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Kurzy akcií na burze
Název 25. 11. Změna (%)

CETIN 171,10 -0,23
CETV 54,80 +0,37
ČEZ 470,00 0,00
Erste Bank 763,00 -1,05
Fortuna 82,20 -0,24
Komerční banka 5060,00 +0,60
NWR 0,11 -8,33
O2 C.R. 254,00 +0,40
Pegas 731,00 +1,81
Philip Morris 11 800,00 +0,03
PLG 204,60 +0,79
Stock 65,10 -2,18
TMR 631,60 -7,12
Unipetrol 151,00 -1,18
VIG 730,10 -3,92
Index PX 975,72 -0,75

Kurzy ČNB od 25. 11.

Země Množství Kód Kurz

Austrálie 1 AUD 18,507
Čína 1 CNY 3,996
Dánsko 1 DKK 3,622
EMU 1 EUR 27,025
Chorvatsko 1 HRK 3,540
Japonsko 100 JPY 20,800
Kanada 1 CAD 19,155
Maďarsko 100 HUF 8,659
Polsko 1 PLN 6,344
Rusko 100 RUB 38,749
Švýcarsko 1 CHF 24,976
Turecko 1 TRY 8,869
USA 1 USD 25,527
V. Británie 1 GBP 38,512

Jiří Vavroň

n Spoření na penzi se v Čes-
ku zásadně změní. I přičiněním
vašich sedmi pozměňovacích
návrhů, které změnily vládní
zákon o penzijním připojištění.
Současně se ale při jejich pro-
jednávání ozvaly kritické hlasy,
a to včetně stranických kolegů
z ČSSD, že jste to s úpravami
přehnal. Proč jste návrhy podá-
val?

Počet zájemců o penzijní při-
pojištění klesá. Ve vládním pro-
gramovém prohlášení jasně stojí,
že koalice zruší druhý pilíř a sou-
časně zatraktivní třetí pilíř – tedy
penzijní připojištění. V koaličním
návrhu novely zákona o penzij-
ním připojištění jsem ale žádné
zásadní zatraktivnění nenašel,
s výjimkou návrhu, aby mohl ro-
dič spořit dětem od kolébky. To
samo o sobě podle mne nestačí
k nějakému zásadnímu zvýšení
zájmu o spoření na penzi. To mě
vedlo k tomu, že jsem spolu s ex-
perty připravil sedm pozměňují-
cích návrhů. 

n Předmětem kritiky bylo,
že jeden z pozměňovacích návr-

hů zvýšil odměnu dealerům,
kteří penzijní připojištění sjed-
návají, z 3,5 procenta na sedm
procent. Vyjádřeno v korunách
z 880 na 1760 korun za nového
klienta. To ale budoucím pen-
zistům moc nepomůže!

Penzijní připojištění nabízejí
dealeři s ostatními produkty. Po-
kud se jim podaří uzavřít smlouvu
na životní pojištění, získají až 21
tisíc, pokud na stavební spoření,
dostanou 6000 korun za dobu tr-
vání smlouvy a 2400 korun za
uzavření smlouvy. Pokud získají
klienta k pravidelnému investová-
ní do fondů, mají za to sedm tisíc. 

To jsou přece docela jiné od-
měny! Výrazně motivují dealery,
aby přednostně nabízeli produk-
ty, na kterých vydělají, a na na-
bídku na penzijní připojištění za-
pomínali. Pokud chceme, aby se
třetí pilíř rozšiřoval, musí mít zá-
jem na propagaci a získávání no-
vých zájemců právě prodejci.
A teď to zásadní – zatímco
u všech ostatních produktů odmě-
ny dealerům platí klient ze svých
úspor, tady odměny platí institu-
ce, která penzijní připojištění or-
ganizuje. To je zásadní rozdíl.

n Další kritika se snesla na
změnu, podle níž si zaměstna-
vatel, který svému zaměstnanci
přispívá na penzijní připojiště-
ní, může nově odečíst z daní
místo dosavadních třiceti 50 ti-
síc korun. Rozpočet to bude stát
150 miliónů.

Tady je zase klíčová otázka:
chceme, aby zaměstnavatelé při-
spívali zaměstnancům? Pokud
ano, nevidím důvod, proč daňo-
vou úlevu nezvednout. Odbory,
tripartita i vláda dlouhodobě chtě-
jí, aby zaměstnavatelé přispívali
svým zaměstnancům, zejména

v oborech, kde jsou průkazně
ohrožováni těžkou prací ve zdraví
rozhodně nepodporujícím pro-
středí. Příspěvek zaměstnavatele
zaměstnanci je navíc dobrý motiv
ke stabilizaci pracovních týmů
a posílení jistot pro starší pracov-
níky. A tohle nechceme? U daňo-
vých odpočtů je kromě toho účin-
nost zákona posunuta od ledna
2017, aby to nezasáhlo rozpočet
na příští rok.

n Debatu rozpoutala i mož-
nost pro toho, kdo si penzijně
spoří, odečíst si z daní místo 12
tisíc ročně až 24 tisíc korun.
Kritici namítají, že spořit dva
tisíce korun měsíčně mohou jen
bohatší lidé.

