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Zdanění náhrad 
církvi čelí více 
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Rekordní 
spotřeba
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Solidní ekonomická 
kondice Česka se 

projevila ve spotřebě 
energií. Firmy 

a domácnosti loni 
využily rekordních 

73,9 terawatthodiny 
elektrické energie. 

Dosažení historické 
mety pomohl i fakt, 
že elektřinou nebyl 

důvod šetřit. Její 
ceny totiž padly 

na minimum.  
byznys / str. 4

http://www.e15.cz/magaziny


Vesmírná dramata
Americká vládní agentura NASA se začala při-
pravovat na možný náraz cizího tělesa z vesmíru 
do planety Země. Využila k tomu simulaci, ve 
které mělo asi dvousetmetrové těleso dopadnout 
nedaleko města Denver v Coloradu. Když však 
vědci zjistili, že by taková srážka vyhubila vše 
živé v tamní oblasti, pokusili se těleso odklonit. 
To se jim zdařilo a těleso tak slavnostně vybuchlo 
nad New Yorkem. Přesto snad můžeme zůstat 
klidní. Pořád máme režiséra katastrofických 
filmů Michaela Baye.

To Jeff Bezos má o trochu příjemnější starosti. 
Jeho společnost Blue Origin chystá cestu na Mě-
síc. Na jedinou přirozenou družici Země by měla 
dosednout do roku 2024. Tak snad odstartují 
dřív, než naši planetu opravdu něco zasáhne. 
NASA na to zatím nemá.

Máte rádi Star Wars? Pak vězte, že se v aukci 
draží unikátní kostým Dartha Vadera. Stojí v pře-
počtu asi 46 milionů korun a nikdy se neukázal 
ve filmu. Byl používán jako oblek pro člověka, 
který se v něm objevoval na premiérách a festiva-
lech. Tak co, jdete do toho?

Číslo dne

15
miliard dolarů 
dá prezident 

Donald Trump 
zemědělcům 
ohroženým 
obchodní 

válkou s Čínou.
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rali 38 podpisů od senátorů z řad 
KDU-ČSL, ODS, SEN 21 a ČSSD. 
„Postup STAN nás velmi mrzí. My 
chceme síly spojovat, ne tříštit,“ 
dodal Výborný. 

Rakušan oponuje, že více růz-
ných podání může být přínosem. 

„Ústavní soud se tomu může po-
drobněji věnovat z různých úhlů 
pohledu,“ řekl Rakušan s tím, že 
považuje návrh STAN za jedno-
dušší. „Nejde ale o žádný závod,“ 
řekl. Starostové mají zatím 
zajištěných 19 podpisů vlastních 
senátorů, další budou s návrhem 
teprve oslovovat.

Starostové založili svou argu-
mentaci na porušení legitimního 

Na zdanění náhrad 
církvi je víc stížností
NGUYEN Thuong Ly

Ústavní soud bude řešit nejméně 
tři stížnosti proti zdanění peněži-
tých náhrad církvím za nevydaný 
majetek, které by mělo platit 
od příštího roku. Zřejmě jedno 
podání pošlou k soudu poslanci, 
senátoři oproti očekávání podají 
hned dvě stížnosti.

K avizovanému lidoveckému 
návrhu přibyl návrh Starostů 
a nezávislých, kteří se odmítli 
podepsat pod stížnost z dílny 
KDU-ČSL. „Na rozdíl od lidovců 
se zaměřujeme spíše na sprave-
dlnost náhrad jako takových. Li-
dovci se zabývají přímo obranou 
církví,“ řekl předseda STAN Vít 
Rakušan.

Lidovečtí senátoři postup 
Starostů kritizují, podle nich 
zbytečně tříští síly. „Zvolili jsme 
cestu společného návrhu, ten 
má totiž největší smysl a šanci 
na úspěch. Jakékoliv další návrhy 
budou vyřešení celé záležitosti 
jenom zdržovat,“ řekl šéf lidovců 
Marek Výborný. Lidovci už sesbí-

očekávání ze strany církví a ne-
rovnosti smluv. „Byla vytvořena 
nějaká smlouva, kde je stát účast-
níkem. Stát využil svých legisla-
tivních pravomocí a do smlouvy 
zasáhl zákonem,“ říká bývalý 
soudce Ústavního soudu Stanislav 
Balík, který spolupracoval na ná-
vrhu STAN. „To druhá strana 
nemůže udělat. Ta smlouva je 
tedy nerovnovážná,“ dodal.

Stejnou argumentaci používají 
i lidovci, kteří navíc ve svém 
návrhu upozorňují na fakt, že 
zdanění restitucí vykazuje znaky 
nepřípustné retroaktivity. Kromě 
toho lidovečtí senátoři uvedli, 
že restituce vycházejí ze zásady 
humanity a morálky a jsou závaz-
kem demokratického právního 
státu vůči těm, kterým minulý ko-
munistický režim vzal majetek. To 
podle nich v minulosti několikrát 
uznal i Ústavní soud. 

Ve sněmovně má na starosti 
ústavní stížnost poslanec Marek 
Benda (ODS), který však zatím 
nechtěl přiblížit svou argumen-
taci. „Počkáme na senátory, aby 
se obrátili na ústavní soudce jako 
první,“ řekl.   názory str. 10

Na rozdíl od lidovců 
se zaměřujeme spíše 
na spravedlnost náhrad 
jako takových. Lidovci se 
zabývají přímo obranou 
církví, řekl předseda 
STAN Vít Rakušan.

Zápisník  
Jiřího FRYDLEWICZE

Graf dne

CÍRKVE OD STÁTU dostanou nebo již dostaly nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun,  jako 
například kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Za nevrácený majetek 
mají během třiceti let získat 59 miliard korun. Proti rozhodnutí sněmovny tyto náhrady zdanit ale vzniká již třetí 
stížnost k Ústavnímu soudu.
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Tuzemská ekonomika 
v letošním roce stoupne 
o 2,5 procenta. Vyplývá 

to z pravidelné zprávy mise 
Mezinárodního měnového 
fondu v ČR. Na počátku dubna 
MMF přitom ve svém pravi-
delném jarním výhledu World 
Economic Outlook uvedl, že 
letos očekává růst ekonomiky 
ČR o 2,9 procenta, tedy o stej-
nou míru, jako stoupla loni.

K udržení 2,5procentního 
růstu ve střednědobém období 
je podle fondu nutné udržet 
vysokou zaměstnanost a růst 
produktivity v souvislosti s tím, 
jak bude stárnout populace.

„Ekonomice se daří. Mzdy 
jsou vyšší, nezaměstnanost 
dosáhla rekordních minim, 
je nejnižší v Evropské unii. 

Nicméně je ovšem třeba učinit 
více, aby silný růst ekonomi-
ky zůstal zachován,“ uvedl 
šéf mise v České republice 
Alasdair Scott.

Ekonomika zpomalí, 
míní měnový fond

2,5
procenta bude 

podle MMF činit 
růst ekonomiky 

ČR. Je to o 0,4 bodu 
méně než loni.

Svaz průmyslu 
znovu povede Hanák

Členové Svazu průmyslu a do-
pravy ČR zvolili prezidentem 
šestašedesátiletého Jaroslava 
Hanáka. Čtyřletý mandát 
obhájil podruhé, v čele svazu 
stojí od roku 2011. V prezidiu 
svazu Hanáka doplní šest 
viceprezidentů, kteří budou 
odpovědní za jednotlivé 
tematické oblasti.             
                            více E15.cz

Stát opět prohlásil 
Kotvu památkou

Pražský obchodní dům Kotva 
se stal definitivně památkou. 

Proti rozhodnutí minister-
stva kultury nikdo nepodal 
rozklad, takže nabylo právní 
moci. Dům byl původně 
prohlášen za památku loni. 
Nový majitel, Pražská správa 
nemovitostí, proti tomu tehdy 
podal rozklad. Ministr kul-
tury Antonín Staněk (ČSSD) 
následně rozhodnutí zrušil 
a řízení začalo znovu. 

