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VOJTĚCH WOLF

PRAHA Příští rok si český stát po-
prvé za deset let „vydělá“ na vý-
platu důchodů. Už šest let je dotu-
jí zisky z polostátního podniku
ČEZ. Ve chvíli, kdy se na důcho-
dy v rámci sociálního pojištění
vybralo méně, než se rozdalo li-
dem, musel nastoupit stát.

Část schodku umazal z výdělků
ČEZ a dalších státních podniků,
které plynou na zvláštní účet priva-
tizace. Z něj se pak důchody sanu-
jí. Od roku 2012 do letoška putova-
lo z peněz energetického gigantu
a jiných firem na snížení schodku
důchodového účtu asi 60 miliard
korun. V novém roce to ale bude ji-

nak. Státní firmy nebudou muset
na důchody přispět ani korunu.

Vůbec poprvé od roku 2008 po-
čítá návrh státního rozpočtu na
příští rok s tím, že se na pojištění
vybere víc, než stát vyplatí senio-
rům. Pro bližší představu: český
důchodový systém je kolos, který
ročně spolyká kolem 400 miliard
korun. To je ale částka, kterou

léta nedokázal vybrat celou. Na-
příklad loni mu zisky z prodeje
elektřiny, benzinu či provozu Le-
tiště Václava Havla pomohly
uhradit více než dvě procenta pe-
něz pro důchodce. Příští rok to po-
dle všeho už nebude potřeba.

„Pokud by se potvrdily předpo-
kládané příjmy i výdaje na důcho-
dy v návrhu státního rozpočtu na
příští rok, byl by takzvaný důcho-
dový účet v přebytku 3,1 miliardy
korun,“ říká Filip Běhal, mluvčí
ministerstva financí.

To by se mělo podařit i navzdo-
ry tomu, že stát důchodcům od led-
na přilepší. Důchody jim v průmě-
ru vzrostou o 475 korun měsíčně.
Pokračování na straně 12

Stát má v kase
víc na důchody

ONDŘEJ KOUTNÍK

PRAHA Exministr průmyslu Jan
Mládek prolomil mlčení a v rozho-
voru pro Deník se rozpovídal o mi-
liardovém prodeji strojírny Škoda
Transportation nizozemské skupi-
ně PPF nejbohatšího Čecha Petra
Kellnera. Šlo o překvapivý zlom,
neboť dosud se hovořilo především
o zájmu čínské společnosti CRRC.

Mládek však uvedl, že odmítl Čí-
ňanům vyjít vstříc s požadavkem,
aby vláda posvětila kontroverzní
privatizaci Škody Transportation

z roku 2003. Žádost označil za „po-
litickou sebevraždu a pozvání
k trestnímu stíhání“. Dodal, že o se-
tkání se CRRC jej požádal advokát
a přítel premiéra Bohuslava Sobot-
ky Radek Pokorný, jehož kancelář
zastupuje právě Škodovku.

Podle informací LN Mládka
k náhlé sdílnosti nevedlo to, že by
snad chtěl na únorovém sjezdu
ČSSD získat funkci. „Došla mu
jen trpělivost se Sobotkou, který
se tváří, že za volební prohru ne-
může,“ řekl LN zdroj.
Více čtěte na straně 5

MICHAL PAVEC

PRAHA Měl to být docela obyčej-
ný modrý diář, kterým České
dráhy (ČD) jako každý rok obda-
rují obchodní partnery nebo jej
rozdají na společenských akcích.

Nové vydání ale dostalo od nej-
vyššího vedení stopku, a tisíce vý-
tisků tak leží na sekretariátech.
Problémem je mapa na konci seši-
tu. Bez vysvětlivek ukazuje spor-

ná území: třeba Krym či Donbas
jsou vyvedeny nejen v ukrajin-
ských, ale i ruských barvách, což
by mohlo vyvolat i diplomatické
reakce. V mapě je také území
ovládané Islámským státem (IS).
Experti na mezinárodní vztahy se
shodli, že bez legendy je zařazení
mapy nešťastné. Dráhy se zatím
k případu nevyjádřily, a není tak
jasné, jak s výtisky nakonec nalo-
ží. Více čtěte na straně 13

PETR KAMBERSKÝ

Č esku se daří. Česku se
daří tak dobře, že je
v plusu dokonce i virtuál-

ní penzijní účet. Ve chvíli, kdy
máme absolutně nejnižší neza-
městnanost z celé Evropy a je-
den z nejvyšších růstů, dosáhl
důchodový účet přebytku pár
miliard – zatímco kumulovaná
ztráta za poslední dekádu je sko-
ro čtvrt bilionu.

