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Bez jádra to nepůjde, 
tvrdí Fico se Sobotkou
Česko a Slovensko se 
neobejdou bez nových 
jaderných elektráren, 
pokud mají splnit cíle pro 
snižování emisí skleníko-
vých plynů, shodli se český 
a slovenský premiér na 
Evropském jaderném fóru. 
V EU by se mělo do stavby 
nových jaderných bloků 
do roku 2030 investovat 
přes 200 miliard eur. str. 2

Tisíce firem mohou nově 
přijímat bitcoiny
Pokladní systém Storyous, 
který používá na tři tisíce 
kaváren, bister a restaura-
cí, umožní přijímat platbu 
v bitcoinech. Provozova-
telé budou moci platby 
nejrozšířenější kryptomě-
nou také evidovat podle 
zákona o elektronické 
evidenci tržeb. str. 7

K teroristickému útoku 
v Manchesteru se hlásí IS
Útok po koncertu americ-
ké zpěvačky Ariany Gran-
de byl po dvanácti letech 
nejkrvavějším incidentem 
ve Spojeném království. 
Vyžádal si dvaadvacet 
mrtvých. str. 9

Krátce

obdivovaný 
i nenáviděný  
Seznam.cz.
Google čepicemi neutlučeme, říká 
místopředseda představenstva 
Pavel Zima.

rozhovor

str. 10–11

řecké 
spekulace
Řecká burza roste o desítky 
procent. akcie i dluhopisy 
stoupají kvůli spekulacím 
investorů na zažehnání 
dluhových problémů.

trhy a Světová ekonomika

str. 8
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PEtR šašEK:

celebritizace zločinců je 
podle mě vrchol mediální 
perverznosti...

twitter.com/e15news
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Prologis prodal 
sklady v ostravě

Americký developer 
Prologis přenechá 
investorům ze CBre 
Global investors skladový 
komplex v Ostravě. 
Industriální sektor je nyní 
velmi atraktivní, neboť 
poptávka nájemců je 
rekordně vysoká. 
ByznyS / str. 5

Investoři 
nakoupili v Česku  

za poslední rok sklady  
a průmyslové haly za 

28
miliard korun.
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Pizza za miliony
Sedm let uplynulo od jedné z nejkurióznějších 
transakcí vůbec. Počítačový nadšenec Laszlo 
Hanyecz si v roce 2010 objednal dvě pizzy, které 
ho stály 10 tisíc bitcoinů. Dnes by si za ně pořídil 
nepředstavitelně více, 10 tisíc bitcoinů má při 
současném kurzu hodnotu půl miliardy korun. 
Jsou to jistě i tyto pohádkové (či hororové) příbě-
hy, které přispívají k nynějšímu zájmu o kryp-
toměny. K jejich dalšímu rozšíření paradoxně 
mohou přispět samy vlády – různými finančními 
regulacemi, vzýváním inflace či brojením proti 
hotovosti. „Svobodné“ peníze pak představují 
o to lákavější volbu.

Investice do bitcoinu třeba začne doporučovat 
nástupce Andreje Babiše v čele ministerstva 
financí Ivan Pilný. Mohly by lidem sloužit jako 
spoření na důchod, neboť stát na penze nebude 
podle Pilného v budoucnu mít. A kdo nenaspoří, 
nezbude mu prý než nutnost pracovat i ve velmi 
vysokém věku. Tajemstvím nejsou ani Pilného 
kladné názory na školné s tím, že ve fiskální poli-
tice by působil zdrženlivěji než Babiš. Aby nako-
nec ANO před volbami zase nepřišlo o ty levicové 
voliče, které přetáhlo ČSSD a komunistům.

Donald Trump chce bojovat proti extremismu 
ve spolupráci se Saúdskou Arábií, s níž jen tak 
mimochodem podepsal bilionové zbrojní smlou-
vy. S tou Arábií, která ochotně sponzoruje šíření 
radikálního výkladu islámu po světě. Tak tedy 
úspěšný boj.

n V Evropské unii by se 
mělo do stavby nových 
jaderných bloků do roku 
2030 investovat přes 
200 miliard eur. Vrátit by 
se měly z prodeje elek-
třiny na trhu, prohlašuje 
Evropská komise.

Jan Stuchlík

Česko a Slovensko se neobejdou 
bez nových jaderných elektráren, 
pokud mají splnit cíle pro snižo-
vání emisí skleníkových plynů. 
V Praze se na tom v rámci Ev-
ropského jaderného fóra shodli 
premiéři obou zemí Bohuslav 
Sobotka a Robert Fico. „Podnik-
neme vše pro to, aby přípravy 
stavby nového bloku v Dukova-
nech běžely co nejrychleji. Teď 
začne dvouletý proces mezi-
národního posuzování dopadů 
elektrárny na životní prostředí,“ 
upřesnil Sobotka.

Do konce května mají minis-
terstva financí a průmyslu také 
připravit tři klíčové studie o fi-
nancování stavby, investorském 
modelu a dopadu jednotlivých 
variant na dividendovou politiku 
ČEZ. „V polovině června by je měl 
projednat Stálý výbor pro jader-

nou energetiku,“ říká Jan Štuller, 
vládní zmocněnec pro jadernou 
energetiku. Následně se jejich 
závěry bude zabývat vláda.

Z jaderné komunity na praž-
ském fóru zaznělo, že 
Evropská unie se při 
snižování emisí CO
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bez jaderné energie 
neobejde. Proto 
by měla přijmout 
modelové příkla-
dy pro financová-
ní stavby nových 
bloků, které by 
jednotlivé státy 
mohly používat. 
„Pro jadernou energe-
tiku je důležité, že chceme 
reformovat trh s elektřinou tak, 
aby dával jasné cenové signá-
ly pro investice. To platí i pro 
stavbu nových bloků,“ poukázal 
na projednávaný loňský reform-
ní energetický balík Miguel Arias 
Canete, evropský komisař pro 
energetiku.

Stavět jaderné elektrárny 
s vidinou jejich zaplacení z trž-
ních cen elektřiny si ovšem dnes 
nikdo netroufne. „Nový blok 
v Jaslovských Bohunicích jsme 
zatím uspali. Čekáme, až budou 
ceny elektřiny vyšší,“ uvedl 
slovenský ministr hospodář-
ství Peter Žiga. Sama Evropská 
komise v loňské zprávě o rozvoji 

jaderné energetiky naznačuje, 
že za tržních podmínek se nové 
bloky nepostaví. Investice by 
byly návratné, kdyby se cena 
emisních povolenek v roce 

2030 pohybovala mezi 
43 a 72 eury. I s nyní 

chystanou reformou 
by přitom cena CO
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měla vyšplhat jen 
na 35 eur, odha-
duje komise.

Pokud se mají 
v Evropě nahradit 

dosluhující a vy-
řazované jaderné 

elektrárny bude 
se do nové výstavby 

muset v příštích třinácti 
letech investovat až 207 miliard 
eur. Prodloužení provozu 
stávajících elektráren vyjde 
ve stejném období na 38 miliard 
eur. Do roku 2050 by se mělo 
postavit až 80 tisíc megawattů 
nových jaderných kapacit, vy-
plývá z unijní zprávy. 

Bez jádra to nepůjde, 
tvrdí Fico se Sobotkou

Protagonisté dne

martin Polák

šéF realitní SkuPiny PrologiS

Jiří Potůček

šéF Firmy meDiware

Sokrates lazaridiS

šéF řecké burzy

americký Prologis úspěšně prodal 
plně pronajatý skladový komplex 
v ostravě. Soustředit se hodlá hlav-
ně na rozvíjení byznysu kolem Prahy.

str. 5

Pro projekt dálkového sledování 
žen s těhotenskou cukrovkou získal 
podporu oborové zdravotní pojiš-
ťovny v řádu stovek tisíc korun.

str. 6

Za letošek už akcie v aténách 
podražily skoro o čtvrtinu, spekulanti 
sázejí na dohodu s věřiteli 
a ekonomický restart země.

str. 8

Zápisník  
Jana Vávry

Více o tématu  
se dočtete v novém  
magazínu E15 Premium,  
který vychází 12. června.

V příštích  
třinácti letech se bude 

muset do nové výstavby 
jaderných elektráren  

v Evropě investovat až 

207
miliard eur.

ivan Pilný (aNo) 
se včera na Pražském 
hradě sešel s prezidentem 
Zemanem. ten jej dnes 
jmenuje novým ministrem 
financí na místo odvo-
laného andreje Babiše 
(aNo). ten v této souvis-
losti vyzval premiéra Bo-
huslava Sobotku (ČSSD), 
aby přestal na veřejnosti 
říkat, že se vyhýbal 
placení daní či zneužíval 
Finanční správu. Jedná 
se o podezření, kterými 
předseda vlády zdůvod-
nil návrh na Babišovo 
odvolání z funkce. Pokud 
by se Sobotka podobných 
prohlášení nezdržel, 
Babiš v předžalobní výzvě 
hrozí soudním řízením.

PilNý Na hRaDě
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n Hlava státu nemá 
pronášet výroky o li-
kvidaci lidí, vymezila 
se proti hlavě státu 
česká eurokomisařka 
Věra Jourová.

Pavel Otto

Podpora někoho ze stáva-
jících uchazečů o Pražský 
hrad s výjimkou současného 
prezidenta Miloše Zemana 
nebo nalezení vlastního 
kandidáta. Tak by podle 
eurokomisařky pro sprave-
dlnost, ochranu spotřebitelů 
a otázky rovnosti pohlaví 
Věry Jourové mělo postu-
povat hnutí ANO, za něž je 
členkou Evropské komise. 
Jourová také souhlasí s pre-

miérem Bohuslavem Sobot-
kou (ČSSD), že příští vláda, 
která vzejde z podzimních 
voleb do Poslanecké sně-

movny, by měla stanovit 
datum přijetí eura.