                     
Poslanci chystají 
zákon o eutanazii

Ve sněmovně vzniká další 
návrh zákona o eutanazii.
Řekli to poslanci hnutí ANO 
Milan Brázdil a Věra Procház-
ková. Asi 55 procent českých 
lékařů a 70 procent sester 
podle průzkumu, který byl 
na konferenci prezentován, 
s eutanazií souhlasí. V Česku 
se nyní eutanazie trestá jako 
vražda. /čtk/

Krátce

ČNB má podle květnové 
prognózy stejný odhad jako 
měnový fond, tedy 2,5 procen-
ta. Původně rovněž počítala 
s růstem o čtyři desetiny bodu 
vyšším. Ministerstvo financí 
v dubnové prognóze zhorši-
lo odhad růstu ekonomiky 
v letošním roce z 2,5 procenta 
na 2,4 procenta.

Mise MMF označila za správ-
ný přístup, že ČNB na počát-
ku května naznačila pauzu 
ve zvyšování úrokových sazeb. 
Naposledy centrální banka 
zvýšila úrokové sazby o čtvrt 
procentního bodu na začátku 
května. „Prognóza nevidí po-
třebu dalšího zvyšování sazeb 
zhruba v následujícím roce,“ 
uvedl tehdy guvernér ČNB Jiří 
Rusnok. /čtk/        více E15.cz

https://www.e15.cz/domaci/jaroslav-hanak-je-potreti-prezidentem-svazu-prumyslu-a-dopravy-1358854
https://www.e15.cz/domaci/mezinarodni-menovy-fond-snizil-odhad-rust-ceske-ekonomiky-1358844
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Jaroslav BUKOVSKÝ, 
Vladan GALLISTL

Svižný růst automobilové-
ho průmyslu ve středních 
Čechách a bouřlivá výstavba 
skladů kolem Prahy dokáza-
ly loni dotlačit ekonomiku 
k nejvyšší spotřebě elektřiny 
přinejmenším za posledních 
38 let, kdy se tento údaj začal 
sledovat. Navíc nebyl důvod 
elektřinou šetřit, její ceny 
po dlouhodobém poklesu 
padly loni téměř na dno.

Apetit velkých firem 

Firmy a domácnosti podle 
Energetického regulačního 
úřadu spotřebovaly loni re-
kordních 73,9 terawatthodiny 
elektrické energie. „Spotřeba 
roste nepřetržitě již pátým 
rokem,“ uvádí mluvčí úřadu 
Michal Kebort. 

Česko meziročně vyčerpalo 
ze sítě o dvě desetiny procen-
ta proudu více. „Zásadní vliv 
na růst spotřeby měl příznivý 
hospodářský vývoj. Spotřeba 
elektřiny roste dlouhodobě 
a poroste dál,“ uvádí mluvčí 
ČEZ Ladislav Kříž. 

Mezi největší spotřebite-
le patřily loni velké firmy, 
naopak spotřeba malých 
podnikatelů a domácností 

Podniky vytáhly 
spotřebu elektřiny

Zejména v první polovině 
loňského roku navíc průmysl 
neomezovala cena energie. 
„Ceny elektřiny byly extrémně 
nízké,“ upozorňuje Vladimír 
Štěpán, energetický expert 
a jednatel společnosti ENAS. 

Podobně se vyjadřuje ana-
lytik J&T Banky Michal Šnobr. 
„Češi loni zažili energetickou 
nirvánu, když ceny propadly 
k desetiletému minimu. Trend 
se ale obrací a propříště 
získají na důležitosti úsporná 
opatření,“ uvádí. 

Dramatický růst cen elektři-
ny nastal už v závěru loňského 

roku, což se odrazí zejména 
na účtech v letošním roce. 
„Firmy a domácnosti zaplatí 
letos meziročně o třicet mili-
ard korun navíc za elektřinu,“ 
upozorňuje na dopady růstu 
cen Štěpán.

Na rozdíl od elektřiny 
klesla poptávka po zemním 
plynu a teplu. Podle ERÚ byly 
společnými důvody nadprů-
měrně teplý loňský rok včetně 
teplotně mírné zimy. Počasí 
ale nebylo jediným faktorem. 
„Pokles spotřeby plynu a tepla 
nastává i kvůli zateplování,“ 
dodává Štěpán.

mírně klesla. Velké společnos-
ti měly ke zvýšené spotřebě 
důvod, ekonomika povyrostla 
třetím nejrychlejším tempem 
za posledních jedenáct let. 

Cena nebrzdila spotřebu 

Svou spotřební dominanci 
v elektřině upevnil Středočes-
ký kraj. „Tahounem v regio-
nu jsou automobilky v Mladé 
Boleslavi a v Kolíně a sklady 
kolem Prahy, které spotřebují 
mnoho energie na průběž-
né temperování vzduchu,“ 
dodává Kříž. 

4 | BYZNYS

73,9
terawatthodiny 

elektrické energie 
spotřebovaly loni 

firmy a domácnosti.

ČEZ vydělal více, 
ale chce snížit 
dividendu

Největší tuzemské energetické 
skupině ČEZ vzrostl v letošním 
prvním čtvrtletí čistý zisk mezi
ročně o čtrnáct procent na  
8,3 miliardy korun. Tržby se zvý
šily o dvanáct procent, dosáhly  
51,8 miliardy korun. Vedení na
vrhne z loňského zisku vyplatit 
dividendu 24 korun na akcii. 
Firma tak navrhuje vydat na divi
dendách 99 procent zisku, což je 
podle jejího šéfa Daniela Beneše 
dosud nejvyšší podíl. Přesto je 
to pro akcionáře zklamání, soudí 
analytici, kteří poukazují, že loni 
ČEZ vyplácel 33 korun na akcii. 
Stát, který je většinovým akcio
nářem společnosti, by tak letos 
dostal zhruba devět miliard 
korun, zatímco loni to bylo  
12,4 miliardy.
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Pramen ERÚ

Výroba a spotřeba elektřiny v ČR (v terawatthodinách)
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Můžete ho mít hned!

6,1“ Super AMOLED Infi nity-O displej
RAM 8 GB, interní paměť 128 GB
Trojitý zadní fotoaparát 12 + 12 + 16 Mpx
Ultrazvukový snímač otisků v displeji

Deset let inovací v jediném telefonu. Dechberoucí Samsung Galaxy S10 se čtyřmi 
objektivy, bleskově rychlou pamětí, umělou inteligencí, ultrazvukovou čtečkou otisků 

prstů přímo v displeji a nejnovějším Androidem 9 nemusíte kupovat, 
stačí využít výhodný pronájem se službou Alza NEO.

více na www.alza.cz/NEO více na www.alza.cz/NEO
více na www.alza.cz/NEO

*Měsíční platba za Samsung Galaxy S10 128GB vč. dalších služeb. Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 15. 5. 2019 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob.
Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Detailní podmínky programu a rozšířené záruky naleznete na www.alza.cz/neo.

již od 1 251,-*

obj. kód:  SAMO0168b3
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Daniel NOVÁK

Fond soukromého kapitálu ze 
skupiny Genesis Capital pro-
dá do konce května většinový 
podíl v příbramském výrobci 
vzduchotechniky KS Klima-
-Service. Menšinových podílů 
se zbaví rovněž zakladatel 
firmy Jiří Beseda a manažeři. 
Novým vlastníkem KS Klima 
se stane německý koncern 
Trox. V oboru je to jeden 
z největších světových hráčů.  

„Společnost se dokázala 
proměnit z dynamicky ros-
toucího rodinného podniku 
v roce 2012 do nezávisle 
řízeného středně velkého 
podniku. Během šesti let se 
podařilo zdvojnásobit obrat 
a zisk a připravit společnost 
na růst v její nové moderní 
výrobní hale,“ uvedl Jan 
Tauber, řídící partner Genesis 
Capital. 

Podnik KS Klima-Servi-
ce se stovkou pracovníků 
loni utržil čtvrt miliardy 
korun. Firma se loni z loka-
lity u Dobříše přestěhovala 
do továrny u Příbrami. Nová 

Němci kupují 
příbramskou 
KS Klima-Servis

firmou a přesunem do rukou 
nadnárodního koncernu. 
Menší české firmy mnohdy 
k předání nadnárodní firmě 
nejsou připravené. Kromě 
majitelů často chybí seniorní 
management a je potřeba 
přenastavit interní proce-
sy,“ řekl specialista na fúze 
a akvizice Štěpán Flieger 
z poradenské společnosti EY. 
Finanční investor podle něj 
může firmu připravit na vstup 
strategického partnera lépe 
než původní majitel. 

