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Plné znění zpráv
ČNB vstupuje do roku 2017 s organizačními změnami
1.1.2017

czechbanking.cz str. 00
ludek.kortus@gmail.com

Banky

V České národní bance proběhnou počátkem roku 2017 organizační změny, které se budou týkat
ekonomického výzkumu, mezinárodní činnosti ČNB a agendy související s lidskými zdroji.
ČNB se rozhodla posílit ekonomický výzkum a k 1. lednu 2017 dojde k začlenění samostatného odboru
ekonomického výzkumu do sekce měnové a do samostatného odboru finanční stability. Děje se tak v rámci
reorganizace ekonomického výzkumu ČNB, jejímž cílem je posílení vazby mezi výzkumem a klíčovými
činnostmi centrální banky, a to při současném zachování odborné kvality výzkumných publikací ČNB. Bankovní
rada ČNB o této změně rozhodla na svém jednání 10. listopadu. „Jde nám primárně o posílení výzkumu a o to,
aby výzkumní pracovníci byli co nejblíže páteřním činnostem banky, měnové politice a finanční stabilitě. Našim
cílem je posunout již dnes vysoce kvalitní výzkum na ještě vyšší úroveň i v mezinárodním měřítku,“ uvádí
viceguvernér Mojmír Hampl. V novém pojetí dojde k posílení manažerských prvků řízení při organizaci výzkumu
a k jeho pružnější schopnosti reagovat na nově vznikající výzkumné priority. Nové organizační uspořádání
umožní mobilitu pracovníků mezi výzkumem a analytickými činnostmi podporujícími hlavní činnosti banky.
Ekonomický výzkum v oblasti měnové politiky převezme sekce měnová, ve které bude zřízen odbor
ekonomického výzkumu. Na místo ředitele tohoto odboru jmenovala bankovní rada 22. prosince Jana Brůhu.
Výzkum zaměřený na podporu finanční stability převezme samostatný odbor finanční stability, přičemž dojde k
jeho personálnímu posílení.
Odbor Evropské unie a mezinárodních organizací přejde od 1. ledna 2017 ze sekce kancelář do sekce regulace
a mezinárodní spolupráce na finančním trhu, a to za účelem sjednocení koordinace mezinárodní činnosti ČNB v
jednom útvaru. Bankovní rada o tom rozhodla 24. listopadu a následně 8. prosince jmenovala Vojtěcha Bellinga
náměstkem ředitele sekce regulace a mezinárodní spolupráce na FT pověřeného řízením odboru EU a
mezinárodních organizací.
Bankovní rada ČNB dále 1. prosince rozhodla o sloučení sekce lidských zdrojů se sekcí kancelář. Většina
činností doposud zajišťovaných touto sekcí přejde od 1. února 2017 do nově vzniklého odboru lidských zdrojů v
sekci kancelář. Tento odbor povede Vilém Čermák, kterého bankovní rada současně zařadila na místo
náměstka ředitelky sekce kancelář.
Ing. Jan Brůha, Ph.D. (40) absolvoval postgraduální studium obor ekonometrie na Vysoké škole ekonomické v
Praze a v oboru ekonomická teorie v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy
(CERGE). Do ČNB nastoupil v roce 2005 jako ekonom v odboru vnějších ekonomických vztahů a posléze
pracoval v odboru makroekonomických prognóz sekce měnové a statistiky. Od roku 2015 působil na pozici
koordinátora ekonomického výzkumu a poradce bankovní rady v samostatném odboru ekonomického výzkumu.
Doc. JUDr. PhDr. Vojtěch Belling (35), Ph.D. absolvoval studia na Právnické fakultě, Filozofické fakultě a
Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Doktorát obhájil na Fakultě sociálních věd UK a v roce 2016 se
habilitoval na Masarykově univerzitě v Brně. Vyučoval mj. na Právnické fakultě UK, Ruprechto-Karlově
univerzitě v Heidelbergu a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od r. 2002 pracoval na
úředních pozicích ve státní správě, a to postupně na Ministerstvu zahraničních věcí, na Ministerstvu práce a
sociálních věcí a od r. 2009 do r. 2014 na Úřadu vlády, kde byl ředitelem odboru koordinace evropských politik a
v l. 2011-2014 státním tajemníkem pro evropské záležitosti. V ČNB je zaměstnán od r. 2014, kdy nastoupil do
funkce ředitele odboru EU a mezinárodních organizací.
Mgr. Vilém Čermák (44) absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. V ČNB je zaměstnán od roku 2001,
kde zprvu zastával profesi hlavního metodika krizového řízení a ochrany utajovaných skutečností. V březnu roku
2002 byl pověřen zastupováním ředitele samostatného odboru krizového řízení a ochrany utajovaných
skutečností a v lednu 2007 vedením referátu analýz a plánování. Od července 2007 do prosince 2008 zajišťoval
a plnil povinnosti bezpečnostního ředitele ČNB a řídil samostatný odbor krizového řízení a ochrany utajovaných
informací. Po sloučení samostatného odboru krizového řízení a ochrany utajovaných informací byl zařazen na
vedoucí místo ředitele odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení sekce správní ČNB. Od února 2011 byl
zařazen na pozici ředitele odboru personálního sekce lidských zdrojů. Od dubna 2013 byl zařazen na pozici
náměstka ředitelky sekce lidských zdrojů pověřeného řízením odboru personálního. V srpnu 2016 byl bankovní
radou pověřen řízením sekce lidských zdrojů a od února 2017 byl pak nově zařazen na pozici náměstka
ředitelky sekce kancelář pověřeného řízením odboru lidských zdrojů.
Plné znění zpráv
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Útoky v Turecku
ČT 24

str. 01

21:31 Horizont

Katarína SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Turecká policie tvrdí, že je na stopě pachateli novoročního útoku. Zatkla osm lidí a ukázala první fotografie
hlavního podzeřelého. Má údajně i jeho otisky prstů. V istanbulském klubu muž zabil 39 lidí a zranil dalších
skoro 70. Tři z nich zůstávají ve vážném stavu.
Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka
-------------------Předpokládaná tvář útočníka, podle policie byl sám. Média spekulují, že pocházel ze středního Východu.
Numan KURTULMUS, turecký vicepremiér
-------------------Máme jeho otisky prstů a víme, jak ten terorista vypadá. Rychle ho identifikujeme.
Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka
-------------------Zatím se objevují další detaily o tom, co se v istanbulském klubu Reina stalo. Po půlnoci na Nový rok sem
střelec přijel taxíkem, kalašnikov si vezl v kufru. Bylo plno. Útočník postupoval rychle a jistě. Vevnitř vyprázdnil
šest zásobníků, nejmíň 180 nábojů.
Junis TUREQ, svědek útoku
-------------------Mysleli jsme, že jich je několik, protože střelba neustávala. Házeli i nějaké výbušniny.
Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka
-------------------Pak se převlékl a zmizel v chaosu. Odborníci se shodují, tohle nebyla sebevražedná, ale dobře připravená mise.
Metin GURCAN, bezpečnostní analytik
-------------------Plánoval ústup a jistě s něčí pomocí se mu podařilo zmizet.
Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka
-------------------K útoku se přihlásila organizace Islámský stát. Šlo podle ní o odvetu za angažmá Turecka na syrském bojišti. V
bombardování Ankara pokračuje a doma cílí na buňky džihádistů, jen tři dny před Novým rokem pozatýkala
desítky lidí. Tajné služby měly informace o hrozícím nebezpečí. Zabránit mu ale nedokázaly ani tisíce policistů v
ulicích. Turecko tak zase pohřbívá mrtvé. Loni zemřely při teroristických útocích stovky lidí. Teď se příbuzní
loučí s policistou, který padl u vchodu mezi prvními, nebo barmanem. Tahle rodina si pro tělo syna přijela až z
Iráku. Cizinci tvoří víc než polovinu obětí, většina byla z Blízkého východu. Na seznamu jsou ale i lidé s
evropskými pasy nebo režisér a producent se slibně rozjetou kariérou v indickém Bolywoodu. Dana
Zlatohlávková, Česká televize.
Katarína SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Po telefonu zdravím politologa Emila Aslana z fakulty sociálních věd. Dobrý večer. Dokáže se Turecko vůbec
takovým útokům bránit? Čekají ho podle vás letos další podobné?
Plné znění zpráv
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Emil ASLAN, odborník na bezpečnost, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK
-------------------Všechno nasvědčuje tomu, že Turecko není schopné se takovým útokům bránit. Během posledních dvou let,
útoky, které byly uskutečněny v Turecku ať již kurdskými separatisty nebo džihádisty z Islámského státu, stál
životy stovek lidí. Koneckonců současná vláda umožnila džihádistům, aby si vytvořili zázemí aby to zázemí sílilo
od roku 2011, 2012 donedávna, tak nese plnou zodpovědnost za vlastně tuto situaci. A je velmi obtížné situace,
jak máte v zemi stovky džihádistů a lidí, kteří sympatizují, jsou tisíce účinně proti tomuto jevu bojovat na
poslední chvíli.
Katarína SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------České ministerstvo zahraničí loni varovalo před cestou do některých částí Turecka. Ta situace se jen zhoršila.
Bude Turecko ještě vůbec patřit mezi bezpečné země a co může vlastně tamní situace znamenat pro
bezpečnost Evropy?
Emil ASLAN, odborník na bezpečnost, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK
-------------------Turecko nikdy nebude perfektně bezpečnou zemí. Obávám se, že si to uvědomují i Turci, každopádně je to
obrovská země. Je to země, která má 80 milionů lidí, takže tady máme vycházet z toho, jak definujeme
bezpečnost. Protože zdá se, že úplně bezpečná nebude ani Evropa, ani Turecko, ani jiné části světa. Musíme
se naučit s tímto nebezpečím žít a z tohoto hlediska se mi zdá, že v souvislosti s tím, co se děje v Turecku, tak
Turecko pořád ještě je bezpečnou zemí. Není tam občanská válka, teroristické útoky jsou tam několikrát ty
masivní zárodky, je to velice smutné, ale není to nic, co by položilo Turecko na kolena.
Katarína SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------A jak tedy zásadní je tamní situace pro bezpečnost Evropy. Jak vůbec je tedy ten klid a mír právě v Turecku
důležitý pro klid a mír i v Evropě?
Emil ASLAN, odborník na bezpečnost, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK
-------------------Je to velmi důležité pro klid a mír v Evropě, ale ten problém, kterému Turecko čelí, je lokální z toho hlediska, že
Turecko jak se začal angažovat v bojích v Sýrii proti Islámskému státu, tak se stalo primárním nebo jedním z
významnějších terčů útoků ze strany Islámského státu. To neznamená, že kdyby třeba Turecko do tohoto
konfliktu vtažené nebylo, že by bezpečnost Evropy byla, že by Evropa byla bezpečnější, to vůbec neznamená,
každopádně právě ten moment, že džihádisté v současné době mají velmi silné sítě, že jsou přítomny v
Turecku, jsou jich stovky možná dokonce tisíce, je velmi neklidným faktorem z evropské bezpečnosti. To určitě
platí, to předpokládám.
Katarína SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Jsou určité spekulace o tom, že útočník v Istanbulu mohl být Uzbek nebo i Kyrgyz, ale i pachatelé toho
červnového atentát na letiště v Istanbulu mohli pocházet právě ze zemí bývalého Sovětského svazu. Jak tedy je
podle vás, pokud ty informace jsou, početná tato skupina mezi radikály. Prosím už jen stručněji.
Emil ASLAN, odborník na bezpečnost, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK
-------------------Ano, v Sýrii v severní Sýrii se nacházejí tisíce lidí původem ze severního Kavkazu a zdá se, že také tisíce lidí
původem ze Střední Asie z postsovětské Střední Asie. Takže tyto etnické skupiny pocházejí z těchto dvou
regionů, jsou velmi významně zastoupené právě v Sýrii a protože ten džihádismus je mezinárodní, tak vidíme,
že právě lidé, kteří pocházejí z těchto regionů, se často zúčastňují teroristických útoků na tureckém území.
Katarína SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------To byl Emil Aslan, díky za podrobné informace.
Emil ASLAN, odborník na bezpečnost, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK
-------------------Plné znění zpráv
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Děkuji také na shledanou.
Katarína SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Ve chvíli, kdy útočník začal v Istanbulu střílet do lidí vítajících nový rok, hlídkovalo v ulicích města 17 tisíc
policistů v uniformně i v civilu. Důvod byl nanejvýš pádný. Turecko má za sebou rok poznamenaný příliš mnoha
teroristickými útoky.
Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka
-------------------Země s příliš vnitřním pnutím a na hranici samozvaného Islámského státu. Ani Kurdové bojující s armádou už
desítky let, ani fanatičtí islamisté vraždící civilisty, neváhaly vloni v Turecku odpalovat bomby. Mířit na lidi a
mačkat spoušť.
Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka
-------------------V půlce února otřásla Ankarou mohutná exploze. Přímo v centru zemřelo 28 lidí.
Veli AGBABA, místopředseda Republikánské lidové strany
-------------------Bomba explodovala v srdci Ankary, 200 metrů od parlamentu.
Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka
-------------------Výbuch nastal v okamžiku, kdy kolem projížděl konvoj s vojáky. Vyřizování účtů kurdského konfliktu odneslo ale
i mnoho civilistů. Neuplynul ani měsíc a podle úřadů opět kurdští radikálové vyslali do Ankary zbraň spíš
islamistického ražení sebevražedného útočníka. Odpálil auto plné výbušnin. Ve večerní špičce u autobusu
metra, obchodů, úřadů. Zabil 37 lidí, jako vždy v podobných případech mnoho lidí zranil. O čtvrt roku později
radikálové přitvrdili a tentokrát vláda podezírala takzvaný islámský stát. Na mezinárodním letišti v Istanbulu se
útočníci pokusili zopakovat teror z Bruselu. Střelbou a explozemi zabili 41 lidí. Úřady co nejrychleji obnovili
provoz. Pod heslem nepropadnout strachu. Od července o pokusu o převrat v Turecku platí výjimečný stav.
Možná teroristům nějaké plány zhatil, ale ne všechny, srpen přinesl nejkrvavější ránu. Bombu na svatební
hostině v Gaziantepu na kurdském jihovýchodě země. Vyšetřovatele podezírali Islámský stát. Explozi nepřežilo
54 lidí, 22 z nich byli děti. Čin byl tak hrůzný, že vláda vyhlásila na záběry z místa činu přísné embargo. 10.
prosince vybuchly dvě bomby před istanbulským fotbalovým stadionem. K odpovědnosti se přihlásili kurdští
extremisté. 44 lidem vzali život, mnoho zranili, opět aniž čehokoliv dosáhli. Milada McGrathová, Česká televize.

Pražská fotbalová „S“ se střetnou v ostře sledovaném derby. Studenti
oslaví Majáles
2.1.2017

Pražský deník

str. 08

Duben 2017

Klub z Edenu se po vstupu čínského investora dostal zpět mezi tuzemskou fotbalovou špičku. Utkání se Spartou
bude ostré. Vytrvalci uběhnou jednadvacet kilometrů srdcem historické Prahy. Padne rekord?
Praha – Od podzimní části sezóny patří Slavii druhá příčka tabulky. A ambice má ještě vyšší. I proto se dá
očekávat, že tradiční dubnové derby pražských „S“ se stane sportovním svátkem a ozdobou startu fotbalové
sezóny 2017 Úvodní hvizd rozhodčího zazní úderem 1. dubna.
Loňské zářijové derby se odehrálo na Letné a slávisté na hřišti svého úhlavního rivala dokázali vyhrát
2:0.
Sparťané tak budou mít velikou motivaci jim to první dubnový víkend oplatit a dostat se v tabulce opět před ně.
Fotbalisty Slavie čekají na jaře ty nejdůležitější zápasy na domácím hřišti, kde v této sezoně neprohráli ani jedno
utkání. Kromě zmiňovaného derby se Spartou do Edenu zavítá také po podzimu vedoucí Plzeň.
VÝSLEDEK MŮŽE ZAMÍCHAT TABULKOU
Plné znění zpráv
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„Už když přijíždíš na stadion, tak dvě hodiny před výkopem jsou všude natěšení fanoušci, kteří čekají, co bude.
Ten pocit, že jsi vyhrál pro ně, si nikde nekoupíš,“ říká o nejprestižnější fotbalové bitvě sezony bývalý hráč a
současný vedoucí mužstva Slavie Stanislav Vlček. Derby o titulu na začátku dubna ještě nerozhodne, ale už tak
hodně vyrovnanou tabulku může ještě více zamotat.
STARTUJE OPENAIR
Kdo na trůně krále Majálesu vystřídá toho loňského, studenta Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
Jakuba Pražáka alias Doktora, bude jasné až 1. května.
Ale už 29. dubna startuje v Letňanech hudebně našlapaný openair. Také letos na něm dle pořadatelů vystoupí
špičky české populární hudby.
Program oslavy svátku studentů:
Organizátoři pražského Majálesu v Letňanech už potvrdili účast těchto kapel a zpěváků: Tomáš Klus, Marpo,
Mandrage, Horkýže Slíže, Rybičky 48, No Name, Jelen, Aneta Langerová, Majk Spirit, Inekafe, Wohnout, UDG,
Vypsaná Fixa, Skyline, ATMO music, Mydy Rabycad, Prago Union, Paulie Garand, Sebastian, Sto Zvířat
Foto popis|
Region| Střední Čechy

