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Tvář časopisu

Týdeník Euro je nejprodávanějším titulem soustředěným na byznys 

a byznysmeny v České republice. Tento titul si již od roku 1998 

každý týden předplácejí tisíce profesionálů z kategorií decision 

makers a opinion makers, kteří rozhodují o prosperitě České republiky, 

o stomiliardových investicích a milionech pracovních míst. Pro tyto 

čtenáře je týdeník Euro jediným specializovaným týdeníkem typu B2B 

na domácím trhu.

25 000
náklad 

a distribuce
Na trhu od 
roku 1998

Jediný 
specializovaný 

týdeník B2B
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MONITOR – svižný zpravodajský servis, kde najdete redakcí vybrané 

události minulého týdne. Místo, kde naleznete často i nové zásadní 

události, o nichž se redakce dozvěděla těsně před uzávěrkou a již 

neměla na jejich zpracování čas. Má několik následujících podrubrik.

ODPOSLECH – informace z kuloárů, které jste ještě nikde jinde nečetli 

a zřejmě si je ani nikde jinde nepřečtete. Mají často nekorektní 

a humorný nádech.

OZVĚNY – krátké a vtipné glosy k hlavním událostem uplynulého týdne. 

Všímají si i událostí, které zůstaly poněkud nespravedlivě opomenuty.

INfOgRafIka – každý týden přinášíme jednu vyčerpávající 

infografiku pro náročné čtenáře.

INVESTICE TýDNE – nejzajímavější události týdne, které by neměly 

ujít investorům, včetně doporučení, do čeho se vyplatí vložit peníze, 

případně kterých investic se raději vyvarovat.

TÉMa – hlavní materiál vydání, který přináší nová odhalení nebo 

analyzuje zásadní byznysové a politické události. Mnohdy bývá 

doplněno o zahraniční srovnání. Hlavní téma týdeníku Euro je velmi 

často podkladem pro obálku týdeníku.

ROZHOVOR – každý týden přinášíme jeden obsáhlý a exkluzivní 

rozhovor s lidmi z kategorie „decision makers“, tedy těmi, kteří 

skutečně ovlivňují vývoj České republiky.

NÁZORY – názorová rubrika tvořená největšími osobnostmi týdeníku 

Euro, zejména pak komentátorem Pavlem Páralem a analytikem 

Miroslavem Zámečníkem. Rovněž má několik stálých podrubrik.

kOMENTÁŘ – hlavní komentář vydání, který je velmi obsáhlý a je 

věnován jedné důležité události uplynulého týdne.

ESEJ – názorový text na aktuální téma, další důkaz toho, že týdeník 

Euro aktivně ovlivňuje smýšlení společnosti.

MakRO – ekonomický komentář hlavního analytika týdeníku Euro 

Miroslava Zámečníka, který reaguje na komentář Project Syndicate.

VTIP – kreslený vtip od známého českého ilustrátora Jiřího Slívy.

REPORT – hlavní zpravodajský proud týdeníku Euro z velké části 

věnovaný investigativní žurnalistice.

LIgHT – i nároční čtenáři vyhledávají oddychové čtení. Rubrika Light 

je věnována lehčím tématům, ať už cestování, gastronomii, módě 

či testům luxusních vozů. Součástí rubriky je každý týden recenze 

restaurace, jedna z posledních skutečně nezávislých.

BUSINESS – rubrika soustředěná na B2B, částečně věnovaná našim 

partnerům. Zahrnuje komentáře manažerů, personální změny či 

krátký přehled dění ve společnosti. Poslední strana – nazvaná Doslov – 

je věnovaná významné postavě byznysu, která v uplynulých dnech 

zemřela.

Ilustrační ukázky

„Nenávist pachatelů nepovede 
k naší nenávisti. Nerozdělí nás, naše 
soudržnost nezeslábne. Budeme 
silnější, když budeme napadeni.“
Německý prezident Joachim Gauck o berlínském útoku. Řekl to krásně, bohužel platí moudro: 
Kdykoli si budete připadat bezvýznamní, vzpomeňte si, že Německo má prezidenta.
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„Jsem přesvědčen, že kdybych 
kandidoval znovu a nabídl 
Američanům své vize, dokázal 
bych mobilizovat většinu lidí, 
aby se za ně postavili.“

„Co paměť sahá, Miloš Zeman 
nikdy skutečně nepracoval. 
On nemá s normálním člověkem 
vůbec nic společného.“

„Ať Obama chytne nemoc šílených 
krav poté, co bude odhalen jeho 
vztah s krávou, zemře a bude 
pohřben na kravské pastvině.“

Sociálnědemokratický poslanec Stanislav „Kůl v plotě“ Huml vcelku správně identifi koval, 
že mladí lidé jeho stranu volit nebudou. Jen kolem hlavy jim asi nelétají drony, ale dredy.

„Osobně ale tvrdím, že ti kluci s dronama 
sociální demokracii volit nebudou, budou 
nakonec s tou marihuanou volit Piráty.“

„Osobně ale tvrdím, že ti kluci s dronama 
sociální demokracii volit nebudou, budou 
nakonec s tou marihuanou volit Piráty.“

Novoroční přání spolutvůrce Trumpovy volební kampaně Carla 
Paladina dokazuje přenositelnost obávané choroby na lidi.

Bookmaker a muzikant Michal Horáček o svém největším soupeři v boji o Hrad.

„Jsem přesvědčen, že kdybych 

Američanům své vize, dokázal 
bych mobilizovat většinu lidí, 

Bookmaker a muzikant Michal Horáček o svém největším soupeři v boji o Hrad.Bookmaker a muzikant Michal Horáček o svém největším soupeři v boji o Hrad.

aby se za ně postavili.“

Barack Obama je 
přesvědčen, že on 
by Donalda Trumpa 
porazil. Správně, je 
stále třeba připomínat: 
Hillary to totálně 
zpackala.
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Jsme SPECIALISTÉ v investiční výstavbě

NAŠE SLUŽBY JSOU KOMPLEXNÍ
s vysokou profesní kvalitou a důrazem na spokojenost klientů.

 project management
 construction management
 koordinátor BOZP

 value engineering
 inženýrská činnost
 technický dozor

Stavte chytře!

www.invin.cz
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Fidel a jeho fousáči
Před 182 lety dokázaly USA poprvé a na-
posledy splatit národní dluh. Alamani pře-
kročili zamrzlý Rýn a vydrancovali Galii 
(366), „barbudos“ obsadili Havanu (1959) 
a Francouzi poslali Dreyfuse na Ďábel-
ské ostrovy (1895). To nejdůležitější se 
však jako obvykle dělo u nás doma. Josef 
Rössler-Ořovský sjel Václavské  náměstí 
na lyžích (1887) a Večerníček roku 1965 
poprvé pronesl své „dobrý večer“.

Dva pohárky k oduševnělosti
Čistič na vany Bojaryšnik (Hloh) zahubil 
v Irkutsku 77 lidí. Někdo ho pančoval me-
tanolem a to je zrada – pití průmyslových 
svinstev má v Rusku tradici. Zkuste  třeba 
Čubčí vnitřnosti spisovatele Jerofejeva – 
pivo Žigulovské 100 ml, šampon Sadko 
30 ml, šampon proti lupům 70 ml, dezin-
fekce proti lezoucímu hmyzu 20 ml – a jak 
píše autor, „už po dvou pohárech se člo-
věk stává oduševnělým“.

Porušení řádu, vole
Tenistka Strýcová trpí samomluvou. Když 
nedávno netrefila míč, zaklela: „Ty vole, 
prostě mě sere tady ta chyba, vole.“ Sudí 
ji slovy „porušení řádu, nevhodné vyjad-
řování“ napomenula. Chvíli to vypadalo, 
že nic, pak se ale Strýcová po další chybě 
svalila na zem a sudí zlomyslně napově-
děla: „Porušení řádu, vole, spadla jsem.“ 
Jak se zdá, její legendární hláška – „pros-
tě mi m..á v hlavě“ – nebyla úplně od věci.

Kameňák, nebo život
Zdeněk Troška otevřel o Vánocích no-
vinářům duši. Režisér a autor kuchařky 
Nebe v hubě aneb Chrocht, chrocht pro-
zradil, že je „nadšený všežravec“, ale ni-
koli „brouk Pytlík“, a dodal, že chystá film: 
když sežene peníze, bude to pohádka, 
když ne, tak komedie. Mrazivěji neuměl 
vydírat ani padrino Corleone. Bůh ví, že 
Troškovy pohádky nejsou nic moc, další 
Kameňák by ale země už fakt neunesla.

gepardů žije v přírodě. Mohou za to 
choutky arabských boháčů, kteří se rádi 
mazlí se skvrnitými kůžemi a malými ge-
pardíky. Měli by toho využít čeští mysliv-
ci a konečně vyzrát na přemnožené nut-
rie. Stačilo by jim udělat na záda pár fleků 
a natočit v arabštině propagační video 
Česko země malých, ale hrdých gepar-
dů. Šejky (místo nesolventních plyšáků) 
by svážela cestovka známého islamofila 
 Tomia Okamury.

Andrejovy počty
Ministr financí oprášil starý trik. Na ko-
nečné metra Letňany chce vybudovat 
obří vládní komplex, sestěhovat do něj 
úředníky a „paláce“ v centru Prahy pro-
dat. Neříká však podstatnou věc: kdo ty 
desítky prázdných budov koupí. O tom lze 
jen spekulovat. Že by snad Agrofert po-
třeboval výrobní halu, ANO nové ústředí, 
Lidové noviny hezčí sídlo a Adrej zatoužil 
po pár dalších Čapích hnízdech?

Haló, tady Nosková
Od dob husitů nesvedl válečnou píseň za-
zpívat nikdo tak děsivě jako  Alexandrovci. 
Na pád jejich letounu do moře  reagoval 
každý po svém. Zeman státnicky, Gott 
s noblesou a Míša Nosková slovy: „Snaži-
la jsem se je kontaktovat, ale nikdo z nich 
není online.“ My si bývalé málemsuper-
star vážíme a na slovo jí věříme. Kdyby 
třeba tvrdila, že v telefonu slyšela šplou-
chat vodu, neřekli bychom ani popel.

Země tisíce pravd a vůní
Šéf českého biatlonu Jiří Hamza prohlá-
sil, že ruský dopingový skandál divně vy-
padá a smrdí. Měl pravdu, ovšem  ruský 
server Life.ru přinesl článek s titulkem 
Čeští reprezentanti: Rusko divně vypadá 
a páchne. Někoho to možná zarazilo, ov-
šem znalci Rádia Jerevan si vzpomněli 
na marx leninskou definici tanku: „Vozidlo 
pro turistické výlety do přátelsky smýšlejí-
cích zemí. Umí také střílet na pozdrav.“

Život a umučení sv. báby Kimové
Většinu křesťanů v Severní Koreji vyhubil 
již „Nebeský vůdce“ Kim Ir-sen. Jeho vnuk 
„Velký pokračovatel“ Kim Čong-un se nyní 
rozhodl, že definitivně skoncuje s dalším 
zdrojem západní dekadence – Vánocemi 
a 24. prosince se bude slavit už jen jako 
den narození jeho babičky Kim Čong-suk. 
Hodné děti dostanou pionýrský odzná-
ček, ty zlobivé vezme „Svatá matka revo-
luce“ na saních do koncentráku.
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VÍCE PROSTORU, 
SVĚTLA A KOMFORTU
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Předpovídaná tržní 
apokalypsa se loni nekonala. 

Letos půjde o to, jestli je 
zažehnaná, nebo jen odložená

Fokus   Investice  
Daniel Deyl
deyl@mf.cz

Vladan Gallistl
gallistl@mf.cz
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a tušení pádu
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TÉMa

Luboš Heger
heger@mf.cz

Když vymyslíte letadlo, 
vymyslíte i letecké neštěstí. 

