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MICHAL PAVEC

PRAHA Představme si elektrárnu
v Dukovanech jako hrad. Podob-
ně jako ve středověku má mít za
úkol zajistit obranu před cizími
vpády. V tomto případě není hroz-
bou vojsko s meči a kopími, ale
skutečnost, že nám v budoucnu
nemusí stačit elektřina vyrobená
v Česku a bude třeba ji nakupovat
v zahraničí. To je podle současné
vlády i vedení energetického obra
ČEZ jeden z důvodů, proč pomy-
slný dukovanský hrad lépe opev-
nit. Tedy vystavět tam další blok,
který by měl zvýšit podíl jádra na
více než polovinu české produkce
elektřiny (nyní je to 34 procent).
Premiér, ministr průmyslu i šéf

ČEZ včera předstoupili s plánem,
jak strategické stavbě za zhruba
160 miliard korun zajistit přísun
peněz. Náklady spojené se soutě-
ží na dodavatele, projektem a pří-
pravnými pracemi zaplatí ze své
kapsy ČEZ. Na samotnou stav-
bu – pokud k ní opravdu nakonec
dojde – firmě půjčí stát. V tom za-
tím nebylo jasno.

Stát jako prodejce elektřiny
„ČEZ si může půjčit u komer-
čních bank, ale dostane úrok ko-
lem osmi či devíti procent. Stát
může určitě zajistit výhodnější fi-
nancování, což sníží náklady na
projekt,“ vysvětlil pro LN ministr
průmyslu a obchodu Karel Havlí-
ček (za ANO). Tím de facto zlev-
ní i energii, kterou budouDukova-
ny vyrábět. Právě budoucí nižší
účty za elektřinu jsou jedním z ar-
gumentů vlády, proč se v posled-
ních měsících rozhodla postrčit
vpřed trochu zamrzlý projekt.
Naposledy kabinet ohlásil stát-

ní záruku na cenu elektřiny vyro-
bené v Dukovanech po roce
2036, kdy má začít pilotní provoz
nového bloku. Stát se stane de fac-
to obchodníkem s elektřinou:
bude ji od ČEZ kupovat za stano-
vené ceny a pak prodávat na trhu.
Tím na sebe vezme riziko, že se
výroba nebude z nějakého důvo-
du vyplácet. Stejně tak se může
stát, že si manažeři ČEZ vyhodno-
tí v průběhu příprav či stavby
nový blok v Dukovanech za byz-

nysový propadák. „Můžeme akti-
vovat záložní plán, že speciální
společnost pro výstavbu, tedy Du-
kovany II, převedeme za do té
doby utracené, auditorem zkontro-
lované náklady na stát,“ řekl před
nedávnem v rozhovoru pro LN
šéf ČEZ Daniel Beneš. Česko
drží v ČEZ zhruba 70% díl akcií.
Nutno dodat, že státní půjčku i ga-
rance ještě prověří Evropská ko-
mise, protože by mohlo jít o tak-
zvanou nedovolenou veřejnou
podporu.
Projekt má řadu kritiků – kteří

třeba nevnímají jádro jako vhod-
ný zdroj – i rizik, která se mohou
projevit v průběhu stavby. Pokud
by se stát od jádra zcela odklonil,
mámožnost jít třeba cestou plyno-
vých elektráren a více investovat
do zelené energie. Své uhelné
elektrárny plánuje ČEZ odpojit
do roku 2038.

