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Briefing

■ BANKY

Monetě za první pololetí
klesl zisk o 40 procent
Čistý zisk skupiny Moneta Money Bank
za první pololetí letošního roku meziročně
klesl o více než 40 procent na 1,2 miliardy
korun. Provozní výnosy stouply o 27,7 pro‑
centa na 6,6 miliardy. Výsledky ovlivnila krize
související s šířením nemoci covid‑19. Celkový
zisk před zohledněním nákladů na riziko
činil 3,9 miliardy. Tvorba opravných položek
v souvislosti s potenciálními riziky pandemie
covidu‑19 dosáhla 1,9 miliardy korun.

■ POJIŠŤOVNY

Český pojistný trh i přes
koronavirus roste
Český pojistný trh v prvním pololetí 2020
přes jarní nástup pandemie koronaviru
pokračoval v růstu. Pojišťovny vybraly
na pojistném 71,3 miliardy korun, což bylo
meziročně o 3,8 procenta více. Výrazněji,
o 4,6 procenta, rostlo neživotní pojištění,
informovala o tom Česká asociace pojiš‑
ťoven, která sdružuje pojišťovny s 98pro‑
centním podílem na trhu. Loni trh vzrostl
o 5,7 procenta na 136,7 miliardy korun.

■ INFLACE

Růst cen v eurozóně
zrychlil na 0,4 procenta
Meziroční růst spotřebitelských cen
v eurozóně v červenci zrychlil na 0,4
z červnových 0,3 procenta. Ve svém
rychlém odhadu to uvedl evropský
statistický úřad Eurostat. Inflace
překonala očekávání analytiků, kteří ji
v anketě agentury Reuters odhadovali
na 0,2 procenta. Zůstala však hluboko
pod cílovou úrovní Evropské centrální
banky, která je dvě procenta.

■ REALITY

Deloitte: Nové byty v Praze
podražily o 7,3 procenta
Průměrná nabídková cena volných nových
bytů v Praze na konci června meziročně
vzrostla o 7,3 procenta na 115 600 korun
za metr čtvereční. Tempo růstu cen
zůstává poslední rok zhruba stejné. Počet
volných dostupných bytů v nabídce de‑
veloperů meziročně stoupl o šest procent
na 6212, uvádí ve své analýze poradenská
společnost Deloitte. V porovnání s dub‑
nem ale ceny bytů stagnovaly.

Technologická firma Uni‑
corn, kterou vlastní podni‑
katel Vladimír Kovář, posi‑
luje vdodávkáchslužebpro

lékaře.PřesdceřinoufirmuPlus4U
kupuje menší IT firmu Data Plan
Bohemia, která vyvinula vlastní
software používaný ve 350 lékař‑
ských zařízeních několika stovka‑
mi doktorů. Hodlá do něj dále in‑
vestovat a rozvíjet ho.
„Ušetřili jsme takto jedenaždva

roky vlastního vývoje,“ řekl HN

Jan Měřinský, ředitel společnosti
Plus4U.
Dlouholetý majitel Data Planu

JaroslavPlouharzprodanéspoleč‑
nosti neodchází a budevní nadále
působit jako jeden ze dvou jedna‑
telů i jako odborný poradce. Cenu
transakce za prachatickou firmu
s obratem v jednotkách milionů
korun, ale velmi dobrými marže‑
mi, ani jedna strana nezveřejnila.
Podobný krok, kdy se místo vý‑

voje vlastního softwaru rozhodl
koupit a rozvíjet na trhu již exis‑
tující řešení, udělal Unicorn rov‑
něž ve vzdělávání. Letos v únoru
tak získal brněnskou firmu Edo‑

okitdodávající školáminformační
systémvčetněelektronickéžákov‑
ské knížky.
V oboru zdravotnictví není Plu‑

s4U úplným nováčkem. Vyvinula
rezervační systém, který využívá
asi 450 lékařů. Po převzetí Data
Planu Bohemia může ale majite‑
lůmsoukromýchordinací a ambu‑
lantních klinik nabízet i další věci,
které potřebují, jako jsou vedení
kartotéky, vystavování receptů či
výkazyprovedenýchvýkonů. Spo‑
jení obou aplikací představuje do‑
plnění nabídky pro lékaře.
VČeskupůsobíněcopřes20tisíc

soukromých lékařů.Vůbecnejpou‑

žívanějšímsystémemjeaplikacePC
Doktor,kterámáasipolovinutrhu.
Unicorn je jedna z významných

tuzemských softwarových firem,
pro niž v několika zemích pracuje
přes 2300 lidí. Loniměla obrat 4,5
miliardy korun, což byl meziroční
nárůst téměř o 15 procent. Přibliž‑
ně třetinavšechzakázekpřipadala
na zahraničí.
Většinu tržeb Unicornu tvoří

dodávkyspecializovanéhosoftwa‑
ru na klíč pro banky, energetické
a telekomunikační firmy.Vývojáři
společnosti tak třeba vytváří sys‑
témynařízení elektrickýchpřeno‑
sovýchsoustav.NedávnoKovářův