Takhle jsme vymysleli 
newsfeed na Fakebooku IL
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24 Paskvil news
30 Jak přijít k penězům
32 České banky sypou nejvícReport
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24 Paskvil news
30 Jak přijít k penězům
32 České banky sypou nejvíc

32 DTest chystá další hromadnou aukci energií
33 Ministerstvo se vzepřelo ÚOHS
34 Dvě energie, 80 dodavatelů a 170 nabídek

36 Mýtná odysea
38 Jak nasadit uši 
40  Nacionalismus je pro moderní stát nezbytný

Report   Facebook  
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Jan Novotný
novotnyj@mf.cz
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Miroslav Kalousek 
už dávno nesrší 

sebevědomím. Aby 
jeho TOP 09 přežila 

příští volby, je ochoten 
se dohodnout. Téměř 

s kýmkoli, kdo 
není ANO
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Malé dějiny populismu
Název i logika populismu vznikly v Kansasu roku 
1891. Chuť bojovat ve jménu „lidu“ proti „tyranii elit“ 
převzala Evropa – kupodivu – až o sto let později

42_44_EU_01_Esej.indd   42 29.12.2016   16:06:49
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Lubomír Heger
heger@mf.cz 

„Globalizace pro obyčejné lidi nefunguje,“ 
řekl na počátku prosince minulého roku 
kanadský premiér Justin Trudeau pro list 
Guardian. Co tím přesvědčený kosmopo-
lita, v jehož zemi globalizace prokazatel-
ně funguje, v rozhovoru s „elitářským“ brit-
ským deníkem vlastně myslel? Asi ne to, že 
by volný obchod nezvyšoval – dokonce i v 
časech recese – bohatství zemí i podstatné 
většiny lidí více než izolacionismus a ob-
chodní bariéry. Nýbrž to, že značná část 
občanů západních zemí přijala za svou vizi 
světa, v níž chamtivé elity obsluhují hlavně 
samy sebe a potom ještě různé „příživní-
ky“ z řad menšin, ale účet nakonec zapla-
tí „obyčejní lidé“ – rozuměj zaměstnanci 
a živnostníci, jejichž status je následkem 
měnícího se světa ohrožen. Trudeau si 
možná přečetl pozoruhodnou knihu od 
Johna Judise s názvem „Populistický vý-
buch“ (The Populist Explosion), v níž ame-
rický politolog poskytl dosud nejvýstižněj-
ší popis toho, co se poslední dobou děje.

Shrnuto na několika řádcích: 
1) Populismus vymysleli (a sami si ho po-
jmenovali) Američané nezatíženi mar-
xismem, kteří periodicky zhruba každých 
30 až 40 let vedou pracující lid proti „odtr-
ženému establishmentu“. 
2) Politický systém v USA zaručí, že toto 
hnutí během jedné dekády vyprchá, ale ré-
toriku mezitím převezmou hlavní strany. 
Donald Trump je první odchylkou od toho-
to vzorce. 
3) Populismus není ideologie, ale politic-
ká logika – způsob uvažování. Levicový po-
pulismus je dyadický (vede masy proti eli-
tám), pravicový je triadický (vede střední 
třídu proti elitám a menšinám). 
4) Západoevropský populismus byl dlou-
ho zablokován fašisty a komunisty, takže 
mohl vykvést až v 70. letech, kdy se zhorši-
la hospodářská situace. Na rozdíl od USA 
evropští populisté nezanikají, ale přetr-
vávají desítky let (vlivem parlamentního 
systému). 
5) Populismus nemá jednotnou de¢ nici 
pro „lid“ (zprvu to bývají živnostníci, poz-
ději i dělníci) ani pro „elity“ (zprvu ¢ nanč-
níci, později též intelektuálové). 
6) Populisté musejí z logiky věci žádat ne-
splnitelné (ne snížení imigrace o tolik 

a tolik procent, nýbrž rovnou deportaci 
nebo zeď na hranici s Mexikem), když se 
ocitnou ve vládě (Syriza), postihne je krize 
identity a změní se v běžnou stranu. 
7) Nástup populistů bývá varovným signá-
lem, že se blíží krize. Následně se populis-
té stávají katalyzátorem změn. 
8) Základnou populistů jsou „štamgasti“ 
v hospodách, jejichž hlas patříval socia-
listům. Odklon stran práce k politickému 
středu umožnil vznik nových hnutí. 
9) Palivem populistické exploze je stag-
nující prosperita středních tříd a raketový 
vzestup ¢ nančních elit. 
10) Politický střed se zkompromitoval sli-
bem, že globalizace „jako přílivová vlna 
zvedne všechny lodě“ (Ronald Reagan). 
Spoustu „lodí“ ovšem nezvedla.

Made in USA
V květnu 1891 členové Farmářského sdru-
žení z amerického Středozápadu, kte-
ří se časem přetvořili na People’s Party 
(Lidovou stranu), po-
užili slovo populistic-
ký k popisu vlastních 
cílů. Těmi bylo při-
mět vládu, aby bráni-
la pracující lid proti 
bankám (ty po propa-
du cen skoupily ma-
jetek zkrachovalých 
farmářů), vyhostila 
námezdní síly z Číny 
a Portugalska (předá-
ci v čele s Ignatiem 
Donnellym hovoři-
li o „vpádu Mongolů“) 
a bojovala proti ne-
rovným podmínkám. 
Jejich desetileté an-
gažmá (v Kongresu 
získali deset procent 
hlasů) mělo zásad-
ní vliv na budoucího prezidenta Theodora 
Roosevelta, který v prvním desetiletí 
20. století vytáhl do boje proti korporacím. 
O 40 let později se totéž povedlo demokra-
tu jménem Huey Long, jehož hnutí Share 
Our Wealth (Sdílejme bohatství – poprvé 
v historii zaútočilo na ekonomickou nerov-
nost jako takovou) přimělo za hospodář-
ské krize F. D. Roosevelta k rozsáhlým so-
ciálním reformám známým jako „druhý 
New Deal“.

Pravá populistická revoluce, kte-
rá vytvořila základnu pro budoucí taže-
ní Donalda Trumpa, se odehrála o dalších 
40 let později. Opřela se o nově vzniklou 

voličskou skupinu, které dal sociolog 
Donald Warren jméno středoameričtí ra-
dikálové (MARs). Popsal ji takto: nejsou 
to ani levičáci, ani pravičáci, ani liberálo-
vé, ani konzervativci. Mají střední, niko-
li vysoké školy. Kvali¢ kovaní dělníci, pro-
dejci, živnostníci. Častěji muži než ženy. 
Jsou pro rasovou segregaci a věří v „zákon 
a pořádek“. Dříve volili demokraty, ale vadí 
jim jejich koncentrace na občanská práva 
a menšiny (tzv. sekulární kontrakultura). 
Vláda podle nich zvýhodňuje nejbohatší 
a nejchudší, avšak zanedbává střední tří-
du. Kandidát za nezávislé George Wallace 
to počátkem 70. let shrnul do sloganu: 
Chceme bránit průměrného (rozuměj bí-
lého) Američana proti tyranii byrokratů ve 
Washingtonu. Podstatné je, že agendy se 
před volbami roku 1972 zmocnil Richard 
Nixon a použil ji jako palivo pro svou kam-
paň a republikány – do té doby zástupce 
velkého byznysu – kouzelně přetransfor-
moval na bojovníky proti zkorumpované-

mu establishmentu.
Středoameričtí 

radikálové ze scé-
ny už nikdy nezmi-
zí a budou se perio-
dicky hlásit o slovo 
během kampaní 
Rosse Perota, Pata 
Buchanana a dalších 
republikánů. Jejich 
priority lze popsat 
zkratkou „právo, po-
řádek & made in USA“. 
Víra, že Amerika vol-
ným obchodem vy-
klidila pole Číňanům 
a Mexičanům, se 
o 40 let později nád-
herně vynásobí hos-
podářskou recesí 
a umocní terorismem 

přicházejícím ze zahraničí. A promění se 
v lásku, jakmile nějaký autenticky půso-
bící populista označí cizince za příživní-
ky, washingtonské lobbisty za podvodní-
ky a zaútočí na globalizaci. Otázkou tedy 
je, proč se to povedlo až za dalších 40 let 
Donaldu Trumpovi.

Platiči a neplatiči
Evropa populismus v dnešním smyslu ne-
znala do 70. let, kdy se zadrhl tři dekády tr-
vající hospodářský růst, výroba se pře-
sunula do třetího světa, námezdní síly 
ze zahraničí upadly do nezaměstnanosti 
(ale nevrátily se domů) a rozšířila se „blbá 

Víra, že Amerika 
volným obchodem 
vyklidila pole Číňanům 
a Mexičanům, se 
o 40 let později 
nádherně vynásobí 
hospodářskou recesí 
a umocní terorismem 
přicházejícím ze 
zahraničí.
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Karlovo dobro
Miliardář a matematik Karel Janeček si 
nedá pokoj. Už před časem si řekl, že 
podobnými algoritmy, jakými vydělává na 
burze, napraví i českou politiku, protože ji 
zaneřádili samí „zlojedi“. Vyrazil tehdy kvůli 
tomu na šamanské turné – a skončil. Teď se 
nebezpečně blíží druhá přímá prezidentská 
volba a Janeček chce podobným způsobem 
před „zlojedy“ uchránit i Pražský hrad. 

Spustil proto webovou hru Prezident 21, 
jejímž cílem je – jak jinak – „najít takového 
kandidáta, na kterém se shodne co nejvíc 
lidí“. A už se nám pomalu rýsuje řada 
„kvalitnějších osobností“: Šimon Pánek, 
Petr Pithart, Michal Horáček… Tedy samí 
„zlojedi“ dobra, dalo by se říct! A jen tak 
mimochodem: v demokratické prezidentské 
volbě 2013, což je svým způsobem také 
algoritmus, se na Miloši Zemanovi shodlo 
2 717 405 lidí. Jsem zvědavý, jestli tohle číslo 
Prezident 21 porazí.  HOL

Panorama   Slíva   Komentář  

Vyhlásit vítězství 
a do růží jít od toho
Alespoň při ukončení 
kurzového závazku by 
mohla ČNB běžet štěstí 
naproti

Miroslav Zámečník
zamecnik@mf.cz 

V listopadu 2013 našla centrální banka 
mezi komentátory a analytiky týdení-
ku Euro jedny z nemnoha zastánců své-
ho kurzového závazku. Pravda s jednou, 
byť nikoli nepodstatnou výhradou: že 
ČNB přijala tohle opatření pozdě. Tento 
způsob uvolnění celkových � nančních 
podmínek nabízel neúčinnější kom-
penzaci vládních rozpočtových restrik-
cí – v situaci, kdy česká ekonomika zno-
vu zabředávala do recese. 

České hospodářství sice nyní ne-
roste nijak závratným tempem, ale re-
kordní úroveň zaměstnanosti a vše-
obecný tlak na růst mezd podporují 
velmi solidní domácí spotřebu a nazna-
čují, že ekonomika pracuje lehce nad 
svým potenciálem. Koneckonců i „já-
drová in� ace“ poskočila a není už tak 

daleko od dvouprocentního in� ační-
ho cíle. Sousední Německo jako hlav-
ní obchodní partner je ve velmi podob-
ném taktu, v podstatě ji Bundesbanka 
ve svých posledních výhledech charak-
terizuje úplně stejně. Schválený český 
rozpočet také sotva můžeme označit za 
restriktivní.

Teď se ČNB nabízí elegantní výcho-
disko: ponechat sazby na současné 
úrovni a ukončit kurzový závazek někdy 
v době, až odkvetou narcisy a začnou 
kvést šeříky.

PR pohroma
Co si budeme povídat, zavedení kur-
zového závazku byla z hlediska pub-
lic relations zatím největší katastrofa, 
která se ČNB v polistopadové éře při-
hodila. Sérií kolapsů malých bank pro-
šla ČNB jako nůž máslem, stačilo vy-
platit vkladatele. Přitvrzení pravidel pro 
tvorbu rezerv a opravných položek, kte-
ré ukázalo díru v bilancích velkých po-
lostátních gigantů, veřejné mínění snad 
ani nezaregistrovalo. Dokonce ani pád 
IPB reputaci centrální banky nepozna-
menal zdaleka tolik jako vesměs pro-
spěšné a obhajitelné zavedení kurzu 
sedmadvaceti korun za euro v listopa-
du 2013. 

