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Česká spořitelna za tři
čtvrtletí vydělala 13 miliard

Růst ekonomiky USA
překonal odhady analytiků

Český pojistný trh letos
roste o 5,6 procenta

Moody’s vylepšila
hodnocení Letiště Praha

Česká spořitelna za letošní první tři čtvrtletí
zvýšila čistý zisk meziročně o 9,5 procenta
na 13 miliard korun. Největší česká banka
podle počtu klientů uvedla, že k dobrým
výsledkům přispěly rostoucí úvěrové
obchody, růst výnosu z poplatků, vyšší zisk
z obchodních operací či lepší efektivita.
Banka je součástí rakouské skupiny Erste,
jíž celkový zisk mírně klesl – o 0,4 procenta
na 1,223 miliardy eur.

Růst ekonomiky Spojených států ve třetím čtvrtletí zpomalil na 1,9 procenta
ze dvou procent v předchozím kvartálu.
Překonal však očekávání analytiků, kteří
jej odhadovali pouze na 1,6 procenta.
Pokles podnikových investic byl ve třetím
čtvrtletí kompenzován růstem spotřebitelských výdajů a oživením exportu. Údaje
by mohly zmírnit obavy finančních trhů
z hospodářské recese v USA.

Český pojistný trh letos zrychlil růst
skoro na šest procent, pojišťovny
vybraly za tři čtvrtletí na pojistném
téměř 102,9 miliardy korun, meziročně
o 5,6 procenta více. Životní pojištění stouplo o 3,5, neživotní pojištění
o 6,8 procenta, uvedla Česká asociace
pojišťoven, která sdružuje pojišťovny
s 98procentním podílem na trhu. Loni
trh vzrostl o 4,8 procenta na 129,3 miliardy korun.

Letiště Praha si polepšilo v hodnocení ratingové agentury Moody’s. Ta
zvýšila hodnocení společnosti o jeden
stupeň z dosavadního A1 s pozitivním
výhledem na hodnocení Aa3 s výhledem stabilním. Stupeň Aa3 je hodnocen v rámci investičního pásma jako
velmi kvalitní, informovalo Letiště
Praha. Stejný rating byl mimochodem
letos udělen i Česku.

Firmám už se solární
elektrárny vyplácí i bez dotací
Petr Lukáč, Petr Zenkner

autori@economia.cz

D

oba, kdy obnovitelné zdro‑
je potřebovaly masivní do‑
tace, je dávno pryč. Netýká
se to jen obřích solárních
parků v zemích, kde slunce vel‑
mi silně svítí po většinu roku. Ale
i menších elektráren, které si může
každá středně velká firma postavit
na střeše své výrobní haly ve střed‑
ní Evropě.
„Stavět si takto vlastní zdroje se
od určité velikosti vyplatí praktic‑
ky u každé instalace, pokud si firma
vlastní vyrobenou elektřinu spo‑
třebuje,“ říká dnes Ondřej Žídek,
manažer fondu Nova Green Ener‑
gy, který se zaměřuje na investice
do obnovitelných zdrojů a aktuál‑
ně spravuje majetek zhruba ve výši
2,5 miliardy korun.

Zelené zdroje bez dotací
Nova Green Energy má podle Žíd‑
ka rozpracované dva podobné pro‑
jekty. Ten první je na Slovensku,
kde sesterský fond Nova Real Es‑
tate koupil obří průmyslový park
v Trenčíně o rozloze 120 tisíc metrů
čtverečních. „Máme v areálu osm
nájemníků hlavně z automobilo‑
vého průmyslu. Spotřeba v něm
se hodně překrývá s výrobou elek‑
třiny ze slunce. To nám umožní
vyhnout se regulovaným poplat‑
kům,“ říká Žídek.

Naráží na to, že cena takzvané
silové elektřiny, která se prodává
na energetických burzách, tvoří
v konečných fakturách plus mi‑
nus polovinu, podle výše spotřeby.
Pokud firma spotřebovává vlast‑
ní vyrobenou elektřinu, neušetří
zhruba jen 50 eur (cca 1280 korun)
za megawatthodinu, což je nynější
tržní cena, ale daleko více. U vlastní
elektřiny nemusí firmy platit ještě
jednou tolik na poplatcích za dis‑
tribuci, přenos elektřiny či podpo‑
ru zelené energie.
Český fond plánuje na střeše své‑
ho slovenského areálu v Trenčíně
postavit už poměrně velkou elek‑
trárnu se solárními panely o výkonu
pěti megawattů. Hotovo by chtěl
mít v letech 2020 až 2021. Podle Žíd‑
ka se investice ve výši 3,5 milionu
eur (asi 90 milionů korun) může vrá‑
tit během sedmi až osmi let.
Menší projekt má Nova Green
Energy rozpracovaný v Hradci
Králové v obchodním centru Or‑
lice. Tady má vzniknout kombina‑
ce plynové kogenerační jednotky
a sluneční elektrárny, obě o výkonu
asi 200 kW. „Výhodou je, že bude‑
me v zimě vyrábět i teplo. A díky
dotaci na kombinovanou výrobu
elektřiny a tepla bude návratnost
ještě o něco lepší než v Trenčíně,“
říká Žídek.
Velké plány má do budoucna
také energetická společnost ČEZ,
která ročně postaví solární zdroje
desítkám firemních zákazníků. Po‑

