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Události

Briefing

Pokud ČSSD myslí
reformu vážně, vrátí
se k závěrům minulé
komise a nebude
řešit jen parametrické
změny.
Pavel Bělobrádek
Předseda lidovců se stejně jako
ostatní opozice kriticky vyjadřuje
ke smyslu „spravedlivé důchodové
komise“, jak ji představila ministryně
práce Jana Maláčová (ČSSD).

■ Z TWITTERU

■ ČESKO

■ ČESKO

Našly se ostatky zpovědníka
Přemysla Otakara II.

Průměrné vodné a stočné
letos stoupne o 3,2 pct

Archeologové objevili při záchranném
výzkumu a geofyzikálním průzkumu
kláštera na českobudějovickém Piaristickém náměstí dřevěnou schránu, v níž jsou
podle dochovaných zpráv uloženy ostatky
Jindřicha Libraria OP (Ordo Praedicatorum,
Řád bratří kazatelů). Byl prvním převorem
českobudějovického kláštera dominikánů
po jeho založení a zemřel v roce 1281. Podle dochovaných legend byl zpovědníkem
a důvěrníkem krále Přemysla Otakara II.

Průměrné vodné a stočné bude letos
88 až 90 korun za metr krychlový, což je
meziroční růst o 3,2 procenta. Vyplývá to
z údajů členů Sdružení oboru vodovodů
a kanalizací (SOVAK), které analyzovalo stanovené ceny pro letošní rok
z 13 krajských a více než 30 okresních
měst. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb jsou dodávky pitné vody
a odvádění odpadních vod v ČR zařazeny
na seznam s regulovanými cenami.

■ ČESKO

Čeští animátoři se podílejí
na mezinárodním filmu
V senátním klubu SENÁTOR 21 jsme
se rozhodli, že vést dál plané diskuse
o činech prezidenta nemá cenu. My si myslíme, že porušuje hrubě ústavu. A chceme
to argumentačně prokázat. Proto jsme
začali psát žalobu. Do 6 až 8 týdnů ji představíme veřejnosti i kolegům senátorům.
@VaclavLaska
Senátor Václav Láska, bývalý policejní vyšetřovatel a předseda správní rady Transparency International.

O tureckou elektrárnu Adularya není
zájem, stát svých šest miliard nedostal

Dětský film Fany byla při tom, který
vzniká v pražském studiu v koprodukci
s partnery z Německa, Lucemburska
a Belgie, popisuje politické události
podzimu roku 1989 v Lipsku z pohledu
desetileté holčičky. Premiéra filmu
se plánuje na letošní podzim. Podle
producenta Martina Vandase ze společnosti MAUR Film podobně náročný
film čeští animátoři nedělali 30 let.
Rozpočet filmu je 150 milionů korun.

NEVYDAŘENÝ PROJEKT
2010 – začátek
Došlo k podpisu smlouvy
na dodávku elektrárny mezi
Vítkovicemi Power Engineering
a Naksan Holdingem. Výstavba
začala až v roce 2012.

2014 – první problémy

Petr Lukáč

petr.lukac@economia.cz

P

rvní pokus aspoň částečně
snížit obří ztrátu z tureckého projektu elektrárny Adularya nedopadl pro Česko
dobře. Do tendru, v rámci něhož
se pokoušel turecký stát rozestavěný zdroj prodat, nedorazila ani
jedna nabídka. S prodejem se tak
musí začít nanovo.
Elektrárnu financovaly státní
Česká exportní banka a pojišťovna EGAP, jež je rovněž vlastněná
státem. Exportní banka turecké
skupině Naksan Holding půjčila
zhruba 11,7 miliardy korun. Projekt výstavby ale zkrachoval a nedostavěná elektrárna nikdy nezačala elektřinu vyrábět.
Jednou z hlavních bariér prodeje byla minimální výše nabídky.
Ta byla stanovena na 265 milionů

eur, tedy zhruba 6,8 miliardy korun. Zhruba 6,2 miliardy pak měla
jako největší věřitel získat Česká
exportní banka.
„O projekt a o možnosti koupě
se zajímala řada firem a prodej
elektrárny samozřejmě ještě nekončí. Exportní banka i EGAP nyní
v Istanbulu jednají o dalších možnostech prodeje, kde jednou z nich
je opakování soutěže za upravených podmínek,“ uvedl mluvčí exportní banky Jan Černý. Jak upravených, ale už neuvedl.
Ještě v listopadu přitom vypadalo vše optimisticky, hovořilo
se o zájemcích z Turecka, Ruska,
Číny, Kazachstánu či Saúdské Arábie. HN už dříve informovaly, že si
data k tendru prohlédla i společnost Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače, spekulovalo se i o jednom z nejbohatších Čechů Danielu
Křetínském a jeho skupině Energetický a průmyslový holding.