Jak soutěží žáci se zrakovým postižením v disciplíně, která je klíčová pro
celý jejich další život
2.1.2017

Řízení školy str. 21 Příloha 3 - Představujeme
Ing. Mirka Wagnerová

Následující text je ohlédnutím za deseti lety pořádání celostátní soutěže v psaní na klávesnici pro zrakově
postižené. Soutěž odstartovala v roce 2007, spolupracují na ní Gymnázium pro zrakově postižené a Střední
odborná škola pro zrakově postižené v Praze 5 a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Text vznikl jako mozaika
příspěvků pedagogů školy, odborníků NÚV i zúčastněných žáků.
POHLED ŠKOLY: NAŠE SNAŽENÍ JE UŽITEČNÉ
Naše škola (Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené v Praze 5)
pořádá od roku 2007 v České republice svého druhu jedinečnou soutěž v psaní na klávesnici pro zrakově
postižené žáky základních a středních škol. S nápadem soutěž zorganizovat se na nás před lety obrátila paní
Renáta Drábová z tehdejšího Státního těsnopisného ústavu, současná náměstkyně NÚV. Vzhledem k tomu, že
žádná podobná soutěž se v ČR do té doby nepořádala a žáci se zrakovým postižením o ni projevili velký zájem,
rádi jsme se zamýšleného projektu ujali a letos zrealizovali již desátý, jubilejní ročník. Státní těsnopisný ústav
jako samostatný referát NÚV soutěži po celou dobu její existence poskytuje hlavní podporu - připravuje soutěžní
texty, zajišťuje regulérnost soutěže, vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Za to patří všem jeho pracovníkům velký
dík.
Levoča a Lublaň: jsme mezinárodní
Soutěže se pravidelně účastní žáci základních speciálních škol z Prahy (ZŠ J. Ježka Loretánská a ZŠ nám.
Míru) a Plzně (ZŠ Lazaretní) a studenti speciálních středních škol zejména ekonomického zaměření, ale i
všeobecně vzdělávacích oborů (kromě naší školy také SŠ Kamenomlýnská v Brně, SŠ A. Klara v Praze-Krči).
Soutěž ale není určena primárně a jen žákům speciálních škol. V průběhu let se nám hlavně díky podpoře
poskytované speciálně pedagogickými centry v mimopražských regionech podařilo zajistit účast několika žáků
se zrakovým postižením integrovaných v hlavním vzdělávacím proudu. Výbornou spolupráci jsme v tomto směru
navázali se SPC v Liberci, jehož klienti jezdí na soutěž pravidelně a které pro letošní, jubilejní ročník „přivezlo“
dokonce soutěžící, která zvítězila v kategorii základních škol. A protože v některých ročnících soutěžili také
studenti střední školy a odborného učiliště pro žáky se zrakovým postižením v Levoči a žáci střední školy pro
zrakově postiženou mládež v Lublani, může se soutěž od roku 2009 pyšnit přívlastkem „mezinárodní“.
Plné znění zpráv
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Jak je to s kritérii
Úkolem soutěžících je desetiminutový opis soutěžního textu s cílem dosáhnout co nejvyšší čisté minutové
rychlosti při nejnižším možném počtu chyb. Hlavním kritériem pro zařazení na výsledkovou listinu je dosažení
přesnosti opisu alespoň 99,2 % z celkového počtu napsaných znaků před odečtením trestných úhozů za chyby.
O celkovém umístění pak rozhoduje dosažená rychlost psaní, jejíž minimální hodnota je stanovena u žáků
středních škol na 150 čistých úhozů za minutu, u žáků základních škol není nijak limitována.
Kromě žáků se zrakovým postižením se soutěže účastní také žáci se souběžným postižením více vadami,
nejčastěji tělesným postižením horních končetin. Pokud takto postižení soutěžící nemohou ovládat klávesnici
všemi deseti, upravujeme jejich výkony tak, aby byly srovnatelné s výkony ostatních účastníků, tedy vlastně
navyšujeme počet napsaných znaků o určité procento.
Zažít pocit úspěchu
Hlavním smyslem soutěže je možnost porovnat své výkony s podobně postiženými spolužáky na celostátní
úrovni. Důležité přitom je, že příležitost zažít pocit úspěchu mají všichni bez ohledu na druh a stupeň postižení.
Proto se soutěže účastní i žáci, kteří nepatří mezi „šampiony“, ale prostě si jen chtějí vyzkoušet své schopnosti
a prožít atmosféru soutěžního klání. Původně nezamýšleným, přesto nezanedbatelným cílem soutěže může být
také motivace k rozvíjení a zlepšování dovednosti psaní na klávesnici jako předpokladu k dalšímu vzdělávání a
potažmo k pracovnímu uplatnění.
Závěrem si dovolím osobní poznámku za organizační tým soutěže, pro který je největší odměnou veskrze
přátelská atmosféra, která na soutěži celá ta léta panuje. A také potěšení ze setkání se známými tvářemi,
nepředstíraná radost žáků a jejich učitelů z dosažených úspěchů, zkrátka vědomí užitečnosti našeho snažení.
Věříme, že soutěž bude v tomto tradičním duchu pokračovat i v dalších letech a bude mít vždy dostatek
zájemců.
10 let soutěže v číslech
* Za 10 let prošlo soutěží zhruba 170 žáků se zrakovým postižením nebo souběžným postižením více vadami,
řada z nich nejprve jako žáci základních škol a posléze jako středoškoláci; žáci speciálních základních škol se
velmi často hlásí ke studiu na speciální střední škole.
* Ze zahraničních týmů (Slovensko, Slovinsko) se soutěže zúčastnilo 15 středoškoláků.
* Zajímavý byl ročník 2014, kterého se zúčastnilo vůbec nejvíce soutěžících - celkem 45 - a také historicky
nejvíce žáků základních škol - celkem 20.
* Nejlepší dosažený výsledek v kategorii základních škol byl 292 čistých úhozů za minutu (ročník 2011 a 2014),
v kategorii středních škol pak 382 čistých úhozů za minutu (ročník 2015).
* Jubilejní ročník hostil 15 žáků základních škol a 21 žáků středních škol; první místo v kategorii základních škol
získala Eliška Koldová z Liberce se 189 čistými úhozy, v kategorii středních škol pak Daniel Belka z Brna s 286
čistými úhozy.
* Vítězové v obou kategoriích obdrží každý rok pohár, za dobu existence soutěže tedy bylo předáno už 20
pohárů.
Soutěž - Moje láska
Mgr. Renáta Drábová, NÚV, náměstkyně pro řízení sekce pro analýzy, kvalifikace a odborné vzdělávání
V České republice žije zhruba 100 000 lidí se zrakovým postižením. To, že mohou číst a psát Braillovým
písmem, nikoho nepřekvapí. Mohou na internet? Jak v komunikaci využívají počítač? Jak si „přečtou“ e-maily?
Před takovými deseti lety jsem o tom - přiznám se - mnoho nevěděla. Spolupráce se střední školou v Radlické
mě mnohému naučila.
Původně - ještě jako vedoucí Státního těsnopisného ústavu - bylo mým úkolem oslovit školu, která by se
účastnila mezinárodní soutěže v psaní na klávesnici. Nakonec z příprav sešlo, myšlenka soutěže pro žáky se
zrakovým postižením mě ale nadchla a chtěla jsem takovou soutěž zorganizovat v České republice. Navrhla
jsem to paní Wagnerové, ředitel školy souhlasil a je neuvěřitelné, že Mirka tým organizátorů laskavě a trpělivě
řídí již deset let!
Postupně jsem se se světem lidí se zrakovým postižením seznámila detailně. Pochopila jsem plně to, co jsem
nejdříve cítila spíše intuitivně: jak důležitým prostředníkem pro komunikaci s okolím je pro ně počítač! Byla jsem
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se podívat na výuku žáků, seznámila se se způsobem jejich práce, poznala jsem, jak pracuje hlasový výstup,
princip přídavné klávesnice atd. Spolupráce se školou je výborná. Žáci jsou nadšení, mají radost, že se účastní,
a i ti poslední jsou odměněni. Stejně tak Národní ústav pro vzdělávání. Všem přeji mnoho úspěchů v dalších
ročnících soutěže! Již desátý ročník soutěže v psaní na klávesnici pro zrakově postižené, organizovaný
Gymnáziem a SOŠ pro zrakově postižené v Praze 5 ve spolupráci s NÚV, se uskutečnil dne 3. 11. 2016 v
Praze. Jedná se o jedinou soutěž svého druhu v České republice, a to přesto, že počítač je pro zrakově
handicapované důležitým pomocníkem při komunikaci a značně jim v mnoha ohledech ulehčuje život.
Jak to bylo na jubilejním, desátém ročníku
Mgr. Vít Valeš, NÚV, referát Státní těsnopisný ústav
Vlastní soutěž probíhala ve dvou samostatných kategoriích - pro žáky základních a pro žáky středních škol. Dle
stupně svého postižení si soutěžící mohli zvolit buď „klasický“ opis z předlohy (byť zvětšené dle individuálních
potřeb), nebo podle diktátu. Jako každý rok bylo psaní dle diktátu z organizačního a realizačního hlediska
nejnáročnější. Soutěžící k psaní využívali speciálně vybavené notebooky a počítače (disponující hlasovým
vstupem a dalšími softwarovými či hardwarovými „vychytávkami“) a psali v maximálně čtyřčlenných skupinkách,
aby se současně diktující asistenti závodníků navzájem nerušili. Ani samotné diktování není vůbec jednoduché,
vyslovovat se musí velice zřetelně a musí se číst každé tvrdé a měkké i, velká písmena, předložky s a z,
zájmena mě a mně atd.
Opis byl desetiminutový a kritériem pro zařazení do výsledkové listiny byla přesnost, konkrétně 99,2 %, a pro
studenty středních škol i minimální rychlost 150 čistých úhozů za minutu. Nutno poznamenat, že všichni
soutěžící, kteří se do výsledkové listiny probojovali, pokořili i přísnější přesnost (99,5 %) a nechyběla ani jedna
naprosto bezchybná práce. Soutěž zahájil ředitel školy proslovem a vítězové jednotlivých kategorií si odnesli
věcné ceny, medaile a poháry, ale ani nikdo z ostatních účastníků neodešel s prázdnou - každý si odnesl
originální diplom a drobné ceny. V této soutěži více než v jakékoli jiné platí, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se! Všichni závodníci i doprovázející pedagogové odjížděli s pocitem příjemně stráveného dne a jistě se už těší
na příští ročník soutěže, během něhož bude dozajista panovat stejně příjemná atmosféra.
Žáci se zrakovým postižením si nejčastěji - v 36,1 % - vybírají pro studium maturitní obory, například obchodní
akademii nebo obor společné stravování. Druhou nejčastější volbou - pro 26,4 % žáků s tímto postižením - jsou
učební obory, zejména obor rekondiční a sportovní masér. Asi 12,5 % žáků odchází po základní škole na
gymnázium.
(data NÚV)
Rozhovor s Alešem Michalem, dlouholetým účastníkem a několikanásobným vítězem soutěže
Aleš Michal absolvoval Základní školu pro zrakově postižené v Plzni a poté Gymnázium pro zrakově postižené v
Praze, na obou školách byl vynikajícím žákem. V současné době studuje na Fakultě sociálních věd UK obor
politologie a mezinárodní vztahy. Aleš se účastnil soutěže celkem pětkrát, jednou jako žák základní školy, v
následujících čtyřech ročnících jako žák gymnázia, a pokaždé dokázal zvítězit. Jeho nejlepší výkon - 382 čistých
úhozů za minutu - byl současně nejlepším výsledkem v dosavadní desetileté historii soutěže.
* ? Kdy jste začal soutěžit?
Už jako žák základní školy, nejsem si jist, zda už v 8. třídě, určitě ale v 9. třídě, kdy jsem také poprvé ve
své kategorii vyhrál (Bylo to až v 9. třídě a hned napoprvé vyhrál -pozn. red.). Paní ředitelka Iva Šmrhová tehdy
hledala zájemce a mně psaní na klávesnici už tenkrát docela šlo, tak jsem se přihlásil.
* ? Připravoval jste se na soutěž a jak?
Na základní škole jsme trénovali psaní na klávesnici v rámci předmětu, který se tuším jmenoval práce s
počítačem. Na Gymnáziu pro zrakově postižené v Praze jsem si pak občas zkusil cvičně napsat desetiminutový
opis, abych věděl, jak na tom jsem. Každý den jsem ale psal na počítači několik hodin v rámci školní výuky a to
byla moje největší příprava.
* ? Co bylo hlavní motivací k účasti v soutěži?
Určitě hlavně zvědavost, potřeba zkusit něco nového, poměřit síly s ostatními.
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* ? Co vám účast v soutěži přinesla především?
Poznání, jak na tom v této oblasti jsem. Příjemné pocity, že mohu mít dobré výsledky i v jiné oblasti, než
je třeba sport nebo vědomostní soutěže.
* ? Myslíte si, že soutěž v psaní na klávesnici může mít pro člověka se zrakovým postižením nějaký přínos?
Určitě ano. Psaní na klávesnici je pro zrakově postižené hodně důležité, protože počítač je pro ně
významnou pomůckou. Na rychlém psaní se ověřuje, jak člověk zvládá práci s počítačem, jak dobře ho využívá.
* ? Co byste závěrem soutěži popřál?
Soutěž je dobrý nápad, a tak doufám, že bude ještě dlouho pokračovat. Je to zajímavá a dobrá
příležitost pro studenty ukázat, co umějí.
O autorovi| Ing. Mirka Wagnerová, Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově
postižené, Praha 5
Foto popis|
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Úřad pro pravdu

Mladá fronta DNES str. 04
Jakub Pokorný

Z domova

Nový odbor na vnitru hlídá vytipované proruské weby a vyvrací fámy o teroristických útocích
Po Facebooku kolovala před Vánocemi zpráva, že útočníci z berlínských vánočních trhů mají svou základnu i v
Praze.
Vzápětí ji české ministerstvo vnitra vyvěsilo na svém Twitteru a přeškrtlo velkým nápisem „DEZINFORMACE“.
Pod tím následovalo ještě vysvětlení, že česká policie žádné takové varování nedostala.
Včera začal oficiálně pracovat nový úřad „Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH)“ pod
hlavičkou ministerstva vnitra, který má vyvracet dezinformace. Jeho pracovníci nebudou ráno po příchodu do
práce náhodně brouzdat po internetu.
Mají předem například vytipovaných nejméně čtyřicet česky psaných internetových stránek podezřelých z toho,
že za nimi stojí ruská propaganda. Jak potvrdila jeho šéfka Eva Romancovová v rozhovoru pro Český rozhlas,
kromě Ruska se centrum bude zaměřovat i na kampaně islámských extremistů. Úřad kromě toho reagoval na
různé neověřené informace a fámy, které se obvykle vyrojí bezprostředně po teroristických útocích – a to v řádu
minut. Proto by mělo být v pohotovosti nonstop.
„Centrum přistoupí k reakci na takové dezinformace formou prezentace informací, které bude mít k dané
věci k dispozici. Například uvede statistiku, objasní příslušný zákon nebo jiná fakta,“ vysvětluje Klára Pěknicová
z tiskového odboru ministerstva vnitra.
Kromě uvádění informací na pravou míru úřad šíří například i osvětu. Zveřejnilo plakátek s ikonkami, jak
se chovat po teroristickém útoku – že má člověk utéct, schovat se, a pokud ani jedno z toho nemůže, tak
bojovat.
Tým dává dohromady dosavadní právnička odboru bezpečnostní politiky Eva Romancovová. Přestože
má na starosti odbor, který především informuje, Romancovová nesmí bez schválení mluvit s novináři. „Obraťte
se na tiskový odbor,“ řekla včera.
Centrum komunikuje především na sociální síti Twitter a první příspěvky tam dalo „v testovacím režimu“
už loni. V budoucnu bude mít nejspíš ještě vlastní internetovou stránku. Kromě zprávy o Berlíně už centrum
„vyvracelo“ například článek z ruských médií, že Rusové ovlivňovali české volby. Našlo v něm faktické chyby,
například že v Česku není nejpočetnější ruská menšina v Evropě nebo že u nás není počítačové sčítání hlasů
na lístcích, jen ruční. Práce úřadu se teprve rozjíždí, protože největší nápor dezinformací čeká na podzim, jak se
budou blížit sněmovní volby. V centru bude působit patnáct až dvacet pracovníků, které teď úřad nabírá.
„Pracoviště bude působit za využití stávajících peněz ministerstva,“ uvedla Pěknicová. Paradoxně se objevily
mýty i kolem samotného úřadu. Například prezident Miloš Zeman jej obvinil, že bude cenzurovat internet.
Pěknicová to odmítla.
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Odborník na média Vlastimil Nečas, který přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy,
rozhodně nový úřad předem neodepisuje. „Jsem zvědavý, jak se jim podaří se prosadit. Hodně takzvaných
falešných zpráv nejsou v pravém slova smyslu lži, ale nabízejí jinou interpretaci. Takže uvidíme, jak si s nimi
úřad poradí,“ připomíná Nečas. Nikdo podle něj ale nemůže čekat, že stát přesvědčí lidi, kteří jsou prorusky
naladěni a informacím z Východu naslouchají proto, že je chtějí slyšet. I bezpečnostní expert KDU–ČSL a
poslanec Ivan Gabal považuje zřízení úřadu za správný krok. „Nesouhlasím s žádnou cenzurou, ale bránit se
musíme. Někdy ta dezinformace může proniknout i do oficiálních médií,“ míní Gabal. Připomíná z minulosti, že
se extremisté snažili dezinformacemi spojit uprchlíky v Evropě s teroristy a Rusové ovlivnili už diskusi o tom,
jestli se postaví americký radar v Brdech.
Inspirace pro Evropu
Seriózně se problémem zabývá Německo. Spolkové ministerstvo vnitra už kancléřce Angele Merkelové navrhlo
podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung zřídit podobný úřad pod názvem „Centrum obrany proti
dezinformaci“. Koneckonců i Němce letos čekají volby. Centrum pro terorismus zaujalo i zahraniční média.
Britský list Guardian si povšiml v titulku, že „Česko zřizuje jednotku pro boj s falešnými zprávami“. Neopomněl
přidat i informaci, že sídlo úřadu je v bývalé budově StB, kde byli vyslýcháni odpůrci komunistického režimu.
„Nesouhlasím s žádnou cenzurou, ale bránit se musíme. Někdy dezinformace může proniknout i do oficiálních
médií.“ Ivan Gabal poslanec za KDU-ČSL
„Hodně takzvaných falešných zpráv nejsou v pravém slova smyslu lži, ale nabízejí jinou interpretaci.“ Vlastimil
Nečas odborník na média, FSV UK
Co už vyvraceli
Znásilnění Centrum napsalo, že zpráva serveru Never Again Canada, jak si chtějí bojovníci Islámského státu
vytipovat v Evropě dívku a znásilnit ji, je dezinformací.
Berlín Po útoku na vánočních trzích v Berlíně kolovala po facebooku zpráva, že útočníci mají zázemí i v Praze.
Centrum to označilo za dezinformaci.
Sami o sobě Centrum už několikrát vyvracelo dezinformace o sobě samém -- například, že nebude mít „tlačítko
na vypnutí internetu“.
Rusko a volby Na ruském webu se objevil článek, jak Rusko ovlivňuje české volby. Centrum v něm našlo
faktické chyby a varovalo před anonymními zdroji.
O autorovi| Jakub Pokorný, reportér MF DNES
Foto popis|

