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Úřednicím finančního
úřadu hrozí vězení

Houbaři mohou najít
i vzácné syrovinky

Soud potvrdil pokutu
pro vojenskou pojišťovnu

Mu
inte

Státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová
žádá pro tři úřednice Finančního úřadu
v Kroměříži, které podle obžaloby braly
úplatky za pomoc při krácení daně, pět let
vězení a pětiletý zákaz výkonu zaměstnání ve státní správě a samosprávě.
Obchodníkovi s potravinami Milanu Macourkovi, jemuž podle obžaloby pomáhaly, navrhla šest let, a jeho spolupracovnici,
zastupitelce Kroměříže Kamile Dudové, tři
roky podmíněně odložené na pět let.

Houby stále hojně rostou. Houbaři mohou
v lesích najít nejčastěji hřiby pravé i hnědé, řadu holubinek a růžovky. V posledním týdnu lze ale narazit i na vzácného
ryzce syrovinku. ČTK to včera řekl Jan Borovička z České mykologické společnosti.
Letošní sezona je zatím dobrá, a dává tak
houbařům zapomenout na loňskou bídu.
Pro houby je nyní teplo a poměrně rychle
přesychají. Zářijová sezona bude závislá
na počasí, pomohly by jí deště.

Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 1,8 milionu korun pro Vojenskou
zdravotní pojišťovnu od Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Pojišťovna při uzavírání smluv nepostupovala v letech 2011 a 2012 podle zákona o veřejných zakázkách. Soud svůj
verdikt změnil poté, co ÚOHS uspěl
s odvoláním u Nejvyššího správního
soudu. Pojišťovna už pokutu zaplatila
a podala kasační stížnost.
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Vědec: Český autoprůmysl
je v podřadné pozici
Adéla Skoupá

adela.skoupa@economia.cz

V

ýroba aut a jejich součástí
táhne český průmysl do
předu, loni se tržby v obo
ru vyšplhaly skoro na bi
lion korun. Nadšení ze vzkvétají
cího odvětví ale mírní ekonomic
ký geograf Petr Pavlínek. Profesor,
který své působení půlí mezi Uni
verzitu Karlovu a univerzitu v ame
rickém státě Nebraska, upozorňu
je, že obor v Česku ovládají firmy se
zahraničním kapitálem a českých
hráčů je jen malý zlomek. Ti navíc
většinou mají v evropském a svě
tovém autoprůmyslu podřadné po
stavení a obtížně se z něj vymaňují.
„Vysoká závislost na zahranič
ním kapitálu bude mít v dlouhodo
bém horizontu na české hospodář
ství negativní vliv,“ říká Pavlínek.
„Nereinvestovaný zisk, který neu
stále roste, nezůstává u nás, cen
trály si ho stahují do mateřských
firem. V rámci evropských a světo
vých výrobních sítí jsme se dostali
do podřadného postavení a součas
ný stav automobilového průmyslu
ve světě nenahrává změně.“
Výsledky zakládá na asi dvace
tiletém zkoumání prostředí, kdy
prováděl i rozhovory s manažery
nebo řediteli stovky tuzemských
i zahraničních firem podnikajících
v odvětví v Česku. Na své bádání
také dostal víc než 2,5 milionu ko
run od Grantové agentury ČR, kte
rá teď jeho výzkum, měřený kvali
tou zahraničních vědeckých pub
likací, označuje za jeden z aktuálně
nejúspěšnějších. V posledních le
tech se zaměřil hlavně na to, co při
nesl tuzemským firmám příchod
zahraničních investorů do Česka.
„Jejich dlouhodobý přínos by měl
spočívat hlavně v tom, že do domá
cí ekonomiky šíří nové vědomosti
nebo technologie. To se ale ne vždy
děje,“ upozorňuje Pavlínek.

