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Intervence skončí možná už za pár dní
Jakub Svoboda
Umělé oslabování koruny
Českou národní bankou zřejmě již brzy skončí. Shodují se
na tom analytici s tím, že by se
tak mohlo stát v dubnu. Podle
některých ekonomů by centrální bankéři mohli o tomto
kroku rozhodnout už na zítřejším zasedání bankovní rady.
Konec kontroverzního kurzového závazku centrální banky
znamená, že koruna bude moci
po více než třech letech posílit
pod úroveň 27 korun za euro a že
ČNB nebude proti tomuto posílení intervenovat.
Analytici očekávají, že koruna
po prvotních výkyvech postupně
posílí k euru, dolaru a dalším
měnám, což domácnostem zlevní styk se zahraničím, tedy
především by mělo zlevnit dovážené zboží a dovolené u moře.
Naopak českým exportérům se

vývoz výrobků o něco prodraží.
Většina analytiků soudí, že sedmičlenná bankovní rada ČNB
tento čtvrtek ještě ke zrušení devizových intervencí nepřistoupí
a dodrží tak svůj dřívější slib, že
je neukončí do konce prvního
čtvrtletí.
Bankovní rada sice na počátku
února zopakovala, že jako pravděpodobný termín konce intervencí vidí polovinu letošního roku, minulý týden však prezident
Miloš Zeman s odvoláním na
jednání s guvernérem ČNB Jiřím
Rusnokem uvedl, že intervence
proti posilování koruny by mohly skončit dříve.

Není proč otálet
„Nepřekvapilo by mě, kdyby
rozhodnutí padlo již tento čtvrtek
a od příštího týdne, kdy již bude
duben, tedy druhý kvartál, by byla dána koruně volnost,“ sdělila
Právu ekonomka ze společnosti

Next Finance Markéta Šichtařová.
To, že ČNB ukončí kurzový
závazek již na začátku dubna, si
myslí i hlavní ekonom Generali
Investments CEE Radomír Jáč.

Domácnostem
by to mělo zlevnit
dovážené zboží
a dovolené u moře
„Vzhledem k vývoji inflace
v české ekonomice a stejně tak
vzhledem k vývoji našeho vnějšího ekonomického prostředí
ČNB nemusí ukončení kurzového závazku nijak zvlášť oddalovat. Pokud bych měl tipovat týden, tak si myslím, že ČNB
může svůj kurzový závazek
ukončit hned v prvním dubnovém týdnu,“ uvedl Právu.
Jak upozornil, každý další tý-

den udržování kurzového závazku by podle všeho znamenal pokračování výrazných spekulativních přílivů do korunových
pozic. ČNB by tak musela pokračovat v devizových intervencích, aby v rámci kurzového závazku držela kurz nad úrovní 27
korun za euro, a současně by se
zvyšovala nejistota ohledně reakce koruny poté, až ČNB jednou svůj kurzový závazek ukončí.
„S tím, jak pro ukončení kurzového závazku může být pro
ČNB výhodou určitý moment
překvapení, předpokládám, že
bankovní rada k ukončení kurzového závazku přistoupí na svém
mimořádném zasedání,“ očekává
Jáč.
ČNB zveřejní rozhodnutí bankovní rady na svých webových
stránkách. „Okamžitě po opuštění režimu měnových intervencí
ČNB čekáme na jedné straně

značné výkyvy kurzu oběma
směry, na straně druhé nižší náklady měnového zajištění proti
současnosti. V první fázi se zřejmě podíváme do rozmezí 26 až
26,50 Kč za euro, poté budou následovat výkyvy oběma směry,“
sdělil Právu šéf investičního fondu Sirius Martin Burda.

Většina zboží
by měla zlevnit
„Pokud koruna posílí, budou
se postupně ceny snižovat v té
míře, jaké bude posílení české
koruny. Mnoho zboží si proto
koupíme levněji, a to i takové,
které je vyráběno v Česku, protože řada komponent zase přichází ze zahraničí,“ upozornili ve
své analýze analytici Raiffeisenbank.
V případě cen zahraničních
dovolených či cen pohonných
hmot však bude podle nich dopad o něco pomalejší a slabší,

protože většinu ceny u čerpacích
stanic netvoří hodnota pohonné
hmoty, ale daňová složka.
Vidina silnější koruny se již
podle ČTK začala projevovat
v chování drobných investorů,
část se proti tomu zajišťuje, menší se zbavuje zahraničních akcií
a nakupuje české.
Devizové intervence centrální
banka zahájila kvůli obavám
z deflace s cílem uměle oslabovat korunu a držet její kurz poblíž 27 Kč/EUR na počátku listopadu 2013. Od té doby do
konce ledna intervenovala nákupem deviz v objemu zhruba 1,3
biliónu korun.
Masivní intervence ale pokračovaly i v dalších dvou měsících.
Podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera z denní likvidity
bankovního sektoru plyne, že
ČNB v posledních dnech intervenovala v průměru za 30 miliard korun denně.