Nový úřad proti hoaxům jako komunistický cenzor? Zemanovo přirovnání
je nesmyslné, tvrdí historici
3.1.2017

aktualne.cz str. 00
Radek Dragoun

Domácí

Mluvčí prezidenta založil kvůli boji s centrem speciální účet na twitteru. Centrum podle něj shromažďuje
nejfanatičtější antizemanovce. Praha - Centrum proti
Praha - Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám funguje na ministerstvu vnitra teprve od začátku ledna a
už proti němu stojí mnoho odpůrců. Tím nejhlasitějším je prezident Miloš Zeman, který jeho zřízení považoval
za tak nepřijatelné, že se mu věnoval i ve vánočním projevu.
"Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud
máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti,” řekl během Vánoc prezident Zeman.
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Jeho mluvčí Jiří Ovčáček dokonce na sociální síti twitter založil speciální účet jako "politicky nekorektní reakci
na činnosti novodobého ČÚTI," jak je napsáno v popisu účtu. Na něm se denně objevuje někdy až desítka
příspěvků napadající nově vzniklé centrum.
"Jde o aktivitu, která navazuje na vyjádření pana prezidenta ve vánočním poselství prezidenta republiky. Dění
kolem ČÚTI se přímo dotýká mé práce, toto centrum totiž pod hlavičkou ministerstva vnitra shromažďuje ty
nejfanatičtější antizemanovce v České republice. Co je ovšem nejdůležitější, naše svobodná a demokratická
republika nesmí být kontaminována ideovou policií, která hodlá ovlivňovat demokratické politické děje. Proto
jsem zvolil tuto osobní iniciativu, která je ovšem nedílnou součástí mé práce," napsal Aktuálně.cz mluvčí
prezidenta Jiří Ovčáček.
Srovnání s komunistickým úřadem pro tisk a informace však podle mediálních historiků značně pokulhává.
Český úřad pro tisk a informace (ČÚTI) vznikl jako reakce na situaci v období Pražského jara, kdy bylo potřeba
dostat znovu média pod kontrolu vládnoucí komunistické strany.
"Z pohledu protireformního komunistického křídla to byla právě média, která stála za tím, že společnost jako
taková ve své většině začala podporovat demokratizační proces," řekl Aktuálně.cz historik z Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy Jan Cebe. "Jedním z úkolů, které dostali představitelé Československa v rámci
moskevských jednání, bylo dostat opět média pod kontrolu, aby sloužila potřebám komunistické strany a státu.
To byl důvod, proč vznikl úřad pro tisk a informace, který měl řídit, ale také kontrolovat média v Československu.
Přičemž to byla instituce, která měla skutečně na starosti cenzuru,“ řekl Cebe.
"Úřad měl dokonce zmocněnce, kteří seděli v nejdůležitějších redakcích, kde kontrolovali obsahy a sdělení,
která měla jít do médií a šířit se na veřejnost. Úřad měl i funkci řídící, kdy ve spolupráci s oddělením masových
sdělovacích prostředků ÚV KSČ pravidelně instruoval šéfredaktory velkých médií, jakým způsobem pojímat
určitá témata, o čem psát a o čem naopak nepsat,“ dodal historik.
Srovnávat tak tento komunistický úřad s nově vzniklým centrem, které bude mimo jiného upozorňovat na
dezinformace, je podle něj nesmysl. "Z hlediska toho, co vše mohl úřad v rámci médií ovlivňovat, tak ho
rozhodně nelze jakkoliv srovnávat s tím, jaké by měl mít možnosti úřad, který začal fungovat. To je samozřejmě
nesmysl," tvrdí Cebe.
S tím souhlasí i historik z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Pavel Večeřa. "Přece není možné
srovnávat totalitaristický režim, jímž normalizační systém v 70. a 80. letech přese všechno byl, s liberálně
demokratickým zřízením se všemi jeho chybami. To je absurdní. Můžeme debatovat o tom jestli ten útvar má
smysl, jestli přinese něco nového, jestli je to na místě, ale nedovedu si představit, že bychom vytvářeli takovouto
násilnou analogii," souhlasí se svým kolegou Večeřa.
Jan Cebe zároveň upozorňuje, že cenzura existovala na českém území i za první republiky, které je jinak
označováno za období demokracie. Ale i tehdy měly úřady daleko větší pravomoci než nynější centrum, které
je podle jeho odpůrců následovníkem cenzorských úřadů.
"Cenzura médií tehdy normálně fungovala. Byla definována v zákoně. Úřady měly pravomoc zkonfiskovat
noviny. Četníci vyráželi do ulic a vybírali je u trafik, lidem je trhali z rukou, aby se zabránilo šíření nějaké
informace, které byla z hlediska úřadů závadná. Nic takového tady v současnosti nemáme a ten úřad nebude
mít žádné takové pravomoci, aby mohl vypínat internet nebo servery, které dezinformace šíří," upozorňuje
mediální historik.
Že by nově vzniklé centrum cokoliv cenzurovalo, popírá i právnička Eva Romancovová, která stála u jeho
vzniku. "V žádném případě nebudeme nic cenzurovat, nebudeme odstraňovat žádný obsah z webu ani se
pokoušet nějak proti médiím či jiným poskytovatelům zpráv zasahovat. O možnost cenzurovat jsme nikdy
neusilovali a nijak ji neplánovali," odpověděla právnička v úterním online rozhovoru se čtenáři Aktuálně.cz.
URL|
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zemanovo-srovnavani-noveho-uradu-proti-hoaxum-skomunisticky/r~48d3c59cd1cc11e6be7d002590604f2e/
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Ústavní právo držet zbraň
ČT 24

