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Papírny Vipap sázejí
na speciální papír
Slovinské papírny Vipap
Videm Krško, které vlastní
skupina českých investorů,
vloží do nových technologií
deset milionů eur, v přepočtu
zhruba 270 milionů korun.
Zmodernizují za ně výrobní
linku, aby mohla produkovat
speciální balicí papír na potraviny.
Papírny Vipap, které ještě
loni na podzim patřily českému státu, chtějí prostřednictvím investice proniknout
do dalšího tržního segmentu.
„Díky nové technologii budeme moci dodávat nepromastitelné papírové obaly pro
potraviny. Budeme tak moci
prodávat s vyšší marží,“ říká
šéf firmy Petr Domin.

Změna kurzu
Mezi hlavní odběratele Vipapu patří vydavatelé novin
a časopisů, kam míří sedmdesát procent produkce.
Zbytek výroby se soustředí
na potravinářství, například
na papírové ubrusy či obaly.
„Chceme, aby po investici šla
do potravinářství polovina
produkce,“ nastínil Domin.
Papírny chtějí do konce
roku vybrat dodavatele

270
milionů korun
bude stát
modernizace linky
na speciální papír
pro potraviny.

výrobní linky, který by začal
s instalací ve třetím čtvrtletí
příštího roku. V následujícím čtvrtletí by z výrobní
linky měly vyjet první nové
papírové obaly. „Očekáváme,
že do tří let nám tato investice zvýší tržby až o patnáct
procent,“ odhaduje Domin
a dodává, že mezitím zvýší
efektivitu firmy odstartovaná
restrukturalizace.
Jejím cílem je zvětšit flexibilitu a zastupitelnost zhruba
350 kmenových zaměstnanců. „Zejména ve výrobě
potřebujeme zvýšit kvalifikaci zaměstnanců tak, aby
mohli vykonávat širší paletu
činností a úkolů než dosud
a mohli se tak vzájemně lépe
zastupovat,“ popisuje nová
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VÝHODA. Výroba nepromastitelných papírových obalů umožní

ﬁrmě účtovat si vyšší marže.

personální ředitelka Vesna
Kemper.

Budoucnost je
v potravinářství
Vipap, který ročně vyrobí
200 tisíc tun papíru, loni
utržil zhruba sto milionů eur.
Po sérii ztrátových let také
poprvé dosáhl zisku EBITDA
sedmi milionů eur. Nelze to

však přisuzovat novým vlastníkům, kteří do společnosti
vstoupili na podzim. „Příčinou byl pokles cen vstupních
surovin,“ uvedl Domin s tím,
že letos se na zisku podepíše
pandemie koronaviru.
Papírny v rozvinutém
světě řeší dlouhodobý útlum
poptávky u grafického
papíru určeného pro tisk.
Částečný či úplný přechod

na obalové papíry je proto
podle prezidenta Asociace českého papírenského
průmyslu Jaroslava Tymicha logický. „Děje se tak
u vícero podniků, protože
spotřeba obalového papíru
roste a podle očekávání růst
bude. Evropská komise bude
stále více tlačit na to, aby se
v oběhu snížil počet jednorázových plastů, takže papírový obal bude u řady potravin
hlavní alternativou.“
Slovinské papírny nyní
zcela ovládá RIDG Holding,
v němž drží zhruba dvoutřetinovou majoritu společnost
GIOPP, v níž mají po polovině
investiční společnosti Portiva
podnikatelky Ivy Šťastné
a Rutherford Miroslavy Hrnčířové. Pětina holdingu pak
patří většinovému majiteli
Investičního klubu Jaroslavu
Otenšlégrovi a 14 procent
vlastní spolumajitel Krkonošských papíren Jaroslav Jiřička
starší.
Česká účast ve Vipapu sahá
do roku 1996, kdy papírnu
koupila ostravská společnost ICEC. V té době to byla
jedna z největších českých
investic v zahraničí. Poté
akcie přebrala IPB a následně ČSOB. Ta je nakonec
po arbitrážních sporech
převedla na Českou konsolidační agenturu. Ministerstvo
financí získalo prodejem papírny loni v listopadu zhruba
šedesát milionů korun.
Zbytek čtvrtmiliardové kupní
ceny zamířil na účet dvou
slovinských a jedné rakouské
banky, které držely pohledávky vůči Vipapu v hodnotě
1,25 miliardy korun.

Hypotéky už třetí měsíc zlevňují

P

růměrná úroková sazba
hypoték v červnu klesla
podle údajů Fincentra
Hypoindexu z květnových
2,3 na 2,21 procenta. Nižší
sazby ve spojení se slabšími
předchozími pandemickými
měsíci navíc dopřály bankám
nejvíce hypotečního byznysu
od listopadu 2018.
„Pád průměrné úrokové sazby dále pokračuje.
Stejně tak pokračuje i trend
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stoupající průměrné výše
poskytnutého úvěru, která
činila bezmála 2,75 milionu
korun,“ uvedl analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life
Select Jiří Sýkora.
Pokud by podle Sýkory
banky udržely tempo, mohly
by se objemy poskytnutých
hypoték opět vrátit nad hranici 200 miliard korun ročně,
kde se držely v letech 2016
až 2018. „Zatím se zdá, že

koronavirová krize hypoteční
trh příliš nezasáhla. Stále ale
hrozí, že přijde další vlna koronaviru,“ doplňuje analytik.
První prázdninový měsíc
zatím navíc hovoří pro
další propad sazeb. Vzácností přestávají být hypotéky úročené i hlouběji pod
dvěma procenty. V polovině
července například mBank
snížila sazbu s pětiletou fixací
na 1,64 procenta. Do dvou

procent se vejdou i vybrané
hypotéky u UniCredit, Fio
banky, Oberbank či Komerční
banky. Podle analytiků však
banky mnohdy podmiňují získání nejnižší sazby sjednáním
dalších produktů z nabídky
banky nebo spřízněné pojišťovny či se sazba týká jen
refinancování úvěru.
„Trend poklesu sazeb bude
i nadále pokračovat, ale tempo nejspíše v létě zvolní. Kon-

kurenční boj se zintenzivňuje,
a to se bude projevovat větším
výskytem sazeb začínajících
jedničkou, i když tyto sazby
nebudou převládat,“ říká
ředitel makléřské společnosti
Golem Finance Libor Ostatek.
Pro další vývoj úrokových
sazeb bude podle něho určující intenzita konkurenčního
soupeření a ochota bank jít
se svými sazbami níže. /buk/
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