily, že společně se saským
sdružením ZVON našly ve výběro-
vém řízení provozovatele meziná-
rodní trati Liberec – Žitava – Ryb-
niště. Z tendru vítězně vzešla fir-
ma Vogtlandbahn, která je sou-
částí britské společnosti Arriva.
Smlouvu podepisují na dalších de-
set let. Britský dopravce tak ukra-
juje další díl českého pohraničí,
již nyní zajíždí vlaky Vogtlandbahn
do Karlovarského kraje.
Cestující se dočkají nejen posá-

dek, které mluví německy i česky,
ale i moderních souprav Desiro.
České dráhy šly do soutěže jako
subdodavatel dcery Německých
drah DB Regio, ta ale nabídku na-
konec stáhla.

CO BUDE NEJDRAŽŠÍ. Nejvíce peněz půjde na nákup souprav
CityElefant. Jedna vyjde na čtvrt miliardy.
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Olšanské
papírny jsou
v konkurzu
Olšanské papírny na Šum-
persku jsou od čtvrtka v kon-
kurzu, rozhodl o tom Krajský
soud v Ostravě po první schů-
zi věřitelů, z nichž nikdo nena-
vrhl jiné řešení úpadku.
Pro papírnu to znamená, že

již nic nebrání v hledání kup-
ců buď pro celý podnik, nebo
jeho jednotlivé závody v Luka-
vici, Aloisově a Jindřichově.
První dva závody po několika
týdnech odstávky už zase vy-
rábějí. Pouze Jindřichov stojí
a zaměstnanci jsou doma se
60 procenty platu, informoval
Šumperský a jesenický deník.
Papírny mají dluhy za 817 mi-
lionů korun, například společ-
nosti Mondi Štětí dluží za do-
dávky bělené buničiny 53 mili-
onů.
Věřitelé vyměnili insol-

venčního správce Mojmíra
Holáska, kterého v prosinci
při vyhlášení úpadku vybral
soud, a oslovili advokátní
kancelář Kateřiny Martínko-
vé. Jejím úkolem bude Olšan-
ské papírny co nejvýhodněji
prodat. (čtk)

Svatopluk Sýkora (53)
Absolvent Českého vysokého učení technického. V posledních deseti
letech působil ve vedoucích pozicích v řadě velkých firem. V oboru
realit řídil například společnost Sinreal, nebo developerské projekty
v podniku ČS reality. Byl jednatelem a společníkem firmy Reviton,
jež se zabývala revitalizací jiných podniků. Téměř dva roky (1999 až
2000) působil ve firmě Benzina, měl na starost její vyvedení z červe-
ných čísel. Krizové řízení si vzápětí vyzkoušel také ve společnosti
Aliachem. Krátce vedl také firmu AGF Trading.
Do státních Lesů nastoupil v srpnu 2007 jako šéf správního úseku.
Generálním ředitelem je od 1. ledna 2008. Sýkora je ženatý, má dvě
děti. Holduje autům a motorkám, golfu a lyžování.
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udělám solidní podnik
Bylo to 190 milionů korun. Ale

to jsme prodej ve velkém teprve
rozbíhali.

HN: Jak můžete zabránit opakování
případů z minula, kdy třeba lesní
správce prodal svým známým há-
jenku hluboko pod cenou? Stále
o prodeji rozhodují místní zaměst-
nanci, ne ústředí Lesů?
Máme sofistikovaný systém

vnitřních předpisů, který přesně
říká, kdo a co a do jaké hodnoty
může prodat.

HN: Lesní správce na nejnižším
stupni prý může prodávat budovy
i v hodnotě několika milionů?
Zhruba tak. Vždy jsou na každý

případ tři znalecké posudky. Ne-
mohu vyloučit jednotlivé selhání,
ale systém jako celek je dobře na-
staven a kontrolován.

Já si opravdu velmi dobře
hlídám, co podepisuji

HN: Budete si zpětně prověřovat pří-
pady manažerů Lesů, kteří jsou po-
dezřelí z uzavírání některých nestan-
dardních smluv? Bývalého šéfa IT
Lesů Martina Jiránka vyšetřuje i poli-
cie pro údajně nevýhodný nákup po-
čítačů.
Co já mohu prověřit víc, než or-

gány, které se tím zabývají?

HN: Ale podnět k vyšetřování Jirán-
ka dalo také samo bývalé vedení
Lesů. Jste si jist, že nedocházelo
k podobným problémům?
Já teď nastavuji celý systém

tak, aby se něco podobného ne-
stalo. Člověk, o němž mluvíte,
měl generální plnou moc a zneu-
žil ji. Ten, kdo plnou moc vysta-
ví, si pak musí další průběh ohlí-
dat.

HN: Jiránek měl plnou moc od teh-
dejšího ředitele lesů Jiřího Holické-
ho. Vy si pečlivěji hlídáte, komu
a jak svěřujete pravomoci?
Jistě. Dal bych takovou plnou

moc jen na jednotlivé případy
a zkontroloval, jak byly provedeny.

HN: Jak Lesy mohou vyvrátit opa-
kovaná podezření, že jsou stále
»penězovodem« do pokladen lob-
bistů, spojených s politickými stra-
nami?
Já si vůbec neumím představit,

jak by ten »penězovod« mohl fun-
govat.

HN: Dáte třeba nějakou marketingo-
vou zakázku firmě za deset milionů.
Ta na její splnění vynaloží jen dva
miliony, zbytek využije jinak.
O tomhle si »na potkání« povídají
nejen lidé lobbující kolem Lesů, ale
i HN už přinesly pro takové případy
silné indicie.

Tohle byste mohl říci o jakém-
koliv byznysu.

HN: Jenže se to neříká o jakémkoliv
byznysu, ale právě o Lesích.
Já nemohu pracovat s nějakými

spekulacemi.

HN: Naposledy jsme upozornili na-
příklad na akci s vydáním Zvěřino-
vé kuchařky. Zakázku za čtyři milio-
ny získala agentura Ora Print, jež
má blízko k vlivnému lobbistovi Ro-
manu Janouškovi.
Tuto věc jsme prověřoval, je

v pořádku. A je pravda, že máme

nadbytek zvěřiny a lidé by měli
vědět, jak ji víc využívat. Ale hlav-
ní je, že kdykoliv můžeme doká-
zat: soutěž na tuhle zakázku byla
naprosto průzračná.

HN: Jaké marketingové a reklamní
smlouvy a s kým mají Lesy uzavře-
ny? A kolik peněz na to vydáte?
Teď doděláváme marketingový

plán. Jakmile nám ho posvětí dozor-
čí rada, uděláme k tomu tiskovku.

HN: To by bylo poprvé v historii
Lesů. Kdy s tím vyjdete na veřej-
nost?

Dělám to právě proto, aby se pře-
dešlo všem spekulacím. Se zveřej-
něním počítáme na začátek března.

HN: Bude to plán jen na rok? Kolik
peněz do marketingu investujete?
Bude to jen na letošek. Řádově

půjde o desítky milionů korun –
myslím, že sto to nebude.

HN: Hodláte i nadále sponzorovat
třeba golfové turnaje nebo české
filmy?
Myslím, že na podporu českého

filmu jsou tu i jiné firmy než my.
Chceme podporovat i s ohledem

na krizi především věci, které sou-
visejí s byznysem v oboru – napří-
klad propagovat dřevostavby.

Podnik musí zeštíhlet,
odejde několik set lidí

HN: Musí Lesy dál spolupracovat
s Hradeckou lesní a dřevařskou spo-
lečností? Přes ni prodáváte podstat-
nou část dřeva, firma tak zásadně
ovlivňuje trh v celé zemi. Ministr ze-
mědělství Petr Gandalovič jednou
prohlásil, že stát kvůli Hradecké při-
chází o desítky milionů. Pak zas pro-
hlásil, že spolupráce je nezbytná.
Beru to ryze pragmaticky, ať si

o tom myslím, co chci. Smlouvy
s Hradeckou musí Lesy dodržet
do konce roku 2010. Zkoušíme vy-
jednávat, aby to nebylo tak dlou-
ho. Ale můj ještě důležitější úkol
je dohodnout, abychom Hradec-
kou ovládli.

HN: Stát má v této společnosti pa-
desát procent. Kolik chcete?
A ještě je tam jakási »prioritní

akcie«, která rozhoduje v náš ne-
prospěch. Chceme od majitele
Františka Dejnožky vykoupit celý
jeho podíl.

HN: Kolik by to stálo?
Desítky milionů korun.

HN: Jenže takové plány už tu také
byly. Co když se to nepovede?
Tak možná naopak náš podíl

prodáme.

HN: Jak silně už Lesy cítí ekono-
mickou recesi? Budete zeštíhlovat,
propouštět?
To ani nesouvisí s ekonomickou

krizí, podnik musí zeštíhlet tak ja-
ko tak.

HN: Kolik propustíte lidí?
Půjde o stovky lidí. Ale v delším

čase, během roku dvou.

HN: Řada soukromých firem pode-
psala s Lesy smlouvy, které teď prý
kvůli nízkým cenám dřeva nemo-
hou splnit. Vy ale musíte na dodrže-
ní smluv trvat. Přežijí tuto dobu
soukromníci?
Radíme se s ministerstvem, jak

jim pomoci. Smlouvy nemůžeme
měnit. Ale můžeme například vy-
máhání sankcí za jejich nedodr-
žení rozložit do několika let.

HN: Ceny dřeva jsou na dně už řadu
měsíců. Odstartovala to hypoteční
krize ve Spojených státech americ-
kých, kde se přestalo stavět a dovo-
zy dřeva z Evropy skončily. Vidíte už
světlo na konci tunelu?
Rád bych to světlo viděl. Ale

poctivé je opravdu říci, že v sou-
časnosti nevíme, kdy oživení na-
stane.

CO JSOU LESY ČR
■ Spravují více než polovinu

veškerých lesů v zemi,
přes 1,3 milionu hektarů.

■ Ročně těží kolem sedmi
milionů krychlových met-
rů dřeva.

■ Kapitál státního podniku je
zhruba 70 miliard korun.

■ Hodnota lesů ve správě
firmy podle odhadů dosa-
huje 750 miliard až jedno-
ho bilionu korun.

■ Čistý zisk v roce 2007 či-
nil 284 milionů korun (rok
předtím 1,66 miliardy).
Zisk za loňský rok měl být
podle plánu 506 milionů.

Firmy zmrazily nákupy aut, čekají na odpočet DPH
■ Novela zákona umožňující odpočet daně u osobních podnikových aut je před schválením ■ Soukromníci si auta bez daně nekoupí
Vladimír Kaláb
www.ihned.cz/kalab

»Samozřejmě odkládám nákup
dvou nových vozů na dobu, až bu-
du moci odepsat DPH. Úspora
osmdesáti tisíc je citelná, ročně
na DPH platím milion korun,« řekl
HN Ondřej Horázný, majitel praž-
ské autoškoly.
Novelu zákona o DPH, která má

umožnit odpočet zaplacené daně
u všech podnikových aut, nikoli
jen u nákladních, v pátek sněmov-
na poslala do závěrečného čtení.
O celé novele chtějí poslanci hla-
sovat na mimořádné schůzi, která
se má konat příští týden. Pokud
poslanci novelu schválí, dostane ji
k projednání Senát a poté k podpi-
su prezident republiky.

Autoškola Horázný chce kou-
pit malá auta typu Škoda Fabia,
Ford Fiesta nebo Opel Corsa. Má
jich deset, ročně dvě obměňuje.

Lednový propad
Větší podniky se stovkami vozů
jich obměňují mnohem víc. Firmy
kupovaly polovinu všech osobních
aut v Česku, ročně zhruba 60 tisíc
vozů. Do firem mířilo i dalších 60
tisíc užitkových aut. V posledních

dvou měsících loňského roku ale
začaly firemní nákupy nových aut
klesat. »V lednu se propad ještě
zrychlil. Z poloviny klesl podíl fi-
remních aut na třetinu a kvůli to-
mu meziročně klesl prodej všech
osobních aut o 12 procent. Prodej
užitkových vozů se celkově propa-
dl dokonce o 37 procent,« připo-
mněl tajemník Svazu dovozců au-
tomobilů Pavel Tunkl. Podniky
jednak začaly kvůli nadcházející
recesi šetřit a obměnu svých vozo-
vých parků odložily, jednak reago-
valy na slib ministra financí Miro-
slava Kalouska. Ministr v říjnu slí-
bil, že navrhne změnu zákona
o DPH, která by umožnila odpočet
daně u všech podnikových aut, ni-
koli jen u nákladních, jako je tomu
dosud. V ideálním případě by mo-
hla novela platit již od dubna.
Pokud chce podnikatel pořídit

levněji i osobní vůz, musí jej ne-
chat přestavět na nákladní. Vůz je
pak zařazen do takzvané katego-
rie N1 a firma může v účetnictví
odečíst DPH, zaplacenou při jeho
nákupu. Třeba u vozu Ford Mon-
deo Exclusive tak ušetří 113
tisíc Kč.
Z osobního se nákladní auto

stane instalací pevné mřížky, od-

dělující nákladní prostor od míst
pro cestující, ztmavením zadních
oken a dalšími úpravami. Mřížky
se instalují většinou do kombíků
a terénních vozů, výjimkou ale ne-
jsou limuzíny typu Škody Superb
nebo miniauta z kolínské továrny
TPCA. Podle typu auta se ceny za
tyto práce pohybují od nuly do tři-
ceti tisíc korun.

Mřížky a autoškoly
Pro některé firmy, jako například
autoškoly, však nejsou mřížky při-
jatelné. »Vozy kategorie N1 mo-
hou autoškoly využívat až od loň-
ska, ale v základních kurzech to
není možné. Začátečníci potřebují
mít při výuce jízdy naprosto neru-
šený výhled dozadu, tam nemůže
být žádná mřížka a žádné začerně-
né sklo. Auta pro výuku musíme
kupovat s daní, přitom to jsou pro
nás výrobní prostředky,« řekl Ho-
rázný.
Soukromnící si auta bez DPH

prostřednictvím firem nebudou
moci kupovat. Daň si podle účet-
ních specialistů může odečíst pou-
ze plátce DPH – a každý plátce
musí při prodeji daň účtovat.
Soukromník by si ale mohl levněj-
ší auto od firmy pronajmout.

NATĚŠENÉ AUTOŠKOLY. Autoškoly doposud musely osobní vozy pro výuku kupovat s daní, přitom
to jsou pro ně výrobní prostředky. Auta s mřížkou používat nemohly.
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Sýkora
má šanci
»přežít«
Na výdrž šéfů státních Lesů
ve funkci se už mezi podnika-
teli uzavírají sázky. Většinou
»nejvyšší lesů páni« vydrží
pár měsíců, ti nejodolnější tak
rok. To byl i případ Jiřího No-
váka, bezprostředního před-
chůdce současného generální-
ho ředitele státního podniku
Svatopluka Sýkory.
Nejlepší odhad z tipujících

přitom osvědčuje matador
dřevařského a lesnického byz-
nysu, majitel firmy Less Jan
Mičánek. Právě Novákovi
prorokoval ten rok ředitelová-
ní přesně.
Šéf Lesů musí zvládnout

dvě hlavní věci: zaprvé zadat
miliardové zakázky na lesnic-
ké práce soukromníkům tak,
aby je vzápětí nespokojenci
nenapadali žalobami. Zadruhé
– ustát tlaky nejrůznějších
lobbistů, kteří si chtějí ze stá-
le ziskového státního podniku
odkrojit potajmu své »desát-
ky«. Nezřídka jde o tlaky poli-
tické.
Žádný z pěti šéfů, kteří se

před Sýkorou na vrcholném
postu vystřídali od roku 2003,
to nezvládl. Nejblíže k úspě-
chu měl František Koníček,
Sýkorův praprapředchůdce.
Ale doplatil na změnu vlády,
a nově nastoupivší ministr ze-
mědělství Petr Gandalovič ho
vyměnil.
Sýkora je přitom už třetím

ředitelem státní firmy, které-
ho Gandalovič jmenoval. Má
lepší šanci, než jeho předešlí
kolegové?
Podle »šedé eminence« čes-

kého lesnictví Mičánka ano.
»Dávám mu aspoň dva roky.
Rozhodně může vydržet déle
než všichni ostatní v uplynu-
lých šesti letech,« prorokuje
Mičánek. (mam)
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Jan Záluský
www.ihned.cz/zalusky

Když se v centrále logistické
a spediční firmy Gebrüder Weiss
v Rudné u Prahy zmíní některý ze
zaměstnanců o Švýcarsku, dočká
se zamračených pohledů. Náklad-
ní vozy, které každý týden pendlu-
jí mezi Prahou a překladištěm
u Bodamského jezera, totiž už ně-
kolik měsíců jezdí téměř prázdné.
»Na této lince jsme vozili zboží

čtyřem velkým zákazníkům, všich-
ni z nich ale kvůli krizi omezili vý-
robu nebo vůbec nevyrábějí,« říká
zástupce vedoucího oddělení me-
zinárodních přeprav Jan Engel.
Švýcarsko je jednou z mnoha ev-
ropských destinací firmy, u kte-
rých došlo k propadu přepravova-
ných zásilek. U zboží z autoprů-
myslu pak poklesy tvoří i polovi-
nu předchozích objemů. Firma
přitom nemůže nevytížené linky
úplně zrušit, protože svým zákaz-
níkům garantuje dopravu zboží
zpravidla do 48 hodin.
»I když se na nás obrátí jen je-

den zákazník, musíme jet, protože
bychom brzy přišli i o něho,« vy-

světluje nastavený systém šéf me-
zinárodních přeprav Milan Šole.

Mýtné v cenách není
Výrobci dodávající své zboží ob-
chodům v pravidelných interva-
lech se nyní snaží se zákazníky
domlouvat delší intervaly zásobo-
vání, aby ušetřili na dopravě. Tato
kumulace zásilek ale přepravci
snižuje tržby. Některé pobočky
firmy v Rakousku už proto musela
opustit část skladníků. Česku se
propouštění prozatím vyhnulo zej-
ména kvůli tomu, že firma na pod-
zim koupila české pobočky kon-
kurenční společnosti Hellmann
Worldwide Logistics a díky to-
mu jí práce spíše přibyla. Na le-
tošní rok Gebrüder Weiss počítal
se zvýšením cen o téměř šest pro-
cent, zákazníci ale přistoupili jen
na téměř dvouprocentní zvýšení.
»Navíc naši klienti naprosto od-
mítli zvýšení cen kvůli lednovému
zdražení mýtného na německých
dálnicích. Poplatky hradíme z na-
ší marže,« tvrdí manažer Jan En-
gel. Současná hospodářská situa-
ce ale firmě také nahrává. Autodo-
pravcům, které si spediční firma

najímá, výrazně ubyla práce, musí
propouštět a odstavovat auta.
Prahnou tak po jakékoliv práci
a jsou ochotni přistoupit i na nižší
cenu. Někteří jezdí dokonce i pod
náklady, aby si vydělali alespoň na
splátky leasingu. »Zatímco v mi-
nulosti si dopravce pečlivě vybí-
ral, co odveze, a logicky prefero-
val nejvyšší cenu, nyní žadoní té-
měř o cokoliv,« říká Milan Šole.
Podle jeho slov přinese krize

pro jeho firmu také výhodu v tom,
že se trh »vyčistí« od menších
spedičních firem. Majitelé takzva-
ných panelákových spedic obslu-
hují ze svého bytu jen několik má-
lo zákazníků. Když ztratí jednoho,
ostatní už je neuživí.

Loajalita za pomoc
Zajímavý způsob, jak díky hospo-
dářskému útlumu získat loajalitu
zákazníků, našel ředitel největší
české logistické firmy CS Cargo
Petr Vlček. Firma totiž odkupuje
od svých obchodních partnerů je-
jich skladové budovy a zaměst-
nance – výměnou za podepsání
dlouhodobé, například pětileté
smlouvy spolupráce s CS Car-

gem. Podle Vlčka tím svým zákaz-
níkům umožní získat v dnešní do-
bě tolik potřebnou provozní hoto-
vost a sama má jistotu, že její kli-
ent nepřijde s tím, že nemá na za-
placení služeb, které mu Cargo
poskytuje. »Poptávek od klientů
máme nyní v řádu desítek. K rea-
lizaci došlo zatím u čtyř firem,
které nemohu jmenovat« říká Vl-
ček, s tím, že Cargo při výběru
sleduje, v které oblasti chce v lo-
gistice dál posílit. »Kromě auto-
mobilového průmyslu nás zajímá
potravinářství a nápojářství, che-
mie a elektrotechnický průmysl,«
vypočítává Vlček.
Podle šéfa CS Cargo se největ-

ším problémem následujících mě-
síců stanou nesplácené pohledáv-
ky. Jejich nárůst očekává na pře-
lomu března a dubna, v době, kdy
firmám budou chybět zisky z prv-
ních měsíců letošního roku.
»S poklesem zakázek se vyrovná-
me. Nebezpečné ale bude, když
nepřijdou peníze, které si vyjezdí-
me,« říká šéf firmy Vlček, s tím,
že už nyní se průměrná doba za-
placení faktury prodloužila oproti
loňskému listopadu o jeden den.

REPORTÁŽ

Svoboda generálním
ředitelem firmy Baxter

Novým generálním ředitelem far-
maceutické společnosti Baxter
Česká republika byl jmenován Pe-
tr Svoboda (48). Během své dosa-
vadní 25leté profesní kariéry za-
stával Svoboda mimo jiné pozice
generálního ředitele pro Českou
a Slovenskou republiku společ-
nosti Novartis či generálního ředi-
tele společnosti AstraZeneca pro
ČR. Působil také ve Velké Británii,
kde řídil pobočky koncernu Zene-
ca v řadě evropských zemí. Měl
na starosti též zakládání nových
právnických subjektů koncernu
Zeneca na Dálném východě (v Již-

ní Koreji, Tchaj-wanu, Hongkongu
a Číně). Byl generálním ředitelem
společnosti Zeneca ve Finsku.
V roce 2008 působil v oblasti per-
sonálního poradenství ve společ-
nosti Dr. Kaufmann & Partner.

Nosek finančním
šéfem Volksbank

Novým finančním ředitelem Volks-
bank CZ byl s platností od 1. úno-
ra jmenován Libor Nosek (35). Ve
funkci nahradil Libora Holuba,
který se v prosinci stal členem
představenstva banky. Nosek ně-
kolik let působil ve vedoucích po-
zicích v Bance Haná, nyní BH Ca-
pital. Do Volksbank přestoupil na

konci roku 2003. Od roku 1999 pů-
sobil také jako člen představen-
stva BH Capital.

Mašínová řídí firemní
komunikaci NWR

Novou ředitelkou pro firemní ko-
munikaci společnosti New World
Resources (NWR), majitelky tu-
zemské černouhelné firmy OKD,
se stala Petra Mašínová (36). Má
vybudovat systém komunikace
skupiny NWR a koordinovat vnější
komunikaci dceřiných společnos-
tí. V letech 2005 až 2006 byla ředi-
telkou odboru pro informování
o evropských záležitostech na
Úřadu vlády ČR. Pracovala v Čes-

ké spořitelně. Od konce roku 2007
je ředitelkou komunikace OKD.

Mička obchodním
ředitelem Unileveru

Novým obchodním ředitelem spo-
lečnosti Unilever pro Českou re-
publiku se stal Jiří Mička. Do Uni-
leveru přišel ze společnosti Rec-
kitt Benckiser SK, kde působil čty-
ři roky jako komerční ředitel. Od
roku 1997 pracoval v Reckitt
Benckiser, poslední čtyři roky ja-
ko komerční ředitel pro Sloven-
sko. Na začátku své kariéry půso-
bil ve společnostech Mars – Mas-
terfood, Colgate Palmolive a Dou-
we Egberts.

Švarc středoevropským
šéfem J.P. Morgan
Novým šéfem investiční banky
J.P. Morgan pro Česko, Slovensko
a Maďarsko se od února stal Jiří
Švarc (33). Švarc nyní zastává
v bance pozici senior viceprezi-
denta a je rovněž nejvýše postave-
ným Čechem v J.P. Morgan v regi-
onu zahrnujícím Evropu, Blízký
východ a Afriku. Švarc je v J.P.
Morgan zaměstnán od roku 1999.

Duroň povede mobilní
portály Vodafonu

Bývalý marketingový ředitel pro
nefiremní zákazníky Vodafonu ČR

David Duroň (34) od března na-
stoupí na nově vytvořenou pozici
ředitele portálů v oddělení inter-
netových služeb skupiny Vodafone
v Londýně. Před nástupem do Vo-
dafonu v roce 2007 byl Duroň ge-
nerálním ředitelem internetového
portálu Atlas.cz. Předtím působil
v GTS Novera a Telefónica O2.

Ruffing administrativním
ředitelem Makra
Na pozici administrativního ředi-
tele společnosti Makro Cash &
Carry ČR a Metro Cash & Carry
Slovakia se zodpovědností za
účetní oddělení, logistiku, kontro-
ling a IT &IM nastoupil od začátku
února Roland Ruffing (44 let), kte-
rý předtím působil na stejné pozici
v Makro Cash & Carry Polsko. Na-
hradil tak dosavadního ředitele
Manoje Kumara Gargu, který se
z osobních důvodů vrátil do Indie.
Ruffing začal kariéru v rámci Met-
ro Group v roce 1992. (čtk, eko)

O změnách nás informujte
na adrese: personalie@economia.cz

PERSONÁLIE

Na začátku roku 2009 jsme se
rozhodně nenudili. Češi se ko-
nečně stali nejdůležitějším ná-
rodem v Evropě, oslavili to En-
tropií a každý z evropských ná-
rodů si mohl vychutnat (po
svém samozřejmě) český smysl
pro humor. Plyn z Ruska nako-
nec po všech peripetiích začal
zase na nějakou dobu proudit.
V Americe se stal prezidentem
první Afroameričan (a nechtěl
bych být v jeho kůži, když si
uvědomím, co všechno se zavá-
zal vyřešit). Náš pan prezident
v Davosu pro změnu zase zno-
vu a opět neuznal globální
oteplování – a to neříkám iro-
nicky, neboť jako vystudovaný
fyzik vím, že interpretace krát-
kých časových řad může být ne-
jednoznačná…

Nicméně jako člověka z pod-
nikatelské sféry, i když konzul-
tantské, mě zajímá, jak bude
probíhat současná finanční
a ekonomická krize. A nejno-
vější průzkum společnosti Pri-
cewaterhouseCoopers mezi ře-
diteli firem z celého světa uka-
zuje, že důvěra v ekonomiku
a její další výhledy je nejnižší
od roku 2001, kdy byl tento
průzkum zahájen.

Téměř každá firma bude za-
sažena sníženou poptávkou
a většina společností bude řešit
otázku správného počtu za-
městnanců. Je proto zajímavé,
že mezi oblastmi, které ředite-
lům působí starosti, je dostatek
– či spíše nedostatek – kvalifi-
kovaného personálu. A v této
souvislosti přiznává více než
60 procent generálních ředite-
lů, že mají problém se získá-
ním a začleněním pracovníků
mladé generace.

Ze své osobní zkušenosti si
zřetelně uvědomuji, jak se po-
stupně měnilo očekávání na-
stupujících konzultantů. V de-
vadesátých letech to byla, podle
sociologů, ještě generace X, kte-
rá se snažila tvrdě pracovat,
postupovat kupředu a zajistit
si slušné postavení a příjmy.
Byli schopni leccos obětovat
a pracovat hlavně pro firmu.

Koncem devadesátých let
a s příchodem nového tisíciletí

se začala situace měnit. Začali
přicházet sebevědomí mladí li-
dé, generace Y. Tito lidé věděli
úplně přesně, co chtějí, využí-
vali zkušenosti svých rodičů,
často strávili několik měsíců
na zahraničních univerzitách
a jejich jazykové schopnosti
o řád předčily znalosti před-
chozí generace.

Prestižní zaměstnání u mezi-
národní firmy a všechny výho-
dy, které jim firma nabízela,
brali jako samozřejmost a poža-
dovali stále více, někdy až na
hranici toho, co bylo únosné
a podložené skutečnými znalost-
mi uchazečů. Musím říci, že fi-
nanční požadavky lidí, kteří
mohli nabídnout pouze excelent-
ní jazykové schopnosti a vyso-
kou míru sebevědomí, mi někdy
připadaly přehnané. Na oplátku
chtěli odvádět maximálně práci,
která se po nich chce, ale ne
o moc více. Změnila se doba
a generace a bylo to vcelku logic-
ké. Ekonomika rostla a kvalit-
ních konzultantů byl nedostatek.

V dnešní době a ekonomické
situaci je hlavním imperati-
vem flexibilita. A tím myslím
flexibilitu na straně zaměstna-
vatele i zaměstnance. Zaměst-
navatel musí samozřejmě zva-
žovat krátkodobé i dlouhodobé
plány a optimalizovat náklady,
nicméně by si měl uvědomit, že
tato krize dříve nebo později
skončí a bude třeba být připra-
ven na další expanzi. Zaměst-
nanci by si měli uvědomit, že
tím, že budou flexibilní, sice
mohou krátkodobě ztratit, ale –
a to je nejdůležitější – zachova-
jí si perspektivu do budoucna.

A co to vlastně znamená pro
generaci Y? Myslím, že si uvě-
domí, že je třeba mít realistic-
ká očekávání, a vrátí se svým
způsobem na zem. V tom, dou-
fám, může být tato krize cel-
kem přínosná.

Autor je
je vedoucím
partnerem
Pricewaterhouse-
Coopers ČR pro
poradenské služby

LEADERS’ VOICE / JIŘÍ MOSER

Generace Y a krize

ODVOZ ZARUČEN. Nákladní prostory mnohých aut jsou kvůli krizi téměř prázdné. Zákazník ale nemůže čekat, až firma najde odbyt.
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Kamiony, které »vozí« vzduch

Soud řeší, zda PPF neošidila akcionáře
Dokončení ze strany 15

Spor je v podstatě o jediné slovíč-
ko. A to, zda akcionáři mají nárok
na spravedlivou hodnotu, či spra-
vedlivou »tržní« hodnotu. Zatímco
spravedlivá hodnota vychází čistě
z ocenění majetku firmy, při »trž-
ní« hodnotě se přihlíží k tomu, za
kolik se akcie v té době prodávaly
na trhu. A zatímco na jednu akcii
PPF holdingu připadal majetek

zhruba za 1200 korun, na burze se
obchodovaly za necelou polovinu.
Jenže i to má háček: největší

objemy akcií PPF holdingu si v té
době mezi sebou přehazovaly fir-
my ze skupiny PPF. »Trh byl těmi-
to obchody mezi spřízněnými sub-
jekty tak deformován, že spraved-
livá tržní hodnota nejde použít,«
argumentuje Dudáš a poukazuje
i na to, že PPF poskytovala
o svém hospodaření zkreslené in-

formace. »Ty obchody byly sice ve
skupině, ale byly v pořádku, za
běžnou cenu,« oponuje za PPF Vi-
límková.
I když je znalec Severa nyní ke

stanovení metodiky opatrný, jistá
nápověda, jak se při oceňování
akcií řídit, tady přesto je. Komise
pro cenné papíry již před několika
lety začala vydávat doporučení
znalcům, aby se přikláněli při oce-
ňování akcií ke spravedlivé hod-

notě – tedy té, která vychází
z čistého majetku firmy. »Jenže to
bylo až po roce 2004. Tento případ
byl o dva roky dříve,« říká Severa
a poukazuje, že naopak do roku
2000 se striktně vycházelo z cen
na burze. A ocenění má vycházet
z metodiky, platné v té době. Du-
dáš ale nesouhlasí: »Obchodní zá-
koník již od roku 2001 říká, že při
stanovení hodnoty akcií se má vy-
cházet prioritně z majetku firmy.«

Výrobce autodílů Brose CZ
propustil 150 pracovníků
Kopřivnický závod ze skupiny
německého výrobce autodílů
Brose propustil v důsledku hos-
podářského poklesu v automo-
bilovém průmyslu 150 zaměst-
nanců. Lidé v administrativě
a výrobě dostávali výpovědi ješ-
tě v posledním loňském čtvrtle-
tí, kdy se zakázky snížily asi
o 30 procent, řekla Jana Uvírová
ze sekretariátu vedení firmy.
Závod Brose CZ vyrábí polo-

hovadla sedadel a uzamykací
systémy od roku 2003. V součas-
nosti zaměstnává více než tisíc
lidí a patří stále k největším za-
městnavatelům v Kopřivnici.

»Snižování zakázek není pří-
mo úměrné snižování počtu pra-
covníků. Koncem tohoto roku
plánuje firma obsadit 12 vysoce
kvalifikovaných odborných
a vedoucích pozic ve vývoji
a výrobě,« uvedla Uvírová.
Kvůli krizi musely propouštět

i jiné podniky v regionu oriento-
vané na automobilový průmysl.
Například z novojičínského Vis-
teon Autopal odchází 550 za-
městnanců.
V okrese Nový Jičín jen za le-

tošní leden vyskočila nezaměst-
nanost o 1,7 procenta na 8,3
procenta. (čtk)
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Král likérek Martin Petrášek odchází
■ Generální ředitel největší tuzemské likérky opouští po jedenácti letech božkovský Stock ■ Firma za jeho vedení nebývale rostla

Miroslav Petr
www.ihned.cz/petr

Jedenáct let stál Martin Petrášek
v čele božkovského Stocku.
Z největší tuzemské likérky vybu-
doval gigant, který víc než třetino-
vým podílem válcuje domácí trh
a ve stovkách milionů počítá roč-
ně zisky. Přináší také majitelům
na dividendách desítky a desítky
milionů korun a zaměstnancům
nevídaně nadprůměrné mzdy –
kolem 35 tisíc v průměru. Teď se
Petrášek se Stockem loučí.
»V dubnu oznámíme loňské

hospodářské výsledky – už loňské
prodeje byly loni absolutně nej-
lepší v celé historii Stocku...
a končím,« potvrdil informace HN

Petrášek. Muž, který nastoupil do
nejznámější české likérky v roce
1996 nejprve jako ředitel pro pro-
dej a marketing, tvrdí, že odchází
vyloženě z vlastní vůle a po dů-
kladném zvážení.
Gurmán, cestovatel, milovník

luxusních vozů (k oblíbeným patří
například stříbrný kabriolet
BMW) oslavil loni padesátku
a chce prý zkusit štěstí jinde. Za-
tím neprozradil kde. »Zda zůstanu
v oboru? Mám určitý záměr, ale to
bych si zatím nechal pro sebe,«
opáčil.

Výhra pro Eckes
Petrášek coby absolvent ekonomi-
ky a řízení průmyslu na pražské
ČVUT pracoval před nástupem do

božkovské likérky v Německu,
pak v Česku dva roky pro společ-
nost Groupe SEB, která u nás za-
stupovala značky Tefal a Rowenta.
Do Stocku přišel rok poté, co

německý koncern Eckes pohltil
majoritního akcionáře Stocku –
Stock Trieste. A s Petráškem
udělala rodina Eckesových doslo-
va terno.
Od jeho nástupu zvýšila likérka

roční prodeje z 18,5 milionu litrů
na loňských rekordních 27,5 mili-
onu litrů. Petráškův tým přesvěd-
čil akcionáře k obřím investicím
do technologie a obnovy závodu –
během deseti let přes 700 milionů
korun.
Eckes – po vytěsnění minorit-

ních akcionářů stoprocentní vlast-

ník – si na druhé straně vybíral
pravidelně tučné dividendy, ročně
v řádu desítek milionů korun.
A například v roce 2006 to bylo
přes 650 milionů. Ani Petrášek ne-
přišel zkrátka. Podle jedné z vý-
ročních zpráv si přišel ročně na tři
miliony korun.

Přestál i změny vlastníků
Svou pozici uhájil i v roce 2003,
kdy Eckes poprvé vážně jednal
o prodeji božkovské firmy, a pře-
devším pak po roce 2007, kdy
Němci likérku číslo jedna v Česku
nakonec skutečně prodali – ame-
rické investiční společnosti Oak-
tree Capital Management.
Petrášek patřil k největším kri-

tikům zavedení povinného kolko-

vání lihovin, ale po čase se ukáza-
lo, že tohle opatření díky nastarto-
vání důslednějších kontrol celní-
ků pomohlo vymýtit většinu čer-
ných dodavatelů nezdaněných li-
hovin do řetězců.
A uvolněné místo na trhu – od-

hadem až 20 procent – zaplnily
ostatní likérky v čele se Stockem.
Mohly tedy v čase stagnující tu-
zemské spotřeby dál výrazně zvý-
šit své prodeje.
Lidé z konkurenčních likérek

přiznávají, že šéf Stocku je
v tomhle oboru pojem. »Tlak no-
vých majitelů na co nejlepší vý-
sledky se stupňoval, ale i v tom
Petrášek obstál. A navíc je to člo-
věk, který nežije jen prací, umí si
užívat života i za branou podni-

ku,« připomíná anonymně mana-
žer jedné z konkurenčních liké-
rek.

Krásné ženy a Stock
Ostatně i na zviditelnění Stocku
na společenské úrovni se Petráš-
kův management úspěšně pode-
psal. Firemní kalendáře, ve kte-
rých už sedm let s pomocí před-
ních fotografů prezentují dívky ze
showbyznysu svou krásu, neskrý-
vají inspiraci světoznámým kalen-
dářem firmy Pirelli.
Božkovskou likérku tak pomoh-

ly zviditelnit modelky, herečky,
zpěvačky, jako jsou třeba Simona
Krainová, Markéta Hrubešová,
Helena Zeťová a naposledy Jitka
Čvančarová.

VLÁDCE OPOJENÍ I KRÁSY. Martin Petrášek vytvořil z božkovského Stocku obra s třetinovým podílem na domácím trhu. Firmu pod jeho taktovkou proslavily i kalendáře s českými krasavicemi – uprostřed
Jitka Čvančarová, vpravo nahoře Simona Krainová, vpravo dole Iva Kubelková. FOTO: HN – STANISLAV KRUPAŘ, JIŘÍ TUREK, ANNA KOVAČOVIČOVÁ, JAROSLAV ŠIMANDL

Chrenkova štika je na suchu
■ Krize zasáhla i Třinecké železárny a barrandovská studia ■ O skupině Agel se moc neví
Zuzana Kubátová
www.ihned.cz/kubatova

Ještě před pár měsíci byla Mora-
via Energo oceláře Tomáše Ch-
renka jedním z nejúspěšnějších
obchodníků s proudem u nás.
Mnozí jí dodnes fandí: »Kdyby z tr-
hu zmizela, byla by to škoda. Je to
dravá štika, pomáhá konkurenci
v energetice,« říká šéf Energetic-
kého regulačního úřadu Josef Fiřt.
Moravia Energo si loni i díky

své dravosti vybojovala čtvrté
místo na trhu – hned za velkou
trojkou firem ČEZ, E.ON a PRE.
Vždycky těžila z toho, že má kro-
mě obchodů i další aktivity:
vlastní výrobu tepla a elektřiny či
vysokonapěťové vedení na dovoz
elektřiny z Polska.

Raketový růst
Loni se Moravia Energo pustila
do ambiciózních investic. Za dvě
miliardy začala chystat stavbu
plynových elektráren u Prostějo-
va a Prachatic, v Třinci moderni-
zovala velkou kotelnu. Firma ta-
ké spustila velkorysou kampaň
na získání odběratelů z řad do-
mácností. »Má jich už zhruba sto
tisíc,« soudí jeden z konkurentů.
Do segmentu, donedávna vyhra-
zeného jen velkým hráčům, vstu-
poval přitom Chrenek jako jeden
z prvních menších obchodníků.

Moravia Energo ale zaujala
kromě dravosti ještě jednou věcí:
na jejích akciích pohádkově zbo-
hatl expremiér ČSSD Stanislav
Gross, který nákupem a prode-
jem třetinového podílu vydělal
během pouhého půlroku od
předloňského podzimu do loň-
ského jara 80 milionů korun. Ak-
cie skončily u vlastníka Moravie
Chrenka a na celé transakci,
v níž figuroval exnáměstek mi-
nistra průmyslu Robert Sýkora či
firma Key Investments, napoje-
ná na politiky, zůstává pachuť po-
dezření z korupce.
Předloni Moravia Energo dosá-

hla více než třímiliardového
obratu a vydělala sto milionů, lo-

ni plánovala utržit 4,5 miliardy.
Její výsledek ale zatím není znám
a aktuální stav hospodaření také
ne. Dlouholetý šéf Moravia Ener-
go Bohuslav Bernátek (podle de-
níku MF Dnes nedávno odvolaný
z postu předsedy představen-
stva) minulý týden nezvedal tele-
fon a nereagoval na vzkazy, stej-
ně jako majoritní akcionář Chre-
nek. Mlčí i jejich mluvčí.

Potíží má Chrenek víc
Moravia Energo není jedinou kri-
zí postiženou firmou z Chrenko-
va impéria. Jeho vlajkovou loď –
Třinecké železárny, jež vyděla-
ly jen za roky 2006 a 2007 přes
šest miliard korun, zasáhl pokles
hutního trhu. Musely propustit
550 zaměstnanců, jedou jen na
čtyři pětiny kapacity.
Další z Chrenkových klenotů,

filmová studia Barrandov, bojují
s propadem zakázek, nedaří se
najít využití pro dva roky starý
obří ateliér Max, který stál čtvrt
miliardy korun. Nedávno Chre-
nek rozjel další aktivitu: televizi
Barrandov, na jejíž start vyčlenil
podle vlastních slov miliardu. Pro-
jekt ale také komplikuje krize. Re-
klamní trh se propadl, a tím spíš
o reklamu na začínající televizi je
menší zájem.
Nejstabilnější z Chrenkových

aktivit se tak zatím zdá být jeho

zdravotnická společnost Agel,
provozující přes deset nemocnic,
k níž si ocelář loni pořídil i stejno-
jmennou zdravotní pojišťovnu.
Aktuální vývoj hospodaření ale
není znám. Mluvčí Tomáš Želazko
na toto téma vůbec nechce hovo-
řit: »Nemáme zájem,« odmítl otáz-
ky HN.

Příliš široký záběr?
Chrenkovu situaci může kompli-
kovat i fakt, že donedávna hodně
investoval a musel si půjčovat.
Kupoval několik menších tová-
ren, platil rozjezd pojišťovny Agel
i televize, se zdravotnickým byz-
nysem expandoval na Slovensko.
Podnikatelé z Moravy, kde je

soustředěna většina Chrenkových
aktivit, však soudí, že ocelářský
magnát krizi přežije, byť se ztráta-
mi. »Musí mít z minula spoustu
peněz, má rezervy,« soudí jeden
z místních podnikatelů v energeti-
ce. Podle něj majitel Třineckých
železáren teď doplácí na to, že
v posledních letech rozšiřoval
svůj zájem na spoustu různých
oborů a možná až příliš rostl.
»Na druhou stranu věřím, že

z krize vyjde bez větších šrámů.
Je sice Slovák, ale stejně zaťatý
a umíněný jako Slezani na jeho
Třinecku. Bude se držet zuby
nehty,« soudí byznysmen, který
Chrenka dobře zná.

OCELÁŘSKÝ MAGNÁT.
Třinecké železárny Tomáše
Chrenka vydělávají miliardy.
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Magnátovi hrozí odchod
z trhu s elektřinou
Dokončení ze strany 15

Chrenek může zvýšit finanční
garance, které má v OTE, pří-
padně sehnat jinde na trhu elek-
třinu, která jí chybí od ČEZ. Ná-
hradní varianty jsou ale drahé
a Moravia Energo je těžce za-
sažena turbulencemi vyvolaný-
mi krizí. Potíže mají i další ob-
chodníci s proudem, kteří loni
nakoupili za vysoké ceny elek-
třinu a nyní, při prudkém propa-
du cen i poptávky, ji všechnu
nedokáží prodat.
»Běžně se stává, že průmyslo-

vé firmy vypovědí obchodníkovi
odběr elektřiny s vysvětlením,
že musely omezit výrobu. Někdy
skutečně jsou v útlumu a nemají
objednaný proud jak spotřebo-
vat. Jindy jen blafují: draho na-
koupenou elektřinu vrátí ob-
chodníkovi a nakoupí na burze
téměř za poloviční ceny,« popi-
suje dnešní praktiky šéf jedné
z obchodních firem.
Ne všichni obchodníci totiž

mají s odběrateli sjednanou
smlouvu, která je nutí zaplatit
i za tu elektřinu, kterou neode-
brali. Důvodem je loňský silný
konkurenční boj, při kterém se
obchodníci snažili obsadit co
největší podíl na trhu, a nabízeli
proto zákazníkům co nejvýhod-
nější podmínky. Navíc tehdy ni-

kdo nepočítal s tak prudkým po-
klesem cen proudu.
Společnost Moravia Energo

měla potíže už od loňského pro-
since, kdy musela odejít z praž-
ské energetické burzy. Kontrak-
ty na letošní a příští rok na bur-
ze si nasmlouvala loni, při vyso-
kých cenách. Pak ale cena prou-
du klesla a obchody přes burzu
začaly být náročné na provozní
kapitál.
Na burze je totiž třeba při po-

klesu tržní ceny zvyšovat finan-
ční garance, jež jsou pojistkou
proti tomu, aby obchodník loni
objednanou, a tedy náhle dra-
hou elektřinu skutečně odebral.
Moravia Energo ale nakonec

nebyla schopna tyto garance při
jejich výši platit. Její burzovní
kontrakty v objemu asi pěti mili-
ard korun proto převzal ČEZ.
Moravia měla platit za odebíra-
nou elektřinu zálohově, takzva-
nými předplatbami, původně
s několikadenním předstihem.
Brzy však ani toho nebyla
schopna.
»Doplatili na to, že z burzy

odešli pozdě a stálo je to velký
kapitál. Jejich situaci kompliko-
val pokračující pád ceny na vel-
koobchodním trhu,« řekl HN
zdroj blízký ČEZ, podle něhož
se energetický gigant snažil od-
běrateli vyjít vstříc.
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Firmy Opel a Saab zápasí o přežití
■ Osud klíčových evropských značek koncernu General Motors závisí na státní pomoci ■ Saab požádal o ochranu před věřiteli
Václav Lavička, Jana Horká
www.ihned.cz/autori

Německé automobilce Opel
a švédskému Saabu, dvěma klíčo-
vým evropským značkám americ-
kého koncernu General Motors
(GM), hrozí kolaps. Zatímco Saab
už požádal o soudní ochranu před
věřiteli, aby získal čas na reorga-
nizaci, Opel naléhavě potřebuje
doplnit kapitál o 3,3 miliardy eur.
Vláda ve Stockholmu sdělila, že

nemíní na záchranu automobilky
Saab, zaměstnávající kolem 4000
lidí, riskovat peníze daňových po-
platníků. Mateřský koncern GM
dává od Saabu, který se dvě dese-
tiletí topil ve ztrátách, ruce pryč.
»Poté co Saab požádal o soudní

ochranu před věřiteli, sílí obavy
z dominového efektu. Opel je pod
velkým tlakem, neboť se ukazuje,
že GM není schopen vstřebat dlu-
hy svých evropských dcer,« ko-
mentuje pro agenturu Bloomberg
Ferdinand Dudenhöffer, automo-
bilový expert Duisbursko-essen-
ské univerzity.