Nový vlastník má s továr-
nou velké plány. „Akvizicí 
KS Klima-Service posílí naše 
přítomnost na trhu východní 
Evropy. Za konkurenceschop-
ných provozních podmínek 
budeme mít vynikající 
možnost rozšířit filtrační 
byznys po celé Evropě,“ sdělil 
Udo Jung z představenstva 
skupiny Trox. 

Německá společnost je 
s tržbami kolem půl miliar-
dy eur největším světovým 
výrobcem dílů a přístrojů pro 
vzduchotechniku. Má čtrnáct 
výrobních závodů, zaměstná-
vá čtyři tisíce lidí. 

fabrika umožní zvýšit výrobu 
o polovinu.

Cenu transakce strany 
nezveřejnily. Na straně 
prodávajících při ní vystu-
povala poradenská firma 
Deloitte a advokátní kancelář 
Kinstellar. 

Podle konzultantů je pří-
běh KS Klima-Service ukáz-
kovým příkladem proměny 
původně rodinného podniku. 
„Fondy soukromého kapitálu 
jsou často mezistupněm mezi 
zakladatelem vlastněnou 

Původně rodinný 
podnik KS Klima- 
-Service, který 
zaměstnává stovku 
lidí, loni utržil čtvrt 
miliardy korun.

6 | BYZNYS

V NOVÉM. Firma KS Klima-Service se loni z lokality u Dobříše přestěhovala do nové továrny 
u Příbrami (na snímku). Tamní provoz umožní zvýšit výrobu o polovinu.
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Tradiční prodejci 
automobilů musejí 
počítat se stále silnější 

konkurencí on-line pro-
dejců. Zatímco ještě v roce 
2016 zvažovala nákup vozu 
prostřednictvím internetu 
necelá pětina Čechů, letos už 
s tím počítá třetina. Ukázal 
to průzkum společnosti EY 
a agentury STEM/MARK mezi 
pěti sty dotázaných.

K posledním firmám, 
které vstoupily na trh on-line 
prodeje automobilů, patří 
autobazary AAA Auto. Pod 
značkou Mototechna nabízejí 
od února zánovní, nejvýše 
dva roky staré vozy v záruce. 

Ani při jinak pohodlném 
on-line nákupu se zákazník 
nevyhne osobní registraci. 
„Logistika spojená s dová-
žením vozů ke klientovi je 
hodně složitá. Webové strán-

ky slouží spíše k předvýběru 
vozidla,“ uvedl Pavel Foltýn, 
ředitel rozvoje autobazaru 
AutoESA.

Jen každý desátý Čech 
financuje nákup výhradně 
z cizích zdrojů. Necelá polo-
vina kombinuje vlastní a cizí 
prostředky. Kromě bankov-
ních úvěrů patří k nejvyuží-
vanějším nástrojům půjčka 
od rodiny nebo leasingové 
společnosti.

„V Česku je stále velmi vy-
soký podíl vlastních zdrojů, 
což je proti západní Evropě 
nebo USA  velká anomálie. 
Podíl cizích zdrojů stoupá 
sice dlouhodobě, ale pomalu, 
ať už jsou to bankovní úvěry 
či leasingy,“ tvrdí Petr Knap, 
odborník na automobilový 
sektor ze společnosti EY. 

Jiří LIEBREICH

Třetina zájemců 
zvažuje nákup 
auta on-line

Ztrátu 275 milionů ko-
run proti předchozímu 
zisku 91 milionů korun 

zaznamenala loni Česká 
pošta. Poprvé od svého vzni-
ku v roce 1993 tak skončila 
v červených číslech. Skutečná 
provozní ztráta bez započí-
tání pohledávky vůči státu 
za univerzální službu činila 
1,08 miliardy korun. Vicepre-
miér Jan Hamáček (ČSSD), 
pod jehož ministerstvo vnitra 

pošta spadá, to zdůvodnil 
tím, že stát dlouhodobě málo 
platí za požadované služby. 
Pošta deficit dotovala z re-
zerv, které však došly, uvedl 
Hamáček.

Kromě potíží s úhradou 
univerzální služby je důvo-
dem ztráty snížení výnosů 
z listovních zásilek o 76 mi- 
lionů korun a pokles zisku 
z prodeje majetku České poš-
ty o 226 milionů korun. /čtk/

Česká pošta poprvé 
skončila v minusu

Jak Češi financují nákup vozu (v procentech)

Pramen EY

vlastní prostředky

cizí prostředky

kombinace vlastních a cizích

49
41
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Generální partner:

Hlavní partneři:

Partner:

CIIRC, budova B-Respirium
6. 6. 2019

Program:
8.30-9.00 registrace

9.00-14.00 moderovaná panelová diskuze

Moderátoři:
Jakub Železný a Karel Javůrek

Vstupenky objednávejte na 
events.e15.cz/konference-nove-technologie/

Cena vstupenky 1990 Kč bez DPH.

NOVÉ TECHNOLOGIE

Kdo vyhrává a kdo je ze hry: 
Příběhy digitální transformace byznysu

úvodní slovo Karel Havlíček - ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu
úvodní slovo Pavel Smutný - prezident, Česko izraelská smíšená 

obchodní komora
hlavní řečník Diego Saikin - M.Sc. Engineer, Arberobotics

Blok 1: NOVÉ TECHNOLOGIE A UMĚLÁ INTELIGENCE
Řečníci:

Milan Habrcetl - Cyber Security Specialist, Cisco Systems
Jiří Beran - koordinátor marketingu a dispozic, Audi

Martin Hudos - ředitel IT Consulting, Deloitte
Luboš Král - vědecko-výzkumný pracovník, Centrum umělé inteligence FEL, ČVUT

Blok 2: DIGITÁLNÍ SVĚT A BEZPEČÍ, TECHNOLOGICKÉ START-UPY
Řečníci:

Milan Habrcetl - Cyber Security Specialist, Cisco Systems
Jiří Formáček - CEO, GreyCorbel Solutions

Ondřej Tomas - Co-Founder, CEO, MindForge
Přemysl Rubeš - výkonný partner, Bohemia Venture Capital

Blok 3: DISRUPCE ODVĚTVÍ
Řečníci:

Andrea Gontkovičová - Director RRP CZ, SK and HU, Philip Morris 
International

Matěj Dusík - R&D Strategy and Technology Manager, Konica Minolta 
Laboratory Europe

Jozef Kepeši - Co-Founder, Kiwi.com
Martin Pavlík - Product Manager, Zonky

závěrečné slovo Diego Saikin - (izraelský start-up SpaceIL, vývoj 
unikátního plavidla Sparrow)

299049/414 inzerce
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Na osm miliard korun 
vyjde výstavba nové 
části Bělehradu plné 

bytů, obchodů a kanceláří. 
Jejím developerem bude 
podle zjištění deníku E15 
česká realitní skupina UDI 
Group v čele s podnikatelem 
Radkem Menšíkem. 

Moderní komplex

Developerovi se v Bělehradu  
podařilo scelit deset hektarů 
stavebních parcel. Po dokon-
čení tam bude moci postavit 
280 tisíc metrů čtverečních 
podlahových ploch. To je 
téměř třikrát tolik, než kolik 
má vzniknout novou výstav-
bou například v Praze kolem 
Masarykova nádraží. 

„Bude to moderní komplex 
administrativních, reziden-
čních a retailových ploch 
v širším centru starého Běle-
hradu. Vznikají ve spolupráci 
architektonické společnosti 
Hlaváček a partners, která 
je součástí UDI Group, se 
srbskými architekty,“ řekl fi-
nanční ředitel developerské-
ho holdingu Libor Táborský.

Město vychází vstříc

Do srbské metropole láká de-
velopery vstřícnost tamních 
úřadů. „Již více než rok mají 
investoři garantovaný termín 
pro vydání územního rozhod-
nutí a stavebního povolení. 
Návratnost je tam díky tomu 
mnohem předvídatelnější než 

Česká UDI postaví v srbské 
metropoli obří čtvrť

například v Praze,“ uvedl re-
alitní byznysmen se srbskými 
kořeny Milorad Miškovič, kte-
rý od začátku devadesátých 
let podniká v Praze. 

