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ekonomika
Dále v sešitě:
C6 zaměstnání
C9 vzdělávání
C12 počasí

Pražská burza klesla
Nejvíce spadly akcie
Telefóniky O2 – o 3,43 %)

KURZ KORUNY
Euro 24,65 Dolar 19,33
▼ -0,03 ▼ -0,07

burza index změna (%)
▼Nikkei 225 9 024,60 -2,18
▲DAX 6 164,44 0,76
▲FTSE 100 5 429,74 0,41

NĚMECKO Stejný plat i pro Čechy
Proti levným pracovníkům navrhují
Němci stejnou minimální mzdu Str. C2

Vystudoval Vysokou školu
ekonomickou. Začínal v
řetězci Ikea, pak byl sedm let
výkonným ředitelem Levi
Strauss Praha. Od roku 2001
šéfuje českému zastoupení
výrobce bílé techniky.

BURZY
burza index změna (%)
▼PX 1 135,90 -0,85

SPOR HP útočí na Oracle
Firmy se přou o nástup
manažera Marka Hurda Str. C5

PALIVA
palivo cena den zpět týden zpět
▲Benzin 31,20 31,17 31,24
▼Nafta 30,28 30,32 30,35

Radek
Novotný (46)
generální ředitel
Whirlpool ČR

Narozeniny slaví

NOVÁ VES (hyf, jvl) Nedaleko stře-
dočeské Nelahozevsi se včera ote-
vřela největší solární elektrárna
v České republice. Se svým instalo-
vaným výkonem 35,1 megawattu
je bezmála třikrát větší než druhá
v pořadí.

Vlastníci společnosti Decci, kte-
rá za projektem stojí, jsou nezná-
mí, neboť firma má akcie na majite-
le. V roce 2008 společnost vlastnil
podnikatel Martin Hubáček ze Sla-
ného. U zrodu projektu stál i podni-
katel z Nové Vsi – Vepřeku Pavel Pa-
třičný. Ten dle dobře informované-
ho zdroje z oboru, který si přál zů-

stat v anonymitě, oslovil v minulos-
ti s žádostí o financování několik tu-
zemských podnikatelů. Z údajů
v obchodním rejstříku vyplývá, že
na stavbu poskytla úvěr ve výši 2,2
miliardy korun UniCredit Bank.

V roce 2011 utrží 425 milionů
Kvůli gigantické stavbě bylo nutné
postavit i nedalekou rozvodnu za
zhruba 100 milionů korun. Celko-
vá investice do elektrárny tak do-
sáhla zhruba 2,7 miliardy korun.

Investice hned v příštím roce
přinese tržby 425 milionů korun
a po dvaceti letech činnosti by ma-

jitelům mělo zůstat zhruba 1,9 mi-
liardy korun.

Elektráren podobné velikosti by
do konce roku mělo přibýt ještě ně-
kolik, přičemž ty největší by měla
ovládat skupina ČEZ.

Stavitelům a majitelům fotovolta-
ických projektů v následujících mě-
sících nastanou krušné časy, neboť
stát bude přísněji kontrolovat, zda
připojované solární plantáže splňu-
jí do puntíku všechny technické pa-
rametry, čímž by mohl zbrzdit solár-
ní boom, který na příští rok zdraží
konečné ceny elektřiny.

„Po zkušenostech z loňského

roku, kdy se kvůli chystanému pěti-
procentnímu snížení výkupní
ceny snažila řada firem připojit na-
rychlo do sítě ne zcela funkční elek-
trárny, se zaměříme na větší kont-
rolu. Regulační úřad rozhodl, že
u projektů nad půl až jeden me-
gawatt bude před přidělením licen-
ce provádět kontroly, zda jsou elek-
trárny zcela dokončeny,“ uvedl
předseda Energetického regulační-
ho úřadu Josef Fiřt. Dnes podle něj
stačí pro získání licence předložit
potvrzení o kolaudaci, revizní zprá-
vu, souhlas majitele pozemku a do-
ložit vlastnictví elektrárny.

PRAHA Jednou z hlavních rákosek,
která mrská personalisty přes prsty
při myšlenkách na nábor nových
lidí, je nejasná situace kolem nové-
ho zákoníku práce. Firmy stále
doufají, že přijde novela, která na-
bírání i propouštění lidí výrazně
zjednoduší. Proto vyčkávají na fi-
nální podobu zákoníku a do nábo-
ru kmenových zaměstnanců se
nyní příliš netlačí.

„Firmy nejsou schopny pláno-
vat na dva tři roky dopředu. Nyní
se pohybujeme ve výhledu tak šes-
ti měsíců a za současné úpravy zá-
koníku práce by bylo manažersky
nezodpovědné rozšiřovat řady
kmenových zaměstnanců,“ říká
Pavla Břečková z Asociace malých
a středních podniků a živnostníků,
zároveň obchodní ředitelka strojí-
renské společnosti Audacio.

Podle ní se nyní zaměstnání člo-
věka na běžný pracovní poměr rov-
ná velmi nákladné investici, kte-
rou si řada firem rozmyslí.

To ale není jediná věc, která by
mohla ovlivnit budoucí počet lidí
na úřadech práce. Ve světě sílí také
nejistota, zda je ekonomika skuteč-
ně z nejhoršího venku. Rozpaky
budí především stav amerického
trhu práce, který chce prezident
Barack Obama řešit opět stavbou
„hladových zdí“ za peníze americ-
kých daňových poplatníků.