Mnohaměsíční verbální přípravy vy-
šly nadarmo; i ti, kteří měli číst a vě-
dět, byli překvapeni, natožpak pracují-
cí lid, který se dodnes cítí poškozen, ba 
okraden. Potom máte problém vysvět-
lit nejen to, že intervence proti koruně 
pomohly v malé otevřené ekonomice ex-
portu, zaměstnanosti a hospodářskému 

růstu. Máte problém vysvětlit i samotný 
fakt, že intervence mají účetní protihod-
notu v nárůstu devizových rezerv ČNB, 
která má nastřádanou ohromnou muni-
ci pro obranu stability měny do budouc-
na. Takže všem snahám navzdory se 
z komunikačního hlediska jednalo a jed-
ná o pozoruhodně nepovedenou opera-
ci, která se navíc tre� la do všeobecného 
nárůstu nedůvěry vůči institucím a eli-
tám. Ti členové bankovní rady, kteří byli 
tehdy u toho a hlasovali pro, to budou do 
konce života zřejmě vnímat jako nevděk, 
ale je to také velmi silné varování a lekce.

Pohlídat načasování
Stejně jako ve spoustě jiných oblas-
tí i tady platí, že timing is everything. 
ČNB otálela s nasazením kurzového zá-
vazku příliš dlouho na to, aby jej umě-
la robustně makroekonomicky obhá-
jit (nejen in� ačním cílením, ale i recesí), 
neměla by však opakovat stejnou chy-
bu v opačném gardu a otálet s odchá-
zením. Promeškat vhodný čas a ohlásit 
vítězství ve chvíli, kdy česká ekonomi-
ka kurzový závazek nepotřebuje, a ris-
kovat to, že se za všeobecného aplau-
su stane předmětem politiky nezávislý 
status centrální banky?  

Narcisky jsou příliš brzy pro uchová-
ní cti a dostatečné makroekonomické 
obhajoby ústupu, růže nejspíš trochu 
pozdě na vyladění kurzu koruny do hla-
diny lahodící perspektivě mírně levněj-
ší dovolené, jež zároveň nepoškodí eko-
nomiku. Šeříky až bílé začnou kvést… 
a my uvidíme, zda bankovní rada umí 
běžet štěstí naproti. 
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Sobotkovo perpetuum
Premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka není 
úplně revoluční typ, to spíš evoluční. Co se ale 
pod ním po fi asku v krajských volbách znovu 
řádně rozhoupala předsednická židle, již miluje 
nade vše, zavelel k revoluci. A to konkrétně 
daňové, jak jí sám říká. Není složitá, jak už to 
bývá: ČSSD chce v Česku zavést blahobyt tím, 
že zvýší daně všem, kdo něco vytvářejí, a jejich 
peníze pak pošle na účet těm, kdo… 

Svým voličům, samozřejmě. Plus možná 
i těm, kdo ČSSD už nevolí, jejichž hlas ale 
strana potřebuje, nemá-li následovat ODS 
do zapomnění. Tedy pardon: k hegemonii. 
Je to jistě zajímavý koncept blahobytu. 
Jak si Sobotka své nové perpetuum na 
blahobyt představuje v praxi, nastínil v České 
televizi: jakmile po volbách zvýší daně 
zaměstnavatelům, oni za to obratem zvýší 
platy zaměstnancům. Tak určitě!  HOL

Panorama   Slíva   Komentář  

Havárie v rýžovišti
Obavy o funkčnost 
policie a vyšetřování 
kauz zasahujících 
do vysoké politiky 
po odchodu svatého 
Roberta Šlachty se 
evidentně vůbec 
nepotvrdily 

Pavel Páral
paralp@mf.cz

Dárek, který nadělily orgány činné v trest-
ním řízení pod stromeček sociálním de-
mokratům a ODS, připomíná balíček od 
Usámy. Ten výbuch může rozmetat zby-
tek tradičních politických struktur a umést 
cestu k absolutní moci Andreji Babišovi. 
To, že je poněkud kuriózní, když se odhale-
ní machinací s evropskými dotacemi bude 
slavit zrovna na Čapím hnízdě, na tom 
zřejmě nic nezmění.

Bohuslav Sobotka se může tisíckrát za-
klínat, že jde o daň za spolupráci s ODS 
v Ústeckém kraji a věci z minulosti, když 
mezi obviněnými je šéf karlovarské organi-
zace ČSSD či náměstek socialistického mi-
nistra průmyslu.

Je obtížné posoudit, nakolik jsou vzne-
sená obvinění relevantní. Policií vyčíslená 
škoda téměř čtrnáct miliard z devatenác-
ti celkem rozdělovaných nevyvolává zrov-
na pocit, že tady máme před sebou dobře 
odvedenou práci vyšetřovatelů, a advoká-
ti budou mít poměrně široký prostor pro 
zpochybňování viny svých klientů, když 
žalobce operuje se zjevnými nesmysly. 
Že vyšetřování míří na osoby, o nichž ne-
jen dobře zasvěcení insideři vědí, že prá-
vě oni, a nikoli volení zástupci lidu ovláda-
li politiku a hospodaření hned dvou krajů 
na západní hranici země, na tom toho pří-
liš nemění. Jedna věc je vznést obvinění 
na základě již usvědčeného a odsouzené-
ho úředníka Kušnierze, který nechce zů-
stat sám v louži bez pomoci svých parťá-
ků a bývalých šéfů, druhá věc je dokázat, 
že jeho svědectví má oporu v realitě. A jak 
známe českou policii a státní zastupitel-
ství, není nikde psáno, že jim to opravdu 
klapne. Ani ten Rath zatím nesedí, protože 
se vloudily nějaké chybičky.

Z hlediska zničujícího dopadu na ČSSD 
je to ale celkem lhostejné. Svým způsobem 
je to tak trochu originální projev historic-
ké spravedlnosti. Existenci krajů jako zcela 
zbytečného stupně samosprávy prosadi-
la právě ČSSD na počátku tohoto století ve-
dena touhou nakrmit své zasloužilé funk-
cionáře dobře placenými funkcemi. To jí 
ale vzápětí pod nosem vyfoukla ODS díky 
modré tsunami, při níž v roce 2004 v kraj-
ských volbách obsadila všechna hejtman-
ství v zemi, a udělala tak první krok ke své 
zkáze. Právě kolem krajských gubernáto-
rů se vytvořila síť těch slavných partajních 
kmotrů jezdících na stranické kongre-
sy ODS v luxusních vozech s provokující-
mi poznávacími značkami a chlubícími 

se přitom v barech před objektivy fotore-
portérů štosy bankovek. Krajské úřady se 
staly rýžovacím sítem na řece eurodotací 
a lokální zlatokopové pak ovládli i centrál-
ní politiku přes dílčí a marný odpor Mirka 
Topolánka. Jeho nástupce Petra Nečase 
poté odřezávání těchto struktur od moci 
stálo politický život a vyneslo mu trestní 
stíhání.

Že mezitím rýžoviště převzala ČSSD 
i s odesáckým know-how asi nikoho ne-
překvapí. Ani to, že levicová parta byla 
zřetelně méně obratná, až tak, že středo-
českého hejtmana Davida Ratha chytla po-
licie s miliony v krabici od vína. Nyní pozi-
ce v krajích přebírají lidé z ANO, Starostů 
a nezávislých a podobné nové svěží tvá-
ře a řeka eurodotací teče a poteče dál. A jak 
dobře víme, zloděje dělá příležitost.

Oč lepší by bylo žití v Česku, nebýt kra-
jů a eurodotací. Možná to v tomto týdnu 
už začíná chápat i Bohuslav Sobotka, kte-
rý se nyní s kauzou ROP Severozápad bude 
marně potýkat až do sněmovních voleb, do 
nichž zbývá deset měsíců mimořádně tvr-
dého a agresivního politického boje. A tře-
ba se na vyschnutí té dotační řeky nakonec 
začne těšit i Andrej Babiš. 
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Existenci krajů jako zcela 
zbytečného stupně 
samosprávy prosadila právě 
ČSSD na počátku tohoto století 
vedena touhou nakrmit své 
zasloužilé funkcionáře dobře 
placenými funkcemi. 
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NÁZORY

Prolamujeme tabu
Ve spolupráci 
s badmintonistou 
Petrem Koukalem 
přesvědčuje Sanofi  
chlapy, aby chodili 
preventivně k doktorovi 

Václav Herz
herz@mf.cz

Jen pět procent mužů absolvuje pravi-
delné preventivní prohlídky. To je žalost-
ně málo, vysvětluje personální ředitelka 
Sano�  Group pro Českou a Slovenskou re-
publiku Anna Hudáková.

 ► Vaše společnost zvítězila v letoš-
ním ročníku soutěže Top odpovědná � r-
ma s projektem STK pro chlapy. Někdo to 
může vnímat jako další pokus o vydělá-
vání na lidském zdraví. Co je tedy cílem 
projektu?

 ◄ Vnímání této problematiky prošlo v po-
sledních letech velkou změnou. Zasloužily 
se o to jak samotné � rmy, tak změna spo-
lečenské atmosféry. Stárnutí populace 
a s tím související růst nákladů na zdravot-
ní péči kladou daleko větší nároky na sa-
motné farmaceutické � rmy, aby přesvěd-
čily společnost, že jejich léky zachraňují 
nejen životy, ale díky jejich neustále stou-
pající kvalitě hrají také naprosto klíčovou 
roli v udržitelnosti zdravotního systému. 
Mnoho farmaceutických � rem si zároveň 
uvědomilo, že se musejí daleko více zamě-
řovat na samotného pacienta, a to zejmé-
na v oblasti prevence. Sano�  je tradičně 
velmi silná v oblasti inovativních léků na 
diabetes a kardiovaskulární onemocnění, 
u nichž úspěch léčby velmi závisí na změ-
ně životosprávy pacienta a odpovědném 
přístupu k prevenci.

 ► Léky se přece zkvalitňují neustále, proč 
by tato skutečnost měla zásadně ovliv-
ňovat reputaci farmaceutických � rem? 
Většina pacientů je za vyléčení vděčná spí-
še lékaři než � rmě, která lék vyrobila...

 ◄ Jedním z důkazů může být právě pro-
jekt STK pro chlapy, který realizujeme 
s badmintonistou Petrem Koukalem. Jeho 
cílem je prolomit tabu o mužském zdra-
ví a zvýšit mezi českými muži povědomí 
o nutnosti pravidelných preventivních pro-
hlídek. Ty dnes pravidelně absolvuje pou-
ze žalostných pět procent mužské popu-
lace. Petr sám prodělal rakovinu varlat 
a preventivní prohlídku absolvoval doslova 
za pět minut dvanáct. 

Rozhodl se změnit společenské klima 
a my jsme hrdí, že se na projektu může-
me podílet s ním. Jen v letošním roce se do 
projektu zaregistrovalo 22 tisíc mužů. Díky 
spolupráci se sítí odběrových laboratoří 
Synlab se nám jen v průběhu léta podaři-
lo přesvědčit 632 „chlapů“, aby absolvova-
li preventivní odběry zaměřené na iden-
ti� kaci onkologických rizik, zvýšeného 
cholesterolu a hladin krevního cukru. Díky 
tomuto projektu jsme narazili na spous-
tu neuvěřitelných příběhů mužů, kterým 
preventivní prohlídka zachránila život 
a umožnila zahájit včas léčbu.

 ► Sano�  patří k iniciátorům Memoranda 
diverzita 2013, jehož cílem je zvýšit ne-
příliš oblíbenou genderovou vyváženost 
ve � rmách. Nemáte někdy pocit, že je 
toho tlaku na vyváženost až příliš? Jsou 
zde skutečně tak závažné překážky pro 
kariér ní růst žen?