Petr Zenkner
petr.zenkner@economia.cz

Unicornuspělvtendrunasoftware
podporující výstavbuvysokorych‑
lostníchoptickýchsítí společnosti
Cetin, kterouvlastní finanční sku‑
pinaPPFnejbohatšíhoČechaPetra
Kellnera.
Kromě podobných zakázek

za desítky milionů korun má ale
pro skupinu stále větší význam
i zmíněná firma Plus4U. Tato část
Unicornu cílí namalé a střední fir‑
myasázínapostupnoudigitalizaci
řady oborů a zisky z poskytování
služeb. Aktuálněmá přes 100 tisíc
zákazníků. Na obratu skupiny se
Plus4U loni podílela už 926 mili‑
ony korun.

Unicorn posiluje ve zdravotnickém softwaru

926
mil. Kč
byl loni obrat firmy
Plus4U, pod níž se
ve skupině Unicorn
schovávají digitální
služby. Z celkového
obratu skupiny to už byla
zhruba pětina.

specializují na financování soud‑
ních sporů. Z vyhrané částky si
pak nechají určité procento. Jed‑
nou z nich je i firma Litfin. „Zatím
máme několik desítek zájemců,
jsmenicméněvpřípravné fázi.Vý‑
kon zastupovaných elektráren už
překročilpadesátmegawattů,“ říká
Ondřej Tyleček z Litfinu.

29miliard ročně
Vyvrcholení sporu o recyklační
poplatky přichází v době, kdy se
stát snaží po deseti letech omezit
podporu, kterou fotovoltaickým

elektrárnám vyplácí. Ta jen loni
vyšla na 29 miliard korun. Větši‑
nuztěchtopenězberouelektrárny
z let 2009a2010. Tehdyvládadost
rychlenezareagovalanadramatic‑
ký pokles cen panelů a promnoho
podnikatelů se stala fotovoltaika
velmi výnosnýmbyznysem.
MinistrprůmysluKarelHavlíček

(zaANO)chcepodporunyní seškr‑
tat o třetinu, a to pomocí nasta‑
vení maximální roční návratnosti
investice. Solárníci ale tvrdí, že to
pro němůže být likvidační.

S přispěnímMarka Pokorného

Evropský soudní dvůr bude
rozhodovat miliardovou při
mezi českým státem a ma‑
jiteli solárních elektráren.

Těm se nelíbí, že museli pět let
platit poplatky na recyklaci foto‑
voltaických panelů, zatímco jinde
v Evropě je platili jejich výrobci.
Státu nyní reálně hrozí, že bude
vyplácet obří náhradu.
Českésoudy,kterépři řešilypřed

tímevropským,dávalyzatímvětši‑
nou za pravdu majitelům elektrá‑
ren.„Užjsmeřadusoudůpravomoc‑
ně vyhráli. Máme skóre 10:1, zatím
jsme vysoudili 24 milionů korun.
Dalšídesítkypřípadůjsoualeusou‑
du,“ říkáPavelVincík zprávní kan‑
celáře bpvBraunPartners.
Její klienti se se státem soudí už

odroku2014,prvnípředžalobnívý‑
zvy podávali už na jaře roku 2014.
„Zároveň jsmeposlali dotaznaEv‑
ropskou komisi, která našemu vý‑
kladu dala za pravdu,“ říkáVincík.
Celkový instalovaný výkon elekt‑
ráren vČesku je téměř 2100mega‑
wattů.PodleVincíkaseklienti jeho
kanceláře na tomto koláči podílí
119megawatty.
Recyklačnípoplatkybyly stano‑

veny na 935 tisíc korun za každý
megawattvýkonu.Podleminister‑
stvaživotníhoprostředí senanich
podařilovybrat celkem1,64miliar‑
dy korun.A to je suma, o kterou se
nyní hraje.
Ministerstvo uvádí, že v součas‑