str. 01

22:00 Události, komentáře

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Opravdu si myslím, že by se občané měli ozbrojovat proti teroristům. To řekl vloni v létě prezident republiky
Miloš Zeman. Ministr vnitra Chovanec nyní navrhuje, že právo na obranu by lidem měla zaručit přímo ústava.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Veřejně přístupná místa, která se nedají skoro vůbec chránit. Policisti jim říkají měkké cíle.
redaktor
-------------------Útoky v nákupních centrech.
Pavel ČERNÝ, mezinárodní instruktor policejní taktiky a střelby
-------------------Bude také problém odhalit místo toho samotného útoku. A pokud se bavíme o zásahové jednotce, tak ta bude
na místě v řádu desítek minut.
redaktor
-------------------Útoky v metru.
Pavel ČERNÝ, mezinárodní instruktor policejní taktiky a střelby
-------------------Pro bezpečnostní složky by to bylo velmi obtížné vlastně toho útočníka hned najít díky rozlehlosti prostor. Byl by
tu ukrutný rachot, panika.
redaktor
-------------------Útoky v restauracích.
Pavel ČERNÝ, mezinárodní instruktor policejní taktiky a střelby
-------------------Je tam velká kumulace lidí, je víceméně snadné jim zabránit v útěku tím, že vlastně půjdou od hlavního vstupu.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Jediným případem útoku šíleného střelce v Česku je střelba z Uherského Brodu. Tehdy zahynulo osm lidí.
Policie se do té doby s ničím podobným nesetkala. Během své policejní kariéry nic podobného nezažil ani David
Černý. Taktiku a střelbu teď učí třeba policejní jednotky v Číně nebo v Egyptě.
Pavel ČERNÝ, mezinárodní instruktor policejní taktiky a střelby
-------------------Není otázkou, jestli takové věci se vůbec budou u nás stávat, otázkou spíše bohužel začíná být jenom kdy.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Právě při takových útocích mají pomoc občané s legálně drženou zbraní. Vždy to pak bude vyšetřovat policie. O
to víc, pokud by při tom došlo k zabití nebo zranění.
Jakub SMETÁNKA, viceprezident sdružení na obranu práv majitelů zbraní LEX
-------------------By se na to mělo nahlížet jako na nutnou obranu. Bohužel tedy s nějakými vedlejšími, vedlejšími ztrátami. A v
ten moment ta nutná obrana by měla být, tak jak je napsána, beztrestná.
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David CHOVANEC, ředitel odboru bezpečnostní politiky MV ČR
-------------------Člověk musí být opatrný, zvažovat použití zbraně. Není to úplně tak jednoduché. A tato novela ústavního
zákona neříká, že to bude jednodušší, že bude moc občan reagovat naprosto spontánně, kdykoliv jakkoliv bude
chtít.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Pro užití zbraně bude stále platit základní pravidlo.
David CHOVANEC, ředitel odboru bezpečnostní politiky MV ČR
-------------------Ta obrana nesmí být zjevně nepřiměřená povaze a síle útoku.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Anna Klímová a Karel Rožánek, Česká televize.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------No, a se mnou ve studiu už můj první host Jan Kysela, ústavní právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Dobrý večer.
Jan KYSELA, ústavní právník, Právnická fakulta UK
-------------------Dobrý večer.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Pane docente, vy jste o tom už v České televizi dnes mluvil. Já bych možná potřeboval vysvětlit jednu věc.
Ministerstvo mluví o tom, že by lidé s legální zbraní měli možnost se podílet na té bezpečnosti. Mýlím se, že ta
možnost ale už dnes je, a to podle institutu chráněného zájmu?
Jan KYSELA, ústavní právník, Právnická fakulta UK
-------------------Já mám pocit, že máte pravdu, že z toho pro mě plyne, že ta novela ústavního zákona o bezpečnosti není
podstatná, není důležitá, je asi nadbytečná, protože to, co se dá dít, co se dá upravovat, se upravuje už dnes na
úrovni běžných zákonů, ať už je to tedy zákon o zbraních a střelivu, tedy kdo za jakých okolností vůbec může
zbraň držet, tak trestní zákoník, který říká, ne snad kdy je můžete použít, ale říká spíše, kdy nemůžete být
stíhán za to, že je použijete.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------A to je ten případ toho chráněného zájmu?
Jan KYSELA, ústavní právník, Právnická fakulta UK
-------------------A to je ten případ toho zájmu chráněného trestním zákoníkem, což v zásadě může být asi to, o čem ministerstvo
vnitra mluví, protože to můžou být životy lidí, to může být zdraví lidí. Takže ve chvíli, kdy jste svědkem situace,
kdy někdo někomu ubližuje, hrozí mu zabitím a je ve vaší moci tomu zabránit a zabráníte tomu způsobem, který
není zcela zjevně nepřiměření povaze útoku, takže pokud ten někdo někoho fackuje a vy ho zastřelíte, tak je to
asi ten případ, kdy je to zcela zjevně nepřiměřené, ale pokud odfiltrujeme tyhle excesy, tak se mi zdá, že trestní
zákoník na to už míří. A pokud ta nová úprava nemá znamenat něco nového, to jest, že bude někdo volně střílet
na někoho jiného, protože se domnívá, že by to mohl být terorista, protože třeba podezřele vypadá nebo
podezřele se chová, což ministerstvo vnitra asi nezamýšlí, tak mi není úplně jasné, k čemu vlastně tu novelu
ústavního zákona bezpečnosti potřebuje.
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Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Opět se zeptám laicky, ale v minulosti jsme byli svědky několika případů, kdy se soudy přely o nutné
sebeobraně, o tom, jestli to bylo dostatečné, nebylo, dlouhé, dlouhé soudní jednání. Nebyl by tento moment,
který by jaksi ústava jasně deklarovala, že je to nejenom právo, ale je to věc, kterou zákonodárce chce, nebo
ten, kdo jaksi to ústavu novelizuje, tak chce, aby to tam bylo jasně řečeno, aby to byl i signál, pokud někdo bude
bránit bezpečnost veřejnosti, neměl by být za to, řekněme, odsouzen?
Jan KYSELA, ústavní právník, Právnická fakulta UK
-------------------No, ale to ta ústavní úprava neříká. Ta ústavní úprava v zásadě paradoxně vůbec nemluví o tom, že by se ta
zbraň měla užívat. Ona mluví o tom, že by mohla být nabývána, že by mohla být nošena, řekněme. A tím, že
nosíte zbraň, tak je otázka, jestli přispíváte k veřejnému pořádku. Každopádně ta ústavní úprava odkazuje na
prováděcí zákon a z toho prováděcího zákona by potom něco vyplynulo. To, o čem vy mluvíte, je sice pravda,
ale na úrovni trestního zákoníku se pokusil zákonodárce soudy odradit od té jejich skepse k podmínkám nutné
obrany, takže v zásadě přidával další a další slova, aby dal najevo, že abychom někoho odsoudili za exces, tak
ten exces musí být evidentní. To znamená, že je to přesně ta situace, o které jsem mluvil. Někdo má holé ruce,
někoho fackuje a vy ho zastřelíte. Ale pokud už má v ruce dýku, takže by se po vás nutně muselo chtít, abyste
se rovněž vybavil dýkou, aby to bylo fifty-fifty, tak to se nechce. Zkrátka nesmí to být zcela zjevně nepřiměřené.
A takováhle úprava třeba před 10 - 15 lety, pokud se nemýlím, neexistovala, takže zkrátka zákonodárce na
úrovni trestního zákona pokouší se ty občany, kteří jsou ochotni nebýt jenom přihlížejícími trestným činům, ale
pokoušejícím se jim bránit, tak se jim pokouší vyjít vstříc tím, že je chrání.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Nakolik zákonodárce, v tomto případě ministr vnitra, ale přij... nebo předjímá i nové skutečnosti, které s kterými
nemáme zkušenost. O čem mluvím. Vy mluvíte o útočníkovi s nožem, který třeba někoho chce zapadnout, ale
může dojít k situaci, že někdo bude například hrozit teroristickým útokem, bude volat, mám bombu, vyhodím vás
všechny do povětří. Není tohle to věc, která, která by mohla nebo ta, ta deklarace v té ústavě nemohla by tomu
pomoci?
Jan KYSELA, ústavní právník, Právnická fakulta UK
-------------------No, já odpovím, odpovím oklikou. My jsme loni s kolegy dávali dohromady takovou knížka, která se jmenuje
Kolos na hliněných nohou s otázkou, a v zásadě je to přemýšlení o tom, jestli stávající stát je silnější, slabší,
jestli se nějak proměňuje jeho historická role. A můžeme asi si odpovědět tak, že v některých ohledech je
silnější, v některých ohledech je slabší, že to asi není nějak překvapující. Každopádně ne vždycky je silnější
tam, kde bychom to očekávali. On velmi často bobtná, nabírá další úkoly, ale není schopen je úplně efektivně
vykonávat. A mně se zdá, že tady jsme svědky něčeho podobného. Stát na jedné straně posiluje pravomoci
policie, bezpečnostních služeb, hodlá pro ně získávat víc a víc peněz, a současně dává ústy ministra vnitra,
respektive skrze tuhle novelu ústavního zákona o bezpečnosti najevo, že on na to vlastně sám nestačí, že ať
přijme, kolik chce policistů, nebo kolik chce rozvědčíků, ať chce po nich, kolik chce peněz, tak to nestačí, tudíž
říká, občané, patrně nezbude, že chce tedy se cít..., chcete-li se cítit bezpečně, vzali jste to do svých rukou. A
ve chvíli, kdy tohle stát dělá, tak po mém soudu kapku selhává. Je velký, ale bezmocný. Je to kolos na
hliněných nohou. Ne že by nebylo možné organizovat společnost na principu, ve kterém má ta občanská
sebeobrana výrazný význam, historicky nebo současně, což je, historicky jsou to Spojené státy, do určité míry
současně je to Švýcarsko, kde neexistuje v zásadě profesionální armáda, ale existuje ten miliční systém. To je
samozřejmě možné, takovou asi diskusi je možné vést. Ale nejsem si jistý, jestli na základě takovéhle novely
ústavního zákona o bezpečnosti, která byla vytažena ze šuplíku před poměrně krátkou dobou a má být velmi
záhy schválena. Ono u ní bylo zkráceno připomínkové řízení na deset dní, což je doba poměrně krátká na to,
aby se tedy zvážily všechny ty okolo stojičnosti, o kterých už tady byla řeč a kterých bychom si jistě byli schopni
přimyslet víc, tak mně se zkrátka zdá, že moderní stát je stát, který má mít monopol na výkon legálního násilí,
legitimního násilí. A tady ten stát říká, raději část odpovědnosti převezměte na sebe, ozbrojte se a přispívejte
tak k ochraně veřejného pořádku.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Plné znění zpráv
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Vy jste, když jsem mluvil o tom, že jste už o tom dnes mluvil, tak vy jste řekl jednu větu, tohle umocňuje jen pocit
strachu. Proč si to myslíte?
Jan KYSELA, ústavní právník, Právnická fakulta UK
-------------------No, mně se nezdá, že Česká republika je úplně zavalena těmi rizikovými či krizovými faktory, které známe ze
západní Evropy. U nás téměř nejkrizovější, nejrizikovější fenomén jsou železniční přejezdy, s nimiž se asi v
tomhle ohledu toho mnoho nenadělá. Takže mně se zdá, že ve chvíli, kdy stále mluvíte o dalších a dalších
opatřeních, která mají zvýšit vaší bezpečnost, tak to spíše vede k tomu, že tu ten pocit bezpečí ztrácíte, protože
pokud nestačí to, co máme, ale musíme vymýšlet další opatření, no, tak to jsme na tom asi podstatně hůře, než
jsme si mysleli. Ve sněmovně je toho času novela ústavy, která se má týkat článku 43, což je článek, který
upravuje dispozice s ozbrojenými silami. A ta ústava se má změnit mimo jiné z toho důvodu, aby bylo možné
snadněji vysílat do zahraničí vojáky, kteří budou zachraňovat unesené občany. Já nevím, jestli Česká republika
je republika, ze které jsou pravidelně unášeni občané, jestli Česká republika je země srovnatelného významu,
co Spojené státy, kde bude zasahovat všude ve světě. Možná...
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Ale neměla by být na to připravena například legislativně?
Jan KYSELA, ústavní právník, Právnická fakulta UK
-------------------To já nevylučuju, že by na to mohla být připravena. Mně se nezdá, že jsou to rizika úplně jaksi každodenní.
Nejsem si úplně jistý, jestli ústava ve stávající podobě třeba nějakou záchranou misi, misi znemožňuje. U nás se
o armádě poměrně často mluví v situaci, kdy vyrazí na silnice konvoj, konvoj obrněných transportérů, vytvoří
hromadnou dopravní nehodu, při němž se ukáže, že ty transportéry jsou zhruba tak obrněné jako trabant. Tak je
otázka, jestli jsme současně teda schopni vysílat někoho do Pákistánu či Afghánistánu, aby zachraňoval
eventuelně unesené Češky. Jde zkrátka o to, jestli když pracujeme na úrovni právní úpravy, tak jestli za ní stojí
nějaká kapacita státu, který je schopen vůbec tu eventuelní změnu právní úpravy využít, no. Zkrátka zdá se mi,
že ne vždycky si počínáme úplně racionálně na základě rozvahy. Tahle věc je podle mě zkrátka koncepční, kdo
má odpovídat za bezpečnost občanů, primárně stát, anebo také občané.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Říká Jan Kysela, ústavní právník. Já vám děkuju za vaše zhodnocení, děkuju, mějte se hezky, na shledanou.
Jan KYSELA, ústavní právník, Právnická fakulta UK
-------------------Děkuju, na shledanou.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------No, a autor návrhu ministr vnitra Milan Chovanec si myslí, že lidé by měli mít možnost zasáhnout třeba v již
zmiňovaném případě teroristického útoku. Takhle o tom mluvil dnes v České televizi.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra /ČSSD/ /Události, 3. 1. 2017/
-------------------Když se podíváte na Evropu 21. století, jak to jeden z těch, kteří komentovali ten návrh, říkal, ta Evropa se
proměňuje, proměňuje se velmi rychle a ta situace bezpečnostní se dramaticky zhoršuje. Je to otázka lidských
práv a práva na bezpečnost. Proto jdeme formou ústavního zákona. Legislativci ministerstva vnitra tento krok
doporučují a na základě tohoto kroku, bude-li přijat tento ústavní zákon, budou přijímány další obecní zákony,
například zákon, který umožní vytvářet takzvané aktivní zálohy. To, že bude zbraň potřeba získat na základě
velmi přísných kritérií, s tím počítáme nadále. To, že bude potřeba, aby tito lidé v rámci aktivních záloh měli
lepší výcvik, je bezesporu také připraveno. To znamená, jsme na začátku cesty, která znamená, že čeští
občané, kteří budou legálně držet zbraň, budou partneři pro stát. Nic víc, nic míň. Dnes už čeští občané drží 300
tisíc zbraní. Evropská unie se dnes rozhodla jít jinou cestou, pokouší se občany odzbrojit, tedy ti, kteří si plní své
zákonné povinnosti, drží zbraň legálně, my tou cestou jít prostě nechceme.
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Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Tak pojďme probrat nebo pojďme v té debatě pokračovat s dalšími hosty, kteří už se mnou sedí ve studiu. Jsou
jimi David Karásek, člen představenstva sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, dobrý večer.
David KARÁSEK, člen představenstva a mluvčí, LEX
-------------------Dobrý večer.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------A proti němu sedí Ondřej Ditrych, analytik Fakulty sociálních věd. Dobrý večer i vám.
Ondřej DITRYCH, analytik, Fakulta sociálních věd UK, výzkumné centrum Deutsch Security Square
-------------------Dobrý večer.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Tak, pánové, pojďme možná pominout tu debatu právníků, tu už máme za sebou, to jsme, legislativně jsme to
probírali docela zevrubně. A já položím zásadní nebo zásadní, tu základní otázku a začnu u vás, pane Karásku.
Má veřejnost se zbraněmi mít právo podílet se na ochraně veřejné bezpečnosti?
David KARÁSEK, člen představenstva a mluvčí, LEX
-------------------Já si myslím, že by to určitě bylo dobré a zejména kdyby to bylo dobré, kdyby to bylo možné v nějaké spolupráci
se státem, zejména dejme tomu v oblasti výcvikové, poněvadž taková norma, my tohle velmi vítáme, protože
stát nám tím v podstatě vyjadřuje důvěru, které si vážíme, a jsme ochotni se nějakým způsobem také podílet na
bezpečnosti a se státem na tom spolupracovat.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Pane Ditrychu.
Ondřej DITRYCH, analytik, Fakulta sociálních věd UK, výzkumné centrum Deutsch Security Square
-------------------Já se domnívám, že okolnosti to nevynucují, v debatě o novele tohoto ústavního zákona se hovoří o zvýšené
hrozbě teroristických útoků, útoků na měkké cíle, zaznělo to vlastně v té předešlé reportáži, měkké cíle, které je
velice obtížné chránit. Na druhé straně riziko těchto útoků i dle bezpečnostních služeb České republiky není na
území České republiky nějak vysoké a stát vlastně rozšiřuje prostor legitimního užití síly, násilí nestátními aktéry
k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti a přitom právě ten monopol legitimního užití síly je vlastně to, co tu
moderní státnost zakládá. A jak zmínil pan docent Kysela v tom předešlém vstupu, stát tím vlastně říká, že na to
sám nestačí. Pan prezident hovořil loni o tom, že se občané mají ozbrojovat, volal po tom, aby se ozbrojili, dnes
ministerstvo vnitra volá po tom, aby občané se podíleli na zajištění ochrany svrchovanosti územní celistvosti
státu. Je to skutečně nutné?
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Pane Karásku, není to argument, není to místo toho, jak říkal koneckonců i ministr vnitra, že chce, aby ti lidé byli
partneři, není to spíš rezignace na to a v zásadě vzkaz, my na to nestačíme, potřebujeme vás těch 300 tisíc lidí
se zbraněmi?
David KARÁSEK, člen představenstva a mluvčí, LEX
-------------------Já to takhle rozhodně nevnímám. Já to vnímám spíše jako určitý doplňkový, doplňkový systém. Velmi
podobným způsobem, jako například určitě třeba nějaký život ohrožující stav ošetří, pardon, ošetří lékař nebo
nějaký zdravotnický profesionál mnohem lépe než laik, přesto se všichni učíme základy první pomoci, přesto v
každém automobilu musí být lékárnička, protože ta zdravotnická pomoc ač profesionální nemusí být vždycky na
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místě včas, a to je a pouze toto je případ, kdyby skutečně měl občan mít právo zasáhnout jaksi z vlastního
rozhodnutí.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Je ten příměr použití zbraně a lékárničky v autě úplně správný, nemůže, dobře, když použiji ten váš příměr, tak
lékárnička nikomu neuškodí, zatímco někdo se zbraní může uškodit, a to je možná ta věc, o které se tady
bavíme, není to příliš velké riziko?
David KARÁSEK, člen představenstva a mluvčí, LEX
-------------------Já vám rozumím, ale jestli myslíte úmyslné uškození, tak tam je to pokryto tím, že...
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Třeba neúmyslné.
David KARÁSEK, člen představenstva a mluvčí, LEX
-------------------Podívejte se, já vám dám příklad. Když budete například ve vagonu metra, ze kterého je velmi těžké nějak utéct
nebo uniknout, a bude tam nějaký střílející šílenec nebo terorista, tak samozřejmě v té situaci do jisté míry hrozí,
že při tom zásahu zraníte někoho nezúčastněného. Jenže když to neuděláte, tak se stane co, ten člověk prostě
pozabíjí jednoho po druhém včetně vás. To je situace, kdy ten zásah, i kdyby někoho zranil, tak pořád ještě je
lepší, než nedělat nic.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Není tohle argument? Není tohle argument, klasická ukázka, klasický příklad, moment, kam se nemohou jaksi
ozbrojené složky nebo policie dostat, protože to je situace, která není v tu chvíli řešitelná? Neměl by mít člověk,
nechci říct přímo povinnost, ale jaksi mít právo zasáhnout proti takovému muži?
Ondřej DITRYCH, analytik, Fakulta sociálních věd UK, výzkumné centrum Deutsch Security Square
-------------------Já tomu argumentu rozumím. Na druhé straně si myslím, že on je velmi abstraktní. Ta realita těchto situací
vyhrocených je, je velmi složitá a psychologická náročná a lidé, kteří jsou nositeli zbraní, byť plní zákonné
povinnosti, které vyplývají z toho, že můžou vlastnit, teda které umožňují, že mohou vlastnit střelnou zbraň,
nejsou na takové situace úplně připraveni s určitou nadsázkou. Občas v českých ulicích, v ulicích českých a
moravských měst hlídají hlídky policistů a vojáků, občas jsou to, jsou to vojáci brigády rychlého nasazení. Třeba
s určitou nadsázkou lze říci, že ani tito vojáci nejsou vlastně cvičeni k tomu reagovat na podobné situace,
protože jejich výcvik vlastně je zaměřený na něco trochu jiného, takže jak by si lidé prostě v těchto situacích,
kteří mají u sebe tu střelnou zbraň, chovali, jestli by skutečně nezpůsobili jako často více škody než užitku,
reagovali nepřiměřeně třeba, ne na to velice konkrétní riziko nějakého tedy "šíleného" střelce, nezneužívali těch
zbraní k jiným účelům nebo nereagovali prostě nepřiměřeně.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Rozumím.
Ondřej DITRYCH, analytik, Fakulta sociálních věd UK, výzkumné centrum Deutsch Security Square
-------------------Si myslím, že je vysoké, a je třeba to považovat.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Chcete na to reagovat?
David KARÁSEK, člen představenstva a mluvčí, LEX
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Takhle, já tomu rozumím. Ale v této, v této věci bych znovu zaprvé bych uvedl, že já se těmito případy obrany
proti nějakým masovým vraždám zabývám už asi deset let, nevím o jediném případu, kdyby civilní obránce
zasahoval proti takovému pachateli a přitom nedopatřením zranil někoho nezúčastněného. Pokud vím, ani
jednou se to nestalo.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Jak vy rozumíte vlastně tomu návrhu nebo té novele? Rozumíte tomu tak, že to je apel na ty lidi, kteří mají
zbraně, noste je u sebe, buďte připraveni?
David KARÁSEK, člen představenstva a mluvčí, LEX
-------------------Já se domnívám, že je to spíš nějaký, nějaká snaha dát, dát této, řekl bych, občanské dobrovolné iniciativy
nějaký základní právní rámec a určitou morální podporu. Rozhodně jako nesouhlasíme s tím, že by se v
následku toho měl zákon o držení zbraní nějakým způsobem uvolňovat, zejména ne v těch základních
bezpečnostních podmínkách. Ale pokud by při dodržení těch základních bezpečnostních podmínek, jako je
prověření bezúhonnosti, dovednost zacházení, bezpečného zacházení se zbraní a tak dále, pokud by se při
dodržení těchto podmínek zvýšil počet lidí, kteří mají u sebe zbraně, zejména v těch oblastech měkkých cílů, o
kterých se mluvilo, tak si myslím, že by to znamenalo zvýšení bezpečnosti.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------To znamená, /nesrozumitelné/ řekněme. Mě tam zaujalo v té důvodové zprávě následující odstavec, který
přečtu. K tomu zákonu se říká. "Vhodně doplňuje stávající povinnost upravenou v článku tři odstavce dva
podílet se na zajišťování bezpečnosti České republiky." Nakolik to může být předstupeň mít možnost, mít právo
toho, že jednoho dne bude zákonodárce mít chuť to změnit na mít povinnost zasáhnout v takovém případě?
Ondřej DITRYCH, analytik, Fakulta sociálních věd UK, výzkumné centrum Deutsch Security Square
-------------------To si nedovedu, to si nedovedu troufnout odhadovat. Vy hovoříte o tom ústavním zákonu o bezpečnosti. Já si
myslím, že tady je velice důležité, že to je, že to je návrh na změnu ústavního zákona. A koneckonců pan ministr
to také zmiňuje, i když v té debatě si myslím, že je to trochu upozaděno třeba tím, že se poukazuje na riziko
teroristických útoků. Já si myslím, že velice důležitá je tady ta směrnice Evropské unie, která zpřísňuje držení
zejména poloautomatických zbraní. Česká republika proti tomu celkem konzistentně vystupuje. A já opravdu
mohu zde jenom spekulovat, možná tímto návrhem vlastně změny ústavního zákona si česká /nesrozumitelné/
vedle toho, že je to návrh nepochybně líbivý z dílny ministerstva vnitra, to, že má být přijat do voleb, také, také
může být významné, ale připravuje si možná půdu na to, aby nemusela všechny náležitosti té pozměněné
směrnice, která teď půjde ke schválení Evropského parlamentu a potom formálně radou ministrů Evropské unie
nějakým způsobem čelit.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Když se zeptám na jeden konkrétní příklad, který mě zajímá, nejenom kdyby tento zákon platil, ale kdyby,
řekněme, byla taková praxe, o které vy jste mluvil, to znamená jaksi ta obezřetnost, řekněme, ti lidé, kteří mají
tu, tu praxi a tu zkušenost se střelnými zbraněmi, byl by mezi námi ještě stále pan Konvička po tom svém
vystoupení na Staroměstském náměstí?
David KARÁSEK, člen představenstva a mluvčí, LEX
-------------------Tak já myslím, že když si podělíte současný počet obyvatel České republiky, počet držitelů zbraní, tak já
myslím, že mezi těmi lidmi, kteří na tom Staroměstském náměstí byli, vzhledem k tomu, kolik jich bylo, určitě
několik držitelů zbraní také bylo, a myslím si, že právě to, že pan Konvička mezi námi je, je ukázkou toho, že ti
lidé skutečně dokážou vyhodnotit tu situaci správně, a ačkoliv tam ti ochotníci pana Konvičky byli namaskovaní
za džihádisty a stříleli tam slepými náboji do vzduchu, tak to správně vyhodnotili, jakože je to nějaký nepodařený
cirkus a ne skutečný teroristický útok.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
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No, a co kdyby někdo tu zbraň opravdu vytáhl a zastřelil pana Konvičku?
David KARÁSEK, člen představenstva a mluvčí, LEX
-------------------Já se domnívám, že pokud se někdo zamaskuje za džihádistu a střílí na Staroměstském náměstí do vzduchu,
tak si za veškeré následky může sám.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Nemůže potom, a teď pojďme stranou od pana Konvičky, ale nemůžou, nemůžou potom docházet přesně k
takovým to podobným a absurdním situacím? A teď myslím ze strany toho držitele té zbraně.
Ondřej DITRYCH, analytik, Fakulta sociálních věd UK, výzkumné centrum Deutsch Security Square
-------------------Já úplně souhlasím s kolegou, že pan Konvička musel být připraven na to, že ponese následky svého jednání,
které mohou být i krajní. Ale to, čeho se obávám, je pokračování trendu vzniku určitých domobran, jakési tedy
víry v to, že občané mají brát bezpečnost, veřejnou bezpečnost do vlastních rukou a incidentů, které budou
namířeny proti lidem, kteří si o to nijak nekoledují, ale kteří prostě jsou to většinovou společností třeba
vyhodnoceni jako nositelé nějakého rizika. A samozřejmě změna, pouhá změna toho ústavního zákona to, to
nezpůsobí, ale vidím to celkově jako určitý znepokojivý trend.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Pánové, já vám děkuju za to, že jste byli se mnou v Událostech, komentářích, že jste se podělili o své názory.
Děkuju vám, mějte se hezky, na shledanou.
David KARÁSEK, člen představenstva a mluvčí, LEX
-------------------Děkuju vám.
Ondřej DITRYCH, analytik, Fakulta sociálních věd UK, výzkumné centrum Deutsch Security Square
-------------------Pěkný večer.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Pojďme ale možná u tématu ještě zůstat s posledním hostem Romanem Váňou, předsedou výboru pro
bezpečnost a poslancem, dobrý večer.
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ČSSD/
-------------------Dobrý večer.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Ústavní právník pan docent Kysela tvrdí, že ta novela je zbytečná. Proč ji předkládáte?
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ČSSD/
-------------------Z jeho pohledu možná je zbytečná. Ten důvod předložení, který v podstatě ještě dneska nezazněl ve vysílání,
pořád se točíme na jiných zákonech o nutné obraně a krajní nouzi a podobně, což tento ústavní zákon vůbec
neřeší, ten řeší pouze právo nabývat, držet a nosit zbraň, o jejich použití nehovoří, tak tento zákon má naprosto
zásadní symboliku. Už zhruba před rokem jsme v parlamentu ze zákona o zbraních vyškrtli právo pro vládu
sebrat lidem zbraně v případě válečného konfliktu, tedy legálně držené zbraně. Premiér i ministr vnitra tenkrát
řekli, že demokratická vláda takovouhle pravomoc nepotřebuje. Byl to delikt z minulosti v podstatě ještě z dob
dávno minulých. Tohle je další naprosto logický krok. My říkáme, že každý občan má právo bránit svou zem,
bránit demokracii. Ta povinnost v tom zákoně už je. To není o tom, že ji tam někdy dáme. Ona tam je. Teď ji
rozšiřujeme ještě o právo. Myslím si, že je to důležitý skutečně symbol pro to, jak se staví Česká republika k
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ochraně své země. Je to podle mě i velmi důležitý signál do zahraničí, protože jasně říkáme, zkuste napadnout
tuhle zemi, budeme se bránit a budeme se bránit vlastně všichni i občané, kteří k tomu budou mít třeba ty svoje
zbraně, se kterými roky cvičí a umí s nimi zacházet.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Já se, já se, ano, já se nechci vracet k té debatě, kterou jsme měli s panem Kyselou, ale on tam jasně řekl a
potvrdil, že institut chráněného zájmu to právo dává už dnes. Proto je otázka, jestli to není opravdu redundantní.
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ČSSD/
-------------------Proto říkám, že tady je vysoký symbolický význam toho ústavního zákona. A jestliže ten zákon o zbraních a
střelivu, která dneska máme jeden z nejlepších na světě, to velmi dobře řeší. Mohlo by se teoreticky stát v
budoucnu z nějakých špatných důvodů, že bude snaha omezovat možná obyvatelstvo, aby bránilo svou zemi.
To by samozřejmě bylo špatně a tomu by ten zákon měl zabránit. My ty trendy některé vidíme i v rámci Evropy,
kdy ta chybná myšlenka, že odzbrojit vlastní obyvatelstvo povede ke zvýšené bezpečnosti, je silně
prosazována. Je to chybná myšlenka, nevede k tomu cíli zabránit terorismu a podobně. A Česká republika touto
cestou jít nechce. A skutečně dáváme jasný signál i veřejnosti i navenek, že máme takový názor, jaký tímto
návrhem novely zákona prezentujeme.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Vysvětlete mi tu symboliku? V čem je ta symbolika? Je to symbolika v tom, ať je víc zbraní, nebo buďte
připraveni, nebo mějte je u sebe. Co je ta symbolika?
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ČSSD/
-------------------Ta symbolika je, že vláda téhle země, demokratická vláda, teď pominu, že jsme i ministr vnitra i já i premiér
sociální demokrati, ale tato vláda této země věří svému obyvatelstvu a říká, že by se mělo podílet na obraně své
země podle svých možností. I s využitím legálně držených zbraní, bude-li to samozřejmě potřeba. Takže teď...
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------A teďka náhodou my nezvládneme tu situaci, my nezvládneme vás zabezpečit, proto vemte do ruky zbraně a
starejte se o svoji bezpečnost sami?
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ČSSD/
-------------------Ale to přece každý rozumný člověk musí vědět. Stoprocentní jistotu nelze zajistit. Představte si bezpečnostní
systém. Ten funguje na principu akce a reakce. Začne hořet, přijedou hasiči. Máte infarkt, přijede lékař nebo
zdravotník. Něco se stane, přijede policie. Ale v žádném, nemůžete čekat, že před každým domem bude stát
hasičské auto a čekat, jestli nezačne hořet. A stejně tak tam nebude stát ten policisty, nebude tam a...
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Já vám nechci skákat do řeči, ale, ale jaksi stát má ještě jiné složky, má tajné služby například, má další, další
jaksi jednotky, které si my jako daňoví poplatníci platíme pro to, aby ta bezpečnost byla maximální.
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ČSSD/
-------------------Pokud by někdo říkal, že je možné stoprocentně zabezpečit bezpečnost, pak lže. Možné to není. Všichni
odborníci to vědí a je na každém z nás, jak se k té věci postaví. Není to jenom samozřejmě o tom, že budete se
ozbrojovat. Je to o tom, že přemýšlíte nad svým chováním, jestli chodíte v noci parkem, který není osvětlený,
jestli se pohybujete v nějakých oblastech města, kam není vhodné chodit a tak dál. To jsou všechny věci. Ta
zbraň, kterou použijete, mohou být klíče v hrsti. To nemusí být střelná zbraň. Ale pakliže jste držitelem zbrojního
průkazu a držitelem legální zbraně, pak přemýšlejte o tom, jestli neabsolvovat nějaký výcvik, jestli se
nezdokonalit v použití této zbraně a jestli je třeba v určitých případech, zrovna když půjdete tím nočním parkem,
raději nemít u sebe. To není o tom, že by se volalo po plošném ozbrojování, to určitě ne. Ale člověk by měl
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přemýšlet o svém životě a o tom, kde je či není bezpečný. A stát mu to prostě není schopen stoprocentně
zajistit. To je objektivní fakt.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Přemýšlejte o své bezpečnosti. Mohu to přeložit, jako mějte strach?
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ČSSD/
-------------------Strach určitě asi ne, ale obavy jsou občas namístě. Já si myslím, že i ty další konsekvence hrozících třeba
konfliktů války a podobně, protože válka dnes asi nebude taková, že někam vjedou tanky, je to zcela jiný způsob
boje, pouliční a podobně, i tam se bohužel může stát, že lidé budou muset položit znalostí a vybavení, které
získali v těch minulých dobách. A to, o čem mluvil i pan ministr...
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Ano, já se jenom vrátím k tomu, pardon, abychom nezabíhali nebo neodbíhali od toho, vy jste řekl strach ne,
obavy ale ano. Znamená to, že přistupujete na to, že do jisté míry strašíte veřejnost?
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ČSSD/
-------------------Nestrašíme veřejnost. My objektivně hovoříme o rizicích toho světa, který je kolem nás. Pokud by ho chtěl
někdo malovat v růžových barvách, tak by mu lidé neměli věřit, protože to tak prostě není. Jednak to vidíme v
televizi, vidíme to už bohužel i kolem sebe. První oběti Česká republika už má na svém seznamu v rámci
teroristických útoků. Takže to je jedna věc. A ty hrozby, řekněme, válečné, ohrožení územní celistvosti státu a
podobně, ta myšlenka, řekněme, teritoriálních záloh nebo něčeho podobného ještě kromě aktivních záloh v
rámci Armády České republiky je mnoho lidí, kteří mají znalosti třeba zacházení se zbraněmi, ať jsou to
sportovní střelci, myslivci, vysloužilí policisté a podobně, kteří třeba nechtějí se zapojit do práce armády, ale
přesto by byli ochotni a schopni své znalosti dát do toho, že v případě potřeby půjdou tomuto státu své vlastní
zemi na pomoc.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Dnes odpoledne německý server listu Die Welt napsal následující věta, následující slova. "V Česku po
teroristickém útoku v Berlíně ještě stoupla hysterie a ministr vnitra Milan Chovanec nálady v zemi využívá k
tomu, aby z ní politicky profitoval." Jak vnímáte taková slova, pane poslanče?
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ČSSD/
-------------------Tak já jsem rád, že si v zahraničí všímají toho, co mi děláme. To, že jsou vedle v tomto případě, je jiná věc. Jak
už jsem říkal, je to druhý krok věcí sledu dějů, který jsme začali už víceméně před rokem těmi novely, tou
novelou zákona o zbraních a střelivu. A já si myslím, že další kroky potom mohou pokračovat. Myslím, že by
stát mohl nabídnout svým občanům, kteří budou mít zájem něco jako kurzy civilní ochrany, ať už to bude první
pomoc, která se určitě hodí, ať už to budou znalosti jiné, a ať už to třeba bude i možnost naučit se zacházet se
zbraněmi, byť nebudete chtít třeba mít zbrojní průkaz, ale ta znalost se v životě může hodit.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Říká Roman Váňa. Já vám mnohokrát děkuju, pane poslanče, že jste byl se mnou v Událostech, komentářích.
Mějte se hezky, na shledanou.
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ČSSD/
-------------------Hezký večer.

