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Hospody ani po otevření zahrádek o peníze  
od státu nepřijdou. Obchody dostanou méně

Poprvé po dlouhých čtyřech 
měsících mohou lidé od pon‑
dělí opět navštívit kadeřníka, 

aby zkultivoval jejich účes. Za týden 
by pak Češi podle vládního plánu 
mohli znovu vyrazit na nákupy 
do obchodů pro jarní oblečení či 
obuv. Pivo ve své oblíbené hospo‑
dě si nicméně ještě nějakou dobu 
nedají.

„My v gastronomii jsme a ještě 
budeme zavření, protože pro epi‑
demiology jsme jako červený hadr 
pro býka,“ říká Luboš Kastner, spo‑
lumajitel firmy Hospodska. Ta v Pra‑
ze a Plzni provozuje celkem osm re‑
staurací, včetně podniku Červený 
jelen v pražské Hybernské ulici. 

Kastner, který zároveň působí 
v Asociaci malých a středních podni‑
ků, vidí v pokračujících omezeních 
pro hospody a restaurace alespoň 
jednu drobnou „výhodu“ – na rozdíl 
od ostatních oborů jim stát nesníží 
kompenzace za květnová omezení. 
A to ani v případě, že vláda za dva 
týdny hospodským povolí otevřít 
alespoň venkovní posezení.

„Otevření zahrádek je pro ně něco 
podobného, jako když dnes mají ote‑
vřeno výdejní okénko. Podporu jim 
kvůli tomu rozhodně neukončíme 
a bude pokračovat ve stejném re‑
žimu,“ potvrzuje pro HN ministr 
průmyslu a obchodu Karel Havlí‑
ček (za ANO).

Současné podpůrné programy, 
přes něž stát podnikatelům kom‑
penzuje ztráty, které jim vznikly 
kvůli vládním nařízením, se týkají 
období od 11. ledna do konce letošní‑
ho března. Už déle než měsíc tak ma‑
jitelé zavřených obchodů či restau‑
rací nevědí, kolik peněz od vlády 

získají za další týdny a měsíce, kdy 
omezení trvají. „Ti, kdo pomoc čer‑
pali za leden až březen, mohou být 
v každém případě klidní, že podporu 
budou čerpat také za duben,“ ujiš‑
ťuje Havlíček. „V květnu už pomoc 
nebude pro všechny. Nárok na ni ale 
budou mít ti, kteří jsou zavřeni nebo 
jinak dotčeni,“ dodává.

Kromě zmíněných restaurací, 
hospod či barů půjde především 
o hotely nebo bazény a sauny. Podni‑
katelé z ostatních oborů, které tento 
měsíc znovu otevřou, už za květen 
získají jen zlomek podpory. O tom, 
jak přesně budou kompenzace vy‑
padat, budou zástupci ministerstva 
průmyslu jednat tento týden. 

Kastner takové rozhodnutí vítá. 
„Otevření zahrádek neberu jako ře‑
šení. Uděláme přes ně jen minimum 
obvyklých tržeb, takže si nikdo ne‑
může myslet, že nám to zachrání 
byznys,“ míní podnikatel.

Za duben dostanou podle Havlíč‑
ka firmy ze zasažených oborů stej‑
nou pomoc jako v předchozích mě‑
sících. Kromě programu Antivirus, 
přes který stát podnikům přispívá 
na mzdy zaměstnanců, a kompen‑
začního bonusu pro živnostníky 
dnes mohou podnikatelé zažádat 
o pomoc také přes jeden ze dvou 
programů od ministerstva prů‑
myslu. 

Přes takzvaný program Covid 
2021 získají podnikatelé 500 korun 
denně za každého pracovníka. Po‑
kud se rozhodnou pro druhý pro‑
gram s názvem Covid Nepokryté 
náklady, uhradí jim stát 60 procent 
nákladů, které museli zaplatit i přes 
omezené podnikání. Jde o splátky 
úvěrů, výdaje za energie či mate riál. 

Do nákladů se naopak nepočítají 
třeba mzdy zaměstnanců.

