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Majitelé několika aut na eKupónech ušetří
Stát ale kvůli přenositelnosti přijde o část příjmů
Jiří Novotný
Elektronické kupóny pro
osobní auta, které v Česku vystřídají od 1. ledna 2011 dosud
používané dálniční známky,
přinesou řidičům řadu výhod.
Na rozdíl od těch papírových
mají životnost nejméně šest let,
nelze je prakticky zfalšovat
a hlavně mají být přenositelné.
Tato malá krabička o velikosti
3 krát 5 centimetrů se bude připevňovat na přední sklo auta. Na
rozdíl od papírových známek nebude podle zákona o pozemních

komunikacích vázána na registrační značku auta. Elektronický
kupón tedy půjde přenášet z vozidla na vozidlo a dokonce jej
půjčovat svým známým. Vydělají na tom nejen firmy s autoparkem, ale i rodiny, které vlastní více aut.
Dobíjet elektronické kupóny
půjde stejným způsobem jako
mobilní telefony. V případě, že
bude zachována přenositelnost,
odpadnou i obavy z toho, že kupóny se budou zneužívat pro sledování vozidel. Zůstanou totiž
anonymní a policii bude při dál-

niční kontrole pouze zajímat, zda
dané auto má, či nemá nabitý kupón.

Za roční kupón
i nadále 1200 Kč
Podle průzkumů veřejného mínění považují motoristé právě
přenositelnost elektronických kupónů za jejich největší přednost
proti papírovým známkám. Ministerstvo dopravy (MD) přitom
vážně uvažovalo o tom, že přenositelnost zruší, protože tím stát
přijde o část příjmů z časového
zpoplatnění komunikací.

Na dotaz Práva, jestli tyto úvahy trvají, odpověděl včera mluvčí
MD Karel Hanzelka: „Poté, kdy
Sněmovna 16. března zamítla
hned v prvním čtení poslanecký
návrh, aby se elektronické kupóny nezaváděly, o zrušení přenositelnosti už neuvažujeme. Muselo
by se to totiž udělat další novelou
zákona a to se nedá do voleb stihnout. Nelze ovšem vyloučit, že se
o to letos na podzim pokusí nová
vláda.“
Ministerstvo dopravy začne teprve nyní připravovat prováděcí
pravidla pro zavedení elektronických kupónů. Není tedy ještě jasné, jestli za krabičku budou mu-

set řidiči skládat nějakou kauci.
„O zdražení dálničního poplatku
pro příští rok však neuvažujeme.
Letos roční známka podražila
z 1000 na 1200 korun a tato cena
zůstane i v příštím roce,“ ujišťuje
Hanzelka.

Krabičky dodá Kapsch
Pro elektronické kupóny si řidiči budou chodit na stejná místa
jako nyní pro dálniční známky, tedy i na čerpací stanice a pobočky
České pošty. Kvůli novému systému ani není třeba stavět nové
mýtné brány, protože krabičky
v osobních vozidlech budou fungovat v podstatě stejně jako pa-

PERSONÁLIE

I UniCredit Bank měla
zisk 2,77 mld. Kč

Generálním ředitelem
ČEZ Distribuce
se stal Vidlička

Tuzemské UniCredit Bank loni klesl čistý zisk o téměř 44 %
na 2,77 miliardy korun. Pokles
zisku ovlivnil jednorázový výnos
z prodeje Hypo stavební spořitelny a podílu v Burze cenných papírů Praha v roce 2008. Jak sdělil mluvčí banky Tomáš Pavlík,
bez tohoto vlivu bance klesl meziročně zisk o 26 %. „Jako stále
především korporátní banka byla UniCredit Bank loni ovlivněna poklesem aktivit většiny podniků. Čtvrtinový podíl poklesu
zisku po odečtení těchto výnosů
v roce 2008 považujeme, a stejně
tak i náš akcionář, za úspěch,“
uvedl generální ředitel banky Jiří Kunert. Výsledky oznámila
i mateřská italská UniCredit, které se propadl čistý zisk o 58 % na
1,7 miliardy eur (asi 43 miliard
korun).
(ČTK, svj)

