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Byznys
Min.  spravedlnosti  odškodní  klienty  H-Systemu
( ,  MFD/2,  ihned.cz,  LN/13)  Min.  spravedl-
nosti  Jan  Kněžínek  se  totiž  dohodl  s  asi  60  členy
sdružení Maják, které zaštiťuje část poškozených kli-
entů  zkrachovalého , na definitivním od-
škodnění za soudní průtahy. Každý  dostane od mi-
nisterstva v prům. částku 100 tis. Kč. Na oplátku již
nebudou po státu požadovat žádné další  peníze za
neúměrně dlouhé trestní řízení, které trvalo přes 13
let a skončilo prezidentskou amnestií.  Peníze by se
měli začít vyplácet do měsíce.

ČR v žebříčku kupní síly přeskočila Řecko  (MFD/8,
LN/12,   )  ČR  si  letos,  v  pořadí  zemí  podle
úrovně průměrné kupní síly na obyvatele, polepšilo v
Evropě o 3 příčky na 23. místo. Vyplývá to ze studie
GfK, která mapuje kupní sílu 42 evr. zemí. Kupní síla
ČR dosahuje 66,4 % evr. průměru. Česko letos před-
stihlo Slovensko, Lotyšsko a Řecko. V případě Řecka
se tak stalo poprvé od r. 1990. Z bývalého východní-
ho bloku je před ČR jen Slovinsko a Estonsko. Na 1.
místě  zůstalo  Lichtenštejnsko,  kde  tento  ukazatel
dosahuje 457,9 % průměru Evropy. 2. je Švýcarsko.
Na opačném pólu figurují Moldávie s necelými 13 %
evropského průměru a Ukrajina (9,2 %).

Zákaz  glyfosátu  bude  mírnější  (LN/2,   ,
ihned.cz) Stát totiž odstoupil od plošného zákazu vy-
užívání herbicidů s účinnou látkou glyfosát. Od ledna
se však nebude moci používat na urychlení dozrává-
ní a vysušování rostlin, které se využívají pro potravi-
nářské účely - u obilovin a řepky. Za porušení těchto
podmínek bude hrozit ztráta dotací a pro právnické
osoby až 4mil. pokuta. Původně hovořilo o záka-
zu  plošného  využívání  tohoto  herbicidu,  známého
pod značkou . Názor změnilo po konzulta-
cích se zemědělci, ale také s dozorovými orgány. Ty
upozorňovali, že za glyfosát neexistuje na trhu vhod-
ná alternativa. Některé zdravotinické organizace po-
važují glyfosát za pravděpodobně karcinogenní. Pod-
le orgánů EU je neškodný.

AAA  Auto  letos  prodá  nejvíce  vozů  v  historii
( ) Skupina autobazarů   zvýšila od-
had letošních prodejů na 84 tis. aut, což je nejvíce v
historii. Loni prodala ve 4 zemích celkem 75 400 vo-
zů,  letos tento údaj překonala již  během listopadu.
Na výsledcích skupiny má významný  podíl  i  rychlé
zvyšování měsíčních prodejů  v Polsku, které se me-
zir. vyšplhaly na dvojnásobek. "Pokud příznivé pod-
mínky na trhu přetrvají, skupina očekává zvýšení ce-
loročních prodejů r. 2019 až na 100 tis. vozů.

Airbnb je připraveno začít  v Praze platit  (LN/12)
Spol.  je připravena začít vybírat ubytovací po-
platek za všechny své hostitele v Praze a výnos z něj
převádět městu, pokud bude návrh přijat. V případě
zavedení max. výše poplatku 50 Kč by se tak mohlo
vybrat zhruba 160 mil. Kč ročně. Návrh, který v září
schválila vláda, počítá s tím, že se ubytovací popla-
tek sloučí s rekreačním a lázeňským a max. sazba od
r. 2021 stoupne na 50 Kč/den. Obce ale budou moci
zavést nižší poplatek.

Koncernu Volkswagen v říjnu klesl odbyt o 10 %
( , ihned.cz) Celosvětově  se tak snížil na 846
300 vozů.  Pokles prodeje vykázal koncern hlavně  v
Německu (- 23,2 %) a západní Evropě (- 19,8 %). Na
vině  je  nadále  zejména  přechod  na  nová  pravidla
měření emisí. Pokles prodeje sice pokračuje, ale pro-
ti  předchozímu  měsíci  zpomalil.  V  září  činil  mezir.
propad prodeje 18,3 %. Slabší odbyt vykázala v říjnu
i česká dceřiná firma . Zákazníkům doda-

la 99 400 vozů, mezir. o 7,4 % méně. Silně klesl odbyt
v Číně, mezir. o 21 %.