Jednání o záchraně s USA
Automobilka Opel zaměstnává po
celé Evropě 50 tisíc lidí, z toho
zhruba polovinu v Německu. Spol-
kový ministr financí Peer Stein-
brück v pátek prohlásil, že je proti
tomu, aby stát získal ve firmě ur-
čitý majetkový podíl výměnou za
finanční pomoc.
Opel je podle agentury Reuters

vůbec první automobilkou v Evro-
pě, která požádala o státní pomoc.
Aby přečkala do konce roku 2011,

kdy má začít dodávat na trh čtyři
zbrusu nové modely aut, potřebu-
je kapitálovou injekci 3,3 miliardy
eur. Ale může to být i více.
Německo hodlá o možné akci

na záchranu Opelu jednat s USA,
oznámil v listu Bild am Sonntag

spolkový ministr hospodářství
Karl-Theodor zu Guttenberg. Jak
dodal, ve spolupráci s americkým
ministrem financí Timothym
Geithnerem už byla založena spo-
lečná pracovní skupina. Ministr
Guttenberg státní pomoc nevylu-

čuje, ale jenom za předpokladu,
že management firmy předloží dů-
věryhodný ozdravný plán.

Saab chystá reorganizaci
Na ozdravném plánu usilovně pra-
cuje švédská dcera GM – společ-

nost Saab. Soudní ochrana před
věřiteli, o kterou požádala, jí má
poskytnout potřebný čas na pří-
pravu hluboké reorganizace. Ex-
perti hovoří o třech měsících.
Saab se chce zaměřit zejména

na design, konstrukci a výrobu vo-
zů ve Švédsku. Součástí reorgani-
zace je totiž i snaha odpoutat se
od mateřského koncernu GM, kte-
rý minulý týden oznámil, že mimo
Spojené státy hodlá propustit
26 tisíc zaměstnanců.
»Prozkoumali jsme a budeme

dál zkoumat všechny dostupné
možnosti financování či prodeje
Saabu. Bylo rozhodnuto, že ofici-
ální reorganizace bude nejlepší
cestou k vytvoření skutečně nezá-
vislého podniku připraveného
investovat,« řekl šéf švédské auto-
mobilky Jan-Ake Jonsson.
Zatímco v roce 2007 prodal

Saab 125 tisíc vozů, loni to bylo
o 30 tisíc vozů méně. Automobilka
požádala o pomoc švédskou vlá-
du, ale ta se k ní prozatím obrátila
zády. Podle hlavního analytika
londýnského brokerského domu
Cantor Fitzgerald Stephena Po-
pea je neochota vlády pomoci
Saabu dalším hřebíkem do rakve
této automobilky.
Švédské ministerstvo průmyslu

namítá, že poskytne půjčku jen ta-
kové firmě, která má budoucnost.
V loňském roce činil podíl Saabu
na evropském trhu pouze 0,4 pro-
centa. Pro srovnání – podíl české
Škody Auto na stejném trhu činí
2,8 procenta. »Švédský výrobce
aut je příliš malý a navíc neví, jak
by se vyprofiloval,« říká Pope.

Anglo American
propustí 19 tisíc lidí
Nadnárodní těžební gigant
Anglo American zruší 19 000
pracovních míst kvůli negativ-
nímu dopadu poklesu cen ko-
modit na hospodářské výsled-
ky. Oznámila to firma, která
celkově zaměstnává zhruba
190 tisíc lidí. Dodala, že její
zisk loni klesl téměř o 30 pro-
cent na 5,2 miliardy dolarů
(120 miliard korun). Tržby
společnosti, která je největ-
ším producentem platiny a vý-
znamným dodavatelem želez-
né rudy, se loni snížily o osm
procent na 32,9 miliardy dola-
rů. Firma se rozhodla nevy-
plácet za loňský rok dividen-
dy, aby si udržela hotovost.

EU schválila italskou
pomoc bankám
Evropská komise schválila
úpravy plánu na záchranu ital-
ských bank, kdy stát bude ku-
povat bankovní obligace
a banky si díky tomu navýší
kapitál. Uvedla to komise.
Největší italská banka Intesa
Sanpaolo na to reagovala pro-
hlášením, že tohoto programu
využije. Pozměněný plán zave-
dl možnost, že by se stát na
rekapitalizaci bank podílel.
Podmínkou je ale, že si z emi-
se bankovních obligací musí
nejméně 30 procent koupit
soukromí investoři.

Víno ukryté za války
se vydraží v aukci
Londýnská aukční síň Bon-
hams se chystá na výjimečnou
dražbu vzácného vína, které
bylo během druhé světové
války ukryto před nacistický-
mi okupanty na Normand-
ských ostrovech. Drahé víno
bylo uloženo v populárním ba-
ru Bucktrout & Co. na ostrově
Guernsey v tajné místnosti,
která původně sloužila k sou-
kromým zábavám. Na dražbě,
která se uskuteční 17. března,
bude vydraženo kolem 1500
lahví, mezi nimiž se objeví
i sběratelské skvosty z konce
19. století. Jejich cena se od-
haduje v rozmezí 100 až 200
liber (3200 až 6400 korun).

De Beers si půjčila
půl miliardy dolarů
Největší světový producent
diamantů, jihoafrická společ-
nost De Beers, si kvůli světo-
vé ekonomické krizi musel
půjčit od akcionářů půl miliar-
dy dolarů. Podnik uvedl, že
prodej diamantů na konci mi-
nulého roku výrazně ochabl.
Krize má negativní vliv na ma-
loobchodní prodej diamanto-
vých šperků i poptávku po ne-
opracovaných kamenech,
uvedl ředitel skupiny De Be-
ers Gareth Penny.

Neoznačené zprávy jsou převzaty z ČTK

Princ Max má potíže kvůli daním
■ Příslušník jednoho z nejbohatších šlechtických rodů tvrdí, že nic nedluží ■ Knížecí rodina protestuje
Skandál kolem daňových úniků
z Německa, na nichž se měly podí-
let banky v Lichtenštejnsku, má
další prominentní oběť. Berní
úředníci tentokrát zaklepali na
dveře mnichovského bytu samot-
ného prince Maximilliana, druho-
rozeného syna lichtenštejnského
knížete Hanse Adama II.
Čtyřicetiletý princ, který větši-

nu svého života tráví mimo rodné
knížectví, je šéfem privátní lich-
tenštejnské banky LGT Group,
která poskytuje »diskrétní« služby
bohatým klientům. Včetně přísluš-
níků šlechtických rodů.
Ale berní úředníci se o prince

Maxe nezajímají kvůli jeho »ban-
kovnímu butiku«. Podezřívají ho
z toho, že nezdanil část svých příj-
mů, které mu plynuly do Němec-
ka, kde nyní žije, ze zdrojů rodin-
né nadace.
»Své daňové povinnosti

v Německu jsem vždy řádně plnil.
Pokud by se navzdory mému pře-
svědčení ukázalo, že něco dlužím,
neprodleně své závazky vyrov-
nám,« uvedl princ na webových
stránkách LGT Group.
S německými úřady je připra-

ven na vyjasnění »nepříjemné zá-
ležitosti« spolupracovat.

Maxovi právníci tvrdí, že princ
žádné peníze ze zdrojů nadace ne-
čerpal. Bral si raději úvěry, které,
jak známo, zdanění nepodléhají.
Ale německé úřady jsou pře-

svědčeny, že princovi z nadace
plynuly »peníze na ruku«, a proto
měl tyto příjmy zdanit. Rodina

Lichtenštejnů je tvrzením, že princ
Max šidil německý stát na daních,
velmi rozhořčena. Její kritika míří
zejména na hlavu spolkového mi-
nistra financí Peera Steinbrücka.
Kníže Hans Adam II. listu Liech-

tensteiner Vaterland řekl, že
Německo porušuje mezinárodní

právo. Jeho prvorozený syn Alois,
jemuž otec předal vládcovské pra-
vomoci v roce 2004, si už vůbec
nebere servítky. »Je to útok na
Lichtenštejnsko. A německý stát
sám daňovým únikům napomá-
há,« nechal se slyšet Alois.
Princ Max nyní žije v Německu

s manželkou Angelou Brownovou,
módní návrhářkou, a osmiletým
synem Alfonsem. Vystudoval na
European Business School
v Rheingau. Nějaký čas pracoval
u banky JP Morgan v New Yor-
ku, u skandinávského fondu sou-
kromého kapitálu (private equity)
Industri Kapital a poté se ne-
chal v Německu zaměstnat opět
u JP Morgan, poznamenává ra-
kouský list Der Standard.
Německé daňové úřady se

o prince Maxe začaly zajímat po-
té, co jim jeden z bývalých za-
městnanců jeho banky LGT Group
za pět milionů eur předal seznam
900 bohatých Němců, kteří mají
konta v Lichtenštejnsku.
Byl mezi nimi i bývalý šéf Deu-

tsche Post Klaus Zumwinkel. Je-
den z nejvlivnějších německých
manažerů dostal minulý měsíc za
krácení daní dvouletou podmínku
a pokutu milion eur. (hoj, lav)

NEJSEM HŘÍŠNÍK! Lichtenštejnský princ Maximillian tvrdí, že
jeho daňová přiznání vždy byla v naprostém pořádku.
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ŠPATNÉ ZNAMENÍ. Před vjezdem do centrály Opelu v Rüssselsheimu přikazuje dopravní značka za-
stavení. Automobilka ale chce jet dál. Bez státní pomoci to ovšem půjde jenom těžko.
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Obama chce do čtyř let snížit
rozpočtový deficit na polovinu
Americký prezident Barack Oba-
ma chce snížit rozpočtový deficit
Spojených států na polovinu do
roku 2013, kdy skončí jeho man-
dát. Ušetřit chce zejména díky niž-
ším výdajům na válku v Iráku
a příjmy chce zvýšit na daních nej-
bohatších Američanů. Uvedl to
v noci na neděli nejmenovaný
zdroj z Obamova týmu.
Obamův rozpočtový návrh na

fiskální rok, který začne letos
v říjnu, počítá ještě s deficitem 1,3
bilionu dolarů tak, jak ho prezi-
dent zdědil po svém předchůdci
Georgi W. Bushovi. Do roku 2013
chce ale Obama deficit snížit na
533 miliard dolarů. Nyní tak scho-
dek představuje 9,2 procenta vý-
konu celé americké ekonomiky
a za čtyři roky by měl klesnout na
tři procenta.
»Nemůžeme dosáhnout stabilní-

ho růstu s deficitem mimo kontro-
lu,« řekl Obama v týdenním roz-

hlasovém a internetovém projevu,
který naznačil jeho záměry.
Obama slíbil, že stáhne většinu

bojových jednotek z Iráku během
16 měsíců od převzetí úřadu. Do-
časné snížení daní od předchůdce
George W. Bushe pro bohatší
Američany, kteří vydělávají nad
250 000 dolarů, chce Obama ne-
chat vypršet podle původního plá-
nu v roce 2011. A daňové příjmy
státu chce zvýšit z nynějších
16 procent výkonu ekonomiky na
19 procent v roce 2013.
Obama předloží své ambiciózní

cíle na dnešním summitu v Bílém
domě. Během týdne pak bude je-
ho administrativa prezentovat shr-
nutí Obamova prvního rozpočto-
vého návrhu pro fiskální rok 2010.
Kvůli světové ekonomické krizi,

kterou spustili zadlužení Američa-
né, přicházejí v USA o místa stati-
síce lidí. Obama proto zařadil po-
sílení ekonomiky na první místo

mezi svými prioritami. A připou-
ští, že jeho úspěch či neúspěch
v této oblasti bude charakterizo-
vat celé jeho funkční období.
Hospodářská recese ve Spoje-

ných státech vstoupila do druhé-
ho roku. Očekává se proto, že se
Obama v úterním projevu na spo-
lečném zasedání obou komor
Kongresu bude více věnovat eko-
nomice než otázkám zahraniční
politiky. Předpokládá se, že Oba-
ma ukáže Američanům, jak do se-
be jednotlivé části jeho plánu na
uzdravení ekonomiky zapadají,
napsaly agentury AP a Reuters.
Minulé úterý Obama podepsal

návrh zákona o balíku ekonomic-
kých stimulů za 787 miliard dola-
rů (18 bilionů korun). Ve středu
pak vláda rozhodla, že podpoří trh
bydlení až 275 miliardami dolarů
(6,3 bilionu korun). K tak masivní
podpoře ekonomiky Američané
nesáhli několik desítek let. (čtk)

Sen východní Evropy
dohnat Západ ničí krize
Finanční krize zastavila výrazný
hospodářský růst na východě
Evropy, a zmrazila tak sen zemí
v regionu dohnat bohatší západ-
ní ekonomiky. Centrální banky
v regionu včetně polské a české,
které budou tento týden rozho-
dovat o úrokových sazbách, při-
tom stojí mezi dvěma otázkami:
zda zvýšit úrokové sazby a pod-
pořit klesající měnu, nebo je sní-
žit a chránit pracovní příležitos-
ti, píše agentura AP.
Silná hospodářská expanze

z posledních let přivezla vozy
Porsche na silnice lotyšské Rigy
a vyhnala do nebe nad Varšavou
lesklé mrakodrapy. »Slýcháme
ale čím dál více hlasy, že je fi-
nanční krize tady,« říká hlavní
ekonomka varšavské BHL
Bank Maja Göttigová.
Pobaltské státy jsou z regionu

možná v nejhorší kondici. Lotyš-
ské ministerstvo financí minu-
lou středu oznámilo , že se letos
ekonomika země propadne o 12
procent. Země přitom již dostala
rozsáhlou pomoc od Mezinárod-
ního měnového fondu, podobně
jako Maďarsko a Ukrajina.
V sousedním Estonsku se v po-

sledním čtvrtletí minulého roku
snížil meziročně výkon ekono-
miky o 9,4 procenta. Propad je
o to bolestivější, že ještě v roce
2006 vyskočil estonský HDP
o 10,4 procenta.
Česká ekonomika si ve čtvr-

tém čtvrtletí udržela meziroční
růst o jedno procento. I když
tím příjemně překvapila, v ná-
sledujícím období ji podle analy-
tiků čeká propad do recese. Ve
srovnání s předchozím čtvrtle-
tím i česká ekonomika, zasaže-
ná krizí, klesla o 0,6 procenta,
což je poprvé od roku 1998.
Brusel očekává, že se česká

ekonomika z útlumu vzpamatu-
je již příští rok. Není ale pravdě-
podobné, že se vrátí k rychlému
růstu, který zažívala před krizí.
V Polsku se letos ještě očeká-

vá hospodářský růst, i když se
jeho odhad snížil ze 3,7 na 1,7
procenta.
Někteří ekonomové předpoví-

dají, že se letos sníží produkce
regionu až o deset procent. Jako
Neil Shearing z Capital Econo-
mics se přitom odvolávají na za-
stavený příliv financí a odliv za-
hraničních investorů. (čtk)

Německý záchranný
balík přijal parlament
Horní komora německého par-
lamentu schválila v pátek balík
opatření na stimulaci ekonomi-
ky v objemu 50 miliard eur (1,4
bilionu korun), který má pomo-
ci největší evropské ekonomice
odolat nejhorší recesi od druhé
světové války. Plán již předtím
schválil spolkový sněm a nyní
jej musí ještě podepsat prezi-
dent Horst Köhler.
S plánem souhlasila většina

členů spolkové rady, kteří zastu-
pují 16 členských států. Mix
vládních opatření však ostře kri-
tizovala opozice, která hrozila,
že zdrží balík ve spolkové radě
a bude se ho snažit pozměnit.
Nakonec však k tomu nedošlo.
Už v listopadu byl schválen

první balíček v objemu přes 30
miliard eur. Podle mnohých kri-
tiků byl ale nedostatečný. Kon-
cem loňského roku, kdy se uká-
zalo, že německá ekonomika za-
bředává do hluboké recese, tak
vláda kancléřky Angely Merke-

lové (CDU) začala připravovat
nový balíček.
Podle posledních údajů statis-

tického úřadu se německý HDP
v posledním čtvrtletí loňského
roku propadl proti předchozímu
kvartálu o 2,1 procenta, což je
největší pokles od roku 1990.
Nový balíček mimo jiné uvol-

ní 18 miliard eur pro investice
do infrastruktury, škol, nemoc-
nic, moderních technologií
a mírně sníží kvótu u daně z pří-
jmů. Jenom na daňová opatření
vláda obětuje téměř devět mili-
ard eur. Až do výše 100 miliard
eur se německá vláda zaváže
k ručení za úvěry firmám.
Součástí balíčku je i takzvaná

»šrotovací« prémie, na kterou
mohou lidé uplatňovat nárok už
od poloviny ledna. Dotaci 2500
eur dostane každý, kdo si koupí
nové auto a zároveň odveze na
vrakoviště vůz nejméně devět
let starý. Na opatření vláda vy-
členila 1,5 miliardy eur. (čtk)
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Jack Welch, bývalý šéf průmyslo-
vého a finančního obra General
Electric, se svou ženou Suzy, eko-
nomickou publicistkou, poskytují
rady manažerům. HN je exkluziv-
ně přinášejí každý týden.

Bývaly doby, kdy se často lamen-
tovalo: »Kdyby se tak vláda více
podobala byznysu…« Ony dny
jsou ty tam – a jak moc!
Jestliže nedávné události ve

Washingtonu o něčem svědčí, pak
o tom, že vláda zatím neovládá
onen druh efektivního vůdcovství,
kterým se vyznačuje nejlepší pod-
nikový management. Připomeňme
si několik málo klíčových příkla-
dů: Ministerstvo financí naříká
nad složitostí problémů, které by
mělo řešit. Viceprezident prohlá-
sil, že každý vládní program má
30procentní pravděpodobnost, že
selže. A prezident se pokouší vy-
jednávat směr dalšího postupu ne-
jednoznačně – jednou se chová ja-
ko kandidát kritizující v předvo-
lební kampani minulost, jindy zase
vyhlašuje budoucí kroky už jako
zvolený vůdce s vizí.
Typická politika? Zcela určitě.

Daří se jí však vytvářet důvěru lidí
a motivovat je? Ne zcela. Ve sku-

tečnosti nynější jednání vlády při-
pomíná tři zásady toho, jak v byz-
nysu neuspět – pokud jí ovšem
o důvěru a motivaci jde.

Formulujte jasný plán
Předně: Vůdci byznysu nedosáh-
nou ničeho, pokud demonstrují
nejistotu a nerozhodnost. Jistě,
každý vůdce se tu a tam musí po-
týkat s monstrózním problémem.
A v takové prekérní situaci ztrácí
jistotu, kterým směrem se dát, a je
zaskočen složitostí otázek, jež mu-
sí řešit. To je zcela normální.
Co však není normální – a ve

světě byznysu by se to stávat ne-
mělo – je tyto své pocity nejistoty
a nerozhodnosti veřejně vyhlašo-
vat. Povinností vůdce je řídit a in-
spirovat. Takže když nastanou po-

tíže, první věc, kterou musíte udě-
lat, je shromáždit své věrné porad-
ce a hodit problém do ringu. Pod-
robit ho analýze. Prodiskutovat
jej. Probrat ze všech úhlů pohledu.
A teprve když jste tak daleko, že
získáte všechny relevantní infor-
mace, formulujete nejlepší plán,
jak se pohnout dopředu.
A pak – ale teprve až pak – mů-

žete vystoupit na veřejnost tak,
jak se to u vůdce předpokládá.
Musíte být schopen jasně říci:
»Takhle to provedeme, a to z těch
a těch důvodů. A takhle to bude
vypadat, až se dostaneme na dru-
hý břeh.« Takový přístup mimo-
chodem nic neskrývá, neutajuje.
Vaši lidé dobře vědí, jak kompli-

kovaná je situace. Nepotřebují

a ani nechtějí slyšet, abyste jim to
znovu a dokola připomínal. Potře-
bují a chtějí vědět, co mají dělat,
aby se našlo řešení. Je jim třeba
vysvětlit, jak k němu dojít. A je
třeba motivovat lidi, aby se dali do
práce k dosažení úspěchu.

Nemluvte o riziku
Za druhé: Vůdci byznysu podkopá-
vají možnosti dosažení úspěchu,
když hovoří o riziku možného ne-
úspěchu.
Byl to úžasný okamžik, když ne-

dávno na stanici CBS moderátorka
Katie Couricová hovořila s pilotem
Chesleym B. Sullenbergerem, kte-
rý přistál s poškozeným letadlem
společnosti US Airways na řece
Hudsonu. Když se ho otázala, zda
pociťoval třeba jen na okamžik
strach z toho, že se mu přistání na
řece nepovede, prostě odpověděl:
»Ne, byl jsem si jist, že to zvlád-
nu.« Je zřejmé, že Sullenberger se
svými letitými zkušenostmi věděl,
že přistání na vodě je ohromně ris-
kantní. A přesto demonstroval nej-
lepší druh vůdcovství, který se řídí
zásadou »dá se to zvládnout«.
Vůdcové byznysu až příliš dobře

vědí, že jakákoliv přijatá strategie
může selhat. Ale proč se tím zabý-

vat? Pokud si připouštíte možnost,
že něco nebude fungovat, pak se
uchylujete k defétistickému, dys-
funkčnímu managementu.
Taková neurčitost a vyhýbavost

každého jen znervózňuje. Členové
vašeho týmu by nenasadili všech-
ny své síly, kdyby očekávali, že jim
řeknete: »Já jsem vám přece říkal,
že to může selhat.« Vědí, že nemo-
hou uspět, pokud v úspěch nevěří
jejich vůdce.
A konečně: Vůdcové byznysu

nemají byrokraticky lpět na příliš
podrobných datech.

Detaily nechte úředníkům
Jednou z povinností vůdců je sa-
mozřejmě jednat tak, aby byli
»ozvučnou deskou« názorů svých
bezprostředních podřízených. Po-
kud však chcete u svých manaže-
rů pěstovat vůdcovské schopnosti,
nepřipusťte, aby vám předváděli
hory diapozitivů se spoustou dat
rozpitvaných do nejmenších po-
drobností. Požadujte, aby se svými
týmy prošli všechna data a vybrali
z nich ta, která vám poskytnou
jednoznačnou a logickou předsta-
vu o jejich rozhodnutí.
Důvod je takto prostý: Jestliže

pracujete s manažerem, který je

paralyzován informacemi, neujas-
něnými volbami řešení a možnými
překážkami, pak si můžete být jist,
že jeho lidé jsou zmatení a demo-
ralizovaní, a nic dobrého z toho
nevzejde. Jedinou cestou, jak ta-
kový způsob myšlení vyloučit, je
netolerovat ve své organizaci ty
manažery, kteří zatemňují své ná-
vrhy řešení přemírou dat s jedi-
ným cílem – vyhnout se nutnosti
rozhodnout a jednat.
Důvodem, proč jsme tu přede-

střeli tyto tři rysy neúspěšného ří-
zení, nebylo oprášit obnošený po-
vzdech, aby se vláda více podoba-
la byznysu. Naším záměrem při sí-
lícím přesvědčení, že byznys nyní
stojí mimo, je varovat ty vůdce
byznysu, kteří by si chtěli pro
svou řídicí činnost brát podněty
od vlády. Vzhledem k posledním
událostem vám můžeme pouze po-
radit, abyste hlasovali ne.

© The New York Times Syndicate
Dotazy v angličtině můžete posílat
na e-mailovou adresu
www.welchway.com a kliknout na
Contact Us. Uveďte, prosím, své
jméno, povolání, město a zemi, kde
působíte.

Zpracoval Miroslav Prchal

Netolerujte
manažery, kteří své
návrhy zatemňují

přemírou dat, aby se
vyhnuli rozhodnutí.

”
Jack a Suzy radí: Nenapodobujte počínání americké vlády

Bývalý šéf General Electric Jack
Welch a jeho žena Suzy
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Matthew Engel

Horečné skupování domů
v Johnstownu. Titulek, který se
nedávno objevil v irském deníku
Meath Chronicle, by jistě vyhrál

soutěž o na-
prosto neuvěři-
telnou zprávu
týdne jak v Ir-
sku, tak možná
i v celé Evropě.
Titulek zní tak
překvapivě, že
člověk musí
zkont ro lova t

datum vydání novin, aby se ujis-
til, že nedrží v ruce výtisk z ledna
2007 nebo aprílové vydání z loň-
ského dubna.
Johnstown leží na okraji měs-

tečka Navan, třicet mil od Dubli-
nu. Jde o satelitní sídliště plné

nudně vypadajících nových do-
mů. Je to vlastně čtvrť méně ma-
jetných lidí, kteří se sem přestě-
hovali na počátku nového tisíci-
letí kvůli raketovému růstu cen
realit v Dublinu.
Trh se ale změnil. Jeden realit-

ní agent z Navanu prohlásil, že
už měsíce neprodal ani jeden
dům. Zoufalí developeři podílejí-
cí se na realitním projektu Ath-
lumney Wood tak provedli to, co
nyní dělá téměř každý obchod-
ník v Irsku: aby prodali, srazili
ceny na polovinu. Minulý týden
se jen díky tomuto kroku zbavili
25 nemovitostí. Dvojdomky, je-
jichž cena se v minulosti vyšpl-
hala až na 330 tisíc liber, byly ny-
ní prodány za 175 tisíc liber.
To samozřejmě není dobrá

zpráva pro chudáky, kteří dům
koupili draho. Existuje ale při-

nejmenším jeden rozdíl mezi vní-
máním problémů v Irsku a v ji-
ných zemích: Irové jsou zvyklí
být pronásledováni osudem. Ob-
dobí prosperity byl jen krátký vý-
kyv.

Konec starého Irska
»Něco získáš, něco ztratíš. V prá-
ci ale musím být optimista. Celo-
denního poslouchání řečí o bez-
naději a chmurné náladě mám už
dost od svých zákazníků,« říká
jeden z obyvatel Atlumney
Wood, taxikář Steven Byrne. Je-
ho soused Davitt Ward se snaží
prodat dům od loňského srpna.
I on jen krčí rameny: »Čím menší
má hodnotu starý dům, tím méně
zaplatím za nový.«
Na rozdíl od ostatních zemí

»táhla« irský boom v postatě no-
vá výstavba a místa, jako je Ath-

lumney Wood, jsou novým Ir-
skem. Někdy to ale vypadá, jako
by staré Irsko bylo úplně pryč.
V barech se nevznáší cigaretový
kouř a jsou stále více pusté. Lidé
v Dublinu působí stejně tvrdě
a nakvašeně jako Londýňané.
Z hlediska politiky i finančního

světa jsou podobnosti mezi Britá-
nií a Irskem děsivé. Po 12 let byla
u moci jedna strana. Rozmach se
přičítá lehkovážnému a dlouho
sloužícímu vůdci bez jasné poli-
tické orientace (Tony Blair / Ber-
tie Ahern). Otrhaný a nemotorný
ministr financí (Gordon
Brown / Brian Cowen) se choval
jako »prezident zeměkoule« na-
vzdory nastupující krizi a předpo-
kládané volební katastrofě.
Nic nyní v Irsku nevypovídá

o neúprosné realitě lépe než
prázdné paneláky v dublinské

čtvrti Ballsbridge, jimž někdo po-
lepil všechna okna samolepkami
křičícími do světa »SOS«.
Developer Sean Dunne pláno-

val domy strhnout, stejně jako
všechno v okolí. Místo měla na-
hradit »vzletná kancelářská věž
v dubajském stylu«. Tyto fanta-
zie nakonec pohřbila regionální
plánovací komise.

Konspirace na tapetě
Minulý měsíc mluvil pan Dunne
ve tři hodiny ráno v hospodě
s reportérem listu New York
Times, kterému se přiznal, že je
blízko bankrotu, ale že bojuje.
Veřejnost ho vnímá jako ztěles-
nění mazaných lidí, kteří se bez-
ostyšně obohacují na úkor ostat-
ních, podvodníčků a kapsářů,
kteří hráli první housle za vlády
premiéra Aherna. Je snadné uvě-

řit, že skupina podvodníků, která
zahrnovala politiky, stavitele, fi-
nančníky a vysoké státní úřední-
ky, získávala po mnoho let výho-
dy pouze pro sebe. »Existovalo
spojenectví mezi stranou Fianna
Fáil a developery,« říká Jane Sui-
terová, která učí politologii na
Trinity College v Dublinu. »Vláda
vnímala, že méně přísná pravidla
dají Irsku konkurenční výhodu.«
Paddy Prendiville, redaktor sa-

tirického časopisu The Phoenix,
konspiračním teoriím úplně ne-
věří. »Jsme v této oblasti hodně
podezíraví,« říká Prendiville.
»Nevěříme lidem, kteří vládnou,
a předpokládáme, že jsou v tom
namočeni všichni. Ale je nutné si
vzpomenout, že Irsko nikdy ne-
zažilo takovou prosperitu, jaká
tu byla posledních 10 až 15 let.
Peníze vždy přinášejí hrubost.«

EXKLUZIVNĚ V HN

Irové se bouří proti vyšším daním
■ Země je na tom nyní nejhůř z celé eurozóny ■ Cizí investoři ruší pracovní místa, opět hrozí dvouciferná nezaměstnanost
Václav Lavička
www.ihned.cz/lavicka

Na sto tisíc Irů vyšlo v sobotu do
ulic hlavního města Dublinu, aby
vyjádřilo svůj ostrý nesouhlas se
zvyšováním daní, prvním po více
než čtvrt století. Nelíbí se jim ani
rozsáhlé škrty ve veřejných výda-
jích, neboť postihnou jejich život-
ní úroveň.
Ta už přitom značně utrpěla,

a to nejen kvůli vyšším daním.
Irům povážlivě klesla hodnota je-
jich nemovitostí a stále větší sta-
rosti jim dělá rostoucí nezaměst-
nanost. Spotřebitelská důvěra je
na bodu mrazu. Prodej nových
osobních aut se v lednu podle pá-
teční zprávy statistického úřadu
meziročně propadl o více než dvě
třetiny na pouhých 11 tisíc (loni
v lednu to bylo skoro 33 tisíc).
Mnohé Iry šokoval nedávný

projev premiéra Briana Cowena,
který jim sdělil, že v letech 2009 –
2011 nelze vyloučit až desetipro-
centní propad ekonomiky.

Obludný rozpočtový deficit
Irsko, jehož hospodářství rostlo
od poloviny 90. let v průměru šes-
ti- až sedmiprocentním tempem,
spadlo loni jako první v eurozóně
do těžké hospodářské recese. Je-
ho hrubý domácí produkt (HDP)
klesl podle odhadu Evropské ko-
mise o dvě procenta a vláda
v Dublinu na letošek předpovídá
meziroční propad o 4,5 procenta.
Prudké hospodářské ochlazení

sráží i příjmy státního rozpočtu
a v důsledku toho se může letošní
schodek veřejných financí pro-
hloubit až na obludných 11 pro-
cent irského HDP a v příštím roce
dokonce na 13 procent, varuje Ev-

ropská komise. Irský kabinet se
obává, že zemi bude zhoršen úvě-
rový rating, a tak se snaží bobtna-
jícímu schodku čelit.
Vláda prosazuje, aby se o tři

procenta zvedla daň ze všech příj-
mů, které přesahují 250 tisíc eur
ročně. Darovací daň a daň dědic-
kou by chtěla zvýšit z 20 na 22
procent. Dvojnásobně už stoupla
daň z příjmů sázkového byznysu.
Spotřebitelé platí vyšší daně z po-
honných hmot, cigaret a vína.
»Vláda přiznává, že přijímaná

opatření jsou obtížná a v někte-
rých případech bolestivá. Je ale
zároveň přesvědčena, že jsou
správná a nezbytná,« vzkázal pro-
testujícím premiér Cowen.
Iry také zneklidňuje stav jejich

bankovního sektoru, který se vlá-
da snaží spasit. Dvěma ústavům –
Allied Irish Banks a Bank of
Ireland – slíbil kabinet nejméně
čtyři miliardy eur a Anglo Irish
Bank rovnou znárodnil.

Ubývá pracovních míst
Na Iry doléhají stále větší obavy
z nezaměstnanosti. Mají s ní své
zkušenosti. V letech 1992 – 1996
dosáhla nezaměstnanost v zemi
podle údajů Eurostatu v ročním
průměru skoro 14 procent. Potom
se ji díky vydatnému přílivu zahra-
ničních investic podařilo srazit
hluboko pod pět procent, ale nyní
opět straší. Její letošní průměrná
míra se pravděpodobně přiblíží
deseti procentům.
Špatná zpráva přišla už na za-

čátku letošního roku, kdy americ-
ký výrobce počítačů Dell, největší
vývozce z Irska, oznámil, že hodlá
přesunout svoji továrnu z Limeric-
ku do Polska. Irsko tak přijde sko-
ro o dva tisíce pracovních míst.

ZACHOVEJTE NÍZKÉ DANĚ! Irům se nelíbí, jakým způsobem chce vláda léčit ekonomiku zasaže-
nou těžkou recesí. Dali to najevo během sobotní demonstrace, kterou v Dublinu uspořádaly odbory.
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Prosperita byla pro Irsko jen zábleskem ve tmě

Děripaska popřel výši
dluhů i potíže Rusalu
Největší světový producent
hliníku Rusal nepotřebuje od
ruského státu finanční po-
moc, protože pracuje s věřite-
li na restrukturalizaci svých
dluhů. Uvedl to o víkendu ře-
ditel a hlavní akcionář podni-
ku Oleg Děripaska. Doufá, že
dohody budou hotové během
tří až čtyř měsíců. Děripaska
také odmítl, že by jeho dluhy
činily 30 miliard dolarů. Do-
dal, že o akciové podíly v Ru-
salu mají investoři zájem a že
mezi nimi nefiguruje stát.

Acciona prodá Enelu
svůj podíl v Endese
Italský výrobce elektřiny Enel
se dohodl se španělskou
Accionou, že od ní odkoupí
25 procent skupiny Endesa.
Enel transakcí za 11,1 miliar-
dy eur zvýší svůj podíl v En-
dese na 92 procent. Acciona
použije hotovost z prodeje na
snížení svého dluhu ve výši
17,5 miliardy eur. Převodem
podílu tak končí mezinárodní
bitva o Endesu, která se vlek-
la 3,5 roku. Kritici říkají, že
dohodu v zákulisí vyjednaly
italská a španělská vláda.

Světová produkce
oceli klesla o čtvrtinu
Světová výroba oceli se v led-
nu meziročně propadla o 24
procent, protože ekonomická
krize přiměla ocelárny snížit
produkci téměř ve všech vý-
znamných zemích s výjimkou
Číny. V Evropské unii se pro-
dukce oceli v lednu propadla
téměř o 46 procent, v Česku
o 35,2 procenta, uvedla asoci-
ace World Steel Association.

Neoznačené zprávy jsou převzaty z ČTK
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PRAŽSKÁ BURZA
PX -1,34 % 648,2 bodu

KORUNA K EURU
CZK/EUR -0,75 % 28,810 CZK/EUR

ROPA
Brent -0,24 % 41,89 USD/barel
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ZLATO
Zlato +1,87 % 992,9 USD/oz

AAA Auto
-0,6 % 6,59 Kč

CETV
-6,1 % 160,06 Kč

ČEZ
-1,6 % 678,1 Kč

ECM
+9,7 % 222,2 Kč

Erste Bank
-3,4 % 208,5 Kč

Komerční banka
-5,2 % 1703 Kč

NWR
-1,7 % 70,99 Kč

Orco
-14,7 % 124,51 Kč

Pegas Nonwovens
-1,0 % 247 Kč

Philip Morris ČR
+1,7 % 5746 Kč

Telefónica O2

+1,9 % 375,7 Kč
Unipetrol
+2,2 % 123,1 Kč

VIG
-5,4 % 487,5 Kč

Zentiva
-1,6 % 1110 Kč

AKCIE VE SPAD

ARIANE OBOLENSKY, výkonná ředitelka Evropské bankovní federace

Banka musí vždy pomoci svým dcerám
Martin Petříček
www.ihned.cz/petricek

Vlády od Londýna přes Berlín až
k Římu nalévají do bank stamiliar-
dy eur a některé z finančních ústa-
vů končí pod křídly státu. »Státní
intervence do bankovního odvětví
nejsou v zájmu evropské ekono-
miky,« tvrdí však Ariane Obolen-
sky, výkonná ředitelka Evropské
bankovní federace.

HN: Některé země teď pod tíhou kri-
ze přistupují ke znárodnění bank.
Může podle vás státní vlastnictví
vyřešit současné problémy?
Není na nás, abychom komen-

tovali politická rozhodnutí. Zná-
rodnění není ale podle nás řeše-
ním. A pokud takové zásahy při-
jdou, mají trvat jen omezenou do-
bu. Je třeba se rychle vrátit
k »normálnímu« fungování trhu.
Tím ale neříkám, že před krizí vše
fungovalo dobře a že nemáme co
změnit.

HN: Jak dlouho bude trvat, než se
bankovní systém vrátí k »normální-
mu« stavu?
Nevíme, jakou dobu to zabere

trhu, aby začal fungovat normál-
ně. V Evropě jsme zatím viděli
první fázi krize, kdy banky ohro-
žovala toxická aktiva, většinou ze
Spojených států. Nyní vstupujeme
do druhé fáze – to je vliv propadu
ekonomiky na banky. Záleží na
tom, jak dlouho bude trvat ekono-
mická krize a jak bude hluboká.

HN: A co třetí fáze?
To bude, doufám, právě návrat

k normálu.

HN: Některé mateřské banky ze zá-

padní Evropy už nepřímo přiznaly,
že by nemohly poskytnout kapitál
svým východním dcerám, kdyby se
dostaly do problémů. Může se to
stát?
Podle mne si to nemohou dovo-

lit. Poškodilo by to výrazně dojem
o bance. Zpráva o tom, že některá
banka odmítla pomoci své dceři,
by byla interpretována tak, že na
to nemá peníze. A to by se vůbec
nelíbilo trhu. Matka musí pomoci.

HN: A co když mateřská banka, na-
příklad italská, dostane pomoc od

státu, a svým dcerám řekne: »To
jsou státní peníze a vám z nich ne-
můžeme pomoci«?
Taková vláda by nejen sklidila

kritiku od Evropské unie, ale na-
víc by tím vlastně »svou« banku
potopila. Dnes stojíme před jiným
problémem: Většina vlád stanoví
cíle pro půjčování na území svého
státu. Bance sdělí, že jí dá peníze,
jen když se zaváže, že splní určité
cíle v půjčkách pro domácí eko-
nomiku – a na to bude banka pa-
matovat. Dříve bylo běžné, že
francouzské banky měly financo-

vání odjinud. Dnes se takové úvě-
ry skoro nevyskytují. A podobně
si určitě stěžují i britské firmy,
kterým nepůjčují francouzské
banky.

HN: Jaký to může mít dopad?
Ohrožuje to společný trh. Nikdo

to nepředvídal, ale prostě to přišlo
samo. Takže je třeba Evropské ko-
misi i národním vládám říkat, že
každé rozhodnutí může mít nedo-
mýšlené důsledky.

HN: V Česku jsou banky napadány,

že teď mnoha firmám ztěžují pří-
stup k penězům.
I ve Francii, kterou znám nejlé-

pe, jsou banky napadány, že pře-
staly půjčovat ekonomice. Ale to
není pravda, francouzské banky
neměly výraznější problémy. Tvr-
dím, že v Evropě není žádný »cre-
dit crunch«. Jde však o to, že po-
ptávka po úvěrech výrazně padá.
Cena peněz je samozřejmě vyšší,
ale to souvisí s tím, že spolu se
zpomalováním ekonomiky narost-
lo riziko.

HN: Eurokomisařka Neelie Kroeso-
vá minulý týden řekla, že může dojít
– v krajním případě – i na řízenou li-
kvidaci bank. Je situace tak špat-
ná?
O likvidaci myslím přímo ne-

mluvila. Každá banka, která si
sáhne na státní pomoc, ale musí
předložit plán restrukturalizace.
Na druhou stranu, pokud se na
cunami na finančním moři podí-
váte, je zřejmé, že to může mít
nějaké strukturální dopady. Ne-
čekám, že bychom měli v Evropě
zažít nějakou likvidaci banky. Ev-
ropa nejde stejným směrem jako
americké bankovnictví, kde je
mnoho bank ve velkých problé-
mech. Naproti tomu v Evropě je
menší počet bank a jsou v lepší
kondici.

HN: A povede tato krize v Evropě
k dalšímu spojování bank?
Už dávno jsme na cestě k větší

koncentraci. Ale teď na to není
vhodná doba, protože krize zna-
mená i nepřesné ohodnocení ak-
tiv. A když si nejste jistý hodno-
tou, nebudete přece kupovat ban-
ku. Po skončení krize bychom se
ale měli vrátit k normálu.
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Malí akcionáři
Orca založili
sdružení
Drobní akcionáři realitní spo-
lečnosti Orco Property
Group vytvořili sdružení s cí-
lem ochránit své investice.
»Se znepokojením sledujeme
vývoj ve společnosti Orco, je-
jíž akcie vlastníme,« uvedl
předseda přípravného výboru
sdružení Luboš Smrčka.
Do valné hromady Orca

zbývá několik týdnů a drobní
akcionáři prý nechtějí promr-
hat čas. »Nechceme nečinně
přihlížet, jak v důsledku cho-
vání managementu hodnota
firmy klesá,« řekl Smrčka.
Akcie Orca se obchodují

v Paříži, Praze a Budapešti.
Na pražském trhu ztratily za
poslední rok přes 90 procent.
V pátek utrpělo Orco největší
propad ze všech titulů praž-
ské burzy. Jeho akcie ztratily
14,74 procenta a cena akcie
spadla na 124,5 koruny. (čtk)

Akcie v Evropě
i USA klesly
nejníž za 6 let
Evropské akciové trhy uzavře-
ly páteční obchodování nejní-
že za šest let. Investoři prodá-
vali akcie, aby nakupovali ob-
ligace a zlato. Klíčový akciový
index FTSEurofirst 300 klesl
o 3,3 procenta na 738,47 bodu,
kde nebyl od března 2003.
Rovněž akcie v USA spadly

kvůli obavám o osud bank
nejníže za šest a půl roku. In-
dex Dow Jones klesl o 100,28
bodu na 7365,67 bodu, tedy
o 1,34 procenta. (čtk)

Václav Lavička
www.ihned.cz/lavicka

Poptávka po zlatě vždy stoupá
v nejistých časech. Znovu se to
potvrzuje i během nynější krize.
Troyská unce zlata (zhruba 31,1
gramu) na newyorském trhu pro-
lomila koncem minulého týdne
poprvé od loňského března hrani-
ci tisíc dolarů. A vše hovoří pro
další zdražování drahého kovu.
Zlato k dodání v dubnu se v zá-

věru pátečního obchodování nabí-
zelo za 1002,20 dolaru za troyskou
unci. V jednom okamžiku to bylo
dokonce 1007,70 dolaru, uvádí
agentura Bloomberg.
K dosavadnímu historickému

rekordu je ale ještě hodně daleko.
Ten byl zaznamenán 21. ledna
1980, kdy troyská unce v dnešních
cenách přišla na 2224 dolarů, při-
pomíná pobočka americké cen-
trální banky ve státě Minneapolis.
Většina analytiků předpokládá,

že zlato, jehož cena od počátku le-
tošního roku stoupla o 13 procent,

půjde vzhledem k velké nejistotě
na trzích cenných papírů dále na-
horu. »Část investorů bude kov
nakupovat, neboť se obávají, že
rozpočtové injekce k povzbuzení
ekonomiky se minou účinkem,«
komentuje Peter Fertig, vlastník
německé firmy Quantitative
Commodity Research.
Další část investorského tábora

se podle něj obává, že vládní sti-
mulační balíky rozpoutají vyšší in-
flaci. To je také důvod k nakupo-
vání zlata, které je proslulé jako
uchovatel hodnot.
Naproti tomu stále klesá důvěra

investorů v investice do takzva-
ných finačních aktiv, především
do akcií, které od počátku roku
2008 ztratily v celosvětovém prů-
měru 54 procent své hodnoty.
Širší index newyorské burzy

Standard & Poor’s během letošní-
ho roku přišel o 15 procent.
»Situace na burzách cenných

papírů je mimořádně křehká. Jako
jediný bezpečný přístav pro inves-
tory se nyní jeví zlato,« míní Ron

Goodis z americké firmy Equidex
Brokerage Group.
Investoři však nemusejí naku-

povat jenom zlaté mince či pruty
a cihly. Zisk by jim měl podle ex-
pertů kynout také z akcií firem tě-
žících zlatonosnou rudu. Tyto cen-
né papíry doporučuje například
Robert Lutts z americké Cabot
Money Management. Investor-

ské portfolio je podle něj záhodno
»ozdobit« například akciemi ka-
nadské firmy Barrick Gold, která
spravuje největší zásoby zlata na
světě. Stejné doporučení platí pro
světovou dvojku – americkou
Newmont Mining. Roste i akcio-
vý kurz ruského těžaře Poly-
metal, jehož spoluvlastníkem je
nejbohatší Čech Petr Kellner.