Foto Miroslav Sova

Novým generálním ředitelem společnosti ČEZ Distribuce, která je držitelem licence
na distribuci elektřiny a provozovatelem distribuční soustavy, se stal Richard Vidlička
(43). Ve funkci vystřídal odstupujícího Josefa Holuba.
Uvedla to mluvčí ČEZ Soňa
Holingerová.
Vidlička je absolventem VŠE
v Praze. Titul MBA získal na
Katz Business School, University of Pittsburgh. Do Skupiny
ČEZ nastoupil v roce 2004,
kdy se podílel na implementaci
projektu VIZE 2008. V ČEZ
Distribuci následně vedl obnovu sítí Střed a od podzimu
2009 působil jako vedoucí odboru rozpočtování a standardizace. Před nástupem do ČEZ
zastával manažerské pozice
v privátním i veřejném sektoru,
kde se věnoval především projektovému řízení.
(ČTK)

CHYTRÝ BYT. Pouhé dva dny trvala do již hotového bytu instalace systému, který umožňuje mimo jiné zabezpečit bydlení před zloději, zavést ovládání světel, žaluzií i audiovizuální techniky nebo regulovat topení a sledovat celkovou spotřebu energií. „Vše funguje
díky bezdrátovým přijímačům, přístup do systému je možný i přes telefon,“ řekl Jan Průcha (na snímku) ze společnosti Insight Home.
Ukázkový byt v Praze je v Křižíkově ulici č. 52.
(jan)

Letenky kvůli emisním
povolenkám asi podraží
Letenky možná brzy podraží.
Dopravci si budou pravděpodobně muset od roku 2012 nakupovat
emisní povolenky na skleníkové
plyny vypouštěné jejich letadly.
Počítá s tím vládní novela, kterou
včera schválila Sněmovna.
Vládní novela vychází ze směrnice EU a má se týkat všech dopravců, jejichž letouny přistávají
nebo odlétají z letišť na území
Unie.
Dopravci již dříve uvedli, že to
povede ke zvýšení jejich nákladů.
Podle ministerstva životního prostředí ale budou dopravci dostávat

do roku 2020 zdarma 85 % povolenek, nakupovat jich budou jen
15 procent.
Poslanci také přijali senátní novelu, která částečně zmírňuje pravidla pro přidělování emisních
povolenek firmám tím, že prodlužuje termíny pro investice do modernizace výroby.
Ruší podmínku proinvestování
poloviny hodnoty projektu do
konce roku 2011. Nově by výrobci museli alespoň jeden projekt
zahájit nejpozději v roce 2013
a vše dokončit nejpozději v roce
2019.
(ČTK, pro)

Povolení na vodní elektrárny
budou na nejméně 30 let
Sněmovna včera v závěrečném
čtení schválila vládní novelu vodního zákona. Novela počítá například s tím, že povolení k provozování malé vodní elektrárny by
úřad vydával na dobu nejméně 30
let. Pokud o to majitel požádá,
úřad mu ho o stejnou dobu prodlouží.
Novela také řeší problematiku
znečišťování vod nebo třeba vodohospodářské úpravy a jejich
povolování.
Vláda novelu poslancům předkládala s tím, že cílem je zlepšit

ochranu vod před znečištěním,
omezit administrativní zátěž ve
vodoprávním řízení a firmám
i státu snížit náklady.
Podle ministra životního prostředí Jana Dusíka je důležitá
především transpozice evropských předpisů, jinak by českou
stranu čekala žaloba u Evropského soudního dvora. Novela má
podle ministerstva zemědělství
snížit roční náklady státu i podnikatelů celkem o 240 miliónů korun. Podnikatelé by mohli ušetřit
až 130 miliónů.