Žádosti o příspěvek 500 korun 
na pracovníka mohou firmy na mi‑
nisterstvo průmyslu posílat do kon‑
ce května. U druhého programu mají 
čas dokonce až do 19. července. 

O podporu může požádat každý, 
kdo prokáže padesátiprocentní pro‑
pad tržeb ve srovnání s obdobím le‑
den až únor z minulých let. Firma 
si může vybrat, zda tržby porovná 
s loňskem, nebo s rokem 2019. Ná‑
rok na podporu mají jak firmy uza‑
vřené vládním nařízením, tak i pod‑
niky, které sice mohly mít otevřeno, 
ale koronavirová krize jejich byznys 
podstatně omezila.

Právě gastronomie patří mezi 
obory, jež současná koronavirová 
krize zasáhla nejvýrazněji. Podle 

aktuálního průzkumu společnos‑
ti Data Servis přišli majitelé re‑
staurací či barů o tržby za více než 
100 miliard korun. Průzkum se tý‑
kal 13 měsíců od začátku loňského 
března do konce toho letošního. Bě‑
hem této doby mohli mít hospodští 
otevřeno bez omezení pouze čtyři 
měsíce. Další dva měsíce pak museli 
dodržovat omezení, která se týka‑
la zavírací doby nebo maximálního 
počtu obsazených stolů. Zbylých 
sedm měsíců byly restaurace uza‑
vřeny úplně a jídlo mohly prodávat 
jen přes výdejní okénko. 

Nejméně krize zasáhla podniky 
s rychlým občerstvením, kde tržby 
poklesly přibližně o 35 procent. Nej‑
větší výpadek naopak zaznamenaly 
noční bary a kluby, které hlásí pro‑
pad tržeb o 73 procent.

Dopady krize jsou podle Data 
Servis vidět také na počtu hospod, 
které prodávají jídlo a nápoje ales‑
poň přes okénko. Na začátku letoš‑
ka to bylo 29 procent restaurací. Při 
prvním lockdownu loni na jaře byl 
jejich podíl více než dvojnásobný.

Plán rozvolňování schválila vlá‑
da minulý čtvrtek. Zatím je jasné, 
že k otevřeným kadeřnictvím a dal‑
ším službám se příští pondělí přidají 
všechny maloobchodní prodejny. 
Zástupci vlády minulý čtvrtek jed‑
nali také o otevření zahrádek a te‑
ras restaurací, nakonec k němu však 
nedojde dřív než 17. května.

Řada podniků ale v posledních 
dnech vládní nařízení obcházela. 
Především během teplejších dnů 
lidé zahrádky některých hospod 
zcela obsadili.

Do boje o pohledávky Arcy vstupuje další hráč

Společnost Traficon Advisors 
česko‑rakouského finančníka 
Jana Stávka je dalším hráčem 

s ambicí sdružit co nejvíce věřitelů 
skupiny Arca Investments a získat 
tak hlavní slovo v nadcházející in‑
solvenci. Traficon navíc věřitelům 
slibuje více než ostatní: pokud získá 
v insolvenčním procesu hlavní slo‑
vo, může se prý podařit i plná výpla‑
ta dlužených peněz.

Skupina Arca dluží nejméně 
18,6 miliardy korun téměř dvěma 
tisícům věřitelů, kteří investovali 
převážně do riskantních směnek. 
Slovensko‑česká firma své závazky 
přestala splácet před rokem a podle 
některých odborníků věřitelé vel‑
kou část svých peněz už nejspíš ne‑
uvidí. Arca mezitím směřuje do in‑
solvence v Česku nebo na Slovensku 

a záleží, jak se v insolvenčním proce‑
su podaří majetek firmy zhodnotit.

Za největšího zástupce věřitelů 
sám sebe považuje brněnský fond 
IFIS s pohledávkami za několik mi‑
liard korun. Dalším hráčem je nedáv‑
no oznámený spolek Aktivní věřitelé 
Arca (AVEA), který tvrdí, že sdružuje 
300 věřitelů s pohledávkami za tři 
miliardy korun. Další věřitelské sku‑
piny jsou kolem advokátních kance‑
láří několika právníků, hlavně kolem 
Pavla Kormana (Korman Legal), Jana 
Langmeiera (Langmeier & Co.) a Mi‑
chala Žižlavského (AK Žižlavský).