Pod dohledem agentů
Na druhou stranu nový blok už
má celkem jasně daný jízdní řád.
Dvě ze tří smluv, které má kabi-
net a ČEZ uzavřít, dostanou pod-
pisy do konce června. Jde o rám-
cový a prováděcí kontrakt. Pre-
miér slíbil, že s jejich podobou se-
známí i lídry ostatních parlament-
ních stran, protože jde o projekt,
který svým časovým výhledem
dalece přesahuje mandát jeho ka-
binetu. „Týden před zasedáním
vlády předsedy pozvu, aby měli
možnost se se smlouvami sezná-
mit,“ řekl Babiš. Ještě letos by
měl začít výběr zhotovitele, který
má stavbu nové části elektrárny
dodat společnosti ČEZ takzvaně
na klíč.
Vedení firmy počítá, že se při-

hlásí pět uchazečů: ruský Rosa-
tom, francouzská EDF, jihokorej-
ská KHNP, čínská China General
Nuclear Power a Westinghouse
z USA. Nepůjde jen čistě o byz-
nys, ale i o geopolitický vliv v ob-
lasti. I proto budou tendr provázet
přísná bezpečnostní opatření, aby
byl výběr dodavatele co nejčistší.
„Jsme připraveni na to, že máme
za krkem zástupce tajných služeb
všech těch pěti států, jejichž fir-
my se mohou o stavbu v Dukova-
nech ucházet,“ dodal Beneš.

Celý podnikatelský obor
vytáhl proti ministerstvu
práce, které nechalo zkrátit
na minimum lhůtu
k nahlášení změn počtu
zaměstnanců.

MIROSLAV PETR

PRAHA Tajná zrada, zneužití sta-
vu legislativní nouze nebo ohro-
mující hloupost. Takové přívlast-
ky padají oficiálně i mimo zá-
znam ze strany podnikatelů a pro-
fesních svazů na adresu minister-
stva práce a sociálních věcí
(MPSV).
Resort sociálnědemokratické

ministryně Jany Maláčové nechal
nedávno bez konzultací se zaměst-
navateli, ve zrychleném projedná-
vání a pomocí tzv. přílepku, tedy
pozměňovacího návrhu poslanky-
ně Hany Aulické-Jírovcové
(KSČM), odhlasovat celým parla-
mentem zkrácení lhůty na nahlá-
šení změn stavu zaměstnanců.
A to z nynějších osmi na pouhý je-
den den. Respektive nejpozději
do druhého dne.
To podle vyjádření zástupců

podniků i daňových poradců
a účetních v mnoha případech pro-
pouštěných nebo nabíraných za-
městnanců nelze stihnout. Za ne-
dodržení termínu hlášení na pří-

slušnou okresní správu sociální-
ho zabezpečení však hrozí pokuta
20 tisíc korun.
„Je to bezprecedentně chybné

opatření, které zavádí prakticky
nesplnitelnou lhůtu,“ reaguje Jiří
Nesrovnal, člen prezidia Komory
daňových poradců ČR, která na
problém jako první upozornila.
U malých firem

může podle něj dojít
k tomu, že účetní one-
mocní nebo je na do-
volené. „Velké problé-
my by změna způsobi-
la u všech zaměstnava-
telů a jejich účetních.
Získání údajů zasíla-
ných na SSZ zabere ur-
čitý čas, který se roz-
hodně nepočítá v hodi-
nách, někdy zabere
i více dní. Třeba i tím,
že místo, kde je pode-
psána pracovní smlouva a kde za-
městnanec fakticky nastoupí do
práce, se liší odmísta, kde je vede-
na mzdová evidence,“ uvedl Ne-
srovnal.

Jeden přílepek střídá druhý
Zákon o snížení penále z pojistné-
ho na sociální zabezpečení, do
kterého byl zmíněný pozměňují-
cí návrh zákonodárci vložen, už
však před týdnem podepsal prezi-
dent. Lhůtu zkracuje od září.
A dnes dojde na další přílepek.
Pouhý týden staré opatření by

měli poslanci vrátit do původní-
ho stavu v rámci narychlo sepsa-
ného pozměňovacího návrhu
k právě projednávanému zákonu
o odpuštění odvodů ze sociálního
pojištění.
Mnoho podnikatelů a firem ani

neví, co stát nachystal. Jiní nešet-
ří kritickými slovy. „Denní lhůta

na hlášení čehokoliv
je skutečně ohromují-
cí hloupost. Zvůle to-
hoto státu a nadutost
jeho úředníků stále
roste,“ vyjádřil se tře-
ba Vít Linart ze spo-
lečnosti Atmos
Chrást, výrobce kom-
presorů.
Jasno má i největší