Většinu Slavie získala čínská firma Sinobo (LN/12,
E15/6) Developerská skupina Sinobo přebírá nadpo-
loviční většinu akcií Slavie od čínské st. spol. 

, která převzala vlastnictví klubu od původního
čínského vlastníka, spol. . Jméno Sinobo pone-
se i  stadion v Edenu. Spol.  CITIC zůstává menšino-
vým akcionářem.

Equa  bank  zvýšila  mezir.  zisk  o  43  %
(ihned.cz,  ) Za prvních 9 měsíců letošního roku
tak zisk činil  261 mil.  Kč.,  počet klientů  pak bance
mezir. vzrostl o 20 % na 352 tis. Bilanční suma Equa
bank vzrostla mezir. o 11 % na 53 mld. Kč., celkový
objem úvěrů domácnostem se zvýšil o 14 % a přesá-
hl 26 mld. Kč.

AtomTrace vstupuje na trh START pražské burzy
( ) Společnost se zabývá vývojem a výrobou
zařízení provádějících prvkovou analýzu pomocí la-
serové spektroskopie. Využití  nabízí jak ve výzkum-
ných  institucích,  tak  v  průmyslu  či  veřejných  služ-
bách. AtomTrace vstupuje na trh START pražské bur-
zy prostřednictvím primárního úpisu nových akcií a
nabízí 20% podíl ve společnosti za 25-35 mil. Kč. Zís-
kané peníze využije zejména na posílení globálního
obchodu a marketingu, navýšení pracovního kapitá-
lu a vývoj nových produktů.

Obce mají rekordně nízké dluhy (E15/4) Čs. města a
obce loni snížily své zadlužení o necelá 4 %. Neboli o
necelé 3 mld. na 69 mld. Kč. Je to však výrazně nižší
tempo než předminulém roce, kdy se zadlužení obcí
snížilo o 17 %. Vliv na klesání dluhů mají nízké inves-
tice, nepravidelné čerpání dotací a vyšší výdaje.

V e-shopech i  prodejnách začal tzv. Černý  pátek
( ) Tzv. Black Friday letos připadá na 23. listo-
padu. Obchodníci ale výprodeje často zahajují o ně-
kolik dní až týdnů dříve. Prodejci slibují slevy v desít-
kách procent. Podle srovnávače cen Heureka.cz byla
ale loni prům. sleva nakonec jen 17 %. Do akcí  na
Černý pátek se nicméně každý rok zapojuje stále více
tuzemských  obchodů,  kterým  akce  zvyšuje  tržby  o
desítky procent. Např. spol.  loni zaznamenala
nárůst tržeb v prům. o 37 %, řetězci  stoupl po-
čet zákazníků o 50 % a spol. Kasa.cz očekává až troj-
násobný nárůst prodeje proti běžnému období. Loni
dosáhl obrat tuzemských e-shopů v posledním listo-
padovém týdnu během slevových akcí na tzv. Černý
pátek téměř 4 mld. Kč.

GZ  Media  spustí  výrobu  desek  ve  Francii  (
)  A to do měsíce.  Jeden z největších

světových výrobců CD, DVD a gramofonových desek
totiž koupil ve Francii firmu SNA. "Ve Francii zpočát-
ku počítáme s denní produkcí tak 6 tis. kusů, což jsou
asi 2 mil. desek ročně," uvedl majitel české firmy 

 Zdeněk Pelc. Celkem GZ Media do svých akti-
vit investuje stovky mil. Kč. Rozšiřovat výrobu bude
hlavně v zahraničí. V Kanadě a v USA navýší výrobu o
1/3. Do 2 let se tak chce stát jedničkou na americkém
trhu a v hledáčku má i Austrálii.