 ◄ Existuje velmi zajímavý výzkum konzul-
tační � rmy McKinsey, který ukazuje jasnou 
korelaci mezi vyšší pro� tabilitou a diverzi� -
kovaným zaměstnaneckým týmem, a to ne-
jenom z hlediska genderu, ale také z hledis-
ka věku nebo národnosti. Ačkoli máme v top 
managementu více než polovinu žen, ne-
jde nám v první řadě o genderové statisti-
ky, ale zaměřujeme se zejména na podporu 

žen v jejich kariéře, soulad mezi vysokým 
pracovním nasazením a rodinným životem 
nebo maximální usnadnění návratu z ma-
teřské dovolené. Obecně se v oblasti diverzi-
ty soustředíme na šest skupin – ženy, rodiče, 
zaměstnance nad padesát let, mileniály, ex-
paty a handicapované. Dlouhodobě spolu-
pracujeme s ambasadory těchto skupin při 
realizaci na míru šitých zaměstnaneckých 
programů, jako jsou možnosti home o�  ce 
a � exi o�  ce, podpora babysittingu, mento-
ring, mezinárodní mobilita talentů nebo pří-
spěvek na mateřskou školku, který mimo-
chodem naši zaměstnanci preferovali před 
vznikem � remní školky. 

 ► Český systém vysokého školství je 
často kritizovaný za malou provázanost 
s praxí. Máte dostatek kvali� kovaných 
absolventů?

 ◄ Máme vlastní programy spolupráce 
s vysokými školami, které se týkají primár-
ně farmaceutických, lékařských a chemic-
ko-technologických fakult a v jejichž rám-
ci v Sano�  a Zentivě, která je součástí naší 
skupiny, absolvují každý rok stáže desít-
ky absolventů. Zhruba 20 procent z nich 
u nás posléze najde uplatnění. Protože 
ten systém funguje velmi dobře, začíná-
me tuto spolupráci otevírat také s dalšími 
fakultami zaměřenými na marketing, ob-
chod nebo � nance. 

Díky tomu, že jsme součástí globální 
skupiny, pak do Prahy na stáže jezdí také 
čím dál více absolventů ze zahraničních 
univerzit a zároveň my vysíláme naše kole-
gy na projektové stáže do zahraničí. Jsem 
přesvědčená, že v tomto ohledu jdeme 
dobrou cestou, koneckonců ve výzkumech 
atraktivity zaměstnavatelů pro absolven-
ty se pravidelně umísťujeme na předních 
pozicích. 
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Digitální transformace
V roce 2020 bude počítačová 
gramotnost nezbytná pro 
90 procent pracovních míst, 
říká Tibor Kolejak, ředitel 
Microsoftu pro divizi Offi  ce 

Václav Herz
herz@mf.cz

Nové digitální technologie jsou hnacím 
motorem změn, obracejí naruby osob-
ní a především profesionální životy mno-
ha lidí i celého byznysu. Podle Tibora 
Kolejaka z Microsoftu má z takzvané di-
gitální transformace užitek každá malá 
a středně velká � rma. „Desítky let bylo pro 
malé subjekty téměř nemožné soutěžit s vel-
kými � rmami a korporacemi, dnes jsou mo-
derní technologie vstupní bránou k jejich 
globálnímu úspěchu,“ říká Kolejak.

 ► Jak podle vás vypadá digitální 
budoucnost?

 ◄ Digitální budoucnost a s ní souvisejí-
cí transformace má tři roviny. První rovi-
na souvisí s tím, kam směřuje společnost, 
jaké digitální nebo technologické požadav-
ky bude přinášet. Očekáváme, že v úplně 
všech oblastech života budou informační 
technologie hrát důležitou roli. Statistiky 
z oblasti zaměstnanosti ukazují, že počet 
pracovních míst v Evropě, kde jsou potřeb-
né digitální a počítačové dovednosti, na-
růstá o sto tisíc ročně. Jiné predikce hovoří 
o tom, že v roce 2020 bude 90 procent pra-
covních míst vyžadovat počítačovou gra-
motnost, a také hovoří o tom, že na trhu 
bude chybět přes 700 tisíc lidí s digitálními 
dovednostmi.

Druhá rovina je o tom, co to bude do 
byznysu i privátního života přinášet. Zde 
opravdu nemám strach o množství nápadů 
a inovací. Když vidím tisíce startupů, kte-
ré ročně vznikají i zanikají, nebo i Microsoft, 
který v duchu svého poslání „umožnit lidem 

a organizacím dosáhnout více“ ročně přináší 
desítky novinek, zlepšení, produktů a řeše-
ní, jež pomáhají dělat věci jinak, lépe, rych-
leji a levněji. Třetí dimenze digitalizace je 
o tom, jak rychle a efektivně bude společ-
nost schopna adaptovat nové technologie 
a nasazovat je do reálného provozu. Hodně 
super nápadů zaniklo proto, že přišly buď 
příliš brzy, nebo si nenašly dostatečně roz-
sáhlou a ekonomicky zajímavou uživatel-
skou skupinu.

 ► Jaké technologie jsou v tomto ohledu 
klíčové?

 ◄ Existuje jich řada. Z našich pak O�  ce 
365 a Azure, dvě platformy, které urču-
jí náš směr a de� nují podstatu naší stra-
tegie. Zjednodušeně jsou to řešení, která 
si od nás můžete pronajímat za pravidel-
ný poplatek, mít je k dispozici kdykoli a od-
kudkoli a rozsah jejich využití řadit po-
dle potřeby. Škála produktů je rozsáhlá. Od 
serverů přes známé nástroje pro spoluprá-
ci O�  ce, Sharepoint, Skype for Business, 
Teams po nástroje na řízení bezpečnosti.

 ► Jak se digitalizace dotýká soukromé-
ho života lidí?

 ◄ Soukromý život je nedílnou součástí na-
šich vizi. „Konzumerizace“ IT je u nás už 
roky velmi důležité téma. Technologie, kte-
ré přinášíme do byznysu, dokážou velmi po-
zitivně ovlivnit soukromý život. Vezměme si 
například, že musím být na pracovní pora-
dě osobně ráno v devět a chci se vyhnout do-
pravní zácpě. Musím vstát brzy a nejpozdě-
ji v 7.30 už sedět v autě. Právě díky možnosti 
virtuální porady přes Skype for Business si 
nemusím dělat starosti s dopravou, můžu 
zůstat ve špičce doma, být o chvíli déle ráno 

s rodinou a v klidu se v 8.55 přesunu z obý-
vacího pokoje do pracovny, absolvuji hodi-
novou virtuální konferenci s kolegy a do � r-
my dorazím až později, když je již Bratislava 
průjezdná.

 ► Jaký je nárůst pracovní efektivity 
u „digitalizovaných“  rem?

 ◄ Každý případ je jiný. Mohu však zodpo-
vědně a s rukou na srdci říci, že když jsem 
byl před pár lety � nančním ředitelem čes-
kého Microsoftu a plně jsme začali využí-
vat Lync (předchůdce dnešního Skype for 
Business),  ̈ exibilní způsob spolupráce 
a virtuální porady, tak jsme ušetřili 45 pro-
cent pouze na cestovních nákladech na 
služební cesty za jeden rok.

A efektivita zaměstnanců? Když jsem 
minule cestoval na jednu akci z Popradu 
do Piešťan, nejel jsem autem, ale vlakem. 
Zpáteční cesta trvala kolem šesti hodin. 
Nemusel jsem řídit, připojil jsem se na in-
ternet a na � remní síť a celou dobu ces-
ty tam i cesty zpět jsem pracoval. Každý � -
nanční ředitel nebo majitel � rmy si umí 
spočítat, kolik � rmu stojí šest hodin jízdy 
nebo naopak šest hodin plnohodnotné prá-
ce člena vrcholného managementu. 

Technologie, které 
přinášíme do byznysu, 
dokážou velmi 
pozitivně ovlivnit 
soukromý život. 
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Aviaeuro

Avia – od legendární řady A po současnost
Pod křídly Czechoslovak Group 
připravuje Avia obnovení produkce 
středních nákladních vozidel

Automobilka Avia, která v roce 2019 osla-
ví 100 let své existence, byla v Letňanech 
původně založena jako výrobce letadel. 
Od roku 1947 k letadlům přibyla i náklad-
ní vozidla a právě ta se stala hlavní výrob-
ní náplní firmy v druhé polovině 20. století 
i v novém tisíciletí. Ač byla produkce v Avii 
v roce 2013 přerušena, letos v červen-
ci přešla do vlastnictví průmyslové skupi-
ny Czechoslovak Group a nyní se chystá 
obnovení výroby vozidel modernizované 
řady D.

Této řadě předcházely modely vozů 
řady A, která odpovídala na požadavky 
tehdejšího měnícího se trhu s nákladní-
mi automobily s nosností jedné až tří tun. 
V roce 1967 Avia podepsala dohodu s fran-
couzskou automobilkou Renault-Saviem 
na licenční výrobu dvou modelů – většího 
s označením Renault-Saviem SG4 Super 
Galion a menšího SG2 Super Goélette. 
Z nich se později staly hlavní modely Avia 
A30 s užitečným zatížením tři tuny a Avia 
A15 s nosností 1,5 tuny. 

To nejlepší
Na konci šedesátých let patřily vozy Avia 
k tomu nejlepšímu, co šlo na českých silni-
cích spatřit mezi nákladními vozidly dané 
velikosti. Řízení Avie bylo do jisté míry vý-
sadou a tyto vozy byly v podnicích přidělo-
vány jen těm nejzkušenějším a nejlepším 
řidičům. V sedmdesátých letech se prů-
běžně modernizovala výroba i samotná 
vozidla, od roku 1979 byla ve výrobě vylep-
šená provedení modelů A30 i A20, u kte-
rých byl zvýšen výkon motoru i nosnost. 
V roce 1983 tyto modely nahradily mo-
dernizované Avie A31 a A21, u kterých byl 
opět zvýšen výkon i maximální rychlost. 
Důležitou změnou bylo také snížení spo-
třeby paliva zhruba o deset procent oproti 
předchozím verzím.

K 1. červenci 1988 se národní podnik 
Avia se svými závody v Brně, Ivančicích 
a Žilině stal koncernem Avia. Přišel však 
revoluční rok 1989 a koncern se rozpa-
dl na samostatné podniky. V souvislos-
ti s rozpadem východního bloku a ote-
vřením trhu pro zahraniční výrobce 
přišla letňanská automobilka o řadu FO
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zákazníků a musela čelit sílící konkuren-
ci. Potřebovala přijít s novými, nebo ale-
spoň výrazně inovovanými modely, a tak 
v roce 1993 zahájila výrobu vozů Avia A31T 
a A21T, které dostaly přeplňované mo- 
tory s výkonem 65 kW Euro 1 (později  
76 kW Euro 2). Vylepšením prošel také 
podvozek a interiér kabiny.

Pro další úspěšný rozvoj podniku se Avia 
rozhodla zamířit v roce 1995 pod křídla za-
hraničního investora, jihokorejské firmy 
Daewoo. S novým vlastníkem prošly vozy 
Avia výraznou modernizací, na trh byly uve-
deny vozy typu A60, 65, 75 a 80. Ty měly pře-
devším zcela nový podvozek a jejich uprave-
ná kabina byla sklopná. Od zahájení výroby 
v roce 1968 až do jejího ukončení v listopadu 
roku 2000 opustilo montážní linku zhruba 
250 tisíc vozidel modelové řady A.

Nové avie budou vznikat v Přelouči
Nutnost výroby zcela nového 
a konkurence schopného automobilu 
v hmotnostní kategorii od šesti do devíti 
tun vyvrcholila vývojem produktu označe-
ného jako Avia řady D. Ta přinesla širokou 
paletu verzí, nové pohonné jednotky a pře-
devším kabinu se zcela novým designem 
a kvalitním interiérem. Ovšem v roce 2005 
po finančních problémech mateřského 
koncernu Daewoo automobilka Avia změ-
nila majitele, stala se jím finanční skupina 

Odien. Od ní v roce 2007 koupila Avii indic-
ká skupina Ashok Leyland. Ta trhu nabídla 
nákladní podvozky s celkovou hmotností 
šest až 12 tun. Ve druhém desetiletí nové-
ho tisíciletí měla automobilka velké plány, 
prodeje vozů začaly stoupat, avšak přes-
to byla automobilka v trvalé ztrátě a ma-
teřská společnost Ashok Leyland rozhodla 
k 31. červenci 2013 ukončit výrobu v let-
ňanské továrně.