Podle lidí z firem se pozitivní vli-
vy, které hrály svou roli v letních
měsících, začínají opět pozvolna
vyčerpávat. To se může týkat pře-
devším průmyslu a maloobchodu,
kvůli sezonním výkyvům pak spíše
propouštění čeká stavebnictví, ze-
mědělství a také cestovní ruch.

„K nárůstu zakázek došlo z vel-
ké části ve vazbě na vyčerpání skla-
dových zásob a na současnou sna-
hu o jejich částečné doplnění. To-
muto vysvětlení též nahrává fakt,
že odběratelé nyní nakupují více
operativně než strategicky, výhled
odběrů na více než půl roku je spí-
še výjimkou,“říká Břečková.

Raději agenturní zaměstnance
než na smlouvu
Právě stále nejistý výhled na další
zakázky, které souvisejí i se situací
ve světě, vytváří mezi továrníky
strach, který jim nedovolí bezhla-
vě investovat do nových lidí.

Když už se firmy rozhodou něja-
ké lidi nabrat z důvodů aktuální po-
třeby, raději sáhnou pro agenturní
zaměstnance, než aby nabíraly pří-
mo nové kmenové lidi.

„Zatím žádný velký optimis-
mus z trvalejšího růstu u podni-
ků nevidím, a tak si myslím, že
krátkodobější personální řešení
budou převažovat,“ říká také Zby-
něk Frolík, šéf výrobce zdravot-
nické techniky Linet. Sám však
dodává, že jeho firma je ve fázi ná-
boru několika lidí, jak agentur-
ních, tak i několika kmenových
pracovníků.

Frolík ale vnímá, že tuzemští
manažeři se už přizpůsobili no-
vým podmínkám.

» Pokračování na str. C2

Rychlý servis

V srpnu počet lidí bez
práce klesl. V dalším
náboru však brání
nejistota i tahanice
kolem zákoníku práce.

Jako ve Španělsku Solární elektrárnu s tolika panely v Česku nenajdete. Podobné postavili v Německu a ve Španělsku. Foto: Michal Kamaryt, ČTK

vzdělávání
Jak na studium
cizích jazyků
Vše o studiu jazyků: jak poznat
vaši pokročilost, na co si dát při
výběru kurzu pozor a jak zvolit
správný kurz s přihlédnutím k va-
šemu cíli. Str. C9 až C11

PRAHA Ministerstva o propouštění
úředníků už jen nemluví, ale reál-
ně posílají zaměstnance domů. Za-
tím první výpovědi rozdala minis-
terstva dopravy, pro místní rozvoj
a životního prostředí, ostatní ze-
štíhlení teprve chystají.

Resort Víta Bárty (VV) vzal zatím
škrtání v lidech nejrazantněji: kon-
čí celkem 17 procent všech zaměst-
nanců, jejich agendu budou mu-
set zvládnout ti, kteří zůstanou.
Úředníci jsou navíc už doma. Vý-
povědní lhůta jim sice běží až od
začátku října, stát je ale poslal
domů kvůli „překážce v práci na
straně zaměstnavatele“.

„Nedělá dobrotu, když tu pracu-
jí lidé, kteří už vědí, že skončí. Na-
víc jsme se setkali s případy, že ti,
jichž se propouštění týká, si začali
narychlo stahovat některá citlivá
data z úřadu,“ vysvětluje vrchní ře-
ditel úseku ekonomiky Jiří Franc.

Propuštění přišli o své e-mailo-
vé účty, služební telefony a do mi-
nisterského sídla mají přístup už
jen na vyžádání zaměstnavatele.

Podobný postup zvolilo i minis-
terstvo pro místní rozvoj. „V tako-
vých případech se jedná o stan-
dardní postup,“ uvedl mluvčí úřa-
du Jan Štoll. MMR zatím propusti-
lo 24 lidí, další vlna ještě přijde po
dokončení auditu. Také minister-
stvo životního prostředí, které ze-
štíhlilo v září o desetinu, tedy
63 míst, nechalo lidi doma a platí
jim dosud mzdu.

Ministerstvo dopravy opouští za-
tím nejvíce lidí: celkem 74 zaměst-
nanců. U dvaceti však šlo jen o zru-
šení neobsazených tabulkových
míst. Reálně tedy odešlo 54 lidí.
Koho propustit, rozhodovali ředite-
lé jednotlivých odborů. „Zadali
jsme požadavek, aby propustili ty
nejméně výkonné,“ dodal Franc.

» Pokračování na str. C2
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Počet volných míst

Rozdíl mezi počtem firem, které chtějí nabírat, 
a těmi, které mají v plánu lidi propouštět. 
Příklad: 90 procent firem nehodlá nabírat ani 
propouštět, tři procenta neplánují propouštět 
a sedm procent plánuje propouštět. Výsledný 
index je tedy minus 4.
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Největší solární elektrárna začala dodávat proud
Sluneční park má kapacitu 35,1 megawattu. Majitelům by investice měla přinést 1,9 miliardy korun

Na jaře 2008 se míra
nezaměstnanosti dotkla
pěti procent. Firmy tehdy
trpěly nedostatkem
vhodných zaměstnanců.

Po propouštění na
začátku letošního roku
vyskočil počet lidí bez
práce na 583 tisíc lidí.

Bárta rozdal
výpovědi téměř
pětině úředníků.
Už jsou doma

Další přílohy v sešitě
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24,72 19,27
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24,65 19,33

U Š E T Ř E T E

A ZÍSKEJTE KVALITU
PÁLENÝCH TAŠEK TONDACH

40.000Kčaž

Akce platí do 15. října 2010 nebo do vyprodání zásob.
Bližší podmínky na www.tondach.cz

INZERCE

Firmy čekají na nový
zákoník. Nenabírají


