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■ ČESKO

Metnar kvůli diplomové
práci nerezignuje
Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO)
kvůli pochybnostem o své diplomové prá‑
ci rezignaci premiérovi Andreji Babišovi
(ANO) nenabídne. Za Metnara se postavil
i Babiš. Předseda vlády je přesvědčen, že
Metnar nemá v pozici ministra obrany
končit. Premiérovi stačí potvrzení škol
a odborníků, že jeho práce není plagiát.
Metnar se omluvil veřejnosti i autorovi
publikace, ze které čerpal, že ve své práci
neuvedl citace.

■ ČESKO

ČR v pololetí získala z EU
o 10 miliard více, než zaplatila
Česko v pololetí získalo z rozpočtu EU
o 10,4 miliardy korun více, než do něj odvedla.
Loni v pololetí tzv. čistá pozice ČR činila
16,7 miliardy korun. Podle premiéra Andreje
Babiše (ANO) musí ministerstva čerpat peníze
z evropských fondů rychleji. „Jsem velice ne‑
spokojen s některými resorty, hlavně se jedná
o ministerstvo průmyslu a obchodu, kde jsme
zdědili některé programy, které byly nedo‑
statečně kontrolovány a Evropská komise
je zastavila,“ řekl Babiš.

■ ČESKO

Babiš: Vláda požádá o prověření
konkurzu H-Systemu
Vláda se bude podle premiéra Andreje Babiše
zabývat případem klientů zkrachovalého
H‑Systemu. Babiš to řekl na nedělní schůzi členů
Bytového družstva Svatopluk, které sdružuje ty
klienty H‑Systemu, kteří po jeho krachu převzali
rozestavěné nemovitosti v Horoměřicích u Prahy
a sami si je dokončili. Na základě rozhodnutí
Nejvyššího soudu se ale mají do měsíce vystěho‑
vat, neboť jde o majetek spadající do konkurzní
podstaty. Podle Babiše kabinet požádá příslušné
složky o prověření konkurzu.

■ EGYPT

75 účastníků protestu
dostalo trest smrti
Soud v Káhiře v sobotu vynesl rozsudky
smrti nad 75 ze 739 lidí souzených kvůli
účasti na protestu v roce 2013 na pod‑
poru islamistického exprezidenta Mursí‑
ho. Verdikt trestního soudu v egyptské
metropoli bude nyní postoupen k vy‑
jádření názoru velkému muftímu – nej‑
vyšší náboženské autoritě v zemi. Jeho
mínění není pro justici závazné, nicméně
velký muftí rozhodnutí soudů obvykle
schvaluje.

Stát přijde kvůli bývalému vedení
České exportní banky o stovky milionů korun

Vládnípodpora českéhoex-
portu už stála státní kasu
miliardykorun.Problémo-
véúvěry se vrší již několik

let jedenzadruhým.Anyní seuka-
zuje, žekvůli špatnémurozhodnu-
tí dnes již bývalého vedení České
exportní banky (ČEB) přijde stát
o další stovkymilionů korun.
Možnépochybení se přitomne-

týkáuzavření novéhoúvěrudo ri-
zikové země, ale prodeje zkracho-
valé pohledávky. Za tu už měla
banka na účtě dokonce 1,4 miliar-
dy korun. Rozhodla se ale peníze
raději poslat zpátky a hledat jiná
řešení. A nyní se ukázalo, že stej-
nou sumu už zpátky nezíská.
Aktuální problém se týká půjč-

kyna slovenskéocelárnySlovakia
Steel Mills (SSM) ve výši 4,5 mi-
liardy korun. Továrna zkrachova-
la a banka se rozhodla v roce 2014
úvěr prodat. V několikrát opa-
kované soutěži nakonec nejvíc
nabídla společnost Arca Capital
podnikatele Pavola Krúpy, která
banceposlala zmiňovaných 1,4mi-
liardy.
Představenstvo banky v čele

s tehdejšímgenerálním ředitelem
KarlemBurešemsenicméně bálo,
že je Krúpa napojený na původ-
ní investory Braňa Prieložného
aMariaHoffmanna, blízké spolu-
pracovníky skupiny J&T.
Banka se proto raději rozhodla

