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Briefing

■AUTA

Bazary AAA v roce 2017
prodaly přes 75 tisíc aut
Skupina autobazarů AAA Auto
loni zvýšila prodej o devět procent
na 75 372 ojetých vozů, z toho
46 744 aut prodala v České republice.
Letos očekává znovu přes 75 tisíc pro-
daných aut. Nejoblíbenějším prodá-
vaným vozem byla loni Škoda Octa-
via, kterou si pořídilo 10,8 procenta
zákazníků. AAA Auto provozuje síť více
než 40 poboček v Česku, na Slovensku,
v Polsku a v Maďarsku.

■ BANKY

Investiční banky měly
rekordní příjmy z poplatků
Příjmy z poplatků investičních bank
loni celosvětově vzrostly o 16 procent
na 104 miliard dolarů. To je nejvyšší částka
od roku 2000, odkdy se údaje sledují.
Podle dat Thomson Reuters po poklesu
v roce 2016 příjmy z poplatků za vydávání
akcií vzrostly o 41,5 procenta na 22 miliard
dolarů. Příjmy z poplatků za vydávání
dluhopisů se zvýšily téměř o 15 procent
na 31 miliard, a překonaly tak příjmy
za poradenství při fúzích a akvizicích.

■AUTA

Podíl dieselů v Německu
klesl nejníže od roku 2009
Prodej nových osobních aut v Ně-
mecku se loni zvýšil o 2,7 procenta
na 3,44 milionu. Snížil se však zájem
o auta s naftovým motorem. Jejich
podíl na prodeji byl nejnižší od roku
2009 – z předloňských 45,9 klesl
na 38,8 procenta. Uvedl to Spolkový
úřad pro motorová vozidla. Jedničkou
mezi dováženými značkami je česká
Škoda. Její podíl na největším evrop-
ském trhu byl loni 5,6 procenta.

■ JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ

Toshiba prodává
zkrachovalýWestinghouse
Investiční společnost Brookfield
Business Partners koupí za 4,6 miliardy
dolarů od japonské Toshiby její ame-
rickou jadernou divizi Westinghouse
Electric. Westinghouse loni v březnu
vyhlásil bankrot. Transakce nezahrnuje
hotovost, její součástí je ale převze-
tí různých závazků v oblasti penzí,
životního pojištění a provozu. Doho-
da by měla být dokončena ve třetím
čtvrtletí.

Brusel zvolňuje pravidla pro
farmáře. Ubude papírování

Zemědělci v Česku mohou
mít radost.Vpříštích letech
by jimmohlazmizetčástpa-
pírování. Zároveň do oboru

může přitéct více peněz. Umožní
to nařízení, které zvolňuje pravi-
dla společnéevropskézemědělské
politiky.DokumentOmnibuszačal
v lednu platit v celé EU. V praxi to
znamená, že si jednotlivé členské
státy budoumoci o některých vě-
cech rozhodovat samy.
„Je to nezbytný krok, protože

dřívbyly jennáznakyanynímáme
konkrétníokruhy,“hodnotípředse-
daAsociace soukroméhozeměděl-
ství Josef Stehlík dokument, kte-
rý je nástřelem toho, jak by mělo
zemědělství v Evropě vypadat
v příštích letech. „Splnění těchto
cílů bude ovšem možné hodnotit
až s odstupem v závislosti na tom,
jakbudenařízení implementováno

také na národní rovině,“ tvrdí Jiří
Felčárek zAgrární komory.
Českézemědělstvíspolkneročně

v průměru 50 miliard korun. Po-
dle ministerstva zemědělství do-
kument EU nutně neznamená, že
se dotace u konkrétních podniků
zvednou, alemůže sedostat na víc
farmářů.
Pokud Česko dokument přijme,