Skupina J&T prodá
podíl v Zentivě Sanofi
Společnost Fervent Holdings
ze skupiny J&T přijala nabídku
francouzské společnosti Sano-
fi-Aventis na převzetí akcií tu-
zemské farmaceutické jedničky
Zentiva. Oznámila to v pátek
J&T. Sanofi tak získá jejích 7,62
procenta v Zentivě, kterou díky
tomu ovládne.
Sanofi-Aventis drží v Zentivě

24,9 procenta. Ve čtvrtek přijaly
její nabídku na odkup firmy
PPF a Generali PPF Holding,
které společně ovládají 24,3 pro-
centa akcií Zentivy.
Vedení a zaměstnanci Zentivy,

kteří v ní drží asi šest procent
akcií, se již dříve zavázali, že
tento podíl Sanofi prodají. Na-
bídku už schválila Česká národ-
ní banka a podmíněně i Evrop-

ská komise. Nabídka oceňuje
Zentivu na 43,9 miliardy korun.
Dalším významným akcioná-

řem Zentivy je společnost Bel-
viport Trading, která drží více
než deset procent akcií. Podle
neoficiálních zpráv chce svůj
podíl prodat i Belviport Trading.
Zbylou zhruba třetinu akcií Zen-
tivy vlastní ostatní institucionál-
ní a soukromí investoři.
Ovládne-li Sanofi většinu ak-

cií Zentivy, odejde zřejmě firma
z pražské burzy. »Kroky k od-
chodu Zentivy z burzy by byly
učiněny co nejrychleji. Myslím
si, že do konce roku by Zentiva
opustila pražskou burzu, pokud
to bude technicky proveditel-
né,« řekl již dříve analytik Milan
Vaníček z Atlantik FT. (čtk)

Notace kovů kabelářského průmyslu plynoucí z cen LME a dalších souvisejících nákla-
dů

MĚĎ . . . . . . . . 105,90 Kč/kg HLINÍK . . . . . . . . . 61,50 Kč/kg
Platnost od 23. 2. 2009 do 27. 2. 2009

Unce zlata stojí přes tisíc dolarů
■ Zlato se v očích investorů stále více třpytí ■ Experti doporučují také akcie firem, které ho těží
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Kompletní přehled kurzů měn ve světě 20. února 2009
Afgánistán Afghani AFN 100 48.376
Albánie Lek ALL 100 22.328
Alžírsko Dinár DZD 100 32.157
Andorra Euro EUR 1 28.810
Angola Kwanza AOA 100 30.479
Antigua a Barbadua Vých.karib.dolar XCD 1 8.717
Argentina Peso ARS 1 6.471
Arménie Dram AMD 100 7.496
Aruba Gulden AWG 1 12.784
Austrálie Australský dolar AUD 1 14.593
Ázerbajdžán Manat AZN 1 28.176
Azory Euro EUR 1 28.810
Bahrajn Dinár BHD 1 60.702
Bangladéš Taka BDT 1 0.332
Barbados Dolar BBD 1 11.441
Belize Dolar BZD 1 11.674
Bělorusko Rubl BYR 1000 8.068
Benin Frank XOF 1 4.478
Bermudy Dolar BMD 1 22.882
Bhútán Ngultrum BTN 100 46.184
Bolivie Boliviano BOB 1 3.255
Bosna a Hercegovina Bosenská marka BAM 1 15.032
Botswana Pula BWP 1 2.858
Bouvet Norská koruna NOK 1 3.293
Brazílie Real BRL 1 9.550
Brit. Panenské ostrovy Americký dolar USD 1 22.882
Brunej Dolar BND 1 14.948
Bulharsko Leva BGN 1 14.730
Burkina Faso Frank XOF 100 4.478
Burundi Frank BIF 100 1.884
Čad Frank XAF 100 4.478
Černá Hora Euro EUR 1 28.810
Chile Peso CLP 100 3.672
Chorvatsko Kuna HRK 1 3.829
Čína Yuan Renmimbi CNY 1 3.347
Cote d’Ivoire Frank XOF 100 4.478

Dánsko Dánská koruna DKK 1 3.867
Dominica Vých.karib.dolar XCD 1 8.717
Dominikánská republika Peso DOP 100 64.276
Džibutsko Frank DJF 100 13.005
Egypt Libra EGP 1 4.106
Ekvádor Americký dolar USD 1 22.882
Eritrea Nakfa ERN 1 1.506
Estonsko Kroon EEK 1 1.841
Etiopie Birr ETB 1 2.061
Evropská unie Euro EUR 1 28.810
Faerské ostrovy Dánská koruna DKK 1 3.867
Falklandy Libra FKP 1 32.705
Fidži Dolar FJD 1 12.356
Filipíny Peso PHP 100 47.444
Francouzská Guyana Euro EUR 1 28.810
Francouzská Polynésie Frank XPF 100 24.229
Gabon Frank XAF 100 4.478
Gambie Dalasi GMD 100 88.189
Ghana Ghanská cedi GHS 1 24.691
Gibraltar Libra GIP 1 33.013
Grenada Vých.karib.dolar XCD 1 8.717
Grónsko Dánská koruna DKK 1 3.867
Gruzie Lari GEL 1 13.662
Guadaloupe Euro EUR 1 28.810
Guam Americký dolar USD 1 22.882
Guatemala Quetzal GTQ 1 2.876
Guinea Frank GNF 1000 4.798
Guinea-Bissau Frank XOF 100 4.478
Guyana Dolar GYD 100 11.260
Haiti Gourde HTG 100 57.565
Heard a McDonald Australský dolar AUD 1 14.593
Honduras Lempira HNL 1 1.212
Hongkong Dolar HKD 1 2.951
Indie Rupie INR 100 46.184
Indonésie Rupie IDR 1000 1.913
Irák Dinár IQD 1000 19.896

Irán Rial IRR 1000 2.361
Island Kronur ISK 100 20.058
Izrael Šekel ILS 1 5.512
Jamajka Dolar JMD 100 26.006
Japonsko Jen JPY 100 24.291
Jemen Rial YER 100 11.399
Jihoafrická republika Rand ZAR 1 2.248
Johnston Atoll Americký dolar USD 1 22.882
Jordánsko Dinár JOD 1 32.269
Kajmanské ostrovy Dolar KYD 1 27.737
Kambodža Riel KHR 1000 5.615
Kamerun Frank XAF 100 4.478
Kanada Kanadský dolar CAD 1 18.111
Kanárské ostrovy Euro EUR 1 28.810
Kapverdské ostrovy Escudo CVE 100 26.096
Katar Rial QAR 1 6.284
Kazachstán Tenge KZT 100 15.272
Keňa Šilink KES 100 28.710
Kiribati Australský dolar AUD 1 14.593
KLDR Won KPW 1 0.160
Kokosové ostrovy Australský dolar AUD 1 14.593
Kolumbia Peso COP 1000 8.859
Komory Frank KMF 100 5.867
Kongo Frank CDF 100 3.065
Korejská republika Won KRW 100 1.523
Kostarika Colon CRC 100 4.098
Kuba Peso CUP 1 22.882
Kuvajt Dinár KWD 1 77.829
Kypr Euro EUR 1 28.810
Kyrgystán Som KGS 100 55.743
Laos Kip LAK 1000 2.685
Lesotho Loti LSL 1 2.270
Libanon Libra LBP 100 1.518
Libérie Dolar LRD 100 35.753
Libye Dinár LYD 1 17.527
Lichtenštejnsko Švýcarský frank CHF 1 19.313

Litva Litas LTL 1 8.344
Lotyšsko Lat LVL 1 40.790
Macao Pataca MOP 1 2.865
Madagaskar Ariary MGA 1000 11.545
Maďarsko Forint HUF 100 9.463
Madeira Euro EUR 1 28.810
Makedonie Denár MKD 100 47.056
Malajsie Ringgit MYR 1 6.224
Malawi Kwacha MWK 100 16.286
Maledivy Rufiya MVR 1 1.788
Mali Frank XOF 100 4.478
Malta Euro EUR 1 28.810
Maroko Dirham MAD 1 2.657
Martinik Euro EUR 1 28.810
Mauritánie Ouguiya MRO 100 8.770
Mauritius Rupie MUR 100 67.501
Mexiko Peso MXN 1 1.533
Midwajské ostrovy Americký dolar USD 1 22.882
Moldávie Leu MDL 1 2.153
Monako Euro EUR 1 28.810
Mongolsko Tugrik MNT 100 1.528
Montserrat Vých.karib.dolar XCD 1 8.717
Mosambik Nový metical MZN 10000 863.521
Myanmar Kyat MMK 1 3.556
Namibie Dolar NAD 1 2.270
Nauru Australský dolar AUD 1 14.593
Nepál Rupie NPR 100 29.103
Niger Frank XOF 100 4.478
Nigérie Naira NGN 100 15.462
Nikaragua Cordoba NIO 1 1.145
Nizozemské Antily Gulden ANG 1 13.075
Norfolk Australský dolar AUD 1 14.593
Norsko Koruna NOK 1 3.293
Nová Kaledonie Frank XPF 100 24.229
Nový Zéland Novozélandský dolar NZD 1 11.545
Omán Rial OMR 1 59.440

Pákistán Rupie PKR 100 28.638
Panama Balboa PAB 1 22.882
Papua-Nová Guinea Kina PGK 1 8.430
Paraguay Guarani PYG 1000 4.522
Peru Nuevo sol PEN 1 7.054
Pitcairnovy ostrovy Britská libra GBP 1 32.705
Polsko Polský zlotý PLN 1 6.063
Portoriko Americký dolar USD 1 22.882
Reunion Euro EUR 1 28.810
Rovníková Guinea Frank XOF 100 4.478
Rumunsko Nové leu RON 1 6.723
Rusko Rubl RUB 100 63.230
Rwanda Frank RWF 100 4.039
Salvádor Colon SVC 1 2.614
Samoa Tala WST 1 7.583
San Marino Euro EUR 1 28.810
Saúdská Arábie Riyal SAR 1 6.101
Senegal Frank XOF 100 4.478
Seychely Rupie SCR 1 1.351
Sierra-Leone Leone SLL 1000 7.410
Singapur Dolar SGD 1 14.883
Slovensko Euro EUR 1 28.810
Slovinsko Euro EUR 1 28.810
Somálsko Šilink SOS 1000 16.307
Spojené Arabské Emiráty Dirham AED 1 6.230
Srbsko Dinár RSD 100 30.897
Srí Lanka Rupie LKR 100 20.037
Středoafrická republika Frank XAF 100 4.478
Súdán Libra SDG 1 10.188
Surinam Dolar SRD 1 8.337
Svatá Helena Libra SHP 1 32.751
Svatá Lucie Vých.karib.dolar XCD 1 8.717
Svatý Krištof a Nevis Vých.karib.dolar XCD 1 8.717
Svatý Petr a Miquelon Euro EUR 1 28.810
Svatý Tomáš a Principe Dobra STD 1000 1.591
Svatý Vincent Vých.karib.dolar XCD 1 8.717

Sýrie Libra SYP 100 49.690

Svazijsko Lilangeni SZL 1 2.270

Šalamounovy ostrovy Dolar SBD 1 2.892

Švédsko Koruna SEK 1 2.603

Švýcarsko Frank CHF 1 19.313

Tádžikistán Somoni TJS 1 6.110

Taiwan Dolar TWD 100 65.734

Tanzanie Šilink TZS 100 1.704

Thajsko Baht THB 100 64.007

Togo Frank XOF 100 4.478

Tokelau Novozélandský dolar NZD 1 11.545

Tonga Pa’anga TOP 1 10.530

Trinidad a Tobago Dolar TTD 1 3.908

Tunisko Dinár TND 1 15.956

Turecko Nová lira TRY 1 13.358

Turkmenistán Manat TMM 1000 1.610

Turks a Caicos Americký dolar USD 1 22.882

Tuvalu Australský dolar AUD 1 14.593

Uganda Šilink UGX 1000 11.495

Ukrajina Hřivna UAH 1 2.724

Uruguay Peso UYU 100 98.208

USA Americký dolar USD 1 22.882

Uzbekistán Sum UZS 100 1.627

Vánoční ostrov Australský dolar AUD 1 14.593

Vanuatu Vatu VUV 100 19.129

Vatikán Euro EUR 1 28.810

Velká Británie Britská libra GBP 1 32.705

Venezuela Bolivar Fuerte VEF 1 10.656

Vietnam Dong VND 1000 1.309

Východní Timor Dolar USD 1 22.882

Zambie Kwacha ZMK 1000 4.160

Zimbabwe Dolar ZWD 100 31.467

Korunový kurz Korunový kurz Korunový kurs Korunový kurz Korunový kurz Korunový kurz

VYSVĚTLIVKY: Korunový kurz vyjadřuje počet českých korun za uvedené množství měny národní. Aktuální devizové kurzy sledujte na:www.finweb.cz/meny

VYSVĚTLIVKY KE KURZOVNÍMU LÍSTKU:
* Nejedná se o uzavírací hodnoty, ale o hodnoty dosažené v průběhu denního obchodování. KS – objemy obchodů v kursotvorných segmentech,
které zahrnují obchody uzavřené v aukčním + kontinuálním režimu automatických obchodů a ve SPAD, BO – blokové obchody Trh: A – hlavní trh,
B – vedlejší trh, C – volný trh. U akcií je kurz uveden v Kč. Kurzovní lístek obsahuje informace o emisích, u kterých byl v daném burzovním
dni uzavřen obchod.

650.7 648.2 630.3 650.7 -1.34 -58.71%PX

Průběžně počítaný index
Hodnota Změna v % proti Meziroční

Název indexu Otevírací Uzavírací Minimální Maximální předchozímu dni změna

Nejvýnosnější zahraniční dluhopisové fondy

Křížové kurzy světových měn

USD 1.00000 93.20 0.77961 0.69324 1.15550 1.25110

JPY 1.07296 100.00 0.83759 0.74482 1.23839 1.36036

EUR 1.28270 119.39 1.00000 0.88800 1.47960 1.60260

GBP 1.44250 134.26 1.12613 1.00000 1.66460 1.80590

CHF 0.86543 80.75 0.67586 0.60074 1.00000 1.08319

CAD 0.79930 73.51 0.62399 0.55374 0.92320 1.00000

USD JPY EUR GBP CHF CAD

Austrálie 1 AUD 14.593

Brazílie 1 BRL 9.619

Bulharsko 1 BGN 14.730

Čína 1 CNY 3.347

Dánsko 1 DKK 3.867

EMU 1 EUR 28.810

Estonsko 1 EEK 1.841

Filipíny 100 PHP 47.444

Hongkong 1 HKD 2.951

Chorvatsko 1 HRK 3.829

Indonésie 1000 IDR 1.913

Indie 100 INR 46.204

Island 100 ISK 20.058

Japonsko 100 JPY 24.291

Jihoafrická rep. 1 ZAR 2.248

Jižní Korea 100 KRW 1.523

Kanada 1 CAD 18.111

Litva 1 LTL 8.344

Lotyšsko 1 LVL 40.790

Maďarsko 100 HUF 9.463

Malajsie 1 MYR 6.224

Mexiko 1 MXN 1.550

MMF 1 XDR 33.757

Norsko 1 NOK 3.293

Nový Zéland 1 NZD 11.545

Polsko 1 PLN 6.063

Rumunsko 1 RON 6.723

Rusko 100 RUB 63.230

Singapur 1 SGD 14.883

Švédsko 1 SEK 2.603

Švýcarsko 1 CHF 19.313

Thajsko 100 THB 64.007

Turecko 1 TRY 13.358

USA 1 USD 22.882

Velká Británie 1 GBP 32.705

Kurzy devizového trhu České národní banky

Země Množství Kód Kurz Země Množství Kód Kurz

Platnost od 20. února 2009 Pořadové číslo: 36

AUD LIBOR 3.700 3.813 3.880 3.963

CAD LIBOR 1.288 1.478 1.780 2.273

EUR LIBOR 1.569 1.878 1.977 2.078

EUR EURIBOR 1.576 1.875 1.976 2.074

GBP LIBOR 1.428 2.074 2.241 2.389

CHF LIBOR 0.305 0.505 0.647 0.948

JPY LIBOR 0.370 0.634 0.795 0.970

USD LIBOR 0.473 1.249 1.762 2.075

1.86 1.98 2.02 2.27 2.38 2.47 2.6 2.69 2.78
1.64 1.67 1.71 1.89 2.01 2.11 2.2 2.3 2.42

PRIBOR
PRIBID

Fixing úrokových sazeb na trhu
mezibankovních depozit 20. února 2009
Termín 1 den 7 dní 14 dní 1 měs. 2 měs. 3 měs. 6 měs. 9 měs. 1 rok

Depozitní sazby – fixing 20. února 2009
Měna Sazba 1 měs. 3 měs. 6 měs. 12 měs.

EasyClick

NL0006033375 AAA AUTO 6.8 -1.45 2503 16609.7 6.8 58.6 V
CZ0005098251 ARCELORMITTAL 1745.0 -3.06 158 265109.6 1745.0 6735.0 V
BMG200452024 CETV 160.0 -8.57 5939 931666.6 149.1 2079.0 O
CZ0008023801 ČESKÁ SPOŘITELNA 650.0 0.00 55 35750.0 567.2 955.0 V
CZ0005112300 ČEZ 678.9 -1.02 10067 6751761.6 584.5 1394.0 O
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM 266.0 -2.64 30 7980.0 214.9 405.4 O
LU0259919230 ECM 214.9 0.19 742 155349.4 200.0 1546.9 V
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK 212.5 -4.28 12525 2621354.2 200.1 1275.6 O
AT000B054861 EUROPA BONUS CZK 4422.0 0.00 0 0.0 4259.0 8624.5 O
US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 1620.2 0.00 0 0.0 1144.3 1691.3 V
US4581401001 INTEL CORP. 287.6 -3.46 22 6304.7 250.3 409.4 V
CZ0005005850 JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ 6.4 1.59 5 32.0 5.9 24.6 O
CZ0008019106 KOMERČNÍ BANKA 1700.0 -6.59 2681 4575759.1 1553.5 4466.3 O
US5801351017 MCDONALDS CORP. 1267.4 -1.98 0 0.0 847.6 1307.6 V
US5949181045 MICROSOFT CORP. 397.0 -1.73 100 39750.0 358.1 514.2 V
FI0009000681 NOKIA CORP. 242.9 -2.96 584 141957.7 242.9 662.2 V
NL0006282204 NWR 72.1 -2.83 36026 2568454.6 65.0 614.1 V
LU0122624777 ORCO 137.4 -11.41 5975 818407.6 127.5 2185.9 O
LU0275164910 PEGAS NONWOVENS 243.2 -2.33 634 156379.8 180.1 758.9 V
CS0008418869 PHILIP MORRIS ČR 5739.0 0.29 16 91258.6 3873.1 7830.0 O

AT000B054721 PX INDEX CERT. 64.8 1.25 300 19440.0 62.8 170.6 O

CS0005018456 TATRA 89.9 6.77 389 34178.8 84.0 305.0 V

CZ0009093209 TELEFÓNICA O2 C.R. 375.0 0.43 12209 4436571.7 339.8 560.7 O

CZ0009091500 UNIPETROL 124.6 2.47 7300 867611.6 104.0 329.3 O

AT0000908504 VIG 479.6 -10.87 338 164595.9 418.0 1459.0 V

CZ0005098558 VÍTKOVICE 252.0 -4.55 912 234363.7 198.0 760.9 V

DE0007664005 VOLKSWAGEN AG 6503.8 -3.45 0 0.0 3752.7 12381.9 V

NL0000405173 ZENTIVA 1103.5 -1.91 1982 2217223.8 810.0 1146.7 O

Ostatní

CZ0009092607 BOHEMIA CRYS.GROUP 96.7 0.00 467 51370.0 81.2 255.6 O

CS0005028554 OHL ŽS 2130.0 -5.38 15 31950.0 1682.6 4228.0 V

CZ0005091355 PARAMO 912.1 0.00 2 1824.2 911.2 1393.0 O

CZ0008202959 ŽPSV UH. OSTROH 2200.1 0.00 1 2200.1 2200.1 4117.3 V

Kurzovní lístek RM-Systému dne 20. února 2009

Vysvětlivky ke kurzovnímu lístku RMS: * u volného trhu kurz zatím neuveden, ** V - volný, O - oficiální

Aktualizované kurzy RM-S naleznete již v podvečer na na:www.finweb.cz/rms

ISIN Název Závěr. Změna Objem Objem Min. kurz Max. kurz Trh
emise kurz v % obchodu obchodu za poslední za poslední **

v ks v Kč rok* rok*

ISIN Název Závěr. Změna Objem Objem Min. kurz Max. kurz Trh
emise kurz v % obchodu obchodu za poslední za poslední **

v ks v Kč rok* rok*

Kurzovní lístek
Burzy cenných papírů Praha 20. února 2009

Název cenného papíru Závěrečný Změna Objem obchodů Min.* Max.*
kurz v Kč (ks) (tis. Kč) za poslední rok v Kč

AKCIE

AAA Auto Group 6.59 -0.60% 27660 182.96 6.5 29.52
CENT EURO MEDIA 160.06 -6.13% 140989 21941.73 147 1760
CEZ 678.10 -1.58% 1543877 1034863.10 558 1398
ECM REAL EST.INV 222.20 9.67% 3998 854.43 156 915
ERSTE BANK STK 208.50 -3.38% 203214 42386.62 197 1259
KOMERCNI BANKA 1703.00 -5.18% 167362 283488.24 1520 4485
NWR 70.99 -1.74% 441498 31063.85 59 624
ORCO PROPERTY GR 124.51 -14.74% 55633 7217.08 122 1780
PEGAS Nonwovens 247.00 -1.00% 26365 6539.07 166 668
PHILIP MORRIS CR 5746.00 1.70% 1421 8028.79 3650 7380
TELEFONICA O2 CR 375.70 1.90% 517123 186658.21 313.1 537.6
UNIPETROL 123.10 2.16% 311202 36676.16 89 297.5
Vienna Insurance 487.50 -5.36% 8541 4231.11 400 1478
ZENTIVA 1110.00 -1.60% 483455 539235.18 790 1174

HLAVNÍ KS

TRH BO

VOLNÝ KS

TRH BO

Celkem – KS

Celkem – BO

CELKEM

2 195,338 0,000

0,000 1 363,891

8,634 0,000

0,000 12,021

2 203,971 0,000

0,000 1 375,912

2 203,971 1 375,912

Objemy obchodů dle trhů a druhů
AKCIE a PODÍLOVÉ LISTY (mil. Kč) DLUHOPISY (mil. Kč)

název závěrečný změna
kurz v PLN

název závěrečný změna
kurz v HUF

POLSKÉ AKCIE 20. 2. 2009 MAĎARSKÉ AKCIE 20. 2. 2009

Číselné údaje ze světových trhů převzaty ze servisu agentury REUTERS
BURZY: CBT Chicago Board of Trade CME Chicago Mercantile Exchange, CSCE Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (New York), IPE International
Petroleum Exchange (Londýn), KCB Kansas City Board of Trade, LIFFE London International Financial Futures Exchange, LME London Metal Ex-
change, NYCE New York Cotton Exchange.MÍRY: 1 troyská unce = 31,1035 g, 1 libra = 0,4536 kg, 1 barel = 158,984 l, 1 bušl ječmene = 50 lb, 1
bušl ovsa = 39 lb, 1 bušl pšenice = 60 lb, 1 galon = 3,785 l

Aktuální zprávy z komoditních trhů a vývoj cen sledujte online na:www.finweb.cz/komodity

ASSECOPOL 43 -2.25%

KGHM 33.01 -2.48%

LOTOS 10.3 -1.15%

PEKAO 77 -0.90%

PKNORLEN 21.85 0.00%

PKOBP 20.02 -4.67%

TPSA 18.5 -0.11%

EGIS Nyrt 10745 -2.32%

FHB MORTGAGE BK 557 -0.54%

MAGYAR OLAJ GAZI 8905 -1.82%

Magyar Telekom 539 -0.55%

OTP BANK 1800 -0.55%

RICHTER GEDEON 24450 -5.96%

název závěrečný změna
kurz v GBp

název závěrečný změna
kurz v EUR

BRITSKÉ AKCIE 20. 2. 2009 NĚMECKÉ AKCIE 20. 2. 2009

ANGLO AMERICAN 1090.5454 -11.77%

BARCLAYS 95.61 -5.43%

BP 462.66 -4.26%

GLAXOSMITHKLINE 1139.34 -2.66%

HSBC HOLDINGS 489.02 -1.80%

ROYAL BANK SCOT 19.49 -10.60%

TESCO 345.09 -1.96%

UNILEVER 1368.1356 -0.93%

VODAFONE GROUP 124.625 -1.99%

ADIDAS AG 25.31 -0.78%

ALLIANZ SE 52.43 -8.98%

BASF SE 21.74 -5.19%

BAYER AG 40.99 -3.55%

DAIMLER AG N 20.46 -6.79%

DEUTSCHE BANK N 18.35 -9.58%

E.ON AG NA 21.62 -4.08%

RWE ST A 54.21 -4.36%

SAP AG 26.205 -2.94%

VOLKSWAGEN AG 225 -4.66%

Energetická burza Praha 20. února 2009

VYSVĚTLIVKY K ENERGETICKÉ BURZE PRAHA:
BL - Base load, PL - Peak load

Akcie v Evropě

Název kontraktu Závěrečný kurs (EUR) Změna % Objem obchodů (MWh) Objem obchodů (EUR)

BL 23.2.2009 64.4 0 0 0

BL březen 2009 31.6 -3.36 0 0

BL 2.Q 2009 29.25 -7.87 0 0

BL rok 2010 43.25 -1.70 0 0

PL 23.2.2009 118 0 0 0

PL březen 2009 49.25 -3.43 0 0

PL 2.Q 2009 48.5 -3 0 0

PL rok 2010 66 -2.58 0 0

Komoditní trhy 20. února 2009

Kontrakt Cena Předch. Objem.obch.

CUKR č. 11 (surový) CSCE USc/lb

Březen 12.73 12.84 29165

Květen 13.1 13.17 42806

Červenec 13.26 13.32 9944

KAKAO CSCE USD/t

Březen 2510 2655 156

Květen 2430 2570 8908

Červenec 2440 2563 1619

KÁVA ROBUSTA LIFFE USD/t

Leden 0 2050 0

MASO HOVĚZÍ CME USc/lb

Únor 80.675 80.675 0

Duben 83.425 83.425 0

Červen 81.55 81.55 0

Srpen 81.775 81.775 0

Kontrakt Cena Předch. Objem.obch.

JEČMEN WCE CAD/t

Březen 138 142 44

Květen 142.5 145.5 151

Červenec 147.9 150.1 20

OVES CBT USc/bušl

Březen 168 168.5 1271

Květen 178 178 1202

Červenec 184 187 105

PŠENICE CBT USc/bušl

Březen 520.5 519.25 42620

Květen 531 530.5 34292

Červenec 543.75 542.25 13399

Kontrakt Cena Předch. Objem.obch.

TOPNÝ OLEJ NYMEX USc/gal

Duben 118.86 120.05 24566

Květen 119.75 121.25 11903

Červen 121.92 123.3 6172

ZEMNÍ PLYN NYMEX USD/MMBtu

Duben 4.045 4.111 21532

Květen 4.127 4.198 6757

Červen 4.257 4.328 3581

ROPA LEHKÁ NYMEX USD/bar

Květen 41.93 42.51 72371

Červen 43.23 43.97 34571

Červenec 44.43 45.31 10656

ROPA BRENT IPE USD/bar

Duben 0 41.89 0

Květen 0 43.14 0

Červen 0 44.27 0

MOTOROVÁ NAFTA IPE USD/t

Březen 0 364 0

Duben 0 370.75 0

Květen 0 379.25 0

Londýn Dop. fix. Odp. fix. Volný trh

24h

Zlato 981 989 998.3

Stříbro 1428 14.45

Platina 1083 1086 1082.5

Palladium 216 216 215

Kontrakt Cena Předch. Objem.obch.

ZLATO COMEX USD/tr.oz

Únor 993.2 976 1363

Březen 996.7 978.7 3507

Duben 999.7 980.8 1025

Kontrakt LME USD/t Zásoby

Settlement 3 měsíce LME

Cín 99.85 % 10800 6002.5 8740

Hliník 99.70 % 1264.5 1301.5 3147300

Hliník - slitina 1100 1130 112320

Měď Grade ‘A’ 3150.0 3171.25 545600

Nikl 99.80 % 9575 9652.5 93024

Olovo 99.97 % 1015.5 1028.5 56425

Zinek 99.995 % 1059.5 1087 354925

Potraviny

Obilniny

Energie

Drahé kovy

Základní kovy
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O z n á m e n í o k o n á n í m i m o ř á d n é v a l n é h r o m a d y
Představenstvo akciové společnosti Solné mlýny, a.s., sídlem Olomouc-Holice, Sladkovského č. p. 234/47, PSČ 779 11,

identifikační číslo: 45192405, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 402 (dále jako »společnost«),
svolává MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 3. dubna 2009 od 12 hodin v sídle společnosti.

HN-029557

Pořad jednání:
1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověře-

ných sčítáním hlasů.
3. Rozhodnutí o přechodu všech účastnických cenných papírů emitovaných společ-

ností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle ustanovení
§ 183i a násl. obchodního zákoníku.

4. Závěr.
Organizační údaje, prezentace akcionářů
Registrace akcionářů začíná v místě konání mimořádné valné hromady od 11 hodin.
Při registraci akcionáři předloží listinné akcie, popřípadě jiný dokument prokazující
vlastnictví akcií společnosti. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby (nebo jejich zá-
stupci) a statutární orgán akcionáře – právnické osoby (nebo její zástupce) prokazují
platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se dále prokáže výpisem
z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců ke dni konání valné hromady nebo z jiné
evidence právnických osob podle zvláštních předpisů. Zástupce akcionáře je povinen
se prokázat písemnou plnou mocí. Výše uvedené doklady jsou dotčené osoby povin-
ny odevzdat společnosti při registraci akcionářů. Akcionářům nenáleží úhrada nákla-
dů spojených s účastí na valné hromadě.

Informace k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady představenstvo uvádí:
Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům
společnosti pro případ zákonného přechodu jejich akcií na hlavního akcionáře při rea-
lizaci práva výkupu účastnických cenných papírů postupem podle ustanovení
§ 183i a násl. obchodního zákoníku, činí 842 Kč za jednu listinnou akcii na majitele
o jmenovité hodnotě 1.000 Kč emitovanou společností. Podle sdělení hlavního akcio-
náře vycházel hlavní akcionář při určení uvedené výše protiplnění zejména z:
● ekonomických údajů o společnosti Solné mlýny, a.s., které měl k dispozici z audito-

vaných řádných účetních závěrek této společnosti za období let 2003–2007, jakož
i z dostupných výsledků hospodaření této společnosti v roce 2008, tj. od ledna
po listopad 2008; a dále

● vlastní analýzy očekávaného vývoje hlavních ekonomických ukazatelů společnosti
Solné mlýny, a.s., do budoucnosti.

Přiměřenost výše uvedeného protiplnění navrženého hlavním akcionářem byla dolože-
na znaleckým posudkem č. 299/04/09 vypracovaným dne 21. ledna 2009 společností

Ostravská znalecká a.s., sídlem Ostrava, Vítkovice, U Cementárny 1203/26, PSČ 703 00,
identifikační číslo: 26838745 (dále také jen »Znalecký posudek«). Znalecká společnost
při stanovení výše protiplnění použila při ocenění společnosti metodu diskontovaného
cash flow entity (DCF), přičemž s ohledem na situaci podniku a účel zpracování posud-
ku využívala také majetkovou metodu ocenění na bázi zjištění likvidační hodnoty podni-
ku. Použitím obou metod bylo zjištěno, že hodnota podniku za použití výnosového oce-
nění (použití metody diskontovaného cash flow) je nižší než likvidační hodnota podniku
(použití majetkové metody). Z tohoto důvodu byla při stanovení výše protiplnění použita
k ocenění společnosti metoda majetková na bázi zjištění likvidační hodnoty podniku.
Přepočtením takto zjištěné hodnoty společnosti na jednu akcii této společnosti byla sta-
novena výše protiplnění na částku 842 Kč za jednu kmenovou listinnou akci na majitele
o jmenovité hodnotě 1.000 Kč emitovanou společností. Tato výše protiplnění odráží
současný stav majetku a závazků společnosti, její výkonovou stránku, postavení na tr-
hu a způsob řízení. Znalecký posudek byl vypracován v souladu se zásadami aplikova-
telnými při zpracování znaleckých posudků pro účely výkupu účastnických cenných pa-
pírů ve smyslu příslušného dokumentu České národní banky (resp. Komise pro cenné
papíry) »Znalecké posudky pro účely povinných nabídek převzetí a veřejných návr-
hů smluv o koupi účastnických cenných papírů (ZNAL)«, zejména v souladu se zása-
dami komplexnosti, úplnosti, vnitřní konzistentnosti, nezávislosti a nestrannosti, opako-
vatelnosti, důvodnosti, odůvodněnosti, vzájemné kontroly a transparence.
Představenstvo společnosti dále v souladu s ustanovením § 183j odst. 2 obchodního zá-
koníku sděluje, že považuje výši protiplnění doloženou Znaleckým posudkem za přiměře-
nou. Představenstvo vyzývá zástavní věřitele, aby společnosti sdělili existenci zástavních
práv k účastnickým cenným papírům vydaným společností. Představenstvo upozorňuje
vlastníky zastavených akcií společnosti na jejich povinnost oznámit společnosti skuteč-
nost zastavení a osobu zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se do-
zví o svolání valné hromady na základě tohoto oznámení.
Akcionáři mají podle ustanovení § 183j odst. 3 obchodního zákoníku právo seznámit se
s určením hlavního akcionáře, zdůvodněním výše protiplnění a Znaleckým posudkem do-
kládajícím výši protiplnění každý pracovní den ode dne uveřejnění oznámení o konání mi-
mořádné valné hromady od 9:00 do 14:00 hodin v sídle společnosti. Akcionáři mají právo
vyžádat si zaslání kopie určení hlavního akcionáře, zdůvodnění výše protiplnění a znalecké-
ho posudku dokládajícího výši protiplnění, a to na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti Solné mlýny, a.s.

HN-029598
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Rektor Vysoké školy manažerské informatiky
a ekonomiky, a.s.,

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst:

na Katedru ekonomiky pro studijní obor Manažerská ekonomika

ODBORNÝ ASISTENT – Požadavky: PhD. (CSc.),
praxe v oboru, publikační činnost

DOCENT – Požadavky: habilitace, praxe v oboru, publikační činnost

Nástup: podle dohody, po ukončení výběrového řízení

Písemné přihlášky doložené životopisem, ověřenými kopiemi diplomů
a jmenovacích dekretů budou přijímány do 30 dnů od zveřejnění inzerá-
tu na adrese: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.,
personální oddělení, Vltavská 14/585, 150 00 Praha 5.

Kontakt: kvestor@vsmie.cz, tel.: 270 001 123
HN-029643
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ / EKOLOGIE / LEGISLATIVA / ORGANIZACE

Přečtěte si v novém čísle odborného měsíčníku
Odpady č. 2/2009

◆ Příloha: Zpětný odběr

◆ Nová vyhláška: Nakládání s autovraky

◆ S podporou velkých projektů se nepočítá

◆ Změny v evidenci a ohlašování

◆ Nestačí být BIO

Objednejte si předplatné nebo ukázkové číslo

na tel. 800 110 022 anebo na www.odpady.ihned.cz

HN-029634

BURZA
POHLEDÁVEK
www.dkp.cz

HN-029315

krize – cost saving
VSP, a.s.,

výhodně pronajme
kancelářské, výrobní a skladovací prostory

Ohradní 65, Praha 4 Michle:
sekreatariat@harvard.cz, telefon 261 061 991
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Aktuální kurzy fondů 20. února 2009

Indexy akciových trhů

3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)
3 B Nachhaltigkeitsfonds EUR A 7.6500 - -32.000 18.02.

3 B Österreich-Fonds EUR A 12.9200 - -57.010 18.02.

3 B Portfolio-Mix (T) EUR S 5.1800 - -15.540 18.02.

3 B Short Term Eurobond-Mix EUR B 7.1000 - 5.690 18.02.

ABN AMRO Investment Funds S.A.
AAF - Brazil Equity USD A 36.9800 -2.120 -57.840 18.11.

AAF - China Equity USD A 114.2300 -6.080 -56.480 11.11.

AAF - India Equity USD A 47.9400 0.550 -62.760 18.11.

AAF - Russia Equity EUR A 38.6600 -12.060 -65.080 11.11.

AAF - US Opportunities USD S 67.0100 0.150 -34.150 18.11.

AIG Funds Central Europe správ.spol., a.s.
AIG Europe Small & Mid Cap Fund EUR A 6.0017 -0.400 -40.464 19.02.

AIG FCE Český konzervativní CZK P 1.0261 -0.007 2.164 19.02.

AIG Global Emerging Markets Fund USD A 11.0631 0.720 -55.821 19.02.

AIG Greater China Equity Fund USD A 19.3358 0.450 -49.485 19.02.

AIG India Equity Fund USD A 14.2446 0.530 -49.992 19.02.

AIG Latin American Fund USD A 9.4194 0.770 -55.000 19.02.

AKRO investiční společnost, a.s.
AKRO akciový fond nových ekonomikCZK A 1.3150 -2.950 -48.570 18.02.

AKRO balancovaný fond CZK S 223.5120 -2.750 -22.100 18.02.

AKRO fond progresívních společností CZK A 157.2850 -2.290 -41.130 18.02.

AKRO globální akciový fond CZK A 183.0000 -4.020 -34.580 18.02.

Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s.
ATLANTIK Flex.dluhopis.fond CZK CZK B 1.0287 -1.340 2.920 19.02.

BNP Paribas Asset Management
PARVEST BRIC USD A 75,37 - - 19.02.

PARVEST CHINA USD A 185,23 - - 19.02.

PARVEST CONVERGING EUROPE EUR A 57,05 - - 19.02.

PARVEST EURO BOND EUR B 161,69 - - 19.02.

PARVEST EUROPE FINANCIALS EUR A 39,63 - - 19.02.

PARVEST EUROPE OPPORTUNITIES EUR A 104,95 - - 19.02.

PARVEST GLOBAL BOND USD B 37,99 - - 19.02.

PARVEST GLOBAL RESOURCES USD A 151,71 - - 19.02.

PARVEST GLOBAL TECHNOLOGY USD A 51,08 - - 19.02.

PARVEST INDIA USD A 79,49 - - 19.02.

PARVEST JAPAN JPY A 2298 - - 19.02.

PARVEST LATIN AMERICA USD A 394,97 - - 19.02.

PARVEST US MID CAP USD A 61,76 - - 19.02.

PARVEST USA USD A 52,06 - - 19.02.

WORLDSELECT ONE ASSET ALLOC. EUR S 9,29 - - 20.02.

WORLDSELECT ONE FIRST SELECT. EUR S 7,03 - - 20.02.

Conseq Invest Public Limited Company
Conseq Akciový A CZK A 82.8100 -4.160 -61.200 18.02.

Conseq Akciový B CZK A 85.4800 -4.150 -61.040 18.02.

Conseq Akciový D CZK A 33.4400 -4.150 -60.950 18.02.

Conseq Dluh. Nové Evropy A CZK B 93.7000 0.220 -7.710 18.02.

Conseq Dluh. Nové Evropy D CZK B 79.4800 0.220 -7.440 18.02.

Conseq Dluhopisový A CZK B 145.5300 -1.210 -3.450 18.02.

Conseq Dluhopisový B CZK B 148.9400 -1.210 -3.160 18.02.

Conseq Dluhopisový C CZK B 152.5800 -1.200 -2.860 18.02.

Conseq Dluhopisový D CZK B 90.0300 -1.210 -3.160 18.02.

Conseq Konzervativní A CZK P 109.3800 -0.250 -0.240 18.02.

Conseq Konzervativní D CZK P 94.4100 -0.250 -0.240 18.02.

Conseq Investment Management, a.s.
Conseq realitní OPF, Conseq IS CZK N 1.0459 - 4.590 31.01.

CPB Kapitalanlage GmbH
CONSTANTIA SPECIAL BOND VT EUR B 87.2200 0.020 -16.610 19.02.

SUCCESS ABSOLUT EUR F 8.5100 -0.120 -9.980 19.02.

SUCCESS RELATIV EUR F 5.1800 -1.150 -28.780 19.02.

CREDIT SUISSE
CS EF (Lux) Future Energy EUR EUR F 6.7700 -0.150 -40.870 20.02.

CS EF (Lux) Global Resources R EUR EUR A 8.2900 0.610 -59.040 20.02.

CS EF (Lux) Infrastructure R EUR EUR A 4.1400 1.720 -61.310 20.02.

CS EF (Lux) Russia Explorer EUR A 3.4200 2.090 -72.310 20.02.

CSF (Lux) DJ-AIG Com. IP (Euro) B EUR S 57.7800 1.190 -54.080 20.02.

Credit Suisse Asset Management investiční společnost, a.s.
CS Money Czech Crown Fund CZK P 1.1210 0.050 2.360 18.02.

CS Realitní fond fondů CZK F 0.8639 -0.120 -11.690 18.02.

CS Selected Balanced Fund CZK S 0.9558 -0.810 -32.750 18.02.

CS Soft Click Fund CZK B 1.0044 -0.160 -4.110 18.02.

CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY
CS BF (Lux) Emerging Market R CZK CZK B 552.2300 -0.930 - 20.02.

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.
CS MF (Lux) Constel. Global R CZK CZK F 668.2200 -0.800 - 20.02.

ČP INVEST investiční společnost, a. s.
ČPI - OPF Farmacie a biotechnologie CZK A 0.7605 -0.590 -12.990 19.02.
ČPI - OPF Fond nemovitostních akcií CZK S 0.3370 -0.910 -59.070 19.02.
ČPI - OPF Fond živé planety CZK S 0.5195 -0.820 -43.520 19.02.
ČPI - OPF Garant 90 CZK S 0.9225 -0.010 -8.060 19.02.
ČPI - OPF Globálních značek CZK A 0.6490 -1.040 -39.320 19.02.
ČPI - OPF Korporátních dluhopisů CZK B 1.1428 -0.760 -14.450 19.02.
ČPI - OPF Nových ekonomik CZK A 0.4845 -0.370 -52.360 19.02.
ČPI - OPF Peněžního trhu CZK P 1.1463 -0.120 3.050 19.02.
ČPI - OPF Ropného a energet. prům. CZK A 0.9714 0.630 -38.450 19.02.
ČPI - OPF Smíšený CZK S 1.1050 -0.650 -26.830 19.02.
ČPI - OPF Zlatý CZK S 0.9017 -2.020 -23.210 19.02.

ČSOB investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB
ČSOB akciový fond – Stř. a Vých. E CZK A 0.3558 1.920 -55.250 19.02.
ČSOB akciový mix CZK A 0.4338 0.720 -53.570 19.02.
ČSOB bohatství CZK S 1.3045 0.580 -23.470 19.02.
ČSOB bond mix CZK B 1.1887 -0.190 2.760 19.02.
ČSOB bytových družstev CZK S 0.9797 0.020 -1.180 19.02.
ČSOB dluhopisových příležitostí CZK B 0.9512 0.420 -1.320 19.02.
ČSOB nadační CZK S 0.9812 0.040 -0.930 19.02.
ČSOB realitní mix CZK A 0.2884 -0.650 -66.140 19.02.
ČSOB středoevropský CZK S 1.0616 1.540 -28.110 19.02.

ČSOB/KBC
ČSOB Akciový fond - BRIC CZK A 518.8400 -0.117 -40.524 19.02.
ČSOB Akciový fond - Vod. bohatství CZK A 559.0300 -1.355 -31.325 19.02.
ČSOB Dynamický Fond CZK S 462.5300 -0.978 -36.757 18.02.
ČSOB Finanční nezávislosti CZK F 541.7000 -0.662 -38.515 18.02.
ČSOB Chráněný fond/jištěného růstu CZK S 928.5500 -0.082 -3.277 18.02.
ČSOB Komoditni fond CZK A 429.4000 -0.710 0.000 18.02.
ČSOB Konzervativní Fond CZK S 1210.7900 -0.178 -3.861 18.02.
ČSOB Private Portfolio Balanced Pro CZK S 855.4000 -0.106 -10.262 18.02.
ČSOB Private Portfolio Defensive Pro CZK S 936.6500 -0.079 -4.528 18.02.
ČSOB Růstový Fond CZK S 648.1300 -0.764 -26.804 18.02.
ČSOB Vyvážený Fond CZK S 835.7300 -0.546 -16.939 18.02.
KBC Czechrenta CZK B 29163.2100 -0.904 -3.200 19.02.
KBC Equity Fund Europe EUR A 721.9100 -0.095 -47.921 19.02.
KBC Master Fund Mixed Fund CZK S 864.6600 -0.408 -18.810 18.02.
KBC Money CZK Alpha CZK P 10000.0000 0.000 0.000 17.02.
KBC Money CZK Omega - DIV CZK P 9833.9700 0.050 -2.051 18.02.
KBC Money CZK Omega - KAP CZK P 10172.9700 0.050 1.089 18.02.
KBC MULTI CASH CSOB CZK MediumCZK B 109.1200 0.018 -0.483 19.02.
KBC Multi Cash CZK CZK P 124.3000 0.024 0.983 19.02.
KBC Multi Cash Euro EUR P 37.4700 0.027 4.286 19.02.
KBC Multi Cash USD USD P 5354.4600 0.014 2.597 19.02.
KBC Renta Dollarenta USD B 945.9800 -0.601 4.992 19.02.
KBC Renta Eurorenta EUR B 2079.9000 -0.625 1.218 19.02.
Smíšený fond dynamický CZK S 655.2100 -0.527 -26.733 18.02.

