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Na Slovensko, do Maďarska 
nebo do Itálie. Češi chystají 
vlastní covid pasy pro očkované

Skupina Portiva podnikatelky  
Ivy Šťastné kupuje 
čtyři teplárny na Moravě

Zničený les a vodní atrakce 
pod elektrickými dráty. Parku 
Krtkův svět hrozí velká pokuta

Pro Čechy, kteří už dostali obě dávky očkování proti co-
vidu, se otvírají dveře ke snazšímu cestování do zahra-
ničí. Od úterý se nemusí testovat při návratu ze zemí se 

středním nebo vysokým rizikem nákazy a netýká se jich ani 
následné omezení pohybu. Ministerstvo zahraničních věcí 
chce jít ale ještě dál. Před plánovaným červencovým spuště-
ním evropských covid pasů začalo jednat s šesticí okolních 
zemí, do kterých by mohli Češi po dvou dávkách vakcíny 
vyrazit bez většího omezení. V další fázi mají přibýt středo-
mořské země.

Česko o tom nyní jedná se svými sousedy a také se Slovin-
skem a Maďarskem. „Je to domluva, že si budeme vzájemně 
uznávat očkovací certifikáty,“ prohlásil náměstek ministra 
zahraničí Martin Smolek. Podle něj tak chtějí země umožnit 
svým lidem cestování před tím, než začnou od 1. července 
fungovat evropské covid pasy. „Tohle je takový předskokan,“ 
uvedl náměstek.

Podobu covidových pasů schválil minulý čtvrtek Evropský 
parlament, o jejich zavedení rozhodnou poslanci v červnu. 
Pasy mají usnadnit cestování mezi členskými státy Evropské 
unie. Budou rozděleny na tři kategorie – pro očkované, tes-
tované a ty, kteří jsou krátce po prodělání covidu. Poslanci 
nastavili dva zásadní požadavky – pasy by měly mít jednot-
nou podobu a jejich vydání má být bezplatné. Právě s jejich 
bezplatným vystavováním má ale Česko problém, jak upo-
zornily HN. Především proto, že zdravotní pojišťovny testy 
pro turisty neproplácí.

Smolek prohlašuje, že současná snaha ministerstva o spo-
lupráci s okolními evropskými zeměmi nejde proti unijnímu 
projektu. Pokud začnou platit jednotné covid pasy, nebudou 
ostatní dohody potřeba. Plán středoevropských zemí je podle 
Smolka spíše pojistkou pro případ, že by se na evropské úrovni 
jednání zaseklo. „Kdyby náhodou nebyl zaveden covid pas, tak 
bychom byli připraveni a mohli nabídnout Čechům možnost 
cestování alespoň do určitých destinací,“ popsal náměstek.

Zatím největší rozdíl mezi evropským pasem a regionálním 
plánem českého ministerstva je v tom, kdo by mohl jedno-
duše cestovat. Středoevropské dohody, na rozdíl od unijního 
řešení, se týkají pouze očkovaných. Podle současných plánů 
navíc jen těch, kteří mají 14 dnů po druhé dávce (v případě 
jednodávkové vakcíny od firmy Johnson & Johnson logicky 
po jediné dávce). Ministerstvo počítá, že například v červnu, 
kdy už poběží turistická sezona a zároveň ještě nebudou fun-
govat covid pasy, by mohlo být naočkováno dost potenciál-
ních cestovatelů. „Je to zatím nejlogičtější – začít očkovanými, 
byť není to úplně spravedlivé,“ řekl Smolek.

Na evropské covid pasy by měli mít nárok nejen všichni 
očkovaní, ale i lidé, kteří před cestou absolvují negativní test 
nebo covid-19 v nedávné době prodělali.

Otázkou je, zda bude skutečně za měsíc v Česku naočková-
no oběma dávkami dost lidí v produktivním věku, u kterých 
lze očekávat největší zájem o zahraniční zájezdy. I s ohledem 
na to, že rozpětí mezi první a druhou dávkou vakcíny se po-
hybuje mezi čtyřmi a pěti týdny. Podle Smolka to minister-
stvo zahraničí řeší s ministerstvem zdravotnictví. Debatují, 
zda by mohli cestovat i zájemci po první dávce. „V té době by 
snad první várkou měla být očkována většina společnosti,“ 
vysvětlil náměstek.