Koudelka fotografuje Svatou zemi
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Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Koudelka fotografuje Svatou zemi. To je název filmu izraelského dokumentaristy Gilada Barama. Film bude mít
dnes v sedm hodin večer veřejnou premiéru v Kině pilotů v pražských Vršovicích. Přítomen bude i režisér,
protagonista, světoznámý český fotograf Josef Koudelka. Mým hostem je Filip Láb, odborník na fotografii z
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Zdravím vás. Pane Lábe, slyšíme se?
Filip LÁB, odborník na fotografii, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
-------------------Ano, slyšíme. Dobrý den.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Výborně. Tak ještě jednou dobrý den. A já se ptám, půjdete na ten dokument o Josefu Koudelkovi? Chystáte se
na něj do kina?
Filip LÁB, odborník na fotografii, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
-------------------Dneska to určitě na premiéru nestíhám, ale do budoucna určitě se na něj půjdou podívat.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Řekněte, čím je Josef Koudelka tak jasně rozpoznatelný od jiných českých fotografů? Čím je výjimečný?
Filip LÁB, odborník na fotografii, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
-------------------Tak, Josef Koudelka je podle mě, nebo jeho práce je charakterizována především naprostým perfekcionismem.
On fotografií žije, fotografie je jako kompletně jeho život, on se na ni vlastně soustředí celou svojí energií, celým
svým životem. A nenechává se rozptylovat ničím ji..., ničím jiným. A z toho jeho díla je to hrozně moc, hrozně
moc dobře cítit a vidět. Takže ty jeho fotografie jsou jako dokonalé. A vyprecizované po všech stránkách.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Kdybyste viděl před sebou deset fotografií deseti různých fotografů, poznal byste neomylně tu fotku toho Josefa
Koudelky?
Filip LÁB, odborník na fotografii, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
-------------------No, tak to si úplně netroufám tvrdit. Záleželo by samozřejmě, jestli se nejedná o některé z jeho slavných a
známých ikonických fotografií. Ale ten rukopis jako určitě rozpoznatelný je.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Josef Koudelka údajně nerad své fotky vysvětluje. Jaký názor na vysvětlování nebo popisování vlastního díla,
vlastních fotek máte vy? Dá se vůbec ve fotoumění tímhle způsobem postupovat?
Filip LÁB, odborník na fotografii, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
-------------------Tak, jako vizuální umění samozřejmě lze interpretovat. Ale jako primárně stojí na tom obrazovém vjemu. A tady
samozřejmě chápu, že autor toho obrazového sdělení jako sám se k němu vyjadřovat nechce, protože on už se
vyjádřil tím obrazem ...
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------On se vyjádřil.
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Filip LÁB, odborník na fotografii, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
-------------------... samotným.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Myslíte si, že Josef Koudelka je v tuhle chvíli fotograf známý spíše za hranicemi, a my ho tady v Česku spíš
stále objevujeme?
Filip LÁB, odborník na fotografii, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
-------------------To si určitě nemyslím. Já si myslím, že to je prostě globálně známý fotograf stejně dobře v zahraničí, jako tady u
nás. A pro toho českého diváka on má samozřejmě jako výraznou, výraznou přitažlivost tím, že on je opravdu
jedním z mála českých fotografů známých po celém světě. Zároveň ho s námi spojují ta výrazná česká témata,
jako máme rok 68, máme ty jeho starší soubory, ty cikány. A tyhle ty další, další věci, které jsou přímo spojeny s
námi. Takže on je jako dobře srozumitelný českému divákovi. A zároveň ... Ano?
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Jenom jsem se chtěla zeptat, jestli se znáte osobně s Josefem Koudelkou?
Filip LÁB, odborník na fotografii, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
-------------------Jako ocitli jsme se několikrát ve společné, nebo ve stejné místnosti. Já znám spíš jeho, jeho kamarády a
vrstevníky. Ale osobně ne.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Totiž zajímalo by mě, kdybyste měl tu možnost s ním mluvit někde na kávě, tak co byste se ho měl chuť zeptat?
Co by vás zajímalo?
Filip LÁB, odborník na fotografii, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
-------------------Tak, mě by spíš zajímalo, nějaká, nějaký obecný hovor, jako nějaký obecný pohled na věc, než něco
konkrétního. To ...
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Mimochodem vidíte v Česku nějaké výrazné Koudelkovi následovníky?
Filip LÁB, odborník na fotografii, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
-------------------Vidím celou řadu jako zajímavých a nadějných fotografů. Ono samozřejmě fotografie se od doby, kdy Josef
Koudelka začínal, výrazně proměnila. Ale myslím si, že bysme našli celou řadu, řadu jmen lidí, kteří jako
pokračují v tomhle tom nastaveném trendu a ...
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Tak řekněte to nejlepší jméno.
Filip LÁB, odborník na fotografii, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
-------------------... určitě bude na co se ... Určitě bude na co se dívat jako za pár let v té jejich tvorbě.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------A nechcete si říct jméno?
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Filip LÁB, odborník na fotografii, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
-------------------No, tak já mám třeba rád Milana Jaroše, jako který je zároveň mým spolužákem z FAMU a zároveň, myslím,
jednou z nejvýraznějších osobností jako české fotografické scény tohohle toho typu v současné době. Tak třeba
Milan Jaroš pro mě.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Říká Filip Láb, odborník na fotografii z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Moc vám děkuju.
Filip LÁB, odborník na fotografii, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
-------------------Na slyšenou.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Na slyšenou. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám přeju příjemný poslech našich dalších pořadů. Mějte
se fajn.
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Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Dnes ve čtyři hodiny odpoledne začal dvoudenní veřejný kongres Společně proti terorismu. Mají se na něm,
mají na něm vystoupit čeští i zahraniční odborníci, kteří se zabývají otázkami náboženského extremismu a
terorismu. A teď to, co je nejzajímavější, pořádá ho Ústředí muslimských obcí v České republice. Bývalý šéf
muslimské obce Vladimír Sáňka, který, připomínám jen, byl loni zproštěn obžaloby v kauze šíření radikální
islámské knihy, je mým hostem. Já vás zdravím, pane Sáňko, dobrý den.
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------Dobrý den přeji.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Vy jste se účastnil už první části té konference, nebo jste tam ještě nebyl?
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------Účastnil jsem se té první části, toho zahájení, teďka probíhá první den.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Tak. A, bezva. A řekněte mně, jaký zahraniční a, jací zahraniční a čeští odborníci dorazili a kam se vlastně na
téhle konferenci Společně proti terorismu chcete dostat?
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------Takže, na této konferenci postupně promluví dva čeští odborníci profesor doktor Mareš z Fakulty sociálních
věd Masarykovy univerzity v Brně. A také doktor Pelikán, který je orientalistou, islamologem, analytikem. A z
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těch zahraničních přijeli dva hosté z Kuvajtu. Jednak děkan Fakulty islámského práva na Univerzitě v Kuvajtu. A
také podobně profesor islámského práva na Univerzitě v Kuvajtu ...
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Hm. To je, to vypadá jako, pardon, já jenom, že se ta konference jmenuje Společně proti terorismu, tak jsem si
myslela, že to bude třeba společně s nemuslimy, ale tohle zatím vypadá, že je to skutečně orientováno i na
odborníky tohoto původu. Je to tak?
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------Je to tak, protože my vlastně, proč ta konference se koná. Ona je v podstatě reakcí na dění v Evropě i okolí
Evropy. Na tu současnou situaci, kdy cítíme, že nestačí, abychom se pouze vyjadřovali, nebo odsuzovali ty, ty
násilné činy, které jsou v Evropě pomocí prohlášení a tiskových zpráv. A takže už jsme v, srpnu loňského roku
uspořádali shromáždění muslimů proti terorismu na Náměstí Jiřího z Poděbrad, které přišlo podpořit i velké
množství křesťanů a ateistů. A tato konference vlastně navazuje. A je veřejná. Protože my cítíme, že je potřeba
přispět i z naší strany k té veřejné debatě a k budování pozitivních vztahů mezi lidmi různých vyznání. Takže
tady vlastně diskutujeme, tady jsou lidé samozřejmě většinou nemuslimové mezi hosty. A diskutuje se na tato
témata. A snažíme se tedy vysvětlit i z toho islámského hlediska i některé zásadní otázky.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Myslíte si, že takovéhle aktivity mohou nějakým zásadním způsobem posílit boj proti terorismu nebo
náboženskému extremismu? Je to ta cesta?
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------Tak, jestli zásadním způsobem, to asi nelze nějak předjímat. Ale my vidíme terorismus jako zlo, kterému,
kterému je nutné důrazně čelit. A rozlišovat a nepodléhat emocím. A je vždycky účinnější, když se odpůrci
teroru spojí do, do jedné linie. A my vidíme, že o těch otázkách samozřejmě se velmi intenzivně diskutuje.
Diskutují bezpečnostní experti, odborníci na extremismus, ale také politici a různí aktivisté. A na to, že v
některých vyjádřeních se terorismus dává do spojení s islámem, tak se k těmto tématům téměř vůbec
nevyjadřovali lidé, kteří islám studovali. A takže často se v médiích objevovala vyjádření, která od základu
postrádala věcnost a informovanost.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Jaké byly, pardon, můžete mně jenom upřesnit, o jaké nejčastější chyby šlo?
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------Samozřejmě. Ta paušalizace, paušalizace násilností spáchaných lidmi vlastně z okraje těch muslimských
komunit, který, který bych nazval spíše, spíše náboženskými analfabety a mladými delikventy s kriminální
minulostí, to byli, jako když je vezmete, ty, který, ti lidé, kteří vlastně spáchali ty teroristické činy, tak byli vlastně
z této skupiny okrajové. A všichni, všichni muslimové v Evropě tyto činy kontinuelně a důrazně odsuzují. Takže
to, co se tady děje, že se spojují s těmito teroristickými činy vlastně nejenom, nejenom celé muslimské
komunity, které vlastně jsou vystavovány i různým, jsou terčem nenávisti, ale že je to spojováno s islámem,
který jednoznačně tyto, tyto činy odsuzuje.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Tak.
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------To je jedna z těch, z těch ... /souzvuk hlasů/
Barbora TACHECÍ, moderátorka
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-------------------Pardon, mohu, mohu, mohu vám, pane Sáňko, mohu vám, pane Sáňko, do toho vstoupit? Já se nedivím, že
vám vadí stereotypní uvažování. Na druhou stranu ale je třeba přiznat, že ti lidé, kteří se těch útoků dopouštějí,
tak se sami s islámem spojují. To není, že ostatní společnost, že je to tak napadne, že bychom je, že bychom je
spojili i islámem. Ne, oni sami sebe s islámem spojují.
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------Samozřejmě. Najdete, najdete irskou republikánskou armádu, která byla katolická a také páchala teroristické
činy. A také nemůžeme z toho obviňovat ani Iry, nebo, nebo katolíky všeobecně.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Ne, ne, rozhodně tady, jenom aby bylo jasno, tady rozhodně nejde o to, obviňovat plošně muslimy. Spíš hledat
důvod, proč ti teroristé alespoň v posledních deseti letech bývají tak často právě muslimové? Proč si myslíte, že
to tak je?
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------Jistě na to má vliv existence těch skupin, jako je teďka v poslední době ta nejextrémnější vůbec, a to je ISIS.
Takže možná, že na to odpoví tato konference, která si může klást ty otázky, jak, kdy a proč vlastně vznikají tyto
extremistické skupiny, které potom se snaží ovlivňovat i myšlení jiných muslimů, aby, aby získali nějakou větší
podporu. A právě bohužel ji získávají někdy tu podporu u těch, jak jsem už řekl, náboženských analfabetů, kteří
se nechají zlákat nějakou propagandou na internetu k něčemu, k čemu dochází.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Ano, připomínám, že, připomínám, že mým hostem je bývalý předseda muslimské obce Vladimír Sáňka. A
vzhledem k tomu, že jedním z těch témat na té dnešní konferenci je, jsou taky otázky náboženského
extremismu, tak by mě docela zajímal váš pohled na to, co je to vlastně náboženský extremismus v našich
podmínkách.
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------Tak, to je, náboženský extremismus může mít docela široký pojem. Jako obecně řečeno, je to nějaké přehánění
ve víře. A, a islám přehánění zakazuje. Korán přikazuje muslimům, aby byli střední skupinou, žádné do extrému.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Rozumím, takže já budu, tak já uvedu pár konkrétních příkladů třeba. Myslíte si, že hlídky šaría, které vyšly i v
loňském roce kolem Wuppertalu, že to je náboženský extremismus nebo ne?
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------To myslím, že jednoznačně ano. Protože muslimové mají podle rozhodnutí velké většiny muslimských učenců
dodržovat zákony zemí, kde žijí. A samozřejmě můžou dodržovat svoje islámské pravidla, pokud nejsou v
rozporu s těmi evropskými. Takže ...
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Dobře, rozumím.
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------... pokud někdo se snaží prosazovat něco na úkor, nebo co je v rozporu s evropskými zákony, tak už je to
extremismus.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
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-------------------Hm. Když pan Alráví, šéf Ústředí muslimských obcí v roce 2013 v tom Brně vyzýval muslimy k tomu, aby učili
děti nenávidět nevěřící a aby byly ty, které se nechtějí modlit, to je extrém nebo to není extrém?
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------No, tady, tady ten jeho výrok byl především špatně pochopen. A myslím, že se to docela vysvětlilo, on to
mnohokrát vysvětloval, že tam nešlo o nenávist k lidem nevěřícím, ale k nějakému jevu, který je v rozporu s
islámem. A který by vlastně svedl ty děti na, na k nevíře. Takže ten rodič by se měl snažit v zájmu toho dítěte,
aby ho vychovával podle islámských pravidel, nebo morálky. A tak dále. A, a tím pádem ...
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------No, tak já mám před sebou přepis toho kázání. A samozřejmě, že už je to dávno, ale právě proto, abychom si
ujasnili, co je a co není náboženský extremismus, tak říká: "Tvá povinnost je v tomto období vlastně naučit dítě
milovat islám. Aby se stal muslimem. A nauč ho nenávist kufr, což je nevěřící osoba, nauč ho nenávist ke
všemu, co je nemorálního a nesprávného. A hlavně tedy, nauč ho nenávist ke kufru, tedy neuznání Alláha." Je,
to si překládám, myslím, že to je docela jednoduchý výklad. Prostě ti, kdo neuznávají Alláha, tak nejsou hodni
naší, našeho hezkého vztahu, řekněme. Nebo vy tomu tak nerozumíte?
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------Ne, ne, ne, naprosto ne.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Fakt ne?
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------Protože tam je použito slovo kufr, který neznamená ten nevěřící. To je káfir, to je prostě arabština. Kufr
znamená právě ta, ta nevíra, to odmítání víry a odmítání islámu. A to neznamená vůbec nic negativního vůči
těm nevěřícím, protože islám nám dává naprostou svobodu. Dává lidem obecně svobodu, aby si vybrali ...
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Dobře, ale tady přímo říká, ale nauč ho nenávist k neuznání Alláha. Tak ...
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------Ano, to se týká těch konkrétních, těch osob, který chceme vychovávat k islámu.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Dobře, dobře.
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------Ne nikoho jiného. Ne žádná nenávist k jiným lidem tam není obsažena, opravdu ne. To by bylo proti islámu, to
by byl extremismus, pokud by tam byla obsažena nenávist k lidem.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Dobře. Dobře, a, dobře, dobře, rozumím. A tak tedy už úplně poslední příklad, jenom že máme za sebou ty
Vánoce, tak jsem se chtěla zeptat, jak je to s tím, když muslimové chtějí popřát hezké Vánoce někomu? Smějí
to nebo to nesmějí?
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
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-------------------No, na to je zase celá škála názorů. A je to tak, ti muslimové si mohou, mohou vybrat, jestli chtějí jít nějakým,
nějakým směrem, který je více, řekněme, důsledný, nebo, nebo méně důsledný. Najdete, najdete muslimy, kteří
běžně přejí k Vánocům. Muslim by neměl Vánoce slavit. A slavit je v tom významu, že tím vlastně slaví narození
Božího syna, nebo Boha Ježíše v ten konkrétní den. Protože to už je v rozporu s muslimskou vírou.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Ano, já tomu rozumím. Ale já potřebuju teď, pokud mohu poprosit, naprosto konkrétní odpověď. Jestliže na
vašem islám webu vyšlo například v případě narozenin máme zakázáno napodobovat lidi, knihy v záležitostech
týkajících se jejich víry a věcí, které se týkají pouze nich, které nikdo jiný nepraktikuje, tak prostě to znamená, že
nesmíme slavit narozeniny, to není muslimské, rozumím tomu dobře?
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------Hm. Nemělo by to tak být, ano. Muslimové mají totiž svoje svátky, které vycházejí z islámu a které slaví běžně.
Ale já, já myslím, že pořád jsou pod mikroskopem jenom ti muslimové, já myslím, že je naprosto pochopitelné a
běžné, že třeba ortodoxní Židé také neslaví Vánoce. Hinduisté, buddhisté také neslaví Vánoce. I řada křesťanů
neslaví Vánoce z konkrétního důvodu.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Ale, ale, ale, nezlobte se, ale já teď se bavím ...
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------Jo, ani narozeniny třeba, to by mělo ...
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Počkejte, pane, pane Sáňko, pane Sáňko, já se teď bavím o muslimech, protože navazujeme na kongres
Společně proti terorismu a náboženskému extremismu. Zatím náboženský extremismus ani ze strany
křesťanství, ani ze strany Židů v těchto dnech, týdnech, měsících, letech a dekádách se nijak neprojevil. Na
rozdíl od právě ze strany některých muslimů. Rozumíte mi? Proto je to téma.
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------Je to právě ze strany některých muslimů.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Ano, jak to říkám.
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------I když samozřejmě bych s vámi mohl polemizovat, že i od různých třeba buddhistů, kteří páchají ve východní
Barmě vlastně genocidu a tak dále. Nechci, nechci, jako já nechci to vracet jako na tu, na to pole nějaké,
nějakýho vyčítání. Jako na druhou, na druhej směr.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Nic nevyčítáme, nic nevyčítám, jen se ptám. Bývalý šéf muslimské obce Vladimír Sáňka byl mým hostem.
Děkuju vám.
Vladimír SÁŇKA, bývalý předseda muslimské obce
-------------------Na shledanou. Děkuji.
Plné znění zpráv
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Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Na shledanou.

