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27,060 -0,09 %
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15878,95 -2,01 %

FTSE
5689,36 -2,71 %

DAX
8979,36 -3,30 %

Čeští dělníci utíkají za
hranice
Odliv českých pracovníků do
zahraničí po letech znovu sílí.
Většina lidí, kteří míří za hranice,
jsou absolventi učilišť, středních
odborných škol a řemeslníci.
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Absolventi neumějí
dobře anglicky, firmy
si je raději samy
přezkušují strana 4

Svět on‑line
sportovních výsledků
obsazují české firmy
Globálním lídrem je pražská
společnost Livesport. Počítá
s tím, že její tržby letos
dosáhnou miliardy korun.
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UDÁLOSTI UDÁLOSTIPODNIKY A TRHY

MILIARDÁŘ MAREK DOSPIVA ZÍSKAL PODÍL VE SPOLEČNOSTI PRIMECELL

Penta jde do léčby buňkami

Dosudsemedicínskýbyznysmiliar-
dářeMarkaDospivyvČeskuome-
zoval jen na síť lékáren Dr. Max.
Teď ale jeho investiční skupina

Penta vstupuje do tuzemského zdravot-
nictvínaplno.OdpodnikateleMichalaZa-
hradníčkazískalapodílvbiotechnologické
společnostiPrimeCellTherapeutics, která
vyvíjí léčivé přípravky založené na buň-
kách samotných pacientů.
Vstup do „továrny na lidské náhradní

díly“, jak se společnosti PrimeCell přezdí-
vá, je pro Pentu velmi důležitý. Získá jím
moderní léčbu pro pacienty v desítkách
svých nemocnic a zdravotnických zaříze-
ní, které provozuje v Polsku a na Sloven-
sku. A má v plánu získat také nemocnice
v Česku.
„Pro pacienty, kterých ročně ošetříme

více než dva miliony, chceme tu nejmo-

dernější a nejúčinnější léčbu,“ řekl inves-
tiční ředitel Penty Václav Jirků. Jaký po-
díl ve společnosti PrimeCell Penta získala
a za kolik, neupřesnil.
Dospiva není v Česku prvním miliar-

dářem, který do tohoto druhu moderní
medicíny dává peníze. Do léčby pomocí
buněk, která stále více zajímá investory
pocelémsvětě,užvstoupili takénapříklad
nejbohatší Čech Petr Kellner nebo Karel
Komárek.
Michal Zahradníček, který PrimeCell

rozjel před devíti lety, vnímá spojení
s Pentou jako klíčové pro další rozvoj fir-
my. Chtěl by z ní vybudovat společnost
světových parametrů, která bude moci
vstoupit na burzu. Dnes Zahradníček
odhaduje hodnotu firmy na 1,5 miliardy
korun, v budoucnu by chtěl dosáhnout
namiliardu dolarů.
K růstu mají dopomoci právě pení-

ze od Penty. Zahradníček, který zůstává
hlavním akcionářem PrimeCellu, plánu-
je expanzi na zahraniční trhy a klinické

zkoušky nových produktů, které zatím
byly z důvodu nedostatku financí poza-
stavené.
A velkou výhodu vidí i v síti zdravotnic-

kýchzařízeníPentyamožnostinabídnout
léčbujejímklientům.„Dosudjsmekpacien-
tůmpřistupovali předevšímpřesvelkéne-
mocnicefakultníhotypu,cožbylomnohdy
komplikované,“ uvedl Zahradníček.
Hlavním zdrojem příjmů společnosti

PrimeCell jsou v současnosti přípravky
určenéna léčbukloubníchporanění,které
se vyrábí pomocí vlastníchbuněkpacien-
ta. Společnost se teď bude chtít zaměřit
mimojiné ina léčbu ischemickýchchorob,
kterévznikají vdůsledkunedostatečného
prokrvení tkání.
Zahradníček dříve podnikal i v dalších

oborech, biotechnologie se pro něj staly
stěžejním byznysem až loni. Poté co se
společníkem Ivo Kristenem prodal soft-
warovou společnost Webcom přibližně
zapůlmiliardykorunjaponskéspolečnosti
KonicaMinolta.

Janis Aliapulios, Nikita Poljakov
autori@economia.cz

Kapitál pro rozjezdPrimeCellumupřed
lety dodal ještě větší obchod. To spolu
s Kristenem prodal jednoho z největších
českých distributorů počítačů BGS Levi
společnosti eD’ system. Za dvě miliardy
korun.
PrimeCell také patří mezi největší sou-

kromé příjemce evropských dotací v Čes-
ku, za což čelil kritice. Podle týdeníkuDo-
tyk dostal v minulém dotačním období
786 milionů korun. Další stamiliony pak
obdržel od státu.
Někteří lidé včetně členů Akademie

vědneboministra financíAndreje Babiše,
který v medicíně sám také podniká, při-
tom poukazovali, že firma nemá vědecké
výsledky. „Kritika přišla v okamžiku, kdy
jsme načerpali dotace, ale pochopitelně
jsme ještě neměli výsledky,“ tvrdí Zahrad-
níček s tím, že průměrná doba pro uvede-
ní léčivých přípravků na evropský trh je
14,5 roku. „Chtít ponásvýsledkyvprvních
měsících poté, co začneme, je zcela irele-
vantní,“ řekl Zahradníček.

Zeman, který si kroj oblékl,
ocenil zejména klobouk,
který mu prý jako jediný
pasuje na hlavu. „Všechny
ostatní klobouky, které jsem
dostal, zůstaly na špičce
hlavy, protože tvrdím, že tr-
pím vodnatelností,“ prohlásil
prezident. Během včerejška
navštívil Zeman na Plzeňsku
například jednoho z největ-
ších světových výrobců par-
ních turbín Doosan Škoda
Power. Foto: ČTK

ZEMAN DOSTAL
NA PLZEŇSKU
CHODSKÝ KROJ

Prezident vyrazil na
třídenní návštěvu
Plzeňského kraje.
Hejtman Václav Šlajs mu
daroval chodský kroj.

VLONI DOSÁHL ČESKÝ EXPORT
3,89 BILIONU KORUN

NA SPORTOVNÍCH
AKCÍCH SE MÁ
PRODÁVAT NEJVÝŠ
DESÍTKA

LEŽÁK MÁ
SMŮLUREKORDNÍ VÝVOZ

TÁHNE ČESKO
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ZASAHUJE HO
AFÉRA OKOLO
REHABILITAČNÍCH
KLINIK

FICOVO SLABÉ
MÍSTO

STRANA STRANA6STRANA

HOST VE STUDIU:

„Děti musí mít v prvním roce života
bezpečného člověka, jinak se špatně
vyvíjí, nejčastější jsou poruchy
chování.“
Jana Kovařovicová
hlavní psycholog, Dobrá rodina,
o problémech ústavní péče

SLEDUJTE NA

DALŠÍ MILIARDÁŘI
VE ZDRAVOTNICTVÍ

Petr Kellner
Jeho PPF vlastní biofarmaceutickou
společnost Sotio, vyvíjející přípravky proti
rakovině.

Karel Komárek
Firma Medicem, která patří do jeho skupi-
ny KKCG, se zaměřuje na výrobu nitro-
očních implantátů a produktů v oblasti
gynekologie a regenerace tkání.

Andrej Babiš
Vsadil na nákup center asistované
reprodukce. Jeho skupina FutureLife už
vlastní 12 zařízení zaměřených na umělé
oplodnění v Česku, na Slovensku i ve Vel-
ké Británii.