Jourová má stejný názor 
i s europoslancem Pav-
lem Teličkou (ANO), který 
kritizoval Zemana za výrok 
o likvidaci novinářů prone-
sený na jednání s ruským 
prezidentem Vladimirem 
Putinem. 

Zeman podle Teličky jen 
potvrdil, že není způsobi-
lý nejvyšší ústavní funkci 
vykonávat. „Nečekala bych, 
že o likvidaci lidí uslyším 
od hlavy státu. ANO by 
nemělo vyjádřit panu Ze-
manovi podporu. Vzdalo by 
tak možnost nalézt lepšího 
kandidáta na Hrad,“ řekla 
Jourová deníku E15.  

Právě jméno Jourové 
a ministra obrany Martina 
Stropnického (ANO) zmínil 

před časem v souvislosti 
s prezidentským úřadem šéf 
vládního uskupení Andrej 
Babiš. „Svoji kandidaturu 
mohu zcela vyloučit. Co se 
týče pana Stropnického, byl 
by vhodný uchazeč,“ uvedla 
Jourová. Naznačila, že by se 
nebránila tomu, kdyby ANO 
podpořilo některého z dal-
ších adeptů. Kandidaturu 
už ohlásili například textař 
a producent Michal Horáček 
nebo bývalý předseda Aka-
demie věd ČR Jiří Drahoš.

Jourová se rovněž vyjád-
řila k otázce přijetí společné 
evropské měny. „Měla by to 
být příští vláda, která určí 
datum přijetí eura. Otázka 
nestojí, zda ho přijmeme, 
ale kdy to uděláme. K přijetí 
eura jsme se zavázali při 
vstupu do EU,“ připomněla.

Jourová nechce, aby ano 
podpořilo kandidaturu zemana

www.e15.cz | 3 |
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DRŽÍME PALCE TÝMU LAND ROVER BAR 
V BOJI O 35. POHÁR AMERIKY

ZCELA NOVÝ DISCOVERY

Jsme hrdým inovačním partnerem týmu Land Rover BAR.
V rámci partnerství s týmem Ben Ainslie Racing jsme novátorské technologie značky 
Land Rover využili při vývoji jedné z nejvyspělejších závodních lodí, která si hravě 
poradí s náročnými výzvami závodu o nejstarší mezinárodní sportovní trofej historie. 
Společnými silami posouváme hranice a možnosti techniky.

landrover.cz

Spotřeba paliva modelu Discovery v l/100 km: 14,2 – 7,1 (město); 9,3 – 5,4 (mimo město); 10,9 – 6,0 (kombinovaná); emise CO2 v g/km: 254 – 159. Ilustrační fotografi e.

P00778_LRCZ_Discovery_BAR_Good_Luck_225x148_RZ_E15.indd   1 22.05.17   14:56

272005/19 inzerce

vlaStní CeStou. hnutí aNo 
by si podle Věry Jourové mělo 
najít svého kandidáta na funkci 
prezidenta republiky.
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Kajínek dostal milost  
a opustil vězení 
Dvojnásobný nájemný 
vrah Jiří Kajínek byl včera 
na základě prezidentské 
milosti, kterou mu udělil 
Miloš Zeman, propuštěn 
z rýnovické věznice v Jab-
lonci nad Nisou. Prezident 
mu zároveň stanovil 
podmínku v délce sedmi 
let, během které se omi-
lostněný nesmí dopustit 
žádného trestného činu.

Obce loni hospodařily  
s přebytkem
Přebytek obecních rozpo-
čtů stoupl loni na více než 
27 miliard korun z před-
loňských deseti miliard. 
Loni hospodařily s přebyt-
kem zhruba čtyři pětiny 
obcí. Informovala o tom 
společnost CRIF – Czech 
Credit Bureau. Podle ní 
je loňský přebytek obcí 
rekordní. /čtk/

Krátce
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Veřejnou zakázku na úpravu 
centrální části Stromovky, 
kterou za zhruba 24 milio-
nů korun provedou firmy 
PSS Bohemia a Lesopol, 
včera schválili pražští radní. 
Rekonstrukce parku bude 
zahrnovat opravy cest, rozší-
ření a modernizaci mobiliáře 
a novou zeleň. Podle radní pro 
infrastrukturu Jany Plamín-
kové (STAN/Trojkoalice) by 
práce mohly být hotovy letos. 
Město původně odhadovalo 
cenu zakázky na 41,7 milionu 
korun.

„Když se začne pracovat za-
čátkem června, tak myslím, že 
za pět měsíců může být hoto-
vo,“ uvedla včera Plamínková. 
To bude ale platit za předpo-
kladu, že se proti rozhodnutí 
města v následujících týdnech 
neodvolá některý z neúspěš-
ných účastníků tendru.

Velká část cest ve Stromov-
ce je nyní ve velmi špatném 
stavu. Jejich povrch v prů-
běhu rekonstrukce čeká 
výměna. „Někde bude asfalt 
nahrazen dlažbou, někde na-
opak zůstane, aby tam mohli 

jezdit lidé na kolech nebo 
na in-linech,“ uvedla Plamín-
ková. Budou též vyměněny 
koše a lavičky za moderní. 
Po těchto úpravách podle 
radní nebude v parku nutné 
dlouhou dobu zasahovat. /čtk/

Stromovku čeká obnova 
cest a mobiliáře 

Právě  
v prodeji

Objednávejte také přes SMS pod kódem SM171. 
Pošlete SMS s kódem vydání na číslo 902 11 ve tvaru: KÓDmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraADRESAmezeraMĚSTOmezeraPSČ
PŘÍKLAD: SM171 JAN NOVAK PRUBEZNA 233 OLOMOUC 77900
Cena každé přijaté SMS je 69 Kč vč. DPH a zahrnuje poštovné i balné. Provozuje CZECH NEWS CENTER a.s., infolinka 296 363 199 ve všední dny 8-16 hod., mobil@cncenter.cz, www.platmobilem.cz.

Aktuální i starší vydání získáte online na www.svetmotoru.auto.cz/special

ŠEST VÁLCŮ A ČTYŘI TURBA
BMW 750 Ld xDrive 

265492/71 inzerce

Na místě skládky  
vyroste rozhledna
Praha koupí pozemky 
ve Velké Chuchli, které jsou 
nutné k sanaci tamní sklád-
ky. Za parcely o rozloze asi 
58 tisíc metrů čtverečních 
město zaplatí 13,3 milionu 
korun. Na místě sanované 
skládky by v budoucnu 
mohl vzniknout oddechový 
a volnočasový areál s  pří-
rodními cvičebními prvky,  
malým venkovním amfiteá- 
trem a rozhlednou.

Město má další chybu 
ve výběrovém řízení
Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže letos už potřetí 
našel chyby v postupu Prahy 
při výběru firmy, která bude 
provozovat veřejné osvět-
lení. Poslední verdikt se 
týká záměru svěřit zakázku 
v režimu in house, tedy bez 
výběrového řízení. Loni 
tendr na osvětlení vyhrála 
jedna z firem ze skupiny El-

todo. Město s ní ale smlouvu 
neuzavřelo a v listopadu 
2016 zadávací řízení bez 
náhrady zrušilo.

Záchranka bude  
nabírat nové lidi
Pražská zdravotnická 
záchranná služba přijme 
31 nových lékařů, operá-
torů, záchranářů a řidičů. 
Dosavadní počet personálu 
totiž podle vedení záchranné 
služby neumožňuje tvořit 
rezervy pro případ mimořád-
ných krizových situací. 

O trase vnitřního okruhu 
se nerozhodlo
Pražští radní včera nepro-
jednali materiál vytyčující 
pokračování trasy vnitřního 
okruhu. Dokument z jednání 
stáhli. ANO a ČSSD prosazují 
trasu s několika tunely z Pel-
ce-Tyrolky přes Balabenku 
do Štěrbohol. Proti se staví 
Trojkoalice. O trase se bude 
v koalici dále jednat. /čtk/

Krátce

nutné oPravy. Síť cest v parku Stromovka už nový povrch 
vzhledem k jejich současnému stavu potřebuje.
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n Investoři za po-
slední rok nakou-
pili v Česku sklady 
a průmyslové haly 
za 28 miliard korun. 
Poptávku po prů-
myslových realitách 
táhnou hlavně výrob-
ci a logistické firmy.

Daniel Novák

Po prodeji velkého realit-
ního portfolia skupině CPI 
se investoři ze CBRE Global 
Investors vydali v Česku 

na nákupy. S americkým 
developerem Prologis se 
dohodli na koupi skladové-
ho komplexu v Ostravě. 
Na transakci se po-
dílela poraden-
ská společnost 
CBRE, která 
je s novým 
majitelem 
spřízněná.  
Hodnotu 
transakce 
žádná ze stran 
nezveřejnila. 

Areál poblíž 
dálnice D1 má kolem 
66 tisíc metrů čtverečních. 
Všechny sklady jsou tam 

pronajaté. „V současnosti 
je industriální poptávka 
tažena především výrob-

ními a logistickými 
společnostmi,“ 

řekl Bert Hesse-
link, vedoucí 

industriální-
ho oddělení 
v CBRE.   

Kromě 
průmyslové 

základny 
Ostravska 

a automobilky 
Hyundai v Nošovi-

cích těží komplex také 
z blízkosti Polska. V kou-
peném areálu sídlí společ-

nosti Geis, AT Computers, 
B2B Partners, Booklogistics 
a Pyro Moravia. 