Na přelomu května a června rozšíří ministerstvo zahraničí 
jednání o spolupráci i na státy jižní Evropy, jako jsou Řecko, 
Itálie nebo Chorvatsko. Tedy místa, kam Češi rádi jezdí na letní 
dovolenou. Všechno bude záležet i na tom, kdy se jednotlivé 
země budou chtít turistům otevřít. „Například Řecko o to má 
velký zájem,“ podotkl Smolek. Jakub Mikel

Brněnská Portiva se po letech investičně vrací k ener-
getice. Skupina podnikatelky Ivy Šťastné vyrostla 
na obnovitelných zdrojích, v poslední době ale pro-

středky směrovala hlavně do nemovitostí a technologických 
projektů. Nyní ale hlásí změnu: napůl spolu s partnerskou 
firmou Micronix koupila teplárny hned ve čtyřech morav-
ských městech. „Energetika vždy patřila mezi základní pilíře 
skupiny a její rozvoj v příhodný čas jsme vždy proklamovali. 
V minulých letech jsme se sice zaměřovali především na di-
verzifikaci, ale současná akvizice je pro nás prvním krokem 
k opětovnému rozvoji v této oblasti,“ říká výkonný ředitel 
Portivy Pavel Svoreň.

Zmiňované teplárny sestávají ze souboru plynových kote-
len, kogeneračních jednotek, které vyrábí elektřinu s teplem 
zároveň, a potřebné distribuční infrastruktury. Zásobují tep-
lem kanceláře, průmyslové parky a hlavně celkově 40 000 do-
mácností ve městech Šternberk, Uničov, Moravská Třebová 
a Břidličná. Vedle toho ročně vyrobí i 14 gigawatthodin elektři-
ny. To je spotřeba zhruba čtyř tisíc průměrných domácností.

Prodávající stranou je skupina ADI Invest. Cenu nechtěla 
ani jedna ze stran zveřejnit, podle odhadu HN by se ale měla 
pohybovat v nižších stovkách milionů korun.

Další okamžité investice podle Svoreně kupované teplár-
ny nevyžadují. Navíc díky tomu, že spalují plyn, se také lépe 
hodí do plánů EU na boj s klimatickými změnami. A nedopa-
dají na ně tak tvrdě extrémně drahé emisní povolenky jako 
na uhelné zdroje. „Jedná se o dlouhodobě kvalitní aktiva 
s širokým portfoliem odběratelů a stabilními tržbami. Díky 
tomu, že jde o regulované odvětví, jsou finanční toky dobře 
předvídatelné a stabilizované,“ uvádí Svoreň. A dodává, že 
i přesto Portiva do budoucna plánuje tepelné hospodářství 
postupně modernizovat a rozvíjet. 

Obě kupující firmy nejsou v energetice nováčky, i když se 
primárně vždy soustřeďovaly hlavně na obnovitelné zdroje. 
Portiva má 14 větrných a slunečních elektráren. Pražská firma 
Micronix podnikatelů Miloslava Mareše a jeho syna Radka 
investovala do větru, slunce i malých vodních elektráren.

Obě společnosti loni společně za dvě miliardy koupily ob-
chodní galerii Central Kladno. Jednalo se o jednu z vůbec 
největších realitních transakcí minulého roku.

Počátkem roku Svoreň pro HN uvedl, že i v letošním roce 
chce Portiva investovat do komerčních nemovitostí. Firma 
má údajně vyhlédnutá další tři obchodní centra, investice 
do každého by měla činit jednu až 1,5 miliardy korun.

Zmiňovaná diverzifikace ale nebyla jen do nemovitostí. Por-
tiva významně investuje také do oblasti prodeje automobilů, 
a to včetně poskytování technologií a softwaru. Tyto aktivity 
zaštiťuje holding EAG, ve kterém má Portiva majoritu.

Mezi nejznámější firmy EAG patří on-line prodejce oje-
tých vozů Carvago. Dále do skupiny patří například dva do-
davatelé softwaru pro dealery, autobazary, STK a leasingové 
firmy TEAS a Autosoft či datová platforma Alpha Analytics. 
V březnu pak přibyla i známá společnost Cebia, která každý 
rok prověří kolem milionu ojetin.

A aby oborů nebylo málo, koupila Portiva spolu s dalšími 
investory slovinské papírny Vipap. Ty byly po dlouhé roky, 
kdy je vlastnil český stát, ve ztrátě. Noví majitelé se je pokusí 
postavit zpátky na nohy.