Bělehrad díky měkčí re-
gulaci zlákal také další české 
developery. Rozsáhlý projekt 
tam chystá skupina Sebre 
podnikatelů Petra Němce 

a Jana Fidlera. Byznys tam 
má i Miškovič. 

Pozemky, které UDI Group 
získala, sloužily v minulosti 
průmyslové výrobě. Mimo 
jiné tam srbský podnik Duga 
vyráběl barvy a laky. S ohle-
dem na historii a proslulost 
jeho značky se český staveb-
ník rozhodl stejně pojmeno-
vat celý projekt. 

Bělehradská dvojka 

Pro UDI Group to bude v me-
tropoli třetí a jednoznačně 
největší projekt. „Velikostí, 
obsahem i umístěním je to 
jeden ze dvou nejvýznamněj-
ších projektů v Bělehradu. 
Realizace potrvá přibližně 
pět až osm let,“ dodal před-
stavitel UDI Group. 

Skupina kromě Česka 
a Bělehradu působí i ve Var-
šavě a připravuje otevření 
pobočky v Budapešti. 

Daniel NOVÁK

VIZE. Novou čtvrť projektuje společnost Hlaváček a partners 
ve spolupráci se srbskými architekty.
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Amazon platí 
zaměstnancům, 
aby u něj skončili
Jiří FRYDLEWICZ

Americký gigant Amazon 
poskytne 10 tisíc dolarů jako 
vstupní kapitál pro založení 
vlastního start-upu zamě-
řeného na kurýrní služby. 
Nabídka platí pro odcházející 
zaměstnance, kteří svůj byz-
nys otevřou v USA. Amazon 
také uvedl, že bude těmto 
lidem po jejich odchodu 
z práce vyplácet po dobu 
tří měsíců jejich původní 
hrubou mzdu. 

Společnost tak pokračuje 
v zavádění programu „Pay to 
Quit“, který se snaží přede-
vším motivovat nespokojené 
pracovníky k odchodu. 
„Chceme, aby lidé, kteří 
pracují v Amazonu, oprav-
du chtěli být v něm,“ řekla 
mluvčí společnosti Ashley 
Robinson minulý rok pro 
CNBC. „Pokud od nás chtějí 
odejít, tak chceme, aby 

svůj čas využili smysluplně, 
a poskytneme jim finanční 
prostředky,“ doplnila. 

Program je také v soula-
du s úsilím Amazonu najít 
nové možnosti doručování. 
V loňském roce založila 

iniciativu Delivery Service 
Partners, která se snaží o to, 
aby majitelé nezávislých 
doručovacích společností 
dali logo Amazon Prime 
na své dodávkové vozy – a to 
i přesto, že kromě Amazo-
nu pokračují ve spolupráci 
například se společnostmi 
FedEx či UPS. 

„Od spuštění programu 
Delivery Service Partner 
v červnu 2018 umožnila 
společnost Amazon vytvořit 
více než 200 nových malých 
podniků, které najaly tisíce 
místních zaměstnanců, 
aby zákazníkům dodávaly 
balíčky,“ uvedla společnost 
Amazon. „V letošním roce 
plánuje společnost přidat 
další stovky nových podni-
ků. Tato nabídka programu 
se navíc rozšířila na za-
městnance ve Velké Británii 
a ve Španělsku,“ uvedla dále 
mluvčí maloobchodního 
giganta.

Pokud od nás lidé 
chtějí odejít, tak 
chceme, aby svůj čas 
využili smysluplně, 
a poskytneme jim 
finanční prostředky.

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 14. 5. 2019 Akcie na pražské burze 14. 5. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 90,50   0,00 % 

CETV 88,00   1,62 % 

ČEZ 529,00   0,38 % 

Erste Bank 867,00   0,91 % 

Kofola 303,00   0,33 % 

KB 853,50   0,29 % 

Moneta 72,20   1,69 % 

O2 CR 250,50   0,80 % 

Pegas 744,00   0,27 % 

Philip Mor. ČR 13 500,00   0,30 % 

TMR 760,00 0,00 %

VIG 613,00   0,41 % 

Celkový objem  
(v tisících korun)

473 920

Země Množství Kurz

Austrálie 1 15,935

Čína 1 3,334

Dánsko 1 3,448

EMU 1 25,750

Chorvatsko 1 3,476

Japonsko 100 20,939

Kanada 1 17,032

Maďarsko 100 7,943

Norsko 1 2,628

Polsko 1 5,979

Rusko 100 35,175

Švédsko 1 2,389

Švýcarsko 1 22,777

Turecko 1 3,803

USA 1 22,942

Velká Británie 1 29,693

CYKLICKÁ EKONOMIKA. Opětovné využití použitých plastů 
a jejich přeměna na ropu, kterou lze běžně rafinovat, je snem 
ekologů, nově i petrochemických firem. 
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Petrochemická spo-
lečnost OMV investo-
vala 10 milionů eur 

do rozšíření své experi-
mentální výroby syntetické 
ropy z použitých plastů. 
Firemní závod ve Vídeň-
ském Schwechatu tak 
od začátku letošního roku 
vyrábí ze 100 kilogramů 
plastů za hodinu zhruba 
100 litrů ropy. „Technologie 
ReOil nám umožňuje využít 
jeden barel ropy vícekrát. 
Díky tomu tak spálíme 
méně plastů ve spalov-
nách a tím snížíme emise 
skleníkových plynů,“ uvedl 
Manfred Leitner, člen před-
stavenstva OMV pro oblast 
Downstream. 

Možnosti využití použi-
tých plastů zkoumá skupina 
OMV již od roku 2011. V roce 

2013 spustila ve zmíněné ra-
finerii na okraji Vídně první 
testovací provoz, který zpra-
coval za hodinu přibližně 
pět kilogramů plastů. 

Rafinerie Schwechat 
syntetickou ropu opětovně 
zpracovává a vyrábí z ní 
palivo nebo suroviny pro 
další výrobu plastů. V prů-
běhu recyklace je využíváno 
takzvané tepelné štěpení, 
ke kterému dochází při 
teplotách nad 300 stupňů 
Celsia, při kterých se dlouhé 
a střední uhlovodíkové 
řetězce štěpí na jednodušší 
uhlovodíky. Na investici 
do rozšíření recyklační linky 
se z desetiny podílela i stát-
ní Rakouská společnost pro 
financování výzkumu. 

  
Marek SCHWARZMANN

OMV navyšuje 
výrobu 
syntetické ropy



Další demokrat se 
uchází o Bílý dům

Více než dvacetičlenný sbor 
uchazečů o demokratickou 
nominaci do boje o Bílý dům 
se rozrostl o dalšího člena. 
Stal se jím guvernér státu 
Montana Steve Bullock, který 
se pyšní tím, že dokázal ob-
sadit guvernérský post státu 
na severozápadě USA tradič-
ně ovládaného republikány.

Vyšetřovatelé vstoupili 
do Notre-Dame

Vyšetřování bude dlouhé 
a složité a žádná z teorií není 
zcela vyloučena, ačkoli nic 
nenasvědčuje trestné čin-
nosti. Tak by se daly shrnout 
aktuální zprávy francouz-
ských médií o zjišťování 
příčiny požáru katedrály 
Notre-Dame, od kterého dnes 
uplyne měsíc. Na přelomu 
dubna a května se práce vy-
šetřovatelů rozběhla naplno, 
když začalo zkoumání zbytků 
střechy a stropu ležících 
na podlaze hlavní lodě. 
Zároveň na chrámu pokračují 
zajišťovací práce.

Američané mohou 
vyslat na Blízký východ 
120 tisíc vojáků

Americký ministr obrany 
Patrick Shanahan představil 
nový armádní plán, podle 
kterého by Spojené státy 
v případě íránského útoku 
vyslaly na Blízký východ až 
120 tisíc vojáků. To je podob-
ný počet jako během války 
v Iráku. Shanahan to podle 
nejmenovaných amerických 
vládních zdrojů řekl minulý 
čtvrtek, napsal list The New 
York Times.

