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Elektrina zlacnie. Firmám
ZISTENIE HN l

Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu by cena pre podnikateľov mohla klesnúť o 3,5 percenta.
©hn

Lucia Vanková
lucia.vankova@mafraslovakia.sk

Bratislava – Nižšie účty za energie. Presne takéto povolebné prekvapenie chystá pre firmy nový
minister hospodárstva Peter Žiga.
Pre HN to potvrdil hovorca rezortu Maroš Stano s tým, že znižovanie cien by sa malo dostať aj do
programového vyhlásenia vlády.
„Samozrejme, prioritou budú aj

otázky cien energií, predovšetkým
v oblasti priemyslu,“ reagoval. Práve motor našej ekonomiky – teda
priemyselné firmy, vysoké účty pri
tejto položke označujú za jeden
z kľúčových problémov. Dôvod?
Príliš vysoké poplatky, ktoré sa
skrývajú v konečnej cene pre firmy, tvrdia firmy zhodne.
„Kým na konci minulej dekády
sme na týchto poplatkoch ročne
platili zhruba päť až šesť miliónov eur, tak v poslednom obdo-

V porovnaní
s Českou
republikou sú
u nás náklady na
distribúciu vyššie
o sedem percent.

bí to bolo zhruba štyrikrát viac,“
povedal pre HN hlavný ekonóm
spoločnosti Slovnaft Marek Senkovič. Teda takmer 25 miliónov
eur ročne. Pre firmu ide po rope
o druhú najdôležitejšiu nákladovú položku, dodal Senkovič.
Podobne sú na tom aj košický
U. S. Steel či automobilky. Poplatky za distribúciu či prenos elektriny tvoria viac ako 60 percent
z jej ceny. Dotujú sa z nich napríklad obnoviteľné zdroje, ale

aj ťažba hnedého uhlia. Podľa
odborníkov je zníženie poplatkov cestou k lacnejším energiám.
„V porovnaní s Českou republikou sú u nás náklady na distribúciu vyššie o sedem percent,“ tvrdí
konateľ poradenskej spoločnosti
Prvá energetická Andrej Lednár.
Ich zníženie na rovnakú úroveň
by podľa neho mohlo stlačiť cenu
asi o 3,5 percenta.
Biznis má však omnoho väčšie
ambície. „Pri porovnaní so su-

sednou Českou republikou vidíme priestor na zníženie cien elektriny o 30 percent,“ povedal hovorca Kia Slovensko Jozef Bačé.
Či nakoniec k zlacňovaniu
skutočne dôjde, bude podľa Stana závisieť od dohody s koaličnými partnermi. Tí s tým zrejme nebudú mať problém. Napríklad národniari na tom trvali ešte pred
voľbami.
Viac na strane 3, Žiga...

Vojaci trénujú
ochranu
prominentov
Európy
Lešť – Ako správne ochraňovať VIP osoby, ktoré sa na Slovensku budú pohybovať počas nášho predsedníctva v Rade
Európskej únie? Aj to si v týchto dňoch
skúšajú príslušníci Vojenskej polície, Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ministerstva vnútra. Vo
výcvikovom priestore Lešť ich cvičí dokopy 55. Tréning má názov Ochranca.
„Skúsenosti z cvičenia môže naša Vojenská polícia využiť nielen počas predsedníctva, ale aj v rámci medzinárodného
krízového manažmentu, pri rôznych zahraničných operáciách,“ tvrdí štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marián
Saloň. Tréning včera zahŕňal napríklad
ochranu pri fyzickom napadnutí VIP osoby, pri útoku ostreľovačom či pri komplexnom útoku.
(TASR)
SNÍMKA: TASR/M. SVITOK
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INVESTÍCIE V ČÍNE

Pobočka J&T Banky v Číne: to chce jej spolumajiteľ
Bratislava – Čínski investori
majú po ovládnutí polovičného
podielu v J&T Finance Group so
svojou investíciou veľké plány.
Šanghajská firma CEFC, ktorá
minulý týždeň podpísala v Prahe dohodu o získaní 50 percent
v česko-slovenskej finančnej
skupine, plánuje preraziť s J&T
Bankou na 1,4-miliardovom čínskom trhu. „Chceme tam získať
plnú bankovú licenciu a venovať
sa všetkým oblastiam bankových služieb. Teda od retailového bankingu cez investment
až po privátne bankovníctvo,“
uviedla v exkluzívnom rozhovore pre HN Marcela Hrdá, vý-

konná viceprezidentka európskej
časti skupiny CEFC.

