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Také na
památkách se
dá vydělat
Oprava
barokního
komplexu Kuks
vynese firmě
přes čtvrt
miliardy korun
na tržbách.
Foto: HOCHTIEF CZ

Hanácké
kyselce loni
klesly tržby

SpolečnostiHanáckákyselka,
kterápatříkpřednímtuzem-
skýmvýrobcůmminerálních
vod, loni klesly tržby mezi-

ročně o pět milionů korun z 279
milionů v roce 2012 na 274 milio-
nůkorun.ZiskHanáckékyselkyale
v roce 2013 vzrostl z předloňských
1,3milionunadevětmilionůkorun.
VyplývátozvýročnízprávyHanác-
ké kyselky.
SpolečnostHanáckákyselka loni

zaznamenala nárůst prodeje mi-
nerální vody. Zatímco v roce 2012
prodala 48,3milionu litrůminerál-
ní vody, loni se její množství zvýši-
lo na 49,5 milionu litrů. Ochucená
minerální voda tvořila 98 procent
prodeje.Hanáckákyselkaměla loni
na tuzemském trhu s minerálními
vodamizhrubasedmiprocentnípo-
díl. Přibližně 62 procent tržeb Ha-
nácká kyselka získala díky prode-
ji minerální vody prostřednictvím
maloobchodníchřetězců.Dalších12
procenttržebHanáckékyselkypři-
padlonadružstevníprodejnyCOOP
a čtvrtina na menší samoobsluhy.
Tři procenta produkce minerální
vody firma Hanácká kyselka loni
exportovalanaSlovenskoadoUSA.
Loni v létě Hanáckou kyselku

ovládla italská firmaMolinari, a to
prostřednictvím firmy DK Invest,
vekteréodKarlovarskýchminerál-
níchvod(KMV)koupila70procent
akcií. Firma DK Invest původně
vlastnila 35 procent akcií Hanácké
kyselky. Loni v červnu po vstupu
italskéfirmypakDKInvestodpod-
nikatelky Evy Jakubkové koupila
zbývajících65procentakciíHanác-
ké kyselky a stala se jejím jediným
vlastníkem.
Skupina Molinari byla založena

v roce 1945 a nyní je v Itálii největ-
šímprodejcemlikérůasedmýmnej-
větším prodejcem alkoholických
nápojů. Firměpatří světovéprven-
ství v prodeji nápoje sambuca, což
je druh anýzového alkoholického
nápoje italského původu. čtk

Přinejmenšímtřimiliardyko-
run vydělá stavební společ-
nost Hochtief CZ v příštích
třech letech na Slovensku.

Podařilo se jí totiž spolu s firma-
mi Eurovia SK a Stavby mostov
Slovakia získat zakázku na stav-
bu přes čtyři kilometry dlouhého
úseku dálnice D3. Dopad na hos-
podaření firmybude značný – roč-
ně jí z prací u města Žilina přiteče
zhruba jednamiliardakorunnavý-
nosech. To představuje 21 procent
hodnoty jejího loňského obratu.
„Definitivněsenámpodařilopo-

tvrditvstupspolečnostinasloven-
ský trhvoblasti infrastrukturních
staveb,“zdůrazňujepřínoszakázky
členpředstavenstvaTomášKoran-
da. Podle jeho slov se Hochtief CZ
snažil získat stabilní podíl na tam-
ním trhu už řadu let.
Stejnojmenný německý kon-

cern, pod nějž jeho česká dcera
spadá, totiž striktnědbána to, aby
si jím vlastněné společnosti mezi
sebou v různých zemích nekon-
kurovaly. Hochtief CZ tak může
expandovat pouze na Slovensko,
nikam jinam.
Původně firma spolu se svými

partnery nabídla druhou nejnižší
cenu, v hodnotě necelých sedmi
miliard korun. Národní dálniční
společnost, kterámá„podpalcem“
správu dálnic a investice do nich
na Slovensku, ale vyřadila původ-
ního vítěze – firmu Skanska, kte-
rá nabídla, že úsek postaví zhruba
o čtvrtinu levněji. Slovenští úřed-
níci ji ze soutěže ještě spolu s dal-
šími firmami vyřadili proto, že se
před devíti lety podílela na karte-
lové dohodě při tendru na stavbu
úseku dálnice D1.
Kroměsilničníchstaveb jsoupro