zemědělci se budou moct po roce
2020těšitnaněkolikúlev.Ostatně
zaněkteré samivBruselu lobbova-
li.Napříkladby jižnemuseli vúčet-
nictví dokazovat, jaká část jejich
příjmu pochází opravdu ze země-
dělské činnosti. Openíze doposud
přišel ten, kdo sevícenež farmaře-
ní věnoval například provozu vo-
dáren, pronájmu nemovitostí či
sportovních a rekreačních areálů.
„Protože však některé aktivity

jsou úzce spojené se zemědělskou
činností, byly stanovenyvýjimky,“
vysvětluje tiskovéodděleníminis-
terstva zemědělství. Pokudbudou
farmáři nabízet ubytování na far-

které s ohledem na opakující se
negativní dopady mimořádných
událostí byla hranice 30 procent
příjmů příliš vysoká,“ objasňuje
ministerstvo. Brusel ve svém do-
kumentu také mimo jiné počítá
s vyšší ochranou farmářů v potra-
vinářském řetězci. Producenti by
mělimít šanci požadovatpísemné
smlouvy při jednání s odběrateli.
Zároveň budou moct uzavírat

doložky v případě tržních bonusů
neboztrát, doposudtomutakbylo
pouzeucukru.Evropskákomisese
takézavázala, ževytvoří celounijní
legislativu pro boj proti nekalým
obchodnímpraktikámobchodních
řetězců.Avětšípodporybysemělo
dostat i začínajícím zemědělcům.
Brusel chce jejichčinnostpodpořit
vyššímidotaceminaplochu,naníž
hospodaří. „Tohlemy vítáme, je to
správné, systémbymělbýtpřipra-
vený na vstup nových duší, které
oživí generačně skomírající obor,“
myslí si Josef Stehlík z Asociace
soukromého zemědělství.

Kateřina Šefrová
katerina.sefrova@economia.cz

měnebopronájemčipodnájemne-
movitostí v areálu zemědělského
podniku,odotacenepřijdou. „Vítá-
mezměnu,sami jsmeseonisnažili,
protožekontroly zdržovalyvšech-
ny zemědělce a riziko jedné zapo-
menuté faktury ohrozilo příjem
dotací,“ říká Martin Pýcha, před-
seda Zemědělského svazu, který
vČeskusdružujenejvětší zeměděl-
ské podniky.
Česko zároveň patří ke státům,

které se snažily rozšířit možnost
pomoct zemědělcům v případě
neúrody, třeba sucha nebo povod-
ní. Jestliže chtěl doposud farmář
peníze, musel prokázat, že ztratil
třetinu úrody nebo příjmů. Podle
novéhodokumentuEUpenízedo-
staneužvpřípadě,kdykvůlineúro-
dě přijde o pětinu produkce.
A změní se i suma, kterou země-

dělci získají – místo dosavadních
65 procent dostanou maximálně
70 procent ztráty. „Snížení hrani-
ce poklesu příjmů reaguje na po-
žadavky ze strany zemědělců, pro

ZEMĚDĚLSKÉ DOTACE

Kdo farmářům platí
Čeští zemědělci dostávají pe-
níze od státu a Evropské unie.
Celkově se suma pohybuje
okolo 50 miliard korun, peníze
z Bruselu se na sumě podílí
z více než poloviny.

Na co pobírají peníze
Farmáři dostávají peníze mimo
jiné na plochu, příplatek pro
mladé zemědělce nebo na pod-
poru pěstování citlivých komo-
dit. Mezi ně patří brambory,
chmel, ovoce či zelenina. Další
peníze mohou čerpat z inves-
tičních programů – tyto finance
míří například na stroje nebo
rozšiřování produkce.

Za co loni dostali
zemědělci peníze „navíc“
Například loni dostali zeměděl-
ci odškodnění za sucho ve výši
dvou miliard korun. Ovocnáři
a školkaři pak dalších 208 mi-
lionů za škody způsobené
jarními mrazy. Agrární komora
přitom tvrdila, že se škody
způsobené suchem, které po-
stihly hlavně Moravu, vyhouply
na 12 miliard.