Podpora pre podnikateľov
J&T Banka má podľa nej ambíciu
stať sa podporou pre českých aj
slovenských podnikateľov, ktorí
budú na čínskom trhu pôsobiť.
Obzerať sa však chce aj po ďalších
trhoch. „Naším zámerom je získať
a byť akcionárom ďalšej retailovej
banky v Českej republike. O rozšírenie tohto holdingu sa chceme
usilovať aj v ďalších krajinách. Už
dnes má J&T Banka svoju pobočku v Chorvátsku a v Rusku. Výhľadovo sa tiež pozeráme na Ukrajinu,“ pripomína Hrdá.

Fakty o CEFC China
Energy Company Limited
– najväčšia súkromná
spoločnosť v Šanghaji
a šiesta najväčšia privátna
firma v Číne
– pôsobí predovšetkým
v oblasti financií, energetiky
a priemyslu
– v priemysle sa zaoberá spracovaním a obchodovaním
s ropnými, agrochemickými,
petrochemickými a plynovými
produktmi. CEFC sa celosvetovo radí do top 500 firiem
podľa magazínu Fortune

Z dohôd podpísaných počas minulotýždňovej návštevy čínskeho
prezidenta Si Ťin-pchinga v Česku vyplynula podľa nej spolupráca
J&T Finance Group s troma veľmi
veľkými a významnými bankami z Číny – ICBC, China Development Bank a Ping An Bank. S poslednou menovanou vytvorí spoločné kapitálové investičné fondy
vo výške až piatich miliárd eur.

a to prostredníctvom zastúpenia
najmenej v dvoch významných
bankách. Moderné bankové a finančné služby by v budúcnosti
radi rozšírili aj do Číny,“ pripomenul pre HN Artur Šturmankin, PR
manažér J&T Banky.
Hovoriť o konkrétnych zámeroch však zatiaľ nechce. „Zvýšenie podielu CEFC podlieha schváleniu príslušných regulačných orgánov všetkých krajín, v ktorých
J&T Finance Group pôsobí. Je to
Veľké plány v Číne
Veľké plány potvrdzuje aj samot- proces, ktorý môže trvať niekoľná banka. „CEFC a J&T Banka ko mesiacov,“ dopĺňa Šturman(NP)
majú záujem spoločne v krajinách kin.
strednej a východnej Európy poskytovať retailové bankovníctvo, Viac na strane 7, J&T Banku...
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Brusel navrhol
modernizáciu DPH
Brusel – Európska komisia včera
predstavila akčný plán, ktorý má
byť prvým krokom k jednotnému
systému dane z pridanej hodnoty
v Európskej únii. Ten je zameraný
na riešenie podvodov, podporu
podnikania a pomoc digitálnemu
hospodárstvu a elektronickému
obchodu. Plán stanovuje spôsoby
modernizácie súčasného systému
DPH. Systém má byť jednoduchší,
lepšie zabezpečený proti podvodom a výhodný pre európske podniky. Podľa stanoviska Európskej
komisie treba súčasné pravidlá
DPH čo najrýchlejšie aktualizovať
kvôli zlepšeniu podpory jednotného trhu, uľahčeniu cezhraničného
obchodu a udržaniu kroku s digitálnou a mobilnou ekonomikou.
Súčasný systém DPH pre cezhraničný obchod, ktorý nadobudol
platnosť v roku 1993, mal byť len
prechodným systémom a existuje v ňom priestor na podvody.

Komisia chce preto v roku 2017
predložiť návrh, ktorým sa zavedú
definitívne pravidlá jednotného európskeho systému DPH.
Podľa nových pravidiel by sa
cezhraničné transakcie aj naďalej
zdaňovali podľa sadzieb cieľového
členského štátu, ale spôsob, akým
sa dane vyberajú, by sa postupne
zmenil na systém odolnejší proti
podvodom. Okrem toho by sa zavedením celoeurópskeho internetového portálu mal zabezpečiť jednoduchý systém výberu DPH pre
podniky a spoľahlivejší systém získavania príjmov pre členské štáty.
Výpadky z príjmov DPH predstavovali v roku 2013 takmer 170
miliárd eur. Len cezhraničné podvody sa na celkových stratách príjmov z DPH v únii podieľajú podľa
odhadov Bruselu sumou približne
50 miliárd eur ročne. Súčasný systém DPH predstavuje veľkú administratívnu záťaž.
(TASR)
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Spravodajstvo

Carrefour nám dlhuje
tisíce, hlásia výrobcovia
MALOOBCHOD l

Reťazec hovorí, že chce generovať dostatok peňazí na ich vyplatenie.