ERSTE-SPARINVEST KAGmbH
ESPA CASH EMERGING MARKETS VT CZK S 2611.8300 -1.911 -18.768 19.02.
ESPA Stock BRICK VT CZK A 1770.6000 -3.096 -43.561 19.02.
ESPA Stock Europe Active VT CZK CZK A 2177.5600 -2.276 - 19.02.
ESPA_BOND COMBIRENT VT EUR B 24.6400 0.041 6.436 19.02.
ESPA_BOND DANUBIA V KC CZK B 2904.5900 -1.460 -10.115 19.02.
ESPA_BOND EMERG,MARK,V KC CZK B 2934.3600 -2.176 -12.260 19.02.
ESPA_BOND EUR,HIGHY V KC CZK B 2247.9400 -2.028 -14.152 19.02.
ESPA_BOND EURO-CORP V KC CZK B 3537.4400 -2.140 9.452 19.02.
ESPA_BOND EURO-RENT V KC CZK B 3552.1300 -1.966 21.746 19.02.
ESPA_CASH DOLLAR V USD P 126.8200 0.158 -2.213 19.02.
ESPA_CASH EURO-PLUS V KC CZK P 2990.2700 -1.911 18.615 19.02.
ESPA_CASH EURO-PLUS VT EUR P 103.5200 0.106 3.748 19.02.
ESPA_CASH FORINT VT CZK CZK P 2810.7100 -1.716 -0.876 19.02.
ESPA_CESKY KORPORATNI_A CZK P 76.6700 -1.338 -17.762 19.02.
ESPA_CESKY KORPORATNI_VT CZK P 88.0500 -1.345 -17.764 19.02.
ESPA_CESKY ST,DLUHOPISU, A CZK B 98.8800 -0.503 4.051 19.02.
ESPA_CESKY ST,DLUHOPISU_V CZK B 115.8200 -0.498 4.061 19.02.
ESPA_ESPA STOCK JAPAN VT KC CZK A 1515.2500 -3.669 -17.517 19.02.
ESPA_FIDUCIA A CZK B 94.8200 -0.032 -0.662 19.02.
ESPA_FIDUCIA T CZK B 107.4100 -0.037 -0.635 19.02.
ESPA_FIDUCIA VT CZK B 115.6800 -0.035 -0.627 19.02.
ESPA_PENEZNIHO TRHU EB/A CZK P 97.2400 -0.041 -0.322 19.02.
ESPA_PENEZNIHO TRHU EB/T CZK P 103.6600 -0.048 -0.326 19.02.
ESPA_PENEZNIHO TRHU EB/VT CZK P 109.1500 -0.046 -0.320 19.02.
ESPA_PORTFOLIO BOND_V KC CZK B 2577.6900 -2.044 25.661 19.02.
ESPA_STOCK AMERICA V KC CZK A 3911.9600 -1.200 -16.428 19.02.
ESPA_STOCK EUR-EM, V KC CZK A 1594.7100 -3.880 -69.882 19.02.
ESPA_STOCK EUR-EMER, VT EUR A 55.2100 -1.901 -73.656 19.02.
ESPA_STOCK EUR-PROP VT KC CZK A 3346.7300 -2.248 -42.166 19.02.
ESPA_STOCK GLOBAL V KC CZK A 1071.2200 -2.554 -40.974 19.02.

OP Extra Portfolio EUR B 46.5600 -0.470 -11.000 18.02.
OP Food EUR A 109.0600 -1.550 -20.270 18.02.

Pioneer Asset Management S.A.
PIONEER - EM. EUR. AND MED. EQ. EUR A 8.2900 2.600 -61.330 19.02.
PIONEER - EURO STRATEGIC BOND EUR B 35.5200 -0.030 -33.170 19.02.
PIONEER - STRATEGIC INCOME USD B 6.3600 -0.470 -13.940 19.02.
PIONEER - TOP EUROPEAN PLAYERS EUR A 3.3500 0.600 -39.750 19.02.
PIONEER - U.S. PIONEER FUND USD A 3.6300 -0.550 -40.100 19.02.
PIONEER P.F. - Global Defensive CZK S 826.2100 -0.230 -15.070 18.02.
PIONEER P.F. - Global Dynamic CZK S 643.5300 -0.300 -29.230 18.02.
PIONEER P.F. - Global Progressive CZK S 442.9000 -0.160 -45.650 18.02.

Pioneer investiční společnost, a.s.
BALANCOVANÝ FOND NADACÍ CZK S 0.9723 -0.410 -2.702 19.02.
Pioneer - akciový fond CZK A 0.4970 -0.361 -43.433 19.02.
Pioneer - dynamický fond CZK S 0.7450 -0.013 -25.373 19.02.
Pioneer - obligační fond CZK B 1.6165 -0.358 1.038 19.02.
Pioneer - růstový fond CZK S 1.0253 -0.301 -10.913 19.02.
Pioneer - Sporokonto CZK P 1.5098 -0.099 -0.244 19.02.
RŮSTOVÝ FOND NADACÍ CZK S 0.8635 -1.998 -9.075 19.02.

PROSPERITA investiční společnost, a.s.
PROSPERITA - OPF globální CZK S 1.1713 - -42.080 19.02.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen - Český akciový fond CZK A 373.5700 0.048 -55.134 17.02.
Raiffeisen - Český balancovaný fond CZK S 714.0000 -0.300 -23.898 17.02.
Raiffeisen - Český dluhopisový fond CZK B 1150.1900 -0.061 3.650 17.02.
Raiffeisen - Dollar ShortTerm Rent USD B 147.9300 -0.061 0.414 17.02.
Raiffeisen - Euro ShortTerm Rent EUR B 94.2500 0.117 0.748 17.02.
Raiffeisen - Euroasien akciový fond EUR A 89.7300 -1.515 -54.622 17.02.
Raiffeisen - Euroasien Aktien EUR A 129.9300 -2.528 -63.783 17.02.
Raiffeisen - Osteuropa Rent EUR B 166.0900 -2.809 -14.329 17.02.
RF - Český fond konzerv. investic CZK P 1000.9200 -0.202 -0.053 17.02.

Realtia investiční společnost, a.s.
1. nemovitostní OPF REALTIA CZK N 1.0406 - - 17.10.

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.
ČS nemovitostní fond CZK N 1.0636 -0.018 4.427 19.02.

Société Générale Asset Management
SGAM Eq. Euroland Value (CZK) CZK A 1533.4411 -3.340 -39.675 17.02.
SGAM Eq. Global Energy USD USD A 13.1487 -5.363 -40.805 17.02.
SGAM Eq. Japan Conc. Value (CZK) CZK A 1232.5384 -0.848 -52.872 18.02.
SGAM Eq. US Relative Value (CZK) CZK A 1378.0902 -4.774 -48.507 17.02.
SGAM Eq.Gold Mines USD USD A 22.3862 2.755 -30.859 17.02.
SGAM Equities China USD USD A 13.8088 0.638 -51.326 18.02.
SGAM Money Market Euro EUR P 27.2140 0.006 4.089 17.02.
SGAM Money Market USD USD P 15.7760 0.004 2.467 17.02.

Union Investment Financial Services S.A.
UniEuroRenta Protect CZ CZK - 491,88 - - 19.02.
UniGlobal EUR - 74,36 - - 19.02.
UniKapital EUR - 103,59 - - 19.02.

Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
VB-Český-dluhopisový-fond CZK B 1032.5400 -0.170 1.700 20.02.
VB-Europa-Invest EUR A 86.0800 0.360 -48.730 20.02.
VB-GoEast-Bond-CZK CZK B 2624.4300 -0.100 -0.250 20.02.
VB-GoEast-Invest-CZK CZK A 1158.7200 2.380 -59.050 20.02.

World Investment Opportunities Funds, SICAV
WIOF Adriatic Balkan Opport. Fund EUR A 1.3339 -0.740 -65.300 09.01.
WIOF Baltic Opportunities Fund EUR A 1.3025 -1.240 -59.550 09.01.
WIOF Central Asian Opp. Fund USD A 0.9665 -0.690 -65.740 09.01.
WIOF Greece-Cyprus Opport. Fund EUR A 1.9449 0.530 -61.460 09.01.
WIOF Russian Opportunities Fund EUR A 1.4355 -1.500 -67.530 09.01.

Worldwide Investors Portfolio SICAV
WIP Mid Cap Growth Fund USD A 18.1700 -0.930 -34.620 18.02.
WIP U.S. High Yield Fund USD B 5.7600 -0.350 -8.130 18.02.

ESPA_STOCK ISTANBUL VT KC CZK A 4760.6200 -2.376 -50.440 19.02.
ESPA_STOCK VIENNA VT EUR A 73.2600 -0.435 -62.114 19.02.
ESPA_STOCK_RUSSIA CZK A 81.6100 -4.717 - 19.02.

Franklin Templeton Investment Funds, SICAV
F Mutual Beacon (USD) USD A 29.2600 -1.010 -43.890 18.02.
F Mutual European (EUR) EUR A 11.8800 -0.170 -35.220 18.02.
T Asian Growth USD A 13.0700 0.000 -55.750 18.02.
T Emerging Markets USD A 18.1200 -0.110 -52.280 18.02.
T Growth (Euro) EUR A 6.5700 0.000 -35.840 18.02.

HSBC GLOBAL INVEST FUNDS SICAV
BRIC MARKETS EQUITY USD A 7.8710 0.730 -55.630 19.02.
HSBC Gl. Emerg. Mark. USD A 8.9200 0.430 -58.460 19.02.
HSBC Chinese Eq. USD A 45.4400 0.820 -50.300 19.02.
HSBC Pan Euro. Eq. EUR A 20.2800 1.310 -40.840 19.02.
Russia Equity USD A 2.4790 4.690 -74.080 19.02.

ING Investment Management
ING Český fond obligací CZK B 2111.7000 -0.670 -1.230 19.02.
ING Český akciový fond CZK A 1585.0900 3.720 -52.750 19.02.
ING Český Click Fond Euro CZK S 1008.0300 -0.030 -3.030 19.02.
ING Český fond peněžního trhu CZK P 1455.3900 -0.010 -4.020 19.02.
ING Emerging Markets (CZK) CZK A 753.1300 -1.060 -43.840 19.02.
ING Energy USD A 828.7000 1.020 -47.790 19.02.
ING European Equity EUR A 23.4900 -0.130 -42.670 19.02.
ING European Real Estate CZK A 10206.7600 -0.760 -41.800 19.02.
ING Global Growth CZK A 4832.1400 -1.430 -22.420 19.02.
ING Global High Dividend (CZK) CZK A 4696.5900 -1.460 -30.820 19.02.
ING Latin America USD A 1282.8600 -0.130 -54.810 19.02.
ING Materials USD A 559.5800 0.710 -60.440 19.02.
ING New Asia USD A 517.0900 0.230 -50.140 19.02.

Investiční kapitálová společnost KB, a.s.
Fénix dynamický CZK F 0.6570 -1.764 -29.760 19.02.
Fénix dynamický PLUS CZK F 0.4015 -1.472 -30.660 19.02.
Fénix konzervativní CZK F 0.9930 -0.361 -0.360 19.02.
Fénix smíšený CZK F 0.8756 -1.062 -15.670 19.02.
IKS Akciový PLUS CZK A 0.2522 1.653 -51.480 19.02.
IKS Balancovaný - konzervativní CZK S 1.3029 0.123 -3.330 19.02.
IKS Balancovaný – dynamický CZK S 1.8957 1.002 -26.160 19.02.
IKS Dluhopisový PLUS CZK B 1.2865 -0.039 2.760 19.02.
IKS Peněžní trh PLUS CZK P 1.5056 0.080 -5.930 19.02.
KB Akciový CZK A 0.5295 2.557 -45.020 19.02.
KB Dluhopisový CZK B 1.0251 -0.175 3.150 19.02.
KB Peněžní trh CZK P 1.0491 0.000 2.980 19.02.
KB Realitních společností CZK S 0.2535 0.515 -59.720 19.02.

Investiční společnost České spořitelny, a.s.
ISČS - AKCIOVÝ MIX FF CZK F 0.8749 0.100 -42.410 19.02.
ISČS - BONDINVEST CZK B 4814.5000 -0.330 -6.520 19.02.
ISČS - ČS balancovaný OPF CZK S 0.8034 -0.090 -15.060 19.02.
ISČS - ČS fond živ. cyklu 2020 FF CZK F 0.6514 -0.210 -31.850 19.02.
ISČS - ČS fond živ. cyklu 2025 FF CZK F 0.5764 -0.160 -38.790 19.02.
ISČS - ČS fond živ. cyklu 2030 FF CZK F 0.5052 -0.060 -45.870 19.02.
ISČS - ČS fond živ. cyklu 2040 FF CZK F 0.4786 -0.060 -48.420 19.02.
ISČS - ČS korporátní dluhop.OPF CZK B 0.8584 0.070 -21.540 19.02.
ISČS - DYNAMICKÝ MIX FF CZK F 0.7893 -0.230 -35.190 19.02.
ISČS - FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ CZK S 1.2840 0.030 -3.150 19.02.
ISČS - GLOBAL STOCKS FF CZK F 0.3021 -1.080 -29.120 19.02.
ISČS - HIGH YIELD dluhopisový OPF CZK B 0.6979 0.060 -21.960 19.02.
ISČS - KONZERVATIVNÍ MIX FF CZK F 0.8558 -0.270 -14.780 19.02.
ISČS - OPATRNÝ MIX FF CZK F 0.9046 -0.210 -9.520 19.02.
ISČS - SPOROBOND CZK B 1.6106 -0.300 -4.320 19.02.
ISČS - SPOROINVEST CZK P 1.7607 -0.010 -2.890 19.02.
ISČS - SPOROTREND CZK A 0.7076 1.650 -61.820 19.02.
ISČS - TOP STOCKS CZK A 0.4685 -2.620 -53.440 19.02.
ISČS - TRENDBOND CZK B 1.0967 0.490 -5.680 19.02.
ISČS - VYVÁŽENÝ MIX FF CZK F 0.9355 -0.360 -23.880 19.02.

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
J&T AM PERSPEKTIVA CZK S 5.7332 0.000 4.240 20.02.
J&T OPPORTUNITY CZK CZK S 0.9666 -7.310 -53.870 20.02.

KD Investments, správ.spol.,a.s.
KD Prosperita EUR S 0.0152 -3.050 -60.720 19.02.
KD Russia EUR A 0.0112 2.300 -68.420 19.02.

Oberbank AG pobočka Česká republika
3 Banken Trends & Safety EUR A 90.9800 - -6.430 18.02.

Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH
OP East Asia EUR A 73.7300 0.090 -40.410 18.02.

Země Index Hodnota Změna % Změna YTD % Země Index Hodnota Změna % Změna YTD %

Vývoj burzovních indexů a aktuální zprávy sledujte online na:www.finweb.cz/akcie

Zkrácený Měna Zaměření VK na PL Výkon Výkon Datum
název denní 12 měsíců platnosti

Zkrácený Měna Zaměření VK na PL Výkon Výkon Datum
název denní 12 měsíců platnosti

Denní hlášení AFAM ČR a AKAT (http://www.afamcr.cz/ a http://www.akatcr.cz)
Vysvětlivka k ZAMERENI: A - akciové, B - dluhopisové, F - fondů, P - peněžního trhu, S - smíšené.
Výkon denní a Výkon 12 měsíců v procentech.

Zkrácený Měna Zaměření VK na PL Výkon Výkon Datum
název denní 12 měsíců platnosti

Zkrácený Měna Zaměření VK na PL Výkon Výkon Datum
název denní 12 měsíců platnosti

Saudská Arabie TASI 4713.75 0.81 -1.86
SAE DFM GENERAL IDX 1531.88 -4.33 -6.38

EVROPA
Celoevropský FTSE EUROTOP 100 1582.27 -3.83 -12.03
Celoevropský DJ STOXX 600 176.93 -3.52 -10.14
Chorvatsko CROBEX INDEX 1465.15 -3.36 -14.93
Island OMX ICELAND 15 283.72 -3.42 -19.66
Norsko OSLO OBX INDEX 188.57 -5.49 -5.30
Rusko RTS INDEX 517.22 -5.82 -18.15
Švýcarsko SMI PR 4851.21 -2.79 -12.35
Turecko ISE National 100 23579.48 -3.52 -12.23
Ukrajina PFTS INDEX 223.97 -0.88 -25.70

EVROPSKÁ UNIE
Belgie BEL20 1740.36 -2.40 -8.82
Bulharsko SOFIX 260.79 -0.53 -27.29
Dánsko OMXC 20 252.97 -2.32 2.12
Estonsko OMXT GENERAL 284.20 -1.51 3.41
Finsko OMXH25 INDEX 1324.62 -3.73 -12.60
Francie CAC 40 INDEX 2750.55 -4.25 -14.53
Irsko IRISH SE INDEX 2076.55 -4.31 -11.38
Itálie MIB 30 INDEX 16736.00 -5.42 -16.59
Kypr CSE GENERAL IDX 857.44 -1.88 -22.15
Litva OMXV GENERAL 169.24 -2.53 -5.58
Lotyšsko OMXR GENERAL 213.80 -0.39 -21.19
Maďarsko BUDAPEST SE INDX 10380.50 -2.53 -15.20
Malta MSE Share Index 2863.01 -1.05 -12.68
Nizozemí AEX-Index 229.13 -3.59 -6.84
Polsko WIG 21831.55 -1.66 -19.82
Portugalsko PSI 20 INDEX 6021.44 -2.21 -5.04
Rakousko ATX-INDEX VIENNA 1465.39 -3.14 -16.30
Rumunsko BUCHAREST BETI 1994.47 -3.43 -31.25
Řecko Athens General 1601.23 -0.86 -10.37
Slovensko SAX INDEX 333.23 0.00 -7.22
Slovinsko SBI 20 3785.76 -0.92 2.44
SRN DAX 4014.66 -4.76 -16.54
Španělsko IBEX 35 INDEX 7603.60 -3.46 -17.31
Švédsko OMXS30 INDEX 636.14 -3.97 -3.95
Velká Británie FTSE 100 INDEX 3889.06 -3.22 -12.29

AMERIKA
Argentina BUSE BURCAP INDX 3742.59 -2.14 -6.28
Brazílie BVSP BOVESPA IND 38714.64 -2.56 3.10
Chile SASE Select Inx 2591.53 -1.41 9.05
Kanada S&P/TSX COMP IDX 7949.99 -2.88 -11.55
Mexiko BUSE GRAL INDEX 59499.99 -1.93 -4.31
Peru LIMA GENERAL INX 6640.04 -0.69 -5.80
USA S&P 500 INDEX 770.05 -1.14 -14.75
USA NASDAQ 100 1172.71 0.41 -3.21
USA DJ INDU AVERAGE 7365.67 -1.34 -16.07

AFRIKA
JAR INDUSTRIAL 25 14799.58 -3.31 -12.57
Egypt CASE 30 IDX 3528.81 -1.59 -23.23
Maroko CASA ALL SHARES 10725.66 0.28 -2.35

ASIE
Čína SSE B SHARE IDX 147.67 3.86 33.13
Čína SZSE B SHARE IDX 326.27 1.91 20.27
Hongkong HANG SENG INDEX 12699.17 -2.49 -11.73
Indie SENSEX 8843.21 -2.21 -10.71
Indie S&P CNX 500 2106.10 -1.85 -10.80
Indonésie IDX INDEX 1296.94 -2.02 -4.31
Japonsko NIKKEI 225 INDEX 7416.38 -1.87 -16.29
Japonsko TOPIX INDEX 739.53 -1.60 -13.93
Jižní Korea KOSPI 200 INDEX 138.31 -3.68 -5.49
Malajsie KL COMPOSITE IDX 889.71 -1.10 1.48
Singapur STRAITS TIME IDX 1594.94 -2.11 -9.46
Sri Lanka CSE ALL-SHARE 1734.41 0.58 15.40
Tchai-wan TAIWAN WEIGHTED 4436.94 -2.03 -3.36

AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND
Austrálie S&P/ASX 200 3402.40 -1.35 -8.59
Nový Zéland NZX 50 GR INDEX 2576.68 -1.54 -5.12

BLÍZKÝ VÝCHOD
Israel TA-100 INDEX 603.89 -3.68 3.26
Jordánsko AMMAN MAIN IX 5853.10 -0.14 -6.25
Katar DSM20 INDEX 4733.13 -2.79 -31.27
Kuwait KSE Index 6613.60 -1.11 -15.02
Libanon BLOM STK IDX 1087.28 -0.01 -7.72
Omán MSM30 INDEX 4860.80 -0.30 -10.67

Hypotéky
Banka Úroková sazba (%) Měsíční splátka Kč (1 milión, splatnost 20 let)

1-letý fix 3-letý fix 5-letý fix 1-letý fix 3-letý fix 5-letý fix

Citibank 5,04 5,19 5,19 6 622 6 705 6 705

Česká pojišťovna 5,69 5,49 5,49 6 986 6 873 6 873

Česká spořitelna 5,29 5,19 5,19 6 802 6 745 6 745

ČSOB 5,69 5,49 5,49 6 987 6 873 6 873

GE Money Bank 5,19 5,19 5,19 6 705 6 705 6 705

Hypoteční banka 5,69 5,49 5,49 6 987 6 873 6 873

LBBW Bank 5,26 5,20 5,15 6 787 6 753 6 725

Komerční banka 5,69 5,19 5,19 6 987 6 705 6 705

Oberbank AG 6,4 5,64 banka neposkytuje 7 453 7 006 -

Poštovní spořitelna* 5,69 5,49 5,49 6 987 6 874 6 874

Raiffeisenbank 5,74 5,54 6,14 - - -

UniCredit Bank 4,7 5,13 5,13 6 428 6 668 6 668

Volksbank CZ 5,74 5,54 5,54 7 061 6 945 6 945

Waldviertler Sparkasse 5,27 5,28 5,29 6 799 6 805 6 811

Wüstenrot hypoteční banka 5,24 5,24 5,14 6 733 6 733 6 677

Spotřebitelské úvěry
Název Úroková sazba od Minimální výše úvěru Poplatek za vedení Maximální doba splatnosti

LBBW Bank - Osobní půjčka** od 9,5 % 50 000 Kč 50 Kč 72 měsíců
CETELEM ČR - Osobní půjčka Cetelem 8,5 % 20 000 Kč 0 Kč 84 měsíců
Citibank - Osobní půjčka 8,90 % 50 000 Kč 49 Kč 84 měsíců
Česká spořitelna - Půjčka 7,50 % 15 000 Kč 49 Kč 72 měsíců
ČSOB - Půjčka na cokoliv 10,90 % 20 000 Kč 60 Kč 84 měsíců
GE Money Bank - Expres půjčka*** 9,90 % 30 000 Kč 40 Kč 72 měsíců
UniCredit Bank (účelový úvěr do 300 000 Kč) 8,43 % 50 000 Kč 50 Kč 60 měsíců
UniCredit Bank (neúčelový úvěr do 300 000 Kč) 9,43 % 50 000 Kč 50 Kč 60 měsíců
Komerční banka - Osobní úvěr 7,58 % 30 000 Kč 80 Kč 72 měsíců
Oberbank AG - Spotřebitelský úvěr 9,08 % není stanovena 25 Kč 36 měsíců
Poštovní spořitelna 8,80 % 20 000 Kč 39 Kč 84 měsíců
Raiffeisenbank - Rychlá půjčka 9,30 % 20 000 Kč 99 Kč 72 měsíců
Volksbank CZ - Spotřebitelský úvěr od 11,9 % 20 000 Kč 50 Kč 72 měsíců
Waldviertler Sparkasse - Spotřebitelský úvěr 7,90 % 15 000 Kč 33 Kč 96 měsíců

Pozn.: ** poplatek poskytnutí a vedení úvěru je zahrnut ve splátce, *** úvěr do 100 tisíc korun pro všechny žadatele, do 200 tisíc jen pro stávající klienty banky Zdroj: banky

Pozn.: * sazba od, platí pro HÚ do 85 % zástavní hodnoty nemovitosti
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Stěhování s hypotékou: nejvýhodněji na konci fixace
■ Nový úvěr žádejte nejdříve u své banky, abyste se vyhnuli sankcím za předčasné splacení původního ■ Prodej bytu s hypotékou řeší v Česku tisíce lidí
Otakar Schön
www.ihned.cz/schon

Před deseti lety přišla první velká
vlna zájmu o hypotéky. Největší
zájem přitom lidé měli o startova-
cí byty 2+1. Nyní má celá řada ta-
kových rodin děti a hledají větší
bydlení. Z jedné hypotéky se
i přes krizi stěhují do druhé. Podle
údajů realitní kanceláře AAA Byty
tvoří podobné transakce přibližně
dvacet procent všech obchodů,
které firma zprostředkovává.

»Tento trend je velice zřetelný,
rodiny s dětmi se nejčastěji stěhu-
jí z menších do větších bytů,« uvá-
dí Aleš Budín, ředitel realitní kan-
celáře AAABYTY.CZ

Stěhování s hypotékou tedy za-
číná být běžné, ale přesto jde
o poměrně komplikovanou záleži-
tost, která se může výrazně pro-
dražit. Na své si bude chtít přijít
banka i pojišťovna, pokud klient
využívá pojištění schopnosti splá-
cet. »Když jsme hledali co nejvý-
hodnější způsob, jak prodat byt
s hypotékou v panelovém domě
a zároveň koupit polovinu rodin-
ného domu, zjistili jsme, že mezi
nejdražším a nejlevnějším způso-
bem byl rozdíl více než čtvrt mili-
onu korun. A to nemáme nijak vy-
sokou hypotéku,« říká Lenka Be-
nešová z Kralup nad Vltavou.

Drahé předčasné splacení
Poplatek v řádu stovek tisíc korun
čeká zejména klienty, kteří se po-
třebují přestěhovat před koncem
fixace úrokové sazby svého hypo-
tečního úvěru a z nejrůznějších
důvodů chtějí novou smlouvu uza-
vřít s jinou než stávající bankou.
Poplatky za předčasné splacení
úvěru jsou vysoké, banky je počí-

tají podle toho, kolik času zbývá
do konce fixace a podle půjčené
sumy. Cílem tohoto poplatku je
vynahrazení ušlého zisku stávající
bance, jejich výše proto odpovídá
úrokům, které by klient do konce
fixace zaplatil.

V případě, který vychází z reál-
ného příkladu dva roky splácené-
ho hypotečního úvěru na 1,7 mili-
onu korun s pětiletou fixací, se
tento poplatek pohybuje u růz-
ných bank mezi 250 a 150 tisíci
korunami. Vzhledem k jeho výši
celá řada oslovených finančních
domů odmítla jeho vyčíslení
a uvádí buď individuální výši nebo
vyjádření právě v procentuální
částce z předčasně splacené jisti-
ny do konce fixace.

»Výhodnou variantou tohoto
postupu je domluvit se s kupují-
cím na převzetí úvěru. Pokud ku-
pující splní požadavky na bonitu
banky, hypotéka se pouze převede
na nového majitele nemovitosti
a je to vyřešeno s minimálními po-
platky,« radí Tomáš Kofroň, tisko-
vý mluvčí Raiffeisenbank. U této
banky činí poplatek za změnu
smluvních podmínek tři tisíce ko-
run.

U stejné banky levněji
Výrazně výhodnější z hlediska
krátkodobých vydání je stěhování
s hypotékou v rámci jedné banky.
Pokud se zákazník rozhodne pro
nový hypoteční úvěr u stejné ban-
ky, v některých případech neza-
platí ani korunu navíc. Háčkem
v celé transakci ale budou vyšší
úroky, než na jaké byl doposud
zvyklý. »V případě, kdy klient
splatí jednorázově hypotéku od
Wüstenrot hypoteční banky (WHB
– pozn. red.) a bere si u nás no-

vou, a to vyšší, lze v individuál-
ních případech poplatek za před-
časné splacení hypotečního úvěru
zcela odpustit,« říká Helena Duš-
ková z marketingového oddělení
Wüstenrot hypoteční banky. Mož-
nost snížení nebo odpuštění po-

platku připouštějí také Raiffeisen-
bank a Volksbank.

Existuje i nezanedbatelné rizi-
ko, že na vyšší hypotéku na větší
byt nemusí žadatel dosáhnout.
V takovém případě se musí spolé-
hat na to, že prodejem stávajícího

bydlení získá peníze, které rozdíl
mezi dostupnou výší úvěru a kup-
ní cenou nemovitosti vyrovnají.

Starý úvěr, nové bydlení
Jednoznačně nejvýhodnější, ale
zároveň nejméně dostupnou mož-

ností, je zachování stávajícího
úvěru. Háček se skrývá v nutnosti
uvalit zástavu na kupovanou ne-
movitost ještě před její koupí.
S tím musí souhlasit prodávající,
a získat jeho souhlas nemusí být
jednoduché.

Nutností je také, aby tato nemo-
vitost měla stejnou nebo vyšší
hodnotu než byt, kterým klient
banky ručil za původní úvěr.
»V případě změny zajištění for-
mou jiné nemovitosti je nutné
zpracovat také nový odhad nemo-
vitosti a doložit všechny standard-
ně vyžadované podklady k této ji-
né nemovitosti,« připomíná Jiří
Škrob, Produkt manager Volks-
bank CZ.

Cena za nový odhad se pohybu-
je v řádech tisíců korun, odhad
hodnoty nemovitosti ale banky vy-
žadují i k nové žádosti o hypoteč-
ní úvěr.

Po vložení zástavy na katastr
nemovitostí banka stáhne své zá-
stavní právo z původní nemovitos-
ti, tu klient banky prodá, ze získa-
ných peněz zaplatí novou nemovi-
tost a dál splácí původní úvěr se
stejnými úroky a výší splátky až
do konce fixace, kdy může hypo-
téku převést k jiné bance nebo po-
kračovat ve splácení.

Variací této možnosti je zasta-
vení jiné nemovitosti, například
bytu nebo domu někoho z příbu-
zenstva. Podmínkou je samozřej-
mě dostatečná hodnota takové
nemovitosti. Obě varianty jsou
ale poměrně náročné z hlediska
úředních úkonů. Kvůli nutnosti
čekat na zápis různých návrhů na
vklad do katastru nemovitostí se
pak prodej a koupě nové nemovi-
tosti může táhnout i několik mě-
síců.

HN-029602/A

STAROSTI S HYPOTÉKOU. Přestěhovat se z domu, na kterém je hypotéka, lze třemi způsoby. Nej-
méně výhodné je předčasné splacení úvěru a nová hypotéka u jiné banky.
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Kolik stojí zrušení hypotéky
HYPOTÉKA NA 1,7 MILIONU KORUN S ÚROKEM 4,48 % A FIXACÍ NA 5 LET SPLÁCENÁ 24 MĚSÍCŮ.

Předčasné splacení a odchod k jiné bance
ČS GE Money Bank skupina ČSOB++ Komerční banka Raiffeisenbank Volksbank Wüstenrot

poplatek za předčasné splacení individuálně 5 % z předčasně splacené jistiny 244 500 Kč* min. 57 647 Kč** 163 000 Kč 147 000 Kč 163 000 Kč***
poplatek za vyčíslení zůstatku zdarma 300 Kč zdarma zdarma 250 Kč zdarma 200****
Předčasné splacení a nový úvěr ve stejné bance

ČS GE Money Bank skupina ČSOB++ Komerční banka Raiffeisenbank Volksbank Wüstenrot
poplatek za předčasné splacení individuálně zdarma dle délky fixace nového úvěru min. 9 860 Kč## 163 000 Kč 147 000 Kč### zdarma ####

poplatek za vyčíslení zůstatku zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 200 Kč
poplatek za vyřízení nového úvěru zdarma zdarma 0,8 % z výše úvěru 2 900 Kč zdarma 15 000 Kč zdarma
úroková sazba nového úvěru individuálně Od 5,35 %# Od 5,74 % Od 5,19 % Od 5,64 % Od 6,04 % Od 5,14 %
Zachování stávajícího úvěru se změnou ručení

ČS GE Money Bank skupina ČSOB++ Komerční banka Raiffeisenbank Volksbank Wüstenrot
úroková sazba nového úvěru původní sazba původní sazba původní sazba původní sazba původní sazba nenabízí původní sazba
poplatek za změnu zastavené nemovitosti 5 000 Kč 5 000 Kč 2 - 10 000 Kč + 2 000 Kč 6 520 Kč - 1 000 Kč

* Poplatek ve výši 5% z nesplacené jistiny za každý rok chybějící do změny úrokové sazby - v tomto případě 15% z 1,63 mil, což je 244 500,- Kč + Dle posouzení banky
** Poplatek za předčasné splacení je sjednáván individuálně v úvěrové smlouvě. ++ ČSOB, Poštovní spořitelna a Hypoteční banka
*** 10% z výše zůstatku úvěru
**** Potvrzení banky vystavené na žádost klienta
**** Potvrzení banky vystavené na žádost klienta
# V případě, že má klient GE jako svou hlavní banku a sjednané Pojištění schopnosti splácet
## Poplatek za předčasné splacení je sjednáván individuálně v úvěrové smlouvě
### Možnost požádat o snížení poplatku
#### V případě žádosti o vyšší hypotéku než byla původní, může klient požádat o mimořádná splátku hypotéky bez sankce. ZDROJ: BANKY
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Víte, jak se dědí finanční produkty?
■ Stavební spoření získá automaticky manžel či manželka ■ Peníze z penzijního připojištění dostane ten, koho uvedete ve smlouvě
Roman Šitner
www.ihned.cz/sitner

Napsat do závěti, kdo zdědí váš
dům či auto, je jednoduché. Jak
ale ovlivnit, kdo po vaší smrti pře-
vezme akcie či peníze z životního
pojištění, penzijního připojištění
a dalších finančních produktů?

Pojištění a připojištění
Právě u životního pojištění a pen-
zijního připojištění je to jednodu-
ché. Přímo do smlouvy je možné
napsat osobu, na kterou přejde pl-
nění smlouvy. Bez ohledu na to,
jak bude znít závěť, peníze z pen-
zijního připojištění a životního po-
jištění získá vždy osoba uvedená
ve smlouvě. Proto se vyplatí mys-
let na to, kdo je v ní vlastně uve-
den a jména případně včas změ-
nit. Peníze by totiž mohla napří-
klad získat bývalá partnerka, se
kterou už léta nežijete.
Kdo chce, může nechat kolonku

ve smlouvách volnou. Dědění pak
probíhá stejně jako v případě účtů
či úvěru, tedy v dědickém řízení.
Jak bude probíhat, se dá samo-
zřejmě ovlivnit ještě za života pro-
střednictvím závěti.

Úvěry
Ani dluhy smrtí nekončí a stávají
se součástí dědictví. Je sice mož-
né je odmítnout, ale jen za pod-
mínky, že se dědic vzdá celého dě-
dictví. Není možné si vzít dům
a auto a odmítnout převzít úvěr.
Platí však, že se nepřebírá dluh
vyšší, než je hodnota děděného
majetku. Kdo tedy chce například
kvůli rodinné tradici převzít pol-
nosti v hodnotě milionu korun
společně s dvoumilionovým dlu-
hem, splácet musí »pouze« milion.
Pokud člověk dědictví odmítne,

dojde k jeho likvidaci a vypořádá-
ní věřitelů z prodaného majetku.
Zadlužení zesnulých bývá často

velmi nepříjemným překvapením.
»Stává se, že vdova až v dědickém
řízení zjišťuje, jaké dluhy její man-
žel nadělal,« říká notářka Kateřina
Zlámalová. Manželka ale za dluhy
spoluodpovídá a »do klína« jí tak
může spadnout nepříjemné bře-
meno. Patrně totiž nebude prodá-
vat polovinu domu, ve kterém sa-
ma žije, aby dluh vyrovnala.
Řešení těchto situací není jed-

noduché. Manželka může napří-
klad poukazovat na to, že dluh je

nad přiměřenou míru (v poměru
k jejím příjmům) a není v jejích si-
lách ho vyrovnat.
»Dědicové se nestanou úvěro-

vými dlužníky na základě úvěro-
vých smluv, ale jen na základě dě-
dického rozhodnutí,« vysvětluje
advokát Gabriel Brenka. Nesta-
nou se proto novými smluvními
partnery bank, ale budou jejich
dlužníky jen v rozsahu specifiko-
vaném v rozhodnutí dědického
soudu. V praxi to znamená, že dlu-
hy zesnulého se z pohledu banky
dělí v poměru, v jakém si dědico-
vé rozdělili majetek.
Překvapení se tak mohou dočkat

i dědicové, kteří žádný dluh v rámci
dohod v dědickém řízení nepřevza-
li. V závěti může být uvedeno, že
bratr převezme dům v hodnotě
dvou milionů korun a milionový
úvěr, zatímco sestra zahradu za mi-
lion. Jenže z pohledu banky není
sestra bez závazků, podle banky si
majetek, a tedy i úvěr rozdělili sou-
rozenci v poměru 2:1.
Jestliže tedy bratr přestane úvěr

splácet, banka se obrátí se svou žá-
dostí na sestru zesnulého. Ta se pak
může leda soudit se svým bratrem
a domáhat se uzavřených dohod.

Doporučuje se proto převést
dluhy na nové dlužníky. Je ale tře-
ba počítat s tím, že banka bude
vyžadovat stejné doklady jako od
nových klientů a bude ověřovat
jejich bonitu. Zároveň si v mnoha
případech vyžádá poplatek za
změnu smlouvy, což může činit
několik tisíc korun.

Cenné papíry a účty
Dědění cenných papírů, podílo-
vých listů, ale i částek naspoře-
ných na účtech může být zdlouha-
vé, protože přechází do dědického
řízení. Bance, investičním společ-
nostem či Středisku cenných papí-
rů sice jen stačí sdělit rozhodnutí
dědického řízení, na jeho výsledek
se ale může čekat dlouhou dobu.
Závěť by proto měla být co nejad-
resnější a majetek by měl být dob-
ře zmapován. Pozůstalým to ušetří
nejen čekání, ale třeba i poplatky,
které si banka i po smrti klienta
účtuje. Pokud se dědické řízení
protáhne na řadu měsíců, může se
naspořená částka na účtu ztenčit.
Platí také to, že předmětem ří-

zení je zůstatek účtu v době úmrtí
klienta. Pokud z něj například
manželka druhý den vybrala část

peněz, měly by i tyto být rozděle-
ny podle závěti či zákona.

Stavební spoření
Zcela jiná situace je u stavebního
spoření, které není předmětem
dědického řízení, ale vypořádává
se podle speciálního zákona. Prv-
ním oprávněným je automaticky
manžel či manželka bez ohledu na
to, kdo je uveden v závěti nebo
jak se dědicové mezi sebou do-
hodnou. Pouze v případě, že ze-

snulý nebyl ženatý, mohou si dědi-
cové našetřenou částku vybrat
a rozdělit mezi sebou. K výplatě
státní podpory dojde, i v případě,
že nedoběhla vázací lhůta. Dědi-
cové dostanou poměrnou část
státní podpory za dobu spoření.
Druhou možností je v rámci dě-

dického řízení zvolit osobu, která
bude ve spoření pokračovat.
V tomto případě může jít i o člově-
ka, který již jedno stavební spoře-
ní má.

JAK SE CO DĚDÍ
■ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ A ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Při sjednávání těchto produktů uveďte osobu, na kterou peníze pře-
jdou po vaší smrti.

■ ÚVĚRY
Kdo dědí po zesnulém nějaký majetek, musí převzít i jeho dluh.
Nepřebírá se však dluh vyšší než je hodnota děděného majetku.

■ ÚČTY A CENNÉ PAPÍRY
Jsou předmětem dědického řízení. Po jeho skončení, stačí bance
sdělit, na koho má peníze převést.

■ STAVEBNÍ SPOŘENÍ
Bez ohledu na závěť je dědicem manžel/ka. Jen v případě, že zesnulý
nebyl sezdaný, mohou dědicové zvolit jednu osobu, na kterou se
smlouva převede. Pokud k tomu nedojde, banka vyplatí naspořenou
částku a dědici se o ni rozdělí.

POSLEDNÍ VŮLE. Zatímco například u životního pojištění můžete hned při jeho sjednávání uvést ve smlouvě, kdo peníze po vaší smrti do-
stane, dědění akcií musíte ošetřit v závěti.
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Dnes odpovídá:
Jiří Gajdošík
ředitel hotelu
Le Palais
Prague

Při správě cizích
peněz buď

opatrnější než
u vlastních. Když
ti někdo dal do

ruky peníze, vložil
do tebe i důvěru.

”

Díky, že jste přišli tak narychlo. Svolal jsem tohle
setkání, protože...

... mi firma umožňuje objednat koblihy na každé set-
kání se zákazníky.

Na zakázkách ale nedělám.

ENGLISH WITH DILBERTMOJE KRÉDO

Loni se majetek podílových fon-
dů, jejichž prostřednictvím inves-
tuje více než milion Čechů, zmen-
šil kvůli padajícím akciovým tr-
hům o 71,3 miliardy korun. To je
více než čtvrtina vložených pro-
středků. Jaké další možnosti in-
vestoři kromě výběru peněz mají,
aby na investicích neprodělali
a případnou ztrátu vynulovali?
Vezměme si případ, kdy inves-

tor koupil jeden podílový list ak-
ciového fondu za 100 korun. Po
určitou dobu klesaly na trhu ceny
akcií a hodnota podílového listu
se snížila o 20 procent.
První možností je požádat o vy-

placení prostředků. Tímto krokem
svou nerealizovanou ztrátu pro-

mění na reálnou, když na účet do-
stane jen 80 korun. Pokud by je
vložil do banky, kde by získal
čistý roční úrok po zdanění ve vý-
ši dvě procenta, tak by byl na pů-

vodní hodnotě své investice za té-
měř 11,5 roku. Při poklesu o 40
procent by návrat na původní
hodnotu trval téměř 26 let.
Druhou možností je držet se své

dlouhodobé strategie. Po úvodním
poklesu může v budoucnosti in-
vestorovi jeho dlouhodobá inves-
tice začít opět růst. Pokud by náš
investor chtěl vymazat předešlé
ztráty, musí hodnota jeho podílu
opět vzrůst na 100 korun. Procen-
tuální nárůst na původní hodnotu
musí být ale vyšší, než byl přede-
šlý pokles, protože hodnota podí-
lového listu poroste z 80 korun.
Na dosažení původní hodnoty mu-
sí tedy podílový list narůst o 25
procent.

Co z toho vyplývá? Čím hlubší
je propad, tím relativně vyšší ná-
růst musí následovat, aby se kli-
ent dočkal původní investované
hodnoty. Z takové situace těží pře-
devším ti investoři, kteří nepodlé-
hají panice a očekávají, že když
akciové trhy už jednou dosáhly
vyšší hodnoty, dříve či později se
k ní opět vrátí. Zatím jim historie
dává za pravdu a tato strategie
může být úspěšná.
Třetí možností je ponechat si

původní investici a zároveň využít
poklesu na akciovém trhu k dal-
ším investicím. Této metodě se ří-
ká průměrování ceny, cost avera-
ging effect. Její hodnota pro inves-
tora spočívá v tom, že si tak může

zkrátit čekání na dorovnání hod-
noty původní investice. Cena jed-
noho podílového listu při prvním
nákupu byla 100 korun, cena dal-
šího při druhém nákupu v období
poklesu na trzích je 80 korun. Za
dva podílové listy tedy zaplatil
průměrně 90 korun.
V praxi to znamená, že pokud je

současná cena podílového listu 80
korun, tak na to, aby byl investor
se svou investicí »na nule«, tedy
na původní výši 100 korun, už ne-
musí čekat, až cena vzroste o 25
procent. Při využití poklesů trhu
pro další investování stačí pro ná-
vrat na původní hodnotu investice
nárůst trhu »jen« o 12,5 procenta,
tedy poloviční.

INVESTORSKÁ AKADEMIE

Jak snížit ztrátu vzniklou poklesem hodnoty podílových listů

Odpovídá:
Lucie Simpartlová,

Pioneer Investments ČR

ODBORNÉ KNIHY

Soubor 29 předpisů zahrnuje
rozpočtová pravidla státu
a územních rozpočtů, vyhláš-
ku o rozpočtové skladbě,
o FKSP, zákon o podpoře regi-
onálního rozvoje, o rozpočto-
vém určení daní aj. Řadou
změn byla dotčena vyhláška
č. 16/2001 Sb. (údaje pro hod-
nocení plnění státního rozpo-
čtu, rozpočtů územních samo-
správných celků). V kapitole
Majetek státu je kromě záko-
na o Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
nově zařazen také zákon
o majetku ČR a jejím vystupo-
vání v právních vztazích a dvě
prováděcí vyhlášky. Více in-
formací na www.roz.sagit.cz.

