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PRAHASymbolem oslav sto let ko-
runy, které se uskuteční příští rok,
bude druhá největší zlatá mince
na světě. Řekl to guvernér České
národní banky (ČNB) Jiří Rus-
nok. Česko v příštím roce oslaví
sto let odluky od rakousko-uher-
ského peněžního systému a vznik
československé koruny. ČNB
chystá k připomenutí výročí řadu
doprovodných akcí a zvláštních
emisí platidel. Symbolem těchto
oslav by se měla stát vysokohmot-
nostní mince v nominální hodnotě
100 milionů korun.
Tato mince z ryzího zlata s prů-

měrem 53,5 centimetru vážící
130 kilogramů bude k vidění od
prvního února do 28. dubna 2019
na výstavě pořádané ve spoluprá-
ci s Kanceláří prezidenta republi-
ky a Správou Pražského hradu.
„Rád bych širokou veřejnost po-
zval na unikátní výstavu na Praž-
ském hradě, kde bude vedle druhé
největší zlaté mince na světě vy-
stavena také řada dalších cenných
exponátů z archivu ČNB,“ řekl gu-
vernér Jiří Rusnok.

Výstava ukáže platidla
Výstava v Císařské konírně Praž-
ského hradu nabídne přehled vý-
voje československých a českých
platidel a repliky panovnických
korun několika zemí. Vystaveny
budou i originály návrhů českých
bankovek od Alfonse Muchy,
Františka Kysely neboMaxe Šva-
binského a ukázky zlatých rezerv
centrální banky. Pro numismati-
ky připravila ČNB speciální pa-
mětní emise. Poprvé v historii
vydá ČNB pamětní bankovku

s názvem Budování českosloven-
ské měny, připomínající osobnost
prvního československéhominist-
ra financí Aloise Rašína. Tato
bankovka v nominální hodnotě
100 korun vyjde 31. ledna 2019.
Ke stému výročí vzniku česko-

slovenské měny pak ČNB pátého
března 2019 vydá zlatou minci
v nominální hodnotě deset tisíc
korun s názvem Zavedení česko-
slovenské měny (je na malém ob-
rázku – pozn. red.). Z pamětních
a speciálních mincí se mohou zá-
jemci 10. dubna 2019 těšit na bi-
metalovouminci s nominální hod-
notou dva tisíce korun. Mince po-
nese zlatou inlej s replikou česko-
slovenské korunové mince z roku

1922 ve stříbrném korpusu. Ta
připomíná vznik československé
koruny coby peněžní jednotky no-
vého státu. Na červenec připadne
výročí sta let od zahájení vydává-

ní československých platidel.
K tomuto výročí ČNB vydá pa-
mětní stříbrnou minci v nominál-
ní hodnotě 500 korun.

Platidla pro veřejnost
Pro širší veřejnost ČNB nachysta-
la na konec ledna speciální emisi
oběžných mincí v hodnotě 20 ko-
run. Na konci ledna bude vydána
i oběžná stokoruna s přítiskem
v podobě loga 100 let česko-slo-
venské koruny. Na konci letošní-
ho roku vyjde reprezentativní
knižní publikace s názvem
100 let česko-slovenské koruny,
kterou připravil kolektiv autorů
pod vedením viceguvernéra ČNB
Vladimíra Tomšíka. čtk

Čeští podnikatelé podepsali
v Číně několik obchodních
dohod. Slibovaného většího
otevření tamního trhu se ale
zřejmě hned tak nedočkají.

KATEŘINA MENZELOVÁ

PRAHA Pokud bychom hodnotili
misi českých podnikatelů do
Číny pouze na základě toho, zda
se jim podaří podepsat nějaké ob-
chodní dohody, pak by tento posu-
dek vyzníval pozitivně. A povzbu-
zení pro další vzájemný obchod
zaznělo i v pondělním projevu
čínského prezidenta Si Ťin-pchin-
ga, kterým otevíral první ročník
dovozního veletrhu v Šanghaji.
Přislíbil, že se jeho země bude stá-
le více otevírat zahraničním pod-
nikatelům a bude odbourávat ob-
chodní bariéry.
Přílišný optimismus ale není

moc namístě. Na slova Si
Ťin-pchinga kriticky reagovala Ob-
chodní komora Evropské unie
v Číně. A ve stejném duchu se vyja-
dřuje i zástupce německéhoMerca-
tor Institute for China Studies.
To na Česko-čínském podnika-

telském fóru, které včera v Šangha-
ji zahájil prezident Miloš Zeman,
se podepsalo hned několik memo-
rand. Skupina PPF a společnost
Huawei podepsaly memorandum
o rozvoji telekomunikačních sítí
páté generace. Další memoran-
dum, o strategické spolupráci,
signovala PPF s čínským státním
konglomerátem CITIC.

