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PROGNÓZA

V roce 2018 budou
dvěmiliardy
chytrých telefonů
ŘÍM Celosvětový prodej chytrých
telefonů se má do roku 2018 zvý-
šit na více než dvě miliardy kusů
z letošních očekávaných 1,25 mi-
liardy. Uvedla to agentura
ANSA s odvoláním na prognózu
výzkumné společnosti ABI Re-
search. Teprve loni prodej chyt-
rých telefonů překonal hranici
jedné miliardy. Růst mají táh-
nout hlavně rozvíjející se země.
Nejoblíbenějším chytrým telefo-
nem na trhu je v současnosti
podle ABI přístroj iPhone 5S fir-
my Apple.

ZÁSILKY

Pošta chce pobočky
na bázi franšízy
PRAHA Česká pošta chce mít do
dvou let zhruba 200 poboček pro-
vozovaných na bázi franšízy s lo-
gem pošta Partner. V příštím roce
by také po pěti letech měly stoup-
nout mzdy zaměstnanců pošty.
Oznámil to generální ředitel České
pošty Martin Elkán. Klasických po-
boček pošty je nyní 3167, franšízo-
vých míst pošta Partner 49.

AKVIZICE

Švýcarský Lindt míní
koupit americký
Russell Stover
WASHINGTON Švýcarský výrobce
čokolády Lindt & Sprüngli jedná
o koupi amerického výrobce cukro-
vinek Russell Stover. Cena by se
mohla pohybovat kolem 1,4 miliar-
dy USD (28,2 miliardy Kč). Podle
listu Financial Times jednání ještě
neskončila, dohoda by však mohla
být oznámena již tento týden. Rus-
sell Stover je podle tržeb třetím nej-
větším výrobcem cukrovinek
v USA. Známý je hlavně svými
bonboniérami. Lindt vyrábí kvalit-
ní tabulkovou čokoládu, známý je
i čokoládovými pralinkami Lindor
a velikonočními zajíčky balenými
ve zlaté hliníkové fólii.

Zdroj: ČTK

Klienti realitní kanceláře
Reality 21 už několik měsíců
kritizují vágní postup policie.

TOMÁŠ PLHOŇ

PRAHA Zákazníkům realitní kance-
láře Reality 21, kteří přišli dohro-
mady o desítky milionů korun, sví-
tá malá naděje. O jejich případ se
zajímá vrchní státní zástupkyně
Lenka Bradáčová a ve vyšetřová-
ní, které dosud nikam nevedlo, na-
řídila prověrku.

Na kauzu Reality 21 upozornily
LN už v polovině května. Přibliž-
ně padesát klientů svěřilo této rea-
litní kanceláři na přelomu let 2011
a 2012 prodej svých nemovitostí.
Své závazky zpočátku kancelář
skutečně splnila. Kupce jim našla
a zprostředkovala prodej. Klienti
ale peníze za své domy a byty ni-
kdy neviděli. Skončily v advokátní
úschově právníka Miloše Vlasáka,
odkud putovaly neznámo kam. Cel-
kem tak přišli o 70 milionů korun.

Stovky místo milionů
Proč by se o poměrně jasný případ
zpronevěry měla zajímat vrchní
státní zástupkyně? Vyšetřovatelé
zatím skončili ve slepé uličce a
podle samotných klientů na svou
práci intelektuálně nestačí a sou-
středí se na vršení vyšetřovacího
spisu. „Sice mne už přešlo podezře-
ní, že by naši vyšetřovatelé byli
zkorumpováni, možná je to ale o to
horší: devět z deseti vyšetřovatelů
by postupovalo stejně hloupě,“ stě-
žuje si Jan Maršálek, jeden z podve-
dených klientů.

Policie v současnosti provádí
dvě šetření. Terčem jednoho z nich
je právě advokát Vlasák, na kterého
podali trestní oznámení jak klienti
realitní kanceláře, tak samotná spo-
lečnost Reality 21. Koncem září
2012, tedy jen několik týdnů poté,
co vyšlo najevo, že s jeho advokát-
ní úschovou jsou nějaké potíže, ho
policie zadržela a umístila do vaz-
by. Na jeho účtě už v té době zbýva-
lo jen několik stovek korun. I přes
trestní stíhání pro podezření z roz-
sáhlé zpronevěry policie po deseti
měsících Vlasáka propouští z vaz-
by. Advokáta se LN nepodařilo