zkusit podnik prodat, což se kon-
kurznímusprávci povedlo až letos
na počátku léta, kdy SSM získa-
la německá skupina Max Aicher.
ProblémemproČEB je, že zanine-
zaplatila miliardy korun, jak hlá-
saly některé novinové titulky, ale

pouhých 15milionůeur, tedyněco
přes 380milionů korun.
„Konkurzní řízení je na Sloven-

sku neveřejné. Z tohoto důvodu
se banka nemůže k prodejní ceně
nijak vyjadřovat,“ odmítl sumu
komentovat mluvčí banky Jan
Černý.Hodnotit výsledkyprodeje
nechtěla ani exportní pojišťovna
EGAP, která se na projektu spo-
lupodílela.
Jak velkou ztrátu banka s pojiš-

ťovnou z celého případu vykážou,
zatím není jasné. Na Slovensku se
stále v rámcikonkurzuvedou inci-
denční spory, takže i finální suma
může být nižší než zmiňovaných

Rodičovský příspěvek se
zvýší, možná už příští rok

15milionůeur.ČEBnavícdle svého
mluvčího získala ještě přes 30mi-
lionů eur (770 milionů korun) od
banky J&T, které na částmiliardo-
véhoúvěruposkytla záruky. Zhru-
bao200milionůz těchtopeněz se
banky nicméně stále soudí.
Pokud vše sečteme, tak i v nej-

lepším případě, kdy by všechny
soudní pře dopadly ve prospěch
Českéexportníbanky,prodělá stát
na tom, ženepřijal nabídkuPavola
Krúpy,nejméněčtvrtmiliardy.Po-
kuduprobíhajícíchsoudůneuspě-
je,budetatoztrátaaždvojnásobná.
„Už tehdy jsem říkal, že tolik,

kolik jsem nabízel já, nikdy nedo-
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stanou. Neposlouchali,“ komen-
tuje dnes výsledek Krúpa, který
napojenínaJ&Tvždyodmítal. Ten
tehdyhrozil vedeníČEB i trestním
oznámením. K tomu se nyní prý
nechystá.
Otázkou je, kdo za rozhodnutí

ponese odpovědnost. Podle oslo-
vených právníků by bylo nutné
prvně určit, zda došlo, či nedošlo
k porušení péče řádného hospo-
dáře. „Rozhodující bude v daném
případě to, na základě jakýchpod-
kladůa informací se členovépřed-
stavenstva rozhodli pohledávku
naexistujícího zájemcenepostou-
pit, a upřednostnit uspokojení

Slovenské
ocelárny SSM
na počátku
léta koupila
německá
skupina
Max Aicher
za pouhých
15 milionů eur
(380 milionů
korun).
Foto: SSM

Rodičovský příspěvek se
z dnešních 220 tisíc korun
zvýší na 300 tisíc, slíbila Ba-
bišova vláda ANO a ČSSD

s podporou komunistů ve svém
programovém prohlášení. Hned
taktoalenebude.Vrozpočtunata-
kovénavýšení zatímchybí peníze.
Nová ministryně práce a sociál-

ních věcí Jana Maláčová, kterou
dnesdo funkce jmenujeprezident,
ale slibuje rodičovský příspěvek
brzy zvednout alespoň částečně.
Ministerstvo práce podle ní před-
loží vládě do několika měsíců ná-
vrh, abymatky nebo otcové na ro-
dičovskédovolenédostali odstátu
přidáno 40 tisíc korun.
„Chcemenávrhnanavýšenírodi-

