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ny uživatelů.“ Ve srovnání s bannerem
jsou přitom náklady na výrobu patičky
výrazně nižší, protože ji není nutné gra-
ficky zpracovat. Jan Makovička, obchod-
ní ředitel email.cz, k tomu uvádí: „Cena je
30 haléřů za kus, denně odesíláme řádo-
vě desetitisíce mailů.“

Ačkoli zákon v současné podobě dává
poměrně velkou interpretační volnost
a teprve čeká na schválení Senátem a pod-
pis prezidenta, někteří poskytovatelé free-
mailů již hledají řešení, jak několikami-
lionovou ztrátu nahradit. Například Cen-
trum.cz hodlá patičky umísťovat nikoli do
odchozích, ale příchozích e-mailů. „Jed-
noduše se to otočí. Každý uživatel našeho
freemailu dává při jeho zřízení souhlas
s přijímáním reklamních sdělení, takto to
bude v souladu se zákonem,“ říká Bajer.
Centrum.cz prý uvažuje i o možnosti zpo-
platnění webové pošty pro uživatele, jež
o službu projeví zájem. „Reklama ale ne-
ní pro lidi zásadním problémem. V mi-
nulosti jsme uživatelům nabízeli freemail
bez reklam za určitý počet kreditů, které
získávají v rámci věrnostního systému,
a využitelnost se pohybovala kolem jed-
noho procenta,“ dodává Bajer.

A L I A T E L

VELKORYSÍ AKCIONÁ¤I
PRAHA (mtc) – Finanční restrukturaliza-
ci společnosti Aliatel schválila ve čtvrtek
1. července její valná hromada. Akcioná-
ři se dohodli na kapitalizaci dluhu ve vý-
ši 2,2 miliardy korun na základní kapitál,
který se tak zvýší na 5,47 miliardy. Toto ře-
šení předluženosti Aliatelu, o kterém ja-
ko o nejpravděpodobnějším scénáři infor-
moval týdeník EURO již minulý týden, od-
vrací jinak velmi pravděpodobnou kon-
kursní situaci. Dluhy ve výši 2,2 miliardy
korun totiž Aliatel nebyl schopen splácen.

Nyní je tento alternativní operátor dle
předsedy představenstva Josefa Havla „pl-
ně samofinancovatelnou společností s vy-
váženým cash-flow“. Spokojenost s roz-
hodnutím akcionářů pochopitelně vyjád-
řil i generální ředitel Aliatelu Bernhard
Fanger: „Naše silná pozice vedoucího al-
ternativního operátora, kterou jsme s na-
šimi zaměstnanci vybudovali, se nyní
bude zakládat i na finanční stabilitě.“

Zajímavá je však zejména druhá část ofi-
ciální tiskové zprávy Aliatelu k této valné
hromadě: „Akcionáři dále projednali a po-
depsali smlouvy o pronájmu optických ka-
belů, které reagují na současný vývoj cen

na trhu, což sníží fixní náklady společnos-
ti.“ Akcionáři – distributoři elektrické ener-
gie – totiž pronajímají Aliatelu své optické
sítě a citovaná věta zřejmě znamená, že do-
sud jim Aliatel platil více, než byla tržní
cena. Úprava těchto smluv stejně jako ka-
pitalizace pohledávek byla doporučena po-
radenskou firmou Pravda Capital.

Z informací týdeníku EURO je zřejmé, že
cílem akcionářů je oddluženou společnost
prodat, byť pro každého z nich tak bude
investice do Aliatelu výrazně ztrátová.
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