Dobrá čísla mají jasný zdroj:
pracuje (a tedy platí) každý, kdo
jen trochu může, málokdo kvůli
stavu „bez práce“ odchází do
penze předčasně a významně
rostou výplaty. Malý podíl na
věci má dokonce i EET, protože
číšnice i kuchaři už nemají větši-
nu platu bokem, ale dostávají
skutečnou výplatu, a tedy i sku-
tečné sociální pojištění. Jenže ra-
dovánky nebudou navždy, už
i ČNB říká, že
nás čeká sešup.
Důchody poje-
dou do minusu
jako první –
a změna je v ne-
dohlednu.

PETR KAIN

PRAHA Ekonom, někdejší posla-
nec, ministr české vlády, ale také
hluboce věřící protestantský křes-
ťan Tomáš Ježek zemřel včera ve
věku 77 let.

Do českých dějin se zapsal pře-
devším jako jeden z otců kupono-
vé privatizace. Až do své smrti
dával najevo hrdost, že u této nej-
větší reformní akce v novodo-
bých českých ekonomických ději-
nách byl. To mu ale nebránilo
v kritice chyb, které se při její rea-
lizaci objevily, a neváhal se kvůli
tomu rozejít i se svým dlouhole-

tým přítelem Václavem Klau-
sem.

„Byl to mimořádně poctivý člo-
věk, což z něj nepochybně dělá
globální bílou vránu mezi všemi
ministry privatizace,“ vzpomíná
na Ježka publicista a signatář Char-
ty 77 Václav Žák.

Před listopadem 1989 působil Je-
žek v Ekonomickém a později Pro-
gnostickém ústavu Akademie věd.
Zúčastnil se založení Občanského
fóra a patřil k zakládajícím členům
Občanské demokratické aliance,
za kterou šest let zasedal v Posla-
necké sněmovně. V roce 1995 pře-
šel do tábora ODS, z něhož pozdě-

ji vystoupil. Na počátku 90. let pů-
sobil jako poradce tehdejšího mi-
nistra financí Václava Klause. Byl
také prvním českým ministrem pro
privatizaci, následně stál i v čele
Fondu národního majetku.

Od roku 1995 se také věnoval
fungování kapitálového trhu. Za-
sedal v orgánech Burzy cenných
papírů Praha, čtyři roky byl čle-
nem prezidia Komise pro cenné
papíry. Dvakrát neúspěšně kandi-
doval do Senátu, načež se věno-
val práci v akademické sféře,
když externě vyučoval na Vysoké
škole ekonomické v Praze.
Více čtěte na stranách 2 a 3

Osobnost. Ve věku 77 let včera podlehl vážné nemoci ekonom, někdejší poslanec a ministr české vlády
Tomáš Ježek. Spolu s Václavem Klausem a Dušanem Třískou je považován za otce kuponové privatizace a iniciátora
polistopadového ekonomického transformačního procesu. FOTO PROFIMEDIA

Hodokvas

Diář ČD dostal stopku,
v mapě měl Islámský stát

3,1 miliardy
by měl být v roce 2018 podle
návrhu státního rozpočtu
přebytek důchodového účtu
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Exministr Mládek trefil
Sobotku a jeho okolí



12 EKONOMIKA Čtvrtek 30. listopadu 2017 LIDOVÉ NOVINY
1053,02 25,50 21,51 1287,0 62,69

PRAHA Samsung vyvinul nový ma-
teriál pro výrobu baterií, který na-
zývá „grafenové koule“. S jeho
pomocí chce zvýšit kapacitu
i rychlost nabíjení současných li-
thiových baterií. Podle firmy by
mohl nový typ přinést průlom
v mobilních technologiích i elek-
tromobilech.