Jádro byznysu tuzemské 
části Prologisu leží v okolí 
Prahy. „Pokud máme v port-
foliu něco, co není v souladu 
s naší strategií, jsme to 
připraveni prodat,“ uvedl 
při výroční tiskové konfe-
renci Prologisu jeho šéf pro 
střední a východní Evropu 
Martin Polák. 

Průmyslové nemovitosti 
jsou částí realitního trhu, 
která investorům stále 
ještě poskytuje vyšší výnosy 
než například investice 
do kanceláří nebo obchod-

američané prodali 
sklady v ostravě

ních center. „Investice 
do industriálního sektoru 
jsou pro investory velmi 
atraktivní díky současné 
rekordně vysoké poptávce 
nájemců a klesající neobsa-
zenosti,“ sdělil Chris Sheils, 
který v CBRE řídí investice. 
Jen za posledních dvanáct 
měsíců investoři nasypali 
do tuzemských průmyslo-
vých realit kolem 28 miliard 
korun.   

V případě dobře koupené-
ho staršího areálu je možné 
dosáhnout i výnosu kolem 
devíti procent. Například 
u nejlepších nemovitostí 
v centru Prahy už vysoké 
ceny tlačí výnosy dokonce 
pod čtyři procenta. Takové 
ceny nebyly v metropoli ani 
před krizí. 

V Česku je teď kolem  
6,5 milionu metrů čtve-
rečních moderních skladů 
a průmyslových hal. Jen 
v prvním čtvrtletí se o nové 
sklady rozrostlo deset indu-
striálních parků.   
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n Nikde ve střední 
a východní Evropě 
podnikatelské ne-
movitosti nezdražují 
tolik jako v české 
metropoli. Skupují je 
tuzemští investoři. 
Novinkou je vstup 
asijského kapitálu.

Hlavní město loni přitáhlo 
realitní investice za zhruba 
62 miliard korun. V celé 
republice se nakoupily 
komerční reality za 89 mi-

liard. V poměru k velikosti 
země byl český trh z celého 
středoevropského regionu 
nejaktivnější. 

„Praha zůstává u většiny 
investorů aktivních v tomto 
regionu na špičce nákup-
ních priorit. Je to patrné 
i z investovaných finan- 
čních objemů. Česká repub-
lika se umisťuje daleko lépe, 
než by tomu nasvědčovala 
velikost ekonomiky,“ uvedl 
Alexander Rafajlovič z in-
vestičního týmu poraden-
ské společnosti Cushman  
& Wakefield. 

Čile se přitom obchoduje 
nejen s prvotřídními ne-
movitostmi, ale například 
i se staršími domy. „Neku-
pujeme prémiové reality, 
nevidíme v nich přidanou 
hodnotu,“ vysvětluje 
investor Milorad Miškovič 
ze společnosti Karlin Port 
Real Estate. Sílu zdražování 
pražských byznysových 
realit ukazuje tomu odpo-
vídající pokles výnosů. Za-
tímco ve Varšavě loni klesly 
výnosy o padesát bazických 
bodů, v Praze spadly  
o 125 bodů. Investoři se 

musejí připravit na to, že 
nízké výnosy budou na trhu 
normální, předpovídá šéf 
průzkumu trhu z kon-
zultantské firmy Colliers 
International Damian 
Harrington. 

Novým trendem se 
stává sílící pozice asijských 
investorů. Kromě čínské 
společnosti CEFC, která 
získala například luxusní 
hotel Mandarin Oriental 
na pražské Malé Straně, 
vstoupily do hry také sin-
gapurské a thajské fondy. 
Singapurský státní fond 

GIC koupil v české metro-
poli sídlícího developera 
P3 v přepočtu za 65 miliard 
korun. Thajská investiční 
společnost U City zase po-
řídila portfolio hotelových 
zařízení včetně pražského 
hotelu Diplomat. /dnv/   

Praha je šampionem realitních investic

StrateGiCká 
Poloha. Prodej 
areálu v ostra-
vě usnadnila 
blízkost dálnice 
D1 a průmyslové 
podniky na tu-
zemské i polské 
straně hranice. 

  

Více o tématu se dočtete 
v novém magazínu E15 
Premium, který vyšel 24. dubna.

V případě  
dobře koupeného  

staršího areálu je možné 
dosáhnout výnosu kolem

9
procent.



n Oborová zdravot-
ní pojišťovna vloží 
do nového projektu 
stovky tisíc korun. 
Ročně má totiž zhru-
ba 350 pacientek s tě-
hotenskou cukrovkou.

Adéla Čabanová

Nové sdružení firem roz-
jíždí s Oborovou zdravotní 
pojišťovnou projekt DiaBetty, 
dálkové sledování stavu žen 
s těhotenskou cukrovkou. 
OZP, která je se 723 tisíci 
pojištěnci čtvrtou největší ze 
sedmi zdravotních pojišťo-
ven, uhradí jak technologii, 
tak práci lékaře. Pro těhotné 
tedy bude služba bezplatná.

Pod projektem DiaBetty je 
podepsaný Institut pro pod-
poru elektronizace zdravot-
nictví, který vznikl 
letos. Jak institut, tak OZP po-
važují vzájemnou spolupráci 
za přelomovou. „Věřím, že jak 
se prosadilo elektronické ban-
kovnictví, vznikne skutečně 
elektronické zdravotnictví,“ 
domnívá se šéf správní rady 
institutu a ředitel softwarové 
firmy Mediware Jiří Potůček. 
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Projekt dálkového sledování 
žen s těhotenskou cukrovkou 
využívá glukometry 
s bluetooth připojením, 
aplikaci v mobilu pacienta 
a server, ke kterému mohou 
mít zabezpečený přístup 
lékaři. na server vstupují 
pacienti i lékaři přes vitakartu, 
internetovou kartu oZP. místo 
návštěvy u lékaře jednou 
za dva týdny si klientka 
sleduje hladinu cukru doma. 
Pokud se nezhorší stav, 
nemusí chodit k lékaři.

dohled nad hladinou 
cukru v klidu domova

Bývalý iziP a elitní 
právníci uspěli 
s telemedicínou

Projekt bude zdravotní 
pojišťovnu stát řádově stovky 
tisíc korun, OZP má ročně při-
bližně 350 pacientek s těho-
tenskou cukrovkou. „Pokud 
uděláme pozitivní zkušenost, 
nic nebude bránit tomu pou-
štět se do dalších telemedi-
cínských projektů,“ prohlásil 
ředitel OZP Radovan Kouřil. 
Peníze na DiaBetty jdou 
z fondu prevence. Podobné 
projekty se do budoucna 
podle Kouřila stanou součástí 
základní hrazené péče.

Institut pro podporu elek-
tronizace zdravotnictví letos 
založila softwarová firma Me-
diware v partnerství s Nordic 
Investors a s firmou Zdravel. 
Ta se dříve jmenovala IZIP 
a poskytovala elektronické 
zdravotní knížky klientům 
Všeobecné zdravotní pojiš-
ťovny, po skandálu ale VZP 
spolupráci ukončila. 

Společnost Nordic Inves-
tors založili v roce 2015 dlou-
holetí elitní právníci advo-
kátní kanceláře BBH Tomáš 
Otruba a Jan Petřík. Otruba 
například pomáhal skupině 
PPF s převzetím společnosti 
Telefónica CR.

Do budoucna se mohou 
k DiaBetty snadno přidat 
další služby, firma Mediware 
má pro zahraniční klienty již 
vyvinuté moduly pro dálkové 
sledování EKG, krevního 
tlaku nebo váhy a dohled 
nad seniory s Alzheimerovou 
chorobou. „Konečně můžeme 
to, co jsme vyvinuli pro Bra-
zílii, Kolumbii a Nizozemsko, 
uplatnit tady,“ uvádí Potůček. 
V Brazílii jejich systém plně 
využívá firma John Deere pro 
své zaměstnance i klienty 
ve dvou zdravotnických zaří-
zeních, která sponzoruje.

Bez lékaře. Stačí, aby se pacientka s těhotenskou cukrovkou naučila zacházet s elektronickým 
glukometrem a aplikací ve svém mobilu, a ušetří si pravidelné návštěvy lékaře.
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Zahraniční subjekty ovlá-
dají 37 procent základního 
kapitálu českých společ-
ností, nejméně od roku 
2011. Podíl českého kapi-
tálu na základním jmění tu-
zemských firem se naopak 
blíží 55 procentům, a je tak 
na svém dosavadním ma-
ximu. Analýzu vlastnické 
struktury zveřejnila pora-
denská společnost Bisnode. 
Kapitál z daňových rájů se 
podílí na základním jmění 
českých firem 13,7 pro- 
centa.

Podnikatelé ke konci 
dubna do základního kapi-
tálu českých firem inves-
tovali 2,74 bilionu korun. 
Objem českého kapitálu se 
meziročně zvýšil o 66 mi-
liard korun na 1,45 bilionu 
korun.

Podíl domácích subjek-
tů na základním kapitálu 
českých společností v po-
sledních dvou letech stále 
roste. Podle analytičky 
společnosti Bisnode Petry 
Štěpánové je to důsledek 
neutuchajícího zájmu čes-
kých podnikatelů o zaklá-
dání nových firem.