11,7

miliardy
Zhruba tolik
korun půjčila
Česká exportní
banka turecké
skupině Naksan
Holding.

Stát chce překreslit
hranice okresů
Jakub Heller

jakub.heller@economia.cz

V

íce než patnáct tisíc lidí si
bude muset zřejmě brzy
nechat vyměnit občanský
průkaz, protože již nebudou bydlet ve stejném okrese jako
doposud. Například obyvatelé více
než tisícihlavé Malé Skály v severních Čechách jeden den usnou
v okrese Jablonec nad Nisou, probudí se ale v okrese Semily.
Vše kvůli návrhu zákona, který
má překreslit hranice některých
okresů tak, aby přesně lícovaly
s územím správních obvodů obcí
s rozšířenou působností, kam lidé
jezdí na většinu úřadů. Novelu připravilo ministerstvo vnitra a vláda
ji projedná příští pondělí.
Výměnu občanských průkazů
budou mít lidé zdarma, hradit je
bude stát. Zaplatí za to až 2,3 milionu korun. Celkem má novela zákona vyjít přibližně na pět milionů.
Změna se bude týkat 33 obcí.
Původně měla nejvíce postihnout
okres Semily, který měl „odevzdat“
jednadvacet obcí okresu Liberec.
Nakonec ale naopak některé obce
získá. Bude do něj patřit celá oblast Turnova – obce s rozšířenou
působností, která zasahuje do území hned tří okresů – semilského,
libereckého a jabloneckého.
Za zdejší zmatečností stojí rozhodnutí úředníků bývalého režimu, kteří Turnovu odebrali status
okresního města v roce 1960. Část
obcí, které pod něj spadaly, si tehdy
mezi sebe rozdělily hned tři zmíněné okresy. Jelikož ale okresy, kraje
a obce s rozšířenou působností ur-

čují rozsah spádových oblastí úřadů, musí lidé kvůli jednání s úřady
vyrážet na různé světové strany. To
je případ třeba Radimovic v libereckémokrese,kteréalezároveňspadají pod obec s rozšířenou působností
Turnov v okrese Semily. Místní proto za úředníky jezdí do pěti různých
obcí. Na stavební úřad do Hodkovic
nad Mohelkou, na matriční do Sychrova, na úřad práce do Českého
Dubu, na katastrální úřad a správu
sociálního zabezpečení do Liberce a na finanční úřad do Turnova.
Tento seznam destinací má novela
zákona výrazně omezit.
Zatímco někteří starostové změnu vítají, řada dalších proti ní má
své výhrady. Turnov a obce v jeho
okolí například požadovaly obnovení okresu Turnov. Do sněmovny
kvůli tomu dokonce poslaly petici,
kterou podepsalo téměř 7800 lidí.
Jejich návrh však ministerstvo
odmítlo s tím, že by byl příliš nákladný. Vláda nechala od roku
1989 vzniknout jen jedinému novému okresu – Jeseníku. „Náklady
na jeho zřízení přesahovaly částku
450 milionů korun v tehdejších cenách,“ uvádí ministerstvo.
Starosta Turnova Tomáš Hocke
přesto s novelou nesouhlasí. Mnoha lidem z obcí, které jsou dnes blíže Liberci či Jablonci nad Nisou,
se podle něj naopak cesty na některé úřady prodlouží. „Zatímco
dnes jezdili do bližších měst a jsou
třeba blízko liberecké dálnici, nově
budou muset vyrazit až do vzdálených Semil,“ říká starosta. Obává se
navíc, že kvůli tomu některé obce
začnou zvažovat odtržení ze semilského okresu a turnovská radnice
bude muset propouštět úředníky.

To, že nikdo ze zájemců nabídku nepodal, znamená pro exportní banku i EGAP další nepříjemné
zdržení. Prodejní proces měl začít
už loni na jaře, nakonec ho turecký
státní fond TMSF zahájil až na podzim loňského roku.
Problémy se přitom s projektem táhnou od jeho počátku v roce
2010. Poprvé banka přerušila financování výstavby v roce 2014,
i po jeho obnovení se ale spuštění
zdroje stále odkládalo. Před třemi
lety se pak ukázalo, že kotel elektrárny není vůbec schopný spalovat uhlí z nedalekého dolu a na dně
se tvoří tvrdá krusta, kterou museli
pracovníci rozbíjet sbíječkami.
Následovaly dva roky sporů, zda
za to může projekt firmy Vítkovice
Power Engineering ze skupiny Vítkovice podnikatele Jana Světlíka,
která elektrárnu stavěla, nebo samotnýfluidníkotelrakouskéspolečnosti Andritz či již zmiňované uhlí.