Díky těmto akvizicím Portiva rychle roste. Podle zatím ne-
auditovaných výsledků měla loni provozní zisk před odpisy 
EBITDA 240 milionů a obrat 2,8 miliardy korun. A hodnota 
spravovaných aktiv činila 7,4 miliardy. Před dvěma lety byla 
jejich hodnota „jen“ okolo tří miliard. Petr Lukáč

Po půlroční přestávce otevřel Josef Roušal v polovině 
dubna svůj areál pro děti Krtkův svět na okraji Prahy 
v Horních Měcholupech. Nyní mu hrozí, že pokud jej 

okamžitě nezavře, bude muset platit několikamilionovou po-
kutu. Při stavbě dětského parku totiž podle České inspekce 
životního prostředí poničil les. A při provozu areálu, který 
navštěvují stovky rodin denně, se prý ničí dál.

Inspekce s ním už loni zahájila správní řízení a pohrozila 
mu pokutou. Roušal poté park, v němž převážně vlastníma 
rukama vybudoval desítky atrakcí ze dřeva, pro jistotu uza-
vřel. „Park zůstává do odvolání uzavřen z obav před úřední-
ky,“ napsal tehdy na svých stránkách. Nyní, po opětovném 
otevření mu inspekce poslala další upozornění. V něm se píše, 
že má se škodlivou činností okamžitě přestat. Prakticky to 
znamená, že by měl provoz parku ihned ukončit.

„Naše rozhodnutí nemá odkladný účinek,“ potvrdil mluvčí 
inspekce Jiří Ovečka s tím, že pokud Roušal neposlechne, mo-
hou přijít na řadu pokuty. Maximální sankce je podle zákona 
pět milionů. „Pokuty mohou být opakované,“ dodal Ovečka.

Inspekce Roušalovi vyčítá, že vykácel řadu stromů a porušil 
půdu při výstavbě vysokých plotů. Vybudoval také betonové 
chodníky, takže zničil vrchní vrstvu půdy. Celý areál navíc oplo-
til, ač les musí být – až na schválené výjimky, jako je obora či lesní 
školka – veřejně přístupný. A to i v případě, že jej celý vlastníte.

Roušal již dříve pro HN připustil, že zákon při stavbě parku 
obešel. Ale nic jiného mu prý kvůli nevstřícným úředníkům 
nezbývalo. „Využil jsem zákona, není tam oplocení, ale oplo-
cenka. Oplocenka je pro lesní školky, já tam mám oficiálně 
lesní školky a jsou tam zasázené stromy, podél plotu se dalo 
nějaké roští, je to v souladu se zákonem,“ říká. Inspekce ale 
jeho argumenty odmítá. Ke všem stavbám i činnostem na les-
ním pozemku prý musí mít povolení.

Podnikatel navíc argumentuje, že na stavby měl povolení 
od stavebního úřadu Prahy 15. Jeho tvrzení však popřela jak 
inspekce, tak i stavební úřad. Podle něj si podnikatel sice část 
povolení vyběhal, ale to, co postavil, je něco jiného, než na co 
je získal. Například místo skleníku na kytky udělal restauraci. 
A stejně tak nemá povolení na obří parkoviště před areálem.

Podle Roušala je problém v tom, že nezaplatil úplatek ve-
doucímu stavebního úřadu Vladimíru Ježkovi, a ten tak vše 
blokuje. Podnikatel tvrdí, že na to má svědky z radnice, ale 
ti se prý zatím na jméno bojí promluvit. Ježek to odmítá 
a na Roušala podal trestní oznámení. Trestní oznámení obou 
mužů na sebe navzájem nyní řeší policie.

Problém má ovšem Roušal i s energetiky. Přes jeho park 
vedou dráty vysokého napětí, pod kterými vybudoval něko-
lik atrakcí, včetně vodních. Opět bez potřebného souhlasu 
majitelů sítí. „Provozem těchto atrakcí existuje reálné nebez-
pečí vážného úrazu se smrtelnými následky a vznik škod,“ 
uvedl již loni na podzim mluvčí PRE Petr Holubec. A podle 
něj Roušal zatím stav nenapravil. „V měsíci březnu obdržel 
několik výzev k odstranění atrakcí z ochranného pásma ve-
dení,“ uvedl Holubec. Nyní probíhá několik správních řízení 
na Energetickém regulačním úřadu a stavebním úřadu Pra-
hy 11, která řízení přebrala kvůli tomu, že Roušal „svoji“ Pra-
hu 15 označuje za podjatou.

Minulý týden radnice Prahy 11 provedla v parku kontrolu, 
při níž zjišťovala, zda Roušal dodržuje již dříve udělené zákazy 
na užívání nepovolených staveb – a to jak parku, tak několika 
přilehlých parkovišť. „Stavebník dosud nenapravil žádné zá-
vady a stavby a plochy dál užívá,“ uvedla mluvčí úřadu Anna 
Kočicová. Sám Roušal dál tvrdí, že je v právu a park už zavírat 
nehodlá. Marek Pokorný
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