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Ekonomika

K
dyž se řidič blíží ze severu
do Prahy po staré teplické
silnici, u křižovatky na za-
čátku Klíčan nepřehlédne
malou stylovou dřevěnou

budovu. Uvnitř prodejní pult s uze-
ninami a dalšími pochutinami, ven-
ku stolky a tři ohniště, kde se dají
opéct špekáčky. Obchodní partneři
Petr Susík a Lukáš Tvrdý na okraji
hlavního města propojili, co je živí
i baví. Výstavba nových domů, dře-
vo a maso.
Před pěti lety založili investiční

skupinu Nido a vrhli se na budová-
ní nízkoenergetických dřevostaveb
a developerské projekty. Dnes mají
za sebou apartmánový dům v Dešt-
ném v Orlických horách, postavili
několik rodinných domů zejména
severně od Prahy. A aktuálně stavě-
jí v Lobkovicích u Neratovic, kde ve
dvou etapách vznikne devatenáct
domů v hodnotě přes 130 milionů
korun.
„Soustředíme se předevšímna ob-

last kolem Prahy, třeba v Líbezni-
cích čekáme na vydání stavebního
povolení pro sedm třípatrových ro-
dinných domů. V pražské Hostivaři
budeme stavět dům se 14 byty,“
říká Tvrdý. „Dosud jsme kupovali
věci, které připravil někdo jiný. Hle-
dali jsme si kratší cesty. Ale čím bu-
deme větší, budeme si muset při-

pravovat projekty sami. Hledat ne-
zasíťované pozemky, lokality vytvá-
řet, podílet se na urbanistické kon-
cepci,“ dodává Susík.
Chtěli by stavět také dál od hlavní-

homěsta. „Oťukáváme například lo-
kalitu kolemChodové Plané uMari-
ánských Lázní. Ale zatím hlavně
zkoušíme, zda by byla po našich
projektech poptávka i mimo Pra-
hu, nemůžeme si dovolit nasypat
peníze do lokality, která by neměla
potenciál,“ říká Susík, který se od
mládí věnuje investicím.
Jeho parťák Tvrdý prodal první

dům v jedenadvaceti letech, pak sta-
věl domy v Dominikánské republi-
ce, kde s rodinou několik let žil.
Ostatně i název skupiny odkazuje na
tuto životní etapu. Slovo nido zna-
mená ve španělštině hnízdo. „Nelá-
kaly nás žádné vzletné názvy v ang-
ličtině, to, co jsme nakonec zvolili,
odkazuje k základům,“ říká Tvrdý.
„V Dominikánské republice jsem

poznal jiný přístup k nemovitos-
tem, k životu, k hodnotám. Pocho-
pil jsem, že nechci stavět obyčejné
domky. Viděl jsem, že architektura
může vypadat jinak. V Česku tu
máme historii, potenciál, krásná
města, ale pak vidíte, že tu vznikají
i ‚zvěrstva‘,“ říká Tvrdý. Je podle
něj hlavně důležité pochopit okolí
pozemku a vymyslet projekt, který
naváže na okolní zástavbu.
Ani jim se však nevyhnulo zdražo-

vání stavebního materiálu. „Nejvíc
zdražilo dřevo, ceny jsou o sto pro-
cent vyšší, víc stojí i železa nebo po-

lystyreny. A bohužel jsou to primár-
ní materiály, které se nedají ničím
nahradit. Naštěstí nejsme tak velcí,
abychom museli projekty zastavit.
S nějakým procentem navýšení po-
čítáme, neprobíhá navíc ve všech
oblastech, máme spoustu věcí na-
smlouvaných dopředu,“ vysvětluje
Petr Susík.