Zajímalo mě, k čemu
kvůli příchodu
zahraničních
investic dochází
přímo v továrnách.
Objeli jsme více
než 130 českých
a zahraničních firem
a doptali se jich.
Petr Pavlínek
profesor, ekonomický geograf
z Univerzity Karlovy a University
of Nebraska Omaha

Téměř třetina českých firem po
dle jeho poznatků nedokáže z do
davatelských vazeb se zahraniční
mi firmami těžit, protože jednodu
še řečeno nestačí rychlosti jejich
vývoje. „Znalosti získané ze vztahů
se zahraničními investory doká
zala využít pro vlastní rozvoj asi
polovina firem,“ popisuje geograf
Pavlínek.
Jednou z nich je například spo
lečnost Beneš a Lát, která vyrábí
součásti z hliníku, zinku nebo plas
tu. „Významně nám třeba asi před
deseti lety pomohla spolupráce se
zahraniční firmou Valeo, která nás
vybrala jako dodavatele pro hliní
kový prvek. Měli jsme ale poměrně
vysokou zmetkovitost a některé
procesy dlouho trvaly. Poslali nám
zdarma technika z Mexika, který
nám ukázal, jak výrobu zlepšit,“
popisuje Lumír AlDabagh, ředitel
a spolumajitel slévárny.
Asi pět procent českých firem
v autoprůmyslu podle Pavlínka
příchodem zahraničního kapitálu
do Česka utrpělo – přišlo například
o kvalifikované a zkušené zaměst
nance. Desetinu firem potom Pav
línek označil jako ty, které zvládají
držet s cizinou krok, protože samy
hodně investují do vývoje a inova
cí – jako například Brisk Tábor, vý
robce zapalovacích svíček a sen
zorů. „Vývoj je základ firmy, ze 700
zaměstnanců se mu věnuje asi sed
mina,“ popisuje Mojmír Čapka, šéf
firmy, která dodává do 70 zemí.
K tomu, aby se české firmy vy
manily z podřadnější pozice a při
táhly „kvalitnější“ investice – tedy
směřující do výzkumu a vývoje – je
podle Pavlínka klíčem větší podpo
ra technického vzdělání.
Podle Sdružení automobilového
průmyslu se obor překotně mění
a Česko přestává být montovnou.
„Autoprůmysl se sice globalizuje,
ale české firmy si nevedou špat
ně,“ míní Martin Jahn, prezident
sdružení.

DLOUHOLETÝ VÝZKUM
Pod vládou zahraničí
Automobilový průmysl má na celkové průmyslové produkci Česka
čtvrtinový podíl, Petr Pavlínek ale
upozorňuje, že odvětví mají pod
kontrolou zahraniční investoři. Ti
sice vytvářejí pracovní místa, ne
vždy ale přenášejí znalosti, které
by mohly české firmy přetavit
ve svůj prospěch. Česko vyhledávají spíš kvůli nízkým nákladům
a tuzemsko postrádá dostatek
technicky vzdělaných odborníků.

Západní investoři se více snaží
Podle Pavlínka investoři z Japonska nebo Jižní Koreje vytvářejí
uzavřené dodavatelské sítě, do
nichž nezapojují české dodavatele
a své know-how utajují více než
například američtí nebo němečtí
investoři.

Prestižní publikace
Profesor se problematice věnuje
dvacet let. Výsledky výzkumu
publikoval také v prestižních zahraničních vědeckých časopisech
jako Journal of Economic Geography a Economic Geography.
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procent
českých firem
v autoprůmyslu nedokáže
podle Pavlínka těžit
z příchodu zahraničního
kapitálu.

Ol
op
na
do
Adéla

adela.oc

N

„Prost
ochotn
řadate
na olym
problé
a potře
Na h
dobro
zbylo j
dobrov
a olym
Nejčas
dionům
převáž
„Prá
rovoln
taz, up
vystač
z organ
„Mu
čas na
během
ve smě
situaci
S kr
rovoln
zaplat
MOV
by žád
nostem
né síly
„olymp
Vše j
pijský
i své p
vých d
přístup
Ofic
da MO
tury A
dolarů
členů v
při org
dolary

Inzerce

Je vás o 12 000 ví
Hospodářské noviny čte nyní 153 000 čtenářů na vydání.

