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Zápisník
Jana Stuchlíka

Komáři a energetika

Internet totálně překope energetiku, hlásí
Mezinárodní agentura pro energii. Do roku 2040
bude do chytrých sítí napojeno přes miliardu
domácností. V nich v té době bude přes 11 miliard
chytrých spotřebičů. To změní způsob, jak domácnosti využívají elektřinu ze sítě. Díky pružnější
spotřebě budou pomáhat se stabilizací distribuční
sítě. Nebude se tak muset investovat 270 miliard
dolarů do nové elektrické infrastruktury. Hezké
počty, ale ty miliardy chytrých ledniček a praček
zadarmo nebudou.
Komáři tygrovaní to mají v USA spočítané. Ti
prevíti přenášejí nemoci jako horečka dengue, žlutá zimnice nebo virus zika. Úřady povolily ﬁrmě
MosquitoMate, aby ve dvaceti státech USA vysadila komáří samečky inﬁkované bakterií wolbachia.
Bakterie zabrání, aby se z vajíček vylíhli další
komáři. Zbavit těchto komárů jedno velké město
vyžaduje produkci milionu inﬁkovaných samečků
týdně. Kluci od holek se ale zatím třídí ručně.
Minimálně zpočátku to bude pěkná fuška.

Protagonisté dne
Antonín KLIMŠA
VÝKONNÝ ŘEDITEL OKD
Několik velkých odběratelů tvrdí, že
ﬁrma nestíhá těžit a dodávat podle
smluv. V prvním pololetí vytěžila
téměř o pětinu uhlí méně.
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Jiří KUNERT
ŠÉF UNICREDIT BANK

BEZ DOBROVOLNÍKŮ TO NEJDE. Prezidentští kandidáti, kteří se opírají o podporu občanů, by se při sběru
podpisů bez velkého množství dobrovolných nadšenců neobešli.

Dobrovolník není zadarmo,
varuje kontrolní úřad
 Na prezidentských

kampaních pracují
dohromady tisíce dobrovolníků. Jejich práci však
musejí kandidáti započítat do zákonného limitu.
Nguyen Thuong Ly
Podpora obyčejných lidí zezdola
je v prezidentských kampaních
stejně důležitá jako ﬁnanční
podpora největších mecenášů.
Například pro textaře a podnikatele Michala Horáčka dobrovolničí tři tisíce lidí, u bývalého
předsedy Akademie věd Jiřího
Drahoše je to zhruba dva tisíce.
Tým prezidenta Miloše Zemana
čísla neposkytl, u ostatních kandidátů je dobrovolníků podstatně
méně.
Úřad pro dohled nad hospodařením stran a hnutí upozor-

Finanční dům vydělal od ledna na
českém a slovenském trhu 5,5 miliardy korun, meziročně takřka o pětinu
více. Rozpůjčoval 390 miliard korun.

Krátce
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Meziroční inﬂace v říjnu stoupla
na 2,9 procenta ze zářijových
2,7 procenta. Je to nejvyšší
meziroční inﬂace od října 2012,
informoval Český statistický
úřad. Tahounem růstu byly opět
potraviny. Koruna v rekaci na
zprávu zpevnila k euru i dolaru.
Podle ekonomů meziroční
inﬂace v říjnu dosáhla svého vrcholu a v dalších měsících bude
pomalu klesat.

Jeff GARZIK
BITCOINOVÝ PROGRAMÁTOR
Garzik pracoval na aktualizaci
bitcoinu, jejímž cílem bylo zvýšit
propustnost sítě. Z upgradu ale po
kritice od zbytku komunity sešlo.
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Už i ČEZ si bude hrát s baterkami. V Tušimicích si
postaví úložiště s kapacitou větší než jedna megawatthodina. Podobně jako E.ON na jihu Čech nebo
Solar Global na Moravě i ČEZ počítá s tím, že velké
baterky použije pro stabilizaci sítě nebo řízení
odchylky mezi skutečnou a plánovanou spotřebou
svých zákazníků. Lepší zprávu si čeští baterkáři
nemohli přát. Když je ve hře ČEZ, půjde určitě
příprava a schvalování dosud chybějících pravidel
pro provozování akumulátorů jako po drátkách.

Vla

Inﬂace v říjnu opět rostla

ňuje, že práci dobrovolníka musí
kandidát podle zákona započítat
do nákladů na kampaň, a to
v ceně obvyklé za danou práci.
Výjimku mají rodinní příslušníci,
obvyklá cena jejich práce obvykle
nečiní nic, a proto ji mohou kandidáti i takto vykázat.
„Je to kvůli tomu, aby nedošlo
k obcházení významných nákladů kampaně. Pokud by nějaký, ať
už skutečný nebo domnělý přítel
vytvořil stránku, vizuál kampaně, podobu billboardu a podobně
a kandidát by to nevykázal, pak
by podstatná část nákladů kampaně vůbec nebyla zachycena,“
vysvětluje člen úřadu Jan Outlý.
Výdaje mohou být před prvním
kolem až 40 milionů korun,
do druhého kola lze utratit dalších deset milionů.
Většina volebních týmů s tímto
omezením počítá „Se všemi dobrovolníky máme řádně uzavřeny
smlouvy o dobrovolnické čin-

nosti,“ uvedla mluvčí bývalého
velvyslance Pavla Fischera Alena
Ježková. Potvrzuje to i Horáčkův
mluvčí Jiří Táborský:„U aktivních
podporovatelů sledujeme čas,
který věnují konkrétní činnosti
pro podporu kampaně. Na základě těchto údajů budeme připravovat ﬁnální vyúčtování,“ Podle
Kateřiny Procházkové Drahošův
tým práci těch, kteří se zúčastnili
konkrétních aktivit, započítává
v cenách obvyklých.
„Můj tým tvoří tři dobrovolníci.
Dobrovolnost nemá svou kolonku,“ reagoval na dotaz bývalý šéf
Škody Auto Vratislav Kulhánek.
Po upozornění na výklad zákona
uvedl, že tým bude postupovat
podle zákonných pravidel.
„Pokud bude využití dobrovolníků v petiční kampani naplňovat podmínky, zahrneme ho
do výdajů na volební kampaň,“
řekla mluvčí Zemanovy kampaně
Barbora Filípková.

Ve Středočeském kraji se
Soud zamítl stížnost
přepočítají preferenční hlasy ﬁrmy FAU
Nejvyšší správní soud přepočítá
preferenční hlasy pro kandidáty ODS přibližně v polovině
Středočeského kraje. Důvodem
jsou pochybnosti o správnosti započtení preferenčních
kroužků. Přepočet může znamenat změnu v tom, kteří čtyři
kandidáti ODS získají v kraji
poslanecký mandát, případně
v jakém pořadí se umístí.

Ústavní soud odmítl stížnost
společnosti FAU, která žádala
vyšší náhradu nákladů řízení v jednom ze svých sporů
s ﬁnančním ředitelstvím. Poté,
co Krajský soud v Ostravě zrušil
některé zajišťovací příkazy,
přiznal ﬁrmě náhradu 15 342 korun. Podle FAU suma vůbec neodpovídá objemu peněz, o které
ve sporu šlo. /čtk/
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