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 CZK/EUR • 25,605 / +0,045 Kč       CZK/USD • 22,072 / +0,149 Kč       PX • 1087,50 /  –0,28 %       BITCOIN • 7098,00 $ / +2,34 %       ZLATO • 1219,00 $ / –0,01 %

O důchodech reálně 
rozhodnou komunisté
Komunisté si znovu užijí 
svoji roli jazýčku na va-
hách. Záleží jen na nich, 
zda projde návrh koalice 
ANO a ČSSD na přilepšení 
důchodcům, nebo senátní 
předloha podporovaná 
opozicí.  str. 2

PPF bojuje o schválení 
koupě Novy
Skupina PPF podala 
správní žalobu k bul-
harskému Nejvyššímu 
správnímu soudu proti 
červencovému verdiktu 
tamní Komise pro ochra-
nu hospodářské soutěže, 
která jí zabránila v koupi 
místní mediální jedničky, 
televize Nova.  str. 6

Na operativní leasing  
si lze pořídit už i kolo
Český podnikatel Michal 
Bařina spustil službu 
operativního leasingu 
na jízdní kola s názvem Ko-
loNaOperak. Ta v první fázi 
poskytuje služby firmám, 
jež bicykly zaměstnancům 
nabízejí jako firemní bene-
fity.  str. 6

Krátce

Z auta se stane 
mobil s aplikacemi
Automobilky se již dávno 
změnily na technologické firmy, 
které budou vyrábět vyspělejší 
vozy, tvrdí zakladatelka Škoda 
Auto DigiLabu Jarmila Plachá. 

ROZHOVOR
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PETR NĚMEC:

Chtěl jsem se přihlásit do prv-
ní Psí hlídky SPD, ale vadí jim, 
že se můj pes jmenuje Moše, 
a je to navíc Australák. Ideální 
by prý byl kníráč Adolf.
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Další exkluzivní informace čtěte na 

Firmy si ve velkém 
půjčují od lidí

Český trh s firemními úvěry od drobných investorů se 
poslední čtyři roky každoročně zdvojnásobuje. Že má 

význam i pro větší firmy, nyní potvrdil Leo Express, 
kterému lidé půjčili osm milionů za úrok  

9,1 procenta.    BYZNYS / str. 6
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n Trh s firemními 
půjčkami od drobných 
investorů by v Česku 
měl dále zvyšovat svůj 
objem.

Jiří Liebreich, Jaroslav Bukovský

České firmy objevují kouzlo 
půjček od lidí namísto 
od bank. Největší tuzemští 
internetoví zprostředkova-
telé úvěrů mezi drobnými 
investory a převážně začí-
najícími byznysmeny, jako 
jsou Fundlift, Roger nebo 
Bondster, hlásí jen za posled-
ní rok stamilionové obraty. 
Podle znalců trh dále poroste, 
motorem má být především 
hlad lidí po vyšším výnosu.  

Trh pomalu oťukáva-
jí i velcí hráči. Pionýrem 
je dopravce Leo Express, 
který nabídl věřitelům úrok 
9,1 procent a během jediného 
měsíce vybral osm milionů 
korun od šesti set drobných 
investorů. Využil k tomu trži-
ště Bondster, pro které je tato 
transakce zatím rekordní. 
Firmy velikosti Leo Expressu 
přitom doposud využívaly 
tento typ financování jen 
výjimečně.

„Segment roste, představu-
je rychlou cestu k penězům 
a k solidní úrokové sazbě. Klí-
čová je důvěryhodnost part-
nera, která zřejmě rozhodla 
u Leo Expressu,“ říká Karel 
Havlíček, předseda Asociace 
malých a středních podniků 
a živnostníků. Trend se v Čes-
ku poprvé objevil před 
čtyřmi lety. „Získat 
peníze v bance 
není pro začí-
nající podnik 
jednoduché, 
investoři by 
si ale měli být 
vědomi vyš-
šího rizika,“ 
varuje analytik 
společnosti Fin-
lord Boris Tomčiak.

Zprostředkovatelé ob-
chodů lákají investory třeba 
i na relativně nízkou dolní 
hranici investice. Bondsteru 
to je stokoruna, u Fundliftu 
pět tisíc a u Rogeru třicet 
tisíc korun. „Zprostředkova-
telský byznys má obrovský 
potenciál. Věřitelé chtějí zís-
kat marketing, nové zákaz-
níky a nezávislost na bance. 
Za první dva roky jsme zpro-
středkovali obchody za zhru-
ba 180 milionů korun,“ 
popisuje zakladatel Fundliftu 

Radek Musil. Investoři podle 
něho nejčastěji financují gas-
tronomický, technologický 
a výrobní sektor.