Na tlačenku lidem nesahejte
Se zkušenostmi na trhu nemovitos-
tí koupili v roce 2017 skomírající vý-
robu uzenin s řeznictvím v Byla-
nech u Chrudimi. „Byl to rodinný
podnik, dostali se do finančních
problémů, tak jsme si řekli, že s tím
zkusíme něco udělat,“ říká Susík.
Později přibrali ještě výrobnu lahů-
dek v Seči, počítali s tím, že rozšíří
sortiment. A s ní si koupili i smlou-
vu na dodávky do sítě prodejen
Coop.
Nyní má jejich Uzenářství.cz čtyři

vlastní obchody – k prodejnámu vý-
roben v Bylanech a v Seči přidali
loni před Vánocemi tu v Klíčanech.
A letos v červnu otevřeli další v Pra-
ze 4 na Chodově.
„V Praze plánujeme i další, bude

v nákupním centru Šestka,“ uvádí
Tvrdý. Mají i velkoobchod, vedle
sítě Coop dodávají své produkty do
řady řeznictví, která nemají vlastní
uzenářskou výrobu.
Už se také přesvědčili, jak jsou

chutě na různých místech odlišné.
„Počítali jsme s tím, že co kraj, to
jiná chuť. Ale překvapilo nás, jak
moc lidé chtějí, na co jsou zvyklí.

Když jsme přebrali druhou výrob-
nu, řekli jsme si, že tlačenku bude-
me vyrábět na jednom místě a že
sjednotíme recepturu. Jenže pak se
nám začala ta tlačenka z některých
míst vracet, byť lidem o dvacet kilo-
metrů jinde chutnala výtečně,“
říká Susík. Nakonec se museli vrátit
k původní variantě.
Tvrdý se Susíkem chtějí uzenář-

skou výrobu ještě rozšiřovat. Uva-
žují například o sušení masa, o fer-
mentovaných výrobcích a zvažují
nákup udírny s moderní technolo-
gií, která umí udit maso bez karci-

nogenních látek. A také by chtěli
ještě postupně přidávat další pro-
dejny. „Ale postupně, nechceme to
uspěchat,“ říká Tvrdý.
Do budoucna přemýšlejí také

o tom, že by rozšiřovali značku s po-
mocí franšíz. „Pokud bychom to do
budoucna spustili, chceme, aby to
fungovalo podobně jako v Klíča-
nech. Prodejna u hlavního silniční-
ho tahu, kde by třeba rodina posta-
vila na svém pozemku malou pro-
dejnu, tu bychom jim mohli díky
našim zkušenostem dodat na klíč
a pak by tam oni sami prodávali.

Byla by to trochu atypická franšíza,
ale vycházíme z toho, že pronájem
prodejen by zbytečně šponoval
cenu uzenin nahoru,“ říká Tvrdý.
Celá skupina utržila loni 204 mili-

onů korun. Jen uzenářství mělo ob-
rat zhruba 30 milionů, letos by to
mohlo být 35 nebo 36 milionů.
„Když bylo během lockdownu
v mnoha obchodech zavřeno a my
jsme měli otevřeno, lidé si k nám
rádi zajeli. Ale když se v květnu ote-
vřely obchodní domy, tak nám na
pár týdnů prodeje prudce poklesly,
lidé prostě vyrazili do obchoďáků.
Teď se to zase vrátilo,“ tvrdí Susík.
Skupina také vydává vlastní dluho-

pisy na rozjezd nových developer-
ských projektů. „Je to pro nás cesta,
jak zjednodušit a zrychlit naše akti-
vity. Nemusíme tak spoléhat vý-
hradně na bankovní financování.
V bankovních úvěrech už nyní
máme stovky milionů korun,“ říká
Susík. Emisi spustili zrovna v době,
kdy zkrachovalo několik dluhopiso-
vých projektů jako EMTC Tomáše
Bárty či skupina C2H Michala Mič-
ky, kam patří Pietro Filipi či Kara.
„Tyhle krachy neudělaly dluhopi-

sům dobré jméno, ale pro nás jiný
instrument nedává moc smysl. Po-
kud bychom chtěli přijmout silné-
ho finančního partnera, musel by
s námi sdílet i zaměření. Pokud se
pohledy nepropojí, může to firmu
i zničit. Hledáme lidi, kteří stejně
jako my nechtějí investovat na bur-
ze, do technologií, technologic-
kých startupů,“ doplňuje Tvrdý.

