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Siekel sa chystá na veľké
vinárske nákupy v Česku
NOVÝ BIZNIS l

Vinifera plánuje naliať do nákupu viníc 200 miliónov korún. Jej ambíciou je dotiahnuť sa na Bohemia Sekt.
©hn

Olívia Lacenová
olivia.lacenova@mafraslovakia.sk

Bratislava – Vinárska firma Vinifera, za ktorou stojí slovenský
podnikateľ Anton Siekel, plánuje
expanziu na Morave i na Slovensku. S jasným a ambicióznym cie-

ľom: predbehnúť aktuálnu trhovú
jednotku na susednom českom
trhu – Bohemia Sekt.
Aby to dosiahli, plánujú do firmy investovať 200 miliónov českých korún a postupne skupujú
od malých pestovateľov viniča pozemky na Morave, ale aj na Slovensku.

Siekelovo vinárske impérium Vinifera už aktuálne združuje tri vinárstva: Neoklas Šaradice, Mutěnice a Víno Trade, za ktorými stojí jeho spoločnosť FPD Group. Na
susednom českom trhu ročne vy- hektárov viníc plánuje Siekelova
robia 20 miliónov vín.
FPD Group nakúpiť tento rok.
Len v posledných troch rokoch
už vrazili do spoločnosti finanč-

200

nú injekciu vo výške viac ako 100
miliónov českých korún. „Naše
ciele pre tento rok sú jasné. Obrat
blížiaci sa k jednej miliarde, nákup aspoň 200 hektárov viníc, nové produkty, nové predajné cesty
a ďalšie zvyšovanie kvality vína
pri maximálne prijateľných cenách pre konečného odberateľa,“

hovorí Jindřich Robek, konateľ
firmy. Súčasťou finančnej skupiny FPD Group je okrem širokého portfólia služieb a vinárstva
aj segment distribúcie alkoholických a nealkoholických nápojov
cez firmu Czechoslovak Spirit.
Pokračovanie na strane 10

Slovensko
skončilo v hokeji
najhoršie
v histórii
Kolín – Najhoršie umiestnenie Slovenska na hokejovom šampionáte A-kategórie v ére samostatnosti. Takým je 14.
miesto z majstrovstiev sveta v Kolíne,
ktoré ukončili zverenci trénera Zdena Cígera včerajšou prehrou 2:4 s favorizovaným Švédskom (na snímke posledný,
štvrtý gól v našej sieti). Spomedzi Slovákov sa proti brankárovi New York Rangers
Henrikovi Lundqvistovi strelecky presadili
Tomáš Matoušek a Andrej Kudrna. „Je
lepšie skončiť s takýmto výsledkom, než
keby sme dostali debakel,“ uviedol po
zápase brankár Július Hudáček.
Tretie miesto od konca v záverečnom poradí znamená, že národný tím si výrazne
pohorší aj vo svetovom rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF. Pred
šampionátom patrilo reprezentácii
8. miesto, teraz sa prepadne minimálne
na 11. pozíciu.
(RED)
Viac na strane 8, Historické...
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Firmy dostanú, čo chceli.
Rýchlejšie vratky DPH

Nový úsek zrýchli cestu
na východ o tri minúty

Bratislava – Príklad z praxe: firma
si uplatňuje vratky DPH v hodnote
30-tisíc eur. Jeden z nákupov za relatívne nízku sumu dvetisíc eur sa
daniarom zdá podozrivý, a preto
začnú kontrolu. Samotnej spoločnosti však zadržia celú sumu – a to
až na 12 mesiacov. Podobné komplikácie budú minulosťou. Od budúceho roka by štát už nemal zadržiavať podnikateľom vratky, pri
ktorých nie sú pochybnosti o ich

oprávnenosti. Navrhovaná novela
zákona chce dať úradníkom možnosť vrátiť časť nadmerného odpočtu ešte pred začatím preverovania. V súčasnosti musia s uvoľnením peňazí čakať na ukončenie
celého procesu. To môže trvať až
rok. Féroví podnikatelia sa tak
pre podobné zadržiavanie peňazí často dostávajú do problémov.
Podľa prezidentky Daňového fóra
Slovenska Alice Orda Oravcovej je

otázne, ako sa novinka premietne
do praxe. Úrady totiž budú mať len
možnosť, nie povinnosť vyplatiť
vratky ešte pred ich posúdením.
„Myslím si, že toto opatrenie bude mať len úzke použitie. Správca
dane by pri vrátenej časti odpočtu
mohol dodatočne zistiť vyššie porušenia, ako je hodnota zadržiavaného odpočtu,“ upozorňuje. (MVA)
Viac na strane 3, Svoje...

Bratislava – Južnou trasou to
pôjde na východ ľahšie. Ale naozaj iba trošku. Odvčera môžu
motoristi cestovať v okolí Zvolena rýchlejšie vďaka novootvorenému úseku rýchlostnej cesty R2
Zvolen – Pstruša. Nová autostráda im ušetrí tri minúty času, a to
za cenu 82 miliónov. Cesta mala
byť dokončená už v júli 2016, na
stavbe nastali problémy. O neskorý dátum sa podľa diaľničiarov
postarali záplavy a nevybuchnu-

tá munícia na pozemkoch, kde sa
malo stavať. Rýchlocesta sa teraz
pripája k časti dokončenej už
v roku 2015, ktorá ide až po obec
Kriváň a vytvára 20-kilometrový
úsek. „Spojenie medzi Zvolenom
a Košicami patrí medzi priority,“ vyjadril sa minister dopravy
Árpád Érsek. Na rade je obchvat
Zvolena, ten je predmetom sporov
medzi mestom a Sliačom. (VOT)
Viac na strane 2, Južná...