Německo 
bude klimaticky 
neutrální

Německo musí podle kancléř-
ky Angely Merkelové hledat 
cesty, jak se do roku 2050 
stát klimaticky neutrální 
zemí. Šéfka německé vlády, 
která by ráda, aby se spolko-
vá republika přidala k devíti 
evropským zemím se stejným 
závazkem, to podle agentury 
Reuters prohlásila v prů-
běhu konference o klimatu 
v Berlíně. /čtk/

Krátce
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Ruský ministr zahraničí 
Sergej Lavrov a jeho 
americký partner Mike 

Pompeo se včera na jednání 
v Soči dohodli, že podniknou 
kroky k normalizaci vztahů, 
a vyslovili souhlas s nezbyt-
ností obnovit dvoustranné 
komunikační kanály.

Předmětem jejich něko-
likahodinového jednání 
byla podle Lavrova kromě 
dvoustranných vztahů 
situace ve Venezuele, v Sýrii 
a na Ukrajině, jaderné 
odzbrojení na Korejském 
poloostrově a dohoda o írán-
ském jaderném programu.

Vztahy mezi Ruskem 
a Spojenými státy by se po-
dle ruského ministra mohly 
urovnat po zveřejnění zprá-
vy vyšetřovatele Roberta 

Muellera, která zkoumala 
vliv Moskvy na prezidentské 
volby v USA. Lavrov podle 
TASS vyjádřil naději, že 
Rusko a USA vytvoří nevlád-
ní radu expertů, která by 
zkoumala možnosti stabilní 
spolupráce.

Pompeo řekl v Soči Lav-
rovovi, že Maduro by měl 
odejít. Vyzval Rusko, aby 
zahájilo jednání s preziden-
tem Ukrajiny Zelenským 
a pomohlo prolomit pat 
na východě Ukrajiny.

 Sledujte E15.cz

Lavrov a Pompeo: Začneme 
spolu opět komunikovat Nissan Motor

Provozní zisk druhé nej-
větší japonské automobilky 
se v uplynulém finančním 
roce snížil o 45 procent 
na 318,2 miliardy jenů 
(66,5 miliardy korun). Byl 
tak nejnižší od roku 2010. 
Pro letošek firma, která čelí 
skandálu kolem vazby svého 
bývalého šéfa Carlose Ghosna, 
odhaduje, že se provozní zisk 
sníží o 28 procent na 230 mi-
liard jenů. 

Allianz

Největší evropská pojiš-
ťovna zvýšila v letošním 
prvním čtvrtletí čistý zisk 
na 1,969 miliardy eur 
z 1,939 miliardy před rokem. 
Hospodaření pojišťovny 
podpořily především nižší ná-

rokované škody z přírodních 
katastrof. Příjmy Allianz me-
ziročně stouply o 9,1 procenta 
na 40,3 miliardy eur.

Vodafone Group

Britský mobilní operátor 
ve finančním roce 2018/19 
vykázal ztrátu 7,6 miliardy 
eur a poprvé snížil dividen-
du, aby si zajistil dostatek 
prostředků pro budování mo-
bilních sítí nové generace 5G 
a na dokončení akvizice firmy 
Liberty Global. Šéf společnos-
ti Nick Read krok vysvětlil 
také nutností splácet dluhy. 
Roční dividenda za finanční 
rok, který skončil v březnu, 
bude snížena o 40 procent 
na devět eurocentů. Firmu 
stáhly do červených čísel 
především konkurenční tlaky 
ve Španělsku a Itálii. /čtk/

Výsledky

Na základě zkušeností společnosti Arca-
dis Czech Republic, která poskytuje pora-
denství v oblasti stavebního trhu, se první 
logistické parky začaly stavět již před 
skoro dvěma dekádami let a vlastní tech-
nické řešení těchto budov nemá plánova-
nou životnost stejné délky jako konvenční 
nebo infrastrukturní budovy. Zároveň se 
neustále mění trendy v logistice vedoucí 
ke změnám poptávky za infrastrukturou 
skladovacích a distribučních prostor, ne-
mluvě o přetrvávajícímu přesunu výroby 
směrem ze západu na východ. Tyto ale 
také další aspekty představují riziko v po-
době možné další vlny vzniku brownfiel-
dů v české krajině jako například z období 
poválečného nebo po revoluci. 

Na druhou stranu jsou logistické parky 
cennými aktivy developerů, kteří se ak-
tivně starají o návratnost jejich investice. 
Způsobů prodloužení živostnosti a využi-
telnosti jednotlivých parků je k dispozici 
hned několik od technických zlepšení 
prostor přes rozšiřování parků v industri-
ální huby až po změnu využití jednotli-
vých prostor. Zároveň je pochopitelně čím 
dál více vývoj těchto parků blízce sledován 

a ovlivňován ze strany dotčených obcí. 
Dalším důležitým, ač pro státní správu 
nelichotivým aspektem je zdlouhavé 
a v jistých případech až nemožné povolo-
vání další výstavby.

Jako u jiné infrastruktury májí i logis-
tické parky svou živostnost (technickou 
a morální). Arcadis při provádění technic-
kých auditů těchto budov často identifiku-
je možná rizika zkrácení běžné živostnosti 
zanedbáním nebo doporučí optimalizující 
technická řešení vedoucí k prodloužení 
celkové živostnosti. Za účelem možného 
znovuvyužití je ale také důležité, aby plá-
nované budovy a infrastruktura parků byli 
co možná nejvíce verzatilní. To následně 
umožní další znovuvyužití prostor při 
provedení omezené rekonstrukce, která 
může ze zkušenosti Arcadis být nákladově 
nižší a udržitelnější než nová výstavba.

I když jsou technická řešení v podstatě 
neomezená a stávající regulační omezení 
vytváří tlak na znovuvyužití dostupných 
prostor, jako při zmíněných předešlých 
vlnách vzniku brownfieldů bude síla 
případné další však stále nejvíce závislá 
na vývoji globální ekonomiky.

Stárnoucí logistické parky a změna 
poptávky může v budoucnu vyústit 
vznik nových brownfieldů. 

arcadis_15_5.indd   13 14.05.2019   15:53:01

SCHŮZKA. Ministři zahraničí USA Mike Pompeo (vpravo) 
a Ruska Sergej Lavrov vyjednali normalizaci vztahů obou zemí.
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žitelnosti, k níž má přispět 
nahrazení uhlí plynem.

Zní to všechno vznešeně 
a jistě je potřeba o podob-
ných otázkách diskutovat. 
Ovšem proti těmto tvrzením 
existují i protiargumenty. 
Data na podporu oněch vzne-
šených tvrzení jsou sporná. 
Zde je několik důvodů.

Cenová hladina na českém 
a rakouském trhu s plynem je 

dlouhodobě téměř identická. 
To proto, že obě země dispo-
nují rozsáhlým přepravním 
spojením s Německem a cena 
je odvozena od německého 
trhu, který svou kapacitou 
několikanásobně převyšuje 
český i rakouský trh. S tím 
projekt BACI nic nenadělá, 
takže ceny těžko změní.

Smysluplnost projektu 
z pohledu zvýšení bezpeč-
nosti dodávek a diverzifikace 
přepravních tras je také 
diskutabilní. Stačí se podívat 
na dnešní stav přepravní 
soustavy. Existující infra-

10 | NÁZORY A KOMENTÁŘE

Jedno  
zbytečné  
potrubí
Přeprava zemního plynu 
podobně jako otázka zabez-
pečení elektřiny či vody dnes 
patří k zásadním otázkám 
všude na světě. Je spojena 
s energetickou bezpečností, 
proto se k ní musí přistu-
povat s obezřetností a vyža-
duje dlouhodobou strategii 
a plánování. Už deset let se 
například hovoří o projektu 
BACI, který by přímo propojil 
českou a rakouskou plyná-
renskou soustavu. Je ale zrov-
na něco takového potřeba?