50
eur

je dnes cena
silové elektřiny
na energetických
burzách. Zhruba stejnou
sumu zákazníci zaplatí
za regulované služby.
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megawattů
je plánovaný výkon
solárních panelů, které
chce na průmyslových
halách v Trenčíně
postavit český fond Nova
Green Energy.

dle obchodního ředitele firmy ČEZ
Solární Miroslava Červeného je ži‑
votnost panelů minimálně 25 let
a investice se může vrátit už za osm
let. „Otázka není, zda se dnes klien‑
tovi s příslušným odběrem elektři‑
ny a tarifem fotovoltaika vyplatí,
ale kolikrát se mu vyplatí,“ říká.
Růst cen elektřiny
Návratnosti firemních fotovol‑
taik pomáhá růst cen elektřiny
v posledních letech i to, že výraz‑
ně poklesly náklady na technolo‑
gie v zelené energetice. Dobře je to
vidět u solárních elektráren. Ještě
v roce 2010 potřebovaly elektrár‑
ny podporu na megawatthodinu až
500 eur, nyní se staví první, kterým
stačí tržních 50 eur.
Například německá EnBW už
nyní staví třicet kilometrů od Ber‑
lína úplně bez podpory solární park
o výkonu 175 MW, který bude zabí‑
rat plochu 164 hektarů.
„Do dvou až tří let může být po‑
měr mezi cenou silové elektřiny
a cenami technologií takový, že pů‑
jdou provozovat tak, aby přinášely
investorům výnosy. Zdroje, které
vyrábějí elektřinu pouze pro vlast‑
ní spotřebu firem, jsou ekonomic‑
ky návratné a zajímavé již nyní,“
řekl Jan Jašek, manažer Energy
Teamu UniCredit Bank.
Některé firmy mohou – často
v kombinaci s dalšími úsporami
energií – získat na zelenou ener‑
getiku evropské dotace. To výrazně

pomůže ekonomice projektu. Po‑
dle ČEZ se návratnost podobných
investic při započítání dotace po‑
hybuje už okolo sedmi let.
Dotace vyplácí Operační pro‑
gram Podnikání a inovace pro kon‑
kurenceschopnost (OPPIK), který
spravuje ministerstvo průmyslu.
To už schválilo přes čtyři sta pro‑
jektů, dotaci zatím vyplatilo jen
u 22 z nich.
Delší je zatím návratnost u do‑
mácností, jež nemají takové úspory
z rozsahu jako obří solární parky.
Majitelé rodinných domů ale mo‑
hou získat dotaci z programu Nová
zelená úsporám, kam míří část pe‑
něz z prodeje emisních povolenek.
Malé střešní fotovoltaiky tak mo‑
hou získat podporu až 150 tisíc ko‑
run. Vláda zvažuje, že dotace pro
rodinné domy a další budovy ještě
navýší. Velké solární elektrárny za‑
tím podporovat odmítá.
V Česku právě probíhá deba‑
ta o rozvoji obnovitelných zdrojů
do roku 2030, ke kterým se má stát
zavázat v rámci evropského boje
s globálním oteplováním. Minis‑
terstvo průmyslu a obchodu navr‑
huje, aby se v Česku za jedenáct let
podílela zelená energie na 22 pro‑
centech celkové spotřeby, dnes je
to 15 až 16 procent. Podle ekologů,
ale i energetických firem je to málo
a chtějí mnohem více. „Cokoliv pod
23 procent je promarněná příleži‑
tost,“ řekl například šéf Komory ob‑
novitelných zdrojů Štěpán Chalupa.

Norský miliardář mezi kupci severské části Thomase Cooka
Norský investor Petter Stordalen a investiční společnosti
Altor a TDR Capital se dohodli,
že koupí společnost Ving Group,
která zastřešuje skandinávské
aktivity zkrachovalé britské cestovní kanceláře Thomas Cook.
Dohoda, jejíž finanční podmínky
nebyly zveřejněny, by mohla zachránit zhruba 2300 pracovních
míst. Stordalenova společnost
Strawberry podle dohody získá
ve skandinávských aktivitách
Thomase Cooka podíl 40 procent, stejně jako společnost
Altor. Firmě TDR Capital pak
připadne zbývajících 20 procent.
Stordalen (na snímku v popředí) na středeční tiskové
konferenci uvedl, že převzaté
aktivity budou pokračovat
v provozu a že klienti si mohou
objednávat zájezdy. Ving Group
loni vykázala povozní zisk
1,4 miliardy švédských korun
(3,3 miliardy korun). „Pravda je,
že Ving dělala všechno dobře,
zatímco Thomas Cook dělal
všechno špatně,“ uvedl podnikatel v realitním a hotelovém
byznysu Stordalen, jehož jmění
Forbes odhaduje na 1,3 miliardy
dolarů. ČTK, eko
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