Hochtief CZ velice důležitým od-
větvím a zdrojem příjmů i opravy

památek. „Jde o výkony v řádech
stamilionů ročně. V odvětví po-
zemních staveb se mohou ročně
podíletna jehoobratu i 20procen-
ty,“ říká předseda představenstva
Tomáš Bílek.
Odvětví je to pro stavební firmu

tak důležité a lukrativní, že si drží
v rámci společnosti skupinuvlast-
ních odborníků, kteří se speciali-
zují na opravy památkově chráně-
ných budov a zařízení.
V současnosti tak Hochtief CZ

pracuje například na revitalizaci
barokníhokomplexuKuksnaTrut-
novsku. Zakázku za 266 milionů
korunzískal odNárodníhopamát-
kovéhoústavuamělabybýthoto-
vá v listopadu letošního roku.
Vnejbližšíbudoucnostibychtěli

představitelé společnosti podíl tr-
žeb z této oblasti minimálně udr-
žet. „Pokud vím, tak objem pro-
středků, které směřují do této ob-
lasti, by se neměl v následujícím
období snižovat,“ očekává Bílek.
Ohledně budoucnosti je šéf Ho-

chtiefupoměrněoptimistický.„Pro-
padvestavebnictví, jehož jsmebyli
svědky v uplynulých letech, se po-
malu zastavuje. Přestože je zatím
předčasnémluvitonějakémzásad-
ním zvratu, tak čekáme, že dojde
kezvýšení investicdorozpočtudo-
pravní infrastruktury, energetiky
a životního prostředí,“ říká Bílek.
Napříkladministerstvodopravy

plánuje rozdělit téměř 129miliard
korunzevropskýchdotacídoroku
2020 tak, že na stavbu dálnic by
připadlo necelých 33 procent. To
představuje částku 42 miliard ko-
run, tedy v průměru šest miliard
ročně.
ŠéfoviHochtiefubyse rovněž lí-

bilo, kdyby vláda přece jenom roz-
hodlaovýstavbědalších jaderných
bloků v Temelíně či Dukovanech.
Jehonadějenemusíbýtúplně liché
–napříkladuministrafinancíBabi-
še získává tatomyšlenkapodlepo-
sledních vyjádření na popularitě.

Hochtief postaví na Slovensku
dálnici. A sází i na opravy památek
Radek Bednařík
radek.bednarik@economia.cz

Síť diskontních prodejen Norma
v roce 2012 v Česku vykázala tržby
1,6 miliardy korun, meziročně o čtyři
procenta méně. Zisk 45 prodejen
klesl ze 14 milionů na 8,1 milionu
korun. Vyplývá to z výroční zprávy
společnosti. Vlastníkem společnosti
Norma k.s. je podle údajů v ob-
chodním rejstříku německá nadace
Manfred Roth Stiftung.

Diskontům Norma
klesly tržby

■MALOOBCHOD

Mercedes-Benz loni v Česku zvýšil
tržby o 13 procent na 8,6 miliardy
korun, ale propadl se do ztráty 352
milionů Kč proti předchozímu zisku
45 milionů Kč. Ztrátové hospodaření
dovozce vozů Mercedes a Smart
zdůvodnil silným konkurenčním
prostředím, zejména v luxusním seg-
mentu, a také devizovou intervencí
ČNB v závěru minulého roku.

Mercedes v Česku
loni zvýšil tržby

■AUTA

Čistý zisk nizozemského výrobce
elektroniky Philips se v letošním
druhém čtvrtletí meziročně propadl
téměř o čtvrtinu na 243 milionů eur
(6,7 miliardy Kč). Oznámila to dnes
firma. Dodala, že její tržby klesly
o šest procent na 5,3 bilionu eur.

Zisk výrobce elektroniky
Philips výrazně klesl

■ ELEKTROTECHNIKA

Těžařská společnost Anglo American
se plánuje zbavit svých nejstarších
dolů na platinu v Jihoafrické repub-
lice. Počet zaměstnanců firmy by
klesl o 20 000, tedy zhruba o pětinu.
Jeden z největších světových pro-
ducentů kovů v rámci strategického
plánu zavedeného generálním ředi-
telem Markem Cutifanim prodává
majetek, který nepovažuje za svůj
hlavní.

Anglo American
prodá v JAR doly

■ TĚŽEBNÍ PRŮMYSL

Mentolové cigarety by
měly být považovány
za tradiční výrobek
a jako takové by měly
být ze zákazu vyjmuty.
Janusz Piechociński
Místopředseda polské vlády a ministr
hospodářství poté, co Polsko oznámilo,
že hodlá u Evropského soudního dvora
bojovat proti zákazu prodeje
tabákových produktů s příchutěmi
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