O dborníci dlouho dopředu
upozorňovali, že ekonomika
ve druhém čtvrtletí zazname-

nala rekordní růst. Nyní je to oficiál-
ní. Statistici předběžně spočítali, že
hrubý domácí produkt Česka mezi-
ročně stoupl o 7,8 procenta.
I když tenhle údaj vypadá na prv-

ní pohled impozantně, je to vlastně
zklamání. Letošní měsíce se totiž
porovnávají s obdobím první vlny
covidu, kdy se život v zemi praktic-
ky zastavil a ekonomika prudce pro-
padla.
Ekonomika je stále ještě asi pět

procent pod úrovní, které dosaho-
vala na konci roku 2019. „Návrat
české ekonomiky na předcovido-
vou úroveň je o poznání pomalejší
než v případě eurozóny nebo Ně-
mecka,“ říká analytik ČSOB Petr Du-
fek. Dobře to ukazuje srovnání růs-
tu ekonomiky oproti prvnímu čtvrt-
letí. Zatímco Česko rostlo pouze
o 0,6 procenta, HDP zemí eurozó-
ny se mezičtvrtletně zvýšil o dvě
procenta.

Přesné důvody slabéhomezičtvrt-
letního růstu zatím nejsou zřejmé.
Podle analytiků jsou však na vině
nejen delší lockdowny, ale také vý-
padky či zpožďování v dodávkách
komponent pro auto-
průmysl či další
odvětví. „Na prů-
mysl začaly do-
léhat problé-
my s logisti-
kou. Dosavad-
ní lídr ekonomi-
ky jede na menší
výkon, ačkoliv o za-
kázky rozhodně nemá nouzi,“
říká Dufek. Samotní šéfové fi-
rem však ekonomice věří.
Jedním z důvodů slabšího vý-

konumůže být i to, že lidé utráceli
méně, než se očekávalo. „Čekal se
efekt odložené spotřeby, kdy spo-
třebitelé natěšení na nákupy vtrh-
nou do obchodů, jakmile dojde
k prvnímu uvolnění, to se stalo jen
do jisté míry. Uvolnění totiž nebylo
takové, jak se mnozí těšili, nakupo-

vání s respirátorem na nose není
moc velká zábava,“ říká ekonomka
Next Finance Markéta Šichtařová.
Ohledně budoucího vývoje jsou

však analytici poměrně optimistič-
tí. Odhady letošního celoročního
růstu se pohybují mezi třemi
a čtyřmi procenty.

„Silná domácí i zahraniční po-
ptávka by měly pokračovat
také v příštích dvou letech. Do-

mácí poptávku potáh-
ne silný trh práce,
kde by mělo do-
jít k poklesu
míry nezaměst-
nanosti a zrych-
lení růstu
mezd. Příznivý

vývoj v eurozóně
zvýší český export

a také kladně ovlivní investiční akti-
vitu firem. Navíc k růstu významně
přispějí prostředky z Evropské
unie,“ říká analytik České spořitel-
ny Jiří Polanský.
—Martin Petříček

Nové
domy,
dřevo
a maso

Pokračování ze str. 1
„Na důchodech opravdu šetřit ne-
můžeme, protože to je jasný signál
o tom, zda lidé, kteří skutečně děla-
jí všechno správně, zda si podporu
státu zaslouží,“ apelovala ministry-
ně práce Jana Maláčová (ČSSD) na
poslance.
To ale ani nemusela. K novele

o mimořádnému navýšení důcho-
dů se přidalo několik desítek poz-
měňovacích návrhů, přičemž větši-
na z nich se snažila seniory potěšit.
Předlohu nakonec Sněmovna
schválila 95 hlasy ze 123 přítom-
ných poslanců. Pro byli zákonodár-
ci vládních ANO a ČSSD a opozič-
ních SPD, KSČM a KDU-ČSL i neza-
řazená Tereza Hyťhová (Trikolóra).
Novelu nepodpořili poslanci ODS,
Pirátů, TOP 09 a STAN.
Kromě již zmíněného výchovné-

ho a mimořádné valorizace prošel
rovněž návrh na předčasné odcho-
dy do penze pro pracovníky inte-
grovaného záchranného systému,

aniž by se jim krátil důchod. Podle
Maláčové bude ale třeba úpravy
v Senátu, jelikož není z předlohy
zřejmý přesný okruh pojištěnců.

