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Ekonomika

Živnostenský úřad za-
hájil kontrolu ve firmě
Diamond travel zabý-
vající se prodejem zá-
jezdů na výletních lo-
dích. Firma už není
cestovkou, ale jen
agenturou.

Jan Sůra
redaktor MF DNES

PRAHA Na svém webu se chlubí ti-
tulem „největší prodejce plaveb“.
Klienty však dnes už bývalá cestov-
ní kancelář Diamond travel zajímá
z jiného důvodu. Stěžují si na její
praktiky, na přelomu roku ji dokon-
ce u soudu uháněli věřitelé. Firma
veškerá pochybení odmítá.
Zákazníkům se nelíbí především

to, že Diamond travel mění poža-
davky na zaplacení zájezdu a poža-
duje vyšší zálohy, než jaké stanovi-
la smlouva. Jedna z klientek společ-
nosti, jejíž jméno MF DNES zná, si
koupila v říjnu plavbu pro dvě oso-
by za 80 tisíc korun. Zaplatila polo-
vinu a zbytek měla doplatit v břez-
nu. V lednu však přišel dopis, že

má zaplatit hned, protože prý fir-
ma prochází transformací. „Vyděsi-
lo nás to, zájezd raději asi stornuje-
me,“ říká klientka.
„Doplatek dříve požadujeme pou-

ze po klientech, kteří zaplatili výraz-
ně pozdě zálohu a nerespektovali
naše podmínky,“ brání se majitelka
a jednatelka firmy Renata Jelínková.
Do situace se nicméně už vložilo

ministerstvo pro místní rozvoj, kte-
ré podalo podnět živnostenskému
úřadu v Praze 1. Ten měl činnost
cestovní kanceláře prošetřit, pří-
padně odebrat koncesi na provoz.
Firma však úřad předběhla a sama

požádala o přerušení živnosti na ces-
tovní kancelář na pět let. Nyní je
pouze cestovní agenturou, která fun-
guje pod mnohem menším dohle-
dem, například nemusí mít pojistku
proti krachu.

Stížnosti ze všech stran
Živnostenský úřad se přesto na ces-
tovní agenturu a její byznys zaměřil
podrobně. „Podnikatelská činnost
společnosti Diamond travel je v
současné době předmětem zaháje-
né živnostenské kontroly,“ potvr-
dil František Dickelt, vedoucí kont-
rolně-správního oddělení živnos-
tenského úřadu pro Prahu 1.
Chování Diamond travel vadí také

Asociaci českých cestovních kance-
láří a agentur (AČCKA). Ta na ni po-
slala už dříve Českou obchodní in-
spekci kvůli klamavým praktikám.

Podle tajemnice asociace Kateři-
ny Petříčkové šlo o případy, kdy
lidé zaplatili, ale několik dní před
odjezdem jim cestovní kancelář zá-
jezd zrušila s odůvodněním, že kli-
ent porušil podmínky smlouvy.
„Z cestovní kanceláře je v takových
případech velmi obtížné vymáhat
vrácení vložených prostředků na
zájezd. I když v několika případech
k navrácení financí zákazníkům do-
šlo, cestovní kancelář odmítla za-

platit pokutu za zrušený zájezd ve
lhůtě kratší 20 dní v rozporu se zá-
konem,“ uvedla Petříčková.
Mluvčí ministerstva pro místní

rozvoj Veronika Vároši rovněž po-
tvrdila, že v minulosti obdrželi stíž-
nosti klientů týkající se služeb Dia-
mond travel, které postoupili živ-
nostenským úřadům.
„Vzhledem k četnosti případů

a podobnosti stížností se domnívá-
me, že podnikala tímto způsobem
úmyslně a opakovaně. Zmíněná
cestovní kancelář svým neetickým
jednáním poškozovala seriózní ces-
tovní kanceláře na českém trhu,“
dodala Petříčková z asociace.

Jsou to nekalé praktiky
Plná stížností na Diamond travel
jsou také diskusní fóra. Majitelka fir-
my Renata Jelínková to však odmí-
tá. „Probíhá tam cenzura, nemáme
možnost se vyjadřovat a rovněž po-
zitivní recenze nejsou zveřejňová-
ny. Jde o nekalé konkurenční prak-
tiky, proti kterým se chceme nejen
ohradit, ale především bránit,“ tvr-
dí Jelínková.
Přeměnu cestovky na agenturu Je-

línková vysvětluje vlastním rozhod-
nutím. „Je to naše volba, prodává-
me hlavně plavbu, proto jsme se
rozhodli stát se jen agenturou,“ pro-

hlašuje. Diamond travel podle ní
ročně prodá zájezdy za 90 milionů
korun. Za stížnostmi vidí kampaň
proti své firmě, případ předala k še-
tření policii.
Kromě změny na agenturumuse-

la společnost na přelomu roku čelit
insolvenci (již podruhé, poprvé jí
čelila loni v květnu). Kvůli více než
čtyřmilionovému dluhu ji zkoušela
do konkurzu poslat společnost Di-
ners Club, která vydává kreditní
karty. Firma však nakonec insol-
venční návrh stáhla.
Plavby výletními loděmi zazname-