20
procent
ztráty úrody
bude stačit
na to, aby
zemědělci
dostali od státu
zaplacenou
ztrátu.
Doposud
museli
farmáři přijít
o třetinu úrody
na polích.

Je to nezbytný
krok a první
seznámení
s tím, jak
by mělo
zemědělství
v Evropě
vypadat, pro-
tože dřív byly
jen náznaky
a nyní máme
konkrétní
okruhy.

Josef Stehlík
předseda
Asociace
soukromého
zemědělství

Šéf Intelu prodal akcie.
Věděl o vadě procesorů

Výrobce mikročipů Intel
musí urychleně zlepšovat
zabezpečení téměř všech
svýchprocesorů,kterébě-

hemposledníchdvaceti letvyrobil.
Aby toho nebylo málo, může jeho
šéf BrianKrzanich brzy čelit obvi-
něnízezneužitíneveřejných infor-
mací při obchodování s akciemi.
Vyšlo najevo, že o technické záva-
dě, kterou mají procesory tohoto
výrobce, musel vědět už v době,
kdy odprodal významnou část
svých akcií. Napsal o tom ve čtvr-
tek zpravodajský server Business
Insider.
Ozávadě, kterámůževéstkúni-

ku citlivých dat, vědělo vedení In-
telu už od loňského června. Zne-
užití tétochybykhackerskýmúto-
kůmpodleodborníkůreálněhrozí.
Intel proto na informaci z loňské-
ho června uvalil embargo, aby se
oní nikdonemohl dozvědět dříve,
nežslabémístovzabezpečenístih-
ne důkladně vyspravit. Zpráva
ovaděvšak tuto středupřed-
časně unikla na veřejnost
na internetovém serveru
The Register. Podle ex-
pertů může posílení za-
bezpečení snížit výkon
milionůmikročipůtohoto
výrobce podle některých
odhadůažo třicetprocent.
Brian Krzanich navzdory,

nebomožná právě kvůli těmto
informacímnakonci listopadu
odprodal jím vlastněné akcie
a opce na nákup akcií v celko-

vé hodnotě 24milionů dolarů. Kr-
zanich stále vlastní 250 tisíc akcií
firmy, což je minimální množství,
které podle podnikových pravidel
držetmusí. Všechny cenné papíry
nad tento limit ale prodal.
MluvčíIntelupodleserveruBusi-

ness Insiderodmítlmožnost, žeby
Krzanichův prodej podílů ve firmě
souvisel s technickouzávadoupro-
cesorů,aargumentujetím,žetrans-
akce byly předemnaplánovány.
To je podle Komise pro cenné

papíry (SEC) skutečně pravda,
avšak toto oznámení bylo učině-
noaž30. října, tedyněkolikměsíců
po odhalení chyby.
Komise zatím odmítla komen-

tovat, zda se podezřelým Krzani-
chovým prodejem bude zabývat.
Pokud by však shledala podezření
jako opodstatněné, může Krzani-
chovihrozitvysokáfinančnípoku-
ta a v podobných případech není
neobvyklé aniněkolikaletéodnětí
svobody.
Nanepříznivé informacevestře-

du ivečtvrtekreagovaly trhy,když
secenyakcií Intelustrměpropada-
ly.Včerakleslyovícenežosmpro-
cent oproti úterním hodnotám.
Nepomohlo ani to, že se In-
tel ve vyjádření o chybě pro-
cesorů snažil problém margi-
nalizovat a zatahovat do něj
i konkurenční výrobce. Na-
příklad společnost AMD však
podobné prohlášení odmítla
s tvrzením, že jejich čipy mají
rozdílnou konstrukci, a proto se
jich tatochybanetýká. Její akcie
se vydaly na vzestupnou dráhu
spodobnýmtempem, jakýmIn-
tel padá.

Sandro Elčić
sandro.elcic@economia.cz 24

mil. USD
je hodnota
všech akcií
Intelu a opcí,
které šéf firmy
Brian Krzanich
(na snímku)
v listopadu
prodal. Už
v té době ale
věděl o závadě
procesorů.
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