V červenci letošního roku oznámila 
průmyslová skupina Czechoslovak Group 
(CSG) Jaroslava Strnada, že letňanskou au-
tomobilku koupila. Nyní se Avia pod kří-
dly CSG připravuje na opětovné spuště-
ní produkce středních nákladních vozidel. 
Ta už však nebude probíhat v Letňanech, 
nýbrž ve výrobním areálu CSG v Přelouči. 
Letňanský závod je totiž pro potřeby firmy 
příliš velký a nerentabilní. Modernizované 
vozy Avia řady D, jež budou sjíždět z pře-
stěhované výrobní linky, dostanou na-
příklad novou faceliftovanou kabinu 
a budou vybaveny moderními motory 
Cummins, které splňující emisní normu 
Euro 6. V příštím roce by mělo vzniknout 
několik stovek nových vozů. Do budouc-
na se plánuje produkce v objemu až tisíc 
vozů za rok a také spolupráce s automo-
bilkou Tatra Trucks, která je s holdingem 
Czechoslovak Group propojena prostřed-
nictvím majitele Jaroslava Strnada. 
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LeasePlaneuro

LeasePlan má za sebou úspěšný rok
Operativní leasing už se prosazuje 
také v malých firmách. Růst by měl 
pokračovat i v roce 2017

Rok 2016 byl ve znamení silného nárůs-
tu operativního leasingu automobilů. 
Potvrzuje to i společnost LeasePlan, jed-
nička ve full-service leasingu, tedy vrchol-
né podobě operativního leasingu. Růstový 
trend by měl pokračovat i v roce nadchá-
zejícím. Podle Jaromíra Hájka, generálního 
ředitele české pobočky skupiny LeasePlan, 
se skrývá velký potenciál i mezi menšími 
�rmami s jednotkami vozidel. 

Objem nových kontraktů české po- 
bočky LeasePlanu v prvních třech čtvrtle-
tích letošního roku dosáhl 2,72 miliardy  
korun, meziroční nárůst činí téměř  
20 procent. Firma zároveň významně na-
výšila své portfolio, v současnosti provozu-
je už přes 22 tisíc automobilů. Pozici lídra 
si LeasePlan upevnil rovněž na globální 
úrovni. Na konci třetího čtvrtletí se v 33 ze-
mích, v nichž má své pobočky, staral  
o 1,64 milionu vozidel. Od začátku roku tak 
v jeho �otile přibylo 90 tisíc automobilů. 
„Po celý rok 2016 jsme pozorovali zvýšený 
zájem ve všech zákaznických segmentech,“ 
říká Jaromír Hájek.

Velké firmy požadují úspory a flexibilitu
Pro větší společnosti, které jsou hlavní zá-
kaznickou skupinou full-service leasingu, 
je v současnosti typický zájem o takzvaný 
�eet management, v němž leasingová spo-
lečnost vedle dennodenní operativy plní 
i roli odborného poradce. Hlavním úkolem 
je nalézat cesty k dalším úsporám v pro-
vozu autoparku. Právě tato tendence bude 
podle odborníků nadále posilovat. I pro-
to centrála LeasePlanu vytvořila skupinu 
speciálně vyškolených konzultantů, kteří 
zájemcům poskytují poradenskou pomoc, 
jež jde svým rozsahem nad rámec stan-
dardní péče. 

Jakou skladbu vozového parku a jakou 
dobu užívání vozidel máme zvolit, aby-
chom dosáhli co nejmenších nákladů? Jak 
můžeme posílit kontrolu stavu �remních 
vozidel a snížit interní administrativu? 
V jakých oblastech lze vidět příležitost pro 
dosažení až 15procentního snížení ročních 
nákladů na �remní auta? To jsou typické 
otázky, které konzultanti �rmy dostávají. 
A obvykle mají uspokojivou odpověď.

„Nedávno jsme si udělali analýzu, jaká je 
průměrná výše potenciálních úspor, které ve 
otilách zákazníků dokážeme identi�kovat. 
Vyšlo nám téměř 31 tisíc korun na jeden vůz 
při čtyřletém leasingovém cyklu. Ve otile 
o 50 vozech tedy mluvíme o více než 1,5 mi-
lionu a to už je suma, která určitě stojí za po-
zornost,“ míní Jaromír Hájek.

Vedle tlaku na maximální efektivitu 
mají �remní klienti stále vyšší požadavky, 
i pokud jde o �exibilitu služeb. LeasePlan 
proto přichází s produktem FlexiPlan, díky 
kterému si zákazníci mohou pronajmout 
vozy jen na několik měsíců, třeba v obdo-
bí sezonních či jednorázových zakázek. 
Všechny náklady jsou přitom garantovány 
po celou dobu smlouvy. 

Pro zrezivělé dodávky už není důvod
Ačkoli jádro klientely největších posky-
tovatelů nadále tvoří větší společnos-
ti, pokračuje zároveň trend nastartovaný 

zhruba před dvěma lety. Tehdy se leasin-
gové společnosti začaly systematičtěji za-
měřovat na malé autoparky. 

„Průkopníkem byl náš produkt LeasePlan 
Go,“ konstatuje Jaromír Hájek. Hlavním 
prodejním kanálem produktu je stejno-
jmenný e-shop. V něm si podnikatelé mo-
hou vybrat a objednat nejen vůz, ale i ba-
líčky souvisejících služeb. Také v tomto 
případě �rma zaručuje neměnnost splát-
ky. Dnes už má LeasePlan Go přes dva tisí-
ce zákazníků.

„Jsem si jistý, že podobně koncipované 
produkty pomůžou omladit průměrný věk �-
remních vozidel. Tento problém se nejvíce 
týká právě nejmenších �rem a živnostníků,“ 
upozorňuje Jaromír Hájek. „Dnes už sku-
tečně není důvod, aby řemeslníci jezdili ve 
starých zrezivělých dodávkách. Operativní 
leasing je pro ně ideálním řešením, díky ně-
muž navíc výrazně vylepší svou image,“ do-
dává. FO
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Omlazení. Podle Jaromíra Hájka, generálního ředitele tuzemské pobočky společnosti LeasePlan, pomůže 
operativní leasing omladit vozový park v České republice.
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o další potvrzení stále častějšího přístupu 
státu, který chce pořád něco sledovat a pro
věřovat, a tak donutí kontrolované, aby se 
kontrolovali sami a nesli náklady na tech
nické a administrativní zajištění nových po
vinností. Je to nepochybná svévole státu. 

Proč stát pořizuje ICT
Současné informační a komunikační tech
nologie umožňují zpracovávat a přená
šet velké objemy dat. Někdy je to namístě. 
Například aby lidé nemuseli chodit do fron
ty na jediném místě v Praze pro výpis z rejs
tříku trestů – proto ODS před lety prosadila 
Czech POINT, který úspěšně funguje dodnes 
a poskytuje veřejnosti celoplošně řadu dal
ších oficiálních dokumentů. To se ještě sys
témy ICT zaváděly, aby pomáhaly lidem. 

Dnešní vláda to ale vidí jinak. A věci pří
nosné pro lidi navíc docela drhnou.

Když třeba stát neumí zavést čipovou 
občanku a na ni navázané služby, aspoň 
člověka donutí zadat si k novému průkazu 
kód a pamatovat si ho, ačkoli ho zatím ni
kde nemůže použít. A ještě vypíše pokutu 
pro ty nezodpovědné jedince, kteří nikdy 
nepoužívaný kód zapomenou.

Když mají ministerstva vymyslet a za
vést dlouho slibovaný systém, který zajistí, 
aby doklady k žádosti o stavební povolení 
pomocí ICT získal stavební úřad, a staveb
ník tak nemusel absolvovat ubíjející ko
lečko po úřadech, změní se jediné – přibu
de zcela nové lejstro z dalších dveří, kam 
bude muset prosebník zajít. A které by jen 
u nás ve Středočeském kraji znamenalo 
dalších zhruba 15 tisíc papírů ročně.

Zato projekty usnadňující práci úřed
níkům při vybírání daní, pokut, hledá
ní nepravostí a sledování lidí, ty se z ne
známých důvodů státu daří. A tak už třeba 
máme registr účtů či registr přestupků. 
Možnost zaznamenat každou jednotlivou 
hotovostní transakci v zemi (EET) a všech
ny transakce s DPH přes deset tisíc korun 
(kontrolní hlášení) samozřejmě patří do 
stejného soudku.

Co budeme evidovat příště?
Co bude dál? Budeme shromažďovat na 
jednom místě všechna data o lidech a je
jich zdraví? Začneme přímo kontrolo
vat pohyby na bankovních účtech? Když 
už přece máme jejich registr, je tak snad
né ho trošku upgradovat a ukázat úřední
kům všechny transakce… Dojde i na de
tailní složení účtenek za nákup a služby, 
což si zatím ministr financí netroufl navrh
nout? Budeme detailně evidovat trasu kaž
dého motorového vozidla, měřit mu přes 
GPS rychlost a její překročení hned po síti 
hlásit? O pohybu lidí mluvit nemusíme, 
ten už dávno sledují mobilní telefony, které 
máme skoro pořád u sebe...

Podle mě tohle není stát, po kterém vět
šina lidí touží. Lidé mají jiná očekávání. 
Například od státu chtějí vytváření pod
mínek, aby se mohli sami uživit, aby moh
li organizovat společenské akce s drob
ným prodejem občerstvení. Počítají, že 
když někde na malé vesnici pár hodin den
ně prodávají nejnutnější zboží, nebude je 
stát nutit zvládat složité technické zaříze
ní a vyhrožovat jim přitom likvidačními 

sankcemi za sebemenší chyby. To všechno 
a mnoho dalšího nám zvyšuje životní kom
fort, přináší nám to uspokojení z fungující
ho světa, činí život snesitelnějším. Jde tedy 
o hodnoty pro společnost nezastupitelné, 
ale penězi nevyčíslitelné. 

Jak to vidí naše vláda
Naše vláda místo nich preferuje předpo
klad, že někdo platí na daních o něco méně, 
než by měl. A je mu jedno, že když tuto 
„díru“ za každou cenu ucpe, zničí řadu ob
chůdků, hospod či tradičních akcí a ostatní 
donutí zdražit, aby se pokryly státem vynu
cené náklady na špehování sebe samých.

Stát možná vybere něco navíc – 
Babišova hausnumera to ovšem určitě ne
budou –, jenže také zaplatí víc na kontrol
ním aparátu, účtenkové loterii a provozu 
toho skvělého systému pořízeného bez 
veřejné soutěže. Babiš pak udělá piruetu 
i s pukrletem a prohlásí bez jediného dů
kazu, o kolik víc daní vybral. Jenže jedi
ný skutečný výsledek zaznamená venkov 
a menší města – ztrátu podnikatelského 
ducha, společenskou strnulost, letargii, ja
kou pamětníci zažili naposled v době, kdy 
Babiš jako mladý nadějný komunista bu
doval socialismus. A kvůli které tak přivíta
li pád minulého režimu. 

Nezbývá nám tedy než ministry a po
slance znovu a znovu hlídat, aby se nene
chávali unášet moderní technikou a byli 
vůči ní trochu ostražití. Musíme jim stá
le dokola říkat: Že technika něco dovoluje, 
ještě neznamená, že to máte, nebo dokon
ce musíte zavést! 

Správná kontrola nebo 
digitální svévole státu
Ministry a poslance musíme neustále 
hlídat, aby se nenechávali unášet moderní 
technikou a byli vůči ní trochu ostražití

Martin Kupka 
místopředseda ODS, starosta obce Líbeznice

Někdy Andreje Babiše podezírám, že den
ně sleduje krasobruslení. Jeho schop
nost vytočit nejnemožnější piruetu, a ješ
tě za ni sklidit potlesk fanoušků je prostě 
nepřekonatelná.

Klasické je „Čapí hnízdo nebyla moje fir-
ma a za dotaci mohou ti, kdo ji schválili“. 
Nebo novoroční „O žádném webu jsem ne-
věděl a okamžitě ho ruším, protože udá-
vat se nemá“. Anebo v polovině ledna na 
Facebook napsané „Hospodské neotravuje 

EET, ale bujení byrokracie“. Podobné pří
klady manipulace s realitou a často i vlast
ními dřívějšími tvrzeními musíme snášet 
prakticky každý týden.

