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■MALOOBCHOD

Tržby obchodníků rostly
v listopadu o 6,1 procenta
Maloobchodní tržby v listopadu zpo‑
malily meziroční růst na 6,1 procenta
po říjnových 6,4 procenta. Prodeje
podpořily různé předvánoční a slevo‑
vé akce, uvedl Český statistický úřad.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě
kromě motorových vozidel po očištění
o sezonní vlivy zvýšily o 1,4 procenta.
Nejvyšší tempo růstu – o 22,6 procen‑
ta – již tradičně dosahoval internetový
obchod.

■AUTA

Koncern VW loni prodal
10,83 milionu vozů
Německá automobilová skupina Volks‑
wagen loni zažila opět rekordní rok
v prodeji, hlavně díky novým modelům
sportovně‑užitkových vozů. Prodej
koncernu se zvýšil o 0,9 procenta
na 10,83 milionu vozů, oznámila auto‑
mobilka. Prodej pouze osobních aut se
zvýšil o 0,6 procenta na 10,10 milionu.
Součástí koncernu je i česká Škoda
Auto, která loni prodala rekordních
1,25 milionu vozů.

■MOBILY

WSJ: Apple na letošek
plánuje tři nové iPhony
Americká společnost Apple se chystá
na podzim představit tři nové chytré
telefony iPhone včetně nástupce problé‑
mového typu XR. Prodeje tohoto levnějšího
modelu s LCD obrazovkou značně zaostávají
za předpoklady, píše list The Wall Street
Journal. Podle zdrojů listu Apple plánuje
představit některé nové funkce fotoaparátu,
včetně trojité zadní kamery pro nejlepší
model a dvojité zadní kamery pro další dva
typy.

■KAMIONOVÁ DOPRAVA

Provoz kamionů na D1
vzrostl o 20 pct
Provoz kamionů na dálnici D1
každoročně roste. Jen na Vysočině
se v uplynulých pěti letech, kdy
se páteřní dálnice opravuje, zvýšil
počet mýtných transakcí o více než
20 procent. Loni jich tam kamiony
provedly kolem 1,77 milionu. Růst
provozu je podle odborníků spojen
zejména s rostoucí ekonomikou
a obchodem, která se promítá
právě do dopravy.

Po šesti letech neúspěšného
snažení je český stát koneč
ně jen krůček od toho, aby
prodalztrátovéslovinsképa

pírnyVipap.Podle informacíHNje
zájemcem společný podnik dvou
tuzemských firem. První je skupi
naPortivabrněnsképodnikatelky
Ivy Šťastné, druhou pak poraden
ská a investiční společnost IPIDC
MiroslavyHrnčířové.
Ani jednazezmiňovanýchfirem

nechce celou věc komentovat. In
formaci HN nicméně potvrdily
dva na sobě nezávislé zdroje blíz
ké transakci. Rozhodnout o pro
deji by se mělo už dnes na schůz
ce na ministerstvu financí. To už
ve čtvrtek potvrdilo, že s jedním
zájemcemo koupi jedná.
Hlavnímtématem jednání bude

cena, respektive to, kolik stát do
staneza svépohledávky. Státnífir
my Prisko a Imob v posledních le
technapůjčovalypapírnámzhruba
290milionů korun. Pravděpodob
né je, že zpátkydostanespíševyšší
desítky milionů. „Situace je dnes
taková, že druhou variantou je jen
konkurz.Alechcemetovyřešit tak,
abychom dostali co nejvíce peněz

Stát má zájemce o papírny
PRODĚLEČNOU SLOVINSKOU SPOLEČNOST VIPAP CHCE SPOLEČNÝ PODNIK DVOU
ČESKÝCH FIREM, DO NÁKUPU POHLEDÁVEK DAJÍ STOVKY MILIONŮ KORUN.

a hlavně najednou. A už nemuseli
Vipap řešit,“ popsal situaciproHN
dobře informovaný zdroj z minis
terstva financí.
Samotná prodejní cena, kterou

bymělyPortivaa IPIDCzapapírny
zaplatit,budepravděpodobněpou
ze symbolická. Stát, který veVipa
pu drží 96,5 procenta (zbylou část
akcií vlastní sama firma), se ne
ukázal jako příliš dobrý hospodář.
Papírny jsoupředluženéapotácí

seužněkolik letnahraněbankrotu.
Zaposledníchdeset letsedomírné
hoziskudostalyjendvakrát.Kumu
lovanáztrátafirmyzatotoobdobíje
více než jednamiliarda korun.

Stamilionové riziko
Ani symbolická kupní cena ale ne
znamená, že je koupě Vipapu lev
nou záležitostí. Podle informací
HNmuselyPortivas IPIDCužnyní
skoupit pohledávky bank za zhru
ba sto milionů korun. A tím jejich
náklady rozhodně nekončí, zadlu
ženost papíren dosahuje téměř
1,2miliardy.
Právěvýkuppohledávekodostat

ních věřitelů, ke kterémumá dojít
popodpisukupnísmlouvysčeským
státem, si vyžádá nižší stovky mi
lionůkorun.Adalší stovkymilionů
pakbudoupotřebanamodernizaci
a restrukturalizaci firmy.