Edice ÚZ č. 717: Rozpočet
a financování územních
samosprávných celků,
organizačních složek státu
a příspěvkových organizací.
Majetek státu. Vydal SAGIT, podle
stavu k 9. 2. 2009, 336 stran, cena
129 Kč vč. DPH. Kód knihy: 03338.

Tato publikace nabízí teoretic-
ký výklad k problematice pe-
něžních toků a jejich vazbu na
podvojné účetnictví a poskytu-
je i praktický návod na sesta-
vení přehledu a jeho interpre-
taci. Součástí publikace je pří-
klad a praktické využití pře-
hledu pro řízení a hodnocení
firem. Kniha je určena účetním
specialistům včetně auditorů
a finančních analytiků.

PETR RYNEŠ: CASH FLOW v účetní
závěrce. Nakladatelství ANAG, třetí
akt. vydání, 192 stran, cena 309 Kč
včetně DPH. Kód knihy: 023253.

Kniha analyzuje nakládání
a využívání rodných čísel ob-
čanů v některých vybraných
oblastech. Věnuje se problé-
mům ochrany a zpracování
osobních údajů, jako je např.
využívání a jiné zpracovávání
osobních údajů při marketin-
gu a nabízení obchodu a slu-
žeb, a to včetně monitoringu
telefonních kontaktů, využívá-
ní osobních údajů při někte-
rých úkonech exekutorů atd.

VÁCLAV BARTÍK, EVA JANEČKOVÁ:
Ochrana osobních údajů v aplikační
praxi. Vydalo LINDE Praha, první
vydání, 280 stran, cena je 515 Kč
včetně DPH. Kód knihy: 03294.

Publikace si můžete písemně
objednat u ECONOMIA a. s., VTÚ,
Dobrovského 25, 170 55 Praha 7,
e-mail: dagmar.suchmova@econo-
mia.cz, nebo na internetové adrese
http://Knihy.iHNed.cz, kde vám zaří-
dí jejich zaslání na dobírku z přísluš-
ných nakladatelství.
Členové ECONOMIA Benefitklubu,
kteří uvedou na objednávce
číslo své klubové karty a kód knihy,
obdrží 30% slevu.



Oscary v krizi sází na »léčbu šokem«
■ Odlivu diváků se letos producenti pokusili zamezit netradičním ceremoniálem ■ Půlminuta reklamy vyšla na 1,7 milionu dolarů
Irena Zemanová
www.ihned.cz/zemanova

Letošní 81. ročník udílení prestiž-
ních cen americké Akademie fil-
mových věd a umění vyvrcholil
teprve před několika hodinami:
Oscara pro nejlepší film získal ně-
kdo z pětice Předčítač – Milk –
Duel Frost/Nixon – Milionář
z chatrče – Podivuhodný případ
Benjamina Buttona na jevišti hol-
lywoodského Kodak Theatre dnes
krátce po šesté hodině ranní stře-
doevropského času.
Už během víkendu se však ho-

rečně spekulovalo nejen o favori-
tech v čele s indicko-britskou »po-
hádkou ze slumu« režiséra Danny-
ho Boyla, ale také o dalších, pře-
vážně ekonomických aspektech
letošního oscarového ročníku.
Především o tom, zda se produ-
centům oscarové noci podaří
zvrátit dlouhodobý pokles sledo-
vanosti či odliv inzerentů.

Inzerent ve finanční tísni
Loňský ceremoniál ohrožovala
stávka scenáristů, letos na Oscary
doléhá ekonomická krize, která
postihuje zadavatele reklamy.
Problémy americké ekonomiky

přinutily k šetrnosti i tradiční os-
carové inzerenty. Například v po-
slední době krizí těžce zkoušená
automobilka General Motors,
která za posledních deset let utra-
tila za výpravné spoty v oscaro-
vých reklamních předělech přes
105 milionů dolarů, letos od rekla-
my na ceremoniálu upustila. Noč-
ní můru naštěstí rozptýlil jiný prů-
myslový gigant, korejská automo-
bilka Hyundai, která GM na Os-
carech nahradila.
Diváky televizního přenosu i ná-

vštěvníky oficiálního internetové-
ho portálu oscar.com, kde se na-
příklad nominační ceremoniál vy-
sílal živě, se pokoušely oslovit
i potravinářský gigant Coca-Cola
(který se v oscarové kampani spo-
jil například s topmodelkou Heidi
Klumovou) nebo výrobce mobil-
ních telefonů Samsung.
Oscarová reklama přitom ne-

patří k nejlevnějším – i v době kri-
ze stojí půlminutový spot odvysí-

laný v průběhu ceremonie až 1,7
milionu dolarů. Pokles poptávky
je přesto znát. Jestliže totiž v loň-
ském roce tato částka představo-
vala průměrnou cenu oscarové re-
klamy, letos stejná suma tvoří ce-
nový strop.

Zpátky do éry Titaniku
Zájem inzerentů jde však ruku
v ruce se sledovaností. A ta se na
Oscarech propadá. Jestliže v roce
1998, kdy jedenáct Oscarů získal

velkofilm Titanic režiséra Jamese
Camerona, sledovalo ceremoniál
jen v USA přes 55 milionů lidí
a další stovky milionů diváků ve
světě, v roce 2007 už tradiční fil-
mový vrchol sezony vidělo pouze
39 milionů Američanů. A loni Os-
cary v USA sledovalo dokonce jen
32 milionů lidí, nejméně od roku
1974, kdy se údaje o sledovanosti
začaly shromažďovat.
Producenti se tuto nemilosrd-

nou statistiku pokoušeli letos vše-

možně zvrátit. Divácký zájem mě-
la přilákat nejen nominační listina
nabitá prvoligovými hollywood-
skými hvězdami. Nově najatí pro-
ducenti pětihodinové ceremonie
Laurence Mark a Bill Condon
dlouho dopředu slibovali »nevída-
nou podívanou plnou šokujících
překvapení«, nominovaní umělci
měli být »připravení na cokoliv«.
Anoncovaná oscarová »léčba

šokem« měla v noci na dnešek za-
sáhnout děkovné řeči oceněných,

ale také hudební čísla. Příkladně
tři nominované písně, dvě skladby
z Milionáře z chatrče a ústřední
song z animovaného filmu Wall-E,
zazněly dohromady v hudební
»směsce« plné efektů (ovšem
k malé radosti Petera Gabriela,
který je pod hudbou k filmu Wall-
E podepsaný). Zda radikální řez
diváky zlákal, bude jasné z čísel
zveřejněných během dneška.

Přehled vítězů už nyní na www.ihned.cz

POSLEDNÍ PŘÍPRAVY. Ještě včera se před hollywoodským divadlem Kodak Theatre v Los Angeles dokončovala oficiální výzdoba s os-
carovými »soškami« v nadživotní velikosti. Vítězové jednotlivých kategorií byli známi dnes v šest hodin ráno středoevropského času.
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Den před Oscary
přišly na řadu
jejich nechval-
ně známé pro-
tějšky, filmové
anticeny Zlatá mali-
na pro nejhorší film roku. Spo-
lehlivě tu letos bodovala bláz-
nivá komedie Guru lásky
s Mikem Myersem v hlav-
ní roli, rekordní tři herecké
Zlaté maliny naráz obdržela
hotelová dědička Paris Hil-
tonová. Laureátem Zlaté ce-
ny je letos i snímek Indiana
Jones a království Křišťálové
lebky s Harrisonem For-
dem a Cate Blanchetto-
vou v hlavních rolích, který
si odnesl »titul« v kategorii
»nejhorší díl série, remake či
napodobenina«. Zlaté maliny,
plastikové pozlacené ovoce
v hodnotě asi 120 korun, jsou
považovány za milou kuriozitu
předcházející skutečné osca-
rové ceremonii. Letos však fa-
noušky dokázaly i rozzlobit.
Poněkud zbytečně totiž »Raz-
zies« ocenily také herce Pi-
erce Brosnana , a to za
pěvecký výkon v globálně po-
pulárním muzikálovém hitu
Mamma Mia!.
Zlaté maliny v minulosti

»padaly« i na herce všeobecně
uznávané. Je mezi nimi také
Halle Berryová. Nositel-
ku Oscara za snímek Ples pří-
šer stihla často proklamovaná
»oscarová kletba« – po získání
nejcennější filmové trofeje
světa se herečce v zábavní
branži přestalo dařit, důkazem
čehož je její angažmá v nepo-
vedeném akčním snímku Ko-
čičí žena. Právě role Catwo-
man vynesla Berryové před
čtyřmi lety i Zlatou malinu.
Oscarové prokletí ovšem v po-
slední době stíhá také další
herce. Renée Zellwege-
rová po triumfu filmu Návrat
do Cold Mountain, kde jí Os-
cara vynesla role tulačky Ru-
by, upadla do nemilosti kritiky
svými filmy Těžká váha a Tvr-
dé palice. Herecky se příliš ne-
daří »Pianistovi« Adrianu
Brodymu ani Nicole
Kidmanové, které Oscara
vynesl film Hodiny. (iz)

LIDÉ
co polkli Zlaté maliny

HN-029110/ESO

Neumějí zpívat, ale vypadají pro-
stě nádherně. Jejich show je asi
tak »explicitně sexuální« jako pa-
nenky Barbie. Když se vlní u tyče
a vystrkují pozadí v třpytivých mi-
nišortkách a nohy v síťovaných
punčochách vykopávají nad hla-
vu, nejvíc výskají jedenáctiletí.
Pětičlenná R’n’B kapela Pussy-

cat Dolls, která v sobotu vystoupi-
la na pražském Výstavišti, trochu
připomíná cukrovou vatu, kterou
shodou okolností od téhož dne na
témže místě prodávají na Matějské
pouti. Nafouklé, přeslazené, růžo-
vé nic, které člověka dovede skvě-
le pobavit. Je to trochu ulepené,
ale prostě to funguje. Ani Pussycat
Dolls si nehrají na nic víc, než na
prvoligovou zábavu. Původně ta-
neční formace zpívá na kašírované

mikrofony – vokály i všechny do-
provodné hlasy vesměs obstarává
frontmanka Nicole Scherzingero-
vá, živě se tu »zpívá« málokdy, nej-
častějším zvoláním je »Yeah, Ba-
by« a »Come on, Baby« a o náplni
textů nejlépe vypovídají názvy nej-
větších hitů: Don’t Cha Wish Your
Girlfriend Was Hot Like Me, Push
the Button či Wait a Minute (žádný
v Praze nechyběl).
Děvčata z Pussycat Dolls před-

vádějí na pódiu oslnivou show –
dech beroucí taneční choreografii
jako vystřiženou z burlesky v kasi-
nu v Las Vegas doprovázejí lasero-
vé efekty, šlehající plameny a ohlu-
šující beaty. A že neumějí zpívat?
Ruku na srdce, koho to uráží. Osm
tisíc lidí, kteří přišli v sobotu do
Tesla Areny, určitě ne. (iz)

Herci se opět nedohodli
s hollywoodskými studii
Největší herecké odbory ve Spo-
jených státech odmítly »posled-
ní, nejlepší a konečnou« dohodu,
kterou jim předložila hlavní hol-
lywoodská filmová a televizní
studia. Odboráři nabídku označi-
li za nevýhodnou a za krok zpět.
Nová smlouva má mimo jiné ře-
šit odměňování herců za filmy či
klipy distribuované přes internet
a na DVD. Její nepřijetí by přiblí-
žilo možnost velké stávky a ná-
sledného ochromení amerického
filmového průmyslu. Rozhodnutí
padlo po hlasování šéfů Sdružení
filmových a televizních herců
(SAG), které bojuje za práva
svých 120 tisíc členů. Jednání se
tak podle agentury Reuters opět
vrátila do slepé uličky, v níž uvíz-

la již v polovině minulého roku.
Herci sdružení v SAG nemají
smlouvu se studii od konce loň-
ského června, kdy vypršel jejich
předchozí kontrakt.

Nezávislou cenu Spirit
získal zápasník
Nejlepším nezávislým filmem za
rok 2008 se stalo sportovní dra-
ma The Wrestler, jehož tvůrci při
udělování cen Spirit Awards »za-
bodovali« i ve dvou dalších kate-
goriích. V sobotu o tom informo-
vala agentura AP. Spirit Awards
jsou vyhlašovány v předvečer
udělování Oscarů a jejich vítězo-
vé často přebírají i ceny americ-
ké filmové akademie. Mickey
Rourke, hlavní hrdina snímku
The Wrestler, získal cenu pro nej-
lepšího herce za roli životem

unaveného zápasníka, který do-
stane poslední šanci na úspěch.
Třetí cenu obdržela pro film ka-
meramanka Maryse Albertiová.

Oldřich Říha uspořádá
koncerty pro »Dědka«
Sérii vzpomínkových koncertů
na nedávno zemřelého baskytari-
stu Katapultu Jiřího »Dědka«
Šindeláře naplánoval lídr kapely
Oldřich Říha. První koncert se
uskuteční v pátek ve Stochově
na Kladensku, poslední ze série
sedmi vystoupení přivítají 25.
dubna Podmokly u Sušice. V Pra-
ze mohou program fanoušci Ka-
tapultu zhlédnout 1. dubna v klu-
bu Futurum. Říha nevylučuje ob-
novení Katapultu v nové sestavě.

Neoznačené zprávy jsou ze servisu ČTK

I cukrová vata občas potěší

SEXY. Tady se tančí, vzdychá
a mrká do publika. Pussycat Dolls
v Praze ukázaly skvělou show.
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Které vysoké školy jsou nejlepší
Nové vysokoškolské
žebříčky podle HN
Vážené čtenářky, vážení

čtenáři, stejně jako v loň-
ském roce přinášíme

v posledním únorovém týdnu
velké srovnání vysokých škol.
Na konci února má uzávěr-

ku k podávání přihlášek 81 fa-
kult, dalších 44 na konci břez-
na, na 14 fakult je možné po-
dávat přihlášku i později.
Stejně jako loni pokrývá

žebříček následujících devět
oborů, které nejlépe odpoví-
dají čtenářské obci Hospodář-
ských novin: strojírenství, ar-
chitektura, medicína, právo,
sociologie, ekonomie, chemie,
psychologie a informatika.
Na základě ohlasů z minu-

lých žebříčků jsme se rozhod-
li vyřadit pedagogiku (mezi
jejími fakultami žádná zvlášt-
ní konkurence neexistuje,
uchazeči se často rozhodují
pro školu ve své spádové ob-
lasti).
Sběr dat pro žebříček tento-

krát pro HN prováděla pora-
denská společnost MOOG
& Partner. Pokud data nebyla
úplná (například proto, že je
některá fakulta odmítala po-
skytnout), použili jsme roz-
sáhlou databázi z loňska.
U každého oboru říkáme,

která škola je podle nás nej-
lepší. Výhoda projektu je ale
v tom, že by vám měl stručně
a přehledně poskytnout dosta-
tek dat, abyste si mohli sesta-
vit vlastní žebříček.
Je pro vás nejlepší škola ta,

která má nejkvalitnější vlastní
vědecký výzkum, pracuje na
významných projektech?
Nebo ta, kterou nejlépe hod-

notí její absolventi (a která se
o jejich názor zajímá, cíleně je
už léta kontaktuje)?
Je důležitější názor expertů

z oboru a personalistů?
Nebo to, která škola své

absolventy nejlépe vybaví ja-

zykově, nejčastěji je vysílá
na výměnné pobyty a případ-
ně jim přednáší i v angličti-
ně?
Anebo je nejvýmluvnější

zprávou »hlasování nohama«
– o kterou školu je skutečný
zájem mezi uchazeči, mezi při-
jatými, ale i mezi doktorandy
a mladými akademiky?
Garantem pro žebříčky

v oborech architektura a psy-
chologie je reportérka HN pro
školství Petra Benešová (pet-
ra.benesova@economia.cz).
Garantem pro žebříčky

v oborech medicína, právo,
strojírenství a sociologie je
komentátor HN Tomáš Něme-
ček (tomas.nemecek@econo-
mia.cz).
Žebříčky pro informatiku,

chemii a ekonomii vznikly ve
spolupráci HN a poradenské
společnosti MOOG & Partner,
i k nim přirozeně uvítáme vaše
reakce a připomínky.
Metodika hodnocení je vy-

světlena u každého oboru
zvlášť. Data pocházejí přímo
od škol nebo z databáze vě-
deckých výsledků za léta 2003
– 2007 Rady vlády pro výzkum
a vývoj.
Žebříčky HN jsou teprve

druhý krok na dlouhé cestě za
ratingy britských Timesů či
amerického US News & World
Report. Jsou však zatím tím
nejlepším, co dokážeme v Čes-
ké republice připravit. O to víc
jsme zvědavi na vaše návrhy
a komentáře.
Přejeme inspirativní čtení.

Nejlepší vysoké školy
Obor Vysoká škola Strana
PRÁVO Právnická fakulta UK Praha III.
ARCHITEKTURA Fakulta architektury ČVUT Praha IV.
STROJÍRENSTVÍ ČVUT Praha a VUT Brno V.
MEDICÍNA 2. lékařská fakulta UK Praha VI.
PSYCHOLOGIE Fakulta sociálních studií MU Brno VII.
CHEMIE Přírodovědecká fakulta MU Brno VIII.
EKONOMIE F. financí a účetnictví VŠE Praha IX.
INFORMATIKA Fakulta informatiky MU Brno X.
SOCIOLOGIE Fakulta sociálních studií MU Brno XI.

www.ihned.cz/vs

Ivana Kottasová
www.ihned.cz/kottasova

/Od naší spolupracovnice z Londýna/

Žebříčků, které podle různých kri-
térií hodnotí vysoké školy, vychá-
zí po celém světě desítky. Respekt
akademiků napříč kontinenty si
však získaly jen dva z nich: každo-
roční hodnocení britského deníku
The Times a žebříček Šanghajské
univerzity Jiao Tong.
Žebříček, který každoročně zve-

řejňují britské Timesy, hodnotí
školy podle pěti kritérií a největší
důraz klade na pověst, kterou ško-
la má.
Žebříček navíc hodnotí jen ty

školy, které mají ve světě reputa-
ci. To je problém českých škol, řa-
da z nich se totiž ani nekvalifikuje
mezi hodnocené univerzity.
Polovinu bodů, které školy mo-

hou podle britského deníku The
Times získat, tvoří hodnocení aka-
demických expertů a zaměstnava-
telů. Tisíce uznávaných odborníků
popisují každoročně v interneto-
vých dotaznících kvalitu školy

v oborech, kterými se zabývají. Po
dvaceti procentech přisuzují auto-
ři žebříčku dvěma kritériím: pomě-
ru studentů a učitelů a počtu citací
ve vědeckých časopisech, které
škola získá díky svému výzkumu.
Zbývajících deset procent hod-

nocení pak tvoří poměr zahranič-
ních studentů a učitelů – tady pla-
tí, že čím více cizinců škola za-
městnává či vzdělává, tím lépe.
Na špici žebříčku se tradičně

umisťují čtyři univerzity: americký
Harvard se už několik let umisťuje
na prvním místě, v posledním
hodnocení byla na druhém místě
Yale, třetí a čtvrté místo pak obsa-
dily britské Oxford a Cambridge.
Mezi evropskými školami jsou

na tom nejlépe britské univerzity,
kterým vévodí Cambridge, Oxford
a Imperial College London.
V první stovce stejně jako v mi-

nulých letech dominují s počtem
42 především školy ze severoa-
merického kontinentu. Jen ame-
rických je zde 35. Nezaostávají
ani evropské školy, kterých je
v první stovce 36, téměř 20 z nich

je z Velké Británie. Mezi stovkou
nejlepších jsou také asijské ško-
ly, kterých je na špici žebříčku
22, například japonská Univerzita
v Tokiu se umístila na 19. místě.

Úspěch českých škol
České školy se zatím do první
dvoustovky nedostaly, každý rok
se ale zlepšují. Poslední hodnoce-
ní bylo zveřejněno loni na podzim
a Karlova Univerzita v něm skon-
čila na 261. místě. Ještě loni při-
tom obsadila 290. příčku.
»Jsem velice potěšen, že naše

škola je mezi třemi sty nejlepšími
z více než sedmnácti tisíc škol na
světě. Drtivá většina škol s obdob-
ným umístěním jako Karlova uni-
verzita má totiž nesrovnatelně lep-
ší financování,« vysvětluje rektor
Univerzity Karlovy Václav Hampl.
České vysoké učení technické

také poskočilo, byť je pořád tak
nízko. Zatímco vloni bylo hodno-
ceno v šesté stovce žebříčku, le-
tos se umístilo na 414. místě
»S hodnotiteli z The Times spo-

lupracujeme přes rok. Proto nás

velmi potěšilo, že jsme letos skon-
čili na tak dobrém místě,« říká
prorektor ČVUT Jaroslav Kuba.
Další česká škola – Vysoké uče-

ní technické v Brně se do první
pětistovky nedostalo. Skončilo na
512. příčce, za ním je Masarykova
univerzita na 568. místě.

Žebříčky britských škol
Timesy vydávají i řadu dalších
žebříčků univerzit, které hodnotí
pouze britské školy – zájemci
o studium si pak mohou školy se-
řadit podle výsledků, jakých do-
sahují v jednotlivých oborech, ne-
bo třeba podle výše platů jejich
absolventů. Součástí slavných
žebříčků je každoročně také
»Průvodce dobrými univerzita-
mi«, který jednotlivé školy popi-
suje tak, aby usnadnil uchazečům
rozhodování, na kterou univerzitu
se přihlásit.
Vedle akademických programů

hodnotí i praktičtější věci, které
studenty zajímají: například jak
kvalitní sportovní týmy škola má,
kolik procent studentů studia ne-

dokončí či jestli je možné bydlet
na kolejích.
Další respektovaný žebříček

každoročně zveřejňuje univerzi-
ta Jiao Tong v Šanghaji. Jeho au-
toři kladou největší důraz na vě-
deckou činnost a kvalitu absol-
ventů.
Jedním z kritérií hodnocení

každé univerzity je například to,
kolik Nobelových cen a dalších
prestižních vědeckých ocenění
získali její bývalí studenti. Velkou
váhu má i citovanost ve vědec-
kých časopisech.
I podle těchto kritérií je na prv-

ním místě Harvard, následovaný
Stanfordem a Berkeley. Do první
pětice se v posledním hodnocení
však dostala jen jedna britská
škola – Cambridge. Pro srovnání:
do první stovky se dostala jen pě-
tice škol mimo Severní Ameriku
a Evropu – univerzity v Tokiu, Ky-
otu, Jeruzalémě, Sydney a Mel-
bourne. Karlova Univerzita se
v šanghajském žebříčku umístila
ve třetí stovce, oproti předchozím
letům si však polepšila.

Nejlepší žebříček vysokých škol mají Timesy
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Největší zájem je o Prahu
Vysoký převis
poptávky je
na všech fa-
kultách, ten-
tokrát byl
však zájem
rovnoměrněji
r o z l o ž e n ý .
V posledním

přijímacím řízení byl převis
opět nejvyšší na PF ZČU, kde
přijali 15,58 % z přihlášených
(minule dokonce jen 9 %).
V Brně 15,9 %, v Olomouci
17,7 % a v Praze 18,6 %.

Pokud si už přijatí mohou
vybírat, pak dávali opět před-
nost Plzni (93,7 %!). V Brně se
zapisovalo 85 %, v Praze těsně
pod tuto hranici a v Olomouci
75 % (minule 71 %). Nejvyšší
podíl doktorandů ke všem stu-
dentům je v Praze (9,4 %). Ná-
sledují Plzeň (4,7 %) a Brno
(3,4 %). Olomouc dosud nemě-
la akreditováno doktorské stu-
dium, první doktorští poslu-

chači – v programu Teoretické
právní vědy – nastoupí letos
v září. Nejvíc docentů do 40
a profesorů do 50 let mají
v Praze, a ještě víc než loni –
dohromady 8,25 úvazku.

V Olomouci mají tak mladé
akademiky dva, také v Brně
dají dohromady dva úvazky.
V Plzni všichni mladší akade-
mici překročili uváděné věko-
vé hranice.

Proč toto kritérium: Vys-
tihuje poptávku po škole mezi
uchazeči a mladými vědci.

Co jsme zjišťovali: Kolik
z přihlášených v posledním při-
jímacím řízení bylo přijato (vy-
jadřuje převis poptávky); kolik
přijatých se zapsalo; kolik má
škola doktorandů v poměru ke
všem studentům; počet docen-
tů do 40 a profesorů do 50 let
(vyjadřuje zájem doktorandů
o další vědeckou kariéru).

Jak hodnotíme výsledky:
Pořadí v každé má váhu 25 %.

Česká metropole oproti loňsku výrazně zvýšila svůj náskok
České právo
o p a k o v a n ě
sklízí kritiku
Rady vlády pro
výzkum a vývoj
za slabé vědec-
ké výsledky. Do
světových časo-
pisů píše jen

pár výjimek. Čest oboru tak za-
chraňují především akademici
z Právnické fakulty UK, napří-
klad docent Zdeněk Kühn, jehož
článek otiskl renomovaný Ame-
rican Journal of Comparative
Law a z Oxfordu si od něj vyžá-
dali kapitolu do učebnice srov-
návacího práva.

»Zdejší právní obec si jinak
hraje jen na malém českém pís-
ku. Za vědeckou činnost považu-
je vydávání stanovisek k záko-
nům,« zhodnotil ji předloni ta-
jemník vládní Rady pro výzkum
a vývoj Marek Blažka.

Zlepšení je však patrné: naše
nejlepší právnická fakulta už se

(v přepočtu výsledků na pedago-
ga) skoro vyrovná naší nejhorší
lékařské fakultě.

Onou nejlepší právní fakultou
je Praha: její tradiční náskok
před ostatními se oproti loňsku
zvýšil. V hodnoceném období
2003 – 2007 dosáhla Právnická
fakulta Univerzity Karlovy vě-
deckých výsledků s váhou 4392
(šlo o necelých 148 článků a 156
knih).

Brněnská Právnická fakulta
Masarykovy Univerzity má ve
srovnání s Prahou zhruba polo-
viční akademický sbor, její vý-
sledek však nedosáhl ani pade-
sáti procent pražského (váha
2089).

V relativním hodnocení tak vy-
cházejí na jednoho pedagoga
v Praze výsledky s váhou 29
a v Brně 24,6. Rada vlády pro vý-
zkum a vývoj bohužel zatím ne-
zveřejnila, která fakulta využila
veřejné peníze na vědu nejefek-
tivněji.

Olomoucká Právnická fakulta
Univerzity Palackého následuje
s odstupem, i když se meziročně
výrazně zlepšila. Zatímco loni
měla výsledky s váhou 15, letos
je to 188.

S oběma velkými fakultami je
to však stále neměřitelné, na jed-
noho pedagoga v Olomouci vy-
cházejí – za pět let bádání – vý-
sledky s váhou 2,35.

Plzeňská právnická fakulta
Západočeské univerzity nemá,
tak jako v předchozím roce,
v databázi Rady vlády výsledky,
které by stály za řeč. Konkrétně
jde o jeden příspěvek do cizoja-
zyčné knihy s váhou 4. Na
všech 132 akademických pra-
covníků tak vychází výsledek
s váhou 0,03.

Vědecké granty tvoří v Praze,
Brně i Olomouci jen 7 – 8 pro-
cent rozpočtu, v Plzni jsou zane-
dbatelné.

Proč toto kritérium: Bez
vlastní vědecké činnosti by byly

školy »učilišti«, pro právnické
fakulty to platí dvojnásob, vítěz-
ství v této kategorii proto náso-
bíme třemi.

Co jsme zjišťovali: Jaké mají
příslušné fakulty výsledky v da-
tabázi Rady vlády pro výzkum
a vývoj (zpráva za 2003 - 2007).
V ní jsou články v tzv. impakto-
vaných časopisech (hlavní žur-
nály řazené do světové databáze
Web of Science), patenty, odbor-
né knihy včetně cizojazyčných
i méně prestižní články a přís-
pěvky do sborníků.

Jak hodnotíme výsledky:
Sledujeme absolutní vědecký vý-
sledek i relativní (v přepočtu na
pedagoga). Z obou žebříčků pak
sestavujeme průměr.

V tomto případě bylo ale roz-
hodování jednoduché, pořadí by
bylo stejné. Tedy:

1. PF UK Praha
2. PF MU Brno
3. PF UP Olomouc
4. PF ZČU Plzeň

Experti mají PF MU rádi
V loňském
žebříčku práv-
nických fakult
HN oslovily
40 právníků.
Odpovědělo
20, mj. před-
sedové nej-
vyšších sou-

dů, ministr spravedlnosti, nej-
vyšší státní zástupkyně, členo-
vé představenstva advokátní
komory, tehdejší šéf Soudcov-
ské unie.

Letos k nim přibyli předse-
dové krajských soudů v Ostra-
vě a v Českých Budějovicích.
Výsledné pořadí je ještě silněji
ve prospěch Brna. Oproti loň-
sku byla Právnická fakulta Ma-
sarykovy univerzity už dokon-
ce dvanáctkrát uvedena jako
první, sedmkrát druhá, třikrát
třetí.

Praha byla šestkrát první,
desetkrát druhá, šestkrát třetí.
plzeňská fakulta skončila vů-
bec nejčastěji na třetím místě –
devětkrát. Dva ji zařadili na
první příčku, šest na druhé

a pět na čtvrté místo. Olomouc
tři čtvrtiny odpovídajících – 15
právníků – zařadily na čtvrté
místo. Tři na třetí, dva na dru-
hé, dva na první.

Loni HN žádaly experty, aby
hodnotili i soukromé školy –
Vysokou školu Karlovy Vary
a Vysokou školu aplikovaného
práva. Většina prohlásila, že je
nezná, případně VŠKV zařadili
na 5. místo, VŠAP pominuli.
Úplný seznam porotců je na
www.ihned.cz

Proč toto kritérium: Ná-
zor expertů vyjadřuje reputaci
fakult v oboru.

Co jsme zjišťovali: Právní-
ci v rozhodujících pozicích
v justici, advokacii a politice
měli seřadit fakulty podle kva-
lity.

Jak hodnotíme výsledky:
Pokud seřadili fakulty od nej-
lepší po nejhorší, každá dosta-
ne body od 4 do 1. Pokud ně-
které uvedli na shodném místě,
dostávají stejně. Příklad: fakul-
ty na 2. – 4. místě jsou všechny
hodnoceny jako druhé.

Praha průzkumy nedělá, Olomouc se teprvé chystá začít

Praha vede ve »světovosti«
Nejvíce stu-
dentů práv-
nických fakult
do zahraničí
stále jezdí
z fakulty praž-
ské. Aktuálně
jich – přede-
vším na pro-

gramy Socrates/Erasmus – vy-
cestovalo 274, což je velký
skok oproti loňským 158. Nový
vyšší údaj představuje 6,44
procenta všech studentů.

Na druhé místo se letos vy-
švihla Olomouc s 55 studenty
(3,2 % studentů; loni to bylo
jen 40). Na třetí kleslo Brno
s 52 výjezdy (loni 81), což
představuje 2 %. Čtvrtá zůstává
Plzeň s 31 studenty čili 1,3 %.

Přednášek v cizím jazyce
formálně nejvíc vykazuje Brno,
z těchto 63 je však většina ur-
čena pro zahraniční studenty.
Naopak v případě Prahy a je-
jích 54 přednášek je skutečně
velká část pro české poslucha-
če (Essential of Legal Writing
nebo Problemas actuales del
mundo hispano).

Olomouc hlásí – stejně jako
loni – 24 předmětů, převážně
pro zahraniční návštěvníky. Pl-
zeň uvádí 18 (loni pět).

Největší nabídku jazykových
kurzů formálně vykazuje Pl-
zeň, výuku totiž zajišťuje pro
celou tamní univerzitu Ústav

jazykové přípravy s celkem 85
semestry jazyků (i když řada
z nich je určena spíš techni-
kům než právníkům).

Praha jich má 69, o jedenáct
víc než loni (třeba šest hlav-
ních právnických jazyků včet-
ně speciální právní terminolo-
gie), Olomouc 24 a Brno uved-
lo 19.

Proč jsme zvolili právě
toto kritérium: Čeština je
příliš malý jazyk na to, aby se
fakulta, která usiluje o získání
prestiže, obešla bez zapojení
do mezinárodní sítě. Světová
věda se dělá ve světových jazy-
cích.

Co jsme přesně zjišťovali:
Kolik studentů v aktuálním ro-
ce odjelo do zahraničí na ales-
poň jednosemestrální pobyt
(v poměru k celkovému počtu
studentů); dále kolik předmětů
určených primárně zdejším
studentům se vyučuje v cizím
jazyce; a také kolik semestrů
jazykových kurzů škola cel-
kem nabízí.

Jak hodnotíme zjištěné
výsledky: Pořadí podle stu-
dentů na výměnných pobytech
dáváme váhu šedesát procent;
přednáškám v cizím jazyce dá-
váme váhu třicet procent.

Jazykové kurzy považujeme
především za užitečný dopl-
něk, dáváme mu proto váhu
deset procent.

V právu vede PF UK, náskok ještě zvýšila
Praha žádné
průzkumy mezi
bývalými stu-
denty nedělá.
Plzeň s nimi loni
chtěla začít:
»Absolventům
byly systematic-
ky rozdávány

dotazníky, zda jsou vůbec ochot-
ni s fakultou spolupracovat
a v jakém rozsahu,« vysvětlila
tehdy tajemnice PF Západočeské
univerzity Dana Barková.

Letos ale uvedla, že »souhrnné
údaje nejsou k dispozici«. Nic ne-
zjišťuje ani Olomouc, teprve
o tom uvažuje: »Nyní se, s ohle-

dem na blížící se 20. výročí obno-
vení fakulty, intenzivně zabýváme
navázáním kontaktů s absolventy
a možností získávání zpětné vaz-
by, kterou považujeme za velmi
významnou,« říká proděkan Filip
Dienstbier. V Brně průzkumy or-
ganizuje celá MU od roku 1994.
Poslední dotazníky – loňské –
měly mezi právníky návratnost
(65,3 %). Absolventi jsou spokoje-
ni s tím, jak je PF MU »připravila
pro život« (73 %), ale jinak jsou
ke své fakultě kritičtí.

Podle téměř 80 % byla výuka
příliš teoretická, podle 60 % byla
nabídka cizích jazyků nedostateč-
ná. Čtvrtina si dokonce myslí, že

studium mohlo být klidně o rok
kratší (přitom dle 53 % je poměr-
ně či dokonce velmi náročné).

Brněnští právníci jsou nejméně
ze všech absolventů MU spokoje-
ni s tím, jak je fakulta vedla k tý-
mové práci. Chválí ji za to, že
zlepšila jejich schopnost učit se,
analyticky myslet a prezentovat
se. Loni uváděné vysoké nástupní
platy se ukazují spíš jako statis-
tická výchylka, nynější absolventi
uvádějí 18 640 korun. MU jako je-
diná obstála v »tričkovém testu«:
na webu inzeruje prodej triček
a dárků s logem.

Proč toto kritérium: Absol-
venti mohou nejlépe školu po-

soudit z pohledu klientů. Profes-
ně úspěšní absolventi jsou signá-
lem dobré školy.

Co jsme zjišťovali: Kolik pro-
cent absolventů po 6 měsících od
ukončení školy dál pokračuje
v oboru.

Jak hodnotí svou spokojenost
s fakultou; jaký je jejich průměr-
ný plat po pěti letech od ukonče-
ní školy.

Jak hodnotíme výsledky:
Protože v České republice takové
průzkumy nejsou obvyklé, sesta-
vujeme žebříček ne podle toho,
jak absolventi odpovídali, ale zda
se jich škola ptá a jak podrobné
výsledky poskytuje.

Škola věda* absolventi světovost experti zájem celkem
1. PF UK 12 2 4 3 3 24
2. PF MU 9 4 2 4 2 21
3. PF UP 6 2 3 1 1 13
4. PF ZČU 3 2 1 2 4 12

* Bodový výsledek v této kategorii se násobí třemi. ZDROJ: HN
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Škola věda* absolventi světovost experti zájem celkem
1. FA ČVUT 4 1 4 4 2,2 15,2
2. FA VUT Brno 3 1 2,2 1 3 10,2
3. VŠUP 1,5 0 2,45 2,5 3 9,45
4. FA TU Liberec 1,5 0 1,35 2,5 1,8 7,15

* poznámka – vědu jsme v případě architektury nenásobili třemi, protože se u tohoto uměleckého oboru jedná spíše o doplněk, a ne stěžejní kritérium ZDROJ: HN

Absolventy sledují dvě školy
Vlastní prů-
zkum mezi ab-
solventy si dě-
lají dvě školy
– pražské
ČVUT a br-
něnská archi-
tektura. Pouze
tyto dvě školy

mají přehled, zda se jejich stu-
denti v praxi nakonec uplatní.

Podle statistik pražské
ČVUT v loňském roce absolvo-
valo 158 studentů a mimo obor
pracují jen tři z nich, tedy
uplatnění v oboru našlo zhruba
98 procent. »Na úřadech práce
nejsou evidovaní nezaměstna-
ní z řad našich absolventů,«
chlubí se škola.

Pražská fakulta architektury
také odhaduje, že si její stu-
denti vydělávají mezi dvaceti
až čtyřiceti tisíci korunami.

Průměrný plat se liší podle
toho, zda podnikají, nebo jsou
v zaměstnaneckém poměru.

Brněnská architektura také
své absolventy sleduje. Podle
průzkumu školy se v praxi
uplatní 98 procent lidí a v prů-
měru si po pěti letech od od-
chodu ze školy vydělají 27 tisíc
korun.

Pražská VŠUP ani liberecká
architektura své absolventy
nesledují. »Žádné hodnocení
absolventů nemůžeme po-
skytnout, naše absolventy ne-
sledujeme systematicky,« na-
psala pražská VŠUP v dotaz-
níku.

Proč toto kritérium: Ab-
solventi mohou nejlépe posou-
dit z pohledu klientů přednos-
ti i nedostatky školy. Profesně
úspěšní absolventi jsou signá-
lem dobré školy.

Co jsme zjišťovali: Kolik
procent absolventů po 6-ti mě-
sících od ukončení školy dál
pokračuje v oboru (pracuje
nebo studuje na doktorand-
ském stupni); jak hodnotí svou
spokojenost s fakultou; jaký je
jejich průměrný plat po 5-ti le-
tech od ukončení školy (to jest
v době, kdy architekti rozjíždě-
jí vlastní praxi).

Jak hodnotíme výsledky:
Protože v České republice ta-
kové průzkumy dosud nejsou
obvyklé a nemají jednotnou
metodiku, sestavujeme žebří-
ček nikoli podle toho, jak ab-
solventi odpovídali, ale zda se
jich škola vůbec ptá, a jak po-
drobné výsledky poskytuje.

Největší převis je na VŠUP
Největší šanci
dostat se na
fakultu archi-
tektury mají
podle posled-
ních přijíma-
cích řízení
u c h a z e č i
o pražskou

ČVUT. Úspěšnost je zde až 45
procent. Naopak vysoký převis
poptávky je na pražské VŠUP.
Zde mají zájemci o studium
šanci na úspěch jen 9,6 pro-
centa. Na brněnskou architek-
turu přijali 30 procent z přihlá-
šených. V Liberci šlo o 31 pro-
cent přijatých uchazečů.

Pokud si už přijatí mohou
vybírat, pak volí shodně tři
školy – VŠUP, TU a VUT: v loň-
ském roce se ke studiu zapsalo
100 % z přijatých. Na pražské
ČVUT se zapsalo 85 procent
z přijatých studentů. Nejvíce
mladých doktorandů (102) si
vychovává pražská ČVUT. Ta
má také nejvyšší podíl dokto-
randů ke všem studentům:
7,6 %. V Brně tvoří doktorandi
téměř 5 %. Na VŠUP mají nyní
dva doktorandy, liberecká ar-
chitektura nemá doktorandy
žádné. Nejvíce mladých akade-

miků, tedy docentů do 40 let
a profesorů do 50 let, má praž-
ská ČVUT, docentů i profesorů
shodně po třech. Brněnská ar-
chitektura se může pochlubit
dvěma docenty a jedním mla-
dým profesorem. Pražská
VŠUP nemá doktorandy žádné,
pouze jednoho profesora do
padesáti let. Na většině škol
vyučuje také na dohodu o pro-
vedení práce mnoho architek-
tů na volné noze a externích
spolupracovníků.
Proč toto kritérium: Vystihu-
je poptávku po fakultě a její re-
putaci.
Co jsme zjišťovali: Kolik
z přihlášených v posledním
přijímacím řízení bylo přijato;
kolik z přijatých se skutečně
zapsalo; kolik má škola dokto-
randů v poměru ke všem stu-
dentům; podíl docentů do 40
let a profesorů do 50 let (vy-
jadřuje zájem úspěšných dok-
torandů o vědeckou kariéru).
Jak hodnotíme výsledky:
Převisu poptávky dáváme váhu
čtyřicet procent, protože nejví-
ce vypovídá o zájmu studentů,
kteří se na školy hlásí. Dalším
třem kritériím jsme přidělili
stejně po dvaceti procentech.

Architektura: nad školami kraluje kolos ČVUT
Ve vědě vítězí pražská ČVUT

Ve vědě není
mezi fakulta-
mi architektu-
ry vítěze. Výz-
kum na archi-
tektuře bere-
me spíše jako
zajímavý do-
plněk. I proto

nebylo toto kritérium jako
u jiných oborů násobeno tře-
mi.

Nejvíce vědeckých výsled-
ků má podle Rady vlády pro
vědu a výzkum (RVV) pražské
České vysoké učení technic-
ké. To zvítězilo mezi školami
architektury jak absolutním,
tak i relativním vědeckým vý-
sledkem. Tedy i v přepočtu na
jednoho pedagoga dokázalo
České vysoké učení technické
přinést nejvíce vědeckých vý-
sledků ze všech fakult archi-
tektury.

Podle statistik Rady vlády
pro vědu a výzkum architekti
z ČVUT svoje objevy uplatnili
především v odborných časo-
pisech a knihách. Žádný prak-

tický dopad – patent, licence –
však jejich výzkum neměl.

Druhá v pořadí se umístila
ve výzkumu brněnská archi-
tektura. Ta stejně jako praž-
ská ČVUT popsala svoje vý-
zkumy v odborných periodi-
kách. Pražská VŠUP ani libe-
recká architektura o vědecké
granty nežádaly a do výzkumu
se ani nepouštěly.

Proč toto kritérium: Bez
vlastní vědecké činnosti by
vysoké školy byly pouhými
učilišti. V architektuře to však
jednoznačně neplatí. Vědecká
činnost architektů je spíš zají-
mavým doplňkem než stěžej-
ním kritériem, na který by-
chom kladli velký důraz jako
u jiných oborů vysokých škol.

Co jsme zjišťovali: Jaké
mají výsledky v databázi Rady
vlády pro vědu a výzkum
(podle poslední zprávy 2003 –
2007).

Jak hodnotíme výsledky:
Sledujeme jak absolutní vě-
decký výsledek, tak relativní
v přepočtu na pedagoga.

Odborníci chválí Prahu
Pokud chtějí
studenti do-
sáhnout toho
nejlepšího, co
obor architek-
tura v Česku
nabízí, měli by
zamířit na
pražskou Aka-

demii výtvarných umění. Ta
vyšla v loňském roce u členů
poroty expertů oslovených HN
nejlépe. Letos AVU přisuzovali
odborníci také nejvyšší příčku.
Pražská škola se však letošní-
ho hodnocení odmítla zúčast-
nit.

Po AVU hodnotili experti
nejlépe architekturu na Čes-
kém vysokém učení technic-
kém v Praze. Ta se umístila na
prvním místě třikrát za sebou,
na posledním čtvrtém ani jed-
nou.

»Fakulta architektury ČVUT
nabízí kromě architektury a ur-
banismu více studijních pro-
gramů. Má akreditovaný pro-
gram Design. Navíc v rámci ná-
sledného magisterského studia
fakulta nabízí specificky zamě-
řený studijní modul Krajinná
a zahradní architektura,« říká
architekt Ladislav Lábus.

Podle něj mají pražské školy
– AVU, VŠUP i ČVUT oproti ji-
ným školám výhodu přede-
vším v tom, že těží ze své veli-
kosti a polohy. »V Praze je

bezpochyby největší koncent-
race kapacit architektů i od-
borníků, město je navíc učeb-
nicí architektury. Liberec nao-
pak může nabízet jako před-
nost komornější měřítko, po-
dobné čistě uměleckým ško-
lám VŠUP a AVU,« vysvětluje
architekt.

Právě pražská Vysoká škola
umělecko-průmyslová a libe-
recká architektura se podle ex-
pertů umístily shodně na dru-
hém a třetím místě. Navíc
VŠUP nebyla v hodnocení ni-
kdy na poslední příčce.

Brněnská architektura skon-
čila v žebříčku jako poslední.
Nejvíce ji odborníci zařazovali
na třetí a čtvrté místo. »Fakul-
ta architektury v Brně je kom-
promisem mezi oběma extré-
my z hlediska velikosti fakulty
i města, ve kterém se nachází,«
doplňuje architekt Lábus.
Proč toto kritérium: Názor
expertů vyjadřuje reputaci fa-
kult v oboru.
Co jsme zjišťovali: Architekti,
historici architektury, členové
České komory architektů měli
seřadit fakulty podle kvality.
Jak hodnotíme výsledky:
Pokud seřadili fakulty od nej-
lepší po nejhorší, každá dosta-
ne body od 4 do 1. Pokud ně-
které uvedli na shodném mís-
tě, dostávají stejně.
Seznam porotců na ihned.cz

Nejvíce stu-
dentů vyjíždí
do ciziny stále
z Prahy. A nej-
větší šanci vy-
cestovat mají
studenti praž-
ské ČVUT. Ak-
tuálně jich za

vzděláním vloni vycestovalo
150, tedy 11,2 % všech studen-
tů na fakultě architektury. Na
druhém místě je VŠUP, kde se
do zahraničí podívalo osm pro-
cent posluchačů. Na třetím
místě je brněnská architektu-
ra, kde z 643 studentů vyjelo
na alespoň jednosemestrální
pobyt 39 studentů, což tvoří
zhruba 6 %. Pak následuje libe-
recká architektura s pěti pro-
centy studentů v zahraničí.