Vývoz Česka do Číny má růst
Další podepsaná dohoda z Čes-
ko-čínského podnikatelského fóra
se týká leteckých radarů. „Už
v září společnost Eldis z Pardubic
vyhrála soutěž na dodávku 13 rada-
rů pro čínská letiště,“ řekla minis-
tryně průmyslu Marta Nováková.
Podepsaná dohoda by měla vést
ke zprovoznění radarů, dodala.
Další memorandum hovoří o ná-

kupu letadel Skyleader 600 mezi

firmami Zall Jihlavan Airplanes
a Zall Aircraft Manufacturing
Wu-chan. Dohodu v oblasti vzdě-
lávání uzavřela také Vysoká škola
finanční a správní, kontrakty
v Šanghaji podepsaly i agentura
CzechTourism a společnost zamě-
řující se na leteckou dopravu
Kiwi.com.
„Kdybych měl stručně hodno-

tit stav obchodních česko-čín-
ských vztahů, řekl bych dvě kon-
krétní čísla – český vývoz do Číny
vzrostl za poslední rok o 20 pro-
cent, počet čínských turistů se rov-
něž zvýšil o 20 procent,“ uvedl pre-
zident Miloš Zeman na setkání
podnikatelů v Šanghaji. Česko má
nicméně s Čínou dlouhodobě znač-
ný obchodní deficit, který se neda-
ří snižovat. Český export loni dosá-
hl 56 miliard korun, zatímco im-

port z Číny 475 miliard. Naději
pro podnikatele mohl vzbudit pro-
jev čínského prezidenta Si
Ťin-pchinga, který pronesl na

úvod prvního ročníku veletrhu Chi-
na International Import Expo. Slí-
bil další snižování dovozních cel,
další otevírání čínského trhu zahra-
ničním investorům a lepší ochranu
autorských práv. Prezident předpo-
kládá, že Čína v příštích 15 letech
doveze zboží v hodnotě 30 bilionů
dolarů (679 bilionů korun) a služ-
by za deset bilionů dolarů. Čínská
média citovala řadu zahraničních
byznysmenů, kteří jeho slova chvá-
lili. „Byli jsme povzbuzeni jeho
(Si Ťin-pchingovým – pozn. red.)
silným odhodláním vytvořit světo-
vé podnikatelské prostředí, kde
jsou chráněna práva nadnárodních
společností,“ citoval deník China
Daily Nielse B. Christiansena, ge-
nerálního ředitele LEGO Group.
Obdobně se vyjádřil také napří-
klad Denis Depoux, šéf čínské po-

bočky mezinárodní konzultantské
firmy Roland Berger.
Značně kriticky ale na sliby pre-

zidenta Si Ťin-pchinga reagovala
Obchodní komora Evropské unie
v Číně, která reprezentuje firmy
ze zemí EU podnikající v ČLR. Je-
jími členy jsou i Generální konzu-
lát České republiky v Šanghaji
nebo česká ambasáda v Pekingu.
V prohlášení, které komora vyda-
la, se mimo jiné konstatuje, že vel-
ká většina závazků týkajících se
zlepšování podmínek pro zahra-
niční podnikatele, o nichž čínský
prezident hovořil v Šanghaji, za-
zněla již dříve a z velké většiny se
je nepodařilo splnit. Komora varu-
je, že nedostatek podrobností o pl-
nění slibů narušuje evropskou dů-
věru v otevírání čínského trhu.
„Pro nás je důležité, aby probíha-

ly konkrétní akce a reformy byly
jasně časově rozvrženy. Pokud se
Čína skutečně bude nadále oteví-
rat, očekávali bychom, že prezi-
dent Si oznámí další a konkrétní
závazky,“ konstatuje v prohlášení
komory její viceprezident Carlo
D’Andrea.

Liberalizace v nedohlednu
Skeptický k liberalizaci obchodní-
ho prostředí v Číně je i ekonom
Max Zenglein z německého Mer-
cator Institute for China Studies
(MERICS). „Projev čínského pre-
zidenta nenaznačuje žádnou zá-
sadní změnu v přístupu Číny
k otevírání se světu,“ uvedl pro
LNMax Zenglein. A dodal: „Ten-
to proces je i nadále selektivní
a opatrný.“
Ekonom Zenglein poukazuje

na to, že Komunistická strana
Číny upevňuje svou kontrolu ne-
jen nad hospodářstvím, ale i ve
společnosti. „Čína se nadále spo-
léhá na autoritářskou průmyslo-
vou politiku se strategickou rolí
státních podniků,“ tvrdí s tím, že
zahraničním exportérům nijak ne-
pomůže ani velkolepá akce, ja-
kou je Expo v Šanghaji.
Na šanghajský veletrh přesto

dorazila řada významných osob-
ností, včetně generální ředitelky
Mezinárodního měnového fondu
Christine Lagardeové, ruského
premiéra Dmitrije Medveděva či
zakladateleMicrosoftu Billa Gate-
se. Čína se prostřednictvím Expa
snaží ukázat, že je otevřena zahra-
ničním dovozcům a že je připrave-
na odstraňovat obchodní bariéry.
„Jeví se to spíše jako propagandis-
tická událost než jako bod zvratu
pro lepší přístup na čínský trh,“ je
přesvědčen Max Zenglein.
Tomáš Hülle, podnikatel, práv-

ník a prezident Česko-čínského
podnikatelského fóra, tvrdí, že ve-
letrh může být přínosem pro fir-
my z oblasti retailu či výrobního
sektoru. „Nezapomínejme, že
tyto sektory jsou stále do velké
míry páteří české ekonomiky,“
dodává Tomáš Hülle.
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Čína se dál spoléhá
na autoritářskou
průmyslovou politiku
se strategickou rolí
státních podniků.

