
preventivnímu vyhledávání 
rakoviny prsu. Od dubna 
bude mít místo jednoho dva 

mamografy. EUC tak 
posílí v jednom ze 

svých klíčových 
oborů. Deset 

mamocenter 
EUC vyšet-
ří 150 tisíc 
žen ročně. 
V Česku 

přitom projde 
mamografic-

kým vyšetřením 
na celkem  

69 akreditovaných 
pracovištích 680 tisíc žen. 

„Za posledních pět let 
jsme do rekonstrukcí, vyba-
vení a přístrojů investovali 
583 milionů korun a jsme 
na to hrdí,“ uvedl předseda 
představenstva EUC Jan 
Blaško. I pro letošek roz-
počet skupiny na investice 
tohoto typu činí sto až 150 
milionů korun. „Vše máme 
z vlastních peněz, nedostá-
váme žádné dotace, pří-
spěvky od státu ani kraje,“ 
poznamenal Blaško. 
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n Zdravotnická sku-
pina EUC modernizo-
vala svou kladenskou 
polikliniku. Posílí 
díky tomu v poskyto-
vání mamografického 
screeningu, ve kte-
rém má už nyní velký 
podíl.

Adéla Čabanová

Soukromá poliklinika EUC 
Klinika Kladno prošla 
rekonstrukcí za sedmnáct 
milionů korun. Přibylo v ní 
pět ordinací praktických 

lékařů a jednotný informač-
ní systém. 
„Snažíme se zavádět prvky 
elektronizace zdravot-
nictví jako e-žádan-
ky, sdílení výsled-
ků vyšetření 
a podobně,“ 
uvedl ředitel 
EUC Kliniky 
Kladno Mi-
chal Bednář 
a připomněl 
i elektronický 
objednávkový 
systém. 

Díky rekonstrukci 
vzrostla kapacita mamo-
centra, které se věnuje 

Kladenské mamografy 
EUC vyšetří více žen

EUC za  
posledních pět 
let investovala 

do rekonstrukcí,  
vybavení a přístrojů

583
milionů korun.

EUC patří k nejvýznamnějším soukromým skupinám ve zdravotnictví, 
provozuje sedmnáct klinik, deset mamocenter, lékárny, laboratoře 
a dvě nemocnice. Loni dosáhla obratu 2,15 miliardy korun a dále 
roste. Loni koupila polikliniku v Hradci Králové a většinu v ostravské 
laboratoři CGB. V únoru oznámila nákup poskytovatele prémiové 
péče Homolka Premium Care a pardubického mamocentra. V březnu 
otevřela pobočku prémiové kliniky Canadian Medical Care. 

EUC patří k nejvýznamnějším  
soukromým skupinám ve zdravotnictví

STAVBA UHELNÉ ELEKTRÁRNY Pljevlja II (projekt ve výřezu) v Černé Hoře za 9,5 miliardy korun 
se zpožďuje. Škoda Praha totiž stále hledá úvěr až na 85 procent nákladů, což byla podmínka 
tendru. „Nemůžeme věčně čekat, až Škoda Praha najde investora. Jen ztrácíme čas,“ varoval čer-
nohorský poslanec Vujica Lazović s tím, že by se Černohorci mohli pustit do projektu sami. Snímek 
ukazuje elektrárnu Pljevlja I o výkonu 210 megawattů, jež pokrývá čtvrtinu spotřeby země.  
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Objem čínského kapitálu 
upsaného v základním jmění 
českých firem od loňské 
březnové návštěvy čínského 
prezidenta Si Ťin-pchinga 
v Česku klesl o 198 milionů 
korun na 5,5 miliardy. 

Počet českých firem 
s čínským vlastníkem se 
snížil o 35 na 2101. V žebříč-
ku největších zahraničních 
majitelů Čína zůstává na  
22. příčce. Vyplývá to 
z analýzy, kterou zveřejnila 
poradenská firma Bisnode. .

„Dříve oznámené velké 
čínské investice se prozatím 
nezrealizovaly. Kdyby čínská 
skupina Eurasia Develop-
ment nekoupila 71,1 procenta 
českého prodejce zahradní 
techniky a bazénů Mount-
field, meziročně by poklesl 
objem čínského kapitálu 

upsaného v základním jmění 
českých firem o výrazných 
630 milionů korun,“ uvedla 
analytička Bisnode Petra 
Štěpánová. Dosavadního 
maxima čínský kapitál podle 
ní dosáhl v roce 2015.

Mezi zahraničními vlast-
níky společností dominuje 
kapitál z Německa ve výši 
239 miliard korun, Nizozem-
ska (165 miliard), Lucem- 
burska (97 miliard) a Ra-
kouska (77 miliard).

„Podle metodiky Bisnode 
by CEFC koupila Florenti-
num za 18,29 milionu korun, 
což je základní jmění spo-
lečnosti. Skutečná hodnota 
investice ale přesahuje sedm 
miliard korun,“ uvedl Pavel 
Bednář, ředitel komunikace 
čínské skupiny CEFC. /čtk/
 Více E15.cz

Škoda Electric dodá čtrnáct 
trolejbusů do rumunského 
města Galati, ve kterém žije 
na 300 tisíc obyvatel. Hod-
nota zakázky činí zhruba 
150 milionů korun. 

„Po dodávkách téměř še-
desáti trolejbusů do dalších 
rumunských měst Temeš- 
vár a Baia Mare je to další 
významný úspěch na tomto 
rozvíjejícím se trhu,“ uvedl 
člen představenstva plzeň-
ské firmy Karel Majer.

Podnik dodá do Ru-
munska dvanáctimetro-

vá komfortně vybavená 
vozidla Škoda 26Tr. „Vozy 
mají klimatizaci, moderní 
informační systém s kame-
rami a evidencí počtu cestu-
jících,“ zdůraznil obchodní 
manažer Pavel Kuch. 

Škoda Electric je nej-
větším evropským výrob-
cem trolejbusů. Vyrobila 
jich už více než čtrnáct 
tisíc. Její trolejbusy jezdí 
ve třicetí zemích v Evropě, 
Asii a v Severní Americe. 
V Rumunsku je v provozu 
58 vozidel. /čtk/ Více E15.cz

Čínský kapitál 
v českých firmách 
za rok klesl 

Trolejbusy ze Škody 
míří do Rumunska

Objem čínského kapitálu v základním jmění 
českých firem*

*přímé majetkové účasti zapsané v obchodním rejstříku nebo výroční zprávě k 5. březnu 2017  Pramen Bisnode
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