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Benzín bude nejspíš do Vánoc zdražovat
Martin Procházka
Motoristy nečekají před
vánočními svátky příjemné
zprávy. Ceny pohonných hmot
budou nejméně do konce
listopadu nadále růst. Benzín
by mohl být až za 31 korun
a 50 haléřů, nafta za 30 korun
a 60 haléřů.
„V nejbližším týdnu zdraží
benzín i nafta asi o dvacet haléřů, pak by zdražování mělo pokračovat,“ řekl Právu analytik
firmy Finlord Boris Tomčiak.
Cena nejprodávanějšího Naturalu 95 by tak ze současné průměrné hodnoty 30,33 Kč za litr
měla vyšplhat k 30,70 Kč. Nafta,
která se nyní podle společnosti
CCS prodává za 29,38 Kč, by
měla stát asi 29,80 Kč.

OPEC bude tlačit
na růst cen ropy
Zdražování však zřejmě ani
potom nebude konec.
Na konci listopadu totiž zasedne ropný kartel OPEC a je
pravděpodobné, že prodlouží těžební limit pro členské země

Vývoj cen ropy, naturalu a nafty za 12 měsíců

kartelu, který žene ceny ropy
vzhůru.
„Začínají se projevovat nepříznivé indikátory, že hlavně
menší členské státy OPEC chtějí
posunout cenu ropy k 70 dolarům za barel,“ uvedl Tomčiak.
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Pohonné hmoty jsou nyní
o dost dražší než loni. Počátkem
listopadu stál v roce 2016 Natu-

ral 95 v průměru 29,72 Kč, tedy
o 60 haléřů méně než v současnosti. Nafta se prodávala za

28,59 Kč, tedy o bezmála 80 haléřů laciněji.
Pokud ceny do konce roku

EU má brzy schválit černou listinu daňových rájů
Evropská unie by měla v prosinci odsouhlasit černou listinu
daňových rájů, uvedl po včerejším jednání ministrů financí
členských zemí EU místopředseda Evropské komise pro euro,
finanční stabilitu a finanční služby Valdis Dombrovskis. Státy by
podle něj měly zároveň schválit
i sérii opatření vůči státům, které se na seznamu ocitnou.
Podle českého ministra financí Ivana Pilného (ANO) včera
jeho kolegové, například francouzský ministr Bruno Le Maire, právě potřebu reálných sankcí zdůrazňovali. „Ty by se týkaly přístupu třeba k evropským
fondům a dalším nástrojům,“
uvedl český ministr.
Česko s návrhy problém nemá, ministr ale právě u otázky
možných sankcí vůči daňovým
rájům debatu v prosinci očeká-

vá. Sankce, například nemožnost přístupu k penězům z Evropské investiční banky, nemohou být likvidační pro země,
které mají malé problémy.
Téma daňových úniků probírala včerejší ministerská schůzka mimořádně v souvislosti
s několik dní starým zveřejněním dokumentů označovaných
jako Paradise Papers. Množství
uniklých dokumentů podle Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů ukazuje, jak
vlivní a velmi bohatí lidé tajně
investují obrovské sumy v daňových rájích. Databáze obsahuje
13,4
miliónu
dokumentů,
z nichž většina pochází od dvou
velkých firem pohybujících se
ve světě offshorových financí.
Na vzniku černé listiny ale
EU pracuje už od loňského roku.
Už před více než rokem zveřej-

například Spojených států nebo
Austrálie. Na tyto země se
v únoru EU písemně obrátila
s výzvou, aby s EU v boji proti
daňovým únikům začaly spolupracovat. Na odpovědi teď Brusel podle diplomatů čeká přibližně do poloviny listopadu.
Pak začne být sestavován konkrétní seznam, který bude zřejmě čítat několik desítek států.

Eurozóna: diskuse
o budoucnosti
Ivan Pilný
nila seznam přibližně 90 zemí,
u nichž podle expertů existovalo
větší riziko vyhýbání se daňovým povinnostem.
Mezi nimi byly jak státy běžně označované za daňové ráje,
tak i vyspělé ekonomiky včetně