český zaměstnavatel
Škoda Auto. „Zkráce-
ní lhůty je z našeho po-
hledu neodůvodněné

a v reálné praxi pro řadu zaměstna-
vatelů obtížně splnitelné, zejména
v případě více provozů na různých
místech republiky. Věříme, že k to-
muto kroku nedojde,“ uvedla
mluvčí mladoboleslavské Škodov-
ky Kamila Biddle. Kritikou nešet-
ří ani Svaz průmyslu a dopravy,
Hospodářská komora či Asociace
malých a středních podniků.
Příslušné opatření prošlo ve vší

tichosti a v režimu legislativní
nouze, přestože s virovou situací
nemá moc společného. Zkrácení
termínumá podle úředníků pomo-

ci s digitalizací státní správy,
v tomto případě MPSV a správy
sociálního zabezpečení. A má
usnadnit život i podnikatelům.
Už dnes většina firem posílá svá
hlášení o přijímaných a propuště-
ných lidech digitálně.
„Tak jsem to pochopila i já,

když mne požádali, abych jejich
pozměňovací návrh ve sněmovně
předložila. Ale nevšimla jsem si,
že to obsahuje i zkrácení lhůty
pro odeslání hlášení. O tommi ni-
kdo neřekl. Naletěla jsem jim, li-
tuji toho,“ vyjádřila se pro LN po-
slankyně Jírovcová.

Všichni byli slepí?
Zkrácení lhůty si evidentně ne-
všimli ani další poslanci a senáto-
ři, kteří zákon i s vloženým přílep-
kem ve zrychleném projednávání
schválili. Teď plánují nápravu.
Včera při jednání výboru pro so-
ciální politiku debatovali o poz-
měňovacím návrhu, který podal
Jan Bauer z ODS společně s Jírov-
covou a který vrací do zákona pů-
vodní lhůtu.
Ministryně Maláčová údajně

o zkrácení lhůty v textu pro Jírov-
covou nevěděla, ale obhajuje ho.
Zaměstnavatelé mají podle ní už
dnes možnost požádat o prodlou-
žení lhůty a její zachování na osm
dnů bymohlo vést ke zbrždění di-
gitalizace. „Elektronizace a urych-
lení lhůt je v zájmu nás všech,“
uvedla pro LN.

Poslanci zruší blamáž Maláčové

inzerce
„Jednodenní

lhůta na hlášení
čehokoliv je
skutečně
ohromující

hloupost. Zvůle
tohoto státu

a nadutost jeho
úředníků stále

roste.“

Fáze projektu:
■ 2023–2024 – výběr dodavatele
stavby, vyřízení územního
rozhodnutí a povolení k umístění
stavby, vyhodnocení dopadu na
životní prostředí.
Předpokládané náklady (bez úroků):
dvě až tři miliardy korun

■ 2029 – zpracování projektu
a vyřízení stavebního povolení.

Předpokládané náklady:
15 až 20 miliard korun

■ 2036 – samotná výstavba.
Předpokládané náklady:
130 až 140 miliard korun

■ 2038 – zkušební provoz

■ Na konci každé fáze se vyhodnotí,
zda má smysl v projektu

pokračovat. Soutěž na dodavatele
a přípravu projektu zaplatí ČEZ.
Na samotnou stavbu, pokud k ní
dojde, firmě půjčí stát.

■ ČEZ počítá s pěti uchazeči
o výstavbu: Rosatom (Rusko),
EDF (Francie), KHNP (Korejská
republika), China General
Nuclear Power (Čína)
aWestinghouse (USA).

