
Stát se zbavil Vipapu

Deník | Čtvrtek 24. 10. 2019   |  číslo 2956   |   volný prodej 10 Kč   |   řízená distribuce   |    www.e15.cz

Konsolidací 
přibývá

Význam konsolidací 
úvěrů je stále větší, tvrdí 

majitel fi rmy Broker 
Consulting Petr 

Hrubý.

Rozhovor
str. 12–13

9 771803 454307 1 9 9 5 6

 CZK/EUR •  25,635 / –0,060 Kč   CZK/USD •  23,051 / –0,077 Kč   PX •  1059,29 /  +0,22 %   BITCOIN •  7453,00 $ / –10,1 %   ZLATO •  1497,00 $ / +0,46 %

přečtěte si speciál
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Udělat si dobře. Pak se uvidí / str. 10

Osobní bankrot přestává 
být tak často využíván
události / str. 2

ČSA pořídí sedm 
nových airbusů
byznys / str. 4

PRÁVĚ V PRODEJI

Ministerstvo fi nancí ČR dokončuje proces 
převodu největšího výrobce novinového papíru 

na Balkáně, slovinskou Vipap Videm Krško. 
Dědictví z dob likvidace banky IPB by tak mělo mít 

nového majitele: český investiční holding RIDG, který 
za fi rmu zaplatil zhruba 250 milionů korun.

byznys / str. 4
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Jaroslav BUKOVSKÝ

Zhruba čtvrt miliardy korun 
zaplatil tuzemský investič-
ní holding RIDG v čele se 
skupinou Portiva za Vipap 
Videm Krško z majetku 
českého státu. Léta připravo-
vaná transakce byla dokon-
čena v polovině října, kdy 
ministerstvo fi nancí převedlo 
největšího producenta novi-
nového papíru na Balkáně 
na domácí investory. Většina 
z kupní ceny připadne věřite-
lům chronicky ztrátové fi rmy 
z řad zahraničních bank. 
Česko si prodejem přilepší 
jen o desítky milionů. 

Čekání na souhlas 
antimonopolního úřadu 

„Prodej papíren holdingu 
RIDG se chýlí ke konci. 
Smluvní dokumentace byla 
podepsána, v současnos-
ti čekáme na vypořádání 
transakce, kdy kupující musí 
složit kupní cenu na vázaný 
bankovní účet,“ uvedla bez 
dalších podrobností mluvčí 
ministerstva fi nancí Anna 
Fuksová. Skupina RIDG 
nechtěla transakci, která ještě 

Stát prodal slovinské papírny
lety, důvodem prodeje byla 
obtížnost řízení fi rmy na dál-
ku. Vyjednávání o prodeji se 
protáhla také kvůli nároč-
nému jednání se slovinskou 
vládou, jejíž prioritou 
bylo zachování fi rmy jako 
významného regionálního 
zaměstnavatele. 

Plány nového majitele sa-
hají podle informací deníku 
E15 od pokračování výroby 
novinového papíru, jehož 
výroba vydělává stále méně, 
po větší důraz na výrobu 
obalových materiálů.  

Časté střídání 
majitelů podniku

Česká účast ve Vipapu sahá 
do roku 1996, kdy papírnu 
koupila ostravská společnost 
ICEC. V té době to byla jedna 
z největších tuzemských 
investic v zahraničí. Poté 
akcie přebrala IPB a následně 
ČSOB. Ta je nakonec před 
lety po arbitrážních sporech 
převedla na Českou konsoli-
dační agenturu. 

Holding RIDG kontroluje 
domácí investiční skupina 
Portiva spolu s investiční spo-
lečností IPIDC podnikatelky 
Miroslavy Hrnčířové.

není formálně uzavřena, ko-
mentovat. Transakci totiž do-
sud neschválil antimonopolní 
úřad v Bosně a Hercegovině. 

Ministerstvo fi nancí 
odstartovalo prodej slovinské-
ho dědictví z dob likvidace 
banky IPB už v březnu roku 
2017 a obchod měl být podle 
informací deníku E15 dokon-
čen loni v létě. Stát dostane 
zaplaceno zhruba šedesát 
milionů korun, a to primárně 
za své pohledávky vůči Vipa-
pu. Ty držel prostřednictvím 

státních fi rem Prisko a IMOB. 
Zbytek kupní ceny poplyne 
na účty dvou slovinských 
a jedné rakouské banky, 
od nichž RIDG za necelých 
200 milionů korun koupila 
pohledávky vůči papírnám 
v hodnotě 1,25 miliardy 
korun. 

