
| 6 | BYZNYS

 Na trhu s cizími mě-
nami v první polovině 
roku úřadovalo také 
ministerstvo fi nancí. 
Nakoupilo 363,5 milio-
nu eur.

Vladan Gallistl

Za prvních šest měsíců se 
rezort Aleny Schillerové 
na fi nančních trzích roz-
hodně činil. Od bankovních 
domů si ministerstvo fi nancí 
půjčilo 258 milionů švýcar-
ských franků a 1,25 miliardy 
eur. Kromě toho byl úřad 
aktivní rovněž na devizo-

vém trhu, kde podle zprávy 
o řízení státního dluhu 
nakoupil 365,54 milionu 
eur za 9,31 miliardy 
korun. 

„Nákupy 
eurových pro-
středků na ci-
zoměnovém 
spotovém 
trhu zpro-
středkované 
ministerstvem 
fi nancí byly 
určeny pro platby 
cizoměnových výdajů 
kapitol státního rozpočtu 
(například kapitoly Minis-
terstvo zahraničních věcí, 
Všeobecná pokladní správa 

či Státní dluh),“ uvádí bez 
bližších podrobností Zdeněk 

Vojtěch z ministerstva 
fi nancí. 

Podobné 
transakce ale 

nejsou podle 
expertů úplně 
obvyklé. 
„Bude to 
výjimečná 

operace. Ur-
čitě to nedělají 

pravidelně,“ říká 
hlavní ekonom Cy-

rrusu Lukáš Kovanda. 
Nákup eur musí souviset 
podle hlavního ekonoma 
J&T Banky Petra Sklenáře 
s konkrétní aktivitou. 

Nákupy eur zprostřed-
kovalo ministerstvu sedm 
fi nančních institucí: Crédit 
Agricole CIB, PPF, Société 
Générale/Komerční banka, 
UniCredit Bank, J.P. Morgan 
Securities, Citibank Europe 
a KBC Bank/Československá 
obchodní banka. Většinu 
z celé sumy – 260,7 milionu 
eur – nakoupila francouzská 
Crédit Agricole CIB. 

„Při těchto operacích 
oslovuje ministerstvo 
větší množství fi nančních 
a bankovních institucí, které 
na těchto trzích aktivně 
operují, a fi nální výběr 
protistrany probíhá vždy 
na základě výše dosažené 

Stát nakoupil eura 
za devět miliard korun

Většinu z celé 
obří částky koupila 
francouzská Crédit 

Agricole CIB  – bylo to

260,7
milionu eur.
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úspory oproti kurzovnímu 
lístku České národní banky,“ 
dodává Vojtěch. Ministerstvo 
podle něho na operacích 
ušetřilo. 

Zpráva uvádí, že to bylo 
35,8 milionu korun. Úsporu 
přitom ministerstvo fi nancí 
vyčísluje jako dosažený kurz 
na spotovém trhu oproti kur-
zu vyhlašovanému Českou 
národní bankou. „Využíváte 
volatilitu, která na denním 
obchodování je, protože ČNB 
vyhlašuje kurz ve čtrnáct 
hodin,“ vysvětluje Sklenář.

Ve skutečnosti ale minis-
terstvo fi nancí na operacích 
prodělalo. Evropskou měnu 
totiž nakupovalo v kurzu 
25,617 koruny za euro, při-
čemž průměrný kurz podle 
dat centrální banky byl 
za první pololetí 25,50 koru-
ny za jedno euro. Minister-
stvo tak nakupovalo v době, 
kdy už česká měna vůči euru 
oslabovala. Načasování ob-
chodů tak rozhodně silnou 
stránkou rezortu fi nancí 
nebude. 

V tuzemsku fungují více než 
dva tisíce menších domá-
cích úložišť pro elektřinu 
vyrobenou z fotovoltaických 
systémů. Rozvoji velkých 
bateriových 
systémů však 
dlouhodobě 
brzdí chybějící 
legislativa. 
Přesto by se 
do pěti let 
mohly v Česku 
postavit desít-
ky megawattů 
bateriových 
úložišť, uvádí  
asociace pro 
akumulaci 
energie a bate-
rie AKU-BAT CZ. 

„Malé bateriové systémy 
mají dobře nakročeno a zdá 
se, že jejich rozvoji v přípa-
dě provozu bez licence nic 
nebrání. Naproti tomu velké 
skladovací systémy mají 
před sebou ještě pořádný 
kus cesty, než jim bude 
umožněno zcela využít 
jejich potenciál,“ připomněl 
výkonný ředitel AKU-BAT CZ 
Jan Fousek.

Asociace v následujících 
letech očekává zvýšený zájem 
především o domácí a fi remní 
systémy ukládání energie. 
„Pomáhají tomu podpůrné 

programy 
ministerstev, 
zejména rezor-
tu životního 
prostředí 
s programem 
Nová zelená 
úsporám 
určeným pro 
domácnosti 
a ministerstvo 
průmyslu a ob-
chodu s pro-
gramem OP 
PIK určeným 

fi rmám,“ dodal Fousek.
První velké baterie pro 

nadbytečnou energii loni 
postavil E.ON v Mydlovarech 
a fi rma Solar Global v Prakši-
cích na Uherskohradišťsku. 
Oba systémy dohromady mají 
celkový výkon okolo dvou 
megawattů a kapacitu tři 
megawatthodiny. Zbývá do-
řešit, jakou roli mají podobné 
zdroje v energetické soustavě 
hrát. /čtk/

Asociace: Velkých 
baterií budou 
do pěti let desítky

LEGENDÁRNÍ PANTOGRAF zvaný žabotlam absolvoval poslední 

jízdu v ostrém provozu. Poslední jednotka elektrických vlaků řady 

451/452 jezdila na trati z Libně do Roztok u Prahy. České dráhy 

chtějí pantograf dočasně nahradit vlaky RegioNova. O budoucnos-

ti trati rozhodne nynější tendr na její provoz po roce 2019. 

KONEC ŽABOTLAMU

Fo
to

 č
tk

Pobočka IKEA 
v centru Prahy 
je ve skluzu
Na pražském Václavském 
náměstí měla být touto do-
bou již otevřena neobvykle 
malá prodejna řetězce 
IKEA. Takzvané pop-up 
studio IKEA Point má nabí-
zet na dvou patrech drobný 
sortiment a rovněž některé 
ikonické kusy nábytku. 

Podnik však oproti 
původním předpokladům 
otevře nejdříve v polovině 
září, čeká se především 
na dokončení stavebních 
úprav, sdělila mluvčí švéd-
ského nábytkáře Zdeňka 
Pecková. „V odhadu času 
potřebného na všechny 
práce a data otevření jsme 
byli až příliš ambiciózní. 
V tuto chvíli probíhají 
na místě ještě poslední 
stavební práce na straně 
pronajímatele prostoru,“ 
uvedla. 

Nový obchod, který má 
být jen dočasný, vyroste 
v bývalé budově České 
spořitelny. Nábytkářský 
řetězec tam bude investo-
vat patnáct milionů korun.

Záměrem pop-up studia 
na ploše osmi set metrů 
čtverečních je přiblížit 
značku lidem přímo v cen-
tru města. /ly/  Více E15.cz

První dva velké 
bateriové systémy 
ve zkušebním 
provozu mají 
celkovou 
kapacitu tři 
megawatthodiny.
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