Elektrárna Dukovany je první jadernou elektrárnou postavenou na českém území. Pokrývá přes dvacet procent celkové
spotřeby elektřiny v Česku. Za celou dobu provozu vyrobila přes 433 miliard kWh elektrické energie. FOTO ČTK

PRAHA Češi po uvolnění karan-
ténních opatření začínají poměr-
ně rychle otevírat peněženky.
Z obnovené ochoty utrácet těží
zejména ty sektory a prodejci,
kteří se zaměřují na domácí
klienty a na sortiment spojený
s jejich domovy. Vyplývá to
z analýzy karetních platebních
transakcí a objemů výběrů hoto-
vosti z bankomatů, kterou pro-
vedla v květnu Česká spořitelna.
Karetní platební transakce,

mezi které se řadí platby pro-
střednictvím platebních terminá-
lů, internetové platby a také vý-
běry z bankomatů, byly v polovi-
ně května ve dvou po sobě jdou-
cích týdnech o devět procent vyš-
ší než ve stejném období loňské-
ho roku. V meziročním srovnání
tak rostly podobným tempem
jako v lednu a únoru, kdy v Čes-
ku ještě nebyl koronavirus.

Propad o čtvrtinu
Rozšíření koronaviru do Česka
během března a následné omezo-
vání chodu ekonomiky i volné-
ho pohybu lidí se odrazilo dra-
maticky i ve výdajích domácnos-
tí. Nejhlubší pokles z tohoto po-
hledu panoval koncem března,
kdy se výdaje přes platební kar-
ty propadly v meziročním srov-
nání o 24 procent.
Se zlepšením epidemiologic-

ké situace se lidé přestali bát po-
dobného vývoje situace jako
v Itálii. „To jasně ukazuje, že
Češi neupadli do deprese, nezvy-
šují výrazně míru úspor a neod-
kládají útraty za zbytné věci,“
uvedl hlavní ekonom České spo-
řitelny David Navrátil.
Hobbymarkety zaznamenaly

ve druhé polovině května mezi-
roční nárůst karetních transak-
cí o více než dvojnásobek, po-
dobnou zkušenost měli prodej-
ci nábytku či elektroniky. Na-
dále zůstává oblíbené doručo-
vání domů (nárůst o 86 pro-
cent). Naopak prodejci zaměře-
ní na nedomácí aktivity i klien-
ty zaznamenali strmý propad tr-
žeb. Nejvíce se projevil u ces-
tovních kanceláří (o 91 pro-
cent) a provozovatelů ubytová-
ní (o 75 procent) a restaurací
(o 40 procent před otevřením
zahrádek). čtk

SPLŇTE SI SVÉ SNY!
Začněte investovat ještě dnes. Poradíme vám, jak.

V loňském roce jsme klientům zainvestovali více
než 2,1 miliardy korun.

Víte, že 45 % domácností
nechává své úspory ležet ladem?

Dostavby jaderné elektrárny Dukovany

PRŮZKUM

Čtvrtina českých
firem propouští
PRAHA Zhruba čtvrtina českých
firem už přistoupila v souvislosti
s epidemií covid-19 a omezující-
mi opatřeními k propouštění. Pě-
tina snížila svým zaměstnancům
finanční bonusy a variabilní slož-
ky, desetina mzdový základ. Tu-
zemské firmy výrazně redukova-
ly i nefinanční benefity. Jen čtvr-

tina podniků v období krize neza-
vedla žádná omezující opatření.
Vyplývá to z průzkumu personál-
ně-poradenské společnosti Rand-
stad. Nejvíce firem dosud pro-
pouštělo v sektorech automobilo-
vého průmyslu (35 procent) a ob-
chodu a služeb (30 procent),
nejméně v FMCG (rychloobrát-
kové zboží), a to 15 procent. Na
krizi nejvíce vydělaly obory
e-commerce, IT a podnikových
služeb, pandemie jim často při-
nesla i nové příležitosti. čtk

Půjčka na energetický hrad
Vláda přislíbila peníze na stavbu jádra v Dukovanech. Nový blok má zajistit soběstačnost země i lepší ceny

Češi začali po
rozvolnění
znovu utrácet


