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Putování těsně 
nad mraky
sonda Juno se po 
pětileté cestě přiblížila 
k Jupiteru, kde provede 
průzkum atmosféry 
a magnetického 
i gravitačního pole. 

byty Ďolíček?
Developer ekospol chce 
koupit stadion klubu 
Bohemians Praha 1905 
a postavit místo něj byty. 
vše závisí na tom, zda 
Ďolíček bude chtít Praha.

byZnys

str. 4

9
771803

454307
1
6
1
4
4

Věda

str. 14

menší 
evropa, 
menší 
británie

NigEl FaRagE: labouristický 
poslanec David lammy žádal 
parlamentní kolegy, aby 
ignorovali výsledek referenda. 
Jsem si jistý, že to přivede 
další voliče labouristů UKiP.
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Pražský rodák emigroval 
z Československa v roce 1968. 
V roce 1980 se stal partnerem 
mezinárodní účetní společ-
nosti UHY Hacker Young, je 
dlouholetým šéfem londýnské 
pobočky firmy. Od roku 2008 
předsedá řídicímu výboru Čes-
ko-britské obchodní komory. 
Je držitelem ceny Gratias Agit 
za šíření dobrého jména České 
republiky v zahraničí.

ladislav  
Hornan
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Co bude ale omezeno, bude volný 
pohyb osob. A to není zase taková 
katastrofa. Zkrátka brexit není konec 
Evropy, ale příležitost zamyslet se, 
jak EU vlastně funguje. Je veřejným 
tajemstvím, že není akceschopná, 
a jakékoli rozhodnutí trvá neúnos-
ně dlouho. Řečeno s Humphreym 
Applebym, průměrný úředník EU má 
flexibilitu Němce a disciplínu Itala. 
Nyní je alespoň naděje, že se unie 
bude snažit reformovat.

Marek SacHa
český investor a internetový 
podnikatel s byznysem  
ve Velké Británii

Brexit vnímám jako zásadní 
selhání britských elit, které nemá 

pro nikoho žádné výhody, a dost 
dobře může vést k rozpadu Velké 
Británie. Ještě před týdnem 
si to v Londýně nikdo, koho 
znám, neuměl představit. Pro 
mě je nejdůležitějším dopadem 
přístup ke kapitálu, kde má brexit 
jednoznačně negativní dopad. 
Od bankéřů vím, že už se začaly 
uskutečňovat plány na odchod 
z londýnské City do Evropy. 
Nestabilita vždy odrazuje investory 
a přístup k venture kapitálu se 
zhorší. Předpovídám, že Londýn 
ztratí postavení největšího 
startupového hubu Evropy, 
z londýnské City bude Village.
Další dopad pro mě jako inves-
tora představuje kurzové riziko. 
Část provozu máme v Čechách, 

kde výkyvy kurzu buď pokryje 
firma, nebo zaměstnanci. Naštěstí 
vedeme většinu operací v librách, 
to je ale třeba pro české exportéry 
přesně naopak. Londýnské platy se 
přes noc propadly o deset procent, 
Anglii hrozí odchod talentů.

vlaDiMír StaroSta
majitel firmy O.K. Trans 
a prezident sdružení automo-
bilových dopravců Česmad 
Bohemia

Neobával bych se dramatických 
dopadů. Naopak vidím jedno 
pozitivum: jako podnikateli i jako 
člověku se mi nelíbí dnešní vývoj 
Evropské unie. Němci a Francouzi 
začali dělat veliké chyby, což jim 

zatím nedochází. A kdyby Britové 
odešli z Evropské unie, tak by to 
byl velký políček tomuto tandemu. 
Z toho pramení má naděje, že 
se v unii vrátíme k nějakému 
racionálnímu uvažování. 

JaMeS Woolf
britský realitní byznysmen 
podnikající v Česku

Trhy promluvily hlasitěji než 
jednotlivci. Pokles libry o deset 
procent je pro britskou ekonomiku 
a průměrného člověka velmi špatný. 
Velká Británie bude zažívat delší 
období, kdy ostatní Evropa bude 
pobídkami přetahovat průmysl ze 
země. Prvním cílem budou výrobci 
aut a jejich dodavatelé, pojišťovny, 

investiční banky, advokátní 
kanceláře, poradenské firmy, 
reklama a univerzity. Velká Británie 
bude ekonomicky trpět a Evropa 
včetně České republiky z toho bude 
mít užitek. Naše společnost má  
95 procent byznysu v Česku, takže 
z této situace můžeme těžit. Bylo 
by velmi pozitivní, kdyby se méně 
Čechů stěhovalo do Velké Británie 
a zastavil se tak odchod talentů. 
Díky byznysu, který odejde z Velké 
Británie, může Evropa zažít silnější 
růst. Brexit může přimět například 
množství japonských nebo 
korejských firem z automobilového 
průmyslu, aby se přesunuly do 
České republiky, zvláště pokud 
dostanou vhodné pobídky. 
 Více e15.cz

Anketa – Čeští byznysmeni: Brexit je malér, vývoz může utrpět

Štěpán Bruner
Od našeho zpravodaje

  Očekával jste takový 
výsledek referenda?
Trochu mě to překvapilo. 
Vědělo se, že výsledek bude 
velmi těsný, počítal jsem 
s rozdílem čtyř až šesti pro-
cent. Jak ale znám povahu 
Angličanů, tak jsem čekal, že 
se budou bát změny a budou 
hlasovat Remain, i když by si 
přáli Leave.