Šmírování vepsané do základů
Bylo by vlastně zábavné to sledovat, kdyby 
Babiš z těchto patálií nevycházel posílen. 
Vystačí si přitom s větou, že mu „staré stra-
ny hážou klacky pod nohy, když jim kazí kšef-
ty a stará se o nás všechny“. Tu řekne vždy, 
když se po zmíněných piruetách objeví do
datečné informace o tom, že Čapí hnízdo 
bylo jen formálně převedeno na Babišovy 
děti, aby splnilo podmínky dotace, anebo že 

Babiš o udávacím webu a jeho rizikách vě
děl dávno, protože toto šmírování je vepsá
no do samotných základů EET a při obhajo
vání projektu se o něm mnohokrát mluvilo. 
Vždyť i ta slavná účtenková loterie je jen 
další formou, jak veřejnost vtáhnout do hry 
– a získat informace o účtenkách z terénu, 
které by neumělo získat sebevíc kontrolorů 
z finanční správy.

Na celé akci s EET není nejodpudivěj
ší, že udávání bdělými občany tak nějak za
padá do osobní historie ministra Babiše, 
jenž se po roce 1989 stal prvním členem 
vlády, který nemohl předložit čisté lustrač
ní osvědčení. Mnohem závažnější je, že jde IL

U
ST

RA
C

E:
 V

oj
tě

ch
 V

el
ic

ký

50 51Panorama   Hydepark  Panorama   Hydepark  

INZERCE  ▼A171000340

Naše laboratoř nabízí nový pohled na bezpečnost aut

Nedestruktivní testování může vedle automobilek využít i letecký průmysl

Nápad na vybudování nové laboratoře DYCOT byl lo-
gickým výsledkem úvah nad trendy v oblasti testová-
ní vozidel. Rostoucí tlak na zkrácení délky vývojového 
cyklu nového vozu spolu s neustálou sna-
hou o úsporu nákladů nahrávají novým ne-
destruktivním postupům – včetně fyzických 
simulací nárazových dějů, kterým vozidla a je-
jich systémy čelí při dopravních nehodách. 

Zatímco skutečné crash testy s celým vo-
zem si dnes velké automobilky provádějí 
často ve vlastních zkušebnách, nabízí oblast 
nedestruktivních fyzických simulací nára-
zových dějů širší využití pro pestřejší paletu 
potenciálních klientů. 

A proč do toho jdeme právě my? Chceme 
být i nadále nejvyhledávanějším partnerem 
pro ty, kterým naše služby pomáhají k úspě-
chu. Víme, že pokud máme být i v budoucnu pověře-
nou zkušebnou a nezávislou laboratoří respektovanou 
v evropském měřítku, musíme být v rozvoji zkušeb-
ních metod aktivní. 

První nápady s konkrétními obrysy budoucí labo-
ratoře se zrodily už v roce 2013. Po úvodních konzul-

tacích se zástupci Škody Auto, které jsme od počátku 
vnímali jako klíčové klienty a kteří nám potvrdili správ-
nost našich úvah, byla myšlenka na novou laboratoř na 

světě. Na jaře roku 2014 jsme získali souhlas 
představenstva skupiny TÜV SÜD s tímto zá-
měrem i příslušné investiční prostředky. 

Nové zkušební zařízení přináší nám i na-
šim klientům nové možnosti: v oblasti bez-
pečnosti vozidel se od kvazistatických zkou-
šek posouváme k fyzickým simulacím dějů, 
které probíhají při vysokých zrychleních. Jde 
o jedinečnou technologii v regionu střed-
ní a východní Evropy, v některých parame-
trech dokonce o evropský unikát, předsta-
vující zásadní rozšíření našich služeb pro 
automobilový průmysl. 

Důležitým rysem nové technologie je její 
interdisciplinarita: simulace dynamických dějů jsou totiž 
zajímavé i pro další obory, jako je například letecký prů-
mysl. Myslím si tedy, že nová zkušebna nabízí jistý rozvo-
jový potenciál z perspektivy celé skupiny TÜV SÜD. 
Jiří Socha 
ředitel divize Auto Service TÜV SÜD Czech
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1  Návštěvníky během večera bavil saxofonista 
Vojtěch Sedlák.

2  Zleva: Simona Elsnerová, Koishi fish & sushi 
restaurant; Eva Šimonová, Petit Cru

3  Zprava: Radovan Ježovič, Olmer ad; Marcela 
Olmer, Talk PR

4  Slavnostní večer návštěvníkům ozvláštnily 
postavy TriTypos z Cirkusu trochu jinak.

5  Zleva: Michal Dostál, ArtGen Office Gallery; 
Milena Doubková, ArtGen Office Gallery

6  Restauratér Paul Day si odnesl nejen třetí místo 
pro svoji restauraci Maso a kobliha, ale i první cenu 
pro další restauraci Sansho v kategorii světová 
kuchyně.

7  Zleva: Jiří Holuša, šéfredaktor Euro.cz; Ondřej 
Aust, Mediář.cz; Michal Půr, šéfredaktor týdeníku 
Euro; Vítězslav Pelc, Škoda Auto

8  Jedním z partnerů akce byla společnost 
Profirentcars, která na akci vystavila vozy značek 
Bentley a Nissan.

Další úspěšná  
Office Night

Unikátní koncept business- 
-lifestyle festivalu se osvědčil, 
kancelářský komplex je plný 
života

Vydavatelství Mladá fronta a. s. pozva-
lo svoje partnery na VIP Cocktail O�ce 
Night, který se uskutečnil 16. června 
v prostorách ArtGen O�ce Gallery v praž-
ských Holešovicích. Během večera svou 
novou tvář pokřtil týdeník Euro a vyhlá-
šení se při příležitosti vydání prestižní ro-
čenky Top restaurace dočkaly nejlepší 
české restaurace.

VIP Cocktail O�ce Night je pokračová-
ním loňské O�ce Night, které se zúčastni-
ly čtyři tisícovky lidí. Unikátní business- 
-lifestyle festival v podstatě slavnost-
ně odstartoval provoz kancelářské budo-
vy ArtGen O�ce Gallery, kterou představil 
i případným nájemcům. Necelý rok poté 
je object ArtGen obsazen ze 70 procent 
a budova Gen je prakticky plná. „ArtGen 
žije kulturou během práce i po ní, a vyniká 
tak mezi ostatními šedivými a nudnými bu-
dovami, které se po pracovní době vylidní 
a usnou,“ řekl Michal Dostál, marketingový 
manažer ArtGen O�ce Gallery. 
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Profil čtenáře

63% muži
37 % ženy
67 % 30-59 let
73 % SŠ + VŠ

ČTENÁŘI TýDENíkU EURO – CíLOVÁ SkUPINa: 
LIDÉ VE VĚkU 30–59 LET

32 % profesionál
7 % top management
3 % zaměstnanec v kanceláři
15 % střední a nižší management

ČTENÁŘI TýDENíkU EURO JSOU MaNažEŘI 
a PROfESIONÁLOVÉ

51 % AB
87 % ABC

ČTENÁŘI TýDENíkU EURO žIJí 
V DOMÁCNOSTECH VYŠŠí 
SOCIOEkONOMICkÉ TŘíDY
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Profesionál Střední a nižší
management

Zaměstnanec v
kanceláři
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ČTENÁŘI TýDENíkU EURO JSOU 
PODNIkaTELÉ a MaNažEŘI
15 % vedoucí pracovník
20 % podnikatel

ČTENÁŘI TýDENíkU EURO žIJí  
V DOMÁCNOSTECH S NaDPRŮMĚRNýMI 
ČISTýMI MĚSíČNíMI PŘíJMY
81 % nad 30 000 Kč
61 % nad 40 000 Kč
50 % nad 50 000 Kč
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6 895 

13 658 

19 000

29 000

88 000

1 289 923 

Euro v elektronické verzi

Sociální sítě

Euro Konference

Týdeník Euro

Euro databáze

Euro.cz

Zdroj: Mediaprojekt 4—9/2017, Netmonitor 10/2017, interní databáze

Na všech platformách oslovíme až  1 157 181  byznysmenů
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Ceníky a formáty inzerce

Ceny vkládané inzerce, vlepované inzerce a pásky přes titul se stanovují individuálně. 
Maximální rozměr vkladu 200 x 270 mm, maximální šíře pásky 50 mm.

Inzeráty zpracované na spad – se spadem nejméně 5 mm, bezpečnostní vzdálenost sazby  
od okraje čistého formátu je 5 mm, jinak hrozí oříznutí. V případě dvoustrany vyžadujeme 
každou stranu jako samostatný dokument.

(420 × 135 mm) 405 × 120 mm

(420 × 280 mm)

(210 × 280 mm) (103 × 280 mm)
96 × 250 mm

(72 × 280 mm)
65 × 250 mm

(210 × 93 mm)
196 × 78 mm

(210 × 75 mm)
196 × 60 mm

(134 × 93 mm)
127 × 78 mm

(134 × 280 mm)
127 × 250 mm

(134 × 188 mm)
127 × 173 mm

(210 × 135 mm)
196 × 120 mm

1/1 1/2

1/3

1/3
1/4 1/4

2/3

JUNIOR
PAGE

1/22x 1/2

2/1

Příbaly Předplatné

Vkládaná/vlepovaná inzerce Páska přes titul

vklad 
na titulce vlepený

vzorek

Tato akce je určena pouze pro nové předplatitele a platí do vyčerpání zásob. V případě vyčerpání zásob si vydavatel vyhrazuje právo na zaslání náhradního dárku. Dárky jsou rozesílány nejpozději do 6 týdnů od uhrazení předplatného. Předplatitel bere na 
vědomí, že předplatné s dárkem nebo slevou nelze po dobu jednoho roku ode dne provedení objednávky vypovědět. Předplatitel dále bere na vědomí, že předplatné se automaticky prodlužuje na další období v délce jednoho roku, pokud předplatitel svým 
písemným oznámením adresovaným společnosti Mladá fronta a. s. nesdělí, že trvá na jeho ukončení. Svojí objednávkou dává předplatitel souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Mladá fronta a. s.,  
se sídlem Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro účely nabízení výrobků a služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o 
některých službách informační společnosti, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Předplatitel rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Bere na vědomí, že má 
práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na 
opravu těchto osobních údajů, blokování  nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více 
informací a všeobecné dodací podmínky naleznete na www.mf.cz

Předplaťte si týdeník Euro na rok  
za 1690 Kč. Získáte od nás jako dárek  
exkluzivní koňak Rémy Martin  
v hodnotě 3950 Kč z limitované  
edice XO navržené pro Filmový  
festival v Cannes 2016.

Oslavte s námi 
nové Euro!

Zašlete email na adresu: 
mladafronta@predplatne.cz  
uveďte své jméno a doručovací adresu. 
Do předmětu napište kód EURO 0616.