kontaktovat. Ještě větší potíž však
podvedení klienti vidí u druhého
trestního oznámení, které podali na
samotnou kancelář Reality 21, mi-
mochodem franšízu mezinárodní
sítě Century 21. Když Maršálek
a ostatní zjistili, že v advokátní
úschově peníze nejsou, žádali část-
ku právě po realitce. Ta ale veškeré
požadavky odmítla s tím, že s advo-
kátem Vlasákem spolupracovala na
základě zprostředkovatelské smlou-
vy a nemůže nést odpovědnost za
splnění závazků třetí strany.
S tím se ale klienti kanceláře odmí-

tají spokojit. Jak sami tvrdí, advo-
kát Vlasák poskytoval své služby
přímo ve stejné budově, kde sídlila
Reality 21. Jeho prostory navíc
měly být označeny jako obchodní
oddělení a na internetových strán-
kách byl prezentován jako člen
právního týmu kanceláře. Za Vla-
sákovy služby navíc klienti zvlášť
neplatili. Jeho služby byly zahrnu-
ty v provizi, kterou si Reality 21
účtovala.

Policie, konkrétně 3. oddělení
odboru hospodářské kriminality
v Praze, ale vyšetřování realitní kan-

celáře odložila. „Odložení usnesení
je skandálně neprofesionální. Krom
četných pravopisných chyb lze za-
znamenat chyby v argumentaci
a zmatečnost, vybrané části výpově-
di vyslýchaných osob jsou prezento-
vány jako pravda, aniž by bylo pro-
vedeno dokazování,“ říká Maršá-
lek. Společně s dalšími klienty také
proti zastavení vyšetřování podal
stížnost a nakonec skutečně dosáhl
jeho obnovení. Ovšem jen na krát-
kou chvíli, než ho policie opět uza-
vřela s tím, že k trestnému činu
nedošlo.

Také proto se podvedení klienti
obrátili na šéfku Vrchního státního
zastupitelství v Praze Lenku Bradá-
čovou. Ta nejen že nařídila prověr-
ku a její úřad bude na celý proces do-
hlížet, ale zároveň zadala dozorující-
mu státnímu zastupitelství přezkou-
mat postup policie. „Nařídila jsem
provést dohledovou prověrku, s je-
jímž výsledkem budete seznáme-
na,“ píše Bradáčová v dopise Daně
Krudencové, jedné z podvedených
klientek, který mají LN k dispozici.
O výsledcích dohledu by mělo být
jasno během několika dní.

ZPRÁVY DNE

Okradení klienti mají šanci

JAN ŽIŽKA

PRAHA Definitivně pryč je doba,
kdy ve Velké Británii převládal ná-
zor, že je jedno, kdo kupuje tamní fir-
my. Neplatí už totiž základní předpo-
klad, že i nový majitel bude rozvíjet
britskou ekonomiku, výzkum, udržo-
vat pracovní místa a odvádět Spoje-
nému království daně. Ministr ob-
chodu Vince Cable o víkendu ozná-
mil, že noví investoři se budou mu-
set zavázat k udržení pracovních
míst a výzkumu v zemi. „Od těchto
závazků nesmí nikdo utéct,“ prohlá-
sil Cable podle agentury Reuters. Te-
levize Sky News uvedla, že se Cable
bojí „eroze britské znalostní základ-
ny“.

Cable zastupuje menšího koaliční-
ho partnera – liberální demokraty,
na nových pravidlech se už ale údaj-
ně dohodl také s konzervativci. Po-
kud se nový majitel firmy na brit-
ském území k něčemu zaváže a poz-

ději svá pravidla poruší, zřejmě mu
budou podle nového zákona hrozit fi-
nanční sankce.

Liberální demokraté pak nejspíš
budou navrhovat ještě přísnější opat-
ření, podle nichž by vláda mohla za-
sáhnout i do rozhodnutí na korporát-
ní úrovni. „Potřebujete poslední in-
stanci, kdy může vláda zasáhnout
a dovolat se veřejného zájmu,“ vy-
světlil Cable.

Kdo má vlastně na svědomí ko-
nec „tržního idealismu“ v Británii?
Velkou roli zde sehrála americká
potravinářská firma Kraft, která
v roce 2010 koupila britského riva-
la Cadbury. Kraft slibovala, že za-
chová v provozu jednu z britských
továren nedaleko Bristolu. Během
jediného týdne však změnila názor
a oznámila její uzavření.