Traficon se specializuje na pora‑
denství při prodeji firem a na firem‑
ní financování. Podle Stávka už za‑
stupuje asi 250 lidí, kterým v nesplá‑
cených směnkách Arcy zamrzly asi 
dvě miliardy korun. Protože v mi‑
nulosti zajišťoval Arce financová‑
ní, má údajně lepší přehled o jejím 
majetku. Stávkův tým dospěl na zá‑
kladě detailní analýzy k závěru, že 

majetek Arcy může mít hodnotu 
mezi 500 a 900 miliony eur (13 až 
23 mi liard korun). Hodnotné mo‑
hou být například pozemky čekající 
na územní rozhodnutí, akcie dvou 
fondů Nova Green Energy a Nova 
Real Estate či rekreační středisko Go‑
thal v Nízkých Tatrách, které i v pan‑
demii generuje stabilní příjmy.

Podle Jana Stávka by tedy mělo 
být možné uhradit věřitelům osm‑
desát až sto procent jejich pohledá‑
vek. Klíčová ale bude „jemná, ne bru‑

tální reorganizace“ rozložená v čase 
tří až pěti let. Naopak konkurz by 
znamenal rychlý výprodej aktiv, 
který by byl pro věřitele nevýhodný.

„Jsme odborníci na transakce, ne‑
jsme právníci, kteří říkají, že uspo‑
kojení bude 10 nebo 15 procent a ně‑
jak se to vymyslí. Chceme vrátit vě‑
řitelům‑klientům jejich peníze zpět, 
protože víme, že tam majetek je,“ 
řekl Stávek HN. 

Stávek situaci vnímá i jako ob‑
chodní příležitost. Věřitel, který se 
nechá Traficonem zastupovat, ne‑
musí nic dopředu platit. Firma pak 
bude mít nárok na odměnu v rozsa‑
hu čtyř nebo 4,5 procenta z vymože‑
né částky, až věřitel peníze obdrží.

Stávek řekl, že jeho zájmem je 
ve věřitelském výboru proces řídit, 
protože Traficon disponuje týmem 
a znalostmi v oblasti restruktura‑
lizací. Je připraven také spolupra‑
covat s dalšími skupinami, kterým 
půjde o „citlivou reorganizaci“ Arcy. 

Nabídka Traficonu je podle odbor‑
níků, kteří mluvili pod podmínkou 
anonymity, příliš optimistická. Fir‑
ma musí také hájit zájmy některých 
klientů, kterým jiná část Traficonu 
směnky sama prodávala. Podle Stáv‑
ka jich zastupuje maximálně třicet.

HN disponují i e‑mailovou kore‑
spondencí, která dokládá, že Trafi‑
con nabízel směnky zájemcům ještě 
poté, co firma už některé směnky 
nesplácela a její šéf Rastislav Velič 
v červnu 2020 požádal investory 
v dopise o strpení. Toto Stávek po‑
pírá s tím, že by to bylo nekorektní.

Arca nakupovala nemovitosti 
i firmy a na to získávala peníze opa‑
kovaným vydáváním krátkodobých 
směnek s atraktivním úročením. Bě‑
hem koronakrize jí vypadlo finan‑
cování od bank a další směnky už 
na pokrytí závazků nestačily. Nyní 
soudy musí rozhodnout, zda hlavní 
insolvenční řízení patří do Prahy, či 
do Bratislavy, kde firma má sídlo.

Traficon věřitelům 
slibuje více než 
ostatní. Prý půjde 
vymoci až 100 procent 
pohledávek.
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Okénka nic nezachránila Majitelé restaurací či barů přišli od loňského do letošního března na tržbách o více než 100 mi‑
liard korun, uvádí aktuální průzkum společnosti Data Servis.  Foto: ČTK
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