V cizím jazyce přednáší nej-
víc pražská ČVUT – 117 před-
mětů. Následuje Brno se 47.
Na pražské VŠUP a liberecké
architektuře se předměty v ci-

zí řeči nevyučují. Studenti mo-
hou vybírat z volitelných jazy-
kových kurzů.

Proč toto kritérium: Žádná
škola se nemůže obejít bez ci-
zích jazyků. Pobyt v cizině ne-
bo přednášky v cizím jazyce
svědčí o schopnostech studen-
tů i o servisu, jaký škola nabízí.

Co jsme zjišťovali: Kolik
studentů v aktuálním roce od-
jelo na nejméně semestrální
pobyt (v poměru k celkovému
počtu studentů); kolik před-
mětů se vyučuje v cizím jazy-
ce; kolik jazykových kurzů
škola nabízí.

Jak hodnotíme výsledky:
Pořadí podle studentů na vý-
měnných pobytech dáváme
váhu 60 %, protože vypovídá
o aktivitě školy i zájmu
a schopnostech studentů;
přednáškám v cizím jazyce vá-
hu 30 %, jazykové kurzy pova-
žujeme za užitečný doplněk,
dáváme mu váhu 10 %.

Světovost začíná v Praze

1.
Fakulta architektury

ČVUT
PRAHA 2.

Fakulta architektury
VUT

BRNO 3.
Vysoká škola

umělecko-průmyslová
PRAHA

ABSOLVENTI ZÁJEM

VĚDA

EXPERTI

SVĚTOVOST
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»Nejsvětovější«: letos Brno
Z většiny
strojních fa-
kult vyjíždí do
ciziny méně
studentů než
loni. Relativně
nejvyšší šanci
mají na brněn-
ské VUT, kde

se letos uskutečňuje 67 výjez-
dů (1,97 % studentů); loni to
bylo 78. Na druhé místo klesl
loňský jasný vítěz ČVUT – do
ciziny se podívá 50 studentů,
tedy 1,6 %. Na třetí místo
stoupla Ostrava. Počet výjezdů
zvýšila na 22 (1,3 %). Pak je Pl-
zeň (20 čili 1,13 %) a Liberec
(20, tedy 1 procento).
Pokud jde o výuku v cizích

jazycích, stejně jako loni tako-
vých předmětů hlásí nejvíc Br-
no (loni 145, letos 152, napří-
klad Manufacturing Machinery
nebo Motor Vehicles). Praha
vyučuje anglicky 50 předmětů
(Material Science, Computer

Aided Design 1). Ostrava, kte-
rá jich loni deklarovala přes
stovku, letos realisticky nahlá-
sila 26. I Plzeň napočítala o ně-
co méně než loni, 10. Pokud
jde o jazykové kurzy, nejvíc se-
mestrů nabízí Praha (50) a Br-
no (33). V Plzni je pak 28 se-
mestrů, v Liberci 5, Ostravě 4.

Proč toto kritérium: Svě-
tová věda se dělá ve světových
jazycích. Pobyt v cizině svědčí
o schopnostech studentů i ser-
visu, jaký jim škola nabízí.

Co jsme zjišťovali: Kolik
studentů v aktuálním roce od-
jelo na aspoň semestrální po-
byt; kolik předmětů se vyučuje
v cizím jazyce; kolik má škola
semestrů jazykových kurzů.

Jak hodnotíme výsledky:
Pořadí podle výměnných po-
bytů dáváme váhu 60 %; před-
náškám v cizím jazyce váhu
30 %; jazykové kurzy jsou uži-
tečný doplněk, dáváme jim vá-
hu deset procent.

Loni odpovídalo
jedenadvace t
expertů: perso-
nální šéfové
Škody Auto, pl-
zeňské Škody
a Třineckých že-
lezáren, členové
představenstva

Svazu průmyslu a dopravy i Hos-
podářské komory.
Letos k nim agentura MOOG

& Partner přidala například za-
kladatele společnosti Linet
Zbyňka Frolíka nebo Martina
Jahna, ředitele Volkswagen
Group v Rusku.
Porotci často řadili fakulty na

společná místa, vyhrála však jas-
ně Praha. Nikdo ji nezařadil na
horší než druhé (někdy na druhé
až páté) místo. »Bezkonkurenč-
ně první,« prohlásil loni suše je-
den z porotců. Jiný zase řekl:
»Jako metropolitní škola má
spolu s Brnem nejširší rozsah
specializací.«

Další ocenili »tradici«. Jiný
oceňoval uplatnitelnost absol-
ventů, s poznámkou: »V součas-
né době je však po absolventech
těchto profesí zcela mimořádná
poptávka, zejména v regionech
s největšími investicemi do obo-
rů svázaných s automobilovým
průmyslem.«
Díky novým porotcům letos

Brno nejtěsnějším rozdílem
předběhlo svého loňského sou-
putníka – Liberec (průměrná
umístění 2,25 a 2,29). Brno mělo
i největší rozptyl výsledků: čtyři-
krát bylo řazeno první, ale dva-
krát až páté. »Zřejmě nejlepší
pro všeobecné strojírenství,« ře-
kl jeden porotce. Fakulta strojní-
ho inženýrství VUT byla chvále-
na i za rozvoj nových oborů.
Liberec byl první dokonce se-

dmkrát, ale stejně často končil
třetí. »Pro textilní a lehký prů-
mysl je nejlepší.« -–»Hodnotím
Liberec vysoce z hlediska vý-
sledků aplikovaných výzkumů,

ale nezařadil bych ho mezi lídry
z hlediska komfortu pro studen-
ty.« Plzeň pouze jednou zařadil
místní porotce-patriot na první
místo. Jinak se umisťovala větši-
nou druhá až třetí. »Pro energe-
tiku je nejlepší.« – »Mám velmi
dobrou osobní zkušenost s její
katedrou průmyslového inženýr-
ství a managementu.«
Na poslední příčku odsouvali

Ostravu hlavně porotci ze dvou
větších měst, hlasy Severomora-
vanů to nestačily vyvážit.
I když v odpovědích zaznělo:

»Je nejlepší pro strojní zařízení
těžkého průmyslu. Volil bych
proto absolventy z VŠB-TU Os-
trava – nejen pro kvalitu výuky
ve strojních oborech, ale pro jis-
tou provázanost jejich výuky
v souvisejících oborech, zejmé-
na pak s materiálovým inženýr-
stvím.« U ostravské strojní fa-
kulty porotci oceňovali její spe-
cializaci a umístění ve spádové
oblasti.

Proč toto kritérium: Názor
expertů vyjadřuje reputaci fa-
kult v oboru.

Co jsme zjišťovali: Jakou fa-
kultu by doporučili uchazeči
o studium.

Jak hodnotíme výsledky:
Pokud seřadili fakulty od nejlep-
ší po nejhorší, každá dostane
známku od 1 do 8. Pokud uvedli
některé na shodném místě, do-
stávají všechny stejný počet bo-
dů. (Příklad: tři fakulty na 1.
místě dostanou všechny jednič-
ku.) Kdo také letos odpovídal:

Pavel Bartoš, viceprezident
Hospodářské komory

František Holec, viceprezi-
dent Svazu podnikatelů v oboru
technických zařízení ČR

Dagmar Trkalová, předsed-
kyně dozorčí rady Svazu prů-
myslu a dopravy, EDUCON, o.s.

Antonín Šípek, Sdružení au-
tomobilového průmyslu

Kompletní letošní i loňský
seznam na www.ihned.cz

Praha vrátila Brnu porážku
Pražští stroja-
ři vrátili br-
něnským loň-
skou porážku.
Vítězí v celko-
vé váze vědec-
kých výsled-
ků, v přepočtu
na jednoho

pedagoga i v počtu patentů.
V období 2003 – 2007 vyká-

zala strojní fakulta Českého
vysokého učení technického
v Praze (ČVUT) výsledky (pa-
tenty, prototypy, technologie
i odborné články do prestiž-
ních časopisů) s celkovou va-
hou 27 028.
Brněnská fakulta strojního

inženýrství na Vysokém učení
technickém má zhruba stejný
počet pedagogů, ale její vý-
sledky »vážily« o čtvrtinu mé-
ně (20 208). Měla přibližně tře-
tinové množství patentů
a technologií.
Za těmito dvěma obry násle-

duje s velkým odstupem Libe-
rec. Jeho výsledky »váží« dese-
tinu toho, co ve vědě dokázali

strojaři z pražské ČVUT. Třetí
je i v relativním pořadí, tedy
v přepočtu podle úvazků. Má
na kontě také šest patentů.
V absolutní váze následuje

strojní fakulta Vysoké školy
báňské TU Ostrava, jejíchž 147
pedagogů vytvořilo výsledky
s vahou 1146. V relativní si
prohodí poslední příčku s kon-
kurenty ze Západočeské uni-
verzity v Plzni, kde 77 akade-
miků vytvořilo výsledky s va-
hou 845 (Plzeň má mimo jiné
dva patenty, Ostrava žádný).

Proč toto kritérium: Ve
strojírenství považujeme vý-
zkum a patenty za tak důležité,
že vítězství násobíme třemi.

Co jsme zjišťovali: Z data-
bází Rady vlády pro vědu a vý-
zkum jsme zjistili celkové vě-
decké dotace za období 2003
až 2007, jejich výsledky a »vá-
hu«.

Jak hodnotíme výsledky:
Srovnali jsme jednak absolutní
pořadí v celkové váze vědec-
kých výsledků, jednak relativní
pořadí (na jednoho pedagoga).

O své absolventy se nejvíc zajímá ostravská VŠB

Kdo chce, dostane se lehce
Strojírenské
fakulty nema-
jí, zdvořile ře-
čeno, vylože-
ný převis po-
ptávky.
Na VUT

i v Plzni proto
berou něco

přes tři čtvrtiny zájemců, na
ČVUT 79 procent. V Ostravě
93,6 a v Liberci dokonce 97,8
procenta přihlášených.
Tito uchazeči už pak u zvole-

né školy zpravidal i zůstanou.
V Plzni se zapsalo 81,8 procenta
přijatých. V Brně tři čtvrtiny,
v Liberci 72,8 procenta. Méně
rozhodnuti byli studenti přijí-
maní v Ostravě (67 procent) . A
vůbec nejméně – vzhledem ke
konkurenci pražských škol z ji-
ných oborů – na ČVUT (63,8
procenta).
Pro doktorandské studium

se studenti momentálně nej-
častěji rozhodují v Praze (tam
doktorandi v poměru ke stu-
dentům tvoří 16,18 procenta).
V Brně je to 15 procent. V Os-
travě 12,41 procenta, v Plzni 11
procent a v Liberci něco přes
desetinu.
A pokud jde o mladé docen-

ty do 40 let a profesory do 50
let? Největší počet jich dnes
mají v Ostravě (4 a 5), tedy o
dva více než loni. Fakulta si
přitom na tom nijak nezakláda-

la, naopak, nejprve číslo odmí-
tala úplně uvádět: »Odmítáme
diskriminaci věkem v jakékoli
podobě,« vysvětloval proděkan
ostravské fakulty.
Devět takto mladých akade-

miků mají dnes i v Brně (7+2).
Následuje Plzeň (6+2). Méně
často se tak mladí akademici
vyskytují v Praze (4) a v Liber-
ci (2).

Proč toto kritérium: Vysti-
huje poptávku po fakultě a její
reputaci.

Co jsme zjišťovali: Kolik
z přihlášených v posledním při-
jímacím řízení bylo přijato (vy-
jadřuje převis poptávky); kolik
z přijatých se skutečně zapsalo
(vyjadřuje preference těch,
kdo si mohli vybírat); kolik má
škola doktorandů v poměru ke
všem studentům (naznačuje,
kolik z absolventů se rozhodu-
je získat zde doktorát); podíl
docentů do 40 let a profesorů
do 50 let. Poslední údaj vyjad-
řuje zájem úspěšných dokto-
randů o další vědeckou karié-
ru. Zdravě se rozvíjející fakulta
by měla akademické pracovní-
ky v tomto věku mít.
Jak hodnotíme výsledky:
Pořadí v každé z těchto katego-
rií dáváme váhu 25 procent.
V celkových výsledcích »zá-

jmu« se o první místo dělí Brno
s Ostravou, za nimi následuje
Plzeň a až pak Praha a Liberec.

ČVUT Praha a VUT Brno se dělí o první místo
Kteří studenti
jsou se školou
spokojeni a ma-
jí nejvyšší plat?
Liberecká fakul-
ta takový prů-
zkum neprová-
dí, plat svých
absolventů od-

hadla jako loni na 30 tisíc. Stejný
odhad dává plzeňská fakulta.
Další fakulty nemají u absol-

ventů novější průzkumy, než ja-
ké uvedly už loni. Vysoké učení
technické Brno (VUT) zjišťovalo
údaje o těch, kdo ukončili školu
v roce 2006. V dotazníku odpo-
vědělo 284 z 493 absolventů

strojní fakulty, tedy 57 %. Skoro
všichni měli místo už při státni-
cích nebo si ho našli do tří měsí-
ců (celkem 95 %).
Pětina pracovala už při studiu.

Jejich nástupní plat byl 18 880
korun, ve srovnání s minulými
ročníky tedy zaznamenali stroja-
ři nárůst o 20 % – tomu se nevy-
rovnal žádný jiný obor VUT. Své
škole nejvíc vytýkají, že je dost
neučila jazyky (64 %) a manažer-
ským dovednostem (57 %). Oce-
ňují teoretickou přípravu, práci
s počítači i to, jak je naučila ko-
munikovat a prosadit se. Ani
Praha nemá nic novějšího než
velký jednorázový průzkum me-

zi absolventy z let 1985 – 2003.
Většina z nich hodnotila strojní
fakultu ČVUT jako velmi dobrou
(30 %) nebo dobrou (45 %). Tito
absolventi brali nejčastěji 21 až
30 tisíc (38 %) nebo 31 – 50 tisíc
(27 %). Desetina měla plat nad
touto hranicí a dalších 11 % bra-
lo dokonce víc než 80 tisíc ko-
run.
Ostrava na fakultních strán-

kách provádí anonymní hodno-
cení pedagogů – a rovnou zveřej-
ňuje i jejich průměrné výsledky.
Studenti známkují, zda byl před-
mět zajímavý či nudný, zda peda-
gog byl schopen vést diskusi, od-
povídat na dotazy a vysvětlovat

látku, zda srozumitelně vysvětlil
požadavky ke zkoušce (a dodržel
je). V loni citovaném průzkumu
mezi absolventy bylo plně či spí-
še spokojeno 82 % absolventů.
»Jinak bychom asi Cenu za ja-
kost ČR v roce 2007 nedostali,«
komentoval proděkan ostravské
strojní fakulty Radim Farana.
Proč toto kritérium: Absol-
venti znají školu nejlépe.
Jak hodnotíme výsledky: Pro-
tože v Česku takové průzkumy
dosud nejsou obvyklé, seřadili
jsme školy ne podle toho, jak
absolventi odpovídali, ale zda
se jich škola vůbec ptá a jak po-
drobné výsledky poskytuje.

Škola věda* absolventi světovost experti zájem celkem
1. - 2. ČVUT 15 3,5 4 5 2 29,5
1. - 2. VUT 12 3,5 5 4 5 29,5
3. VŠB–TU 4,5 5 3 1 3 16,5
4. TUL 9 1,5 1 3 1 15,5
5. ZČU 4,5 1,5 2 2 4 14

* Bodový výsledek v této kategorii se násobí třemi. ZDROJ: HN

1. – 2.
F. strojního inženýrství

VUT
BRNO 3.

Strojní fakulta
VŠB TU

OSTRAVA

ABSOLVENTI

ZÁJEM

VĚDA

EXPERTISVĚTOVOST

Experti rozhodli: Pražské učení technické vládne všem

Strojní fakulta
ČVUT

PRAHA
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Škola věda* absolventi experti světovost zájem celkem
1. 2. LF UK 19,5 6,5 7 6 8 47
2. 1. LF UK 24 2 8 8 2 44
3. LF MU 15 8 5,5 3 6 37,5
4. LF Hradec 19,5 2 4 4 3,5 33
5. 3. LF UK 3 6,5 5,5 7 5 27
6. FVZ UO 6 4,5 1 5 7 23,5
7. LF UP 9 4,5 2,5 2 3,5 21,5
8. LF Plzeň 12 2 2,5 1 1 18,5

* Bodový výsledek v této kategorii se násobí třemi. ZDROJ: HN

Mezi experty vítězí 1. LF UK
Loni odpoví-
dalo 12 exper-
tů, mj. ředite-
lé velkých ne-
mocnic, před-
stavitelé ko-
mory, zástup-
ci pojišťoven
a politici-lé-

kaři včetně bývalých ministrů.
Letos k nim přibyli ředitel Fa-
kultní nemocnice v Hradci ne-
bo zástupce Spojené akredi-
tační komise.
Jasně zvítězila 1. LF UK,

která se objevila na 1. místě
desetkrát. Druhá skončila, ja-
ko loni, 2. LF UK (pětkrát 1.,
šestkrát 2.). Na 3. místě skon-
čily společně LF MU a 3. LF
UK. I noví porotci jim přisou-
dili shodně dvě první a jedno
druhé místo. Čtvrtá se mezi
experty umístila LF Hradec.
Mezi novými porotci byla na
prvním, druhém i třetím mís-
tě. Díky novým porotcům ten-
tokrát LF Plzeň a LF UP Olo-
mouc skončily na shodném
pátém místě. Na šestém pak
Fakulta vojenského zdravot-
nictví Univerzity obrany Hra-
dec, ani nikdo z nových porot-
ců ji nepovažoval za nadprů-

měrnou. Vojáky řadili experti
na poslední místo nebo fakul-
tu chtěli z hodnocení úplně
vyřadit, protože nevychovává
vlastní mediky. Mezi experty
zazníval názor, že fakulty jsou
na téže úrovni: »Za skoro 18
let praxe v medicíně a výkonu
nejrůznějších funkcí (předse-
da LOK, prezident ČLK, minis-
tr zdravotnictví, předseda
zdravotního výboru) jsem ne-
zaznamenal žádný postihnu-
telný rozdíl mezi absolventy.«
Úplný seznam porotců na

www.ihned.cz
Proč toto kritérium: Ná-

zor expertů vyjadřuje reputaci
fakulty.

Co jsme zjišťovali: Lékaři
a manažeři v nemocnicích, po-
jišťovnách i politice seřadili
fakulty podle toho, kterou by
doporučili uchazeči o studi-
um.

Jak hodnotíme výsledky:
Pokud seřadili fakulty od nej-
lepší po nejhorší, každá dosta-
ne známku od 1 do 8. Pokud
některé uvedli na shodném
místě, všechny dostávají stej-
ně. Příklad: tři fakulty na 1.
místě dostanou všechny jed-
ničku.

Zájem o 2. pražskou fakultu
Nejvyšší pře-
vis poptávky
byl v posled-
ním přijíma-
cím řízení na
2. Lékařské
fakultě Uni-
verzity Karlo-
vy (přijímali

jen 12,06 procenta).
Fakulta vojenského zdravot-

nictví v Hradci Králové brala
necelých 19 % z uchazečů. Těs-
ně za sebou následovaly 3. LF
UK, Brno, Plzeň a Olomouc.
Na LF UK v Hradci brali každé-
ho čtvrtého a na 1. LF UK tvo-
řili přijatí, tak jako loni, něco
přes 31 % z přihlášených.
U skutečně zapsaných bylo

pořadí téměř přesně stejné.
Pro vybranou fakultu byli nej-
pevněji rozhodnuti na 2. LF
UK (90,8 %). Následovaly »vo-
jenský« Hradec, 3. LF UK (za-
psaly se dvě třetiny z přija-
tých), Brno, Plzeň a Olomouc.
Pouze na chvostu si poslední
místo prohodily 1. LF UK
s »civilním« Hradcem.
V poměru ke studentům ma-

jí nejvíc doktorandů na Fakul-
tě vojenského zdravotnictví
a na 2. LF UK. Pořadí ostat-

ních fakult je víceméně vyrov-
nané, nejnižší podíl doktoran-
dů je v Plzni (necelých 10 %).
Největší podíl mladých do-

centů do 40 let a profesorů do
50 let rovněž na 2. LF UK a ve
»vojenském« Hradci, vysokou
pozici si udržel i »civilní« Hra-
dec. Nejméně – 6 čili 2,67 % –
má dnes takto mladých akade-
miků Plzeň. V celkovém souč-
tu byla tentokrát jasným vítě-
zem 2. LF UK, následovaná
vojáky z Hradce a Brnem.
Další pořadí: 3. LF UK, na

společném místě Olomouc
a Hradec, 1. LF UK a Plzeň.
Všechny dílčí žebříčky k to-
muto kritériu lze nalézt na
www.ihned.cz.

Proč toto kritérium: Vys-
tihuje poptávku po fakultě.

Co jsme zjišťovali: Kolik
z přihlášených v posledním
přijímacím řízení bylo přijato
(vyjadřuje převis poptávky);
kolik z přijatých se zapsalo;
dále kolik má škola doktoran-
dů v poměru ke všem studen-
tům; a konečně podíl docentů
do 40 a profesorů do 50 let.

Jak hodnotíme výsledky:
Pořadí v každé z nich dáváme
váhu 25 procent.

V medicíně vyhrála 2. Lékařská fakulta UK
Ve vědě vítězí 1. LF UK

Stejně jako
loni, i letos se
v absolutní
váze vědec-
kých výsledků
nade všemi ty-
čí 1. LF UK.
Má jich o tře-
tinu víc než

před rokem. V letech 2003 až
2007 fakulta vykázala výsledky
s váhou téměř 28 800 (víc než
1000 článků v prestižních časo-
pisech, přes 200 knih či kapi-
tol). Následuje LF MU v Brně
(váha nižší než loni, 15 tisíc).
Nad hranici 10 tisíc se dostaly
2. LF UK a LF Hradec. Těsně
pod ní skončila Olomouc. Ná-
sledují Plzeň, 3. LF UK a nako-
nec malá Fakulta vojenského
zdravotnictví v Hradci s váhou
3279 (i tak je to lepší výsledek,
než mají právnické fakulty Br-
na, Plzně a Olomouce celkem).
Když rozpočítáme výsledky

na akademiky, pořadí v první
půlce se přeskupí. V čele se
ocitne »civilní« Hradec (sko-
kan roku), následovaný 2. LF

UK, 1. LF UK a Brnem. Pořadí
se přeskupí i v druhé půlce: Pl-
zeň, vojáci, Olomouc a 3. LF
UK (propadlík roku).
Pokud jde o patenty, nece-

lých sedm jich vykázala Olo-
mouc, na více než jednom se
podílel i Hradec a 1. LF UK.
Granty tvoří 41 – 43 % rozpo-
čtů pražských fakult a Olo-
mouce, s odstupem následují
Brno a Hradec (27 a 21 %).

Proč toto kritérium: Bez
vědecké činnosti by vysoké
školy byly pouhými učilišti, ví-
tězství proto násobíme třemi.

Co jsme zjišťovali: Jaké
mají školy výsledky v databázi
Rady vlády pro vědu a výzkum
podle poslední zprávy za léta
2003 – 2007. V ní jsou články
v prestižních periodikách zařa-
zeny do databáze Web of Sci-
ence, patenty, odborné knihy,
i méně prestižní články a přís-
pěvky do sborníků.

Jak hodnotíme: Sledujeme ab-
solutní i relativní vědecký výsle-
dek – v přepočtu na pedagoga.
Oběmadávámeváhu50%.

Průzkum mezi
absolventy ne-
dělá Plzeň či
»civilní« Hra-
dec. Také 1.
LF UK jen
obecně uved-
la, že neza-
měs tnanos t

mezi lékaři mizivá (nedosahuje
ani 2 %).
Vojenský Hradec zná osud

absolventů přesně: »Všichni
studenti mají závazek k české
armádě ve výši dvojnásobku
doby studia,« vysvětluje dě-
kan, plukovník Roman Prymu-
la. Proto zná i jejich platy po
pěti letech od ukončení studia:
38 tisíc včetně příspěvku na
bydlení (loni uváděl 30 - 35 ti-
síc).
Olomouc odkázala na své

anonymní hodnocení mezi
současnými studenty. Údaje
nejsou podrobné – krom toho,
že studenti si dlouhodobě přejí
více praktických cvičení.
Zatímco 2. LF UK loni nemo-

hla nabídnout nic, letos má k
dispozici anonymní průzkum:
85 % absolventů by znovu šlo
studovat tutéž fakultu, zbytek
by si vybral jiný obor. Téměř
všichni zůstali v medicíně.
Systematické průzkumy tak

dlouhodobě organizuje jen MU.
Mezi jejími lékaři byla návrat-
nost lepší než v minulosti (52,7

%). Absolventi LF MU zůstali v
oboru téměř všichni, tři čtvrti-
ny z nich prohlašují, že získání
práce pro ně bylo snadné. Je-
jich nástupní plat byl 16 903 ko-
run. Z absolventů MU jsou však
lékaři ke své fakultě nejkritič-
tější. Podle 80 % z nich je výuka
příliš teoretická, podle tří čtvr-
tin je naprosto nedostatečná
nabídka cizích jazyků. Celá tře-
tina – což je oproti jiným fakul-
tám MU hodně – považuje kni-
hovnu za slabě vybavenou.
Dobré známky však fakultě dá-
vali za výchovu k týmové práci
a 88 % se shodlo, že jim předná-
šeli kvalitní odborníci.

Proč toto kritérium: Ab-
solventi mohou fakulty nejlépe
posoudit z pohledu klientů.
Profesně úspěšní absolventi
jsou signálem dobré školy.

Co jsme zjišťovali: Kolik
procent absolventů po 6-ti mě-
sících od ukončení školy dál
pokračuje v oboru; jak hodnotí
svou spokojenost s fakultou;
jaký je jejich průměrný plat po
pěti letech od ukončení školy.

Jak hodnotíme výsledky:
Protože v Česku takové prů-
zkumy nejsou obvyklé a nema-
jí jednotnou metodiku, sesta-
vujeme žebříček nikoli podle
toho, JAK absolventi odpoví-
dali, ale ZDA se jich škola vů-
bec ptá a jak podrobné výsled-
ky poskytuje.

Největší šanci,
že během stu-
dia vyjedou na
aspoň semest-
rální pobyt,
mají na 1. LF
UK (122, tedy
4 %). Z »vojen-
ského« Hrad-

ce vyjeli dva studenti, což však
představuje 1,9 %. Z »civilního«
Hradce 19 mediků (1,45 %). Ta-
bulku uzavírá jako poslední Pl-
zeň (12 čili 0,65 %).
Nejvíce jazykových kurzů

nabízí stejně jako loni 1. LF
UK (49). Následuje 2. LF UK
a vojáci. Ostatní fakulty hlásí
12 semestrů, a dělí se proto
o čtvrté místo. Předměty vy-
učované v cizím jazyce se na-
tolik liší od loňských údajů, že
jsme se je v případě lékař-
ských škol rozhodli nehodno-
tit. Třeba fakulta, která loni
uváděla 227 cizojazyčných
předmětů, letos píše jen 92, za-

tímco fakulta s loňskými 19
předměty hlásí, že vyučuje
v cizím jazyce vše.... Skokové
změny o čtvrtinu či třetinu
jsou i u dalších škol.

Proč toto kritérium: Po-
byt v cizině nebo přednášky
v cizím jazyce svědčí o schop-
nostech studentů i o servisu,
jaký škola nabízí.

Co jsme zjišťovali: Kolik
studentů v aktuálním roce od-
jelo na nejméně semestrální
pobyt (v poměru k celkovému
počtu studentů); kolik před-
mětů určených primárně zdej-
ším studentům se vyučuje v ci-
zím jazyce; kolik semestrů ja-
zykových kurzů škola nabízí.

Jak hodnotíme výsledky:
Pořadí podle studentů na vý-
měnných pobytech dáváme
váhu 60 %, neboť vypovídá
o aktivitě školy i zájmu
a schopnostech studentů; jazy-
kové kurzy považujeme za uži-
tečný doplněk (váha 10 %).

Když na Západ, tak z 1. LF

1.
2. Lékařská fakulta
Univerzity Karlovy

PRAHA 2.
1. Lékařská fakulta
Univerzity Karlovy

PRAHA 3.
Lékařská fakulta

Masarykovy univerzity
BRNO

ABSOLVENTI

ZÁJEM

VĚDA

EXPERTI

SVĚTOVOST

Dobrý průzkum má jen MU
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Pouze třetina studentů má praxi v oboru
■ Mladí by měli jít do firmy na praxi, než v ní požádají o místo ■ Firmy nabízejí studentům i částečné úvazky
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Listujte si celý týden v KARIÉŘE online!
Kompletní flashovou verzi tištěné přílohy včetně inzerce

naleznete na www.KarieraWeb.cz
pod záložkou Přílohy HN/ info-inzerce.

www.KarieraWeb.cz

KARIÉRA

■ Jiří Mička je novým ob-
chodním ředitelem společnos-
ti Unilever pro Česko. Přišel
ze společnosti Reckitt Bencki-
ser SK, kde působil jako ko-
merční ředitel. Vystudoval Vy-
sokou školu strojní a textilní
v Liberci.

■ Petr Svoboda je generálním
ředitelem společnosti Baxter
v Česku. Dříve byl generálním
ředitelem společnosti Novartis
a AstraZeneca pro Českou re-
publiku. V roce 2008 působil
v oblasti personálního poraden-
ství ve společnosti Dr. Kauf-
mann & Partner. Absolvoval
Farmaceutickou fakultu Uni-
verzity Karlovy v Hradci Krá-
lové.

■ Yoann Nikodem je novým
finančním a personálním ředi-
telem společnosti Peugeot ČR.
Vystřídal Christiana Pommo-
ise, který po čtyřech letech
opouští Česko. Nikodem zís-
kal profesní zkušenosti ve
společnostech Eurocopter
a France Télécom. V říjnu 1998
nastoupil do pařížské centrály
Automobiles Peugeot. Zde pů-
sobil jako vedoucí projektu,
šéf oddělení ekonomických
studií a v oblasti kontroly
a koncesí.

MANAŽEŘI V POHYBU

”Talent sám o sobě
nestačí.

Když se chce
někdo udržet

na špici,
musí přidat něco

navíc, aby se
na vrcholu udržel.

Rozhovor
s Yvonou Charouzdovou,
ředitelkou Talent Manage-
ment Center International
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Hana Kejhová
www.ihned.cz/kejhova

F irmy se dnes ptají čerstvých
absolventů na jejich praxi
v době studia. »Narážím na

to, že studenti sice chodí na brigá-
dy, ale vybírají si je spíše podle vý-
še odměny. Jejich práce často ne-
souvisí s tím, co studují,« říká
Yvona Charouzdová, ředitelka
společnosti Talent Management
Center International.
Potíž je, že pak netuší, kam se

hlásí a co konkrétní práce obnáší.
Společnost LMC vloni dělala vý-
zkum o absolventech vysokých
škol na trhu práce. Jen 38 procent
z 2186 studentů uvedlo, že praco-
vali v oboru, který studovali.

Věda nebo praxe na VŠ?
Mnoho studentů věnuje čas teorii,
kterou v praxi neuplatní. A naopak
»vědátoři« jsou zdržováni těmi,
kteří jsou založeni spíše prakticky.
Ministerstvo školství představilo
návrh, jak by v budoucnosti měly
vypadat vysoké školy. Měly by se
vyprofilovat na vědecky zaměřené
a praktičtější, které budou připra-
vovat bakaláře pro praxi.
To, že nejasná profilace školy

může být pro studenty »oříšek«,
ukazuje i příběh Petra Robětína.
Vsadil na soukromou vysokou
školu Unicorn College. »Na škole
byl západní styl výuky. Lidé, kteří
tam učí, jsou pečlivě vybráni. Na
škole je vidět zázemí softwarové
společnosti Unicorn,« vysvětluje.
Škola má dokonale zařízené bu-

dovy včetně vybavení. »Nelíbilo
se mi ale, že si se stanovami mi-
nisterstva školství dělají, co chtě-
jí. Například studenti v oboru ma-
nagement ekonomiky mají těžší
matematiku než ti na ČVUT,« do-
dává. Vnímá ji jako »síto« pro stu-
denty v prvním ročníku. A tak se
v praxi ocitl dříve, než chtěl. Nyní
se živí jako počítačový specialista.
»Přitom se v Unicornu člověk

o zaměstnání bát nemusí.« Na
škole se platí 30 tisíc korun za se-
mestr, ale zároveň funguje moti-
vační stipendijní program. »Když
student udělá dobře testy, školné
mu vrátí,« říká Petr Robětín.
Mnohé sice záleží na školském

systému, ale ani studenti se už moc
nemohou vymlouvat. Některé spo-

lečnosti oslovují školy samy a nabí-
zejí studentůmmožnost stáží.

Firmy pronikají do škol
»Spolupracujeme s celou řadou
vysokých škol, které podporuje-
me od nákupu odborné literatury
až po vystoupení našich odborní-

ků v rámci výuky,« říká Petr Hut-
la, člen představenstva a vrchní
ředitel pro Lidské zdroje a služby
v ČSOB. Nabízejí odborné kon-
zultace na diplomové či bakalář-
ské práce se zástupci vybraných
útvarů banky. A v rámci projektu
Business Leaders Forum také pří-

ležitost stínovat manažery nebo
projektové týmy. Tato zkušenost
studentům umožní kontakt se
skutečnou praxí. Ověří si, nako-
lik se teorie kryje s realitou. »Vlo-
ni jsme zvítězili v soutěži Most
Desired Employer,« dodává Petr
Hutla.

Společnost Ahold například
podporuje studenty tak, že jim
umožňuje poznat oblast maloob-
chodu a získat dovednosti pro ús-
pěšné nastartování kariéry. Na-
hlédnou přímo do firmy. »Stážisté
získají oproti jiným náskok, který
zúročí v rychlejším profesním růs-
tu,« říká Tereza Rampasová, HR
manažerka společnosti.
»Máme dobré zkušenosti s tím,

že absolventi začínají na částečný
úvazek při studiu. Pak dostávají
příležitost na juniorských a specia-
lizovaných pozicích,« říká. Bezmá-
la 68 absolventů prošlo stáží v Ma-
nagementu Trainee programu. Po
jejím dokončení jsou schopni za-
stávat manažerskou pozici.

Nábor, který je »sexy«
Podanou ruku nabízí vysokoško-
lákům nově také poradenská spo-
lečnost Partners. Zahájila spolu-
práci s Vysokou školou ekono-
mickou v Praze a Mendelovou
univerzitou v Brně. »Studenti bu-
dou moci konzultovat své práce
s osobnostmi formátu Pavla Ko-
houta nebo Tomáše Prouzy. A do-
stanou příležitost absolvovat pra-
xi po boku kvalitních finančních
poradců,« vysvětluje David Po-
korný, ředitel marketingu Part-
ners. Spolupráce se opírá o tři pi-
líře: praxi v oboru, konzultace zá-
věrečných prací a přednášky.
Jaro přeje veletrhům a spole-

čenským setkáním všeho druhu.
Provozně ekonomická fakulta
v Brně chystá v březnu vědeckou
konferenci na téma Firma a kon-
kurenční prostředí. V rámci oslav
založení fakulty bude možné set-
kat se s ministrem financí Miro-
slavem Kalouskem a s jedním
z vrchních ředitelů ČNB anebo
členy Národní ekonomické rady
vlády (NERV). Navíc fakulta spolu
s projektem »Kabinet Havel –
Úsvit v Čechách« oslovila k vy-
stoupení například Madeleine Alb-
rightovou, bývalou ministryni za-
hraničních věcí Billa Clintona.
Rušno bude i v Praze. Rozvojo-

vé a poradenské centrum Vysoké
škole ekonomické chystá na 17.
a 18. března veletrh Šance. Umož-
ňuje firmám setkání se studenty
všech fakult. A studentům nahléd-
nout pod pokličku firmy, aby si
nevolili místo naslepo.
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Mladí se potkávají s recesí poprvé ve svém životě
Veronika Rudolfová, senior
manažerka z Hofírek Consulting

Začínají hledat práci po víkendu.
V pátek ji chtějí mít »v kapse«.
Šest měsíců od nástupu očekávají
povýšení. Nechtějí dělat práci,
která je nebaví... Generace Y. Jak
se vypořádá se svou první recesí?
Milují svoje iPody. Sdružují se

na facebooku, myspaceu či linke-
dInu. Nevstupují do politických
stran. Dvě třetiny nevolí. Podle
výzkumu Bank of Scotland prů-
měrný představitel generace Y ne-
ví, jaký je rozdíl mezi kreditní
a debetní kartou. Zatímco dvě tře-
tiny znají cenu iPodu, třetina netu-
ší, kolik stojí litr mléka.
Zmíněné charakteristiky může-

me považovat za jistou nadsázku.
Existují však i seriózní sociologic-
ké studie, ve kterých bývá genera-
ce Y označována za příliš sebevě-
domou, příliš egocentrickou a pří-
liš optimistickou. Nemají žádné
negativní zkušenosti. Donedávna
jim ekonomiky expandující nad
poměry snášely modré z nebe.
Nemám ráda nářky nad upada-

jícím stavem mládeže. Někdy se
ale přistihnu, že při interview
s čerstvým absolventem vysoké
školy bezradně pátrám po téma-
tech hovoru. Dříve osvědčený

únik k obsahu diplomové práce
mne již několikrát zradil. Někteří
si zadání nevybaví, přestože mezi
obhajobou a naším setkáním leží
jen dva měsíce prázdnin. Někteří
mne, když se dotazuji na teoretic-
ká východiska jejich bádání, zařa-
dí do kategorie beznadějného
otravy, bazírujícího na nepodstat-
ných detailech.

Změna není problém
Všichni mladí nejsou povrchní.
Mnozí z nich mne často překvapí
svou informovaností o tématech,
která nejsou jen důsledkem dobře
nastavené služby SMS »breaking
news«. Občasná povrchnost je
spíše daní za vysokou flexibilitu,
všestrannost a schopnost věnovat
se více věcem najednou.
Na rozdíl od jejich rodičů pro

ně »změna« nepředstavuje pro-
blém. Je možné vnímat tuto cha-
rakteristiku negativně jako nedo-
statek loajality. Nicméně v době
recese, kdy se firmy musejí etab-
lovat v prostředí zvýšené nejisto-
ty, může být tato vlastnost konku-
renční výhodou.
Je potřeba, aby zaměstnanci ví-

ce cestovali, přijímali nové role,
byli inovativní... Orientace v infor-
mačních technologiích je další vý-
znamné plus. Zaujal mne příběh

amerického prodejce elektroniky
Best Buy. Pro vytvoření jistého
portálu firma najala externí pora-
denskou společnost, která navrhla
cenu v řádech milionů dolarů.
Z čistého šoku nad tímto zjištěním
skupina mladých zaměstnanců té-
že společnosti vytvořila malý tým
ze svých facebookových a myspa-
ceových přátel. A vytvořila nový
portál za 250 tisíc dolarů.

Navíc, čistě z legrace a ve svém
volném čase, dali dohromady ver-
zi onoho portálu pro mobilní tele-
fon. Jelikož Best Buy ohlásila
v prosinci propad svých zisků o 77
procent oproti stejnému období
roku předešlého, je více než prav-
děpodobné, že podobných »legra-
cí« bude potřebovat ještě několik.

Kreativita je k nezaplacení
Inovativního přístupu generace
Y začíná využívat Estéé Lauder.
Její iniciativa iForce má přinést
nové nápady v oblasti marketingu.
I ostatní výrobci vnímají nové
trendy ve spotřebním chování ge-
nerace, která začíná budovat své
kariéry. A té se budou muset při-
způsobit. Podle výzkumu sester-
ské společnosti časopisu The
Economist, Economist Intelligen-
ce Unit, internetová generace dá-
vá větší důraz na osobní doporu-
čení než značku, když se rozhodu-
je, který výrobek či službu si kou-
pí. Pro konzervativní marketing
zcela jistě nová výzva.
Generace Y možná působí ne-

zodpovědně. Ale v USA v roce
2006 mělo 37 procent mladých li-
dí ve věku 16 až 19 let práci. Při-
nášejí pozitivní »can-do« přístup
a sebevědomí v době, kdy je nut-
né čelit velkým výzvám a obtížím.

Nová generace si nepamatuje
kouzlo »jistoty« pracovního
uplatnění a nějakého ochranář-
ství. Neočekává, že bude pokryta
systémem sociálního zabezpeče-
ní. Z jednoho průzkumu vyplynu-
lo, že mladá generace věří více ve
spatření UFO než tomu, že obdr-
ží dávky důchodového zabezpe-
čení. A přesto jsou stále pozitiv-
ní.

Informace jsou »palivo«
Jejich motorem jsou informace.
Očekávají pozitivní zpětnou vazbu
na svou práci, a chtějí volnost
a prostor. Je zřejmé, že bude nut-
né dělat kompromisy na obou
stranách.
Generace Y bude muset akcep-

tovat zvýšení pracovních nároků
a striktní rozhodování vyplývající
z obtížné ekonomické situace. Na-
opak manažeři z generace
X musí udržet generaci Y motivo-
vanou a angažovanou.

Firmy, kterým se nepodaří
uvést tyto síly do rovnováhy, bude
po obnovení ekonomického růstu
(které dříve či později musí přijít)
pravděpodobně čekat exodus
mladých talentů. Což by, esemes-
kovým jazykem mladé generace,
znamenalo velký WOMBAT2, plý-
tvání penězi, mozky a časem.

OČIMA ODBORNÍKA
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Veronika Rudolfová říká, že ge-
nerace nastupujících absolventů
zná recesi pouze z učebnic dě-
jepisu či vyprávění rodičů.
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Volná místa

Zaměstnání – hledají

Zaměstnání – nabízejí

OSTATNÍ
STAVEBNÍ INŽENÝR, ČVUT

– SPECIALIZACE: MARKETING
A MANAGEMENT

Nabízím: stavební technik (VŠ, 32 let)
se zajímá o práci v oblasti obchodu
nebo řízení projektů, týmů. Pracoval
jsem několik let jak u největší sta-
vebně-developerské společnosti
v ČR (SR), tak u »rodinné«, velmi
perspektivní a flexibilní společnosti
jako top manažer a šéf marketingu.
Povahou jsem lovec, hledám příle-
žitost k uplatnění mých organizač-
ních a komunikativních schopností,
obchodního ducha, technika/sta-
vebnictví – především nízkoenerge-
tické bydlení – jsou možnosti, niko-
liv úzus. Šíře mého záběru není
ostře limitována. Reprezentativní
a rozhodné vystupování, zároveň
cit pro taktní a diplomatické jednání.