Projekt BACI (Bidirectional 
Austrian-Czech Interconnec-
tor) představuje vizi českého 
a rakouského provozovatele, 
společností NET4GAS a Gas 
Connect Austria, o přímém 
propojení přepravních 
plynárenských soustav. 
Jedná se o potrubí v délce 
61 kilometrů, z toho 12 by se 
budovalo na české straně. 
Firmy argumentují sblížením 
cen zemního plynu na obou 
trzích a lepší diverzifikací 
přepravních tras, tedy zvý-
šením bezpečnosti dodávek 
do Česka. Hovoří i o životním 
prostředí a podpoře udr-
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Tři pokusy, 
jedna naděje
Zdanění církevních náhrad, 
kterým se vládní koalice 
odvděčila komunistům 
za podporu, míří dle očekává-
ní k Ústavnímu soudu. A to 
hned třikrát. Každé podání je 
založené na něčem jiném, což 
má zvýšit šanci na úspěch. 
Za jedním stojí i hnutí STAN. 
Jeho úspěch by jistě potěšil 
i zbývající odpůrce nestoud-
ného osekání peněžních 
kompenzací církvím. Je ale 
zřejmé, že by to zároveň 
podpořilo sebevědomí Sta-

rostů. To je ale vedlejší, totéž 
ostatně platí i u zbylých dvou 
iniciativ, které vznikají v režii 
ODS a KDU-ČSL.

Paradoxní je, že zrušení 
daně z církevních náhrad by 
nejspíš nevadilo ani některým 
zástupcům vládních stran. 
Většina senátorů ČSSD proti 
zdanění hlasovala a není vy-
loučeno, že se některý z nich 
podepíše i pod jednu ze 
stížností ústavním soudcům. 
A hnutí ANO by si v případě, 
že by Ústavní soud daň zrušil, 
umylo ruce. Komunistický vlk 
by se nažral, ale církevní koza 
by zůstala celá. Stačilo by to 
na odpuštění?

Tvář dne

Česká pošta je  
dlouhodobě 
ve ztrátě, a to 
především proto, 
že stát nedostatečně 
platí za objednané 
služby, řekl šéf České 
pošty Roman Knap.

str. 6

Komentář Glosa Petra PEŠKA

struktura je pro potřeby 
českého plynárenského trhu 
několikanásobně předimen-
zována. Projekt BACI se má 
napojit na rakouský plyná-
renský uzel v Baumgartenu, 
kde se obchoduje zemní plyn 
přepravený přes území Slo-
venska, případně Německa. 
Přímé propojení do Rakous-
ka tedy žádné nové zdroje 
plynu do Česka nepřivede.

Také z pohledu podpory 
snah o nahrazení uhlí zem-
ním plynem například v roli 
záložního zdroje energie 
pro obnovitelné zdroje není 
návrh při pohledu na objem 
a využitelnost stávající pře-
pravní kapacity relevantní.

Lze si představit důležitý 
argument pro spotřebitele 
– možné snížení cen ply-
nu. Jenže český spotřebitel 
s realizací BACI nižších účtů 
za plyn nedosáhne. Situace 
na trzích tomu neodpoví-
dá. Navíc celý projekt by si 
na české straně vyžádal velké 
investiční náklady. Ty se 
naopak do konečných účtů 
promítnout mohou a budou-
cí cenu zvýšit. 

 
Viliam 
BUCHERT
spolupracovník  
redakce

Dala bych si hovězí prime rib s chřestem. Můj manžel  
by chtěl lahev piva, pytlík chipsů a televizi.

Přímé plynárenské 
propojení s Rakouskem 
by Česku nic nepřineslo.  
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Proč Benzina vstoupila 
na Slovensko?
Již minulý rok jsem říkal, že jsme 
připraveni na menší či větší akvizice 
na domácím trhu i v zahraničí. 
Slovensko je pro naši zahraniční ex-
panzi logickým krokem. Z hlediska 
Benziny se vracíme na náš historický 
trh a z nadnárodní perspektivy naše-
ho majitele PKN ORLEN tento krok 
skvěle zapadá do rozšiřování kon-
cernové sítě 2,8 tisíc stanic v Polsku, 
Německu, Litvě, České republice 
a nyní i na Slovensku. 

Jaký plánujete na Slovensku 
rozvoj?
Netajíme se tím, že jednou chceme 
patřit mezi nejsilnější hráče. Chceme 
jít ale postupnými kroky a naši síť 
budovat dlouhodobě. Nyní jsme 
na začátku a soustředíme se na to, 
abychom nepřepálili start. Najde-li 
se ale vhodná příležitost k větší akvi-
zici, určitě o ní budeme přemýšlet. 
Z hlediska komunikace jsme, mimo 
jiné, využili aktuálního mistrovství 
světa v ledním hokeji k tomu, aby-
chom našim zákazníkům na sloven-
ském trhu naši značku připomněli.

Investujete do rozvoje značné 
částky. Vyplatí se vám to?
Naše snaha se promítá do pro-
vozních čísel. Od roku 2012 jsme 
v Česku zvedli prodej paliv o 90 % 
a prodej občerstvení dokonce třikrát. 
To jsou famózní čísla. Zvyšujeme 
nabízený komfort, protože z našich 
průzkumů víme, že to zákazníci 
chtějí. V nedávné době jsme inves-
tovali přes miliardu Kč do moder-
nizace naší sítě. Uvedli jsme na trh 
nová paliva Efecta. Podstatně jsme 
rozšířili náš koncept občerstvení 
Stop Cafe. Taková bistra najdete již 
na 276 čerpacích stanicích.  Rozšiřu-
jeme i celkový počet stanic. Nedávno 
jsme otevřeli další dvě a v Brně 
dokonce jednu samoobslužnou. 
Takže nyní Benzinu najdete na 412 
místech v Česku.

Míříme do mobilu a na Slovensko 

Jakým směrem míří inovace 
Benziny?
Zákazníkům se snažíme nabídnout 
rozsáhlý doplňkový prodej a široké 
možnosti k odpočinku, zábavě, ale 
i k práci. Najdou u nás bezplatný 
vysokorychlostní internet, mohou si 
zdarma dobít svá mobilní zařízení 
a v případě potřeby koupit i léky. 
Pro ty, kteří se chtějí zdržet a občers-
tvit, tedy nabízíme veškerý komfort, 
a těm, kteří naopak chtějí ušetřit 
co nejvíce času, dokážeme nabíd-
nout jednoduché a rychlé odbavení.  
Pracujeme s mladou nastupující 
generací. Jsme na sociálních sítích, 
mluvíme jejím jazykem, poskytu-
jeme zážitky a vyprávíme příběhy. 
A používáme zařízení, na která je 
tato generace zvyklá.

Jak to myslíte?
Diverzita a rozsah nabídky paliv 
ale i doplňkového prodeje bude pro 
velké řetězce nezbytná.

Současně je ale pro ně život-
ně důležité, zdali dokáží udržet 
kontakt se zákazníkem. Nabíd-
kou služeb, atmosférou, benefity 
a komunikací. Dnes je hlavním 
komunikačním nástrojem mo-
bilní telefon.  A proto pracujeme 
na tom, aby zákazníci mohli co 
nejvíce služeb využít a zaplatit 
právě přes něj. Nedávno jsme 
spustili aplikaci Benzina Platby, 
která umožňuje zaplatit za na-
tankované palivo mobilem přímo 
u čerpacího stojanu. Jde o uni-
kátní řešení, které jsme vyvinuli 
zcela sami. Další aplikací je Mycí 
digi linka, přes kterou lze pomocí 
mobilního telefonu najít mycí 
linku s nejmenší frontou a bez 
opuštění auta vybrat a zaplatit 
mycí program. Zkrátka mobi-
lem objednej a odeber službu či 
produkt, vyber si benefit a zaplať. 
Vše rychle a bezstarostně. A pak si 
v klidu zajdi užít svůj ušetřený čas 
do moderně zařízeného Stop Cafe 
s perfektní kávou a občerstvením. 

TOMASZ WIATRAK 
je manažerem s více než desetiletou praxí v oblasti řízení 
optimalizačních, restrukturalizačních a auditových projek-
tů. Jako místopředseda představenstva skupiny Unipetrol je 
zodpovědný za maloobchodní segment (značka Benzina), 
strategii skupiny Unipetrol, IT, investice/divestice, rozvoj 
projektového řízení, integrační procesy, právní útvar 
a interní audit. Před příchodem do Unipetrolu vykonával 
funkci předsedy představenstva ve společnosti Energa 
Informatyka i Technologie, která se specializuje na moder-
ní řešení pro sektor energetiky. Zde zodpovídal za provozní 
a strategické řízení. Tomasz Wiatrak je absolventem Var-
šavské univerzity, kde studoval obor Business Management 
v magisterském i postgraduálním programu.