Objem zahraničního ka- 
pitálu investovaného do zá-
kladního jmění českých 
firem se od předloňského 
roku snižuje. Za poslední 
rok klesl o 7,2 miliardy 
na 1,01 bilionu korun. To 
představuje 37procentní 
podíl a zároveň nejnižší 
hodnotu za posledních šest 
let. Podle Štěpánové je to 
důsledek výrazného odlivu 
kapitálu z daňových rájů. 
/čtk/

domácí kapitál 
ve firmách dosáhl 
rekordního podílu

Vlastnická struktura českých firem  
podle podílu na základním kapitálu 

 Pramen bisnode

objem (v miliardách korun) podíl (v procentech)

český kapitál

zahraniční kapitál

neznámý vlastník

z toho zahraniční kapitál 
v daňových rájích

37,1

13,7

54,8

8,1

1498

1015

375

223

celkový objem
2736

celkový podíl
100

Od faktury po platbu 
zbývá průměrně 26 dní
Firmy letos dávají odběra-
telům na úhradu průměrně 
26 dní od vystavení faktury. 
To je o dva dny více než loni 
a zároveň nejméně ze zemí 
regionu. Ukázal to průzkum 
pojišťovny Atradius u tisíce 
firem z ČR, Maďarska, Pol-
ska, Slovenska a Turecka. 

KiK chce otevřít 
devatenáct prodejen 
Německý diskont s oděvy 
KiK loni zvýšil v Česku 

tržby o třináct procent 
na 2,9 miliardy korun. Čistý 
zisk stoupl na 264 milionů 
korun z předloňských  
145 milionů. KiK letos 
plánuje otevřít v Česku 
devatenáct prodejen.

Kern-Liebers otevřely 
halu za půl miliardy
Strojírny Kern-Liebers CR 
zahájily v Českých Budě-
jovicích provoz výrobní 
haly za půl miliardy korun. 
Výrobní prostory rozšířily 
na devatenáct tisíc metrů 
čtverečních. /čtk/

Krátce
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autoprůmysl bude  
potřebovat čtyřicet tisíc lidí  

Pokud se podnik 
rozhodne bitcoiny 
přijímat, stačí, 
aby do pokladního 
systému zadal 
svou bitcoinovou 
adresu.

Produkce osobních aut v Česku od ledna do dubna meziročně zvýšila 
o šest procent, když překročila 498 tisíc vozů. Škoda auto vykázala 
růst o čtrnáct procent a hyundai o dvě procenta. v dubnu ale 
automobilová produkce klesla o sedm procent, oznámilo Sdružení 
automobilového průmyslu. Podle analytika komerční banky viktora 
Zeisela se čísla z autoprůmyslu za duben projeví i v dynamice 
průmyslové výroby, která velmi pravděpodobně vykáže podobně 
jako výroba automobilů meziroční pokles. Po očištění o kalendářní 
efekty by si však měla udržet pozitivní dynamiku, podotkl.

výroba aut v čr do dubna  
stoupla o šest procent 

V zemích V4  
bylo loni vyrobeno

3,65
milionu automobilů, 

zhruba čtvrtina  
evropské  
produkce.

n Svazy automobilo-
vého průmyslu států 
V4 se na setkání v Bra-
tislavě shodly: musejí 
zvládnout chronický 
nedostatek kvalifiko-
vaných pracovních sil 
a nové trendy.

Automobilový průmysl 
ve čtyřech středoevropských 
zemích bude potřebovat 
v příštích letech zhruba 
sto tisíc pracovníků. Toto 
odvětví se přitom ve všech 
státech visegrádské čtyřky 
již v současnosti potýká 
s nedostatkem kvalifikované 
pracovní síly. Vyplývá to 

z prohlášení zástupců svazů 
automobilového průmyslu 
států V4 – Česka, Slovenska, 
Polska a Maďarska.

Svazy na konfe-
renci v Bratislavě 
ve společném 
komuniké 
vybídly vlády, 
aby prohlou-
bily regionál-
ní spolupráci 
v oblasti 
automobilo-
vého průmyslu. 
„Dostáváme se 
na hranice toho, jak 
využít ekonomický poten-
ciál, který tady je. Voláme 
po tom, abychom měli 
lepší programy pro podporu 
mobility, vnitřní a vnější 

migrace. V opačném případě 
problém jde na úkor eko-
nomického výkonu státu,“ 

uvedl prezident Sdružení 
automobilového 

průmyslu ČR 
Bohdan Wojnar. 

Dodal, že český 
automobilový 
průmysl bude 
potřebovat 
třicet až 

čtyřicet tisíc 
pracovníků.
Automobilový 

průmysl na Slo-
vensku v příštích 

třech letech podle tamního 
svazu bude potřebovat 
kolem čtrnácti tisíc pracov-
níků, z toho polovinu lze 
pokrýt absolventy. Již nyní 

si některé podniky z odvětví 
pomáhají zaměstnáváním ci-
zinců. Podle Wojnara český 
autoprůmysl zahájil strate-
gickou spolupráci s vládou. 
„Kolokvium, které jsme 
v polovině února uspořádali 

v Mladé Boleslavi, se konalo 
proto, aby všichni pochopili, 
že trendy jako elektromobi-
lita a digitalizace jsou zde,“ 
řekl Wojnar.

Automobilový průmysl 
patří mezi důležité sektory 
hospodářství zemí střední 
Evropy. V regionu V4 bylo 
loni vyrobeno 3,65 milionu 
automobilů, zhruba čtvrtina 
z celkové produkce vozidel 
v Evropě. Slovensko a Česká 
republika se v přepočtu 
na obyvatele řadí na špici 
světového žebříčku ve výro-
bě automobilů. /čtk/

Centrála strojírenské skupiny Bosch pro ČR se přestěhovala do zrekonstruované budovy 
v areálu bývalé Waltrovky v pražské Radlické ulici. Společnost loni v Česku zvýšila konsolidova-
ný obrat meziročně o 13,3 procenta na 21,2 miliardy korun. letos čeká růst o tři až pět procent. 
Počet zaměstnanců v ČR loni skupině vzrostl o 6,5 procenta na 8,5 tisíce, firma také zaměstnává 
šest stovek agenturních pracovníků. 

BoSCh PřESíDlil
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Jan Vávra

Pokladní systém Storyous 
umožní podnikatelům 
přijímat platbu v bitcoinech. 
Aktualizace se týká progra-
mového vybavení v přibližně 
třech tisícovkách českých 
kaváren, bister 
a restaurací. 
Provozovatelé 
tak budou 
moci platby 
nejrozšířenější 
kryptoměnou 
nejen přijí-
mat, ale také 
ji evidovat 
podle zákona 
o elektronické 
evidenci tržeb. 

„Rozhodně 
neočekáváme, že podniky 
nyní masově začnou přijímat 
bitcoiny. Pokud se ale někte-
rý z našich tří tisíc tuzem-
ských zákazníků rozhodne 
bitcoiny akceptovat, může 
tak učinit okamžitě, do kasy 
stačí pouze zadat svoji bit-
coinovou adresu,“ zmiňuje 
Jan Adámek, marketingový 

ředitel Storyous. „Nová 
funkce pro nás nicméně 
bude zároveň důležitá při 
expanzi do zahraničí,“ dodal 
Adámek. 

Kromě společností, které 
využívají systém Storyous, 
může v Česku k rozvoji 

bitcoinových 
plateb přispět 
také interne-
tový obchod 
Alza. Ten je 
začal přijímat 
v minulém 
týdnu.

Podle mezi-
národní mapy 
CoinMap.org, 
která regis-
truje počet 
zařízení, jež 

bitcoiny přijímají, je v České 
republice zatím kolem dvou 
stovek míst, kde lze virtu-
ální měnou za různé služby 
a produkty platit. To je více 
než například v Berlíně, Lon-
dýně nebo Paříži a naopak 
jen o něco méně než v Tokiu 
nebo v San Francisku. 
 více e15.cz

Přijímat bitcoiny 
mohou nově tisíce 
tuzemských firem

http://zpravy.e15.cz/byznys/podniky-a-trhy/tisice-ceskych-firem-nove-ziskaly-moznost-prijimat-platby-bitcoinem-1332785
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n Spekulace investorů 
na zažehnání dluho-
vých problémů žene 
vzhůru akcie i dluho-
pisy.

Jaroslav Bukovský

Spekulanti letos proměnili 
burzu v Řecku ve středo-
mořské Las Vegas. Sázky 
na ústupky věřitelů i zlom 
v postoji Evropské centrální 
banky působí na investory 
jako magnet, akcie v Aténách 
tak jen od ledna podraži-
ly o necelých 23 procent 
na dvouleté maximum. Burza 
pod Olympem je tak letos 
na investiční mapě dvojkou 
starého kontinentu, jen těsně 
za Tureckem. V globálním 
měřítku Atény z význam-
nějších burz překoná už 
jen parket v argentinském 
Buenos Aires.

„Řecko je nyní baštou 
rizikových investic s nejas-
ným výnosem, připomíná tak 
trochu kasino,“ říká hlavní 
ekonom Deloitte David Ma-
rek. Řecku přitom zbývají jen 
týdny na to, aby si opatřilo 
peníze na obří červencovou 
splátku dluhu. Pondělní 
vyjednávání s věřiteli přitom 
skončilo neúspěchem. Pozo-

rovatelé nicméně soudí, že 
ke konečné dohodě by mohlo 
dojít už v polovině června.

Zásadním milníkem může 
být rozhodnutí Evropské 
centrální banky rozšířit 
své nákupy dluhopisů zemí 
eurozóny o bondy vlády 
v Aténách, podstatně by tak 
vzrostla jejich cena. „To by po-
mohlo jak bankám, které část 
dluhu drží, tak vládě, jelikož 
by klesl úrok, za který si může 
Řecko půjčit,“ soudí ekonom 
BH Securities Martin Vlček. 
Vedle akcií tak spekulanti 
nakupují i aténské bondy. 
Podle dluhopisového indexu 
agentury Bloomberg už řecké 
dluhopisy letos zhodnotily 
o 15 procent, více se na dluhu 
vyspělých zemí nedalo vydě-
lat nikde jinde.