Slovinské papírny Vipap jsou
největší svého druhu na Balkáně.
Specializují se hlavně na výrobu
novinového papíru, ročně ho vy
robí téměř 200 tisíc tun, jejich ob
rat je zhruba 2,3 miliardy korun.
Pracuje v nich 470 lidí.
Česká účast ve Vipapu sahá

do roku 1996, kdy papírny koupi
la ostravská společnost ICECHol
dingpodnikatele JaroslavaDostá
la. V té době tobyla jedna znejvět
ších tuzemských investic v zahra
ničí.
ICEC měl problémy s předluže

ním, akcie skončily u IPBanásled
ně ČSOB. Ta je nakonec před lety
převedla na Českou konsolidační
agenturu, jejímž nástupnickým
orgánem jeministerstvo financí.
To o prodeji papíren hovoří mi

nimálně od roku 2013, kdy záměr
schválila vláda. V roce 2015 se ale
nepřihlásil žádný zájemce. V září
2017seofirmuprýucházelidvapří
padní kupci, k prodeji ale nakonec
také nedošlo.

Dámyna nákupech
Propražskou společnost IPIDCby
byla koupě papíren první akvizicí
takovéhodruhu.Názevspolečnosti
je zkratkoupro International Pro
ject and InvestmentDevelopment
Corporation. Jedná se o uskupe

ní manažerů, kteří se specializují
nastrukturovanéfinancovánípro
jektů a restrukturalizace. Majitel
koufirmyje jižzmiňovanáMirosla
va Hrnčířová, která byla jedenáct
letvpředstavenstvuČeskéexport
ní banky, počátkem90. let strávila
rok i ve vedení kopřivnické Tatry.
Onovýbyznysse jednáiubrněn

ské investiční skupiny Portiva. Tu
ze 100procentovládá již zmiňova
ná IvaŠťastná, řídí jipakPavelSvo
reňmladší. Skupinavznikla teprve
v roce 2018, aby zastřešila aktiva
venergeticea realitáchaumožnila
i vstup do nových odvětví.
Hodnota jejíchaktivbylakekon

ci minulého roku 2,1 miliardy ko
run, odhad loňskéhočistéhozisku
je 169milionů.
Historie Portivy sahá do polovi

ny 90. let, kdy vznikla společnost
Eldaco. To je developer a provozo
vatel obnovitelnýchzdrojů.V sou
časné době vlastní firma čtrnáct
větrných a slunečních farem.
Skupina ale investuje i mimo

energetiku. Zatím stěžejní jsou
pro ni reality. V Brně dnes vlastní
jednu komerční nemovitost a plá
nuje nákupy dalších za vyšší stov
kymilionů korun. Připravuje také
investicedoněkolikanovýchtech
nologických projektů.

S přispěním Sandra Elčiče

Petr Lukáč
petr.lukac@economia.cz

Papírny Vipap jsou
předlužené a potácí
se už několik let
na hraně bankrotu.
Za posledních
deset let se
do mírného zisku
dostaly jen dvakrát.

VYBRANÉ ÚDAJE VIPAP VIDEM KRŠKO (v mil. Kč) VIPAP VIDEM KRŠKO

COMÁ PORTIVA

PAPÍRNY HLUBOKO VMINUSU
Slovinské papírny „nastřádaly“ za posledních deset let více než miliardovou ztrátu.

Zdroj: Vipap Videm Krško, Portiva, archiv HN

aktiva 4042 4147 3744 3519 3405 3396 3517 3026 2849 2557

tržby 2421 2520 2312 2601 2526 2477 2549 2451 2379 2365

provozní zisk 23 395 ‑95 167 265 145 163 80 66 ‑20
EBITDA

vlastní celkem
Portiva, větrné
mají výkon
17 megawattů,
sluneční
13 megawattů.

vlastní český stát
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z toho je
půjčka od ČR

tun je roční
výroba papíru
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novinového)
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Skupina investuje i v realitách, vlastní mj. komerční
objekty v Brně a také „zelené“ elektrárny. Nyní
chce koupit papírny Vipap Videm Krško.

vybrané údaje Portiva v milionech korun

Pozn.: odhad za rok 2018
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Pozn.: přepočet z eur podle průměrného kurzu v daném roce

aktiva 2100

provozní zisk EBITDA 320

čistý zisk po zdanění 169

Briefing

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. nabízí formou
veřejného výběrového řízení v termínu od 2. 1. 2019
do 31. 1. 2019 postoupení svých pohledávek
za dlužníky – fyzickými osobami.
Bližší podmínky jsou zveřejněny na internetových
stránkách RSTS, na adrese: WWW.RSTS.CZ, v Menu,
v odkazu Dokumenty, v části Právní informace.

WWW.RSTS .CZ

HN055563

OZNÁMENÍ EMITENTA
Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4,

Olbrachtova 1929/62 oznamuje úrokovou sazbu emise
Hypoteční zástavní list Česká spořitelna, a.s. VAR/2022,

ISIN CZ0002001191, platnou pro dvacáté čtvrté výnosové
období trvající od 12.1.2019 (včetně) do 12.7.2019 (vyjma)

ve výši 1,92 % p. a. (báze Act/360). Částka úrokového
výnosu připadající v dvacátém čtvrtém výnosovém období

na jeden kus dluhopisu činí v CZK 96 533,33.
HN055561

Inzerce