Tatiana Jurašková

©hn

tatiana.juraskova@mafraslovakia.sk

Bratislava – Prvé problémy s platbami reťazca Carrefour zaznamenali
už na jeseň pred dvomi rokmi. Napokon sa rozhodli do siete piatich
hypermarketov svoj tovar radšej
vôbec nedodávať. „Dlh Carrefouru
je vo výške 37 800,66 eura. Na prihlásení pohľadávok práve pracuje
naše právne oddelenie,“ vysvetľuje
obchodný riaditeľ Baliarní obchodu Poprad Igor Matušek. Od konca
marca totiž plynie 30-dňová lehota, keď si veritelia môžu v rámci
reštrukturalizácie firmy Retail Value
Stores, ktorá prevádzkuje obchody
Carrefour, prihlásiť svoje pohľadávky. Popradské baliarne pritom nie sú
ani zďaleka jediné, ktoré tak urobia.

Státisíce vo vzduchu
Spoluprácu s reťazcom stopli aj Slovenské cukrovary. „Ostal nám tam
tovar, najmä kryštálový a práškový
cukor. Ten zrejme predali. Nám sú
však stále dlžní, a to 27-tisíc eur aj
s úrokmi za omeškanie,“ konštatuje
prokurista Slovenských cukrovarov
Dušan Janíček.
Spoločnosť svoju pohľadávku už
prihlásila správcovi reštrukturalizácie. Keďže prihlasovanie veriteľov ešte prebieha, zatiaľ nie je jasné, koľkým dodávateľom ostali v rukách nevyplatené faktúry. „Rovnako
nevieme odhadnúť, o akú presnú

výšku škôd ide. Podľa prvých odhadov sa budú určite pohybovať v státisícových sumách,“ uvádza hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana
Holéciová.
Medzi veriteľmi sú však aj členovia komory. „Všeobecne situáciu
vnímajú všetci dotknutí potravinári,
členovia SPPK, ako veľmi nepriaznivú. Zároveň vyjadrili svoje obavy
zo vzniku veľkých škôd, ktoré neuspokojením ich pohľadávok uvedenou spoločnosťou hrozia,“ pokračuje Jana Holéciová.

Precedens zvaný Váhostav
Aj preto komora odovzdala list ministerstvu pôdohospodárstva. „Spoločnosť Retail Value Stores uhrádzala svoje splatné záväzky tak, že dlhodobo a opakovane nerešpektovala
plynutie lehôt splatnosti, uhrádzala
neskôr splatné faktúry pred skôr
splatnými, čím vedome zvýhodňovala niektorých svojich veriteľov
a marila uspokojenie iných veriteľov,“ píše sa v liste.
Komora zároveň navrhla ako
možné riešenie odkúpenie pohľadávok štátom. Rezort pôdohospodárstva momentálne situáciu vyhodnocuje. „Ministerka Gabriela Matečná
poverila odborné sekcie vypracovaním analýzy, aké možnosti má
v tomto prípade rezort a ako dokáže pomôcť odberateľom. Treba zároveň uviesť, že aj ministerstvo si
uplatnilo svoje pohľadávky za neu-

práve pre problémy s platbami i nezmyslenými pokutami.

Aj ministerstvo si
uplatnilo svoje
pohľadávky za
neuhradené
pokuty.
Peter Hajnala,
hovorca ministerstva
pôdohospodárstva
hradené pokuty,“ tvrdí hovorca rezortu pôdohospodárstva Peter Hajnala.
Vykupovanie pohľadávok štátom
však viacerí neočakávajú. „Takýto
návrh považujem v trhovej ekonomike za nezmyselný a nerealizovateľný, došlo by k vytvoreniu precedensu. Samozrejme, že takéto návrhy vznikajú, keďže štát takýto
postup zvolil pri riešení situácie vo
Váhostave,“ myslí si Igor Matušek.
Úlohou štátu by podľa neho mala
byť skôr prevencia.
To, že reťazec má problémy, bolo možné badať už dlho. „Všetkým
bolo jasné, kam toto smeruje. Bola len otázka času, kedy. Podnetov
na tento subjekt bolo podľa môjho
názoru určite dosť, a teda bol tu aj
priestor zasiahnuť oveľa skôr,“ hovorí Ján Husák, obchodný riaditeľ
Tatranskej mliekarne. Tá do Carrefouru nedodáva už niekoľko rokov,