Na návrh zemědělského výboru
vložili poslanci do zákona větu,
že jeho účelem bude nově přispívat i k zajištění obyvatel pitnou
vodou.
Do rukou vodoprávních úřadů
svěřili rozšířenou pravomoc upravit povolení pro nakládání s vodami. Nově by úřady mohly třeba
i zakázat odebírání vody nejen při
přechodném nedostatku vody, jak
tomu bylo doposud, ale i při mimořádných situacích, požárech
a živelních pohromách, při zásahu hasičů nebo armády. (ČTK)

Proti lichvářům by mohl pomoci také finanční arbitr
Jana Hanušková
Od začátku roku řešil už 150
podnětů, dosud ale mohl rozhodovat jen ve sporech mezi poskytovali platebních služeb, tedy většinou bankami a jejich klienty.
S přijetím nového zákona
o spotřebitelském úvěru, který
minulý týden schválila Sněmovna, by se následně pro tuto oblast
měly rozšířit i pravomoci finančního arbitra. Zákon by mohl začít
platit od 1. ledna příštího roku.
„Finanční arbitr se tak bude podle informací ministerstva financí s velkou pravděpodobností za-

lubní jednotky (OBU) v kamiónech.
„Dodávat elektronické kupóny
bude firma Kapsch. V současné
době vyhodnocujeme, kolik jich
budeme muset objednat, a jednáme s Kapschem také o ceně. Celkové náklady na zavedení a pětiletý
provoz
systému
elektronických kupónů budou
menší než osm miliard korun,“
uvedl Hanzelka.
Dosud stát získával z dálničních známek asi 1,5 miliardy korun ročně. Výnos z eKupónů
vzhledem k jejich přenositelnosti
bude ale podle odborníků o něco
nižší, asi 1,3 miliardy ročně.

František Klufa
bývat i spory mezi věřiteli nebo
zprostředkovateli a spotřebiteli při
nabízení, poskytování či zprostředkování spotřebitelského úvě-

ru. Pro normálního občana to bude znamenat, že v případě sporu
v oblasti spotřebitelského úvěru
budou moci využít bezplatného
mimosoudního způsobu jeho řešení během řízení před finančním
arbitrem,“ řekl František Klufa,
který v České republice vykonává funkci finančního arbitra.
„Osobně jsem přesvědčen, že
i po přijetí nového spotřebitelského zákona bude mít finanční arbitr práce pořád dost. Stále se najde
dost lidí, kteří si neudělají srovnání jednotlivých produktů a vezmou si ten nejdražší na trhu. Když
pak přijdou třeba o práci a nemo-

hou splácet, neumějí s věřiteli
jednat,“ říká právník Miroslav
Kubát s tím, že finanční gramotnost je v ČR stále na velmi nízké
úrovni.
I tady se finanční arbitr snaží
prosadit a pomoci – je partnerem
projektu finanční gramotnosti,
nad kterým má patronát Asociace
finančních
zprostředkovatelů
a poradců ČR.
„Jedna věc je ale finanční gramotnost a druhá disciplinovanost
a morálka při využívání finančních služeb a produktů. Vlastní
úroveň finanční vzdělanosti je
zbytečná, když podlehnete feno-

ménu touhy a rozhodnete se nezodpovedně zadlužit,“ poznamenal Klufa.
Finanční arbitr je správní orgán
a rozhoduje ve svých daných
kompetencích stejně jako jiné
státní orgány. Jeho rozhodnutí
jsou pro zúčastněné strany sporu
závazná.
„Kdo s jeho rozhodnutím nesouhlasí, může podat námitky,
které znovu posoudí arbitr, nebo
požádat o soudní přezkoumání jeho rozhodnutí. Finanční arbitr zatím spory rozhodoval v průměru
do 60 dnů a většinu z nich řešil
smírným způsobem.