Benzina se během posledních pěti let proměnila v rostoucí dynamickou značku, která 
klade důraz na inovace. „Patří nám již téměř čtvrtina trhu a toto postavení nadále 
upevňujeme. Mohutně investujeme do zvyšování zákaznického komfortu a rozšiřujeme 
možnosti, jak s námi lidé mohou komunikovat přes mobilní telefon,“ říká Tomasz Wiatrak, 
který je jako místopředseda představenstva skupiny Unipetrol mimo jiné zodpovědný 
za domácí i mezinárodní aktivity dceřiné společnosti Benzina.

unipetrol_1_1.indd   11 14.05.2019   17:22:09
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Knihy zdražují jen drobně

Prodej knih v kamenných obchodech ustál nástup internetového 
prodeje a dál stoupá jedno- až dvouprocentním tempem. 
Nakladatelský a knihkupecký trh zároveň již léta prochází značnou 
konsolidací a ta se bude dále prohlubovat. „Řada menších 
nakladatelů využila apetitu větších a své podniky prodala. Do jaké 
míry se tyto koupě vyplatí, ukáže budoucnost, někdy se o tom dá 

pochybovat,“ říká Jan Kanzelsberger, šéf stejnojmenné sítě knihkupectví.

Dušan KÜTNER

 Kolik stojí otevření 
jedné pobočky a jaká je 
návratnost? 
Nyní už je to v jednotkách 
milionů korun. Záleží na ve-
likosti, rozsahu a vybavení. 
V obchodních centrech jsou 
investice větší, protože ta 
pronajímají zcela prázdný 
prostor, který se musí staveb-
ně upravit. 

Nicméně ani u běžných 
obchodů ve městech to není 
malá investice, protože často 
se musí obchod zrekonstruo-
vat. U kvalitních prostor dnes 
není zvykem, že by pronají-
matelé do obchodů inves-
tovali sami – hodně z nich 
očekává, že si značnou část 
zaplatí nájemce sám.

 Do jak velkého města se 
vám ještě vyplatí jít? 
Záleží na konkrétním projek-
tu. Nebráníme se ani městům 
kolem deseti patnácti tisíc 
obyvatel. Ale většina prode-
jen je ve městech velikosti 
okresního a krajského města.

 Uživí se všechny 
pobočky? 
V dnešní době se musejí uživit. 
V určitých dobách budování 
našeho řetězce jsme museli jít 
cestou pokus–omyl a vstoupit 
někam, aniž bychom věděli, 
co dostaneme zpátky. Před 
deseti patnácti lety jsme měli 
poměr „špatných jablek v koší-
ku“ výrazně vyšší, ale ta doba 
je už za námi a prodejní síť je 
stabilizovaná. V dnešní konku-
renční době nelze provozovat 
obchody, které jsou dlouhodo-
bě ztrátové.

 Máte odhad tržeb 
za loňský rok? 
Za celou síť je to asi 450 mi-
lionů korun bez DPH. Tržby 
nám vzrostly o čtyři pět pro-
cent, což je stabilní nárůst 
v posledních letech. Některé 
pobočky rostou více, jiné 
méně, záleží to mimo jiné 
na lokální situaci, kdy třeba 
někdo z konkurentů zavře 
obchod.

 A odhad zisku? 
Ten je stabilní, loni to bylo 
kolem deseti milionů.

12 | ROZHOVOR SE ŠÉFEM SÍTĚ KNIHKUPECTVÍ JANEM KANZELSBERGEREM ML.
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Slevy v knihkupectvích se 
pohybují zhruba do deseti procent. 
Na internetu je to do dvaceti, 
výjimečně i ke třiceti procentům.

 Jste největší sítí 
knihkupectví v Česku 
podle počtu prodejen. 
Budete i přesto jejich 
počet zvyšovat? 
Na tom pracujeme kontinuál-
ně, každý rok se rozšiřujeme 
o tři čtyři prodejny. Letos 
už máme rozjednány dvě. 
Zároveň pracujeme na obno-
vě těch stávajících, protože 
se nelze rozvíjet jen přes 
nové prodejny. Máme jich 
62 a každý rok potřebujeme 
obměnit a zrekonstruovat 
kolem pěti z nich. Máme dost 
práce na příštích osm let.

 Mění se typ prostředí, 
ve kterém pobočky 
otvíráte? 
V obchodních centrech se příle-
žitosti poměrně hodně vyčerpa-
ly, protože hlavní nárůst jejich 
počtu skončil zhruba před pěti 
lety. Jedna z nových prodejen 
ale shodou okolností bude v no-
vém obchodním centru Letná 
v Praze 7. Obchodní centra 
patří mezi preferované pozice. 
Samozřejmě jsou to místa s nej-
větším konkurenčním tlakem, 
je o ně největší zájem a hodně 
se zde střetáváme s konkurencí 
z nejrůznějších oblastí.



• Vystudoval střední školu 
obor knihkupec. V rodinném 
podniku se svým otcem
zakladatelem a bratrem 
působí od roku 1994.

•  V letech 1998 až 2010 
spoluzakládal a vedl 
čtyřposchoďový Dům knihy 
na Václavském náměstí 
v Praze. 

• V současnosti se věnuje 
podnikové ekonomice 
a rozvoji prodejní sítě 
knihkupectví, která má nyní 
v Česku 62 prodejen.

Jan  
KANZELSBERGER 
ml. (42)
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 Mění se tržby podle 
jednotlivých segmentů? 
V poslední době například 
výrazně roste prodej 
audioknih. 
Ano, roste, nicméně je to 
malý segment. V porovnání 
s knihami činí tržby za au-
dioknihy jednotky procent. 

 Jak se na vašem 
byznysu projevil nástup 
čteček v Česku zhruba 
před deseti lety? 
Na rozdíl od internetového 
prodeje se neprojevily nijak 
zásadně. Získaly si určitou kli-
entelu, ale je to opět úzký seg-
ment. Vyvíjí se, ale v poměru 
k hlavním papírovým knihám 
je to zase jen doplněk. 

Už na jejich začátku jsme 
předpokládali, že to bude jen 
jeden z dalších prodejních 
kanálů. Dříve se mínilo, že 
čtečky zpřístupní knihy ma-
sám, protože budou levnější 
a dostupnější na pár kliknutí. 
Ale naopak si je pořizují lidé, 
kteří čtou hodně, knížky si 
s sebou obvykle vozí, takže 
pro ně je to zjednodušení způ-
sobu, jak se k četbě dostat.

 V jaké míře se přesunul 
prodej knih na internet? 
Objem prodejů knih v knih-
kupectvích je dlouhodobě 
téměř stále stejný. V posled-
ních letech, kdy se internet 
hodně rozvíjí, rostl elek-
tronický prodej výrazně, 
zatímco kamenné obchody 
stoupaly svým konzerva-
tivním jedno- až dvoupro-
centním tempem. To je pro 
knižní trh charakteristické – 
že je konzervativní a stabilní 
a změny v něm se dějí spíše 
v nějakém přelévání mezi 
jednotlivými segmenty.

 Měly knižní e-shopy 
vliv na cenu knih? 
Určitě ano a velký. Před 
rokem 2005 nebylo zdaleka 
běžné, aby knihkupectví po-
skytovala různé marketingo-
vé slevy, pobídky a podobně. 
S rozvojem internetu, který 
stlačil ceny dolů, dnes běžně 
každé knihkupectví nabízí 
slevy studentům či držitelům 
věrnostních karet. Reálná 
prodejní cena knihy je proto 
nyní nižší než nominální 
stanovená nakladatelem.

