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Sýkora končí ve vedení Lesů ČR
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Česko čeká příval cizích řetězců

Jak to vidí

Tajemství

Na trhu se příští rok objeví americké fast foody, německé pekárny nebo automaty na zlaté šperky

PETRA JŮZLOVÁ

Jaké obchodní řetězce by se v ČR
měly objevit

PRAHA Třetí největší kavárenský ře-

tězec na světě Coffee Bean, první
prodejní automat na prodej zlata
a šperků Gold to Go, australská síť
kaváren Gloria Jean’s Coffees
nebo německá jednička na trhu se
samoobslužnými prodejnami pečiva backWERK. Tyto řetězce mají
společnou jednu věc – chystají se
do České republiky.
Jako první plánuje otevřít síť
svých kaváren americký Coffee
Bean. Už příští rok na jaře by se tak
čeští zákazníci mohli dočkat první
z 15 až 20 kaváren.
Zhruba ve stejnou dobu by mohl
přijít do Česka i německý Futterhaus. Ten má druhou největší síť
specializovaných prodejen pro domácí mazlíčky v Německu a v Česku by se měl spojit s domácím partnerem. „Je pravdou, že pro německý koncept Das Futterhaus jsme získali vážného zájemce pro společné
podnikání, a to formou joint venture,“ potvrzuje Aleš Tulpa, jednatel poradenské a zprostředkovatelské společnosti Avex, a dodává, že
firma má zájem o velmi rychlou expanzi na tuzemský trh.

Americký
řetězec s pizzou

Americký
fastfoodový řetězec
s hamburgery apod.

Papa John’s

během několika
měsíců

CKE Restaurants
zřejmě příští rok
Australský
kavárenský
řetězec

Gloria
Jean’s Coffees

Americký
cukrářský
řetězec
prodávající
zmrzlinové
dorty

je v rámci podzimní emise spořicích státních dluhopisů objednávky za téměř 31 miliard korun. Objednávky je podle ministerstva
nutné uhradit do pondělí 19. listopadu. Úřad původně plánoval prodat dluhopisy maximálně za 20
miliard korun. Zájemci si mohli
pořídit prémiový dluhopis s tříle-

na jaře 2013

(Kč/akcii)

697

-1,96%
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hledá partnery

Das Futterhaus

tou splatností a průměrným ročním výnosem
2,77 procenta, pětiletý
kuponový
dluhopis
s průměrným ročním
výnosem 3,22 procenta, pětiletý reinvestiční spořicí dluhopis s ročním výnosem 3,41
procenta,
1,5letý diskontovaný
dluhopis
s výnosem

ČEZ

zřejmě příští rok

Německý
obchod se zbožím
pro domácí mazlíčky

síle a nízkým nákladům. V Evropě
navíc cítíme hlad po známých a zavedených amerických značkách,“
vysvětluje Christopher Chrysanthou, manažer amerického gastronomického řetězce Bennigan’s, který by se zřejmě už příští rok mohl
objevit i na tuzemském trhu.
Jeho slova pak potvrzují i další
odborníci. „Obzvlášť v oblasti služeb není nabídka na českém trhu stále srovnatelná s širokou škálou služeb nabízených ve Spojených státech a mnohdy ani s jejich kvalitou.

KB

(Kč/akcii)

3 694

-1,31%

hledá partnery

FasTracKids

Clarks

v příštích dvou
letech

Německý
řetězec
samoobslužných
prodejen
s pečivem

backWERK

Dairy Queen

Americký řetězec
specializující
se na vzdělávací
programy
pro děti

Britský
řetězec s obuví

možná příští
rok

PRAHA Ministerstvo financí evidu-

Americký
fastfoodový řetězec

příští rok

Cold Stone
Creamery

Lidé chtějí dluhopisy
za 31 miliard korun

-1,17%

Bennigan’s

zřejmě příští rok

na jaře 2013

DLUHOPISY

966,18

Denny’s

hledá partnery

Americký
gastronomický
řetězec

Americký
kavárenský řetězec

ZPRÁVY DNE

PX

onec Svatopluka Sýkory
v čele státního podniku
Lesy ČR se odbyl přesně
v duchu této firmy. Zcela neprůhledně. Jako by se Sýkora prostě
rozhodl a z měsíce na měsíc odešel. Bez vysvětlení, bez uvedení
důvodů. Ministerstvo zemědělství také mlčí. A na stránkách
Lesů nebylo včera o odchodu
šéfa ani slovo.
Jako vždy, když tato firma
něco nechce komentovat. Což
dělá poměrně často. Volné pole
je opět ponecháno spekulacím.
Jedna například tvrdí, že Sýkora – o jehož pádu se s přestávkami mluví od počátku Nečasovy
vlády – má být první obětí na cestě ODS k očistě. Pokud je to pravda, nebylo by asi těžké Sýkoru
přimět k odchodu, firma má na
krku kauz víc, než je zdrávo. Stačilo by třeba otevřít na jakékoli
straně zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu. Má-li však Sýkora posloužit jako obětní beránek, proč
není obřadně zaříznut před zraky
veřejnosti? Naskýtá se další spekulace, a sice že správce lesního
penězotoku, pokud by byl zahnán
do úzkých, by mohl také o lecčem vyprávět. A to že není v zájmu žádné z partají, které se dělí
o dohled nad firmou. Tiché odsunutí Sýkory a brzké „nasunutí“
jiné figury na jeho místo, pokud
je na těchto
spekulacích
něco pravdy,
by nebylo
zase tak dobrou zprávou.
Ani pro Lesy,
ani pro ODS.

