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Stavební spoření zažívá
boom. U úvěrů i smluv

Prodej aut v EU vzrostl
téměř o tři procenta

Prostějovský závod
Toray vydělal 173 milionů

Johnson & Johnson
zvýšil tržby i zisk

Stavební spořitelny poskytly v pololetí
úvěry za 36,6 miliardy korun, meziročně
o pětinu více. Zároveň uzavřely 234 tisíc
nových smluv. Jejich počet tak meziročně
stoupl zhruba o 23 procent. Vývoj počtu
nových smluv a objemu úvěrů předčil
očekávání Asociace českých stavebních
spořitelen. Ta nově za celý rok očekává, že
objem úvěrů bude zhruba 62 miliard korun
a počet nových smluv kolem půl milionu.

Prodej nových osobních aut v Evropské
unii se v prvním pololetí meziročně zvýšil
o 2,9 procenta na 8,449 milionu. V samotném červnu prodej podle dat Evropského
sdružení výrobců automobilů (ACEA)
vzrostl o 5,2 procenta téměř na 1,6 milionu vozů. Česká Škoda Auto prodej v EU
za pololetí navýšila o devět procent na
387 100 aut. S podílem 4,6 procenta jí tak
mezi značkami patří deváté místo.

Společnost Toray Textiles Central
Europe, která v Prostějově provozuje textilní závod, v účetním roce
2017/2018 do letošního března
meziročně zvýšila zisk o 24 procent
na 172,7 milionu korun. Tržby továrny
ale mírně klesly z rekordních 1,943 miliardy korun na 1,905 miliardy korun.
Prostějovskou firmu vlastní japonský
koncern Toray.

Americký výrobce kosmetiky a farmaceutických přípravků Johnson & Johnson
ve druhém čtvrtletí zvýšil čistý zisk
o tři procenta na 3,95 miliardy dolarů.
Výsledek překonal očekávání analytiků,
zejména díky zájmu o léky na předpis, jejichž prodej vzrostl asi o pětinu.
Příjmy firmy stouply o 10,6 procenta na
20,83 miliardy dolarů. Léky na předpis
se na nich podílely zhruba polovinou.

Turecké jádro, šance pro Čechy
ALIANCE ČESKÉ ENERGETIKY SE SNAŽÍ ZÍSKAT ZAKÁZKY NA STAVBĚ JADERNÉ
ELEKTRÁRNY AKKUYU. VŠE ZÁLEŽÍ NA ZÁJMU ROSATOMU.
Petr Lukáč

petr.lukac@economia.cz
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uzemské energetické stro‑
jírenství nezažívá nejlepší
období. V Česku už se nové
elektrárny prakticky nesta‑
ví a útlum nastává i ve světě. Firmy
se tak snaží uchytit, kde to jen jde.
A projekt, který by jim mohl při‑
nést miliardový byznys, se konečně
rýsuje. Může to být rusko‑turecký
jaderný projekt Akkuyu.
„Je to určitě velká příležitost.
S Rosatomem už nějakou dobu
jednáme, nicméně zatím nemáme
v ruce žádný závazný dokument,
který by nám přesně určil objem
prací, takže k detailům se ještě rad‑
ši vyjadřovat nebudeme,“ komen‑
tuje jednání mluvčí plzeňské spo‑
lečnosti Škoda JS Jan Stolár.
České firmy se o zakázku na pro‑
jektu první turecké jaderné elek‑
trárny uchází u ruské firmy Rosa‑
tom v rámci Aliance české energe‑
tiky. Do ní se v roce 2015 spojilo
13 společností, aby mohly lépe kon‑
kurovat na mezinárodních trzích.
Většina tuzemských společností
v posledních letech doufala hlavně
v získání zakázek na dostavbu dvou
bloků Jaderné elektrárny Temelín.
Soutěž ale ČEZ v roce 2014 ukon‑
čil, stavba nových bloků je v Česku
zatím v nedohlednu, a hledání pří‑
ležitostí v zahraničí se tak stalo ne‑
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mld. Kč
byla hodnota prací
na elektrárně Akkuyu,
na které si české firmy
dělaly zálusk. Dnes
se uchází o zakázky
za 2,5 až pět miliard
korun.

4800
MW

má být finální výkon
čtyř bloků turecké
elektrárny Akkuyu.
První reaktor má začít
vyrábět v roce 2023,
všechny čtyři v roce
2026.

zbytným. Hned první projekt, uhel‑
ná elektrárna Pljevlja, o kterou se
pokoušela Škoda Praha ze skupiny
ČEZ, ale alianci příliš nevyšel.
Jde o desítky milionů eur
České společnosti přitom v Turec‑
ku necílí vůbec nízko. Původně sem
chtěly dodat strojovny pro všechny
čtyři připravované bloky, kdy by
každá vyšla až na 150 milionů eur.
Celkově se tak ucházely o dodávky
za více než 15 miliard korun.
Z toho ale nakonec sešlo. „Uchá‑
zíme se nyní o dodávky pomoc‑
ných systémů, elektrostrojů a dal‑
ších. Vše je ale v jednání, takže uvi‑
díme, na čem se ve finále dohod‑
neme,“ říká dnes Jiří Šmondrk, šéf
další plzeňské firmy Doosan Škoda
Power, která je v projektu lídrem
právě s již zmiňovanou Škodou JS.
Podle něj by mohlo jít o dodáv‑
ky opět pro všechny čtyři reakto‑
ry, kdy by se u každého mělo jed‑
nat o desítky milionů eur. Celková
suma i objem dodávek nicméně zá‑
leží na konečné dohodě.
Vedle plzeňských firem se o za‑
kázky v rámci aliance uchází řada
dalších společností. Ať už se jed‑
ná o výrobce průmyslových arma‑
tur, firmu MSA, či společnost ZAT,
která se zaměřuje na automatizaci
průmyslových procesů, a další.
Pokud by firmy společně neuspě‑
ly, budou se ucházet o dodávky i sa‑
mostatně. „Zatím to neřešíme, je