 Slevové akce 
jsou problémem pro 

potravináře, protože 
obchodní řetězce 
u některých typů zboží 
prodají ve slevách až 
polovinu z celkového 
objemu. Děje se to 
i u knih? 
Ne, tady je situace jiná, ne-
máme slevové akce na týden 
či čtrnáct dní. Na knižním 
trhu spíše existuje perma-
nentní tlak na ceny, aby 
byly nižší plošně. To příliš 
nevítám. Lidé mají pocit, 
že knihy v knihkupectvích 
jsou dražší, ale přitom stojí 
nominální cenu určenou na-
kladatelem. Na internetu se 
ale prodávají s nižšími mar-
žemi, kterých internetový 
prodejce dosáhne osekáním 
řady služeb. Tím může snížit 
celkovou cenu knihy.

 Jak velké slevy jste 
schopni nabízet? 
Slevy v knihkupectvích se 
pohybují zhruba do deseti 
procent. Na internetu je to 
do dvaceti, výjimečně i ke tři-
ceti procentům. To jsou ale 
úplné excesy a mám podezře-
ní, že je to dáno spíše nějaký-
mi zákulisními dohodami.

 Podle výroční zprávy 
svazu knihkupců se 
průměrná cena knihy mezi 
lety 2014 až 2016 zvýšila 
z 252 na 261 korun. Roste 
i nadále? 
Bohužel čísla z knižního trhu 
jsou odhady a nelze je příliš 

empiricky ověřovat. Ceny 
rostou spíše drobným způ-
sobem, rozhodně to nejsou 
žádné skoky jako v devade-
sátých letech, kdy se prudce 
zvyšovala cena papíru, práce 
a služeb, a tedy i knih.

  Jsou mezi jednotlivými 
tituly rozdíly? 
Samozřejmě. U novinek či 
potenciálních bestsellerů se 
prodejní cena zvyšuje, pro-
tože nakladatelé tuší, že by 
to mohl být hit. Vyšší cena je 
ale dána i velkými požadav-
ky na autorská práva, typic-
kým příkladem byl Harry 
Potter. Nebo kdybychom si 
vzali knihy Dana Browna 
a porovnali, kolik stojí jeho 
novinka dnes, a kolik stála 
před pěti lety a před deseti 
lety, viděli bychom, jak cena 
jeho děl stoupá. 

Ale vyvažuje se to zase 
ostatními běžnými knihami, 
kde si nakladatelé vzhledem 
k široké nabídce a velké 
konkurenci nemohou dovolit 
cenu příliš zvyšovat. Mnohdy 
si však cenou konkurují až 
příliš úzkostlivě. Tvrdím, že 
zákazník si knihu, kterou 
nepotřebuje nebo nechce, 
nekoupí ani za korunu. Ale 
u knihy, o kterou má zájem, 
nehraje roli, jestli je dražší 
nebo levnější o třicet korun.

 Mění se nějak 
hranice pro to, co se 
označuje za bestseller? 
Například u prodeje 
hudby za posledních 
dvacet let výrazně klesly 
počty prodaných nosičů, 
za které se udělují zlaté či 
platinové desky. 
V posledních deseti letech 
je to ustálené, obecně se 
za hranici považuje deset 
tisíc prodaných výtisků. 
Velká změna ve výši nákladů 
nastala po roce 2000, kdy se 
nasytil prvotní hlad. Náklady 
knih, které do té doby běžně 
činily třicet čtyřicet tisíc, 
začaly klesat. Obvyklý náklad 
je nyní pět tisíc. Samozřejmě 
nemluvíme o nejužší špičce, 
o top 30, tam se mohou 
náklady blížit i třeba ke sto 
tisícům. Ale to jsou indivi- 
duální záležitosti.

 Kolik autorů na hranici 
bestselleru dosáhne? 
Odhaduju, že je to asi tak 
prvních dvě stě nejprodá-

vanějších knih za daný rok. 
Mezi nimi je nejen beletrie, 
která je zastoupena nejčas-
těji, ale i tituly z populárních 
oblastí, jako jsou kuchařky, 
knihy o zdraví či dětské 
knížky. 

 Probíhá na trhu nějaká 
konsolidace? 
Určitě, to je vidět jednoznač-
ně. A do budoucna se bude 
jen prohlubovat. Výrazně 
z poslední doby je to vidět 
na nakladatelském trhu, kde 
se spojují firmy do velkých 
subjektů. Řada menších 
nakladatelů toho apetitu 
využila a svá nakladatelství 
prodala. Do jaké míry se 
tyto koupě vyplatí, ukáže 
budoucnost, někdy se o tom 
dá pochybovat.

 A na trhu 
knihkupectví? 
Na knižním trhu probí-
há konsolidace již déle. 
Vyprofilovalo se zhruba 
pět hlavních hráčů, takže 
nikoho nepřekvapuje, že 
nová knihkupectví otevírá 
jen někdo z nás pěti největ-
ších. Souvisí to samozřejmě 
s generační obměnou. 
Podnikání a provoz knižního 
obchodu se hodně změnily 
a jsou těžší. Kdyby si chtěl 
někdo otevřít malé nezávislé 
knihkupectví, skoro bych 
mu to rozmlouval. 

Souvisí to i s nástupem 
internetových obchodů. 
Kamenné prodejny jsou dnes 
náročná věc na investice, 
udržování, personál, nájem, 
který musí konkurovat 
ostatním sortimentům. To 
je věc pro ostřílené hráče. 
Konsolidace na trhu proto 
bude určitě probíhat dál – to 
je shodné s celou Evropou.

 Knihy patří do nižší 
sazby DPH deset procent, 
ale stále je to čtvrtá 
nejvyšší daň v Evropě. 
Měla by se snížit? 
Ano, z mnoha důvodů. 
Všechny argumenty, pro 
které byla DPH před pěti lety 
snížena, jsou platné nadále. 
Knihy mají pro společnost 
široký význam ve vzdělávání, 
kultivování jazyka, překlady 
k nám přivádějí různé tren-
dy. Žádný racionální důvod, 
proč bychom měli mít jednu 
z nejvyšších sazeb v Evropě, 
není.



Foto dne 

UCTĚNÍ PAMÁTKY.  
Ve Washingtonu 
se konal tradiční 
ceremoniál, během 
nějž lidé vzdávají 
zapálením svíček 
hold policistům ze 
všech koutů USA, 
kteří zemřeli během 
výkonu svého 
povolání.
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Atmosferické senzory Scrip- 
psova institutu oceánogra-
fie umístěné na havajské 
sopce Mauna Loa zazna-
menaly během uplynulého 
víkendu historický rekord: 
koncentraci atmosférického 
CO2 přesahující 415 částic 
na jeden milion (ppm). „Ne-
jde jen o nejvyšší hodnoty 
z pohledu historie lidstva, 
ale z pohledu historie celé 
planety,“ tweetnul tamní 
meteorolog Eric Holthaus 
v komentáři k nejnovějšímu 

rekordu. Obdobná data už 
na začátku května ukázala 
také Keelingova křivka. Ta 
od roku 1958 kontinuálně 
měří koncentrace oxidu uh-
ličitého v zemské atmosféře 
a vykazuje přitom nepřetrži-
tý růstový trend. 

Překračování hranice 
400 ppm zaznamenává 
Keelingova křivka stabilně 
od roku 2015. Meteorologové 
přitom již od loňského jara 
očekávali, že letos bude 
dosaženo právě hodnot přes 
415 ppm. V následující deká-
dě by koncentrace skleníko-
vého plynu měla překročit 

limit 420 ppm. „Průměrné 
tempo růstu zůstává velmi 
vysoké,“ uvedl ředitel 
programu monitoringu CO2 
v atmosféře Ralph Keeling, 
syn Charlese Keelinga, který 
se zmíněným monitoringem 
v minulém století začal.

Podle Keelinga se Země 
nebezpečně přibližuje stavu, 
v němž byla v triasu – geolo-
gické druhohorní periodě, 
kterou rovněž definují – 
vedle masivního rozšíření 
amonitů, korálů, předků 
žab a řas – také velmi vysoké 
tropické teploty a například 
i zalesnění jižního pólu.

… v atmosféře je rekordní koncentrace CO2
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Vědci zjistili, že…

Historické koncentrace CO2 v atmosféře  
(poslední měření 14. 5. 2019)
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415,39 ppm
Data z hloubkových vrtů do ledu sopky 
Mauna Loa. Osa x v tisících let.