Kodiaq kupé v roce 2020 první plně elektrickou škodovkou

Škoda zatím ukázala jen studii Vision E. Intenzivně na ní pracuje, aby byla připravena na dubnovou světovou premiéru.
Martin Žemlička
Mladoboleslavská Škoda Auto
představí na dubnovém autosalonu v Šanghaji koncept plně elektrického vozu, nyní pracovně pojmenovaného Mission E. Jeho
design vychází z již prodávaného
modelu Kodiaq.
„Toto plně elektrické auto přijde
v sériové verzi v roce 2020, bude
se prodávat i v Evropě a na dalších

trzích,“ uvedl pro Právo šéf automobilky Škoda Bernhard Maier.
Škoda chce kromě tohoto modelu a plug-in hybridního superbu
přijít ještě s dalšími podobně orientovanými modely. Jaké to budou, zatím šéf mladoboleslavské
automobilky nechtěl říct.
Jisté je, že v roce 2025 by Škoda měla mít celkem pět modelů,
které budou buď čistě elektrické,
nebo budou kombinovat pohon na

elektřinu a benzín. Podle předpokladů by v roce 2020 mělo být
v Evropě registrovaných osm
procent hybridních vozidel, o pět
let později by měl tento podíl
stoupnout na čtvrtinu. V Číně by
v tomto období mělo jezdit dle
předpokladů dokonce 30 procent
hybridů.
Škoda ukázala (zatím pouze
v rozpracované podobě) studii Vision E. Měli jsme možnost si ji dů-

Foto Škoda Auto

kladně prohlédnout naživo alespoň
v podobě hliněného modelu.

Na studii se
intenzivně pracuje
Na studii se zatím intenzivně
pracuje, aby byla připravena na
dubnovou světovou premiéru.
Mision E připomíná model Kodiaq, díky prudkému zkosení
v zadní části ale navozuje dojem
kupé. Přední část je pak obdobná,

maska chladiče ale není vyplněna
lamelami, nýbrž je typicky hladká.
Hezkým detailem představené
Škody je pak logo na obou bocích
karoserie, které plynule přechází
k zadním dveřím. Zkoumaná hliněná studie stojí na obřích 21palcových kolech.
Studie, která se ukáže na autosalonu v Šanghaji, je dlouhá 4645,
široká 1917 a vysoká 1550 mm.
V porovnání s kodiaqem je studie

stejně dlouhá, ale užší (1882 mm)
a výrazně nižší (1676 mm). Nabídne také větší rozvor náprav,
2850 mm (kodiaq 2791 mm).
O pohon vozu postaveného na
koncernové platformě MEB se
stará elektromotor o výkonu
225 kW (306 k). Nejvyšší rychlost
je elektronicky omezena při
180 km/h, a co je důležité, lithiumiontové baterie při ideálních podmínkách zvládnou 500 kilometrů.

T-Mobile odstartuje v dubnu datovou revoluci

Společnost T-Mobile Czech
Republic začne od 2. dubna nabízet nové tarify zvané Mobil. Ty
mají i přes svůj prostý název
způsobit na tuzemském mobilním trhu datovou revoluci. Za
poměrně příznivou cenu totiž poskytnou nebývale velký balík internetových dat.
Nabídka neomezených tarifů
u všech operátorů dosud počítala
s datovým balíčkem o velikosti
1,5 GB. Pokud si lidé připlatili,
mohli se dostat až na 5 GB. Dosáhnout na citelně vyšší objemy
dat, respektive limitů, které mohou lidé v rámci svého tarifu každý měsíc vyčerpat, však nebylo

možné. U nových tarifů počítá
T-Mobile s datovými limity až
60 GB.
Nabídka je navíc velmi přehledná, neboť se tarify budou nabízet podobně jako oblečení. Budou tedy číslovány od velikosti
S až po XXL.