Dále se zadlužujeme
O mimořádné navýšení penzí lidé
nebudoumuset žádat. Problematič-
tější bude zjistit, komu z rodičů
bude náležet výchovné. Stát podle
mnohých kritiků nemá evidenci,
kdo byl například před padesáti
lety primárním pečujícím o dítě,
byť to v tuzemsku bývají častěji
ženy. Podle předkladatelů by to
měl být ten, který byl s dítětem
déle na rodičovské. Nicméně neda-
jí se vyloučit spory o příspěvek, ze-
jména mezi rozvedenými rodiči.
Příspěvek za vychované dítě pro-

sadila ČSSD, jde ovšem o dlouhodo-
bou snahu lidovců, kteří předložili
k zákonu takřka totožný návrh. Mi-
mořádné navýšení by mělo vyjít
v roce 2023 státní rozpočet přibliž-
ně na 30 miliard.

Česko se ale v poslední době rych-
le zadlužuje a mnozí tak štědré dár-
ky kritizují. „Plošné navýšení dů-
chodů o 300 korun nad zákonnou
valorizaci nemohu hodnotit z po-
hledu udržitelnosti veřejných finan-
cí jinak než jako nešťastný, nelogic-
ký, nesystémový a nespravedlivý
krok,“ okomentovala krok předsed-
kyně Národní rozpočtové rady Eva
Zamrazilová.
Připomněla, že příští rok bude

Česká republika hospodařit s defici-
tem 390miliard korun. „Senioři pa-
třili mezi covidem nejméně finanč-
ně postižené skupiny obyvatel, ne-
vidím důvod pro plošné přidání
všem nad rámec standardní valori-
zace,“ dodala.
Zákonná valorizace by podle ní

dokázala zajistit seniorům udržení
jejich kupní síly. Těm, kteří se do-
stali do špatné životní situace, má
pomoci adresná pomoc ve formě
příspěvku v hmotné nouzi či na
bydlení. — Kristína Paulenková

Martin Petříček
redaktor MF DNES
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Penze se zvýší o 750 korun
navzdory rostoucímu dluhu

7,8%

204mil.

Průnik do PrahyPetr Susík (vlevo) a Lukáš Tvrdý vzkřísili dvě vyhlášená uzenářství, jež stála před zánikem. Jejich uzenářská a lahůdkářská výroba, fungují-
cí pod značkouUzenářství.cz, loni utržila 30milionů korun. Nově otevírají prodejny na okrajích Prahy (na snímku dole prodejna v Klíčanech). Foto: Nido

Ekonomika výrazně poskočila,
přesto se čekaly lepší výsledky

PALIVA včera před týd. BURZY index změna%

0,6%

Dva parťáci nejprve začali stavět
dřevostavby, pak se rozhodli
oživit skomírající uzenářství.

€ 25,4825,62
23. 7. 30. 7. $ 21,78 21,48

23. 7. 30. 7.

Benzin 33,74 33,93 33,73
Nafta 31,63 31,83 31,64

Nikkei 225 27 283,59 -1,80
Hang Seng 25 961,03 -1,35
FTSE 100 7 032,30 -0,65
DAX 15 544,39 -0,61
CAC 40 6 612,76 -0,32
WIG 20 2 253,45 -0,54 PX 1 209,45 0,42%

Px
DENNÍ 1198

1206

1210

1214

1202

10 11 12 13 14 15 16

32,05%

Px
ROČNÍ

7/20217/2020

1 200

800

1 000

600

1 209,45

915,87

Pramen: Burzy, CCS, Patria

dosáhl meziroční růst
HDP Česka
ve 2. čtvrtletí.

korun činily tržby
skupiny Nido v loň-

ském roce.

O tolik vzrostl HDP
oproti předchozímu

čtvrtletí.