 Některé britské deníky 
před referendem spekulo-
valy, že poslanci by se mohli 
pokusit jeho výsledek zvrá-
tit, protože hlasování není 
právně závazné. Může něco 
takového nastat?
Je pro mě nepředstavitelné, 
že by vláda porušila svůj slib 
považovat výsledek referen-
da za závazný. Stejně tak že 

by se na něčem podobném 
dohodly politické strany 
v parlamentu. To by byl ko-
nec britské demokracie.

 Bude mít výsledek hlaso-
vání nějaký bezprostřední 
dopad na obchod mezi 
Velkou Británii a EU?
Ještě dlouho to zaručeně 
žádný dopad na podnikání 
a obchod nebude mít. Na 
jednání o vystoupení z unie 
máme dvouleté okno. Pozdě-
ji to bude záležet na výsled-
cích jednání. A už dnes sly-
šíme od evropských politiků 
smířlivější výroky než před 
referendem. Z Německa za-
znělo, že žádná cla nebudou, 
což je velmi povzbuzující. Na 
druhé straně Francouzi tak 
pozitivní nejsou.

 Před referendem pano-
valy obavy, že EU nepřistou-

Odmítnout výsledek referenda? 
to by byl konec britské demokracie
n Ladislav Hornan žije ve Velké Británii 
od roku 1968. Téměř stejně dlouho 
působí v londýnské City, nyní také 
jako předseda Česko-britské obchodní 
komory. Mluvíme česky, ale když se 
stočí řeč na možné ohrožení londýnské 
finanční čtvrti, se slovy „to je moje 
srdeční téma“ přejde do angličtiny. 
Brexit podle něj neznamená katastrofu. 

pí na tak výhodnou obchod-
ní dohodu, jako má třeba 
s Norskem. Špičky EU se tak 
budou snažit odradit další 
členy od vystoupení z unie.
Myslím, že až opadnou 
emoce, politici se budou 
řídit zdravým rozumem. 
Velká Británie je význam-
ným obchodním partnerem 
ostatních zemí EU. Jestli 
to bude otázka nějakého 
finančního příspěvku do roz-
počtu EU… To by byl nejlepší 
možný výsledek pro Británii 
i pro Evropu. Evropa bude 
potřebovat britské peníze, ať 
už ve formě tohoto příspěv-

ku, nebo ze vzájemného 
obchodu. Navíc pokud brexit 
odstartuje řetězovou reakci, 
Brusel ji stejně nemůže 
zastavit. To nezáleží na EU, 
ale na výsledcích národních 
voleb. Teď budou volby ve 
Francii a ty budou velmi 
zajímavé.

 Klesne po brexitu vý-
znam Londýna jako finanč-
ního centra Evropy?
EU se léta snaží omezit 
sílu a moc londýnské City. 
Frankfurt je ale jako finanční 
centrum stále tak na jedné 
desetině Londýna. Samo-

rOzum. Myslím, že až opadnou emoce, politici se budou řídit zdra-
vým rozumem, věří šéf Česko-britské obchodní komory Hornan.
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zřejmě se už mluví o tom, 
že po plánovaném sloučení 
londýnské a frankfurtské 
burzy by se sídlo muselo 
přestěhovat do Frankfurtu. 
Tento tlak tu ale byl už dříve 
a City of London se zkrát-
ka bude muset bránit, jak 
nejlépe umí. V tomto ohledu 
chovám v její schopnosti 
velkou důvěru.

 Jak na brexit reagují 
české firmy podnikající 
ve Velké Británii?
Ono tu moc ryze českých 
firem nepůsobí, jiné evrop-
ské země tu jsou mnohem 
aktivnější. Samozřejmě 
ve Velké Británii pro-
dávají Škoda Auto nebo 
Plzeňský Prazdroj, ale ty 
nemají české vlastníky. 
 Celý rozhovor na e15.cz

http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/cesti-byznysmeni-brexit-je-maler-vyvoz-muze-utrpet-1304450
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/ladislav-hornan-britanie-by-mohla-za-pristup-na-trh-eu-platit-1304511
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