Nové tarify od T-Mobilu
Tarif

Cena

Data

Volání a SMS

Mobil S

499 Kč

0,5 GB

Mobil M

799 Kč

4 GB

neomezeně

Mobil L

999 Kč

8 GB

neomezeně

neomezeně/1,50 Kč/SMS

Tarify šité na míru

Mobil XL

1499 Kč

16 GB

neomezeně

„Nové tarify jsme připravili
nejen pro své zákazníky, ale přímo s nimi. Strávili jsme velmi
mnoho času diskusemi s lidmi,
abychom si přesně definovali
konkrétní typy uživatelů a zjistili, jaké jsou jejich potřeby a požadavky,“ řekl v úterý ředitel

Mobil XXL

2499 Kč

60 GB

neomezeně

499 Kč

10 GB

3,50 Kč/min/1,50 Kč/SMS

Mobil DATA

Zdroj: T-Mobil

marketingu pro koncové zákazníky T-Mobilu Juraj Bóna.
Základ nabídky bude tvořit

Mobil S, který za 499 Kč měsíčně poskytne neomezené volání.
Za SMS se nicméně bude připlá-

cet 1,50 Kč. V rámci tohoto tarifu lidé získají datový limit s kapacitou 0,5 GB.
Jako náhradu za nyní nejpoužívanější tarif S námi síť nesíť
v hodnotě 749 Kč nabídne T-Mobile výhodnější variantu Mobil M. Ta bude sice o 50 Kč dražší, zároveň však místo 1,5 GB
internetu lidé získají 4GB datový balíček.

Ten nejdražší
za 2499 Kč
Vrchol nabídky pak tvoří Mobil XXL. U něj získají lidé avizovaných 60 GB dat a k tomu neomezené volání i SMS zprávy.

Za tento tarif však již měsíčně
zaplatí 2499 Kč. S ohledem na
předchozí nabídku, která pořádnou dávku dat neobsahovala, je
přesto i nejdražší tarif poměrně
atraktivní. Pochopitelně pouze
pro nejnáročnější uživatele.
Své nabídky se chystají upravit i další operátoři. Reagují tak
na rozhořčení politiků i veřejnosti, že datové služby jsou v ČR
jedny z nejdražších v Evropě.
Například Vodafone nedávno
zveřejnil datový balíček, v rámci
kterého k rodinnému tarifu Red+
přidal za 999 Kč měsíčně 40 GB
dat, využitelných až pro čtyři
osoby. (mif, Novinky.cz, jn)

Zákaz chovu kožešinových zvířat má šanci
jakékoli podstatné změny,“ uvedli ve své tiskové zprávě.
„WelFur certifikuje chovy na
základě současné praxe se vším,
co tato s sebou přináší – malé
drátěné klece pro divoká zvířata
a zabíjení v plynových komorách
či elektrickým proudem,“ dodal
Voršilka.

Nepružná legislativa
Úplný zákaz chovu kožešinových zvířat otevřeným dopisem
podpořilo 42 biologů z českých
univerzit, vědeckých pracovišť
a zoo. Průzkum CVVM v roce
2015 ukázal, že normu by uvítalo 70 procent českých obyvatel.

Ilustrační foto ČTK/FLPA

(Pokračování ze str. 1)
Proti návrhu zákona se postavil v minulosti například poslanec Josef Kott (ANO). „V diskusi s majiteli farem jsem nenabyl
dojmu, že zvířata jsou chována
v děsných podmínkách,“ uvedl.
Ve svém pozměňovacím návrhu, za který se postavil i zemědělský výbor, chce chov kožešinových zvířat zachovat.
Farmám však ukládá povinnost získat certifikát „WelFur“.
S tím ochránci zvířat striktně nesouhlasí. „WelFur je profesionální kamufláž financovaná samotnými chovateli, jejímž cílem je
zachovat kožešinové farmy bez

Jejímu přijetí kromě některých
poslanců brání i zdlouhavý legislativní proces. Je otázka, zda se
zákon, jejž mají poslanci projednat v dubnu ve druhém čtení, vůbec na jednání dostane.
„Pokud by se novela zákona na
ochranu zvířat proti týrání neposouvala ve druhém čtení dostatečně rychle, zvažuji návrh na její předřazení. Osud návrhu závisí
především na postoji poslanců
ANO, zbylé vládní kluby, ČSSD
a KDU-ČSL, i části opozičních
poslaneckých klubů jsou k němu
vcelku vstřícné,“ řekl Právu
předkladatel zákona Robin Böhnisch (ČSSD). Kromě něj se pod

normu podepsalo 50 poslanců
napříč spektrem včetně premiéra
Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Králíků se netýká
Návrh zakazuje chov a usmrcování zvířat jen kvůli získání
kožešin. Skončit by tak měly tzv.
kožešinové farmy, kde jsou nejčastěji chováni norci a lišky.
Zákon se nevztahuje na využití
kožešin jako vedlejších produktů
při získávání masa, tedy na chovy
králíků, nutrií a podobně. Podle
údajů Státní veterinární správy je
v ČR registrováno devět kožešinových farem, na nichž je usmrceno na 20 tisíc zvířat ročně.