Exšéf Tatry žaluje firmu o provize  (E15/6)  Bývalý
gen.  řeď.  Ronald  Adams  tvrdí,  že  mu  automobilka
dluží na provizích 671 tis. $ (cca 15 mil. Kč) za prodej

tatrovek do zahraničí. Firma tvrdí, že na ni nemá ná-
rok, protože s prodejem nijak nepomohl. V 1. instan-
ci sice se žalobou neuspěl, ale odvolal se, takže spor
pokračuje.  (E15/6)  Spol.  Veeam  Software  plánuje
vybudovat v Praze rozsáhlé vývojové centrum. Počítá
s investicí 3,39 mld. Kč. Švýcarská firma vyvíjí progra-
my pro zálohování firemních dat a jejich rychlou ob-
novu v  případě  technologického problému.  (E15/6)
Energeticko-průmyslový holding EP Industries mění
akcionářskou strukturu. Největším akcionářem firmy
bude s podílem 48 % EPI Holding. Z toho 36,16 % při-
padá Romanu Korbačkovi a 15,85 % spol. vlastněné
skupinou manažerů EPI a EPH.

Politika
EK začala prověřovat Agrofert ( ) Evr. komi-
se dostala z ČR všechny potřebné podklady a nyní
vyhodnocuje, zda platby spol. patřícím do holdingu

byly  v  souladu  se  všemi  pravidly,  včetně
těch o konfliktu zájmů. EK firmu prověřuje z podnětu
čs. pobočky org. TI. Podle ní je premiér Andrej 
vůči svěřenským fondům, do kterých Agrofert vložil,
v pozici, která mu umožňuje přímo či nepřímo kon-
cern ovládat. Babiš to odmítá. EK odmítá, že se jed-
ná o vyšetřování, prý si chce pouze ujasnit fakta.

Prezident a premiér potvrdili  spojenectví  (HN/1,
LN/3, MFD/1) Babiš včera večer po zhruba hodinu a
půl dlouhém setkání s hlavou státu potvrdil, že pro
vyslovení  nedůvěry  není  důvod.  Prezident  Zeman
mu také včera zopakoval, že pokud padne vláda, po-
věří sestavením nové opět Babiše. Babiš připustil, že
během setkání s prezidentem mluvili také o rodinách
a dětech. Na otázku, zda zamýšlí podat žalobu na re-
portéry webu Seznam Zprávy, kteří vyjádření Babiše
mladšího  natočili  uvedl,  že  to  není  jeho  problém.
„Matka mého syna se bude bránit,“ dodal.

OLAF posuzuje střet zájmů min. zem. Tomana (
) OLAF se podle informací serveru rozhodu-

je,  zda  zahájí  vyšetřování  v  souvislosti  s  možným
střetem zájmů ministra Tomana. Ten přitom tvrdí, že
v žádném střetu zájmů  není a dokonce si na to ne-
chal vypracovat analýzu. Případ se týká evropských
dotací, které čerpá firma příbuzných min. zeměděl-
ství  Miroslava  Tomana.  EU  letos  zpřísnila  pravidla
hry pro politiky, a to právě v souvislosti s dotacemi.
Unie si chce lépe ohlídat přidělování dotací a nově
mezi osoby, které jsou ve střetu zájmů, zařadila i ty
politiky, kteří mají možnost ovlivňovat rozpočet.

Senát chce měnit zákon o insolvencích (E15/2) Pro
novelu insolvenčního zákona na konci října hlasovali
poslanci všech stran s výjimkou , která se zdrže-
la.  Nyní  chtějí  poslanci  novelu  pozměnit  pomocí
svých  kolegů  v  Senátu.  Poslankyně  Kateřina

chce,  aby  senátoři  schválil  automatické
oddlužení po 5 letech snahy splácet, novela toto za-
vádí pouze se souhlasem soudu. Podpořit její návrh
by teoreticky mohli také senátoři  za ,  musí  to
ale nejdříve projednat. K pozměňovacím návrhům se
chystají také , nemělo by však jít zásadní změ-
ny.

Připojení k internetu má doma 80 % Čechů (
, ihned.cz) Je to o 13 p. b. více než před 5 lety.

ČR ale i tak stále zaostává za evropským průměrem,
který byl loni o 7 p. b. vyšší. Téměř 45 % připojených
domácností používá bezdrátové wi-fi připojení, 25 %
přípojku přes rozvody kabelové televize a 15 % při-
pojení přes telefonní linky xDSL. Celkově má přístup
k internetu 7,1 mil. Čechů starších 16 let, což je o 400
tis. více než v r. 2016.  v mobilu má 58 % lidí,
což je o 8 p. b. více než před rokem.
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