Jednoduše zavolejte své osobní údaje 
a uveďte kód EURO 0616. 
Předplatit si můžete také on-line na našich 
stránkách: http://www.mf.cz/produkty/euro/

Platnost akce do 12. 6. 2016

Předplaťte 
si bezpečně 
e-mailem

Volejte
zdarma 
800 248 248

Euro

CENY INZERCE
2/1 strany 399 000 Kč
4. obálka  280 000 Kč
3. obálka  230 000 Kč
2. obálka  240 000 Kč
1/1 strany  220 000 Kč
2 × 1/2 strany  255 000 Kč
1/2 strany  120 000 Kč
2/3 strany  150 000 Kč
Junior page  145 000 Kč
1/3 strany  80 000 Kč
1/4 strany  70 000 Kč
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Harmonogramy

číslo 
vydání

číslo 
vydání

uzávěrka 
inzerce

datum 
vydání

datum 
vydání

název 
přílohy

číslo 
vydání

číslo 
vydání

uzávěrka 
inzerce

datum 
vydání

datum 
vydání

název 
přílohy

2. 1. 2018
8. 1. 2018
15. 1. 2018
22. 1. 2018
29. 1. 2018
5. 2. 2018
12. 2. 2018
19. 2. 2018
26. 2. 2018
5. 3. 2018
12. 3. 2018
19. 3. 2018
26. 3. 2018
3. 4. 2018
9. 4. 2018
16. 4. 2018
23. 4. 2018
30. 4. 2018
7. 5. 2018
14 .5. 2018
21. 5. 2018
28. 5. 2018
4. 6. 2018
11. 6. 2018
18. 6. 2018

2. 1. 2018
8. 1. 2018
15. 1. 2018
22. 1. 2018
29. 1. 2018
5. 2. 2018
12. 2. 2018
19. 2. 2018
26. 2. 2018
5. 3. 2018
12. 3. 2018
19. 3. 2018
26. 3. 2018
3. 4. 2018
9. 4. 2018
16. 4. 2018
23. 4. 2018
30. 4. 2018
7. 5. 2018
14. 5. 2018
21. 5. 2018
28. 5. 2018
4. 6. 2018
11. 6. 2018
18. 6. 2018

Téma 1: INVESTICE
Vysoké a střední školy

 

 

 

Téma 2: INOVaCE

Jak na daně

 

 

Téma 3: ENERgETIka

Finance

 

Vzdělávání

Téma 4: TECHNOLOgIE

Doprava a logistika

Rakousko

Lawyers & Business

 

Téma 5: LUXUSNí REaLITY a REZIDENČNí BYDLENí

Téma 6: Jak SE STÁT úSPĚŠNýM

Energetika

Lawyers & Business

25. 6. 2018
9. 7. 2018
16. 7. 2018
23. 7. 2018
30. 7. 2018
6. 8. 2018

20. 8. 2018
27. 8. 2018
3. 9. 2018
10. 9. 2018
17. 9. 2018
24. 9. 2018
1. 10. 2018
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5. 11. 2018
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26. 11. 2018
3. 12. 2018
10. 12. 2018
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25. 6. 2018
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16. 7. 2018
23. 7. 2018
30. 7. 2018
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20. 8. 2018
27. 8. 2018
3. 9. 2018
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17. 9. 2018
24. 9. 2018
1. 10. 2018
8. 10. 2018
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22. 10. 2018
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5. 11. 2018
12. 11. 2018
19. 11. 2018
26. 11. 2018
3. 12. 2018
10. 12. 2018
17. 12. 2018

Digitální transformace

Téma 7: CESTOVÁNí, JíDLO, LÁZEŇSTVí a WELLNESS

České lázeňství

  

Reklama v praxi

IT

Téma 8: 100 LET ČESkOSLOVENSka

Manažerské vzdělávání

Investice do života 

Lawyers & Business

Strojírenství a MSV

New technologies

 

 

Future

 

Lawyers & Business

Měsíc kvality

Společenská odpovědnost firem 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26—27
28
29
30
31

32—33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51—52

26—27
28

29
30
31

32—33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51—52

22. 12. 2017
29. 12. 2017

5. 1. 2018
12. 1. 2018
19. 1. 2018
26. 1. 2018
2. 2. 2018
9. 2. 2018
16. 2. 2018
23. 2. 2018
2. 3. 2018
9. 3. 2018
16. 3. 2018
23. 3. 2018
29. 3. 2018
6. 4. 2018
13. 4. 2018
20. 4. 2018
27. 4. 2018
4. 5. 2018
11. 5. 2018
18. 5. 2018
25. 5. 2018
1. 6. 2018
8. 6. 2018

15. 6. 2018
29. 6. 2018
4. 7. 2018
13. 7. 2018
20. 7. 2018
27. 7. 2018
10. 8. 2018
17. 8. 2018
24. 8. 2018
31. 8. 2018
7. 9. 2018
14. 9. 2018
21. 9. 2018
27. 9. 2018
5. 10. 2018
12. 10. 2018
19. 10. 2018
26. 10. 2018
2. 11. 2018
9. 11. 2018
16. 11. 2018
23. 11. 2018
30. 11. 2018
7. 12. 2018

Specifikace
Ročník: 20  •  Periodicita: týdeník  •  Počet stran: 64 + 4  •  Náklad: 25 000 výtisků

Provedení: čtyřbarevný stabilizovaný ofset s využitím standardu GMG a GMI
Obálka je tištěna na papíře 135 g KL; blok je tištěn na UPM Star Matt H 75 g

Distribuce: předplatitelům, odborné akce – konference, veletrhy apod., v prodejní síti, vybrané letecké linky

Přílohy a témata součástí Eura

Téma: hlavní téma vydání
Příloha: tematická příloha součástí Eura

Dáváme informacím smysl



Samostatné přílohy

Top restaurace
Samostatná příloha, 

vychází jako příbal Eura 26–27 
Datum vydání: 25. 6. 2018

Uzávěrka inzerce: 5. 6. 2018

Top miliardáři
Samostatná příloha, 
vychází samostatně

Datum vydání: 15. 10. 2018
Uzávěrka inzerce: 24. 9. 2018

Top advokátní kanceláře
Samostatná příloha, 

vychází jako příbal Eura 47
Datum vydání: 19. 11. 2018

Uzávěrka inzerce: 30. 10. 2018

Pivo
Datum vydání: 30. 5. 2018

Uzávěrka inzerce: 10. 5. 2018

Velikonoce
 Datum vydání: 28. 2. 2018

Uzávěrka inzerce: 9. 2. 2018

grilování
Datum vydání: 14. 6. 2018

Uzávěrka inzerce: 25. 5. 2018

Vánoce
Datum vydání: 15. 11. 2018

Uzávěrka inzerce: 26. 10. 2018

Tradiční České značky
Datum vydání: 10. 9. 2018

Uzávěrka inzerce: 21. 8. 2018

Top amazing places
samostatná příloha,  
vychází samostatně

Datum vydání: 3. 12. 2018
Uzávěrka inzerce: 13. 11. 2018
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Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 4 mm na ořez.  
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument. 

I. OBSAH,
II. OBSAH
Rozměr: 210 × 297 mm
Cena:  250 000 Kč (I. obsah) 

230 000 Kč (II. obsah)

II. OBÁLKA,
III. OBÁLKA,
IV. OBÁLKA
Rozměr: 210 × 297 mm
Cena: 240 000 Kč (II. obálka)
230 000 Kč (III. obálka)
280 000 Kč (IV. obálka)

V – GATE
Rozměr: 420 × 297 mm
Cena: 400 000 Kč

BĚŽNÁ STRANA
Rozměr: 210 × 297 mm
Cena: 220 000 Kč

1/2 NA ŠÍŘKU
Rozměr: 210 × 148 mm
Cena: 120 000 Kč

1/3 NA ŠÍŘKU
Rozměr: 210 × 98 mm
Cena: 80 000 Kč
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Nejlepší čtení

na zimu! MLADÁ FRONTA

Tradicní  
Ceské

˛

˛
˛znacky

první vydání
první vydání

Inzeráty zpracované na spad – se spadem nejméně 5 mm, bezpečnostní vzdálenost sazby  
od okraje čistého formátu je 5 mm, jinak hrozí oříznutí. V případě dvoustrany vyžadujeme 
každou stranu jako samostatný dokument.
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Esence

8 VYCHÁZÍ JAKO PŘÍLOHA TÝDENÍKU

S T Y L OV Ý  M AGA Z Í N

03/ 2018
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L.

E S E N C E

CESTA  
Z HANOJE
EXKLUZIVNĚ  
S HA THANH ŠPETLÍKOVOU

BRÝLE JAKO ORGÁN

OPTIK 
FILIP ŽILKA  

Esence 

je esencí těch nejzajímavějších českých i světových značek, 
esencí designu, módy a umění. Esence vypráví příběhy lidí, 
kteří stojí za výjimečnými nápady a dokázali jít proti proudu. 
Esence uspokojí všechny gurmánské i cestovatelské vášně 
a stane se vaším osobním stylovým průvodcem.

Exkluzivní magazín týdeníku EURO

junior page
(140 x 193 mm)
128 x 180 mm
145 000 Kč

1/2
(110 x 330 mm)
97 x 304 mm
120 000 Kč

1/2
(230 x 160 mm)
204 x 147 mm
120 000 Kč

2/3
(140 x 330 mm)
128 x 304 mm
150 000 Kč

1/3
(80 x 330 mm)
67 x 304 mm
80 000 Kč

1/3
(230 x 103 mm)
204 x 90 mm
80 000 Kč

1/1
(230 x 330 mm)

220 000 Kč
2. obálka 240 000 Kč
3. obálka 230 000 Kč
4. obálka 280 000 Kč

1/4
(230 x 75 mm)
204 x 62 mm
70 000 Kč

1/4
(110 x 160 mm)
97 x 147 mm
70 000 Kč

2/1
(460 x 330 mm)
434 x 304 mm
399 000 Kč

2x 2/1
(260 x 160 mm)
434 x 147 mm
255 000 Kč

Inzeráty zpracované na spad – se spadem nejméně 5 mm, bezpečnostní vzdálenost sazby od okraje čistého formátu  
je 5 mm, jinak hrozí oříznutí. V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument. 
Ceny vkládané inzerce, vlepované inzerce a pásky přes titul se stanovují individuálně. 
Maximální rozměr vkladu je 204 x 304 mm, maximální šíře pásky 50 mm.

Datum vydání

12. 2. 2018
9. 4. 2018
11. 6. 2018
13. 8. 2018
8. 10. 2018
10. 12. 2018

Téma

Únor – Esence stylu
Duben – Esence života
Červen – Esence chutí
Srpen – Esence módy
Říjen – Esence luxusu 

Prosinec – Esence štěstí

Uzávěrka inz. podkladů

25. 1. 2018
20. 3. 2018
24. 5. 2018
26. 7. 2018
19. 9. 2018
22. 11. 2018
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Produkty Eura

je zpravodajský web s důrazem na byznysové dění nejen v Česku, 
ale i ve světě. Zhruba 40 zpráv denně s analytickým přesahem vás 
uvede do celosvětového dění. Aktuální zpravodajství doprovodí 
vlastními komentáři osobnosti týdeníku Euro a osobnosti 
z podnikatelského světa i politiky. Nový web přinese i živé 
videopřenosy z největších domácích událostí.

je ambiciózní projekt týdeníku Euro, který nabídne 
videorozhovory se zajímavými tvářemi z byznysu i politiky. 
Moderátory budou nejvýraznější osobnosti týdeníku. Webová 
Euro TV se bude věnovat i reportážím a analýzám aktuálního 
dění.  

Oslovíme až  1 289 923 reálných uživatelů

Oslovíme 13 658 fanoušků

Sociální sítě facebook, Twitter, Instagram

Zdroj: Netmonitor 10/2017, sociální sítě

INFORMAČNÍ SLUŽBA EURO24  
Vydává Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9, Praha 4.
Od roku 2004 každý všední den nejpozději v 9.00 hod.
Kontakty pro obchod a inzerci euro24@mf.cz, 
tel. 737 289 125, www.euro.cz. © Kopírování a přebírání
článků bez souhlasu vydavatele zakázáno.

kurz (Kč) / index změna (%)