„Převzetí Cadbury změnilo po-
hled na akvizice v Británii,“ uvedla
BBC. Některá přísnější pravidla
Londýn zavedl už v roce 2011,

podle kritiků však byla bezzubá.
Zahraniční zájemci o britské firmy
od té doby musí o svých záměrech
informovat regulátora, kterým je
takzvaný panel pro převzetí a fúze
v Londýně. Společnost, které „hro-
zí“ převzetí, zase musí poskytnout
údaje o zájemcích. Logika je jasná
– někteří uchazeči se cítili silnější
právě proto, že zůstávali v anony-
mitě.

Novou vlnu obav ale vyvolal le-
tošní případ, kdy se o britskou far-
maceutickou společnost AstraZene-
ca zajímal americký koncern Pfi-
zer. Ten podle nových pravidel in-
formoval o svých záměrech, slíbil
dokončení výzkumného centra
v Cambridgi, udržení továrny v se-
verní Anglii a zachování minimál-
ně pětiny svých výzkumníků ve
Velké Británii. Jenže tyto závazky
měly i svá slabší místa – byly by
fakticky pouze na pět let, a přede-
vším by nemusely být dodrženy,

kdyby „se významně změnily okol-
nosti“. Lídr opozičních labouristů
Ed Miliband označil ujišťování Pfi-
zeru o svých dobrých záměrech za
„bezcenné“. Odpor šéfů britské fir-
my s podporou části politiků nako-
nec plány Pfizeru překazil, ale zřej-
mě jen dočasně. Akvizice by se
měla vrátit do hry ještě letos.

I to může být důvod, proč hodlá
Vince Cable spěchat. Jeho rázný
postoj jinak není příliš překvapivý,
protože právě Cable se proslavil
jako kritik „excesů kapitalismu“ –
včetně například chování bankéřů
a jejich odpovědnosti za finanční
krizi. Na druhé straně Cable odmí-
tá, že by hrál vyloženě na naciona-
listickou strunu. Nová pravidla se
nemají týkat jen ochrany tradič-
ních britských firem, ale všech, kte-
ré ve Spojeném království působí.
Mezi ně patří třeba i indický
konglomerát Tata, největší zaměst-
navatel v britském průmyslu.

2011
Kancelář uzavírá smlouvu s advokátem Milošem

Vlasákem. Ten pracuje přímo v její budově a pro
Reality 21 spravuje advokátní úschovu.

1999
Realitní kancelář

Reality 21 zahajuje
svoji činnost.

Srpen 2012
Někteří klienti, jejichž nemovitosti byly prodány,

neobdrželi od advokáta platbu. Následně Reality 21
ukončuje spolupráci a podává trestní oznámení.

Červen 2014
Lenka Bradáčová nařizuje

dohledovou prověrku.

Únor 2013
Začíná vyšetřování

společnosti Reality 21.

NA PRODEJ

Lenka Bradáčová nařizuje 

Prosince 2013
Policie vyšetřování

odkládá s tím, že
k trestnému činu nedošlo.
Klienti podávají stížnost
a vyšetřování je následně
obnoveno.

ILUSTRACE SHUTTERSTOCK / ZR

Září 2012
Advokát Miloš Vlasák je zatčen. Klienti žádají zpět

své peníze, ale nedostávají nic. Na Vlasákových
účtech zbývají stovky korun.

Květen 2014
Policie znovu ukončuje vyšetřování.

Klienti se obracejí na vrchní státní
zástupkyni v Praze Lenku Bradáčovou.

Představenstvo společnosti s firmou
ENERGOAQUA, a. s.,

se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, IČ: 155 03 461
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B., vložka 334