„Trhy spekulují na domluvu 
Evropské unie, Mezinárodní-
ho měnového fondu a Řecka 
na určitém odpuštění dluhu 
nebo alespoň jeho restruktu-
ralizaci,“ dodává Vlček. Fond 
tvrdí, že současné podmínky 
programu úspor, na kterých 
trvají evropští věřitelé, jsou 
pro Řecko nerealistické, 
a upřednostňuje částečné 
oddlužení. To je zase proza-
tím hůře stravitelné pro státy 
eurozóny v čele s Německem.

Veřejný dluh Řecka je 
téměř dvojnásobkem výše 
hrubého domácího pro-
duktu a země se chce vrátit 
na finanční trhy. Podle šéfa 
euroskupiny Jeroena Dijssel-
bloema by jednání mohla být 
dokončena na příštím zasedá-
ní ministrů za tři týdny.

řecká burza roste 
o desítky procent

Firmy v Německu a Francii jsou nejaktivnější za šest let

Celosvětové hospodářské oživení a zvolení Emmanuela 
Macrona francouzským prezidentem povzbudilo aktivitu 
firem v Německu a Francii. Vyplývá to z průzkumu IHS 
Markit, podle které byla aktivita soukromých firem v obou 
zemích v květnu nejvyšší za posledních šest let.  

SB: Ruská ekonomika poroste, pomůže jí ropa

Ruská ekonomika od letošního roku poroste. Po dvou 
letech ekonomického poklesu jí pomohou vyšší ceny ropy 
a její rostoucí produkce, která dosáhne nových postso-
větských maxim. To pak umožní zvýšení spotřeby a růst 
investic. Ve své půlroční zprávě to tvrdí Světová banka. 

Zisk tiskárny cenin De La Rue se zvýšil

Největší komerční tiskárna bankovek na světě, britská 
De La Rue, vykázala meziroční zisk před zdaněním 
o šest procent vyšší. Vliv měly nižší mimořádné náklady, 
po úpravě zisk zůstal na 58,7 milionu liber. /čtk/

Krátce
Země Množství Kurz

austrálie 1 17,729

Čína 1 3,429

dánsko 1 3,558

emu 1 26,480

chorvatsko 1 3,564

japonsko 100 21,252

kanada 1 17,533

maďarsko 100 8,584

norsko 1 2,824

Polsko 1 6,308

Rusko 100 41,795

Švédsko 1 2,719

Švýcarsko 1 24,271

Turecko 1 6,627

uSa 1 23,615

velká británie 1 30,633

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 23. 5. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  

ceTv 93,90   -0,05 % 

ČeZ 450,00   -0,29 % 

erste bank 887,20   -2,04 % 

Fortuna 107,00   -0,70 % 

kofola 397,00   -1,24 % 

kb 931,60   -0,97 % 

moneta 79,65   -0,31 % 

o2 cR 276,90   0,69 % 

Pegas 923,00   -0,08 % 

Philip mor. ČR 13 912,00   -0,96 % 

TmR 680,00 0,00 %

unipetrol 279,90   -2,95 % 

vIG 647,10   -0,86 % 

Celkový objem (v tisících korun) 537 880

akcie na pražské burze 23. 5. 2017 

Boj mezi americkým 
Applem a společností Nokia 
končí smírem. Obě firmy se 
domluvily na vzájemné spo-
lupráci při využívání svých 
patentů. 

Šéfové znesvářených 
firem potvrdili obnovení 
spolupráce. Následně na-
vrhli několikaletou licenční 
smlouvu, díky níž bude 
americký výrobce využívat 
patenty Nokie. Ta bude 
zároveň dodávat i produkty 
a služby v oblasti síťové 
infrastruktury.
Apple na oplátku vrátí 
do svých on-line i kamen-
ných obchodů fitness 
náramky Withings, které 
od léta budou důležitou 
součástí značky Nokia. 
Americký výrobce tyto 
náramky původně nabízel. 
Ve chvíli, kdy propukly 
spory mezi oběma společ-
nostmi, je však stáhl.

Celý spor se datuje 
do roku 2011, kdy obě firmy 

uzavřely dohodu o použí-
vání patentů od původní 
Nokie. Ty mohl Apple pou-
žívat, ale musel za ně platit. 
Loni však vyšlo najevo, že 
Nokia předala tyto paten-
ty jiné společnosti, čímž 
měla zaniknout předchozí 
smlouva a finský výrobce 
elektroniky a mobilních te-
lefonů tak mohl americké-
mu gigantu hrozit prostřed-
nictvím jiných společností. 
Apple měl podle obvinění 
Nokie porušovat 32 různých 
patentů.

„Je to smysluplná dohoda 
mezi oběma firmami,“ 
uvedla na stránkách Apple 
Maria Varsellona, právní 
zástupkyně společnosti 
Nokia. 

Finanční podrobnosti se 
firmy rozhodly nezveřejnit. 
Podle zdrojů má ale Nokia 
dostat určitou částku v ho-
tovosti po podpisu smlouvy 
a poté další peníze v průbě-
hu plnění smlouvy. /fry/

apple urovnal 
letitý spor s nokií
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Vývoj řecké burzy za posledních pět let  
(index Athens General Composite)

 Pramen thomson reuters
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n Útok po koncertu 
americké zpěvačky 
byl nejkrvavější za 
posledních dvanáct 
let ve Spojeném krá-
lovství.

Dvaadvacet mrtvých si 
vyžádal teroristický útok 
v multifunkční hale v seve-
roanglickém Manchesteru, 
kde koncertovala americká 
zpěvačka Ariana Grande. Pa-
chatelem byl dvaadvacetiletý 
Salman Abedi. Podle agentu-
ry AP úřední záznamy ukazu-
jí, že Abedi byl přihlášen k 
pobytu v manchesterském 
domě, ve kterém včera zasa-
hovalo policejní komando.

Zatím není jasné, zda útoč-
ník jednal sám nebo mu s pří-
pravou pomáhali další lidé, 
k akci se nicméně přihlásilo 
radikální hnutí Islámský stát. 

České ministerstvo zahra-
ničí nemá informace, že by 
mezi mrtvými či zraněnými 

byli Češi. Incident odsoudilo 
mnoho světových státníků 
i umělců. Britské politické 
strany kvůli útoku přerušily 
kampaň před předčasnými 
parlamentními volbami.

Mayová po dopoledním za-
sedání vládního výboru, který 
se zabývá mimořádnými 
situacemi, přislíbila důkladné 
prošetření útoku a potrestání 
všech případných viníků. 
Policie mezitím oznámila, 
že v souvislosti s atentátem 
zadržela na jihu Manchesteru 
třiadvacetého mladíka.

Výbuch nastal ve veřej-
ném prostoru haly mimo 
koncertní sál v pondělí 
po 22.30 místního času krát-
ce poté, co vystoupení skon-
čilo. Podle britských médií 
bylo na koncertu kolem 
20 tisíc lidí. Třiadvacetiletá 
zpěvačka, která je v pořádku, 
na Twitteru napsala, že je 
„zlomená“ a že nemá slov. 

Útok odsoudila řada 
světových státníků včetně 
ruského prezidenta Vladimi-

ra Putina, jeho amerického 
protějšku Donalda Trumpa, 
německé kancléřky Angely 
Merkelové nebo předsedy 

Evropské komise Jeana-
-Clauda Junckera. Královna 
Alžběta II. v nezvyklé reakci 
na útok v Manchesteru uved-

la, že celý národ je šokován 
smrtí a zraněním tolika lidí. 
Čin atentátníka kritizovala 
i Rada muslimů v Británii.

k teroristickému útoku 
v manchesteru se přihlásil iS

Plané PoPlaChy. Britská policie v průběhu včerejšího dne řešila řadu planých poplachů, evakuo-
vala například nákupní centrum v Manchesteru či nádraží v londýně.
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ameriCký Prezident Donald trump v Jeruzalémě navští-
vil památník obětem holokaustu Jad vašem, který dokumen-
tuje dějiny židovského národa v období nacistického vraždění. 
Vzdal úctu obětem holokaustu a položil věnec v místě symbo-
lického uložení popela zavražděných.  

PiEta
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Tálibové zaútočili na afghánské vojáky

Nejméně deset afghánských vojáků zahynulo a devět dalších 
utrpělo zranění při útoku povstalců na armádní základnu 
v provincii Kandahár. Podle agentury Reuters vojáci při 
následné bitvě zabili nejméně 12 útočníků. K útoku došlo 
krátce poté, co hnutí Tálibán zahájilo svou jarní ofenzivu. 

Řecko uzavře tři uprchlické tábory na předměstí Atén

Řecko ukončí provoz trojice uprchlických táborů, které jsou 
na aténském předměstí Elliniko. Vyklízení táborů začalo 
včera a podle organizace hájící lidská práva Amnesty Inter-
national (AI) se opatření týká zhruba 800 žadatelů o azyl. 
V Řecku je nyní přes 62 tisíc migrantů. 

Incident na hranici Korejí eskaloval do střelby

Jihokorejská armáda vypálila desítky varovných střel 
směrem k objektu, který přiletěl ze Severní Koreje nad spo-
lečnou hranici znepřátelených zemí. Jihokorejská armáda 
předpokládá, že pravděpodobně šlo o bezpilotní letoun, 
a zjišťuje, zda překročil hranici.