Exportní banka s EGAP si nakonec se zpožděním nechaly udělat
posudek od firmy Škoda Praha ze
skupiny ČEZ. A ten na počátku loňského roku řekl, že chyba je na straně kotle a jeho najetí. Pro další případné zájemce ale přinesl posudek
další špatnou zprávu. Plné spuštění
obou145megawattovýchblokůelektrárny si prý může vyžádat další investice až do výše tří miliard korun.
Konec projektu měl dopady
i na vítkovickou společnost. Ta
skončila v roce 2016 v insolvenci
a od loňského roku je v konkurzu.
O práci tak přišla více než tisícovka
zaměstnanců.
Špatně skončil i zákazník Naksan Holding. Jeho majitelé, tedy
rodina Nakibogluových, byli obviněni z podpory neúspěšného prezidentského puče v Turecku v létě
2016 a firma byla poté znárodněna.
Část rodiny utekla a zbytek dostal
loninapodzimvysokétrestyvězení.

Už po dvou letech začaly hádky
o vícepráce. Exportní banka
načas zastavila financování
projektu.

2016 – krach a puč
Spuštění elektrárny brání problémy s kotlem. Začíná dvouletý spor o to, zda je na vině
kotel, či uhlí. V polovině roku
krachuje Vítkovice Power Engineering a po neúspěšném puči
stát znárodňuje Naksan.

2017/2018
Na přelomu roku je hotová
studie, která říká, že na vině
je kotel. V lednu pak Turecko
oznamuje záměr elektrárnu
prodat.

2018/2019
Po odsouzení části rodiny,
které Naksan patřil, začíná
na podzim prodej elektrárny.
Nepřišla ale ani jedna nabídka.

ADVERTORIAL

Krásné a atraktivní, jako místní ženy:
Srbsko pohledem investora

H

lásí se do vaší firmy málo kvalifikovaných
uchazečů o zaměstnání? Nestíháte plnit
rostoucí poptávku vašich zákazníků? Chcete
expandovat na nové trhy? Možná by vás nenapadlo, že odpověď na tyto otázky můžete najít
jen pár hodin cesty od našich hranic.
Průměrný
měsíční
hrubý plat něco málo
přes 10 000 Kč. To není
vzpomínka na devadesátá léta minulého století, ale realita roku 2018
v Srbsku. Země i přesto
disponuje
vzdělanou
a průmyslově zaměřenou
kvalifikovanou pracovní silou, kterou si stále
udržuje. Na srbských vysokých školách aktuálně studuje čtvrt milionu
studentů, přičemž 30 %
z nich studuje technické
obory a 10 % informační
technologie. To poskytuje zahraničním investorům čerstvý vítr pro
jejich rozvojové plány.
Ohromnou a zcela neopakovatelnou příležitostí
je koupě existujících podniků, které se neobejdou
bez zahraničních investic
a kapitálu. Země je nyní
na samém prahu vstupu

do EU, kam by měla patřit od roku 2025. Přesto již dnes využívá pro
zahraniční obchod tzv.
bezcelních zón, které významně redukují administrativu, daně a cla. Je
to také jediná nám takto
blízká země, která má zároveň dohodu o volném
obchodu s Ruskem.
Čeští
podnikatelé
mohou jako nevýhodu směřování investic
na Balkánský poloostrov
vidět neznalost prostředí a mnohdy i jazykovou
bariéru. Naše společnost
díky svému trvalému zastoupení v Srbsku a znalosti prostředí dokáže
klienta detailně seznámit
se situací v Srbsku. Máme
dlouholetou
zkušenost
s realizací zahraničních investičních aktivit v zemi.
Pokud někdo tvrdí, že
podnikání v Srbsku není
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pro každého, tak jenom
proto, že podnikání není
pro každého.
Přijďte se přesvědčit
sami na seminář konaný
21. března 2019 pod záštitou Velvyslanectví Srbské
republiky, Ministerstva

průmyslu a obchodu ČR,
Svazu průmyslu a dopravy ČR a Asociace malých a středních podniků
a živnostníků České republiky. Zaregistrovat se
můžete na našem webu
www.enovation.cz.
HN055550-2