Pozadí nejnovějšího útoku v Izmiru
5.1.2017

ČRo Plus

str. 01

17:10 Den podle…

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------Já za něj moc děkuji. A hned vás odměním tím, co vlastně můžete očekávat od dnešního Dne podle ...
Začneme v Turecku. Nejdřív se zaměříme na pozadí nejnovějšího útoku v Izmiru. A ptáme se také, jakou může
mít spojitost muslimská menšina Ujgurů žijící převážně v Číně s novoroční krvavou lázní v tureckém Istanbulu.
Zavzpomínáme na honičku prvních chartistů se Státní bezpečností a vůbec na tohle společenství statečných, od
jehož faktického založení uplyne čtyřicet let. Největší německá banka zaplatí za podvody ve Spojených státech
desítky milionů dolarů. Vyšla z toho nakonec levně? A vzdálilo se tak nebezpečí krize evropských bank?
Stěhování ambasády z jednoho města do druhého, tak takovou zprávu by asi ledaskdo odzíval. Ovšem pokud
by se mělo přesunout americké velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, no, zkusíme si vykreslit, jakou
diplomatickou bouři by to mohlo způsobit. A že je to vážně míněný návrh. No, a na závěr, mají si lidé žijící
kousek od rušných silnic zvyknout na to, že je čeká demence? Pokud možno dobrý poslech.
V době, kdy turecké bezpečnostní jednotky pořádají hon na pachatele novoročního útoku v Istanbulu, otřásl
třetím největším tureckým městem Izmirem další útok. Před soudní budovou vybuchlo auto naložené trhavinami.
Při přestřelce s policií zahynuli dva útočníci, jeden policista a civilista. Třetí muž je pravděpodobně na útěku.
Podle tureckých představitelů se zřejmě podařilo zabránit daleko ničivějším následkům útoku. Podle nich ale
podobné akce nezmění tureckou aktivitu v Iráku a Sýrii. Mezitím turecký vicepremiér prohlásil, že za
istanbulským masakrem zřejmě stojí Ujgur ze západní Číny. My voláme odborníkovi na bezpečnost z katedry
ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Emilu Aslanovi. Dobrý den.
Emil ASLAN, odborník na bezpečnost, katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy
-------------------Dobrý den.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------Jak jsem řekl, ten dnešní útok se odehrál v Izmiru. Třetím největším tureckém městě. A tomu se podle agentur
velké teroristické útoky zatím vyhýbaly. Máte po ruce nějaké odůvodnění, proč se útok mohl odehrát právě
tady?
Emil ASLAN, odborník na bezpečnost, katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy
-------------------Já v tom žádnou symboliku nevidím. PKK, respektive Strana kurdských pracujících, která za tímto útokem
nejspíš stojí, tak ona se v posledních letech snaží útočit na pozice turecké policie a armády, nejenom na
jihovýchodě země, kde probíhá ta válka od roku 84, ale po celé zemi. Takže ona se snaží vlastně dát najevo, že
turecká vojenská mašinérie není nikde bezpečná a nebudou se nikde cítit bezpečně.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------Vy jste tím vlastně potvrdil to, co říká i starosta Izmiru, že tedy první náznaky směřují k PKK, tedy zakázané
Kurdské straně pracujících. Co tedy by její odpovědnosti podle vás nasvědčovalo?
Emil ASLAN, odborník na bezpečnost, katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy
-------------------Plné znění zpráv
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No, ten útok vlastně má stylistiku, která je velmi typická pro PKK, respektive pro kurdské teroristy, respektive
diverzanty. Oni se snaží útočit zejména na vojenské objekty. Nejsou to sebevražedné útoky, většinou to činí, že
se snaží z tohoto místa dostat ven. Takže je to odlišný rukopis, než ten, který v posledních letech praktikují
džihádisté. Zejména z Islámského státu a z jiných organizací.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------Na druhou stranu, já se to ještě přece jenom trošičku pokusím relativizovat. Totiž v Izmiru policie provedla
několik razií, a to v souvislosti s novoročním útokem na istanbulský klub Reina. Nemůže tohle souviset?
Nemůže to být třeba pomsta za ty razie?
Emil ASLAN, odborník na bezpečnost, katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy
-------------------Domnívám se, že ne, protože vlastně ty dvě, dvě skupiny, větší skupiny, které vedou boj proti turecké státnosti a
tureckému státu, kurdští separatisté a džihádisté, oni se nemají rádi, takříkajíc. Oni vlastně vedou válku v Sýrii a
v severním Iráku. Takže jsou to úplně autonomní separátní skupiny. Takže tam žádná podobnost není.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------Ale že by to byli ti džihádisté sami, nebo jejich sympatizanti, jiní, než Kurdové.
Emil ASLAN, odborník na bezpečnost, katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy
-------------------Nejspíš to budou Kurdové, protože džihádisté útočí na civilní cíle. Útok na civilní cíle, útoky jsou mnohem
vlastně jednodušší, protože není třeba organizovávat nějakým způsobem logistiku, jako v případě útoku na
vojenské a policejní objekty. A takže džihádisté se nesnaží nějakým způsobem útočit právě na vojáky. Anebo
policii. Oni se snaží právě, aby ty útoky byly co nejmasivnější, aby vlastně oni potrestali, nikoli nějakým
způsobem dali vědět o sobě, tím, že adresně útočí na ty vojenské cíle zejména. Ale to vůbec neznamená, že
někteří kurdští separatisté v minulosti neútočili na civilní objekty. Občas útočili.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------Teď se podívejme na tu druhou, na ten druhý atentát. Totiž s daleko masivnějším počtem mrtvých. Turecká
policie dnes zadržela kvůli masakru v Istanbulu několik členů ujgurské menšiny. A podle tureckého vicepremiéra
je pravděpodobně přímo pachatelem toho atentátu Ujgur. Jak si vlastně vysvětlit to možné propojení Islámského
státu, čínské menšiny Ujgurů na tureckém území?
Emil ASLAN, odborník na bezpečnost, katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy
-------------------Já si myslím, nebo aspoň podle informací, které máme, tak Islámský stát je multietnická organizace, jsou tam
džihádisté, kteří pocházejí z nejrůznějších částí světa, včetně z toho /nesrozumitelné/ na severozápadě Číny. A
ujgurská komunita, která žije po desetiletí v Turecku, je historicky bezproblémová. Že to neznamená, že v rámci
této komunity se nemůžou vyskytovat jedinci, kteří jsou napojení na Islámský stát, nebo kteří možná měli
vlastně nějaké vazby na toho teroristu, který uskutečnil útok na istanbulské diskotéce. Tímhle to asi můžeme
vysvětlovat.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------Takže se vám to nezdá jako úplně nepravděpodobné hledání nějakého obětního beránka, který by skutečně za
tím stát nemusel?
Emil ASLAN, odborník na bezpečnost, katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy
-------------------Plné znění zpráv
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Já si myslím, že ne. V podstatě nic takového v zájmu ani tureckých bezpečnostních složek, ani, ani turecké
veřejnosti není. Protože Ujgurové vlastně oni jsou bráni jako turkičtí bratři. Vztah Turků k Ujgurům je velmi
pozitivní, vzhledem k tomu pantoránskému nacionalismu, který panuje v Turecku. Takže kdyby to měl být nějaký
náhodně vlastně vyselektovaný obětní beránek, tak určitě by to nebyli Ujguři.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------Tak, tolik odborník na bezpečnost z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy Emil Aslan. Děkuji vám, na shledanou.
Emil ASLAN, odborník na bezpečnost, katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy
-------------------Na shledanou.