oznamuje, že řádná valná hromada
konaná dne 28. května 2014

rozhodla o výplatě dividend za rok 2013

1) Výše dividendy
Dividenda činí 200,00 Kč před zdaněním na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč,
resp. 1,60 Kč před zdaněním na každou akcii o jmenovité hodnotě 8,00 Kč.
2) Rozhodný den
Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je 1. červenec 2014.
3) Termín splatnosti dividendy
Dividenda je splatná do 31. 12. 2014. Dividenda připadající na akcie vydané v zaknihované
podobě bude vyplacena akcionářům, kteří jsou uvedeni ve výpisu emitenta k rozhodnému
dni pro výplatu dividendy a sdělí společnosti číslo bankovního účtu určeného k výplatě
dividendy. Dividenda připadající na akcie vydané v listinné podobě ve formě na jméno
bude vyplacena osobám uvedeným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro výplatu
dividendy pouze na bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby
ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
4) Způsob výplaty dividendy
Výplata dividendy bude provedena společností na její náklady a nebezpečí pouze bez-
hotovostním převodem. Akcionář odpovídá za správnost údajů uvedených v evidenci
zaknihovaných cenných papírů a v seznamu akcionářů, kteří mají listinné akcie na jméno.
Zahraničním akcionářům bude dividenda zdaněna na základě smlouvy o zamezení dvo-
jího zdanění, pokud předloží doklad o tom, že jsou osobami majícími bydliště či sídlo ve
smluvním státě.
5) Zástavní právo a správa akcií
V případě výplaty dividendy připadající na akcie, k nimž je zřízeno zástavní právo, bude di-
videnda vyplacena zástavci pouze s předchozím písemným souhlasem zástavního věřitele.
V případě správce akcií ve smyslu § 36 odst. 6 zákona o cenných papírech vyplatí společnost
dividendu majiteli akcií za předpokladu předložení dokladu, z něhož bude zřejmé, že byl
majitelem akcií společnosti k rozhodnému dni.
6) Povinnost sdělit číslo bankovního účtu – listinné akcie na jméno
Akcionáři, kteří mají listinné akcie na jméno, jsou povinni sdělit společnosti číslo svého
bankovního účtu pro účely zápisu do seznamu akcionářů podle zákona č. 134/2013 Sb.,
o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dal-
ších zákonů.
7) Povinnost sdělit číslo bankovního účtu – zaknihované akcie namajitele
Společnost upozorňuje akcionáře, že dle rozhodnutí valné hromady bude vyplácet dividen-
dy pouze bezhotovostně na účet akcionáře. Společnost proto opakovaně vyzývá akcionáře,
kteří mají akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč v zaknihované podobě, aby do-
plnili údaje uvedené v evidencí zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozi-
tářem cenných papírů, a to o číslo účtu u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve
státě, jenž je plnoprávným členemOrganizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a toto
číslo účtu současně sdělí společnosti.

Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a. s.

INDEX PX EUR (Kč/EUR) USD (Kč/USD) ZLATO (USD/
tr. unce) ROPA (USD/

barel)

PRAHA Podle výzkumu Světového
ekonomického fóra jsou v České re-
publice druhé nejhorší podmínky
pro rozjezd podnikání ze všech
zemí Evropské unie. Zástupci do-
mácích firem účastnících se studie
označili tuzemské prostředí pro za-
čínající podnikatele jako nepřízni-
vé, což zařadilo ČR jen těsně před
poslední Španělsko.

„Je to další ze studií, které nás
pořád nestaví do zrovna pozitivní-
ho světla. Založení firmy, ať už

z hlediska procesního nebo časové-
ho, je v tuzemsku stále náročné,“
uvedl Michal Gabriel, ředitel facto-
ringové společnosti Bibby Finan-
cial Services, která se na začínající
firmy (startup) zaměřuje.

Začínající podnikatelé jsou na-
víc často závislí na jednom či dvou
dominantních odběratelích. Poměr-
ně dlouho trvá, než se jim podaří za-
jistit si určitou stabilitu. „Také
u nich výrazně pokulhává finanční
řízení firmy a tím klesá možnost

získat finance od bankovního ústa-
vu. Na startupové podnikání, které
je hodně rychlé, nejsou banky při-
praveny. Nejsou schopny poskyt-
nout rychlý úvěr. Startup přitom
většinou nefunguje déle než tři
roky,“ uvedl Jan Beránek ze serve-
ru Lupa.cz.

Řada začínajících podnikatelů
tak využívá jiné formy provozního
financování. „Factoring je flexibil-
nější, věnuje se spíš budoucnosti
než minulosti. I malá firma, která

začíná s nízkými, stotisícovými ob-
raty za měsíc, může mít zajímavé
zakázky a odběratele. Sledujeme ri-
ziko odběratelů, čímž eliminujeme
krátkou dobu historie firmy. Posky-
tujeme peníze na jejich zakázky,“
upozornil Gabriel.

Podle výzkumu Světového eko-
nomického fóra udělalo v ČR ale-
spoň základní krok k založení fir-
my pouze 15 procent obyvatel, což
je nejhorší výsledek ze všech zemí
Evropské unie. čtk

+1,82 % 0,00 % +0.01X % -0.15 % -1.07 %

Brity opouští tržní idealismus

inzerce

V Česku se podniká obtížně
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