Belgie nainstaluje na nádražích bezpečnostní rámy

Bezpečnostní rámy budou od července nainstalovány 
na nádražích v Bruselu, Antverpách a Lutychu, odkud jsou 
vypravovány mezinárodní vlaky. Nové vybavení umožní 
u dálkových vlaků provádět namátkové kontroly. /čtk/

Krátce
v turecku 
pokračují vlny 
zatýkání
Turecko v souvislosti s loň-
ským zmařeným pokusem 
o puč pokračuje v raziích, 
nově vydalo 69 zatykačů 
na pracovníky telekomuni-
kačního úřadu a orgánu pro 
dohled nad kapitálovými 
trhy. Následně policie vy-
hlásila pátrání po 144 lidech 
včetně policistů, vojáků 
a prokurátorů. Ankara je 
podezřívá z podpory hnutí 
duchovního Fethullaha Güle-
na, kterého Turecko označilo 
za strůjce pokusu o převrat.

Zátahy policie provádí 
ve 42 provinciích. Dosud 
bylo zadrženo 35 lidí. Hleda-
ní podle policie byli ve spoje-
ní pomocí aplikace ByLock, 
která umí šifrovat telefonní 
hovory i textové zprávy. Zmí-
něný program turecká vláda 
považuje za jeden z komu-
nikačních kanálů Gülenova 
hnutí. /čtk/
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Google čepicemi neutlučeme
n Každý první den v měsíci stojí 
na vrátnici v Radlické ulici chumel 
lidí. Čeká na úvodní školení ve firmě, 
která nenechá nikoho na českém 
internetu klidným. Někdo ji obdivuje, 
jiný nenávidí. Seznam.cz. deset let 
v jeho čele stál Pavel zima. Teď jako 
místopředseda představenstva 
odpovídá za komunikaci uvnitř firmy 
i na veřejnosti.

Jan Cizner

 Jsou asi dvě základní 
překvapení, která nováčky 
v Seznamu čekají. Chodí se 
tu v tričku a po půlhodině 
ve firmě si každý tyká s ve-
dením. Pomáhá to? 
Pomáhá a myslím si, že 
každé procento, které trošku 
rozptýlí korporátní vztahy, je 
dobré. A lidi sbližuje. Ono se 
pořád líp říká ty debile než 
vy debile. 

 Takže Seznam je přesně 
ta korporace, kterou její ma-
jitel nemá rád, jak sám říká. 
To je prostě daň za velikost 
byznysu, který je už v tuhle 

chvíli na Seznam nabalen. 
Ale když se vezme, jak 
relativně autonomně fungují 
některé týmy, může to být 
jako v rodinné firmě. Pokud 
se dokážou opřít o silné věci 
korporace, třeba nemusejí 
řešit účetnictví, finance, 
a splní nějaké procesy, 
které se vždycky dají nějak 
přiohnout, je jen na lidech 
v týmech, jak si to nastaví.

Ale nějaká daň tam vždyc-
ky bude. Nějaké základní 
procesy být musejí, protože 
bez toho se nedá řídit žádná 
firma, která má víc než třicet, 
možná padesát lidí. Není 
v silách jednoho člověka, aby 
věděl o všem, co se ve firmě 
děje.

 Mimochodem máte koši-
li. Kde je vyhlášené triko? 
Zrovna tady byl chlapík 
z Microsoftu, na kterého 
jsem potřeboval udělat 
dojem. Ale aspoň boty 
mám stále s traktorovým 
vzorkem.

 Předloni měl Seznam 
rekordní zisk jeden a čtvrt 
miliardy korun. Jak dopad-
ne hospodaření za loňský 
rok?
Je to zase lepší. Zhruba o de-
set procent proti výsledkům 
předchozího roku. Takže už 
druhý rok za sebou máme 
zisk přes miliardu, rok před-
tím to byla skoro miliarda.

 Takže se Seznam umí 
trefit do nálad lidí na webu. 
Jak se mění zvyky lidí na in-
ternetu? 
Složení cílové skupiny se 
celkem nemění, protože 
Seznam zasáhne takřka  
celou internetovou popu-
laci, tam se nedá říct, že 
máme odliv mladých nebo 
starých. Pořád máme zásah  
90 procent Čechů, co použí-
vají internet. 

 Ale říká se, že mladí 
do 25 let vám odcházejí…
Možná. Asi u nás nejsou 
zastoupeni v takové četnosti 
jako jiné věkové skupiny. Ale 
jsou tady a je jenom na nás 
nabídnout jim služby, aby 
měli důvod používat Seznam 
častěji. Když se podívám 
na složení populace a ná-
vštěvníků Seznamu, ani 
ve věkové kategorii do 25 let 
to není tak hrozné. Jsme tro-
chu pod průměrem, ale jen 
v jednotkách procent.

 Dobře, ale rozhodně se 
s věkem budou měnit zaří-
zení, odkud lidi web sledují.
Jasně. Odklon od stolních po-
čítačů k mobilům je zásadní. 
Dnes už je stabilně zhruba 
čtvrtina návštěv domovské 
stránky z mobilních telefonů. 
A třeba u sportu při nějaké 
významnější události přesáh-
ne 50 procent. Prostě i v hos-
podě lidi potřebují hned znát 
výsledky oblíbeného klubu 
nebo reprezentace.

 Hodně probíraným 
tématem jsou drahá data 
na mobilu. To problém 
nedělá?  
Jasně že dělá. Zrovna nedáv-
no jsem koukal na jednu naši 
statistiku, která ukazuje, že 
videa si na mobilu 80 pro-
cent lidí pouští na Wi-Fi. 
Lidi jsou pořád omezeni 
politikou operátorů a nám 
to brzdí byznys. Místo toho, 
aby si pustili, co chtějí, třeba 
v autobuse, čekají, až dorazí 
domů na Wi-Fi.

 Ovlivňuje to délka 
videa?
To myslím že ani ne. Jediné, 
o co bojujeme, je čas, který 
má člověk na sledování videa. 
Jednak co si mohou lidé dovo-
lit v práci a pak kolik času na-
ším obsahem vezmeme lidem 
na sledování videa u konku-
rence – hlavně Facebooku 
nebo YouTube. Což jsou naši 
hlavní konkurenti.

 Dá se porovnat, kolik 
jim Seznam sebere? 
Záleží, jak se vydaří den. Ale 
jsou to pořád jen odhady, 
protože oni čísla nedávají, 
a tak můžeme sledovat naše 
trendy. Podle nich jsme 
srovnatelní co do stráveného 
času.Fo
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 Na českém 
internetu je strašně 
málo kvalitního 
obsahu. Klikacího 
je spousta, ale 
kvalitního málo.



 Nedá se to porovnat 
třeba na základě prodané 
reklamy? 
Ani ne. Kdybychom měli 
třikrát tolik videa, prodáme 
třikrát tolik reklamy. Jak 
je sezona, jsme vyprodaní, 
a zase je na nás, abychom se 
posunuli. Protože televize 
jsou pořád daleko, když 
porovnáváme reklamní po-
tenciál a televizní rozpočty. 
Když to úplně zjednodu-
ším, televize vysílá jeden 
reklamní blok deset minut 
a vydělá tolik co my na videu 
za týden. Televize se pořád 
pohybuje v úplně jiném řádu 
než Stream.cz nebo Seznam 
zprávy. 

 Jasně, ale všude se tvrdí, 
že reklama na webu cílí 
přesněji, může být tedy 
dražší.
Ano, a taky se lépe prodává. 
Ale když vezmeme prostor 
okolo osmi večer třeba 
na Nově, běží tam deset 
minut blok s 15 reklamami. 
A kolik Seznam potřebuje 
času a videí, aby to odehrál 
taky pro milion uživatelů? 
Celý den. A oni to mají v jed-
nom breaku. A za půl hodiny 
mají další a za půl další. 
Pořád je to strašně daleko. 
Můžeme se plácat po rame-
nou, ale televizní rozpočty 
na dosah ještě nemáme.

 Neomezuje příjmy i to, 
kolik reklamy u videa na in-
ternetu lidi ještě snesou?
Záleží, jak moc chce člověk 
to video vidět. U postrada-
telného obsahu si nedovedu 
představit, že dáme dvě 
reklamy před něj a jednu 
doprostřed. V tomhle jsem 
raději na straně uživatele 
a vnímám, že je potřeba 
udržet video konzumovatel-
né. To znamená, že jednou 
za čas může být nepřeskoči-
telná reklama, ale dvě na za-
čátek a jednu doprostřed, 
to už musí být extra obsah, 
a ne dvě minuty dlouhá věc. 
To jde jen u něčeho opravdu 
prémiového.

 Něco jako Kancelář 
Blaník? 
Ano. Právě Stream je tomu 
asi nejblíže. Na mladé fun-
guje skoro jen video, trend 
je úplně jasný. Takže ani 
zpravodajství dnes bez videa 
dělat nelze. O generaci pod 
15 let se vůbec nebavím, tam 
je to ložený. Ta všechno, co 
ví, má z konzumace videa. 
U generace do 25 let je video 
pořád dominantní formou 
vstřebávání informací.

 Ale zase tolik se video 
nesleduje?
Ano. Pořád se mnohem víc 
čte, než se pouštějí videa. 
U rozečtených článků je 
25 procent přehraných videí. 
To je fajn, před čtyřmi lety to 
bylo třeba 10 procent. Růst je 
zřetelný.

 A dosledovanost videí 
na webu?
To nemám v hlavě, ale vím, 
že nám kontinuálně roste.