EUR 27,02 0,00

USD 25,21 +0,25

GBP 31,43 +0,07

PX-TR 1514,44 -0,20

Dax 30 11 509,84 -1,22

Dow Jones 20 052,42 -0,09

ČEZ 428,00 -0,40

Erste Group Bank 773,40 -0,86

O2 C.R. 266,10 -0,22

úterý 7. února 2017

z  Hlášení vynesla na dani miliardy
z  Osm solárních zdrojů mělo licenci neoprávněně. Stát peníze nechce
z  Německá policie zatkla exsenátora Nováka podezřelého v kauze ROP
z  Na Slovensku má Babiš potvrzeno, že nebyl agentem StB
z  Projekt HateFree bojující proti nesnášenlivosti nebude pokračovat 

z  Operátor O2 získal od ČNB licenci a začne pojiš-
ťovat řidiče i domácnosti. Nové služby spustí už 
v 1. polovině letošního roku. [HN/12] 

z  Dieselgate se v ČR podle koncernu Volkswagen týká 
i vozů vyráběných od poloviny roku 2007. Počet vo-
zidel těchto značek v ČR je 58 tis. Automobilka dosud 
svolala ke kontrole vozy z roku 2009 až 2015. [P/1,7]

  z ČSÚ: Tržby v maloobchodě bez aut se loni zvýši-
ly meziročně o 5,6 %, rostly ve všech měsících roku. 
V prosinci, kdy vrcholí vánoční nákupy, zvolnily 
meziroční růst na 3 % po listopadových 7,9 %. Nej-
vyšší růst zaznamenaly tržby za zboží prodávané 
přes internet či zásilkové služby, a to o 21,9 %. [P/15]

z  Trojice velkých tuzemských bank, Česká spoři-
telna, Komerční banka a ČSOB, se chystá zavést 
do roka systémy virtuálních poradců pro drobné 
spekulanty. Za automatizací investičního pora-
denství stojí snaha bank ušetřit, ale i přísnější re-
gulace samotného poradenského servisu. [E15/7]

z  Železniční dopravci, zejména nákladní, příští 
rok ušetří 600 mil. Kč. Důvodem je změna systé-
mu zpoplatnění jízdy po kolejích. [E15/6]

z  České pobočce tabákové firmy Imperial Tobacco 
 klesl ke konci loňského září meziročně zisk o 44,8 % na 
285,3 mil. Kč. Tržby se snížily o 550 mil. na 11,57 mld. Kč. 
Hlavním důvodem poklesu zisku je podle firmy o 10 % 
nižší prodej cigaret a o 7,4 % horší prodej tabáků. [HN/14]

z  První etapa stavby metra D mezi Pankrácí a No-
vými Dvory by mohla začít v roce 2019 a být do-
končena do roku 2023. Praha chce zahájit v září 
příštího roku geologický průzkum. Letos v listo-
padu by měla být vypsána soutěž, v níž najde fir-
mu, která průzkum provede. [HN/15]

z  Spol. Škoda Praha ze skupiny ČEZ bude při stav-
bě uhelné elektrárny Pljevlja v Černé Hoře spolu-
pracovat se spol. General Electric. Firmy pode-
psaly smlouvu. Do konce února společně plánují 
představit investorovi, černohorské firmě Elektro-
priveda Crne Gore, návrh podmínek financování. 
Projekt za zhruba 9,5 mld. Kč chtěl ČEZ původně 
financovat s pomocí ČEB a EGAP. [P/15]

z  Hospodářské oživení v eurozóně nabírá na síle, 
ekonomika však stále potřebuje podporu. Evropská 
centrální banka proto zatím není připravena staho-
vat svá stimulační opatření. Řekl to šéf ECB Mario 
Draghi výboru EP pro hospodářské záležitosti. [HN/13]

ekonomika
Kontrolní hlášení mají za sebou rok ži-
vota. „Máme spočteno, že výběr DPH se 
zvedl díky kontrolním hlášením o 10 až 

12 mld. Kč,“ říká náměstkyně ministra financí Ale-
na Schillerová. Desítky milionů pak přinesli pod-
nikatelé za chyby při vyplňování formulářů. [HN/4]

z  Česko chce dotlačit Evropu, aby stejné potravi-
nářské výrobky měly všude stejné složení. Mze chce 
v 1. polovině roku provést velké srovnání kvality po-
travin zakoupených v ČR, na Slovensku či v Maďarsku, 
na druhé straně v Rakousku či Německu. Nedostat-
kem takových dat totiž Brusel argumentoval. [MFD/1,3]

z  Každá druhá obec v ČR se potýká s budovou 
v havarijním stavu. Majitelé se často nestara-
jí a obce je nemají jak přinutit. Opravy a demolice 
potom musejí podle zákona zaplatit samy. Na tyto 
účely ale chybějí peníze, po celé ČR se nedostává 
odhadem až několik stovek milionů korun. [LN/1,3]

z  Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek označil 
ČTÚ za viníka drahých mobilních dat a telekomu-
nikačních služeb v tuzemsku. Podle něj nedosta-
tečně reguluje trh. Proto nebude usilovat o zno-
vuzvolení člena rady ČTÚ Ondřeje Malého. [MFD/9]

z  Pražská firma Security Paper Mill začne vyrá-
bět registrační značky v severočeském Štětí. Pro 
stát budou výhodnější. „V příštích 4 letech ušetří-
me více než 100 mil. Kč,“ říká mluvčí MD. [HN/5]

z  Soudy již v 8 případech rozhodly, že solární 
elektrárny získaly podporu na základě neopráv-
něně vydané licence. Přesto po nich stát peníze 
zpět nevyžaduje. Není schopen vyčíslit škodu ani 
to, kdo by ji měl vymáhat. „Bylo vyplaceno něko-
lik desítek, stovek milionů, které by se měly státu 
vrátit,“ říká v rozhovoru předsedkyně ERÚ Alena 
Vitásková. [LN/1,12] • Stát v posledních 2 letech odha-
lil a zajistil přes tisíc nelegálních výherních automatů 
zvaných kvízomaty. Nyní po provozovatelích poža-
duje odvod z výnosů jejich činnosti za loňský rok ve 
výši 198 mil. Kč. [E15/3] • Německá policie zatkla loni 
na Štědrý den bývalého senátora za ODS Alexan-
dra Nováka, který je jedním z 24 obviněných 
v kauze ROP Severozápad, v níž jde o evropské 
dotace v Ústeckém a Karlovarském kraji. O Nová-
kově vydání do Česka by měl rozhodnout soud ve 
Frankfurtu nad Mohanem. [MFD1,2, ČRO] • Policie na-
vrhla podání obžaloby v kauze poškozeného DPP. 
Případ se týká 18 obviněných, mezi nimiž je pod-
le dřívějších informací i lobbista Ivo Rittig. Kau-
za souvisí se zakázkami na tisk jízdenek, na pro-
dej jízdních dokladů, na projekt tzv. elektronické 
jízdenky a dále také s následnou legalizací výno-
sů z trestné činnosti. [HN/3]

politika
Zákon o střetu zájmů komplikuje šéfo-
vi hnutí Andreji Babišovi politické plány. 
Úspěšní podnikatelé odmítají místa na 

kandidátkách v podzimních volbách i posty mini-
strů, aby se stejně jako Babiš nemuseli svých pod-
niků vzdát. [HN/1] • Slovenský nejvyšší soud zamítl 
dovolání slovenského Ústavu paměti národa proti 
dřívějšímu rozhodnutí nižších soudů, podle nichž 
nynější český ministr financí Babiš je neoprávně-
ně evidován ve svazcích někdejší československé 
tajné policie StB coby její agent. [MFD/3]

z  Celkem 35 poslanců podepsalo návrh novely 
ústavního zákona o bezpečnosti, jenž by dal majite-
lům legálně držených zbraní právo zasáhnout k za-
jištění bezpečnosti ČR. K předloze, za níž stojí mini-
str vnitra Milan Chovanec (ČSSD) a jež včera zahájila 
legislativní proces, se vedle sociálních demokratů 
připojili i členové klubů ANO, KSČM a ODS. [LN/3]

z  Zastupitelský klub ANO v Olomouckém kraji vy-
zval hejtmana Otu Koštu (ANO) k rezignaci, hejt-
man to ale odmítl. Klub s krajským předsednic-
tvem hnutí ANO tvrdí, že Košta nezvládá řízení 
kraje. Kritizují také, že jako svého poradce zaměst-
nal bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD), 
který je vyšetřován v korupční kauze. [HN/4]

narozeniny
David Adámek (41), gen. ředitel Skyportu 
  zMartin Klíma (52), člen předst. Unicor-

nu, financial director Unicornu Systems
  z Ivo Lukačovič (43), předseda představenstva 

Seznamu.cz 

společnost
Projekt HateFree Culture, který bojo-
val proti projevům rasové i jiné nesná-
šenlivosti na internetu, v dubnu skončí. 

Ministr pro lidská práva a legislativu Jan Chvoj-
ka (ČSSD) rozhodl, že neprodlouží fungování této 
iniciativy. Údajně je navázán na časově omezené 
granty a má pošlapanou pověst. Projekt vznikl za 
exministra Jiřího Dienstbiera (ČSSD). [P/3]

z  Británie si včera připomněla 65 let vlády králov-
ny Alžběty II. Devadesátiletá panovnice je vůbec 
prvním britským monarchou, který tzv. safírové-
ho jubilea dosáhl. [HN/1]

Internetové zpravodajství týdeníku Euro přináší nepřetržitý informační a dokumentační 
servis profesionálům v ekonomice, politice, státní správě i samosprávě. Euro.cz je 
ekonomický webový deník, který zachycuje aktuální ekonomické zprávy a trendy.
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cílová skupina: socioekonomická skupina AB
newsletter je pro příjemce zdarma, objednat lze na této stránce
exkluzivní inzertní formát: text o délce 500 znaků + obrázek o velikosti 297 × 176 px
počet příjemců (včetně Euro24): 5 × 30 000 / týden

Prodejní pozice:
PARTNER VYDÁNÍ EURO 24

Vydavatelství Mladá fronta už od prosince 2010 vydává časopisy ve speciálním 
multimediálním a interaktivním formátu pro tablety. Tyto časopisy nejsou 
pouhým PDF obrazem, ale jsou graficky upraveny přesně pro potřeby 10“ displeje. 
Obsah je interaktivní, čtenář tedy může obsah ovládat (například přepínat mezi 
stručným a podrobným zobrazením informací), a multimediální (články jsou 
doplněny například o videorecenzi). Nyní pro operační systémy iOS a Android 
vychází týdeník EURO, má samostatné aplikace, které jsou zdarma ke stažení  
v App Store a Google Play.

6 804  stažení do čteček
Euro pro mobily a tablety

Dáváme informacím smysl



Event  Termíny Místo konání Téma
 
Euro Fórum 18. 1. 2018 Ostrava Networking
Euro Business Club 8. 2. 2018 restaurace SOHO Esence 
Euro Business Breakfast 8. 2. 2018 restaurace Mlýnec S předsedou Poslanecké sněmovny
   Radkem Vondráčkem

Euro Business Club 8. 3. 2018 Lounge bar Mánes Investice, Inovace
Diplomatická snídaně 14. 3. 2018  Art Restaurant Mánes bude upřesněno 
Euro Fórum Březen Brno Networking
Best Cars 20. 3. 2018 kostel sv. Anny Galavečer
Euro Business Club 12. 4. 2018 Lounge bar Mánes Energetika, Technologie
Euro Business Club 10. 5. 2018 Lounge bar Mánes Luxusní reality, Rezidenční bydlení, 
   Jak se stát úspěšným

Den nejlepších aut 18. – 19. 5. 2018 Hrad Červený Újezd Networking
Euro Fórum Květen Olomouc Networking
Diplomatická snídaně 13. 6. 2018 Art Restaurant Mánes Čína

Euro Business Club 14. 6. 2018 restaurace Bella Vista TOP restaurace
Klientská akce 30. 8. 2018 loď Bohemia Rhapsody Networking
Euro Business Club 13. 9. 2018 Lounge bar Mánes Investice do dětí, stáří, života
   Za co utrácejí bohatí

Diplomatická snídaně 12. 9. 2018 Art Restaurant Mánes bude upřesněno
Euro Fórum Září České Budějovice Networking
Euro Fórum Říjen Plzeň Networking
20. narozeniny Euro Říjen bude upřesněno Networking
Zdravotnictví 2019 8. — 9. 11. 2018 Grandior hotel Praha Konference
Diplomatická snídaně 12. 12. 2018 Art Restaurant Mánes Euroasijská unie
Euro Business Breakfast 12. 12. 2018 restaurace Mlýnec s exprezidentem České republiky
   Václavem Klausem

Euro Business Club 13.12. 2018 Lounge bar Mánes Společenská odpovědnost firem

Event  Termíny Místo konání Téma 

Euro Hub
Dáváme informacím smysl

eventy 2018
Pod značkou týdeníku Euro se realizují pravidelné odborné projekty Euro Creative Hub. Odborné i společenské akce 
Euro Creative Hub zahrnují Euro Business Breakfast, Euro Business Club, Euro konference, Euro Regional, 
Euro pro export/Euro Regional pro export. Všechny akce návštěvníkům umožňují osobně potkávat odborníky 
a potenciální obchodní partnery z oblasti byznysu, politiky a ekonomiky.

Euro hub
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