to až druhá varianta. Ale je jasné,
že pokud se tak zákazník rozhod‑
ne, pokusíme se uspět aspoň tím‑
to způsobem,“ komentuje zakáz‑
ku Milan Šimonovský, majitel olo‑
mouckého výrobce průmyslových
čerpadel Sigma Group.
Společný postup ale preferu‑
jí všechny společnosti, které HN
oslovily. „Chceme získat zakázku
i s inženýringem, tam je vždy vyšší
přidaná hodnota,“ říká například
Šmondrk z Doosanu.
Vše nyní záleží na Rosatomu. Ten
je dnes ve světě v oblasti jaderných
elektráren nejaktivnější, má na sta‑
rosti drtivou většinu zhruba z pa‑
desátky reaktorů, které jsou ve vý‑
stavbě.
Úspěch na elektrárně Akkuyu
by tak českým firmám mohl po‑
tenciálně otevřít dveře i k dalším
ruským blokům, časově i geogra‑
ficky nejblíž je projekt na výstavbu
dvou plánovaných bloků maďarské
elektrárny Paks, Češi už s ruskou
firmou jednali i o případných do‑
dávkách do Jordánska.
Aby zvýšily své šance, zkouší si
s sebou společnosti přinést i státní
financování. Což je u obdobně vel‑
kých projektů běžná praxe. „Ano,
s členy aliance i s Rosatomem jsme
byli na několika jednáních v České
republice i v Rusku, zatím ale výsle‑
dek nelze předjímat,“ říká generál‑
ní ředitel státní exportní pojišťov‑
ny EGAP Jan Procházka.

Česká exportní banka a EGAP
přitom v Turecku už jeden problém
řeší – projekt elektrárny Adularya
za 12 miliard korun, který zkracho‑
val a způsobil obrovské potíže sku‑
pině Vítkovice Jana Světlíka. Při do‑
dávkách pro jaderné bloky by ale
partnerem českých firem byly tu‑
recký stát a ruská státní firma Rosa‑
tom, které jsou velmi málo rizikové.
Závislost na Rusku
Akkuyu je podobně jako většina
jaderných projektů součástí mezi‑
vládní dohody. O projektu se roz‑
hodlo v roce 2010, se samotnou
výstavbou se pak začalo již letos
na jaře, tedy dřív, než jsou vybráni
všichni dodavatelé.
Čtyři ruské reaktory o výkonu
1200 megawattů, za které má Tu‑
recko zaplatit okolo 500 miliard
korun, mají být uvedeny do provo‑
zu v letech 2023 až 2026. A až bu‑
dou hotové, pokryjí více než sedm
procent z celkové spotřeby elektři‑
ny této osmdesátimilionové země.
Jak to ale u mezivládních dohod
bývá, je u přidělování zakázek klíčo‑
vá politika. „Pokud by měl dát Rosa‑
tom českým firmám opravdu vydě‑
lat, bude za to chtít něco na oplát‑
ku. A po zrušení tendru na Temelín
a s odkládáním rozhodnutí o novém
bloku v Dukovanech nemá česká
strana žádného žolíka v rukávu,“
řekl HN jeden z dalších účastníků
jednání s ruskou firmou.

Toyota věří hybridním kamionům s umělou inteligencí
Doba, kdy budou kamiony
poháněny výhradně elektřinou,
s čímž počítá třeba americká
Tesla, je ještě docela daleko.
Myslí si to japonská Toyota,
která se v rámci své značky Hino
raději soustřeďuje na výrobu
tahačů kombinujících dieselový
motor s elektromotory. Firma
už takové hybridy vyrábí, teď
ale představila nový model
Profia, který se navíc spoléhá
na pomoc umělé inteligence.
Systém využívá dat z GPS
navigace a gyroskopických
senzorů umístěných na voze.
Podle nich pak upravuje
využívání různých pohonných
jednotek kamionu, a navíc prý
dokáže krotit jezdecké zlozvyky
řidiče. Díky tomu Profia
údajně dokáže spotřebovat až
o 15 procent méně paliva než
klasické dieselové trucky.
Hino plánuje nové chytré
kamiony vyslat na silnice
v půli příštího roku. S výrobou
zcela elektrických vozů
začne až po roce 2020. Podle
japonské firmy se zatím sázka
na „eTahače“ nevyplácí kvůli
jejich vysoké pořizovací ceně,
rozměrnosti pohonných baterií
a vysoké provozní hmotnosti.
jau
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