čovského příspěvku vyslat v příš-
tích měsících. Pak bude záviset
na legislativnímprocesu.Pokudto
půjde tak, jakmá, takbymělazmě-

nabýtsúčinnostínakoncipříštího
roku,“ řekla nastupující ministry-
ně. Další navýšení by měla podle
programového prohlášení vlády
přijít do konce volebního období.
Maláčová zopakovala, že bude

jako ministryně usilovat o posíle-
ní rozpočtusvéhoresortunapříští
rok o 8,5miliardy korun.
„Jsoutopožadavky jednotlivých

sekcí tak, abychombyli schopnipl-
nit úkoly, které nám ukládá pro-
gramovéprohlášení vlády–začíná
to věcmi jako první fáze navýšení
rodičovského příspěvku,“ uvedla
Maláčová.
Sezvýšenímrodičovsképočítala

ikoncepcerodinnépolitiky,kterou
loni v září schválila vládaBohusla-
va Sobotky (ČSSD). Ministerstvo
prácevdokumentunavrhlo, abyse
rodičovská zvedla aspoňna250 ti-
síc korun. Ročně to rozpočetmělo

stát zhruba 3,07 miliardy navíc.
Namateriálupracovalministerský
odbor rodinné politiky a politiky
stárnutí,kterýMaláčováodčervna
2015 až dosud řídila.
Rodiče se mohou rozhodnout,

jak rychle částku vyčerpají. Dříve
bylo možné peníze vybrat nejdří-
ve do dvou let věku dítěte, dnes to
jde už za půl roku. Změnu prosa-
dilaminuláministryně práce a so-
ciálních věcí Michaela Marksová
(ČSSD). Chtěla, aby rodiče mohli
pružněji rozhodovat o tom, kdy se
vrátí do zaměstnání.
Měsíčně mohou pobírat pří-

spěvek až do výše mateřské, tedy
70 procent vyměřovacího základu
příjmu. Čím vyšší je dávka, tím je
rodičovskákratší.Maximálněmůže
trvat do čtyř let věku dítěte. Rodi-
čedvojčat avícerčatnynídostávají
od státu 330 tisíc korun. red,ČTK

1,4
mld. Kč
poslala České
exportní bance
za koupi úvěru
na zkrachovalé
ocelárny
společnost
Arca Capital.
ČEB jí ale
peníze vrátila.

v rámci konkurzu,“ říká advokát
Ondrej Poništiak z kanceláře bpv
Braun Partners.
Pokud by k porušení došlo, mo-

hou se podle něj akcionáři, v tom-
to případě ministerstvo financí,
domáhat po příslušných členech
představenstva náhrady za způ-
sobené újmy. V obecné rovině se
podle něj navíc dají některé pří-
pady hodnotit i jako trestný čin
porušení povinností při správě ci-
zíhomajetku.
Ministerstvo financí na dotaz

HN, jak bude celou věc konkrét-
ně řešit, neodpovědělo. „Snahou
ministerstvapřirozeně je, abyhos-
podaření ČEB jako státem vlast-
něnébankybylo conejefektivněj-
ší,“ uvedl k tomu pouze v obecné
rovině mluvčí ministerstva Filip
Běhal.
Celou věc a důvody, které je

k odmítnutí zaslanýchpeněz ved-
ly, nechtěl komentovat ani tehdej-
ší šéfČEBKarelBureš.Tenvbance
skončil letos v březnu. A tento tý-
den, prýnavlastní žádost, odchází
i šéf vymáhánípohledáveka řízení
rizik DavidMarek.
Nutno dodat, že krach sloven-

ských oceláren není jediným pří-
padem, kvůli kterému se na ex-
portní banku snesla kritika. Po-
chybnosti panovaly i u řešení
problémové plynové elektrárny
PoljarnajanaSibiři, kde stát přišel
zhruba o pět miliard korun.
Stejně tak se už několik let táh-

ne případ nedostavěné elektrár-
ny Adularya v Turecku, na kterou
ČEBpůjčila více než 12miliard ko-
run. Banka v tomto případě byla
kritizována například za to, že si
téměř rok nenechala vypracovat
potřebné posudky, které by zana-
lyzovaly příčiny problémů amož-
ná řešení prodeje.

Česká export
ní banka se
pokoušela
pohledávku
za SSM pro
dat a musela
přitom odmít
nout všechny
nabídky. Ban
ka tak učinila
v souladu se
zájmy akcio
nářů, které
o důvodech
informovala.

Jan Černý
mluvčí ČEB
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