Pilný se už v pondělí jako vůbec první český zástupce zúčastnil jednání ministrů financí
těch států EU, které platí eurem.
Velmi široce se podle něj probírala dvě témata, o nichž se mají
v polovině prosince na summitu
bavit i šéfové států a vlád 27 zemí EU: problematika bankovní

unie a otázky související s fiskálním rámcem.
Předseda euroskupiny Jeroen
Dijsselbloem označil před novináři debatu o prohlubování bankovní unie za zajímavou a připomněl, že už nizozemské předsednictví EU v roce 2016 nabídlo
státům eurozóny další postup.
Pohledy zemí se ale i po více než
roce výrazně liší, třeba v otázce
řešení špatných úvěrů či míry
společných záruk za vklady
v bankách.
Jak Pilný poznamenal, rovnováha mezi sdílením a snižováním rizika tak zatím v evropské
bankovní unii není definitivně
nastavena.
Druhým tématem pondělní
diskuse byl fiskální rámec eurozóny, od jeho pravidel, případných změn až po možné nové
fiskální nástroje.
(ČTK, zr)

Miliardáři ovládli 80 %
Mall Group a Heureky
ní plán i vzájemné akcionářské
dohody,“ uvedla Papežová.
Investiční skupina Rockaway
koupila za víc než 200 miliónů
eur (5,4 miliardy Kč) druhý největší e-shop v Česku Mall.cz
a srovnávač cen Heureka.cz
v roce 2015. V polovině loňského roku transakci schválil antimonopolní úřad. Obchod financovali právě Křetínský, Tkáč
a investiční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.
Obrat Mall Group dosáhl loni
600 miliónů eur (16,5 mld. Kč).
Do skupiny kromě Mall.cz patří
obchody CZC.cz, Vivantis, Proděti, BigBrands, Kolonial, Bux,
Sporty a Rozbaleno.
(ČTK)

OPTIMIT ROZŠIŘUJE KAPACITU. Společnost Semperflex Optimit otevřela ve svém areálu
v Odrách na Novojičínsku novou výrobní halu vybudovanou za 540 miliónů korun. Výrobce hadic
tím o 30 procent navýší kapacitu své produkce. Ani to ale nedostačuje poptávce, a tak už firma
staví v Odrách další halu, kterou má v plánu dokončit příští rok.

ČEZ vydělal za tři čtvrtletí 16,6 miliardy
Martin Procházka
Energetická skupina ČEZ vydělala za první tři čtvrtletí letošního roku 16,6 miliardy korun, o 13 procent více než ve
stejném období loni. K růstu ale
přispěl hlavně prodeji akcií maďarské skupiny MOL.
Odborníci ale očekávali lepší
výsledky, a to 17,8 miliardy korun. Hlavními důvody, proč
ČEZ jejich očekávání nenaplnil, byly podle nich nižší ceny
elektřiny a vyšší náklady na
emisní povolenky.
ČEZ ale zároveň zachoval
výhled čistého zisku za celý letošní rok, a to na úrovni 19 miliard korun. To analytici ocenili, protože z ročního zisku se
počítá dividenda. Jejím největ-

ším příjemcem je stát, který
v ČEZ vlastní přes 70 procent
akcií.
„Pro nás je důležité potvrzení
cíle na čistý zisk, ze kterého se
počítají dividendy. Podle dividendové politiky by ČEZ mohl
vyplatit ze zisku tohoto roku
35,3 koruny na akcii při hrubém
výnosu 7,3 procenta,“ řekl analytik J&T Banky Bohumil
Trampota. Letos firma vyplatila
33 korun na akcii.
Do letošního výhledu ČEZ
nezařadil prodej černouhelné
elektrárny Varna bulharské
společnosti SIGDA OOD, o kterém informoval na konci října.
„Dosavadní průběh roku je
pro Skupinu ČEZ úspěšný jak
z pohledu dosaženého zisku,
tak z pohledu plnění strategic-

Poptávka po ropě ve světě
rychle roste. „Podle odhadu
OPEC by se celosvětová spotřeba ropy měla do roku 2022 zvedat ročně v průměru o 1,2 miliónu barelů denně. Tahounem růstu poptávky je zejména Čína.
Dovoz ropy do Číny se v prvních devíti měsících zvedl meziročně o 12 procent,“ uvedl
Tomčiak.
V důsledku současného těžebního limitu už podle něho
začaly výrazně klesat globální
zásoby. Ty byly koncem srpna
o 159 miliónů barelů nad pětiletým průměrem. Ještě počátkem
roku byly zásoby o 338 miliónů
barelů ropy nad dlouhodobým
průměrem.