Nepopírám, že je to určité za-
traktivnění pro lidi s vyššími pří-
jmy. Nelze prosazovat zákony jen
z pohledu dnešního stavu. Musí-
me usilovat o to, aby lidem rostly
platy, tedy aby rostla i skupina li-
dí s vyššími příjmy. Chceme, aby
už dnes lidé spořili víc než pěti-
stovku měsíčně? Pokud ano, mu-
sí za to mít i nějakou výhodu, bo-
nus. 

n Vyloženě provokativní pro
některé politiky bylo prosazení

zvýšení příspěvku pro penzijní
společnosti za správu úspor ob-
čanů z 0,6 na 0,8 procenta ze
spořené částky. Penzijní fondy
tak od klienta získají ročně ve
srovnání se současným stavem
o 80 až 120 korun více.

Na jednu stranu od těchto spo-
lečností chceme, aby klient měl
garantovány vložené finanční pro-
středky. Na druhu stranu jim ome-
zujeme možnost nakládání s pe-
nězi klientů – mohou investovat
tyto peníze především do obliga-
cí státu, které jsou převážně v mi-
nusových úrokových sazbách. 

Říkáme fondům, aby podporo-
valy penzijní připojištění, pro kli-
enta zachovaly jistotu, ale hospo-
dařit mohou jen v těchto
mantinelech. Jen připomínám, že
zrušený druhý důchodový pilíř
vložené prostředky vkladatelům
negarantoval. To myslím za těch
sedm až 10 korun měsíčně stojí.

n Někomu se nelíbí ani mož-
nost, že mladí lidé, kterým bu-
dou rodiče spořit na penzi od
kolébky, si budou moci třetinu
naspořených peněz vybrat po
dovršení plnoletosti, a to i bez
souhlasu rodičů…

Nezdá se mi atraktivní, když
začnu spořit dítěti, že ono si pení-
ze bude moci vybrat za 60 let. Cí-
lem návrhu bylo, aby si mladý
člověk v 18 letech, když potřebu-
je peníze na studium, na zahájení
samostatného života, mohl vybrat
30 procent z částky, kterou účast-
ník pro něj uložil do systému.
I státu se přece vyplatí, když bude
mít stále více vzdělaných lidí.

n V čem vidíte největší pří-
nos změny zákona o penzijním
připojištění?

V Česku se už několik desetile-
tí bavíme o důchodech, o zajiště-
ní na stáří. Nyní to je poprvé, co
změny podpořili poslanci napříč
politickým spektrem. A to i ti,
kteří nejdříve pozměňovací návr-
hy kritizovali, když se seznámili
se všemi praktickými dopady. 

O změnách v systému penzijní-
ho připojištění se začalo věcně
diskutovat, společně hledat řeše-
ní přijatelná pro pravou i levou
část politického spektra. Nikdo
nikoho neválcoval převahou hla-
sů, došlo se ke konsenzu. Bez
konsenzu se u penzí a jejich re-
formy ani do budoucna neobejde-
me.

PŘEDSEDA SOCIÁLNÍHO VÝBORU SNĚMOVNY JAROSLAV ZAVADIL (ZA ČSSD) ŘEKL PRÁVU:

Penzijní připojištění by mělo být pro lidi co nejpřitažlivější

Změna vlastnictví zkrachovalé
firmy Viktoriagruppe nebude mít
žádný vliv na průběh insolvenční-
ho řízení. Uvedl to insolvenční
správce Mirko Möllen s tím, že
disponovat aktivy Viktoriagruppe
může pouze on. 

Česko si ve skladech zkracho-
valé firmy v bavorském Kraillin-
gu uložilo strategické zásoby naf-

ty v hodnotě 1,2 miliardy korun,
nyní se pře s insolvenčním správ-
cem o její vlastnictví.

Český rozhodčí soud před dvě-
ma týdny rozhodl, že vlastníkem
akcií Viktoriagruppe je Cioltit. Ta
prý nabídla státu spolupráci ve
sporu o ropu uloženou v Kraillin-
gu. Uvedla rovněž, že insolvenč-
ní řízení, které zahájil předchozí

majitel Viktoriagruppe, je zbyteč-
né, firma má dost prostředků, aby
uhradila závazky věřitelům.

„Spor o vlastnictví akcií Vikto-
riagruppe není pro insolvenční ří-
zení zahájené 1. února 2015 rele-
vantní. Aktivy disponuje výlučně
insolvenční správce. To platí ne-
závisle na tom, kdo je vlastníkem
akcií,“ uvedl Möllen. (zr)

Změna vlastníka Viktoriagruppe 
prý insolvenční řízení neovlivní

Jiří Novotný

Stát bude podporovat použí-
vání vozidel s alternativním
pohonem, tedy elektromobilů,
hybridů i aut na zemní plyn či
vodík. Vyplývá to z Národního
plánu čisté mobility, který ne-
dávno schválila vláda.