Skandály, nebo úspěšný rozpočet? Co rozhodne příští volby?
5.1.2017

info.cz str. 00 Česko
Vendula Stadlerová

Jednoznačné a zřetelné téma pro nadcházející kampaň před podzimními parlamentními volbami na stole zatím
není. Je tak možné, že se v následujícím tři čtvrtě roce budou kvůli politickým bodům vést debaty i kolem
loňského přebytkového rozpočtu. Podle politologů ho politici mohou zplošťovat nebo naopak lidi zbytečně
zahlcovat složitostmi, aby na výsledku dokázali svoji zásluhu.
Ministr financí Andrej Babiš (ANO) v úterý ohlásil, že stát loni hospodařil s přebytkem téměř 62 miliard korun.
Zatímco vláda přičítá výsledek úsporám ve státním rozpočtu, lepšímu výběru daní, čerpání z evropských peněz
či celkově dobré ekonomické kondici, zejména pravicová opozice namítá, že plusový výsledek nepocítí lidé ani
na daňových úlevách nebo zlepšení služeb. Připomíná pak zejména nízké investice.
„Stav ekonomiky jistě bude diskutovaným tématem v předvolebním boji. V tomto případě se povede zřejmě boj
o zásluhy: zda je to výsledkem počínání vlády, kterou vede ČSSD, nebo je to zásluha ministra financí, tedy
ANO,“ myslí si politolog z Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově Kamil Švec.
„Téma do voleb vydrží, ať už ze strany pana Babiše, který zájem udržet téma do voleb má větší, tak si myslím,
že na to určitě zareagují i strany ostatní,“ uvedl pro INFO.CZ Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze. „Andrej
Babiš toto téma určitě bude držet, to je nepochybné. Už ta prezentace byla, ani tak ne z dílny ministerských
marketérů, jako si myslím, že do toho měli co mluvit jeho straničtí marketéři,“ dodává politolog.
Politika plusů a mínusů
Porozumět náležitostem státního rozpočtu je často oříškem i pro leckteré ekonomy. Natož pro průměrného
voliče. Hrozí tak, že někteří politici se budou snažit tématiku maximálně zbagatelizovat. „Kolik lidí rozumí
státnímu rozpočtu a dokáže se orientovat v číslech a termínech a různých dalších prvcích, které jsou při
prezentaci státního rozpočtu v médiích představovány? Myslím si, že málokdo. Já sám tomu taky nerozumím.
Běžný člověk si to nedovede představit. Toho budou samozřejmě politici využívat. To téma bude strašně
zjednodušované,“ upozorňuje Just. „Pan Babiš vsadil na kartu jednoduchých témat, jednoduché plus a mínus,
jednoduché číslo. Máme tu konkrétní číslo, které je teď konkrétně v plusu, tak ho prostě hodíme veřejnosti.“
Loňský rozpočtový přebytek se ovšem může odrazit i v kampani pravicových stran. „Budou to prezentovat, že je
to i důsledek kroků, které udělaly předchozí vlády,“ říká Just. Právě opoziční strany, zejména ODS a TOP 09,
budou mít podle něj tendenci voličům detailně a odborně vysvětlit, kde například vláda dělá chybu, rozebrat
jednotlivé důsledky vládního hospodaření nebo právě poukázat na zásluhy předchozích vlád na aktuální stav
české ekonomiky. „To je celkově chyba, kterou dělá víc politických stran. Já bych varoval politické strany, aby
se v té diskuzi nezahrabávaly do detailních informací, kterým rozumí jenom ekonomové, kteří se zabývají přímo
státním rozpočtem,“ upozorňuje politolog Just.
Plné znění zpráv

38
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

Nový rozpočet
V říjnu, kdy se volby do dolní komory budou konat, už ale bude poslancům na stole ležet návrh nového rozpočtu
na další rok, upozorňuje politolog Kamil Švec. „U podzimních voleb se bude pozornost soustřeďovat ještě víc na
návrh rozpočtu, který bude schvalovat tato vláda v září, tedy ještě před volbami. Ten bude asi víc zásadní, neb
bude závazný pro novou vládu,“ vysvětluje. „Téma rozpočtu je zajímavé spíš jako míra zadluženosti státu. A pak
záleží na konkrétních kapitolách, často jsou to školství, zdravotnictví, doprava apod. Rozpočet se řeší spíš po
jednotlivých ministerstvech,“ myslí si Švec.
Petr Just přesto věří, že výsledek loňského hospodaření v kontextu návrhu na další rok jen tak nezapadne.
„Bude se sestavovat teprve výhled rozpočtu, zatímco tady pan Babiš operuje už s hmatatelným výsledkem,“
dodává. „Je to v zájmu pana Babiše, aby to rozehrál dál,“ tvrdí politolog.
Vyfouknutá zásluha
Loňský rozpočet v černých číslech si ovšem nebude chtít jako svoji vlastní zásluhu připsat jen Andrej Babiš, ale
celá vláda, a to zejména sociální demokraté v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou. „Je to kolektivní
výsledek, ale přesto tady bude snaha hnutí ANO a Andreje Babiše přisvojit si za něj zásluhu. Stejným
způsobem by se ale i sociální demokraté měli bránit a nenechat si to vyfouknout,“ říká Just směrem k zatím
nejsilnější parlamentní straně.
Volby do poslanecké sněmovny proběhnou v průběhu října. Podle průzkumů si zatím nejlépe vede Babišovo
hnutí ANO s náskokem na dosud nejsilnější sociální demokracii, která svého koaličního partnera ze středu
politického spektra vnímá jako největšího volebního soupeře. Hnutí ANO pak bude chtít navázat na svůj úspěch
v loňských krajských volbách.
Ovlivnit vývoj aktuálních preferencí by podle některých analytiků mohly například skandály kolem Babišova
podnikání nebo třeba fungování elektronické evidence tržeb v praxi. Zatím není ani jisté, jaké osobnosti šéf
hnutí postaví do vedení jednotlivých kandidátek v krajích, ani jakými lákadly si hnutí bude chtít voliče získat.
ČSSD se na tématech do voleb hodlá jasně shodnout na nadcházejícím stranickém sjezdu, kde budou straníci
hlasovat o svém novém vedení. Předseda největší české levicové strany Bohuslav Sobotka už před časem
předeslal, že by rád akcentoval téma navyšování platů zaměstnanců.
URL| http://www.info.cz/clanek/2632/skandaly-nebo-uspesny-rozpocet-co-rozhodne-pristi-volby

Když jde o lásku, býváme vážně nepoučitelné. Proč si neustále obouváme
boty, které přece vždycky tlačily…
5.1.2017

krajskelisty.cz str. 00
Adina Janovská

Kultura

Nevěra, sex bez závazků, nešťastná láska, šťastné flirty, trable se střídavou péčí o potomky… Populární Bára
Nesvadbová přichází s další porcí zážitků ze života, v nichž se velmi často najdeme. Její knihu Laskonky vydalo
nakladatelství Motto.
Proč si neustále obouváme boty, které přece vždycky tlačily… Může existovat nevěra, která nezraňuje?
Opravdu lze mít sex bez závazků? A kdy přijde po střídavé péči i střídavá povinnost a role rodičů se konečně
vyrovnají? Povídky o nešťastné zamilovanosti a šťastných flirtech. Láskonky jako Laskonky. Nenechte si ujít
další krátké texty pro dlouhé večery od Barbary Nesvadbové, doprovázené tvorbou Pasty Onera.
Pozval mne na rande nový muž. Cizí pán. Pán, který se mi i líbil a kterého jsem nesbalila pokoutně na ulici
cizího města, ani mi nezůstal mezi bývalými ‘na čekačce‘. Seznámili nás přátelé – důvěryhodná cesta, že?
Zcela nový zážitek mne tedy čekal. Počítala jsem, kolikátý asi tak. Třeba stodvacátý? To možná trochu
přeháním. Trochu…
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Slíbila jsem svým blízkým i sobě, že s raněním skončím ve čtyřiceti. Abych neobtěžovala okolí. Také jsem
slíbila, že ve čtyřiceti si poprvé dopřeji vejce do skla v kavárně Savoy. Že jako přestanu počítat kalorie a muže
vymažu. Jenže, nedlouho po kulatých narozeninách mi došlo, že potřebuji odklad. Tak v padesáti? Vždyť i na
těch vejcích je přece nejpřitažlivější představa, jak dobrá asi jsou…
Barbara Nesvadbová se narodila 14. ledna 1975 v rodině dvou lékařů, její matka Libuše pracuje jako
psychiatrička, otec Josef psal sci-fi. Vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době
je šéfredaktorkou magazínu Harper’s Bazaar. V roce 1997 vydala svou prvotinu Řízkaři a poté další knihy –
Bestiář (stejnojmenný film natočila režisérka Irena Pavlásková), Život nanečisto, Pohádkář (opět stejnojmenný
film natočil režisér Vladimír Michálek), Brusinky, Borůvky, Přítelkyně, Pralinky, Garpíškoviny a Tři maminky a
tatínek. Je autorkou námětu a spoluautorkou scénáře k filmům Bestiář a Pohádkář. Založila nadační fond
Bazaar Charity, který podporuje mentálně handicapované spoluobčany, aktivně pracuje pro neziskovou
společnost Etincelle a zároveň podporuje Unicef a Helppes.
Autor: Barbara Nesvadbová
Žánr: povídky, čtení pro ženy
Nakladatelství: Motto
Ukázka z knihy:
Tomáš nikdy předtím ženatý nebyl. Dita už dvakrát. První manžel se ztratil někde v tmavém parku Hlavního
nádraží. Chemicky upravené látky mu byly přednější než její skvěle propečené kuře s šalvějí a domácí
nádivkou. Druhý muž jí nechal Julii. Vždy říkala, že hezčí dárek nedostala. Pochopitelně. Jen hořkost ze
zkušenosti, to jasné zklamání, to nikdy ze vzpomínek nevymizelo. S Julinčiným tátou žila i ve srubu. Lozila s
ním po skalách. To nenáviděla. Bála se. Porodila jeho dítě v jejich dřevěné kuchyni. Protože on přece nesnášel
instituce, kam v jeho vnímání spadalo i bezpečí porodnice. Prokousla mu břicho. Ještě chvilku, když kojila a
prskala na všechny příchozí, ať zmizí z jejího miniteritoria, které si úzkostlivě chránila jak stará, naježená kočka,
ještě tu chvilku ji toleroval. Snad měsíc? Nebo možná spíš jen tři týdny. Pak zmizel. Definitivně. Nikdy více se
neozval. Ji samozřejmě nenapadlo ho hledat. Vždyť proč? Kvůli alimentům? To přeci jen ne. Mrzelo ji, že Julie
nemá mužský vzor. Archetyp milujícího tatínka. Sama pocházela ze stabilní rodiny dvou architektů. Táta ji naučil
všechna domovní znamení. A jasně, nejen ta. Přinesl domů ty nejlepší knihy. Dojel s ní na každou výstavu,
kterou chtěla vidět. Dokonce ji podržel, i když utekla z vejšky, když maminka přikládala na vlastní spánky mokré
utěrky a starosvětsky se křižovala, co že z té holky bude. Odjela meditovat na Kypr. Dva roky pásla kozy a jedla
kořínky. Jedla, co našla. Co jí kdo dal.
Když se pak vrátila, tatínek ji jen objal. Zařídil jí místo na škole, kde učil jeho kamarád z dětství. Jasně, nebyla
hned učitelkou. Ale i jako vychovatelka našla svoje vlastní místo, které ji bavilo. Těšilo. A které ji od počátku
puberty poprvé smířilo i s maminkou. Opravdu. Její vlastní máma přestala okatě preferovat mladšího bratra.
Dokonce se za ní do družiny přišla podívat. A pohladila ji po hlavě. Po kolika letech? Po deseti? Nejméně. Tolik
let trvalo, než se maminka znovu dotkla jejích vlasů. Táta ji přinesl i první knihu na překlad. Nevědomky objevil
její talent. A velkou lásku pro slova.
Tomášovi se nezdál příbytek, kde žila. Možná se i lehce štítil? Ne, to snad ne. Jen knih, květů a všeobecného
nepořádku bylo kol postele na stylového finančníka příliš. A to ho ještě neseznámila s dcerou, klaplo jí v hlavě.
S dcerou, se kterou večeřívá na parketách Tesco žervé. Pro kterou nikdy nevaří. A která nejenže nepoužívá
vidličku, neumí stolovat třikrát denně, ale jistě ani není schopna, či ochotna, prostě zvyklá spát ve své vlastni
posteli.
Vždyť kdo by to nepochopil, zbyly si spolu samy. Držely se. Do tří let ji nosila v náručí. Opičí ruce jí z toho
zůstaly. A pokročila skolióza. V noci spávaly na dece u knihovny. A objímaly se. Každou noc. Julie nebyla
schopna zabavit se bez Dity. A proč by také byla. Vždyť Dita byla jejím jediným pojítkem. Mostem k okolnímu
světu.
A také jejím jediným rodičem. Jistotou.
Když Tomáš vkročil poprvé do pokoje pozdě večer, když naplánovala seznámení, když se rozhodla, že zkusí
model středostavovská rodina let osmdesátých, nikdo na světě nebyl nervóznější. Nikdo neměl větší trému.
Nikdo neměl větší strach.
Dcera byla protivná. Žárlivá. Majetnická.
Tomáš se snažil.
Nejhorší půlrok v roli maminky Ditu čekal. Nejhorší. Snažila se přibližovat mantinely. Hranice muže, který
používá perfektně vyžehlený látkový kapesník s monogramem, a pětileté holčičky, která rozsype bonbony na
podlahu, aby si vybrala ten nejchutnější. A pak je sní všechny.
Plné znění zpráv
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Korigovala Julii, co to šlo. V rámci vlastní zamilovanosti si dokonce vmluvila, že dcera regule potřebuje. Že
potřebuje pravidla. Jako by snad ona sama pět let nevychovávala bez zákazů.
,,Dítě musí ctít dospěláky. Musí se přizpůsobit. Naučit se, že není vždycky na světě první.“ Deklamoval Tomáš.
Lesní školku vyměnili za klasickou vršovickou mateřinku. Umaštěné vlasy za cůpky. A Julie se poprvé učila
spát po obědě. Proces to byl pozvolný. A vlastně až dnes dokáže Dita s chladnou hlavou zanalyzovat, co
přesně se stalo. Julie ji vyměnila. Po pláči, vzteku, dohadech a zklamání. Po prosbách i výčitkách. Po nenávisti,
a dokonce i bezhlavém bouchání pěstičkou, začala Julie Tomáše absolutně adorovat. Pochopila, že on je ten
silnější. Ten hlavní. Muž.
A teď zmizí? Teď odejde? Opustí je?
Asi ano. Možná.
Ne. Určitě. Kdesi uvnitř vlastního těla, ne v srdci, ani v mozku, ba ani v děloze, ale tam kolem pupíku Dita zcela
jistě cítí, že on už se nevrátí. Že všechno skončilo.
URL|
http://www.krajskelisty.cz/kultura/15420-kdyz-jde-o-lasku-byvame-vazne-nepoucitelne-proc-si-neustaleobouvame-boty-ktere-prece-vzdycky-tlacily.htm