„Trh P2B prochází mimo-
řádně dynamickým obdobím, 
každý rok dochází ke zdvoj-
násobení trhu,“ upozornil 
ředitel Bondsteru Robert 

Hluchník. Největším 
balíkem profinan-

covaných úvěrů 
se chlubí tržiště 

Roger, kde se 
mělo protočit 
1,5 miliardy 
korun. Konku-
renční Bond-

ster umožnil 
do konce letoš-

ního května zob-
chodovat 179 půjček 

v celkovém objemu 
151 milionů korun. I tak jde 
zatím ale jen o zlomek celého 
trhu: komerční banky v Čes-
ku rozpůjčovaly jen od ledna 
podle dat ČNB 49 miliard 
korun. Význam firemního 
financování nicméně stále 
roste, podle studie The Cam-
bridge Centre for Alternative 
Finance se tak například 
objem půjček firmám od lidí 
zvýšil v Evropě za posled-
ních pět let desetinásobně 
na 350 milionů eur.

Firmy si začaly 
půjčovat od lidí
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Klesl přebytek zahraničního obchodu

Červnovou bilanci zahraničního obchodu Česka negativně 
ovlivnilo obchodování s dopravními prostředky včetně 
motorových vozidel a s rafinovanými ropnými produkty. 
Přebytek obchodu proto meziročně klesl o 3,5 miliardy 
korun na 15,8 miliardy. Naopak pozitivně se na celkovém 
výsledku podepsal obchod s počítači a chemickými látka-
mi, potvrdil ČSÚ. 

Photon Energy vydělala o 42 milionů více

Mezinárodní solární skupina s českými kořeny Photon 
Energy zvýšila v prvním pololetí letošního roku čistý zisk 
na 44,2 milionu korun z 2,2 milionu korun ve stejném ob-
dobí loni. Konsolidované tržby meziročně vzrostly zhruba 
o čtvrtinu na 266,9 milionu korun.

Stát vylepší infrastrukturu na Mladoboleslavsku

Stát plánuje investovat více než 7,6 miliardy korun 
do výstavby a úpravy dopravní infrastruktury na Mlado-
boleslavsku. Po dohodě s automobilkou Škoda Auto by 
v regionu měla vzniknout nová železnice i čtyřproudová 
silnice u sídla firmy. Plán počítá s 11 projekty.  

Pečivo a výrobky 
z pšenice letos podraží
Pečivo a výrobky z pšeni-
ce letos podraží. Důvodem 
je cena pšenice, která kvů-
li letošním nepříznivým 
klimatickým podmínkám 
vzrostla proti květnu 
a červnu až o pětinu. 
Tvrdí to předseda před-
stavenstva Společenstva 
mlynářů a pekařů v ČR 
Jaroslav Chochole. Letošní 
nepříznivé počasí v průbě-
hu vegetace obilovin mělo 
podle něj za následek sní-
žení výnosů a celkového 
množství produkce.

United Bakeries vzdaly fúzi s Agrofertem

Pekárenská skupina United Bakeries stáhla od Nejvyš-
šího soudu své dovolání v případu nedokončené fúze 
s koncernem Agrofert. Pekárny tak definitivně vzdaly boj 
o stomilionovou zálohu na chystané spojení s Agrofer-
tem, kterou mu nyní musejí vrátit i s úroky. Loni v dubnu 
o tom pravomocně rozhodl Vrchní soud v Praze.

Olpran má nového většinového majitele

Podnikatel Jaroslav Luňák už není jediným a ani ma-
joritním vlastníkem společnosti Olpran. Většinovým 
podílem ve firmě po jarním zvýšení základního kapitálu 
o 5,7 milionu korun na 11,2 milionu korun nyní disponuje 
společnost Easy Beroun, která tímto způsobem započetla 
část své pohledávky vůči Olpranu.

Kraj se dál snaží opravit pevnost Dobrošov

Královéhradecký kraj vypíše začátkem září novou zakázku 
na rekonstrukci předválečné pohraniční pevnosti Dobro-
šov na Náchodsku. Kraj chce investovat do oprav areálu 
více než 94 milionů korun. Stavební práce měly začít letos 
v létě. Výběrové řízení kraj ale zrušil, protože se do něj 
přihlásila jedna stavební firma, která na vlastní žádost 
odstoupila. /čtk/

Krátce

V ČESKU ZBÝVÁ SKLIDIT posledních sedm procent ploch obilovin a procento řepky. Loni byly 
žně touto dobou u obilovin zhruba v polovině, řepka v závěrečné čtvrtině. Nejpomaleji práce 
postupují v Moravskoslezském, Karlovarském a Libereckém kraji, v ostatních regionech je skoro 
sklizeno. Tvrdí to ministerstvo zemědělství. Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy 
bude horší úroda obilovin kvůli suchu v západní Evropě, na Ukrajině i v Rusku, výkupní cena pro 
zemědělce by tak podle něj mohla být dobrá. 

ŽNĚ JSOU U KONCE
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Leo Express
si na trh s půjčkami

od drobných investorů
došel pro

8
milionů
korun.
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