Slovinci usilovali 
o zachování výroby 

První pokus o prodej 
podnikl stát před čtyřmi 

4 | BYZNYS

Konec éry 
plné ztrát

Papírny Vipap, které začaly vyrá-
bět novinový papír v roce 1955, 
se v posledních letech potýkaly 
s prodělky. Od roku 2008 vznikla 
kumulovaná ztráta takřka 
padesáti milionů eur. Nejlepších 
výsledků fi rma dosáhla para-
doxně v roce dokončení svého 
prodeje. Papírny totiž loni utržily 
kolem 99 milionů eur, nejvíce 
přinejmenším od roku 2013. Sku-
pina zároveň poprvé od tohoto 
roku dosáhla zisku, a to sedmi 
milionů eur. Nejhorším byl rok 
2014, ve kterém Vipap skončil se 
ztrátou dvanáct milionů eur. 

Vlastnická anabáze 
slovinských papíren 
Vipap

• 1996  nákup továrny ostrav-
ským holdingem ICEC

• 1998  převzetí podniku ban-
kou IPB

• 2000  převzetí továrny bankou 
ČSOB

• 2007  převzetí Českou konso-
lidační agenturou

• 2008  převzetí Ministerstvem 
fi nancí České republiky

 31193

NEVDĚČNÝ BYZNYS. Výroba novinového papíru nebyla 
v posledních letech kvůli konkurenci v Číně a poklesu nákladu 
tištěných médií právě výnosná. 
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Národní letecký do-
pravce doplní fl otilu 
svých letadel o nej-

modernější úsporné stroje 
nové generace, které vyrábí 
západoevropské konsorci-
um Airbus. České aerolinie 
od něj koupí sedm nových 
letadel, čtyři stroje A220-300 
a tři letouny A321XLR s del-
ším doletem. 

První dvě letadla dopravce 
zařadí do své fl otily příští 
rok, další stroje dostane v le-
tech 2021 a 2025. Uvedli to 
zástupci leteckého dopravce 
a fi rmy Airbus, aniž sdělili 
výši kontraktu.

Dodávka letounů A321XLR 
má nahradit sedm původ-
ně objednaných letadel 

ČSA nakoupí sedm nových airbusů

A320neo. Letadla A220-300 
pak mají ve fl otile ČSA nahra-
dit letouny ATR, u kterých 
vyprší leasingové smlouvy. 

„První dva letouny Airbus 
A220 zařadí ČSA do fl otily 
koncem roku 2020, další 

A220 obdrží ČSA v prvním 
a druhém čtvrtletí 2021. 
Dodávky letounů A321XLR 
s dlouhým doletem jsou na-
plánovány v roce 2025,“ sdě-
lila společnost Smartwings, 
mateřská fi rma ČSA.

Předseda představenstva 
ČSA Petr Kudela uvedl, že 
„letouny díky zcela novému 
uspořádání kabiny nabízejí 
nejvyšší možnou úroveň po-
hodlí ve své třídě i na dlou-
hých letech“. /čtk/

UKÁZKA. 
Takto bude podle 
výrobce letadel 
Airbus vypadat 
letoun A321XLR 
v barvách 
Českých aerolinií. 
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Dům V Templu 
změnil majitele

Český developer Flow East 
koupil památkově chráně-
ný dům V Templu na praž-
ském Starém Městě. 
V domě o ploše přes tisíc 
metrů čtverečních jsou 
obchody, kanceláře a osm 
bytů. Cenu nezveřejnil.

Geodeti vyměřují 
další část rychlodráhy

Zeměměřiči pracují na no-
vém úseku vysokorychlost-
ní trati z Prahy Běchovic 
do Poříčan. Celkově tak 
podle správy železnic 
vyměřují už 130 kilomet-
rů tratí. Úsek se má začít 
stavět v roce 2025. /čtk/

Krátce
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