I Zemědělci mohou
získat od státu
o 1,5 mld. Kč více
Národní dorovnávací platby
zemědělcům by pro letošek mohly vzrůst o 1,5 miliardy korun
z příjmů Pozemkového fondu
ČR. Předpokládá to novela zákona o PF, kterou včera schválila
Sněmovna. Pokud ji schválí i Senát a podepíše prezident, celková částka na tyto platby (tzv.
top-up) by vzrostla na 4,5 miliardy korun. Zemědělcům přitom
podle původních návrhů kvůli
škrtům ve státním rozpočtu hrozilo, že nedostanou na tento titul
ani korunu. Zářijové navýšení
rozpočtu ministerstva zemědělství umožnilo získání 1,5 miliardy korun. V prosinci pak poslanci farmářům přidali stejnou
částku.
(ČTK, sp)

I Firmy potřebují
neotřelé strategie
Tradičně vzdělaní či talentovaní zaměstnanci již řadě podniků
nestačí. Aby jejich výrobky či
služby uspěly na stále náročnějších trzích, potřebují firmy podle
odborníků odvážné vize a neotřelé strategie. O těchto tématech se bude hovořit na mezinárodní konferenci Proměny Evropy, která se uskuteční v Praze
dnes a zítra pod záštitou předsedy vlády Jana Fischera. Například v jaderných elektrárnách
skupiny ČEZ rozvíjejí inovativní
model sdílení znalostí a předávání zkušeností tak, aby postupy řízení byly efektivnější než dosud.
Cílem je udržení klíčového
know-how a zavedení jednotného konceptu řízení znalostí do
celé skupiny.
(zr)

Novela zákona má zastavit čachry s elektroodpadem
Kritiku ze strany EU si v minulosti opakovaně vysloužil český systém zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení. Výtky
se týkaly hlavně nedostatečného
důrazu na vymáhání platné legislativy.
Lepší oporu by k tomu měla
státním orgánům poskytnout novela zákona o odpadech, která je
tento týden na programu jednání
Sněmovny.
Dosavadní úprava, kdy některé

podstatné podmínky neřešil zákon, ale navazující vyhláška ministerstva životního prostředí,
umožnila podle výrobců a dovozců těchto zařízení obcházení
stanovených pravidel včetně vytváření fiktivních systémů zaměřených na sběr elektrošrotu.

Většina výrobců
se chová zodpovědně
Ve hře je přitom více než miliarda korun, která zpětným odbě-

rem elektrozařízení ročně proteče. Tvrdí to výrobci sdružení
v organizacích ASE, CECED
a ČADVST, které mají na trhu
s elektrospotřebiči určenými pro
domácnosti podíl 85 %.
„Už pět let v ČR trvá stav neúnosný pro ty výrobce a dovozce elektrozařízení, kteří chtějí
zodpovědně zajistit transparentní a efektivní sběr a recyklaci
elektroodpadu tak, jak jim nařizuje zákon ve shodě s evropský-

mi předpisy a zvyklostmi. A těch
je většina,“ sdělil generální ředitel Sdružení evropských výrobců
domácích spotřebičů CECED
Martin Sailer.

Fiktivní kolektivní
systémy skončí
Až dosud byla podle výrobců
obtížná zejména kontrola vykazovaných údajů o sběru elektrošrotu a sběrné síti kolektivních
systémů. Mezi kolektivními sy-

stémy jsou prý velké rozdíly
v transparentnosti a motivaci sbírat vyřazené elektrospotřebiče.
To podle výkonného ředitele
Asociace spotřební elektroniky
ASE Radka Hanáka nahrává
vzniku fiktivních kolektivních
systémů, které bez povolení
MŽP vyberou od výrobců poplatky za sběr elektrošrotu, který
ovšem nezajistí. Služeb těchto firem prý využívají zejména distributoři zboží dováženého ze zemí

mimo EU, malé a střední firmy či
dovozci, kterým jde v prvé řadě
o co nejnižší náklady.
„Jestliže je nyní možné, aby se
na zpětném odběru elektroodpadu, který by měl být neziskovou
záležitostí, vydělávalo či parazitovalo, po přijetí novely by mohli systém sběru elektroodpadu
provozovat pouze výrobci a dovozci elektrozařízení,“ podotkl
předseda představenstva ASE
Michal Mazal.
(ťas)