Národní plán vypracovala mi-
nisterstva průmyslu a obchodu,
dopravy a životního prostředí.
Cílem je zlepšit kvalitu ovzduší
a snížit závislost ČR na ropných
produktech. 

Podle tohoto plánu by mělo
v Česku v roce 2025 jezdit 95 ti-
síc elektromobilů a aut na hy-
bridní pohon, jichž je v současné
době jen 900. Jejich podíl na pro-
dejích nových vozů má za deset
let stoupnout z 0,3 na 12 procent.

Více plnicích stanic

„Národní akční plán čisté mo-
bility pracuje s vizí vybudovat
1300 dobíjecích míst pro elek-
tromobily a 200 plnicích stanic
na stlačený zemní plyn (CNG)
do roku 2020. Počítá také s vy-
tvořením pěti veřejných plnicích
stanic na kapalný plyn (LNG)
a tří až pěti vodíkových stanic do
roku 2025,“ upřesnil mluvčí mi-

nisterstva dopravy Tomáš Ne-
řold.

Nedostatečně hustá sít dobíje-
cích a plnicích stanic je totiž jed-

nou z největších překážek v roz-
voji alternativních paliv. V Čes-
ku je aktuálně již více než sto
stanic pro auta na stlačený zem-

ní plyn (CNG). Český plynáren-
ský svaz sdělil, že od začátku ro-
ku přibylo v ČR 31 veřejných
CNG stanic, o pět více než loni

za celý rok. „Rádi bychom, aby
během příštích pěti let přibylo
v Česku více než sto dalších
CNG stanic,“ uvedl místopředse-

da Rady ČPS Jiří Šimek. Podot-
kl, že v roce 2030 by pak mohli
čeští motoristé tankovat CNG až
ve 300 stanicích.

Kromě stanic na CNG by
v Česku na přelomu let 2016
a 2017 mohly vzniknout také
první stanice na zkapalněný zem-
ní plyn LNG, který je podle něj
vhodný hlavně pro nákladní ka-
miónovou dopravu. „Záleží to na
podpoře státu a taky na zájmu
dopravců, kteří budou ochotni na
toto palivo přestoupit,“ uvedl Ši-
mek. Výhoda LNG je ve velmi
malém objemu pro uchování
energie.

V Česku je nyní přes 7000 čer-
pacích stanic, veřejně přístup-
ných je asi 3800. Drtivá většina
z nich nabízí tradiční paliva, tj.
benzín a naftu.

Motivační opatření
Vládní plán také počítá s moti-

vačními opatřeními, která mají
vykompenzovat potenciálním
uživatelům vyšší pořizovací ce-
nu vozů na alternativní pohon.
Budou mít například nižší sazbu
silniční daně, úlevu z placení dál-
niční známky i bezplatné parko-
vání. 

CNG proti tradičním pohon-
ným hmotám podporuje i nízká
spotřební daň. Ta od 1. ledna
2015 do konce roku 2017 činí
u CNG 0,72 Kč za metr krychlo-
vý. U tradičních paliv to je
12,84 Kč na litr benzínu
a 10,95 Kč na litr nafty.

Tankování stlačeného zemního plynu do nové Škody Octavia G-TEC s pohonem na CNG.

Fo
to

 P
rá

vo
 –

 R
ad

ek
 P

la
ve

ck
ý

Od začátku roku
přibylo v ČR 31
veřejných CNG
stanic

Stát podpoří vozidla na alternativní pohon

Asociace výzkumných organi-
zací (AVO), která zastupuje ne-
akademické výzkumné organiza-
ce a inovační firmy, si stěžuje na
to, že v příštím roce půjde ze
státního rozpočtu na aplikovaný
výzkum málo peněz. 

Zatímco ještě před dvěma lety
mířilo na podporu spolupráce
soukromého sektoru a výzkumu
zhruba pět miliard korun, letos je
to polovina.

„Podpora má postupně kles-

nout na třetinu,“ uvedl prezident
AVO Libor Kraus. Více peněz by
mohl aplikovaný výzkum získat
z evropských fondů v rámci pro-
gramů ministerstva průmyslu.

O problémech firemního vý-
zkumu se diskutovalo i na ne-
dávné konferenci „25 let výzku-
mu, vývoje a inovací v ČR“
v Praze. Náměstek ministra prů-
myslu Tomáš Novotný tam řekl,
že aplikovaný výzkum se dosud
z evropských fondů přímo nefi-

nancoval, investovalo se do nové
výzkumné infrastruktury. 

V nových evropských fondech
je ale podle něj už přímo program
Aplikace, který se zabývá finan-
cováním aplikovaného výzkumu.
MPO v létě vyhlásilo dvoumili-
ardovou výzvu a zájem byl
enormní. Koncem roku začne
MPO přijímat plné žádosti, vy-
hodnocení proběhne v dubnu.
Celkem je na program vyčleněno
osm miliard korun. (ČTK, zr)

Méně peněz na aplikovaný výzkum