Divize jihokorejské společnos-
ti Samsung Advanced Institute of
Technology nový materiál vyvi-
nula ve spolupráci s univerzitou
v Soulu. Pomocí něj chce vylepšit
nynější lithiové baterie a tvrdí, že
jejich nový typ bude mít o 45 pro-
cent vyšší kapacitu a bude se také
pětkrát rychleji nabíjet.

Vhodná i do elektromobilů
Podle odhadů by se grafenová ba-
terie mohla plně nabít už za dva-
náct minut. V současnosti to i při
technologii rychlého nabíjení za-
bere nejméně hodinu. Novinka
by tak byla výrazným posunem
ve vývoji lithium-iontové techno-
logie, která již podle výrobce na-
ráží na své limity.

Grafen, forma uhlíku, je ex-
trémně vodivý materiál s nízkou
tloušťkou. Jeho využití v mobi-
lech by tak mohlo vést ke ztenče-
ní zařízení kvůli možnému zmen-
šení baterií.

Nová baterie zároveň snese tep-
loty až do 60 stupňů, což je důleži-
tý předpoklad pro využití v elek-
tromobilech. Dlouhá doba dobíje-
ní do plné kapacity je nyní jedním

z velkých handicapů současných
elektrických vozů.

Vědci ale varují, že baterie je
stále ještě konceptem a komerční
prodej je daleko. „Často čteme
o pozoruhodných výsledcích gra-
fenu v počátečních fázích, ale jen
málo z nich přejde v komerční
úspěch,“ vysvětlil listu Financial
Times Khasha Ghaffarzadeh, šéf
výzkumné firmy IDTechEx.

Samsung ale tvrdí, že se mu po-
vedlo najít způsob, jak ve velkém
syntetizovat grafen v podobě při-
pomínající popcorn. Novinku si
již nechal patentovat v Jižní Kore-
ji a USA.

Obyčejná lepicí páska
Samsung urychlil vývoj technolo-
gie baterií po loňském skandálu
s telefonem Galaxy Note 7. U lu-
xusních smartphonů začaly
v mnoha případech „vybuchovat“
baterie. Problém byl tak velký, že
Samsung nakonec musel prodej
telefonů ukončit a již prodané
kusy začal stahovat z trhu. Aféra
vyšla firmu zhruba na pět miliard
dolarů.

Materiál grafen má podobu sítě
připomínající včelí plástev, která
má výšku jen jeden atom, a vyni-
ká extrémní pevností a vodivostí.
V roce 2004 ho izolovali vědci
Konstantin Novoselov a Andre
Geim. Materiál se jim povedlo od-
dělit obyčejnou lepicí páskou
z tuhy. Oba za svůj objev dostali
Nobelovu cenu v roce 2010. kop

Dokončení ze strany 1

Důvod, proč se státu daří vybírat
na penzisty více, je jednoduchý:
výborná kondice ekonomiky.
„Příjmům státu výrazně pomáhá
extrémně dobrá situace na trhu
práce. Letos také začaly výrazně
růst mzdy,“ říká ekonom Komer-
ční banky Marek Dřímal.

Jenže to, co se na první pohled
může zdát jako výhra, tedy důcho-
dový účet v plusu, je podle části
odborníků Pyrrhovo vítězství.

„Vezměte si, že dosahujeme
enormního hospodářského růstu
a Česko se dostane do plusu jen
kolem tří miliard. Když pak eko-
nomika stagnuje nebo když jsme
byli v krizi, byli jsme v minusu
v řádu desítek miliard,“ říká Jiří
Šatava, odborník na důchodové
systémy think tanku IDEA.

Od roku 2008, kdy byl systém
naposledy v přebytku, do roku
2016 nabobtnal schodek i se za-
počtením peněz ze státních firem
na 235 miliard korun. V plusu byl
přitom celkově pouze pětkrát za
celou historii České republiky.

Uniklé peníze
Daniel Münich z ekonomického
ústavu CERGE-EI tvrdí, že Čes-
ká správa sociálního zabezpečení
má ve výběru pojistného rezervy.
Podle něj se sice chlubí tím, že
má při výběru pojištění 99procent-
ní úspěšnost, množství lidí ale z
jejího hledáčku uniká.