Požaduji: více v mém CV a přede-
vším při osobním jednání. Dipl. prá-
ce – Nízkoenergetické bydlení – po-
chvala. Těším se na případné
setkání. Děkuji. (Nikoliv pers. agen-
tury).
Kontakt – e-mail: richard.celoud@
gmail.com. Praha HN-029469

MANAGEMENT

MANAŽER

Nabízím: manažer, 46, VŠ, zkuše-
nosti s krizovým managementem,
reengineeringem, controllingem,
zaváděním marketingu – řízeným
prodejem, personální agendou. Ča-
sově nezávislý. Na HPP, Share ti-
me nebo smlouvu. Zkušenosti v ci-
zině a při zakládání firem.
Požaduji: Odměna podle dohody
Kontakt: cinvest@seznam.cz

HN-029456

ADMINISTRATIVA

■ ASISTENT/KA
PŘEDSTAVENSTVA

D.I.SEVEN, a.s., hledá asistent-
ku/a představenstva. Nástupní plat
25 000 Kč, nástup možný 1. 4. 2009,
místo práce Praha 10, náplň práce:
komunikace s právním oddělením,
kontrola vozového parku, e-mailová
komunikace a různé administrativní
úkony, příprava smluv THP, vedení
databáze klientů. Požadavky: ča-
sová flexibilita, výborná znalost
obsluhy PC, Word, Excel, psaní
všemi deseti. Životopisy zasílejte
na: kariera@diseven.cz, nevrací se,
jsou skartovány. HN-029421

MANAGEMENT

■ OBCHODNÍ MANAŽER

Obchodního manažera přijme
D.I.SEVEN FACILITY, komplexní
správa budov a nemovitostí. Ná-
stupní plat 40 000 Kč měsíčně +
9 % z vytvořeného zisku. Pracovní
náplň: získávání nových zakázek tý-
kajících se technické správy budov.
Časově nezávislý, působnost Praha
a výjezdy po celé ČR. Životo-
pisy zasílejte: veroslav.zaloudek@
diseven.cz. HN-029542

OBCHOD, SLUŽBY

■ OBCHODNÍK

Nevyžadujeme znalost cizích řečí
ani práce na PC. Jste-li duší ob-
chodník, přijďte rozšířit náš úspěšný
tým a prodávejte inzertní plochy
v námi vydávaných tiskových pro-
duktech. Nabízíme zázemí přátel-
ské české firmy s 15letou působ-
ností na trhu, nadstandardní provizi
20 % až 27,5 % z obratu (obvyklý
výdělek 750.000–900.000 Kč/rok),
volnou pracovní dobu, dlouhodobou

spolupráci, služební auto atd. Infor-
mace: Vydavatelství Kompakt s.r.o.
(držitel ISO 9001:2001 ve vydávání
a distribuci reklamních tiskovin)
325 610 103, 325 611 029,
325 611 030, 325 611 033,
605 083 167, 721 752 723. E-mail:
manager@kompakt-cr.cz HN-029102/B

ZDRAVOTNICTVÍ

FARMACIE

■ LÉKAŘ/KA, PEDIATR

Fakultní nemocnice v Motole přijme
k okamžitému nástupu lékaře/ku
pediatra pro Urgentní příjem dětí
a dětskou pohotovost. Požadavky:
atestace z pediatrie nutná. Nabízí-
me: velmi dobré platové podmínky,
zajímavou práci ve směnném pro-
vozu umožňující další aktivity, mož-
nost odborného růstu, zaměstna-
necké benefity, pro mimopražské
ubytování. Písemné nabídky s CV
zasílejte: Prim. MUDr. Marie Miku-
lecká, CSc., Urgentní příjem pro
děti, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06
Praha 5 nebo mikuleckamarie@
hotmail.com. Informace na tel.:
224 433 696, 7. HN-029570

HN-028852/C

Finanční skupina se zaměřením
na hotelnictví a správu budov

hledá spolupracovníky na pozice:

firemní právník
náplň práce: právní podpora
pro společnosti ve skupině

analytik
náplň práce: tvorba
prezentace analýz

vývoje a hospodaření firem
ve skupině

požadujeme: vzdělání a praxi
v oboru,

nabízíme: motivující finanční
ohodnocení, profesní růst

v rámci skupiny

Své CV zasílejte na e-mail:
sjelinkova@rentera.cz

nebo volejte 602 308 622

HN-029560

Manažer nákupu
Požadavky:

● SŠ, VŠ (strojní, ekonomická) ● Technické znalosti ● Aktivní znalost AJ
nebo NJ (denní komunikace) ● Komunikativnost, manažerské dovednosti

● Řidičský průkaz sk. B ● Práce s PC (Word, Excel)
● Praxe na obdobné pozici ve výrobní společnosti

Pracovní náplň:
● Nákup materiálu pro výrobu ● Jednání se zahraničními dodavateli

● Strategický nákup ● Hodnocení dodavatelů

Nabízíme:
● Perspektivní práci ● Možnost dalšího sebevzdělávání ● Notebook

● Mobilní telefon ● Pružnou pracovní dobu

Kontakt: vladimir.burianek@emspatvag.cz, tel.: 739 334 226

HN-029535
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Ceníky
inzerce
podmínky a parametry – viz:

www.inzerce.iHNed.cz
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Kariéra
rychlé a levné řešení

Potřebujete obsadit zajímavé pozice
zajímavými lidmi?
Novou kariéru
pro nové lidi nabídněte
v Kariéře každé pondělí
v Hospodářských
novinách.

Kontakt inzerce:
Adéla Kolencová
tel.: 233 071 773
Markéta Podhrazská
tel.: 233 071 792

HN-029640
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Hlavní manažer projektu
»Příprava interaktivního vědecko-technického centra v Brně«

HN-029426

Váš strukturovaný životopis zašlete prosím na adresu:
La Brava s.r.o., Moravské nám. 4, 602 00 Brno, nebo e-mailem na info@labrava.cz

Požadavky:

● vysokoškolské vzdělání, min. 5 let praxe
v podnikatelské/státní sféře

● zkušenosti s řízením/koordinací velkých projektů
● pracovní zkušenosti ze zahraničí vítány
● všeobecný přehled v oblasti regionální politiky

ČR a EU
● orientace v problematice podpory ze strukturálních

fondů EU vítána
● znalosti a zkušenosti z oblasti stavebního inženýrství

výhodou
● dobrá znalost anglického jazyka
● manažerské, prezentační a analytické dovednosti
● schopnost vize a strategie
● kreativní a inovační přístup k řešení problémů
● osobní zodpovědnost, vytrvalost, nadhled

Popis práce:

● příprava, rozpočet a následná implementace projektu
v oblasti popularizace vědy a techniky

● koordinace zpracování
analýz, zadávání veřejných zakázek

● sestavení a následné vedení projektového týmu
● zodpovědnost za dodržení/dosažení termínů, cílů

a rozpočtu projektu
● možnost/předpoklad následného řízení celého

vědecko-technického centra

Nabízíme:

● možnost seberealizace na zajímavém a náročném projektu
● příležitost spolupracovat s „decision makers“ na vysoké

úrovni
● motivující platové ohodnocení a kariérní růst
● pracoviště: Brno

HN-029618

Zahraniční mediální společnost hledá
pro region Moravskoslezského kraje kandidáty na pozici:

OBCHODNÍ ŘEDITEL/ŘEDITELKA
Náplň práce:

● Nábor, výběr a zaškolování nových obchodních
zástupců

● Školení a průběžné proškolování obchodních
zástupců

● Vedení a motivace obchodního týmu
● Koučování obchodníků v terénu
● Monitoring práce obchodního týmu
● Pravidelný reporting
● Analýza potřeb klientů a vytváření nabídek

pro klienty
● Péče o klienty a navazování kontaktů

s novými klienty
● Tvorba obchodních strategií
● Úzká spolupráce s ostatními odděleními společnosti
● Odpovědnost za plnění plánů přímého prodeje

Nabízíme:

● Zázemí významné společnosti se zahraniční účastí
● Profesní zaškolení
● Práci na HPP
● Velmi dobré platové ohodnocení – (fix + provize

+ odměny)
● Rozsáhlý systém bonusů závislých na výkonnosti
● Automobil a mobilní telefon k dispozici

Požadujeme:

● Min. SŠ vzdělání ukončené maturitou
● Min. 3 roky praxe v přímém prodeji produktů

nebo služeb
● Zkušenosti s vedením lidí výhodou
● Velmi dobré komunikativní a prezentační schopnosti
● Dobrá znalost práce s PC

Strukturovaný životopis s Vaším kontaktem zasílejte na e-mail: nabor@rinv.cz

Faxová a telefonní čísla
inzerce Kariéra

FAX: 233 072 780, 233 072 790

TEL.: 233 071 773, 233 071 783, 233 071 792
HN-029619

HN-029592

HN-029274

HN-029037/L

HN-029615
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HN-029597

Stavební firma se zahraniční účastí
p ř i j m e

S T A V E B N Í I N Ž E N Ý R Y
t é ž A B S O L V E N T Y

p r o o b o r D O P R A V N Í S T A V B Y

zašlete životopis na e-mail: valaskova@infrastruktury.cz

HN-029616
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Hana Kejhová
www.ihned.cz/kejhova

Yvona Charouzdová zdědila spor-
tovní zápal po otci, slavném hoke-
jistovi Miloslavu Charouzdovi. Po
matce získala kreativitu. Stala se
vůbec první headhunterkou v Čes-
koslovensku. Za »gól« považuje,
když dostane talentovaného člo-
věka na správný post.

HN: Jak vypadalo dětství ve spor-
tovní rodině?
Vždycky se u nás žilo tak, že

když se jde hrát zápas nebo něco
dělat, tak se jde zvítězit. Táta ni-
kdy nepřipouštěl, že by mohla na-
stat krize. Prostě se šlo na věc
a s tahem na branku se vždy počí-
talo. Tak mě rodiče i vychovávali.
V Čechách tehdy platilo třeba ne-
psané pravidlo, že v hokeji se pro-
ti Kanaďanům prohrává. Můj otec
to nechápal. Říkal: »Proč? Vždyť
jsou to taky jen lidi«. Dával pro-
hru na poslední místo. Maminka
se pohybovala ve filmovém byzny-
su, byla produkční. Dělala doku-
mentární filmy třeba s Janem Špá-
tou nebo Radúzem Činčerou. Li-
dé, kteří chodili k nám domů, byli
prostě trochu jiní.

HN: Získala jste zkušenosti z byz-
nysu. Ale jak jste se stala první
headhunterkou?
Byla jsem na tu pozici také pře-

tažena headhunterem. Zatelefono-
vali mi ze zahraničí, že na mě do-
stali doporučení. Byla to výzva.
Chtěla jsem se dostat na vlnovou
délku zahraničních manažerů.
Potřebovala jsem si rozšířit obzo-
ry, poznat, jak to chodí jinde. Za
svůj profesní úspěch považuji to,
že se ženě z České republiky po-
dařilo udělat manažersko-perso-
nální audit v internacionální spo-
lečnosti, která měla pobočky ne-
jen ve střední a východní Evropě,
ale i v západní Evropě. Posuzova-
la jsem tam manažery a moje zá-
věry byly brány vážně.

HN: Nedívali se na vás západní ma-
nažeři trochu s despektem?
Samozřejmě, šlo o konfrontaci.

Ale když jsem končila, vyjádřili mi
uznání za profesionální přístup.
Teprve tehdy přiznali, že vůbec
nečekali, že tak dobře obstojím.
Sama jsem si selhání nepřipouště-
la. Neměla jsem žádný mindrák
i díky výchově z domova.

HN: Vedla jste více než deset tisíc
pohovorů. Jak poznáte kvalitního
manažera?
To souvisí se zráním osobnosti.

Když jsem začínala, tak jsem si
často názor musela opravit. Ob-
čas převážil první dojem. Dnes
mám hodně zkušeností, uvažuji
racionálně a zároveň si myslím, že
mám obrovskou dávku empatie.
Odhadnu mnohem lépe, kam člo-
věka doporučit. Cítím uspokojení,
takové to »hoření« pro obor, když
vidím, že jsem se v odhadu nemý-
lila. Když vidím, jak se třeba bě-
hem pěti šesti let talentovaným li-

dem povedlo převzít vedení vý-
znamné pobočky v zahraničí. A na
té pozici doslova rozkvetli. Nikdy
nejde jen tak někoho vzít a dát jej
do »šuplíku«. Je nutné hledat pro-
středí, kam člověk zapadne. Často
jsem kandidátovi řekla: Jste vý-
borný, ale v této firmě neuspějete.
Nemá cenu, abyste se dostával do
zbytečného stresu, protože by vás
odmítali.

HN: Jak to, že je v Česku najednou
tolik headhunterů?
Jsem smutná z toho, co se

s oborem headhuntingu v Česku
děje. Trh není nijak regulován
a patří k jedněm z nejzdevastova-
nějších v oblasti střední a vý-
chodní Evropy. Třeba v Polsku je
jasně dané, kdo je headhunter
a jaké metody může používat.
Doufám, že krize tuto oblast ně-
jak pročistí, což by bylo určitě
dobře.

HN: Každý rok jste absolvovala no-
vý trénink. Navíc jste vystudovala
i psychologii...
Na studium psychologie jsem

se ohromně těšila. Cítila jsem, ja-
ko by mi něco chybělo. Ale studi-
um psychologie na Univerzitě
Karlově pro mě bylo naprostým
zklamáním. Věděla jsem, že praxe
se ubírá úplně jinam než výuka.
Studium jsem dokončila, ale po-
řád jsem si spíš uvědomovala, jak
by takový kurz neměl vypadat.

HN: Co vás inspirovalo? Vytváříte
přece i metodiku a tréninkové plá-
ny pro manažery...
Poštěstilo se mi spolupracovat

s Michelem Girardem, specialis-
tou v oblasti vzdělávání ve Fran-
cii. Jsem za tu zkušenost neskona-
le vděčná. Ukázal mi, že metodika
jakéhokoli kurzu musí být zamě-
řena na praxi. Teoreticky si může-
me povídat o čem chceme. Tré-

nink má smysl, když se jeho vý-
sledky testují v praxi. Proto vede-
me kurzy interaktivně. Někdy
jsou lidé zaskočeni, jsou zvyklí si
přijít na vzdělávací kurz odpoči-
nout. Přesvědčíme je, aby sdíleli
svoje zkušenosti, mixujeme je do
různých skupin. U dlouhodobých
programů zkoumáme, co přenesli
do praxe. Když potřebují nějakou
dovednost rozvinout, tak ji piluje-
me při individuálním koučování.
Každá prezentace musí být »živá«
a »barevná«. Nedávno jsme měli
radost z toho, když účastník pou-
žil správnou techniku a vyhrál za-
kázku v řádu mnoha milionů.

HN: Potkávám personalisty, kteří
hezky odrecitují prezentaci. Ale ne-
umí reagovat na nic, co jen o mili-
metr přesahuje jejich »dvorek«...
Souhlasím, že jsou často speci-

alisty bez nadhledu z byznysu.
Mnohdy jsou semleti svou korpo-
rátní strukturou a politickými vli-
vy. V krizi se dostává do popředí
i politická inteligence – kdo kam,
na koho se orientovat, aby mě po-
držel... Určitě někteří personalisté
prosazují novinky, na druhou stra-
nu jsou teď mnozí opatrnější.

HN: Jaké trendy ve vzdělávání sle-
dujete ve firmách v době krize?
Nastává odklon od celoplošné-

ho vzdělávání k podpoře vzdělá-
vání specifické skupiny. Ale
i v krizi je nutné si hýčkat nad-
standardně dobré specialisty
a manažery. Ty si firma musí udr-
žet. A to může udělat třeba pro-
střednictvím vzdělávacího pro-
gramu, který trvá třeba dva tři
roky. U malých společností se
vyplatí investovat do individuál-
ního koučinku jednotlivců. Řada
firem nyní v oblasti vzdělávání
spíš tápe.

HN: Co lze přenést ze sportu do
managementu?
Opravdu mnoho. Nedávno jsem

za otce přebírala ocenění při osla-
vách sta let československého ho-
keje. Uvědomila jsem si, že za ním
není jen pozlátko, ale i tvrdá prá-
ce. Talent sám o sobě nestačí.
Když se chce někdo udržet na špi-
ci, musí přidat něco navíc, aby se
na vrcholu udržel. Všude vidíme
spoustu rychle zažehlých hvězd,
ale i mnoho těch, které rychle
zhasnou. Je škoda, když se talent
sám diskvalifikuje tím, že na sobě
nepracuje. V managementu je to
podobné. Potřebujete mít dobré
předpoklady, talent. A pak musíte
tvrdě pracovat a stále se celoži-
votně vzdělávat.

YVONA CHAROUZDOVÁ, ředitelka Talent Management Center International

Vzdělávání má být vždy
zaměřeno na praxi

”Za svůj profesní úspěch považuji,
že se ženě z Česka podařilo udělat

manažersko-personální audit
v internacionální společnosti, která měla

pobočky i v západní Evropě.

ROZHOVOR

Yvona CHAROUZDOVÁ je ředitelkou společnosti Talent Management
Center International. Vystudovala mezinárodní obchod na Vysoké
škole ekonomické v Praze. Začínala jako manažerka v Českosloven-
ském filmu. Oblastí lidských zdrojů se zabývá od roku 1992. Byla ře-
ditelkou Neumann International a členkou rady pro oblast executive
search ve střední Evropě.
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Pozemkový fond České republiky
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

přijme

právníka/právničku
do sekce právní se zaměřením na majetkové a restituční vztahy, práva
k nemovitostem a jejich převody včetně zastupování před soudy.

Požadavkem je ukončené vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě.
Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu trvání rodičovské dovolené)
Zájemci o zaměstnání mohou podávat přihlášky doložené strukturovaným
životopisem na výše uvedené adrese s poznámkou »sekce právní«.

Další informace na tel. čísle 296 164 360
Uchazeč o zaměstnání souhlasí, aby jeho osobní data poskytnutá inzerentovi byla
interně použita inzerentem pro účely výběrového řízení na výše uvedenou pozici, v souladu
se zákonem o ochraně osobních údajů.

HN-029566

Mediform – speciální zdravotnický materiál, společnost se sídlem v Brně,
přijme zaměstnance na pozici

obchodní reprezentant pro prodej zdravotnického materiálu
pro oblast západní a jižní Čechy.

Nabízíme práci v prosperující, dynamicky se rozvíjející společnosti,
dobré platové a pracovní podmínky, výborný pracovní kolektiv.
Požadujeme kreativitu a samostatnost, flexibilitu, ŘP sk. B,

základy AJ nebo NJ. Životopisy zasílejte na k.julinkova@mediform.cz.
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Jak vzdělávat zaměstnance v době kri-
ze? Třeba ve formě e-learningu. Ten bude
i tématem online rozhovoru s Petrem Da-
nielem, předsedou představenstva počí-
tačové školy GOPAS. Uskuteční se ve
středu 25. února od 13 hodin. Otázky lze
klást na kariera.ihned.cz/online-rozhovor

ONLINE ROZHOVOR

Vážení čtenáři,
před čtvrt rokem jsme dostali po-
zvánku na skvělou »jízdu«, která
se tak často neopakuje. Stephen
R. Covey, světově pro-
slulý guru v oblasti
vedení a rozvoje lidí,
se dělil o zkušenosti,
které shromáždil za
celý svůj život.
V jeho prvním

sloupku padla na čes-
ké poměry velká slo-
va: »V příštích týd-
nech vám ve svých
sloupcích nabídnu je-
dinečný soubor princi-
pů a pokynů. Přijmete-li je, stanou
se vám po čase rámcem, který
vám pomůže zvládat vaše nejtěžší
osobní i pracovní problémy.«
Vzápětí přišla doba recese.

V novinách se množily negativní

zprávy a čtenářům k nim chybě-
la snad jen přibalená antidepre-
siva. Čtenáři Kariéry je však ne-
potřebovali. Stephan R. Covey

jim každé pondělí
přinášel novou dáv-
ku pozitivní energie
a praktických návo-
dů, jak problémy
zvládnout.
Největší jeho fan-

dové a také někteří
čtenáři Kariéry se se
Stephanem Coveym
setkali osobně, když
přijel v říjnu předná-
šet na konferenci do

Prahy. Proto jsme se některých
účastníků zeptali, co jim knihy,
osobní setkání s Coveym včetně
jeho autorských sloupků v Hos-
podářských novinách přinesly
do manažerské praxe. HaK

Byla to dobrodružná
výprava za myšlením

OHLÉDNUTÍ ZA SERIÁLEM

ANKETA
Jaký přínos pro vás měly myš-
lenky Stephana R. Coveyho?

Jan Přerovský,
generální ředitel,
Asseco

HN zprostředkovaly manažerům
názory S. Coveyho v krátkých
a srozumitelně napsaných člán-
cích. Ty se čtou lépe než tlustá
kniha… Naše firma společně
s LCS podpořila jeho první vy-
stoupení v Česku. Pro manažery
to byla skvělá příležitost se za-
myslet nad jejich stylem vedení.
A nad tím, jak mohou motivovat
jiné k výjimečnosti.

Jan Bubeník,
majitel
personálně-
poradenské firmy
Bubeník Partners

Jeho přednášky i články dávají
intuitivní věci a situace do
systému. Jsou navíc použitelné
v životě. Blízká mi je jeho defi-
nice leadershipu: »Vést lidi zna-
mená vyjadřovat hodnotu a po-
tenciál druhého člověka tak
jasně, až si je začne sám uvědo-
movat.« Covey ukazuje, že roz-
díl mezi manažery a opravdový-
mi lídry je v tom, že první ví
»co« udělat, ale druzí i to,
»jak«.

Zuzana
Tréglová,
personální
ředitelka
společnosti
Logika

Jeho rady, například, jak se vy-
hnout tomu, aby se člověk ne-
stal »otrokem tyranie naléha-

vosti«, jsou k nezaplacení
a platné pořád – jak v práci, tak
i v životě… a za to mu moc dě-
kuji.

Ivan Kunst,
generální ředitel
pro východní
Evropu SGB
Hünnebeck Cz

Osobní setkání posílilo mé pře-
svědčení, že je to člověk, který
rozumí své věci a je zapálený.
Seriál HN je pro mne inspirací,
jak lze myšlenky, detailně vy-
světlené v knihách, stručně shr-
nout a aplikovat na současnost.
Tato forma mi pomohla v předá-
vání myšlenek do naší firmy.

Martin Hanzal,
generální ředitel,
Sodatsw

Setkání se S. Coveym sladilo
můj pohled na práci s cíli naší
společnosti. Kromě celofirem-
ních cílů jsme je rozpracovali
i pro jednotlivá oddělení a jejich
pracovníky tak, aby byly pro
každého srozumitelné. Je to klí-
čové pro zrychlení a zefektivně-
ní spolupráce mezi odděleními
naší firmy.

Petr Polák,
jednatel Flaga
Progas,
Slovensko

Setkání s Stephanem Coveym
mě utvrdilo v pochopení role
manažera. Vytvářet podmínky
ostatním, aby také našli vlastní
smysl a mohli se stát celistvými
osobnostmi.

INZERCE
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Experti chválí školy v Brně
Experti z obo-
ru psycholo-
gie, které HN
oslovily, stej-
ně jako v loň-
ském roce nej-
lépe ohodnoti-
li brněnské fa-
kulty – sociál-

ních studií a filozofickou fakul-
tu. Odborníci oceňovali kvalitní
pedagogický sbor i moderní
způsoby výuky. Obě fakulty
skončily u expertů dvakrát na
prvním místě, jednou na dru-
hém a jednou na třetím místě.

Filozofická fakulta Karlovy
univerzity je v očích odborníků
tradiční škola, která nezklame,
ale ani příliš nepřekvapí. Větši-
nou jí přidělovali střední příčky
tabulky. Pražská škola skončila
dvakrát na druhém místě, jed-
nou ji odborníci umístili na
první a jednou na třetí příčku.

Nejméně bodů mezi experty
nasbírala Olomouc, kterou

v reputaci trochu zastiňují
zbylé tři »známější« fakulty.
Rozhodně to ale neznamená,
že by Olomouc všichni řadili
na poslední místo.

V bodování jí udělili jednou
první a druhé místo, na třetí
příčku ji experti zařadili hned
dvakrát.

Proč toto kritérium: Ná-
zor expertů vyjadřuje reputaci
fakult v oboru.

Co jsme zjišťovali: Jakou
fakultu by doporučili uchazeči
o studium. Ptali jsme se reno-
movaných psychologů a členů
asociace klinických psycholo-
gů i lidí, kteří s psychology
spolupracují.

Jak hodnotíme výsledky:
Pokud seřadili fakulty od nej-
lepší po nejhorší, každá dosta-
ne body od 4 do 1. Pokud ně-
které uvedli na shodném mís-
tě, dostávají stejně bodů.

Seznam porotců naleznete
na www.ihned.cz

Brno si absolventy hýčká. I Olomouc studenty sleduje
Své studenty
i potom, co
opustí brány
školy, sledují
podrobněji dvě
fakulty – Fakul-
ta sociálních
studií Masary-
kovy univerzity

a olomoucká filozofická fakulta.
Zbývající filozofické fakulty

v Brně a Praze si žádné statistiky
a průzkumy o svých bývalých
studentech nevedou.

Nejlépe zpracovaný průzkum
mezi absolventy má FSS Masary-
kovy univerzity.

Škola sleduje nejenom jejich
uplatnění na trhu práce (tedy za-
městnanost, to, zda odcházejí
mimo obor, i jejich platy), po ab-
solventech navíc chce i vlastní
hodnocení.

»Podle studentských anket,
které se konají pravidelně každý
semestr, jsou studenti spokojeni
s převážnou většinou našich

předmětů,« chlubí se brněnská
fakulta.

Při posledním dotazování
u absolventů Fakulty sociálních
studií v roce 2007 bylo zjištěno,
že průměrný hrubý nástupní
plat absolventů fakulty, tedy ne-
jen psychologie, je 17 156 ko-
run.

O své absolventy se zajímá
i Univerzita Palackého v Olo-
mouci, nemá však tak detailní
údaje jako Masarykova univerzi-
ta. Například platové podmínky
svých absolventů zjišťuje jen
orientačně.

»Průměr lze jen obtížně sta-
novit, navíc se jedná o citlivé
údaje, takže jsme se spokojili
s přibližným zjištěním. Navíc
rozpětí je velmi značné – od
standardních tarifních mezd po
nadstandardní platy personalis-
tů, tedy mezi dvaceti až šedesáti
tisíci korunami,« říká Vladimír
Řehan z olomoucké filozofické
fakulty.

Podle Řehana absolventi stu-
dium psychologie na škole hod-
notí kladně. V oboru se pak
uplatňují prakticky všichni –
především na postech persona-
listů, v poradenských firmách či
si vybudují vlastní praxi.

Filozofická fakulta pražské
Univerzity Karlovy speciální
hodnocení absolventů v oboru
nedělá.

V loňském roce se v žebříčku
vysokých škol a anketě mezi fa-
kultami spokojila s tvrzením, že
většina jejich absolventů hodno-
tí studium a následné uplatnění
kladně.

Jiný přístup ke svým studen-
tům mají v Brně. Kromě propra-
covaných průzkumů mezi absol-
venty se snaží zdejší Fakulta so-
ciálních studií přesvědčit absol-
venty magisterského studia, aby
pokračovali v doktorandském
studiu.

»V roce 2008 pokračovalo
v doktorském studijním progra-

mu dvacet procent studentů
z ukončeného magisterského
studia psychologie. Údaje o po-
čtu doktorandů korespondují
s tím, že FSS se profiluje a de-
klaruje jako výzkumná fakulta,
přičemž obor psychologie patří
v tomto směru mezi nejvýznam-
nější,« píše škola v dotazníku.
Proč toto kritérium: Profesně
úspěšní absolventi jsou signálem
dobré školy.
Co jsme zjišťovali: Kolik pro-
cent absolventů po šesti měsí-
cích od ukončení školy dál po-
kračuje v oboru; jak hodnotí
svou spokojenost s fakultou; ja-
ký je jejich průměrný plat po pě-
ti letech od ukončení školy.
Jak hodnotíme výsledky: Pro-
tože v Česku takové průzkumy
dosud nejsou obvyklé, sestavuje-
me žebříček nikoli podle toho,
JAK absolventi odpovídali, ale
ZDA se jich škola vůbec ptá
a jak podrobné výsledky zpraco-
vává a poskytuje.

Ve vědě vede Praha a Brno
Nejvíce vě-
deckých vý-
sledků mají
letos filozofic-
ké fakulty
U n i v e r z i t y
Karlovy a Ma-
sarykovy uni-
verzity. Loň-

ský vítěz, brněnská fakulta so-
ciálních studií, zůstal za nimi
v těsném závěsu. Poslední
čtvrté místo patří Filozofické
fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci.

Rada vlády pro vědu a vý-
zkum dala za výsledky z let
2003 až 2007 největší absolutní
váhu výzkumným výsledkům
pražské Filozofické fakultě
UK. Tato škola se tak zařadila
na pomyslné první místo hlav-
ních center vědy v oboru. Nao-
pak v relativních výsledcích
(tedy váha výsledků přepočte-
ná na pedagogy) vede Filozo-
fická fakulta Masarykovy uni-
verzity v Brně. Na jednoho pe-
dagoga tam dokázali přinést
více vědeckých výsledků.

Statistiky Rady vlády pro
vědu a výzkum ukazují, že
všechny školy, kde se vyučuje
psychologie, svoje výsledky
z bádání uplatnily především
v odborných, recenzovaných
časopisech, sbornících, ale ta-
ké například i v odborných
knihách. Žádný z výsledků
však zatím nebyl ohodnocen
v praktickém využití.
Proč toto kritérium: Bez
vlastní vědecké činnosti by
školy byly pouhými »učilišti«.
Co jsme zjišťovali: Jaké ma-
jí výsledky v databázi Rady
vlády pro vědu a výzkum
(RVV) podle poslední zprávy
za léta 2003 až 2007. V ní jsou
zahrnuty články v prestižních
periodikách zařazená do svě-
tové databáze Web of Science,
patenty, odborné knihy.

U psychologie ale nelze
z dat RVV určit přesnou váhu,
protože vědecké výsledky se
počítají za celou fakultu, niko-
li za obor psychologie. Proto
jsme toto kritérium nenásobili
třemi.

Největší zájem je o brněnskou Fakultu sociálních studií

Ve světovosti je první Brno
Studenti, kte-
rým záleží na
studiu jazyků
a možnosti vy-
cestovat do
zahraničí, by
měli volit Fa-
kultu sociál-
ních studií

Masarykovy univerzity v Brně.
Mladí lidé neprohloupí ani
v případě, že si vyberou Filozo-
fickou fakultu Karlovy univer-
zity.

Pražská škola se totiž pyšní
širokou nabídkou jazykových
kurzů a prohlašuje o sobě, že
je »jedinou evropskou fakul-
tou, na níž lze studovat všech-
ny jazyky, jimiž se mluví
v členských zemích EU«.

Nejvíce studentů psycholo-
gie se podívá do zahraničí ales-
poň na jednosemestrální stáž
z Fakulty sociálních studií. No-
vé zkušenosti v cizině získá na
univerzitách ročně zhruba osm
procent mladých lidí, kteří se
mohou během pobytu zlepšit
i v cizím jazyce. Nejméně, jen
zhruba tři procenta studentů,
vyjede z brněnské filozofické
fakulty.

Z Univerzity Karlovy pak vy-
jede do zahraničí sedm pro-
cent mladých lidí, podobně ja-
ko z olomoucké fakulty.

Nejširší nabídku odborných
předmětů v cizím jazyce a jazy-

kových kurzů nabízí jedno-
značně pražská filozofická fa-
kulta. Studenti zde mohou vo-
lit z nabídky 180 jazykových
kurzů a devíti odborných cizo-
jazyčných předmětů.

Nejméně cizích jazyků – jen
sedm jazykových kurzů – nabí-
zí olomoucká fakulta. Také br-
něnská filozofická fakulta, kte-
rá v celkovém hodnocení do-
padla nejhůře, má jen dva
předměty přednášené v jiné ře-
či než češtině, jazykových kur-
zů nabízí pouze 13.

Proč toto kritérium: Žádná
škola se nemůže obejít bez ci-
zích jazyků. Pobyt v cizině ne-
bo přednášky v cizím jazyce
svědčí o schopnostech studen-
tů i o servisu, jaký škola nabízí.
Co jsme zjišťovali: Kolik stu-
dentů v aktuálním roce odjelo
na nejméně semestrální pobyt
(v poměru k celkovému počtu
studentů); kolik předmětů ur-
čených primárně zdejším stu-
dentům se vyučuje v cizím ja-
zyce; kolik semestrů jazyko-
vých kurzů škola nabízí.
Jak hodnotíme výsledky:
Pořadí podle studentů na vý-
měnných pobytech dáváme vá-
hu 60 %, neboť vypovídá o akti-
vitě školy i zájmu a schopnos-
tech studentů; jazykové kurzy
považujeme za užitečný dopl-
něk (váha 10 %).

Psychologie: I letos vyhrála brněnská FSS
U studentů v le-
tošním hodno-
cení vysokých
škol jasně vede
brněnská Fa-
kulta sociálních
studí Masaryko-
vy univerzity.
Naopak praž-

ská fakulta, která vloni vévodila
školám, se letos propadla na po-
slední místo.

Nejmenší pravděpodobnost,
že skutečně začnou studovat vy-
toužený obor psychologie, mají
uchazeči o studium na Fakultě
sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně. Zde u přijíma-

cích zkoušek uspěje jen sedm
procent uchazečů. Na brněnské
filozofické fakultě pak zhruba
devět procent zájemců, stejně
jako na přijímacích zkouškách
v Olomouci. Každý desátý stu-
dent se pak dostane do Prahy.

Když už studenti v konku-
renčním boji u testů zabodují,
s téměř stoprocentní jistotou si
vybírají nakonec dvě školy –
Univerzitu Karlovu a Univerzitu
Palackého v Olomouci. Fakulta
sociálních studií má však oproti
jiným výrazně nižší procento
studentů, kteří se po úspěšných
přijímačkách skutečně zapíšou
ke studiu.

Lákat mladé absolventy na
další doktorandské studium se
nejlíp daří pražské fakultě a fa-
kultě sociálních studií. Nejvíce
mladých akademiků, tedy do-
centů do 40 let a profesorů do 50
let, mají obě brněnské fakulty.

Proč toto kritérium: Vysti-
huje poptávku po fakultě a její
reputaci mezi uchazeči a absol-
venty.

Co jsme zjišťovali: Kolik
z přihlášených v posledním při-
jímacím řízení bylo přijato (vy-
jadřuje převis poptávky); kolik
z přijatých se zapsalo (vyjadřuje
preference těch, kteří uspěli na
více fakultách a mohli si vybí-

rat); dále kolik má škola dokto-
randů v poměru ke všem stu-
dentům (naznačuje, kolik z ab-
solventů se průměrně rozhodu-
je získat zde doktorát); a koneč-
ně podíl docentů do 40 a profe-
sorů do 50 let (vyjadřuje zájem
úspěšných doktorandů o další
vědeckou kariéru; zdravě se
rozvíjející fakulta by měla aka-
demiky v tomto věku mít).

Jak hodnotíme výsledky:
Převisu poptávky dáváme váhu
40 procent, protože nejvíce vy-
povídá o zájmu studentů, kteří
se na školy hlásí. Dalším třem
kritériím jsme pak přidělili stej-
ně po 20 procentech.

Škola věda* absolventi světovost experti zájem celkem
1. FSS MU 2 1 3,3 3,5 3 12,8
2. - 3. FF UK 3,5 0 2,8 2 2 10,3
2. - 3. FF MU 3,5 0 1,1 3,5 2,2 10,3
4. FF UP 1 1 2,8 1 2,8 8,6

* poznámka - výsledek jsme nenásobili třemi jako u ostatních oborů, protože se vědecké výsledky počítají za celou fakultu a ne pouze za obor psychologie ZDROJ: HN

1.
F. sociálních studií

Masarykovy univerzity
BRNO 2. – 3.

Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy

PRAHA

Filozofická fakulta
Masarykovy univerzity

BRNO

ABSOLVENTI

ZÁJEMVĚDA

EXPERTI

SVĚTOVOST
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Škola věda* absolventi světovost experti zájem celkem
1. PF MU Brno 15 1 2,2 4 4,6 26,8
2. VŠCHT 7,5 1 4,4 5 2,8 20,7
3. FCH VUT Brno 9 1 4,35 2 3 19,35
4. FCHT UP 9 1 3 3 2,6 18,6
5. PF UJEP 4,5 0 1,05 1 2 8,55

* poznámka – výsledek ve vědě jsme násobili třemi, protože výzkum považujeme za důležité kritérium. ZDROJ: HN

Kromě ústec-
ké Přírodo-
vědné fakulty,
která si první
absolventy vy-
chová až ten-
to rok, si
všechny školy
dělají statisti-

ky a průzkumy o svých býva-
lých studentech.
Nejpropracovanější prů-

zkum mezi svými absolventy
dělá Fakulta chemická VUT
Brno. Vedle základních infor-
mací o tom, jaké mají platy
a kolik absolventů pracuje
v oboru, nechybí ani zajímavé
detaily. Škola se například zají-
má o to, jakým způsobem hle-
dali absolventi své první za-
městnání a jak jsou s ním spo-
kojeni.
Průzkum se navíc snaží po-

stihnout i to, jakým způsobem
se liší představy jejich absol-
ventů a realita, s níž se na trhu
potýkají.
Tři čtvrtiny absolventů VUT

se uplatní v praxi. Bývalí stu-
denti jsou také s úrovní výuky
na škole spokojeni.
»Vzhledem k tomu, že hod-

notí ti, kteří zde vytrvali a pro-
pracovali se k titulu, tak kladně
výuku hodnotí až 89 procent li-
dí. Regionálně pokrýváme ta-
kovou část území, že studenti
nemají problém s hledáním
místa,« píše škola v dotazníku.
Brněnská škola má také pře-

hled o absolventských příj-
mech: na postech absolventů
materiálových věd si studenti
vydělají zhruba 30 tisíc korun,
jako pracovníci v laboratořích,
například potravináři, si při-
jdou měsíčně na 10 až 15 tisíc
korun. Průměrný plat svých
absolventů pak škola odhaduje
mezi 18 až 25 tisíci korunami.
Podrobné hodnocení přináší

i VŠCHT. »Absolventi VŠCHT
hodnotí své studium velmi
dobře co do kvality, odbornos-

ti i náročnosti. Z postojů a sta-
novisek respondentů je zřejmá
tzv. »profesní hrdost«. Lze
konstatovat, že respondenti
studium na VŠCHT oceňují
kladně a absolvování školy si
váží. Vysoké pozitivní hodno-
cení přínosu studia na VŠCHT
pro život a zaměstnání absol-
ventů se objevuje u více než 75
– 80 % všech dotázaných. Více
než 80 % absolventů se při hle-
dání místa s problémy nesetká-
vá nebo se setkává s obtížemi
jen mírnými,« píše pražská
škola v dotazníku.
Z průzkumu VŠCHT také vy-

plývá, že za pět let po ukonče-
ní studia si 50 % absolventů vy-
dělá zhruba třicet tisíc korun.
»Na výši příjmu absolventů

má vliv délka praxe a v nepo-
slední řadě obor profesního
působení. Z tohoto hlediska
mají jednotlivé obory uplatně-
ní absolventů svou specifickou
finanční atraktivitu. V platové
kategorii nad 30 000 korun se
pohybuje 18 % absolventů, a to
ve finančně nejatraktivnějších
oborech, jako je konzultace
a poradenství, obchod, papí-
renský a polygrafický průmysl,
potravinářský a farmaceutický
průmysl,« dodává v dotazníku
škola.

Proč toto kritérium: Ab-
solventi mohou nejlépe školu
posoudit z pohledu klientů.
Profesně úspěšní absolventi
jsou signálem dobré školy.

Co jsme zjišťovali: Kolik
procent absolventů po 6 měsí-
cích od ukončení školy dál po-
kračuje v oboru; jak hodnotí
svou spokojenost s fakultou;
jaký je jejich průměrný plat po
5 letech od ukončení školy.

Jak hodnotíme výsledky:
Protože v Česku takové prů-
zkumy nejsou obvyklé, sesta-
vujeme žebříček ne podle to-
ho, JAK absolventi odpovídali,
ale ZDA se jich škola ptá a jak
podrobné výsledky poskytuje.

Největší pře-
vis poptávky
po studiu che-
mie byl po po-
sledním přijí-
macím řízení
na Přírodově-
decké fakultě
Masarykovy

univerzity v Brně.
Šanci na přijetí zde měla

pouze polovina uchazečů. Vět-
ší šanci, zhruba šedesátipro-
centní, měli studenti na Fakul-
tě chemické Vysokého učení
technického v Brně.
Nejméně se naopak u přijí-

macích zkoušek báli zájemci
o studium na pardubické che-
mii a Vysoké škole chemicko-
technologické. Obě braly shod-
ně přes dvě třetiny zájemců.
U Přírodovědecké fakulty

Masarykovy univerzity také
platí jednoduché pravidlo: po-
kud se sem hustým sítem u při-
jímacích zkoušek studenti pro-
tlačí, zpravidla se i na této ško-
le ke studiu zapíší a nevolí ji-
nou alternativu. Zhruba polovi-
na přijatých studentů pak zů-
stává na zbylých školách – par-
dubické, brněnské i ústecké
chemii a také VŠCHT v Praze.
Přírodovědecká fakulta Ma-

sarykovy univerzity má také
nejvíce studentů, kteří chtějí
i nadále pokračovat v akade-
mické dráze a nastupují do
doktorandského studia. Post-
graduální studium je zde pro
28 mladých lidí (výsledek je
přepočten na celkový počet
studentů na fakultě).
V závěsu za Přírodovědec-

kou fakultou je v počtu mla-
dých badatelů Vysoká škola
chemicko-technologická. Zde
na celkový počet studentů při-
padá zhruba čtvrtina mladých
doktorandů.
Mladé akademiky si snaží

vychovávat také Fakulta che-
mická Vysokého učení technic-
kého v Brně. Zde na celkový

počet studentů připadá 19 pro-
cent doktorandů. Čtrnáct pro-
cent doktorandů pak mají na
pardubické chemii. Naopak
žádné mladé badatele nemá
ústecká chemie. Ta však tepr-
ve letos vychová vůbec první
absolventy.
Prestiž vysoké školy se také

odvíjí od toho, jaký má pedago-
gický sbor a zda má v něm mla-
dé perspektivní docenty do 40
let a profesory do 50 let. Nejlé-
pe v tomto hodnoceném krité-
riu uspěla pardubická chemie,
která má deset docentů a šest
habilitovaných profesorů.
Druhá v pořadí se pak umís-

tila Vysoká škola chemicko-
technologická. Zde působí osm
docentů do čtyřiceti let a sedm
profesorů do padesáti let.
Ve středu tabulky je pak Pří-

rodovědecká fakulta Masary-
kovy univerzity a Fakulta che-
mická z brněnské techniky.
Žádné mladé docenty ani pro-
fesory zatím nemá Přírodově-
decká fakulta Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem.

Proč toto kritérium: Vysti-
huje poptávku po fakultě a její
reputaci.

Co jsme zjišťovali: Kolik
z přihlášených v posledním
přijímacím řízení bylo přijato
(vyjadřuje převis poptávky).
Dále kolik z přijatých se sku-
tečně zapsalo (vyjadřuje prefe-
rence těch, kteří uspěli na více
fakultách a mohli si vybírat).
Pak kolik má škola doktoran-
dů v poměru ke všem studen-
tům (naznačuje, kolik z absol-
ventů se průměrně rozhoduje
získat zde doktorát). A koneč-
ně podíl docentů do 40 let
a profesorů do 50 let (vyjadřu-
je zájem úspěšných doktoran-
dů o další vědeckou kariéru).

Jak hodnotíme výsledky:
Pořadí v převisu poptávky dá-
váme váhu 40 procent, ostat-
ním kritériím po dvaceti.

Chemie: vítězem je brněnská přírodověda
VŠCHT ve světovosti vede

Pokud stu-
denti hledají
školu, která
jim kromě
kvalitní výuky
chemie nabíd-
ne i důraz na
cizí jazyky, ať
volí pražskou

VŠCHT. Ta má totiž zdaleka
nejširší nabídku předmětů,
které je možné studovat v ci-
zím jazyce – nabízí jich studen-
tům devadesát. VŠCHT předči-
la ostatní školy i v počtu jazy-
kových kurzů. Posluchači che-
mické školy mohou navštěvo-
vat až 46 takových kurzů.
Je také jednou z vysokých

škol, která hodně posílá své
studenty na zkušenou na za-
hraničí univerzity.
Dobré podmínky ke studiu

cizích jazyků nabízí i Fakulta
chemická na Vysokém učení
technickém v Brně. V cizím ja-
zyce je možné studovat až 61
předmětů.
Navíc by na brněnskou VUT

měli zamířit hlavně studenti,

kteří by rádi během studia vy-
jeli alespoň na semestr do za-
hraničí. Oproti jiným školám
odtud vyráží totiž každoročně
do zahraničí největší procento
mladých lidí.
Poslední v žebříčku je Příro-

dovědecká fakulta UJEP v Ústí
nad Labem. Je to ale mladý
obor, ve kterém budou studen-
ti absolvovat letos poprvé.

Proč toto kritérium: Pobyt
v cizině nebo přednášky v ci-
zím jazyce svědčí o schopnos-
tech studentů i o servisu, jaký
jim škola může nabídnout.

Co jsme zjišťovali: Kolik
studentů v aktuálním roce od-
jelo do zahraničí na nejméně
semestrální pobyt; kolik před-
mětů se vyučuje v cizím jazy-
ce; kolik semestrů jazykových
kurzů škola celkem nabízí.

Jak hodnotíme výsledky:
Pořadí podle studentů na vý-
měnných pobytech dáváme vá-
hu 60 %; přednáškám v cizím
jazyce 30 %, jazykové kurzy po-
važujeme za užitečný doplněk,
váha 10 %.

Experti vyzdvihují »gigant«
Odborníci se
stejně jako
v loňském ro-
ce jednoznač-
ně shodují:
chcete-li kva-
litně studovat
chemii, běžte
na Vysokou

školu chemicko - technologic-
kou v Praze. V letošním pohle-
du expertů používáme v žebříč-
ku jejich loňské hodnocení. Le-
tos k nim agentura MOOG &
Partner přidala další dva: bu-
doucího předsedu Akademie
věd Jiřího Drahoše a Přemysla
Anteckého ze Svazu chemické-
ho průmyslu.
Přestože názory jsou vždy

subjektivní, ukazuje se, že větši-
na oslovených expertů upřed-
nostnila VŠCHT zřejmě proto,
že se s absolventy této školy
nejčastěji setkávají v praxi. Na-
příklad podle členů představen-
stva Svazu chemického průmys-
lu České republiky je VŠCHT
ideální volbou především pro
studenty, kteří se chtějí uplatnit
v chemickém průmyslu.
»VŠCHT je pro potřeby výrob-

ních podniků nejvhodnější, zá-
sobuje absolventy většiny čes-
kých chemických firem,« sho-
dují se experti. Pokud však
uchazeči tíhnou spíše k vědecké
činnosti než k uplatnění v praxi,
měli by podle odborníků volit

spíše Přírodovědeckou fakultu
Univerzity Karlovy. Tu jsme
však v letošním žebříčku vyso-
kých škol nehodnotili, protože
k ní agentura MOOG & Partner
nedodala potřebná data.
Část úspěchu pražské

VŠCHT přičítají odborníci pře-
devším tomu, že je oproti ji-
ným školám gigantem v oboru.
Díky tomu může studentům
nabídnout největší množství
různých chemických disciplín.
Na VŠCHT je také podle exper-
tů »nashromážděn« největší
a nejkvalitnější pedagogický
sbor v oboru. Odborníci při
hodnocení často zdůrazňovali,
že by si uchazeči měli dopředu
rozmyslet, zda se chtějí věno-
vat vědě, nebo upřednostňují
dobré uplatnění v praxi.

Proč toto kritérium: Ná-
zor expertů vyjadřuje reputaci
fakult.