naly v minulých letech v Česku vý-
razný rozmach. Podle Kateřiny Pet-
říčkové je český trh jedním z nej-
rychleji rostoucích v Evropě. Prů-
měrná cena plavby lodí po Středo-
moří činí 15 tisíc korun na osobu
a týden s vlastní dopravou do přísta-
vu (zpravidla Janov či Benátky),
v oblasti Karibiku okolo 35 až 40 ti-
síc za osobu a týden včetně letenky.
„Ceny okružních plaveb před ně-

kolika lety výrazně klesly díkymno-
ha novým lodím, které byly spuště-
ny na vodu. Nyní si již drží stabilní
cenovou hladinu, záleží ovšem na
období, lodní společnosti a trase,“
říká Petříčková. Ročně na tento typ
dovolené podle ní vyjede kolem
25 tisíc lidí.

Plavby táhnouCosta Favolosa je jednou z lodí, jejíž plavby prezentuje Diamond travel. Na její palubu se vejde 3 800 cestujících, kteří mají k dispozici několik bazénů či 4D kino. Foto: Profimedia

Největšího prodejce plaveb
uhánějí zákazníci i stát

PX 872,53 -3,57

PRAHA Skupina Penta se rozhodla
investovat do farmaceutického vý-
zkumu. Včera oznámila vstup do
společnosti PrimeCell, která vyvíjí
léčebné přípravky na bázi kmeno-
vých buněk.
„Penta Investment odkoupila od

Michala Zahradníčka, majoritního
akcionáře PrimeCell Therapeutics,
část jeho podílu,“ uvedli aktéři
transakce v tiskové zprávě. Veli-
kost podílu, který Penta vlastní, ani
výši investice zpráva neupřesnila.
Zahradníček si každopádně bude

dál držet v PrimeCell kontrolu. „Zů-
stávám majoritním akcionářem,“
řekl. Dodal, že spojení s Pentou je
pro něj důležité kvůli přístupu k pa-
cientům při provádění klinických
studií, bez nichž se výzkum neobe-
jde.
Penta vlastní početnou síť nemoc-

nic. V Polsku jí patří největší privát-
ní nemocniční firma EMC Instytut
Medyczny s osmi nemocnicemi
a šestnácti ambulancemi. Na Sloven-
sku má 27 nemocnic a poliklinik.
Špitály chce nakupovat i v Česku.
Společnost PrimeCell vznikla

v roce 2006 jako firma zabývající se
uváděním výsledků českého výzku-
mu vmedicínské oblasti na trh. U je-
jího zrodu stáli Zahradníček s part-
nerem Ivo Kristenem. Stamiliony
korun, jež vydělali vybudováním
a prodejem firem z IT sektoru, in-
vestují do výzkumu. Jejich firma se
specializuje na léčiva na bázi kme-
nových buněk.
Kdo chce uvést na trh nový lék,

musí provést obsáhlé klinické stu-
die a získat úřední certifikáty. Jde
o mimořádně drahý proces s nejis-
tým výsledkem. V případě úspěchu
to ale investorům nese vysoký zisk
z prodeje léku či propůjčování li-
cencí pro další výrobce.
Nejpokročilejším projektem fir-

my PrimeCell je buněčný preparát
na kloubní defekty NTC Chondro-
graft, pro nějž PrimeCell už roky
jedná o certifikaci Evropské lékové
agentury. S izraelským partnerem
zase vyvíjí přípravek na léčbu tak-
zvané diabetické nohyDiacellix. Za-
bývá se rovněž využitím pupečníko-
vé krve či aplikací nanomateriálů.
Vlastní brněnskou banku pupeční-
kové krve a ostravskou biotechnolo-
gickou „továrnu“ 4Medi vybudova-
nou s přispěním evropských dota-
cí. V Ostravě má také společný pod-
nik s čínským investorem.
Penta, pro niž je zdravotnictví jed-

ním z klíčových oborů, se investi-
cím do výzkumu zatím nevěnovala.
Vstupem do PrimeCellu následuje
skupiny jako PPF či KKCG, které už
dříve vložily do biotechnologické-
ho výzkumu nemalý kapitál. (kuz)
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Dárkové karty k Valentýnu

Darujte
klenot dle vlastního

výběru

Prožijte
nezapomenutelný

wellness víkend
Exkluzivně

v prodejnách Albert

www.darkomat.cz

Procestujte
spolu krásy Česka

Plavby výletními
loděmi zaznamenaly
v minulých letech
v Česku výrazný
rozmach.
Každoročně na tento
typ dovolené vyjede
z tuzemska kolem
25 tisíc lidí.

Penta se pouští
do výzkumu
kmenových
buněk

-10,99 %

Česko 0,55 0,55 0,66
Německo 0,23 0,29 0,35
Francie 0,60 0,63 0,67
Itálie 1,68 1,56 1,47
Španělsko 1,76 1,65 1,57