„Statistiky ČSSZ jsou definová-
ny tak, že u lidí, u nichž vědí, že
mají platit, vyberou 99 procent
a zbytek vymáhají. Jenže nevědí

o spoustě lidí, kteří to obcházejí,“
říká Münich. Existují tak velké
skupiny osob, například OSVČ,
u kterých se mohou přiznané pří-
jmy výrazně lišit od skutečných.

Současná legislativa neumožňu-
je příliš velké využití peněz na pri-
vatizačním účtu. Primárně jde o
likvidaci starých ekologických
škod či pokrytí schodku důchodo-

vého účtu. Dostane-li se ale do pře-
bytku, peníze je možné využít pou-
ze na konkrétní, zákonem dané vý-
daje, a to na základě rozhodnutí
vlády. Jinými slovy, peníze, které
státu plynou z firem ČEZ, MERO,
ČEPRO a Český aeroholding, se
budou na účtu nejspíše hromadit a
ležet ladem.

„Ministerstvo financí v součas-

nosti zvažuje několik variant úpra-
vy legislativního rámce těchto mi-
morozpočtových prostředků z při-
jatých dividend v případě jejich ku-
mulace,“ říká mluvčí Filip Běhal.
Podle informací LN ministerstvo
očekává, že přijmout novelu by
mělo stihnout do příštího podzi-
mu. Na jaké výdaje by pak peníze
šlo použít, by záleželo na podobě

novely. Dřívější návrhy státního
rozpočtu dráždily některé akcio-
náře. Už několik měsíců dopředu
se totiž tušilo – díky prostřed-
kům, se kterými počítal privati-
zační účet –, jak velká by mohla
být dividenda ČEZ. „Vznikalo
tak podezření, že jeden akcionář
(stát, který drží asi 70 procent ak-
cií – pozn. red.) má více informa-

cí než ostatní. Management ČEZ
tuto částku sice vždy zlehčoval,
že není určující, ale na druhou
stranu státní rozpočet je zákon
a musí vycházet z nějakých reál-
ných podkladů,“ vysvětluje ener-
getický analytik a minoritní akcio-
nář ČEZ Michal Šnobr. Teď ale
kvůli přebytku „indikátor“ divi-
dendy z rozpočtu zmizel.

Americká centrální banka
(Fed) uvažuje o vytvoření

vlastní digitální měny. Uvedl to
včera podle serveru CNBC prezi-
dent Federální rezervní banky
v New Yorku William Dudley.
Jeho prohlášení přichází v době
pokračujícího růstu hodnoty ky-
bernetické měny bitcoin. Dudley
nicméně upozornil, že bitcoin po-
važuje spíše za „spekulativní akti-
vitu“, a nikoli za stabilní prostře-
dek pro uchování hodnoty. Bit-
coin včera poprvé pokořil hranici
10 tisíc dolarů a později se vyšpl-
hal nad 11 tisíc dolarů (237 tisíc

Kč). Od začátku roku se tak hod-
nota bitcoinu zhruba zdesetináso-
bila.

S tátní podnik Lesy ČR letos
odvede do státního roz-

počtu 3,05 miliardy korun. Uvá-
dí to materiál, který včera schváli-
la vláda. Jde o nejnižší sumu od
roku 2013, kdy Lesy začaly pení-
ze do rozpočtu posílat. Podniku
patří skoro půlka lesů v zemi. Dal-
ší národní podnik, který je v gesci

předkládajícího ministerstva ze-
mědělství, Budějovický Budvar
by letos neměl do rozpočtu poslat
nic kvůli vysokým investicím.

E vropská komise by mohla za-
blokovat snahu německé

Lufthansy převzít rakouskou le-
teckou společnosti Niki, která pa-
tří insolventním německým aero-
linkám Air Berlin. Uvedla to
agentura Reuters s odvoláním na
informovaný zdroj. Zablokování
vrhá stín na celou dohodu Luft-
hansy o koupi velké části majetku
Air Berlin. čtk
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Jako popcorn. Samsung
chystá přelomové baterie

Podle odhadů by
se grafenová baterie
mohla plně nabít už
za dvanáct minut
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