Max Zenglein
německý ekonom

PRAHA Kdo se chystá letos v tu-
zemsku lyžovat, bude muset sáh-
nout hlouběji do kapsy.
Skipasy v českých lyžařských

střediscích pro nastávající sezonu
meziročně zdraží v průměru
o 3,5 procenta na 599 korun pro
dospělého. U dítěte na 428 korun.
Na tiskové konferenci to včera

řekl ředitel Asociace horských
středisek ČR Libor Knot.
Jde přitom o průměrnou cenu

ve 35 největších areálech, které
tvoří zhruba 80 procent návštěv-
nosti. Pokud by se vzala v úvahu
i menší střediska, ceny by se podle
něj zvedly celkově asi o dvě pro-
centa.
„Průměr už zhruba pět let po-

čítáme z lepší třetiny českých are-
álů. Zvýšení je velmi mírné, ani
zdaleka neodpovídá růstu cen
energií nebo mzdových nákladů.
Lyžaři navíc mohou výrazně
ušetřit při nákupu skipasů přes in-
ternet, který umožňuje stále více
areálů. Touto cestou některá stře-
diska oproti loňsku v podstatě
zlevňují“ uvedl Knot. Například
největší krkonošský lyžařský are-
ál Špindlerův Mlýn na zimu zdra-
ží cenu skipasu zakoupeného
v pokladně u sjezdovky z 890 na
1000 korun. Jak minulý týden
uvedli zástupci areálu, při koupi
v samoobslužné pokladně vyjde
denní permanentka na 890 korun
a v e-shopu při koupi tři dny do-
předu na 820 korun.

Lanovky jsou delší a novější
Délka sjezdovek proti loňsku
vzrostla o 25 kilometrů na

215 km. „Zvýšil se i komfort pro
zákazníky, protože starší vleky
byly často vyměněny za nové la-
nové dráhy,“ doplnil Knot.
Celkové investice před zimní

sezonou jsou podle něj podobné
jako v minulém roce, pohybují se
kolem 650milionů korun. „Za ob-
dobí posledních pěti let je ovšem
rekordní počet postavených lano-
vek. Jedná se celkem o osm no-
vých dopravních zařízení, která
vesměs nahradila původní zastara-
lé vleky,“ uvedl dále Knot. Jde na-
příklad o téměř kilometr dlouhou
čtyřsedačku s ochranou před ne-
přízní počasí, takzvanou bubli-
nou, na Tanvaldském Špičáku.
Další nové lanovky jsou také v Kr-
konoších, Jeseníkách a Besky-
dech.
„Pokračuje také rozšiřování

a výstavba nových sjezdových tra-
tí. Takové změny prodělaly napří-
klad horská střediska na Lipně
nebo v Dolní Moravě. Novinkou
je i propojení Skiareálu Klínovec
se sousedícím skiareálem na Ne-
klidu a přímé lyžařské propojení
s Božím Darem,“ dodal ředitel
asociace. Lyžaři tak v těchto kruš-
nohorských střediscích budou mít
k dispozici 31,5 kilometru tratí
místo původních osmnácti. „Ne-
malá část investic míří také do lep-
ších služeb a gastronomie. Napří-
klad Dolní Morava otevře panora-
matickou restauraci s jedinečnou
konstrukcí, která nabídne výhled
na Králický Sněžník a jeho údolí.
Další modernizované tratě najdou
lyžaři na Lipně nebo na Ještědu,“
řekl Knot. čtk, eko
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Koruna oslaví sto let existence

Model pamětní zlaté mince, která bude mít hodnotu sto milionů korun, bude největší zlatou mincí v Evropě a druhou největší
na světě. I ona připomene výročí sta let existence československé a české koruny. FOTO MAFRA–MICHAL ŠULA

Home Credit

Škoda Auto

TOS Varnsdorf

Škoda Machine
Tool

Sotio

Alpine Pro

Moravia IT

Ravak

FAB Suzhou

Lasvit

Preciosa

Škoda
Transportation

Inekon

Varimatik

ERA

Eldis

Evektor

Direct Fly

Skyleader

Shark Aero

Carbon Design

LINET

TEDOM

Moser

Bomma

Gold Crystal

Sklárny Květná

Rückl Glass

Ferrit

Petrof

Úspěšné
české firmy v Číně

Zdroj: Český statistický úřad

Česko-čínská obchodní spolupráce

2013 2014 2015 2016 2017

37,6 42,3 45,5 48,9 56,2

303,4

358,7

464,7

431,8

475,1

-265,8

-316,3

-419,1

-384,9

-418,8

Vývoz

Dovoz

Bilance

Bilance vzájemné
obchodní výměny
ČR–ČLR (v mld. Kč)

Foto ČTK – Radek Jozífek / šk

Otevřená Čína? Jen zdání, zní z EU
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