 Zpátky k výsledkům. 
Jaký byl vlastně důvod 
k dalšímu rekordnímu 
roku? 
Překvapilo mě, že pořád 
nejvíce rostl Sklik na vyhle-
dání. Funguje velmi dobře. 
Návštěvnost hledání už 
sice neroste, to si nalijme 
čistého vína. Přeliv lidí, a tím 
i hledání na internetu do mo-
bilů je brutální. A Google 
v Androidu prostě čepicemi 
neutlučeme. A vzhledem 
k situaci, jak Android přistu-
puje k ostatním vyhledáva-
čům, se to prostě ani prolo-
mit nedá. Takže naše cesta je 
přes aplikaci Seznam.cz. Té 
se daří dobře, ale proti přiro-
zenému hledání v Androidu 
to má těžké. Člověk si musí 

vzpomenout, že má někde 
Seznam, a pustit si ho. 

 To platí i pro stolní 
počítače? 
Ne. Na stolních počítačích si 
stojíme dobře, ale na mobilu 
ne. A lidi hledají z mobilů 
stále více, a právě kvůli roz-
šíření Androidu tam logicky 
převažuje Google.

 Co umí Google lépe než 
Seznam? 
Má Android, a tím neochvěj-
nou pozici v mobilech. Dobře 
buduje i pozici pro prohlížeč 
Chrome. Tím má skvělé 
distribuční kanály pro své 
služby a na tom už pak může 
stavět cokoli dalšího.

 Co prohlížeč od Se-
znamu, který jste pustili 
vlastně nedávno?
Používají ho statisíce lidí 
denně. Je to nejpoužívanější 
aplikace Seznamu, používá 
ho víc lidí než mapy. Denně 
okolo 400 tisíc zařízení.

 Opravdu?
Je to super! Ale pořád to 
jsou statisíce vedle milionů 
Androidů. Kdyby nás tak 
Google pustil blíž do An-
droidu, ale nechce. I když 
třeba v Rusku už musel. 
Tamní Yandex (něco jako Se-
znam v Česku – pozn. aut.) si 
stěžoval u antimonopolního 
úřadu a Google se s úřadem 
nakonec dohodl. Google 
v Rusku umožní nahradit 

svůj vyhledávač konkurenč-
ními produkty a zároveň 
výrobcům telefonů dodávat 
na trh telefony vybavené 
z výroby konkurenčním 
vyhledávačem i dalšími 
aplikacemi, jako jsou mapy 
nebo e-mailový klient. Tak 
uvidíme, co na to Evropská 
unie.

 
 Bylo by to jistě zajímavé 

i pro Seznam. Vždyť právě 
e-mail je hlavním důvodem, 
proč lidi na Seznam chodí. 
Nebo už ne? 
Jasně. E-mail je jedním ze 
základních kamenů ná-
vštěvnosti. A proto k němu 
dáváme na homepage i další 
věci, které se člověku hodí 
několikrát denně – informač-
ní servis, počasí, sport.

 Byly věci, kterými jste 
třeba lidi odradili? Myslím 
v průběhu let.
Pár služeb už jsme vypnuli, 
ale přiznám se, že už jsem je 
vytěsnil z hlavy. Dost možná 
je to otázka toho, jak se mění 
přístup lidí. Ale třeba kdysi 
existovala služba Seznam 
dnes. Byl to portál, kde 
všechny zpravodajské weby 
měly prostor a samostat-
ně skončil zhruba v době, 
kdy jsme spustili Novinky 
s Borgisem. A vidíte, výběr 
z internetu je teď zpátky.

 Funguje to?
Funguje. Jen já mentálně 
bojuji s tím, že na českém 

internetu je strašně málo 
kvalitního obsahu. Klikacího 
je spousta, ale kvalitního 
málo. 

 Na kolika počítačích 
je Seznam.cz jako první 
stránka v prohlížeči? 
Počet lidí, kteří mají 
Seznam.cz nastaven jako 
svou domovskou stránku, 
je stabilní. Několik let se 
drží nad hranicí 60 procent 
počítačů. A v mobilních 
telefonech používá už zmi-
ňovanou aplikaci Seznam.cz 
v průměru asi čtyři sta tisíc 
lidí denně. No a ještě další 
v jiných prohlížečích.

 Televizní rozpočty 
na dosah ještě 
nemáme.
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Pavel Zima 
působí ve 
společnosti 
Seznam.cz 
od roku 1998. 
v představenstvu 
je od roku 2005. v letech 
2004–2006 byl technickým 
ředitelem. v srpnu 2006 se 
stal výkonným ředitelem a od 
roku 2012 do loňska vedl 
firmu jako generální ředitel. 
Před nástupem do Seznamu 
pracoval jako technik 
ve společnosti mironet. 
Fandí Slavii, fotbal i sám 
hraje a renovuje historické 
automobily. 

Pavel  
zima (42)



Zajímavá 
bude hlavně 
koncovka
Pokud si někdo myslí, že 
výměnou ministra financí 
skončí několikatýdenní 
vládní krize, mýlí se. Hned 
ze dvou důvodů.

Vládní politici o sobě 
pronesli mnoho tvrdých slov, 
která se nedají jen tak vzít 
zpět. A s blížícími se volbami 
bude tón debaty spíše zost-
řován. Podstatnější je ale 
jiná věc. Celá slavná vládní 
krize zatím neměla svou 
koncovku, závěr příběhu, 
který by razantnímu vystu-
pování jinak introvertního 
předsedy vlády Sobotky dal 
hlubší smysl a zdůvodnění. 
Není reálné, že by Sobotka 
s vypětím všech svých sil 
bojoval se Zemanem a Babi-
šem, jen aby vyměnil minist-
ra financí a jelo se dál.

Co může být koncov-
kou celé krize, naznačila 
Babišova lehká publicistická 
kavalerie. Ta napsala, že po-
slanec Pilný má být ministr 
financí proto, aby zajistil, 
že proti Babišovi nebudou 
použity žádné materiály 
z úřadu (Martin Komárek). 

Případně že se proslýchá 
cosi o zahájení trestního stí-
hání Babiše (Jan Macháček). 
V tom případě by Sobotkova 
hra vabank s demisí vlády 
dávala větší smysl. Nemít 
v kabinetu trestně stíha-
ného ministra je například 
celkem silný motiv. To však 
příliš předbíháme a děláme 
z orgánů činných v trestním 
řízení arbitra politického 
soupeření. Tím nejsou, i když 
to tak někdy vypadá.

V tuhle chvíli je mož-
ná zajímavější ofenziva, 
kterou viditelně osvěžený 

předseda ČSSD Sobotka 
zahájil uvnitř vlastní strany. 
Nově posílenou autoritu se 
na severní Moravě rozhodl 
použít radikálně a dal příkaz 
k přeregistraci zhruba tisíce 
straníků a vyloučení jednoho 
z poslanců z kandidátky.

Zatímco na severní Mo-
ravě je to střelba správným 
směrem proti kmotrovským 
organizacím plným mrtvých 
duší, rozpačitější je to v již-
ních Čechách. Tady nechal 
vyloučit z posledního místa 
kandidátky svého snad 
posledního velkého kritika, 

exhejtmana Zimolu. Bez 
ohledu na Zimolovo nedávné 
odstoupení z funkce a po-
dezření ze střetu zájmů jde 
v tomto případě spíš o čistku 
proti názorovému oponen-
tovi. Velmi to kontrastuje 
s přístupem k odstupující 
ministryni školství Vala-
chové, která přes skandál 
na svém ministerstvu zů-
stává jedním z lídrů středo-
české kandidátky. Rozdíl je 
pouze v jednom – pochází ze 
správného tábora. 

Bohuslav Sobotka se pro-
stě rozhodl využít moment 
překvapení a uskutečnit plán 
Stanislava Grosse z roku 
2005. Tehdejší předseda 
ČSSD a premiér se rozhodl 
na brněnském sjezdu sociál- 
ní demokracie zúčtovat 
se zemanovským křídlem. 
Proto ho nejdříve vytlačil 
z vedení strany a později i ze 
strany jako takové. Dostihly 
ho však finanční skandály 
a musel sám odstoupit, takže 
koncepci „ČSSD malá, ale 
naše“ nestihl dokončit.

Není vyloučeno, že něco 
podobného potká i Sobotku, 
že se zkrátka stane objektem 
soustředěné palby babišovců 
a jejich stoupenců ze státní-
ho zastupitelství. Sobotka 
pak bude muset roli lídra 
někomu předat a do voleb 
vstoupí pozměněná politická 
garnitura. Teprve v tu chvíli 
vládní krize skončí.

autor je komentátorem  
týdeníku reflex

Komentář

Bohumil Pečinka
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Sobotka se rozhodl 
uskutečnit plán 
Stanislava Grosse 
a zúčtovat se 
zemanovským křídlem.

Tvář dne 

 Tento útok vybočuje svou děsivou, 
odpornou zbabělostí, neboť se zaměřil  
na nevinné a bezbranné mladé lidi a děti,

řekla o útoku v manchesteru 
britská premiérka Theresa mayová 
str. 9
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Poločas řeckého zázraku
Pěkně v tichosti a za mediálního nezájmu rozjeli burziáni 
v Aténách jednu z největších investičních story letošního 
roku. Přísliby totiž neznějí vůbec nezajímavě. Řecko, jehož 
vnímání se v posledních letech ustálilo na úrovni synonym 
pro katastrofu a nihilismus, se totiž může přes noc pro-
měnit ze žáby v sexy princeznu. S obstojným věnem. Stačí 
jediné – polibek mezinárodních věřitelů. 