Americký
restauratérský
řetězec

Americký
gastronomický
řetězec

Applebee’s

Pekařství a zdravé fast foody
Co nejdříve expandovat do Česka
by pak chtěl i další německý řetězec backWERK. Síť samoobsluh
s čerstvým pečivem má v Německu více než 300 prodejen a každý
rok otevře na 80 nových.
Z Německa je i další zájemce
o podnikání na českém trhu, firma
Ex Oriente Lux AG. Ta vlastní
značku Gold to Go a na frekventovaných místech, jako jsou například letiště, kasina, hotely nebo obchodní centra, provozuje síť automatů na prodej zlata, šperků nebo
třeba mincí a medailí. V Česku podle informací LN hledá partnery
a první automaty se zlatem by se
mohly objevit už příští rok.
Do Česka se také chystají britské a australské společnosti a zhruba desítka amerických firem a gastronomických řetězců. Láká je poptávka spotřebitelů po světově zavedených značkách.
„Česko má jednu z nejstabilnějších a nejvíce prosperujících ekonomik po konci komunismu ve střední a východní Evropě. Je navíc
atraktivní destinací pro zahraniční
investory i díky své centrální poloze, dobře kvalifikované pracovní
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zřejmě příští rok

The Coffee
Bean
& Tea Leaf

DALIBOR MARTÍNEK

Američtí franšízoři vidí v českém
trhu velikou příležitost,“ vysvětluje
Stuart Schaag, obchodní rada na
Velvyslanectví USA v Praze.
V Česku by se podle něj měl
brzy objevit i americký gastronomický řetězec Applebee’s, síť fast
foodů CKE Restaurants prodávající „zdravé“ burgery značky Carl’s
Jr. a Hardee’s, síť pizzerií Papa
John’s, kuřecí fast food Pollo Tropical nebo síť restaurací Denny’s. Ty
mají na 2100 poboček v osmi zemích světa a každý rok obslouží ko-

2,05 procenta a sedmiletý
protiinflační dluhopis. Ten
je úročen podle míry inflace. Stát na úrocích z dluhopisů nyní bude platit víc,
než kdyby si peníze půjčoval na mezinárodních trzích. Rozpočet bude
podle obchodního ředitele společnosti Conseq Lukáše Váchy u
těchto dluhopisů
chudší z každé půjčené miliardy korun zhruba o 20 milionů,
„Pravdou

O2

(Kč/akcii)

369

-0,54%

ERSTE
-1,86%

BrightStar Care
hledá partnery

lem 300 milionů hostů. Roční tržby
firmy činí dvě miliardy dolarů.
Lékaři i luxusní bižuterie
Kromě restaurací a fast foodů se
v Česku objeví i další americké firmy. Podle Schaaga se na tuzemský
trh brzy chystá třeba společnost
FasTracKids specializující se na
vzdělávací programy pro děti, Granite Transformations vyrábějící
dlaždice z netradičních materiálů
nebo společnost BrightStar Care,
která provozuje řetězce s lékařskou

ovšem je, že drobní střádalové
jsou pro stát stabilnější věřitel než
velcí hráči,“ dodal Vácha.
DLUHOVÁ KRIZE

Kypr už brzy požádá
o finanční pomoc
BRUSEL Kypr si možná už tento týden podá žádost o mezinárodní finanční pomoc. Novinářům v Bruselu to řekl kyperský ministr financí Vasos Siarlis. Podle něj se čeká
už jenom na hodnotící zprávu, kterou zpracovávají zástupci takzva-

(Kč/akcii)

512,80

Americký řetězec
poskytující lékařské
služby a domácí péči

EUR

(Kč/EUR)

25,45
-0,35 %

Americký
řetězec prodávající
dlaždice
z neobvyklých
materiálů

Granite
Transformations

DNES V P&B

hledá partnery

a pečovatelskou službou. „Zejména
u vyšší střední vrstvy je velká poptávka po službách zdravotní péče
mimo oblast veřejného pojištění,“
říká William Edwards, generální ředitel Edwards Global Services, která BrightStar Care zastupuje.
Během dvou let chtějí v Česku
založit také pobočky britský obuvnický řetězec Clarks, který tady už
jeden franšízový obchod má, srbská firma s luxusní bižuterií City
Fashion a švýcarský výrobce lůžkových systémů Airlux.

né trojky. „ Jak víte, zástupce ‚trojky‘ teď máme na Kypru, jsou tam
už několik dnů. Děláme solidní pokrok a já doufám, že do konce týdne dojdeme i k solidnímu výsledku,“ řekl ministr.
KONTROLA POTRAVIN

Bendl mění pravidla
kontroly potravin
PRAHA Ministerstvo zemědělství
chystá největší změnu potravinového práva za 15 let, řekl ministr zemědělství Petr Bendl. Navržená

USD

(Kč/USD)

20,05
-0,65 %

ZLATO

DIÁŘ
INVESTORA
Jiří Škop

analytik
Komerční banky

Čínský průmysl
ožívá
Dlouhodobě bude Čína
nevyhnutelně zpomalovat. Ale
z krátkodobého pohledu existují
známky oživení. STRANA 16

novelizace dvou zákonů mimo
jiné rozšiřuje kontrolní kompetence resortu i na oblast veřejného
stravování. Zároveň by měly
vzrůst postihy za klamání při prodeji potravin. Proti změnám se
však postavil ministr zdravotnictví
Leoš Heger. Tomu vadí, že by hygienici přišli o pravomoc kontrolovat prostředí ve zpracování potravin. Bendl však odkazuje na nedávnou kauzu s otravami metylalkoholem, kdy byla státní správa kritizována za roztříštěnost kontrol.
Zdroj: ČTK

(USD/
troyská unce)

1729
-0,06 %

ROPA

(USD/
barel)

109,9
-1,26 %