nosti běží čtyři desítky soudních
sporů. Ve fázi povinné výzvy před
zahájením řízení je dalších 54 žá‑
dostí. A sedmnácti elektrárnámuž
musel stát peníze vracet. Zatím se
jednalojenodesítkymilionůkorun.
Právníci ministerstva se pro‑

to po řadě prohraných pří dovo‑
lali k Nejvyššímu soudu. A ten se
vevěci solárníelektrárnyVysočina
WindbrněnskéskupinyPortivara‑
ději obrátil naSoudnídvůrEU.Což
podle expertů znamená, že se celá
věcmůže táhnout ještě dva roky.
Jak naznačuje název zmíněné

elektrárny, původně měla Porti‑

va stavět větrnýpark, nakonec ale
schránkuvyužilaprovětší sluneční
elektrárnuovýkonu3,7megawattu
ve Vranovské Vsi.
Výkonný ředitel Portivy Pavel

Svoreň nechtěl soudní pře příliš
komentovat. „Pravomocně jsme
zvítězili už v šesti sporech,“ řekl
proHN. Oněch šest elektrárenmá
výkon okolo 13 megawattů a stát
taktéto jednéfirměužvyplatilpřes
dvanáctmilionůkorun.Nynífirma
čeká na zmiňované dovolání. Po‑
kudvněmuspěje stát, budemuset
tyto peníze vracet.

Kdomá co platit?
Spormezi státemasolárníkyvzni‑
kl přednecelýmideseti lety vdobě
celoevropského boomu sluneč‑
ních elektráren. Kvůli němu defi‑
novala v létě 2012 evropská směr‑
nicenově solární panely jakoelek‑
trozařízení.
V EU si drtivá většina zemí roz‑

hodla, že poplatky bude platit vý‑
robce, a to například do meziná‑
rodního systému PV Cycle. Česko
s tím souhlasilo, ale jen pro panely
vyrobené po roce 2013. Pro foto‑
voltaické články z let 2005 až 2013
přenesla vláda povinnost zaplatit
poplatky za recyklaci na provozo‑
vatele elektráren.
Ti tak museli v letech 2014 až

2018 platit podle výkonu svých
elektráren do tzv. kolektivních
systémů, mezi největší patří Ase‑
kol, Rema PV Systém nebo Reso‑
lar. Z těchto vybraných peněz se
pak bude platit likvidace panelů
po doběhnutí jejich životnosti či
v případě poruchy.
Tatočeskácesta jealepodlesolá‑

rníkůnesmysl. „Evropskásměrnice
jasně říká, že recyklaci musí platit
výrobci zařízení. Jen Česko to pře‑
neslonaprovozovateleelektráren,“
tvrdí napříkladVincík z bpvBraun
Partners.
Ministerstvoživotníhoprostředí

nesouhlasí.PodlemluvčíúřaduDo‑
miniky Pospíšilové překlopilo Čes‑
koevropskouregulidozákonůtak,
jakmělo.Aprávě tutootázkubude
nyní posuzovat Soudní dvůr EU.
Na jeho rozhodnutí si v každém

případěbudemusetČeskoještěně‑

jakoudobupočkat.Podleprávníků
zbpvBraunPartners jenynístěžej‑
ní otázka tříleté promlčecí doby.
„Očekáváme, že stát bude zkoušet
argumentovat promlčením,“ říká
Vincík s tím, žeoni samibudoutří‑
letou lhůtu počítat od roku 2018,
kdy vyhráli první spor. „Takže po‑
kud se další majitelé chtějí také
o náhradu škody soudit, mají čas
maximálně do příštího roku,“ říká
Vincík.
Možnosti zastupovat majite‑

le solárních elektráren už se chy‑
tily některé společnosti, které se

Stát prohrává se solárníky spory
o recyklaci panelů. Jde o 1,6 miliardy
Petr Lukáč
petr.lukac@economia.cz 17

sporů

935
tis. Kč

už stát pravomocně
prohrál a musel
majitelům elektráren
vracet desítky milionů
korun. Nyní se dovolal
k Nejvyššímu soudu.

na jeden megawatt
výkonu museli platit
majitelé slunečních
elektráren na recyklaci
fotovoltaických panelů
uvedených do provozu
do roku 2013.

Co s nimi, až doslouží?
Životnost fotovoltaických
panelů je zhruba 20 let.
Likvidovat se mají z fondů,
do kterých míří recyklační
poplatky. V Česku jsou ale
jádrem miliardového sporu.
Foto: Shutterstock