Přes nános špíny, prachu a předsudků, pod kterým se 
teď jen sotva rýsují obrysy ještě nedávno sebevědomého 
Řecka, totiž hlavní proud investičních konzervativců 
nakupujících předražené akcie ve zbytku světa nepočí-
tá s jedním detailem. Až se věřitelé dohodnou, a oni se 
jednou dohodnou, že škrtem pera přepíší řeckou knihu 
osudu, ekonomika pod Olympem s podstatně nižším dlu-
hovým balastem může náhle připomínat tygra eurozóny. 
Ale to už bude na nákupy pozdě.
 Jaroslav Bukovský

Chcete, abych příklad vyřešila prostřednictvím školní  
matematiky, vládní matematiky, nebo korporátní matematiky?



Čtrnáctinásobný držitel 
Grammy a Oscara, pianista 
Herbie Hancock, bude 
jednou z hlavních 
hvězd letošního 
hudebního fes-
tivalu Struny 
podzimu.

Hancock, 
jenž svou 
kariéru začal 
v orchestru 
legendárního 
Milese Davise 
v šedesátých letech, 
vystoupí na závěr 
přehlídky 9. listopadu 
v pražské hale Forum Karlín. 
Celkem letos festival, který 

se po roční pauze koná již 
pojednadvacáté, nabídne 

deset koncertů.
„Program stejně 
jako v předcho-

zích ročnících 
nabídne 
vybraný mix 
jazzu, klasiky, 
tradice i ex-
perimentu. 

K prověřené-
mu základu 

jsme však přimí-
chali i esenci coun-

try, hip hopu, irského 
folku a moravského folklo-
ru,“ uvedl nový programový 
ředitel Vilém Spilka.

Celou akci otevře 20. října 
ve Foru Karlín koncert irsko-
-amerických The Gloaming. 
Následovat budou akordeo-
nový virtuos Richard Galli-
ano, soubor pro současnou 
klasickou hudbu známý 
i v Česku spoluprací s Ivou 
Bittovou Bang On a Can, 
hiphopové duo Shabazz Pa-
laces, jazzový pianista Jason 
Moran, kapela z Nashvillu 
Lambchop či hráč na dva-
náctistrunnou kytaru Ralph 
Towner.

Českou scénu zastoupí 
držitel ceny Anděl za world 
music Jiří Slavík s folklorním 
projektem Mateřština. /duk/
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Festival
Struny podzimu
nabídne celkem

deset
koncertů od jazzu

a klasiky po folklor
či hip hop. 

Pražské jaro uvede 
film o Soně Červené

Na festivalu Pražské jaro se 
dnes v premiéře představí 
nový dokumentární film 
Olgy Sommerové Červe-
ná. Snímek zachycující 
neuvěřitelný příběh české 
umělkyně, světoznámé 
operní pěvkyně a herečky 
Soni Červené bude uveden 
od 17 hodin v kině Lucerna 
za účasti hlavní aktérky i re-
žisérky. Do kin film vyrazí 
na začátku září, objeví se 
i v Karlových Varech.

Zemřel představitel 
Bonda Roger Moore
Ve věku 89 let zemřel 
britský herec Roger Moore, 
známý hlavně jako jeden 
z představitelů filmového 
agenta Jamese Bonda. 
Oznámila to jeho rodina. 
Nepřemožitelného agenta 
007 britské tajné služby 
si zahrál celkem sedm-
krát v letech 1973 až 1985. 
Již více než deset let žil 
v ústraní a natáčení filmů 
se nevěnoval. /čtk, duk/

Krátce

tvůrCi Filmu. Režisér snímku out György Kristóf pózuje v Cannes s herečkami ievou Norvelovou 
a ievou aleksandrovovou-Eklone.
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n Do druhé nejdůle-
žitější soutěžní sekce 
festivalu v Cannes 
s názvem Určitý 
pohled se naposledy 
za Česko dostal re-
žisér Karel Smyczek 
s filmem Proč? v roce 
1988. Nyní se do stejné 
sekce propracoval slo-
venský režisér György 
Kristóf se slovensko-
-česko-maďarským 
filmem Out, který 
za Česko koproduko-
val Jiří Konečný.

Radovan Holub

Absolvent pražské FAMU 
György Kristóf je typ režisé-
ra, který umí z pocitu absur-
dity, nepatřičnosti a mar-
ginalizace člověka udělat 
obsahovou přednost. Přesně 
tak, jak to například dovede 
legendární finský režisér 
Aki Kaurismäki se svými 
málomluvnými lidmi, kteří 
nepatří nikomu a nikam.

Out je absurdně ladě-
ný film o padesátiletém 
protagonistovi, který je 
takzvaně „mimo“ – na Slo-
vensku přišel o práci a má 
pocit vydědence. Rozhodne 
se zakotvit někde v přístavu 

Film out v Cannes přijali

u lodí. Cestuje do Lotyšska, 
tedy do míst, kde režisér 
psal scénář filmu a kde také 
rok žil.

Zábavné je, že hrdina 
se pohybuje od jednoho 
průšvihu k druhému a divák 
tuší dopředu, že se tak stane. 
Neví ale, jak silně bizarní 
okolnosti ho potkají. Ať už 
v loděnicích v Rize, kde na-
tírá obří nákladní lodě, nebo 
na břehu moře, kde se setká 
s Lotyškou Gajdou.

Out je série bizarních 
setkání člověka, který ztratil 
pocit, že jeho život se může 

obrátit k happy endu. „Jeho 
cesta do Pobaltí je vzpourou 
proti nenaplněnému životu,“ 
řekl režisér.

„Viděl jsem spoustu tako-
vých lidí, ale nikdo z nich 
neměl odvahu udělat tenhle 
radikální krok,“ dodal. 
Obecenstvo v Cannes v pl-
ném sále pocit vyděděnosti 
a absurdity, který už dávno 
není jen doménou východní 
Evropy, vřele ocenilo.

Účast filmu v Cannes v jed-
né z hlavních sekcí je velkým 
úspěchem slovenské a české 
kinematografie na prestiž-

ním festivalu, kde obvykle 
tyto filmy nerezonují.

Po roce 1989 se do hlavní 
soutěže v Cannes dostalo 
Kachyňovo trezorové Ucho. 
Do sekce Týden kritiky pak 
vzali ve stejném roce Čas 
sluhů Ireny Pavláskové 
a v roce 1998 Postel Oskara 
Reifa. V roce 2014 byl uveden 
ve vedlejší sekci ACID 
(Asociace nezávislého filmu 
a jeho distribuce) romský 
film Petra Václava Cesta ven.

Autor je spolupracovníkem redakce

Po třeCh leteCh se dnes večer v Praze na stadionu v Ede-
nu objeví jedna z nejslavnějších novovlnných kapel Depeche 
Mode. Zastávka je součástí turné k novému albu nazvanému 
Spirit. Vystoupení budou kvůli teroristickému útoku na kon-
certě v Manchesteru provázet zvýšená bezpečnostní opatření.

DEPEChE MoDE V ČESKU
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Struny podzimu nabídnou 
hancocka i Bang on a Can



Foto dne 

Vědci zjistili, že...
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tiChý ProteSt. 
Muž prochází 
uměleckou instalací 
protestu nevládní 
organizace Rio de 
Paz proti korupčním 
skandálům v Brazílii.

n Rodina „tisknutel-
ných“ orgánů se nově 
rozšířila o vaječníky. 
Laboratorní myška 
s touto bioprotézou 
dokonce vrhla zdravé 
mládě.  

Marek Schwarzmann

Lékaři z amerických 
univerzit se minulý týden 
postarali o poprask na poli 
léčby neplodnosti: díky 3D 
tisku vyrobili a implantovali 
tkáň vaječníku. Pokusná 
myška s novou bioprotézou 

byla nejen schopna běžně 
ovulovat, ale časem také 
zabřezla a porodila zdravé 
mládě. „Cílem našeho pro-
jektu je obnovení plodnosti 
pacientek, které jsou sterilní 
kvůli léčbě rakoviny,“ uvedla 
vedoucí výzkumu Teresa K. 
Woodruffová. 

Vědci z Northwestern 
University Feinbert School 
of Medicine a McCormick 
School of Engineering 
k výrobě tkáně vaječníku 
vytiskli trojrozměrné „leše-
ní“, které později posloužilo 
jako úschovna pro nedospělá 
vajíčka. Jako hlavní kon-
strukční materiál použili 

na rozdíl od ostatních 
laboratoří gelatin, biologický 
hydrogel z kolagenového 
vaziva. Ten je jednak biolo-
gicky absolutně neškodný 

i lidskému tělu, jednak se 
s ním pro potřeby 3D tisku 
snadno pracuje. Výzkumníci 
průběžně zkoušeli několik 
různých způsobů uspořá-

dání vláken gelatinu, než 
dospěli k optimální struk-
tuře. „Většina hydrogelů je 
pro tyto účely velmi slabá, 
gelatin je však schopen nést 
sám sebe i dutiny určené pro 
uložení vajíček,“ píší vědci 
na webu univerzity. 

Kromě obnovení plodnosti 
si lékaři dali za cíl také obno-
vu hormonální sekrece va-
ječníků. „Bereme to zeširoka: 
náš umělý vaječník by měl 
pomoci nejen neplodným 
ženám, ale také mladým dív-
kám v pubertě nebo dospě-
lým ženám v menopauze,“ 
vysvětlila spoluautorka 
studie Monica Laronda.

… neplodnost vyřeší vytisknuté vaječníky
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Gelatinová  
BudouCnoSt.  
Speciální lešení, 
které vědci 
z univerzity vyvi-
nuli, unese nejen 
strukturu sama 
sebe, ale také 
další buňky, hlav-
ně pak nezralá 
vajíčka.
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