Kurzy ČNB od 7. 11.
Země

Množství Kód

Austrálie
1
Čína
1
Dánsko
1
EMU
1
Chorvatsko
1
Japonsko
100
Kanada
1
Maďarsko 100
Polsko
1
Rusko
100
Švýcarsko
1
Turecko
1
USA
1
V. Británie
1

AUD
CNY
DKK
EUR
HRK
JPY
CAD
HUF
PLN
RUB
CHF
TRY
USD
GBP

Kurz

16,933
3,335
3,438
25,590
3,393
19,382
17,334
8,229
6,036
37,603
22,143
5,727
22,132
29,067

■ Válcovny investovaly
do nové technologie
Více než 65 miliónů korun investovaly Válcovny plechu Frýdek-Místek ArcelorMittal Ostrava do nové technologie pro laserovou úpravu orientovaných
plechů. Elektrotechnické plechy
a pásy nové jakosti se používají
k výrobě transformátorů. Firma
nyní bude moci zákazníkům nabídnout produkt s nižšími wattovými ztrátami, který spotřebu
transformátorů.
(plk)

■ Firma Broadcom
nabízí za rivala
103 miliardy dolarů

Foto ČTK – Jaroslav Ožana

Skupina PPF získala 40procentní podíl ve skupině e-shopů
Mall Group a srovnávači cen
Heureka.cz. Dalších 40 procent
ovládli podnikatelé Daniel
Křetínský s Patrikem Tkáčem.
Zbylých 20 procent vlastní investiční skupina Rockaway Capital podnikatele Jakuba Havrlanta. Uvedla to Michaela Papežová ze skupiny Rockaway.
„Jsme rádi, že se podařilo dotáhnout všechny formální kroky, aby skupina PPF i Daniel
Křetínský s Patrikem Tkáčem
mohli dokončit majetkový vstup
do struktury Mall Group a Heureky. Vzájemné rozložení v poměru 40:40:20 reflektuje původ-

vzrostou o 1,20 Kč, bude rozdíl
ještě vyšší. O Vánocích 2016 se
prodával Natural 95 za 30,43 Kč
a byl by tak o víc než korunu levnější než o letošních Vánocích.
Podobně nafta stála loni 29,69
a cenový rozdíl by činil 90 haléřů ve prospěch loňského roku.

Poptávka
po ropě roste

Boris Tomčiak, analytik
Cena severomořské ropy
Brent se nyní podle Tomčiaka
pohybuje kolem 62 dolarů za
barel. Posun k 70 dolarům by
přinesl další zdražování pohonných hmot.
„Pokud by se výrazně nezměnila úroveň kurzu české koruny
k dolaru, znamenalo by takové
zdražení ropy růst cen u čerpacích stanic až o 1,20 Kč proti
současným hodnotám, a to
u benzínu i nafty,“ dodal analytik. O Vánocích by tak mohl Natural 95 stát přibližně 31,50 Kč
a nafta asi 30,60 Kč.
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kých rozvojových cílů. Pro budoucnost firmy je důležité, že
posilujeme v oblastech nové
energetiky. Od září je součástí
Skupiny ČEZ společnost Elevion, což je jeden z největších
poskytovatelů
komplexních
energetických služeb v Německu. A také větrná farma v lokalitě Lettweiler Höhe, čímž instalovaná kapacita v německých větrných farmách vzrostla
již na téměř 134 MW,“ uvedl
šéf ČEZ Daniel Beneš.

V Tušimicích vyroste
bateriové úložiště
ČEZ postaví v Tušimicích na
Chomutovsku velký bateriový
systém pro ukládání energie.
Stavba má začít příští rok, firma

chce spustit zařízení na přelomu
let 2018 a 2019.
Spuštění podobného zařízení
nyní dokončují společnosti
E.ON v Mydlovarech na Českobudějovicku a firma Solar Global v Prakšicích na Uherskohradišťsku. Baterie instalované
E.ON a Solar Global budou mít
kapacitu jedné megawatthodiny, náklady na vybudování
v obou případech činí zhruba
20 miliónů korun. Projekt ČEZ
by měl být o něco větší.
„Bateriové systémy, ať už ty
velké pro stabilizaci sítě, podpůrné služby a řízení odchylky
velkých zákazníků, nebo ty malé, které budou lidé používat
v domácnostech, budou součástí budoucnosti energetiky,“ řekl
Beneš.

Výrobce čipů Broadcom podal nabídku na koupi konkurenta Qualcomm za 103 miliardy
dolarů (2,3 biliónu Kč). Po zahrnutí dluhu Qualcommu činí
hodnota nabídky 130 miliard
dolarů. Převzetí by bylo největší
technologickou akvizicí v historii. Nabídka zahrnuje prémii
28 procent ke čtvrteční ceně akcií Qualcommu na newyorské
burze ve výši 54,84 dolaru.
Broadcom by se díky převzetí
Qualcommu stal třetím největším výrobcem čipů na světě za
Intelem a Samsungem, uvedla
agentura Bloomberg.
(ČTK)