Dodávať a dúfať
Dodávatelia potravín od reštrukturalizácie očakávajú aspoň čo najväčšie uspokojenie pohľadávok.
O tom, v akej miere sa tak stane, sa
rozhodne až po schválení reštrukturalizačného plánu. „Samozrejme, na
to, aby reštrukturalizačné konanie
mohlo úspešne skončiť, je potrebné,
aby obchodná činnosť dlžníka bola
vykonávaná, a teda aby sa tovar predával. Teda tým, že dodávatelia budú dodávať tovar do RVS, podporia
tvorbu zisku v RVS, kde tento zisk
bude následne použitý na úhradu
predreštrukturalizačných pohľadávok dodávateľov,“ hovorí Beáta
Bobková z Retail Value Stores. Spoločnosť podľa nej rokuje s rôznymi,
tak doterajšími, ako aj potenciálnymi novými dodávateľmi, ohľadne
podmienok spolupráce. A jej cieľom je obnoviť dôveru a rozvinúť
obchodnú činnosť tak, aby firma
dokázala uspokojiť potreby zákazníka a zároveň generovať dostatok
peňazí na uspokojenie pohľadávok
jej veriteľov. Podľa odborníka však
reťazec za posledné dva roky stratil
dobré meno. „Komunikoval nekorektne, neplatil dodávateľom a slabo zásoboval hypermarkety. Stratil
dobré meno aj u kupujúcich, a to je
v maloobchode najvážnejšie,“ dodáva maloobchodný analytik Ľubomír
Drahovský.

HN13411

HN13406

Ponúkam na predaj výrobno-obchodnú spoločnosť, zameranú na výrobu
katonáže, obalového materiálu so sídlom v Kežmarku. Firma s dlhodobou
históriou, s istými zákazkami, vo veľmi dobrej ﬁnančnej kondícii bez akýchkoľvek
úverov. Ponúka sa na predaj s nehnuteľným a hnuteľným majetkom.
V prípade seriózneho záujmu prosím kontaktovať na:
omegaplasting@omegaplasting.sk, tel: 00421 910 881 555
HN13405

Štrajk ochromil grécke letiská aj štátne médiá
Atény – Zamestnanci gréckeho verejného sektora vstúpili včera do 24-hodinového štrajku, ktorý ochromil prevádzku letísk, škôl, nemocníc i štátnych médií.
Štrajkujúci touto formou protestujú proti
dôchodkovým a daňovým reformám, kto-

ré v rámci úsporných opatrení požadujú
od Grécka medzinárodní veritelia. Do
práce nenastúpili ani letoví dispečeri, čo
si vynútilo uzavretie medzinárodného letiska v Aténach a rušenie letov. V školách
sa nevyučuje a štátne nemocnice i zá-

chranná služba fungujú len v núdzovom
režime. Štrajk vyhlásili vplyvné odbory
združujúce približne pol milióna zamestnancov verejného sektora a dôchodcov.
Predáci odborov varovali, že po aktuálnom jednodňovom štrajku bude nasledo-

v prvom štvrťroku prevádzkový
zisk na úrovni 6,6 bilióna wonov,
čo je päť miliárd eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka, keď
firma dosiahla prevádzkový zisk
šesť biliónov wonov, to znamená
rast o 10 percent.
(TASR)

dňa ruku s učiteľmi je vraj proti ich
viere, pretože sa nesmú dotýkať
cudzích žien. Škola im preto tento
zvyk odpustila. Kritici však namietajú, že je to neoddeliteľná súčasť
miestnej kultúry.
(RED)

vať 48-hodinový, ak vláda predloží sporné reformy na schválenie parlamentu.
Reforma dôchodkov by mala priniesť
úspory 1,8 miliardy eur a ďalších 1,8 miliardy balík nepriamych daní, napríklad
za tabakové výrobky a palivá.
(TASR)

V SKRATKE

Samsungu sa darí
nad očakávania
Soul – Juhokórejská spoločnosť
Samsung Electronics zaznamenala
za prvý kvartál lepší než pôvodne
očakávaný prevádzkový zisk, ku
ktorému podľa všetkého prispel
úspešný predaj smartfónov Galaxy
S7. Spoločnosť uviedla, že na základe predbežných údajov dosiahla

HN13402

Útočník z Bruselu
Moslimskí chlapci brigádoval
odmietli podať
v europarlamente
ruku učiteľke
Bern – Švajčiarsko rieši prípad
dvoch moslimských chlapcov vo
veku 14 a 15 rokov, ktorí odmietli
podať ruku svojim učiteľkám.
Miestny zvyk potriasť si pred začiatkom a po skončení školského

Brusel – Jeden z mužov, ktorí sa
podieľali na teroristických útokoch
v Bruseli, pred rokmi pracoval
v Európskom parlamente ako upratovač. „Pred siedmimi a šiestimi
rokmi pracoval počas jedného mesiaca jeden z páchateľov teroristic-

kých útokov v Bruseli pre upratovaciu firmu, s ktorou mal v tom čase Európsky parlament uzavretú
zmluvu,“ uviedol vo vyhlásení hovorca parlamentu Jaume Duch
Guillot. Upratovacia firma podľa
neho musela doložiť, že najatý človek nemal žiadny kriminálny
záznam. Podľa zdrojov stanice BBC
išlo o Najima Laachraouiho, ktorý
sa odpálil na letisku Zaventem.
(RED)