Co jsme zjišťovali: Lékaři
a manažeři v rozhodujících po-
zicích v chemických firmách
i ve výzkumu měli seřadit fa-
kulty podle toho, kterou by do-
poručili uchazeči o studium.
Jak hodnotíme výsledky: Po-

kud seřadili fakulty od nejlepší
po nejhorší, každá dostane bo-
dy od 5 do 1. Pokud některé
uvedli na shodném místě, do-
stávají průměr z bodů.
Seznam porotců na www.ih-

ned.cz

Chemie je
disc ip l ínou,
která přináší
velké vědec-
ké výsledky.
Proto se řada
studentů che-
mie chce vě-
novat právě

výzkumu.
Z hodnocených škol letos ve

výzkumu zvítězila Přírodově-
decká fakulta Masarykovy uni-
verzity v Brně. Podle statistik
Rady vlády pro vědu a výzkum
(RVV) z poslední zprávy, hod-
notící výzkum v letech 2003 až
2007, si Masarykova univerzita
vedla v chemickém výzkumu
nejlépe v obou kritériích, kte-
ré jsme sledovali. Tedy jak
v absolutních výsledcích, tak
v relativním vědeckém vý-
sledku. Tedy i v přepočtu na
jednoho pedagoga si Přírodo-
vědecká fakulta MU vedla ze
všech sledovaných škol nejlíp.

Na druhém a třetím místě
skončily se shodným počtem
bodů Fakulta chemická Vyso-
kého učení technického v Br-
ně a Fakulta chemicko tech-
nologická na Univerzitě Par-
dubice. Na posledním místě
skončila Přírodovědecká fa-
kulta Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně v Ústí nad La-
bem. Zde je obor chemie nej-
mladší, teprve letos vychová
první absolventy.

Proč toto kritérium: Bez
vlastní vědecké činnosti by
školy byly pouhými »učilišti«.

Co jsme zjišťovali: Jaké
mají výsledky v databázi Rady
vlády pro vědu a výzkum
(RVV) podle poslední zprávy
za léta 2003 až 2007. V ní jsou
zahrnuty články v prestižní pe-
riodika zařazená do světové
databáze Web of Science, pa-
tenty, odborné knihy. Výsledek
jsme násobili třemi, protože
vědě přikládáme velkou váhu.

Nejlépe se věda dělá v Brně

1.
Přírodovědecká fakulta
Masarykovy univerzity

BRNO 2.
Vysoká škola

chemicko-technologická
PRAHA 3.

Fakulta chemická
Vysoké učení technické

BRNO

Největší zájem je o BrnoAbsolventy si hlídají všichni
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Pro letošní
ž e b ř í č e k
jsme použili
h o d n o c e n í
expertů, ana-
lytiků a od-
b o r n í k ů
z loňského
roku. Agentu-

ře MOOG & Partner se nepo-
dařilo oslovit dostatečný po-
čet odborníků. Proto tyto vý-
sledky nezapočítáváme do
celkového hodnocení. Na re-
levanci loňských názorů ex-
pertů na jednotlivé ekono-
mické školy to však nic ne-
mění. Seznam expertů na
www.ihned.cz.
Nejen v ekonomii, ale

i v ekonomice a managementu
porotci často zmiňovali Fakul-
tu mezinárodních vztahů, Pod-
nikohospodářskou a Národo-
hospodářskou fakultu na Vyso-
ké škole ekonomické v Praze.
Do jejich výběru se dostala

i Ekonomicko-správní fakulta
na Masarykově univerzitě v Br-
ně a Ekonomická fakulta Vyso-
ké školy báňské – Technické
univerzity v Ostravě.
V loňském ročníku byl mezi

hodnocenými školami i Institut
ekonomických studií na Uni-
verzitě Karlově. Jeho letošní
data však agentura MOOG
& Partner nedodala, a proto
jsme ho nemohli zařadit do
žebříčku ekonomických škol.

Mezi expertní porotou však
v loňském roce zvítězil. Proto
názory odborníků přinášíme
i letos, aby si studenti, kteří se
na tuto školu hlásí, mohli udě-
lat jasnější představu. Jako ví-
těze ankety zmínilo vloni Insti-
tut ekonomických studií na
Univerzitě Karlově všech jede-
náct expertů.
»Myslím, že na Karlově uni-

verzitě je v současné době nej-
vyšší úroveň výuky ekonomie,«
hodnotila jedna z porotkyň,
ekonomka Alena Zemplinerová.
Školu experti chválili nejen

pro její kvalitní výuku, ale také
kvůli servisu, který studentům
nabízí. Je totiž jednou z ekono-
mických škol, odkud nejvíce
studentů vyráží na zahraniční
stáže. Škola do ciziny vysílá
zdaleka nejvyšší procento stu-
dentů – na jednosemestrální
pobyt vyjede každý třetí.

Proč toto kritérium: Ná-
zor expertů vyjadřuje reputaci
fakult v oboru a jejich prestiž.

Co jsme zjišťovali: Ekono-
mové a analytici měli seřadit
fakulty podle kvality – kde
přednášejí nejlepší akademici,
odkud jsou nejlepší absolventi,
která škola nejvíc své studenty
naučí.
Jak hodnotíme výsledky:
Protože používáme loňské hod-
nocení odborníků, výsledky
jsou pouze orientační a do cel-
kového bodování se nepočítají.

Nejlépe propra-
cované průzku-
my mezi svými
absolventy má
Ekonomicko -
správní fakulta
M a s a r y k o v y
univerzity v Br-
ně. Ve svých

průzkumech uvádí, že až 87 pro-
cent absolventů fakulty se po-
zději uplatní ve vystudovaném

oboru. Přes tři čtvrtiny bývalých
studentů je pak také spokojeno
s kvalitou výuky na škole.
Po dvou letech si absolventi

vydělají v průměru 30 tisíc ko-
run, po pěti letech si už přijdou
téměř na 45 tisíc korun.
Své statistiky si vede také os-

travská ekonomická fakulta. Po
šesti měsících od ukončení školy
pokračuje v oboru 85 procent
absolventů. Průměrný plat os-

travského ekonoma je pak po
pěti letech praxe mezi 23 až 25
tisíci korunami. Své průzkumy
má i Česká zemědělská univerzi-
ta. Ostatní hodnocené školy nic
takového nezkoumají.

Proč toto kritérium: Absol-
venti mohou fakulty nejlépe po-
soudit z pohledu klientů.

Co jsme zjišťovali: Kolik
procent absolventů po šesti mě-
sících od ukončení školy dál po-

kračuje v oboru; jak hodnotí
svou spokojenost s fakultou; ja-
ký je jejich průměrný plat po pěti
letech od ukončení školy.

Jak hodnotíme výsledky:
Protože v Česku takové průzku-
my dosud nejsou obvyklé a ne-
mají jednotnou metodiku, sesta-
vujeme žebříček nikoli podle to-
ho, JAK absolventi odpovídali,
ale ZDA se jich škola vůbec ptá
a jak podrobné výsledky dává.

Do ciziny nejvíc z Brna
Ekonomicko-
správní fakul-
ta Masaryko-
vy univerzity
v Brně se sta-
la jasným fa-
voritem pro
studenty, kteří
by chtěli vyra-

zit na studijní pobyt do zahra-
ničí. Škola totiž do ciziny vysílá
zdaleka nejvyšší procento stu-
dentů – každého šestnáctého.
Nejméně studentů se pak do-
stane na zahraniční stáž z Pod-
nikohospodářské fakulty VŠE.
Všechny ekonomické školy

mají dobrou nabídku odbor-
ných předmětů přednášených
v cizích jazycích. Vyniká mezi
nimi fakulta v Pardubicích,
která nabízí 117 takových
předmětů. Dobrou nabídku má
i Vysoká škola báňská a Česká
zemědělská univerzita. Mezi
jednotlivými fakultami VŠE ve-
de Podnikohospodářská fakul-
ta, která nabízí studentům 64
odborných předmětů v cizím

jazyce. Nejvíce jazykových
kurzů (167) má Česká země-
dělská univerzita.

Proč toto kritérium: Pobyt
v cizině nebo přednášky v ci-
zím jazyce svědčí o schopnos-
tech studentů i o servisu, jaký
jim škola může nabídnout.

Co jsme zjišťovali: Kolik
studentů v aktuálním roce od-
jelo na nejméně jeden semest-
rální pobyt; kolik předmětů ur-
čených zdejším studentům se
vyučuje v cizím jazyce; kolik
semestrů jazykových kurzů
škola nabízí.

Jak hodnotíme výsledky:
Pořadí podle studentů na vý-
měnných pobytech dáváme vá-
hu 60 procent, protože vypoví-
dá o aktivitě školy i zájmu
a schopnostech studentů;
přednáškám v cizím jazyce vá-
hu 30 procent, protože jde
o kontakt s oborem ve světo-
vém jazyku; jazykové kurzy
považujeme za užitečný dopl-
něk, dáváme mu váhu 10 pro-
cent.

Nejmenší šance uspět na přijímačkách je na brněnské fakultě

Skvělou vědu pěstuje VŠE

V ekonomii vede Praha, dotahují se Pardubice
Nejmenší šanci
na úspěch mají
studenti při při-
jímacích zkouš-
kách na Ekono-
micko-správní
fakultě Masary-
kovy univerzity
v Brně. Z počtu

přihlášených zájemců fakulta
přijímá jen 25 procent zájemců.
Více jisti si naopak mohou být
mladí lidé při přijímačkách na
Provozně ekonomickou fakultu

České zemědělské univerzity.
Uspěje tu polovina uchazečů.
Zhruba dvě třetiny zájemců pak
mají šanci uspět v konkurenč-
ním boji na ostravské ekonomic-
ké fakultě.
Na brněnské ekonomické fa-

kultě mají sice studenti nejmenší
šanci na přijetí, pokud však ná-
ročnými přijímacími zkouškami
projdou, zpravidla se i ke studiu
závazně zapíší a nemíří studovat
na jinou školu. Nejvíce mladých
doktorandů si v přepočtu na cel-

kový počet studentů fakulty vy-
chovává opět brněnská ekonomi-
ka, nejméně pak ekonomika
v Pardubicích.
Mladí docenti a profesoři nej-

více bádají v Brně a na Fakultě
financí a účetnictví VŠE. Pozadu
s mladými akademiky nezůstává
na 3. místě ani Ostrava. Naopak
nejmíň mladých akademiků má
Podnikohospodářská fakulta
VŠE.

Proč toto kritérium: Vysti-
huje poptávku po fakultě.

Co jsme zjišťovali: Kolik
z přihlášených v posledním přijí-
macím řízení bylo přijato; dále
kolik z přijatých se zapsalo (vy-
jadřuje preference těch, kteří
uspěli na více fakultách a mohli si
vybírat); dále kolik má škola dok-
torandů v poměru ke všem stu-
dentům a konečně i podíl docen-
tů do 40 let a profesorů do 50 let.

Jak hodnotíme výsledky:
Pořadí v převisu poptávky dává-
me váhu 40 procent, ostatním
kritériím po dvaceti.

Škola věda* absolventi světovost experti** zájem celkem
1. FFU VŠE 21 0 2,8 – 5 28,8
2. FES UPCE 18 0 5,4 – 3 26,4
3. FES MU 9 1 5,6 – 6,8 22,4
4. FN VŠE 15 0 2,9 – 3,6 21,5
5. FE VŠB – TU 9 1 3,1 – 2,8 15,9
6. PEF ČZU 6 1 5,8 – 3 15,8
7. FP VŠE 6 0 2,4 – 3,8 12,2

* poznámka – Vědu násobíme třemi, protože ji považujeme za důležité kritérium. **Názor expertů nezapočítáváme do celkového hodnocení, agentuře MOOG & Partner se totiž nepodařilo oslovit dostatečný počet odborníků. ZDROJ: HN

1.
F. financí a účetnictví

VŠE
PRAHA 2.

Fakulta
ekonomicko-správní

Univerzity PARDUBICE 3.
F. ekonomicko-správní
Masarykovy univerzity

BRNO

Experti chválili IES v Praze

Nejlepší přehled o svých absolventech má brněnská fakulta

ABSOLVENTI

ZÁJEM

EXPERTI

SVĚTOVOST

Pražská Fa-
kulta financí
a účetnictví
VŠE se v žeb-
říčku HN
umístila po
právu vysoko.
Ze všech hod-
nocených škol

dosahuje při řešení projektů
nejen nejvyšší absolutní výsle-
dek výzkumu, ale i relativní vě-
decký výsledek v přepočtu na
pedagoga, což značí skutečně
efektivní výzkumnou práci. Fa-
kulta tak zopakovala loňský
úspěch ve vědeckém kritériu.
Špatně si ve vědě nevedla

ani pardubická ekonomická
škola, která se umístila na dru-
hém místě. Stejně jako Fakulta
financí a účetnictví měla vy-
rovnaný absolutní i relativní
výsledek. V těsném závěsu za
oběma školami je pak Národo-
hospodářská fakulta VŠE.

Na posledních příčkách
shodně skončily ekonomická
fakulta České zemědělské uni-
verzity a Podnikohospodářská
fakulta VŠE.

Proč toto kritérium: Bez
vlastní vědecké činnosti by vy-
soké školy byly pouhými »uči-
lišti«, vítězství v této kategorii
proto násobíme třemi.

Co jsme zjišťovali: Jaké
mají výsledky v databázi Rady
vlády pro vědu a výzkum podle
poslední zprávy za léta 2003 až
2007. V ní jsou zahrnuty články
v tzv. impaktovaných časopi-
sech (prestižní periodika zařa-
zená do světové databáze Web
of Science), patenty, odborné
knihy a příspěvky do sborníků.

Jak hodnotíme: Sledujeme
jednak absolutní vědecký vý-
sledek, jednak relativní –
v přepočtu na pedagoga. Obě-
ma dáváme shodně stejnou vá-
hu – 50 procent.

VĚDA

23KA01-16 20.2.09 1:17 PM Stránka 9



X / HOSPODÁŘSKÉ NOVINY ponděl í , 23. února 2009KARIÉRA / ŽEBŘÍČEK VYSOKÝCH ŠKOL
www.KarieraWeb.cz

Škola věda absolventi světovost* experti zájem* celkem*
1. FI MU 3 3 - 2 -
2. MFF UK 3 2 - 2 -
3. - 4. FEL ČVUT 2 2 - 2 -
3. - 4. FIT VUT 2 2 - 2 -

* Nevyhodnocovali jsme kvůli neúplným datům ZDROJ: HN

Hned šest
škol prohlási-
lo při sběru
dat, který pro
HN prováděla
poradenská
s p o l e č n o s t
MOOG & Part-
ner, že dělá

průzkumy mezi absolventy,
zná jejich spokojenost i prů-
měrný plat po pěti letech od
ukončení školy.
Fakulta informačních tech-

nologií VUT například uvádí
spokojenost 88 % a plat po pěti
letech 37 688 korun.
Mírně nižší, zaokrouhlená

čísla (80 % a 37 000) uvádí Fa-
kulta elektrotechniky a infor-
matiky VŠB-TU Ostrava.
Fakulta informatiky a statis-

tiky VŠE uvádí spokojenost
80 % a plat 39 752 korun.
Fakulta elektrotechnická

ČVUT dokonce tvrdí, že spo-
kojenost je 90 % a plat po pěti
letech od skončení školy
60 000 (!).
Stejně vysokou spokojenost

uvádí i MFF UK, ale připouští,
že platy nezná.
Fakulta chemicko-inženýr-

ská VŠCHT uvádí plat absol-
ventů 37 000 a připouští, že ve
vystudovaném oboru zůstává
jen 52 % absolventů (ostatní
uvádějí téměř stoprocentní
věrnost oboru). VŠCHT však
odpovídala za celou školu, ni-
koli jen za obor informatika.
Systematické každoroční

průzkumy provádí Masarykova
univerzita. Návratnost u po-
sledního – loňského – byla
v případě Fakulty informatiky
62 % (to znamená 36 z 58 oslo-
vených). Pro 90 % bylo snadné
najít práci, uvádějí hrubý ná-
stupní plat 31 711.
Bývalí studenti Fakulty infor-

matiky jsou ze všech absolven-
tů Masarykovy univerzity nej-
spokojenější. Nejvíc ze všech
(48 %) si myslí, že teorie i praxe

byla vyvážená. Dávají nejvyšší
známky za to, jak je škola vedla
k znalosti jazyků (známka jako
ve škole: 2,8), kreativitě (2,4),
schopnosti orientovat se v pro-
blémech a učit se (1,3) nebo
koncepčnímu a analytickému
myšlení (známka 1,7). A pocho-
pitelně – oceňují to, co jim ško-
la dala v počítačové gramotnos-
ti (známka 1,4) a dávají jí nej-
lepší známku ze všech absol-
ventů za přístup k internetu.
S odbornou literaturou

v knihovně je spokojeno 92 %
absolventů a 86 % souhlasilo
s tvrzením, že jim přednášeli
dobří odborníci.

Proč toto kritérium: Ab-
solventi mohou nejlépe posou-
dit z pohledu klientů přednosti
i nedostatky školy. Profesně
úspěšní absolventi jsou signá-
lem dobré školy.

Co jsme zjišťovali: Kolik
procent absolventů po šesti
měsících od ukončení školy
dál pokračuje v oboru (pracuje
nebo studuje na doktorand-
ském stupni); jak hodnotí svou
spokojenost s fakultou; jaký je
jejich průměrný plat po pěti le-
tech od ukončení školy.

Jak hodnotíme výsledky:
Protože v České republice ta-
kové průzkumy dosud nejsou
obvyklé a nemají jednotnou
metodiku, sestavujeme žebří-
ček nikoli podle toho, JAK ab-
solventi odpovídali, ale ZDA se
jich škola vůbec ptá a jak po-
drobné výsledky poskytuje.

Mezi nejlepší školy v této
kategorii patří:
1. Fakulta informatiky MU
2. MFF UK, Fakulta elektro-

techniky ČVUT, Fakulta infor-
mačních technologií VUT, Fa-
kulta chemicko-inženýrská
VŠCHT, Fakulta informatiky
a statistiky VŠE Praha, Fakulta
elektrotechniky a informatiky
VŠB-TU Ostrava
3. Fakulta aplikovaných věd

ZČU Plzeň

V této kate-
gorii jsme ne-
mohli pořadí
v y h o d n o t i t
kvůli chybějí-
cím datům ze
dvou škol. Ji-
nak by bylo
pořadí fakult

následující.
Nejvyšší převis poptávky

mají na Přírodovědecké fakul-
tě OU v Ostravě (berou 48 %
přihlášených), na MFF UK
(přijato 56 %) a na Fakultě in-
formačních technologií VUT
(58,9 %).
U Fakulty aplikovaných věd

ZČU, Fakulty chemicko-inže-
nýrské VŠCHT, Fakulty elekt-
rotechniky a informatiky VŠB-
TU Ostrava a Fakulty elektro-
technické ČVUT se pohybuje
úspěšnost od necelých 72 %
(Plzeň) do 78 % (ČVUT).
Data z VŠE a Fakulty infor-

matiky poradenská společnost
MOOG & Partner nezískala.
Pokud jde o druhé kritéri-

um, »nejvybíravější« byli ús-
pěšní uchazeči o MFF (zapsaly
se jen dvě třetiny), také v pří-
padě ČVUT se zapsalo jen 71 %
a na aplikované vědy v Plzni tři
čtvrtiny přijatých. Na VUT Br-
no a VŠB-TU Ostrava se zapi-
sovalo 83, resp. 84 % přijatých.
Naopak ti, co se dostali na
VŠCHT nebo Přírodovědeckou
fakultu OU, už zde zpravidla
i zůstali (92 %, resp. 96 %).
Pokud jde o podíl doktoran-

dů, zdaleka nejvyšší hlásí Fa-
kulta chemicko-inženýrská
VŠCHT (28 ku 82 studentů, te-
dy jako by postgraduálně po-
kračoval zhruba každý třetí!).
MFF UK se 146 doktorandy má
podíl necelých 13 %, Fakulta
aplikovaných věd ZČU v Plzni
má 66 doktorandů (11,37 %).
Následují Fakulta informač-
ních technologií VUT (148 dok-
torandů odpovídá 6 % studen-
tů), Fakulta elektrotechnická

ČVUT (232 čili 4,9 %), Přírodo-
vědecká fakulta OU (21 dokto-
randů by bylo 4,7 % studentů)
a Fakulta elektrotechniky a in-
formatiky VŠB-TU (82, tedy
3,11 %).
A konečně nejvíce mladých

akademiků – tj. docentů do 40
let a profesorů do 50 let – má
pražský »matfyz« (12,5 úvazku,
tedy bezmála pětina pedago-
gů!). Následují všechny tři
techniky, a to v pořadí brněn-
ská VUT (7+0, tedy 11,66 %),
pražská ČVUT (24+8 mladých
akademiků, tedy 11,47 %) a os-
travská VŠB-TU (9+6, což
představuje něco přes deseti-
nu sboru).
Takto mladé akademiky má

pak ještě Fakulta informatiky
a statistiky VŠE (5+3, tedy 8,16
%). Ani jednoho však nemají
na ostravské Přírodovědecké
fakultě OU, na Fakultě chemic-
ko-inženýrské VŠCHT a na Fa-
kultě aplikovaných věd ZČU
v Plzni.

Proč toto kritérium: Vysti-
huje poptávku po fakultě a její
reputaci.

Co jsme zjišťovali: Kolik
z přihlášených v posledním
přijímacím řízení bylo přijato
(vyjadřuje převis poptávky);
kolik z přijatých se skutečně
zapsalo (vyjadřuje preference
těch, kteří uspěli na více fakul-
tách a mohli si vybírat); kolik
má škola doktorandů v pomě-
ru ke studentům (naznačuje,
kolik z absolventů se průměr-
ně rozhoduje získat zde dokto-
rát); podíl docentů do 40 let
a profesorů do 50 let (vyjadřu-
je zájem úspěšných o další vě-
deckou kariéru.

Jak hodnotíme výsledky:
Všem třem kritériím dáváme
váhu 25 %. V tomto případě
jsme však neprováděli vyhod-
nocení, především kvůli chybě-
jícím datům o Fakultě informa-
tiky MU a Fakultě informatiky
a statistiky VŠE.

V informatice vítězí Masarykova univerzita
Velký výzkum: MFF a FI MU

Všechny hod-
nocené fakul-
ty se pochopi-
telně objevují
v databázi Ra-
dy vlády pro
výzkum a vý-
voj ve sledo-
vaném období

2003 – 2007. Zdaleka ne všech-
ny jejich výsledky však lze při-
soudit informatice. Přesnější
obrázek proto dávají velké vý-
zkumné záměry v oboru infor-
matika. Takové projekty měly
pouze dvě školy.
Ve sledovaném období 2003

až 2007 měla Fakulta informati-
ky Masarykovy univerzity v Br-
ně výzkumný záměr »Vysoce
paralelní a distribuované výpo-
četní systémy«. Čerpala zatím
41 milionů v letech 2005 až
2007. Jeden výzkumný záměr
v tomto oboru měla i Matema-
ticko-fyzikální fakulta Univerzi-
ty Karlovy v Praze, a sice »Mo-
derní metody, struktury
a systémy informatiky« (98,6
milionu v letech 2005 – 2007).

FI MU je také jediná z hodno-
cených fakult, jejíž uznané vě-
decké výsledky v databázi Ra-
dy vlády pro výzkum a vývoj se
dají připsat výhradně jejím in-
formatikům. Měly celkem váhu
5438 (pro srovnání: Fakulta in-
formatiky a statistiky VŠE měla
za stejné období výsledky s va-
hou 2858). Šlo například o je-
den patent s vahou 40, dvě
technologie s vahou 200 nebo
151 článků do prestižních svě-
tových časopisů.

Proč toto kritérium: Bez
vědecké činnosti by vysoké
školy byly pouhými učilišti.

Co jsme zjišťovali: Výz-
kumné záměry z informatiky
a vědecké výsledky v databázi
Rady vlády pro vědu a výzkum
za léta 2003 až 2007.

Jak hodnotíme: Za vítěze
v této kategorii považujeme
obě fakulty s výzkumným zá-
měrem z informatiky. Obě mají
významné výsledky. Protože
jsme je nemohli plně srovnat
s ostatními, vítězství se nená-
sobí třemi jako u jiných oborů.

Experti vytipovali pět škol
O d b o r n í c i
z oboru infor-
mačních tech-
nologií, které
HN loni oslo-
vily, měli vel-
mi různorodé
názory na to,
jaká škola má

nejlepší absolventy. Letos po-
radenská společnost MOOG
& Partner přizvala k hodnoce-
ní Ivana Zelinku z Ústavu apli-
kované informatiky Univerzity
Tomáše Bati (jeho škola není
mezi hodnocenými).
Experti uváděli nejčastěji

pět škol: Fakultu elektrotech-
niky ČVUT, Fakultu informač-
ních technologií VUT, Fakultu
aplikovaných věd ZČU v Plzni,
Fakultu informatiky MU
a obor informatika na pražské
Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy.
»Z pohledu prestiže bych na

prvních místech zmínila ČVUT
a VUT,« řekla Martina Šmido-
chová, personální ředitelka
společnosti Microsoft ČR.
Brněnská společnost AVG

technologies naopak dala
přednost studentům VUT Brno
a Masarykovy univerzity: »Pre-
feruji absolventy Vysokého
učení technického, neboť tato
škola klade důraz na praktic-
kou stránku studia,« řekl Karel
Obluk z AVG.

Personalistka Hewlett Pac-
kard Eva Nosáková odpovída-
la: »Nejvíce zaměstnáváme ab-
solventy VŠE a ČVUT. Souvisí
to s pozicemi, které poptává-
me, na kterých je potřeba mít
znalost nejen z čistě IT oborů,
ale i z byznysu.«
Loni HN oslovily také přední

personalisty. Nejpodrobnější
odpověď k oboru informatika
poskytl šéf české pobočky
agentury Grafton Milan Novák,
ovšem jen pro školy z Čech:
»1. MFF UK. Uchazeči z této

školy jsou velice žádaní, dobře
uplatnitelní na trhu práce,
a pokud má uchazeč toto vzdě-
lání, je to vždy záruka dobrých
znalostí a pracovních zkuše-
ností v průběhu studia.
2. Fakulta informatiky a sta-

tistiky VŠE. Tito uchazeči se
nám dobře umísťovali přede-
vším na pozicích typu konzul-
tant. Většinou to nebývají pro-
gramátoři, ale lidé, kteří mo-
hou směřovat do oblasti mana-
gementu a consultingu.
3. Fakulta elektrotechnická

ČVUT: široký záběr uchazečů
z hlediska uplatnění – progra-
mátoři, administrátoři.«

Jak hodnotíme výsledky:
Pět nejčastěji uváděných škol
je na společném prvním místě,
ostatní na společném druhém.
Seznam expertů na www.ih-
ned.cz.

V této katego-
rii jsme ne-
mohli fakulty
hodnotit, po-
radenská fir-
ma MOOG
& Partner ne-
získala úplná
a srovnatelná

data od všech škol.
Pokud jde o možnosti výjez-

dů, nejvyšší šance mají studen-
ti MFF UK (vyjelo 60, tedy 5,31
%). Následuje Fakulta chemic-
ko-inženýrská VŠCHT (3 výjez-
dy, tedy 3,66 %), Fakulta infor-
mačních technologií VUT (51
čili 2 %), Fakulta informatiky
a statistiky VŠE (33 výjezdů,
tedy 1,51 % studentů), Fakulta
elektrotechnická ČVUT (64, te-
dy 1,35 % studentů), Fakulta
aplikovaných věd ZČU v Plzni
(7 čili 1,21 %), Fakulta elektro-
techniky a informatiky VŠB-TU
(19 čili 0,72 %) a Přírodovědec-
ká fakulta Ostravské univerzity

(jeden výjezd znamenal 0,23
%). Data Fakulty informatiky
MU agentura nezískala.
FIS VŠE hlásí, že vyučuje 98

předmětů v cizím jazyce (In-
formation Systems Manage-
ment, Games and Decision).
Následují ostravská technika
(45), V*UT (32), »matfyz« (31)
, ČVUT (30) a Plzeň (22). PřF
OU Ostrava i VŠCHT hlásí po 9
předmětech v angličtině.
Pokud jde o jazykové kurzy,

formálně nejvyšší nabídku vy-
kazují Přírodovědecká fakulta
OU a FIT VUT – 53 semestrů.
Následují »matfyz« (43 semest-
rů), elektrotechnika ČVUT
(41), aplikované vědy ZČU
(18). Po sedmi mají informati-
ky na VŠB-TU a VŠE. Tři se-
mestry hlásí VŠCHT – ovšem
s dodatkem, že k tomu si může
student vybrat »neomezený
počet volitelných kurzů«.
Kvůli neúplným datům jsme

pořadí nevyhodnocovali.

MFF: vyjíždí 5 % studentů

1.
Fakulta informatiky

Masarykovy univerzity
BRNO 2.

MFF
Univerzity Karlovy

PRAHA 3.
F. elektrotechnická

ČVUT
PRAHA

Své studenty zná nejlíp MU Vyhrál by »matfyz«? Nejspíš
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Porota: FSS už jen těsně
V porotě loni
odpovídalo 15
expertů na
otázku, jakou
školu by do-
poručili zá-
jemcům o stu-
dium. Mezi
respondenty

patřila ředitelka Sociologické-
ho ústavu v Praze a jeho před-
ní vědci, zakladatelé agentur
po výzkum veřejného mínění
nebo experti z blízkých oborů.
Na první místo často řadili

dvě nebo i tři fakulty. Letos
agentura MOOG & Partner při-
dala čtyři další experty, mj. ře-
ditele agentury STEM/Mark.
Zvítězila FSS Masarykovy

univerzity, na první místo ji za-
řadilo 12 oslovených. O této
škole mluvili experti nejvíc,
i ti z konkurenčních fakult.
»Dlouhodobě označovaná za
velmi dynamickou fakultu. Asi
nejlepší, co je v ČR k dispozi-

ci,« řekl jeden z nových členů
poroty. Těsně druhá skončila
FSV UK s deseti prvními místy
– i díky novým porotcům. I od
nich však zazněly kritické hla-
sy: »Rigidní pracoviště, ne-
schopné motivovat mladé věd-
ce, aby se věnovali akademic-
ké činnosti, což se odráží
i v náplni studia.« Týž kritik
vzápětí dodal o FF UK: »Velmi
podobná FSV UK«. Skončila
třetí, na tuto pozici ji řadí je-
denáct dotázaných. Na čtvr-
tém místě končila FF Univer-
zity Palackého (»neznám, ne-
mohu se vyjádřit,« zaznívalo
mezi novými porotci).
Také o FF ZČU většina při-

znala, že ji nezná: několik výji-
mek ji však považuje za slibně
se rozvíjející. »Poměrně mladé
pracoviště, které aktuálně
sdružuje perspektivní mladou
generaci českých sociologů,«
zaznělo. Seznam porotců na-
jdete na www.ihned.cz

Průzkumy mezi svými absolventy dělají nejvíce v Brně
Kovářova koby-
la chodí bosa...
a jen některé
soc i o l o g i cké
obory dělají
průzkumy mezi
svými absolven-
ty. To je logické
u mladé plzeň-

ské katedry sociologie, která bu-
de mít první absolventy teprve
letos. »Výzkum jejich spokoje-
nosti samozřejmě budeme pro-
vádět,« říká vedoucí katedry
Martin Kreidl.
Žádný průzkum nemohla na-

bídnout ani katedra sociologie a
andragogiky Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomou-
ci. Také pražská FSV UK odpo-
věděla, že nemá požadovaná da-
ta. Loni uváděla orientační pilot-
ní průzkum (odpovědělo 50 z
300 oslovených), podle nějž v
oboru zůstala polovina absolven-
tů, »i když vymezení toho, co je
u sociologa obor, je nejasné,«

podotkl loni tajemník Institutu
sociologických studií Petr Sou-
kup. Děkan Jan Amos Víšek loni
namítl: »Udivuje mě, proč vás
zajímá setrvání v oboru. Absol-
vent moderní univerzity by měl
být schopen dělat – téměř – co-
koliv.« Půlka absolventů ocenila
široký rozhled, čtvrtina žehrala
na přemíru teorie.
Sociologové z FF UK odkázali,

tak jako loni, na starší diplomo-
vou práci – průzkum mezi absol-
venty z let 1990-2002. Odpovída-
la čtvrtina z dotázaných, tedy 64
z 250 absolventů. V oboru zůsta-
ly dvě třetiny z nich. Polovina
dotázaných by volila znovu týž
obor i tutéž školu. Spokojenost s
profesní přípravou oznámkovali
v průměru 6,5 (na škále od jedné
do desíti).
Jediný systematický průzkum

tak dělá Masarykova univerzita v
Brně. V poslední zprávě měla Fa-
kulta sociálních studií poměrně
vysokou návratnost (56,3 %). Ab-

solventi FSS – což však nejsou
jen sociologové, ale i politologo-
vé nebo novináři – považují ze
60 % výuku za příliš teoretickou.
Ale dávají škole vysoce nad-

průměrné známky za to, jak roz-
víjela jejich kreativitu, schop-
nost se učit, koncepční myšlení
nebo sebeprezentaci.
Devět z deseti je spokojeno s

tím, jak je knihovna zásobená
odbornou literaturou. Za spíše
nebo naprosto nedostatečnou
však 65 % označilo výuku cizích
jazyků.
Sami brněnští sociologové

však tvrdí, že data Masarykovy
univerzity »nejsou reprezentativ-
ní«. Sami však mají jen anketu z
prosincového setkání absolven-
tů, z níž vyplynulo, že průměrný
měsíční plat sociologa činí 23
500 korun.
Pětina úspěšných magistrů so-

ciologie v roce 2008 pokračovala
v doktorském programu (v před-
chozím roce 33 %).

Proč toto kritérium: Absol-
venti mohou nejlépe posoudit
vysoké školy z pohledu klientů.
Profesně úspěšní absolventi jsou
totiž signálem dobré školy.

Co jsme zjišťovali: Kolik
procent absolventů po šesti mě-
sících od ukončení školy dál po-
kračuje v oboru; jak hodnotí
svou spokojenost s fakultou; ja-
ký je jejich průměrný plat po pě-
ti letech od ukončení školy.

Jak hodnotíme výsledky:
Protože v Česku takové průzku-
my dosud nejsou obvyklé a ne-
mají stejnou metodiku, sestavu-
jeme žebříček nikoli podle toho,
jak absolventi odpovídali, ale
zda se jich škola vůbec ptá a jak
podrobné výsledky poskytuje.

V anketě odpovídali napří-
klad:
Jiří Večerník, sociolog
Jan Hartl, ředitel Stem
Jan Herzmann, ř. Factum Invenio
Miloslav Petrusek, sociolog
Vlastimil Nečas, mediální studia

Na Západ nejsnáze z Prahy
Víc se vyjíždí
do ciziny
z Prahy. Mezi
sociology z FF
UK šlo o osm
ze 132 studen-
tů (6 %). FSV
UK letos do-
dala agentuře

pouze výjezdy za fakultu, pou-
žili jsme proto údaje z loňské-
ho roku (28 studentů z 475, te-
dy 5,8 %).
Na brněnské sociologii už le-

tos vyjíždí 31 studentů (5,66 %;
loni jen 19). Olomouckých dva-
náct výjezdů znamená 5,11 %. V
Plzni loni vyjel jeden, letos čtyři
(3,54 %). V cizím jazyce se nej-
víc přednáší v Brně, 18 předmě-
tů v angličtině. Na plzeňské FF
už nabízejí takových předmětů
deset. Na pražské FSV sedm, na
pražské FF dva a v Olomouci
zatím žádný. Nejvíc jazykových
možností má pražská FF UK,
podle svého prohlášení »jediná
evropská fakulta, na níž lze stu-
dovat všechny jazyky, jimiž se
mluví v členských zemích EU«.

Vedle základních kurzů tak pro-
to nabízí kompletní služby obří
fakulty, včetně severských a
orientálních jazyků nebo kata-
lánštiny a rumunštiny. Také FF
ZČU využívá služeb univerzitní-
ho centra se 159 semestry jazy-
ků, včetně odborné sociologic-
ké terminologie v pěti hlavních
evropských řečech. Na FSS MU
mají v nabídce 38 semestrů ja-
zykových kurzů (loni hlásili jen
10), v Olomouci 31 a na FSV
UK 22 semestrů.

Proč toto kritérium: Svě-
tová věda se dělá ve světových
jazycích.

Co jsme zjišťovali: Kolik
studentů v aktuálním roce od-
jelo na nejméně semestrální
pobyt; kolik předmětů urče-
ných se vyučuje v cizím jazyce;
kolik semestrů jazykových
kurzů škola celkem nabízí.

Jak hodnotíme: Pořadí dle
studentů na výměnných poby-
tech dáváme váhu 60 %; před-
náškám v cizím jazyce 30 %; ja-
zykové kurzy považujeme za
užitečný doplněk s váhou 10 %.

Poptávka je největší v moravské a české metropoli

Výzkum: vede Brno a Praha
Velké vý-
zkumné zámě-
ry mají brněn-
ská Fakulta
s o c i á l n í c h
studií a praž-
ská Fakulta
s o c i á l n í c h
věd. FSS měla

ve sledovaném období velký
výzkumný záměr »Reprodukce
a integrace společnosti« (v le-
tech 2005–07 vyčerpala 33,2
miliónů a pokračuje). Dokon-
čila projekt »Etnika, minority
a marginalizované menšiny« (
v letech 2003–04 z něj dočerpá-
vala 4,5 milionu) a podílela se
na mezioborovém záměru
»Děti, mládež a rodina v trans-
formaci« (v letech 2005–07
čerpali 33,2 milionu).
Pražská FSV UK se podílela

na obřím mezioborovém vý-
zkumu »Rozvoj české společ-
nosti v EU: rizika a výzvy« (v
období 2005–-07 čerpala 125
milionů, výsledky ale byly i z
psychologie či ekonomie). U
katedry sociologie z pražské
Filozofické fakulty dobíhal vý-
zkum »Jedinec a společnost v
procesech transformace a glo-
balizace« (v letech 2003–04 do-
čerpávala 5,47 milionů).
Olomoucká sociologie má v

databázi Rady vlády pro vědu
a výzkum za období 2003–07
pouze grant výzkumníka Dana

Ryšavého »Proměna lokálních
politických elit« (čerpala 566
tisíc). Nová katedra sociologie
na Filozofické fakultě Západo-
české univerzity v Plzni svůj
grant mít nemohla.
Předtím se tamní sociologo-

vé (a sociální antropologové)
podíleli na dlouhodobém vý-
zkumu romských komunit a na
analýze nerovnosti ve vzdělání,
dohromady za tři miliony.

Proč toto kritérium: V so-
ciologii považujeme vědeckou
činnost za nejdůležitější.

Co jsme zjišťovali: Z data-
bází Rady vlády pro vědu a vý-
zkum lze zjistit za období
2003–2007 výsledky včetně je-
jich vědecké »váhy« za celou
fakultu, ale nikoli za obor.
Lze posčítat výsledky za

obor sociologie, ale nelze k
nim přiřadit jejich přesnou vá-
hu (zda šlo o článek v prestiž-
ním, tzv. impaktovaném časo-
pise, nebo v méně význam-
ném).

Jak hodnotíme výsledky:
Rozhodli jsme se pro druhou
metodu, tedy kolik peněz na
sociologický výzkum škola zís-
kala a kolik výsledků za to vy-
tvořila (obojí v přepočtu na
jednoho pedagoga).
Protože jsme nemohli přes-

ně stanovit vědeckou váhu, vý-
sledky nenásobíme jako u ji-
ných žebříčků třemi.

Když studovat sociologii, tak nejlépe v Brně
V kategorii »zá-
jem o školu«
nebylo možné
sestavit pořadí:
některé fakulty
dodaly neúplná
data. Případně
dodaná čísla vý-
razně neodpoví-

dala údajům z dostupných data-
bází. Následující údaje jsou pro-
to pouze orientační.
Nejvyšší převis poptávky byl

na brněnské FSS (přijímali jen
343 z 1545 přihlášených, tedy 22
%). Na pražské FF 55 ze 171 (32
%), v Plzni 116 z 267 (43 %).
U zbylých dvou nebylo možné

zájem o obor sociologie vyhod-
notit, ani použít loňská čísla.
Nejpevněji experti byli roz-

hodnuti pro FF UK (80 % přija-
tých se i zapsalo). V Plzni to by-
lo 53 % (62 zapsaných z 116 při-
jatých). V Brně jen necelých 40
% (135 z 343). U zbylých dvou
nešlo zájem o školu vyhodnotit.
Relativně nejvíce doktorandů

hlásí pražská FF (46, jako by po-
kračoval každý třetí). Její sester-
ská FSV jich má 86 (jako by po-
kračoval zhruba každý pátý). Br-
něnská FSS pouze 56 (to by od-
povídalo každému desátému stu-
dentovi). V Olomouci je dokto-
randů osm (3,4 %), v Plzni žád-

ný. Loni mladé akademiky, na ja-
ké se HN ptaly, neměl nikdo. Le-
tos má přinejmenším Brno do-
centa na půl úvazku a Plzeň na
celý, což je 10 % tamních akade-
miků. »Na katedře působí do-
cent ve věku 33 let na plný úva-
zek. Nejde o »létajícího docen-
ta« – je zaměstnán jen na FF
ZČU,« říká vedoucí katedry Mar-
tin Kreidl.

Proč toto kritérium: Vysti-
huje poptávku po fakultě a její
reputaci.

Co jsme zjišťovali: Kolik
z přihlášených v posledním přijí-
macím řízení bylo přijato; kolik
z přijatých se zapsalo; kolik má

škola doktorandů v poměru ke
studentům; podíl docentů do 40
let a profesorů do 50 let (vyjad-
řuje zájem úspěšných doktoran-
dů o další vědeckou kariéru;
zdravě se rozvíjející fakulta by
měla mladé akademiky mít).

Jak hodnotíme výsledky:
První dvě kategorie nebylo mož-
né hodnotit vůbec: FSV UK do-
dala agentuře MOOG & Partner
data pouze za celou fakultu, FF
UP nerozlišila zapsané a přihlá-
šené. V poslední kategorii, podíl
mladých vědců, některé fakulty
ohlásily výrazný meziroční pří-
bytek, který neodpovídá oficiál-
ním životopisům na internetu.

Škola věda* absolventi světovost experti zájem celkem
1. FSS MU 4,5 5 4 5 - 18,5
2. FSV UK 4,5 3,5 3 4 - 15
3. FF UK 3 3,5 5 3 - 14,5
4. - 5. FF ZČU 1,5 1,5 2 1 - 6
4. - 5. FF UP 1,5 1,5 1 2 - 6

* poznámka – vysvětlivka ZDROJ: HN

1.
F. sociálních studií

Masarykovy univerzity
BRNO 2.

Fakulta sociálních věd
Univerzity Karlovy

PRAHA 3.
Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy
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NABÍDKA BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
NA EKONOMICKÉ FAKULTĚ VŠB – TU OSTRAVA

*studium probíhá v Ostravě, pokud není uvedeno jinak.
KONTAKT:

Studijní odd. EkF VŠB-TUO, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1
www.ekf.vsb.cz, e-mail: kontakt.ekf@vsb.cz, tel.: +420/597 322 331, fax: +420/596 110 467

Proč je tato fakulta
správnou volbou?

• jedna z největších ekonomických
fakult v republice s více než třicetiletou
působností

• je součástí univerzity s bohatou tradicí,
umístěna v centru města

• kvalitní studium a odpovídající uplatnění
absolventů v praxi

• ucelená komplexní nabídka mnoha
studijních oborů v bakalářském
a magisterském stupni v rozmanité skladbě,
a to formou prezenčního, kombinovaného
i distančního studia

• možnost studia vybraných studijních
oborů na detašovaných pracovištích

• pestrý výběr volitelných předmětů
• výuka vybraných studijních oborů

v anglickém jazyce
• možnost pokračovat v doktorském studiu

a studiu MBA na fakultě
• možnost zdarma absolvovat studium

odborných předmětů (pedagogické studium)
• atraktivní zahraniční stáže pro

studenty (podepsané a realizované smlouvy
s 58 univerzitami v Evropě na výměnu
studentů i pedagogů v rámci projektu
ERASMUS)

• rozmanitá nabídka kurzů (jazykových,
počítačových, sportovních)

• evropský nadstandard didaktického
a počítačového vybavení včetně
internetové dostupnosti

• jedny z nejmoderněji vybavených
a nejlevnějších kolejí v republice

• bohaté kulturní a sportovní vyžití
• nejmodernější sportovní areál

Studijní programy
a obory (forma)*

EKONOMIKA A MANAGEMENT
Sportovní management – také v Uherském
Hradišti (prezenční)
Marketing a obchod (prezenční)
Ekonomika podniku – také ve Valašském
Meziříčí (prezenční)
Ekonomika cestovního ruchu
– jen v Uherském Hradišti (prezenční)
Management (prezenční)
Účetnictví a daně (prezenční)
Ekonomika a právo v podnikání
(prezenční)
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
A SPRÁVA
Eurospráva – také ve Valašském Meziříčí
(prezenční i kombinovaná)
Národní hospodářství (prezenční)
Finance (prezenční)
Regionální rozvoj (prezenční)
Veřejná ekonomika a správa (prezenční
i kombinovaná)
– také v Šumperku (kombinovaná)
Ekonomická žurnalistika (prezenční)
KVANTITATIVNÍ METODY
V EKONOMICE
Metody řízení a rozhodování
v ekonomice (prezenční)
SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ
A INFORMATIKA
Systémové inženýrství
a informatika (prezenční)
Aplikovaná informatika
– také ve Valašském Meziříčí (prezenční)
Informační a znalostní management – jen ve
Valašském Meziříčí (prezenční)
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