Horoskop Moravskoslezského kraje pro rok 2017: Hvězdy ukazují
problémy, ale i naději
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Jaký bude rok 2017? Podle astroložky Pavlíny Holancové budou pod největším tlakem podnikatelé, a to i díky
zavedení kontroverzní EET.
Propouštění horníků se bude řešit umělou zaměstnaností, což celý proces útlumu OKD ještě prodraží. Na druhé
straně hvězdy naznačují výraznou stabilitu veřejných financí.
Než se dostaneme k letošnímu roku, jaký byl vlastně rok 2016?
Rok 2016 byl poměrně dost náročným rokem. Globálně by se dal považovat za rok dokončování, takový rok
konců a začátků.
Jak jsme tento aspekt vnímali?
Byli jsme pod velkým tlakem rozlišování, tápali jsme, co je vlastně realita, co sen, co přání či naděje. Tento
aspekt výrazně zpochybňuje rozhodovací schopnosti a schopnost rozlišovat realitu. Buď se nám může zdát, že
nám realita uniká přímo před očima, nebo se najednou začne ukazovat velká disproporce mezi přáními, sny,
nadějí a realitou.
Můžete být konkrétnější?
Je dost možné, že v letošním roce si bude muset většina z nás sáhnout do rukávu pravdy. Nejspíš jsme tam už
také objevili svá slabá místa, a tak zjišťujeme, že pokud si budeme skutečnost dále přikrašlovat, zaplatíme za to
tvrdou daň. To se samozřejmě může projevit ve všech zásadních životních oblastech od partnerských vztahů,
práce, zdraví až po materiální hojnost. U někoho může jeho neschopnost podívat se na svou realitu zajít tak
daleko, že bude prostě žít i nadále ve lži a bude si vytvářet psychický nebo fyzický dluh, který se projeví po
nějakém čase podle rčení Co zaseješ, to sklidíš.
Projevilo se to nějak i na státní úrovni?
Výrazně se to projevilo při loňské migrační krizi. Saturn jako ukazatel hranic a času v neharmonickém aspektu
na Neptuna (rozpouštění hranic) ukázal na slabá místa národních států v oblasti přijímání uprchlíků, azylové
politiky, udělování víz a také na slabá místa na nadnárodní, tedy unijní úrovni.
Jaká byla v tomto směru hvězdná konstelace pro Českou republiku?
Plné znění zpráv

41
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

Když vycházíme z pohybu planet při vzniku České republiky (28. 10. 1918, 19:00 hod. SEČ), tak loni se Saturn
nacházel ve Střelci v šestém domu, v kvadratuře na Neptun v Rybách do desátého domu. To se dá aplikovat na
současné podmínky Česka, konkrétně na konflikt mezi idejemi o tom, jak by měl stát fungovat, a jeho faktickým
fungováním.
V čem se ideje a praktické fungování neshodnou?
Řízení státu jako firmy není v souladu s pojímáním ideje české státnosti. Ukazuje na to, že my jako občané jsme
na státní autority velmi citliví, až přecitlivělí. Současně se můžeme cítit oběťmi jejich fungování. Saturn v šestém
domě ukazuje na to, že je třeba v České republice posílit duchovní autoritu státu a jeho koncepce, nesmí to být
ale v rozporu s idejemi české státnosti.
Máte zřejmě na mysli hlavně ideje prvního československého prezidenta T. G. Masaryka?
Ano a mezi klíčové osobnosti, kromě již zmiňovaného T.G.M. při utváření ideje české státnosti samozřejmě patří
také svatý Václav, Karel IV. a František Palacký. Je to odkaz, který je v horoskopu České republiky silně
symbolizován. Je tradiční, do velké míry konzervativní, ale současně živý a stále se vyvíjející.
Která oblast je u nás na základě těchto rozporů momentálně nejvíce pod tlakem?
Nejvíce je zatížen podnikatelský sektor autoritativními pravidly, a to jak na národní, tak i nadnárodní úrovni. K
těmto pravidlům na národní úrovni mám například na mysli kontroverzní zavedení EET. Ukazuje se, že takto
zavedená pravidla, tedy autoritativně, budou mít české politické elity tendenci udržet minimálně do roku 2022,
kdy Pluto vystoupí z Kozoroha a vstoupí do znamení Vodnáře.
Takže za vše vlastně mohou planety a ne pan Babiš…
Planety mohou za všechno (smích). Zkusme se na to však podívat tak, že ony nám nabízí možnost k proměně.
Naše duše se potřebuje vyvíjet, a pokud se tak neděje uvnitř nás samotných, přichází události zvenku. Planety
pak v horoskopu symbolizují, jaké změny nás na naší životní cestě provází. Horoskop je taková mapa osudu –
místo, hodina a datum narození do velké míry náš osud předurčují.
To znamená, že jej nemáme ve svých rukách?
Ne naopak, do velké míry ho můžeme zcela jasně uchopit. Co však nemůžeme vyměnit, jsou naši předci, naši
biologičtí rodiče. A s nimi vstupuje do našeho osudu celá rodová linie. Osud je tedy do velké míry předurčen
právě rodovým příběhem, který většinou nevědomě opakujeme. Často se při práci s klienty, ve které využívám
metodu rodinných konstelací, ukazuje, že rodová zátěž (symbolizovaná v horoskopu) nám brání se v mnoha
oblastech života autenticky projevit, někdy dokonce prostě normálně fungovat. Život je pak plný dramat.
Co říkají hvězdy o roku 2017?
Rok 2017 přinese i náročné aspekty, mezi nimiž dominuje Jupiter ve Vahách v kvadratuře na Pluta v Kozorohu.
Je to aspekt, který započal už loni a bude pokračovat i v letošním roce. Stinnou stránkou bude velká touha po
úspěchu, mocenském vlivu, což může zvýšit korupci. Politické strany budou mít potřebu se mnohem více
zviditelnit za každou cenu. Současně ale některé aspekty výrazně ukazují na nekompromisní pád nějakého
státníka, možná dokonce hlavy státu.
Bude ten letošní rok klidnější?
Zatímco rok 2016 byl pro ČR poměrně náročný, dá se považovat rok 2017 za rok nových začátků. Výrazně se
bude dařit zejména politice státu ve vztahu k dětem a jejich zájmům, zábavním parkům, filmům, divadlům,
umění, zábavě, sportu a volnému času. Bohužel, posílí také trh s hazardními hrami, loteriemi, spekulativními
zájmy, které jsou napojeny na ekonomiky prostřednictvím spekulací na akciovém trhu. Můžeme očekávat také
větší porodnost stejně jako větší podporu systému veřejných škol. Výrazně pozitivním aspektem pro rok 2017
nabízí aspekt Venuše v konjunkci se Saturnem ve Střelci a naznačuje výraznou stabilitu veřejných financí a
státní pokladny vůbec.
Plné znění zpráv
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Jak na tom budou lidé po finanční stránce?
Lidé v Česku budou mít větší tendenci utrácet, ale také si půjčovat, což výrazně posílí systém půjček, abych
byla přesnější, posílí se trend zdražování v této oblasti. V tomto roce ještě nedosáhne vrcholu. Bude pokračovat
také nastolená reforma hornického systému, což výrazným způsobem zasáhne samozřejmě Ostravsko.
Horoskop naznačuje, že reforma útlumu hornictví bude provedena za každou cenu, což se nakonec výrazně
prodraží. Útlum hornictví se bude řešit formou umělé zaměstnanosti, na druhou stranu se to ale mine účinkem,
protože díky takto provedené reformě nakonec nezaměstnanost spíše stoupne.
Box Pavlína Holancová (42 let) se astrologii věnuje téměř dvacet let. Přivedla ji k ní její sestra Irena, která se jí
profesionálně věnuje ještě déle, stejně na tom jsou i mnozí další členové rodiny.
Pavlína Holancová. Foto: Archiv
Pavlína měla přitom našlápnuto na celkem slušnou kariéru. Vystudovala politologii, mezinárodní vztahy a
pracovala jako tajemnice v Parlamentu ČR. Když dostala stipendium britské vlády ke studiu evropské
bezpečnostní politiky, nastoupila na interní doktorát na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V té době se
stala také šéfredaktorkou Business Spotlight ve vydavatelství Economia.
Pak neplánovaně otěhotněla. Když ji během těhotenství opustil partner, zhroutila se a to odstartovalo její
potřebu proměnit svůj život od základu. Chtěla pochopit, proč se jí všechny ty negativní věci staly. Tím začal její
zájem o práci s rodinnými systémy, psychoterapii, jungiánské pojetí světa.
Pavlína má mnoho klientů ze severu Moravy, i proto jsme ji oslovili, aby nám vyložila horoskop, z něhož se
dozvíme, co čeká Česko a konkrétně Moravskoslezský kraj v roce 2017.
Marie Stypková

URL| http://www.patriotmagazin.cz/horoskop-moravskoslezskeho-kraje-pro-rok-2017-hvezdy-ukazuji-problemyale-i-nadeji/

Jinonice. Místo metra musíte autobusem
6.1.2017

Metro str. 02
ROW

Praha

Studenti fakulty sociálních věd i lidé z nového komplexu Waltrovka si budou muset od zítřka zvyknout na to,
že jejich stanicí metra soupravy jen projíždějí. Důvodem je rekonstrukce stanice, do níž zatéká. Konec výluky je
naplánován na srpen. Náklady na opravu by se mohly dostat na 145 milionů korun. Kvůli opravám se změní
povrchová MHD.
Kromě izolací budou v Jinonicích opraveny povrchy stěn a stropů. Vyměněno bude sklo na bocích
sloupů, které nahradí vysokopevnostní keramika, a také osvětlení. Dopravu během výluky budou zajišťovat
autobusy číslo 137 a 149. Zavedena navíc bude autobusová linka 153, která pojede z Knížecí přes Malvazinky,
U Waltrovky a Jinonice na Vidouli. Na lince 137 bude zrušena zastávka na Vidouli a mezi zastávkami U
Waltrovky a Jinonice budou nově zastávky U Waltrovky a U Trezorky. Přesunuty budou také zastávky autobusů
Jinonice a Hutmanka.
Po opravě stanice Národní třída je oprava Jinonic další podobně velkou akcí. Dopravní podnik také
plánuje rekonstruovat stanici Skalka. Další stanice, které potřebují opravu, jsou na trase A Jiřího z Poděbrad,
Flora a Želivského. DPP chystá i rekonstrukci stanice metra C Opatov.
Foto autor| ČTK
Foto popis| Vzhled stanice trasy B se po opravě příliš nezmění.
Regionalni mutace| Metro - Praha
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Česko má co dohánět. Jak se studuje na Cambridge prozrazuje Jan
Růžička
6.1.2017

expres.cz str. 00 Zprávy
Expres.cz, Jan P. Palička

Univerzita v britském Cambridge je dlouhodobě považována za jednu z nejlepších na světě. Pro mnoho Čechů
je studium na ní snem, ale splní si jej jen velmi malý počet studentu. Jedním z nich je i Jan Růžička. Ten po
vystudování hned dvou fakult Karlovy univerzity zamířil studovat právě do Cambridge a v rámci projektu
Experience Cambridge motivuje české studenty ke studiu na prestižní zahraniční univerzitě. Expresu poskytl
Růžička rozhovor o tom, jaké jsou rozdíly mezi školami v Česku a v zahraničí a jak se na prestižní univerzity
dostat.
Studujete na jedné z nejprestižnějších univerzit na světě v britském Cambridge, jak jste se tam vůbec dostal?
Na Cambridge jsem se dostal až po skončení vysoké školy v Čechách, kdy jsem na Karlově Univerzitě
vystudoval fakultu sociálních věd a filosofickou fakultu. Uvažoval jsem přitom o třech univerzitách, o dvou v
Anglii a jedné v Americe a se všemi byl kontakt naprosto bezproblémový a velmi vstřícný; a to i když jsem psal v
podstatě „z ulice.“
Musí uchazeč jet dělat testy do Británie, nebo to probíhá přes internet?
Uchazeč musí zaslat osobní materiály dopředu včetně vypracovaných esejí a doporučujících dopisů. Další fáze
výběrového řízení pak probíhá přímo na univerzitě, přičemž jde o kombinaci psaných a ústních zkoušek a
pohovoru. Následně mu přijdou dva vytoužené dopisy, v nichž se v ideálním případě nalézá nabídka ke vstupu
do studijního programu a nabídka ke členství v jedné z jednatřiceti cambridských kolejí, které sdružují všechny
studenty a pedagogy.
Kdybyste mohl srovnat studium na Cambridge se studiem na českých univerzitách, jaké jsou největší rozdíly?
Jsem vděčný za léta na Karlově Univerzitě a myslím si, že se jí daří dělat mnoho dobrého, a to především v
technických a přírodovědných oborech a také v medicíně. I přesto si ale dovolím říci, že srovnání českých škol a
Cambridge není možné v žádném ohledu.
V čem má tedy Cambridge navrch?
Není to pouze v množství peněz či dotací, ale obecně v celkové filosofii práce se studenty, ve fungování
pedagogického sboru nebo v tlaku na výsledky. Nemám moc rád žebříčky, ale asi hovoří za vše, že Cambridge
je druhá nejlepší univerzita na světě a naše nejlepší „Karlovka“ se každý rok umísťuje na pomezí třetí a čtvrté
stovky. Stejně tak 96 Nobelových cen pro lidi spjaté s Cambridge je výmluvných.
Univerzita Karlova jako nejlepší česká vysoká škola je v mezinárodním žebříčku kvality univerzit na 279. místě.
Univerzita v Cambride je dlouhodobě třetí.
Myslíte, že české vysoké školy se jednou dostanou na úroveň těch světových? Co je potřeba nejvíce dohnat a
jak?
Pokud chceme zvýšit kvalitu našich škol, tak základem je radikální zvýšení platů pedagogů v celém školství. O
tom nemám pochybnosti. 35 tisíc korun pro vysokoškolského profesora je prostě směšných. Stejně tak i platy
učitelů základních a středních škol. Následně se ale musí změnit i nároky jak na pedagogy tak i na jednotlivé
obory, přičemž bych se nebál ty nekvalitní rušit en bloque. Konečně si musíme i říci, co od které školy případně
oboru vlastně chceme. A pokud si řekneme, že univerzitní vzdělání je vzdělání výběrové, tak do něj musíme
pustit to nejdůležitější - a sice konkurenci.
Není v Česku velkým problémem to, že vysokou školu už studuje prakticky každý a většina mladých má alespoň
bakalářský titul, často z oboru bez reálného uplatnění a znalosti v praxi nikdy nevyužijí?
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Myslím, že došlo k naprosté devalvaci univerzitního vzdělání. Ten, kdo povolil přebujení vysokých škol a oborů,
poškodil české školství na mnoho let dopředu. Stejně tak ale došlo i k devalvaci ostatních forem vzdělání –
průmyslovek a učňáků. Máme pak příliš mnoho sociálních vědců a málo řemeslníků. Říkám to s plným vědomím
toho, že sám mám humanitní vzdělání.
Jan Růžička nejprve vystudoval na Karlově univerzitě a poté se vydal na postgraduální studium na proslulou
univerzitu v britském Cambridge. Kromě toho působil na ministerstvu kultury a zdravotnictví a pomáhá českým
studentům k tomu, aby mohli studovat na vysokých školách v zahraničí.
Asi největší překážkou pro české studenty je pro zahraniční studium vysoké školné. Dá se to zvládnout bez
rodinného zázemí a bohatých rodičů? Nebo je stále studium v zahraničí jen výsadou movitých nebo ochotných
se zadlužit?
Já sám i většina mých českých kamarádů v Anglii snad můžeme sloužit za příklad, že to jde. Valná část z nás
včetně mě nemá movité rodiče ani bohaté zázemí, ale všichni jsme prostředky na poměrně drahé školné
dokázali sehnat. Zde se zaslouží poděkovat hlavně českým mecenášům a nadacím, které finančně podporují
české studenty v zahraničí. Peníze lze také získat přímo v Anglii, kde má mecenášství mnohasetletou tradici.
Co musí mít student, který se rozhodne odejít studovat na zahraniční univerzitu, kromě dokonalých jazykových
znalostí? Je studium v zahraničí vhodnější pro studenty technických, přírodovědných nebo humanitních oborů?
Musí mít zájem a nadšení. Bez toho to prostě nejde. Vlastní studium je pak vhodné pro všechny obory bez
rozdílu.

URL| http://www.expres.cz/jan-ruzicka-studium-cambridge-university-fg5-/zpravy.aspx?c=A170104_164555_dxzpravy_pali

Trump po schůzce s šéfy tajných služeb: Žádný hackerský útok neovlivnil
výsledek voleb
6.1.2017

ct24.cz str. 00
zemand

Svět

Žádný hackerský útok z Ruska, Číny či odjinud podle Donalda Trumpa neovlivnil výsledek listopadových
prezidentských voleb. Zvolený americký prezdient to řekl po schůzce s šéfy tajných služeb, kterou označil za
konstruktivní. Trump po setkání podle AFP nezpochybnil obvinění nad adresu Ruska, jak dosud činil, a vyslovil
se pro zřízení programu proti počítačovým pirátům během prvních devadesáti dnů svého působení v čele USA.
„Ačkoliv Rusko, Čína a jiné země, skupiny či jednotlivci zvnějšku se ustavičně snaží proniknout do počítačových
sítí našich vládních institucí, našich podniků a organizací, včetně Demokratické strany, nemělo to naprosto
žádný dopad na výsledek voleb,“ uvedl Trump v prohlášení, vydaném po schůzce.
„Skutečností je, že nedošlo k zásahům do činnosti zařízení sčítajících hlasy,“ dodal s tím, že byly zaznamenány
i pokusy proniknout do počítačových systémů republikánů, ty ale neuspěly.
S Trumpem, který nastoupí do úřadu za dva týdny, se v jeho newyorském sídle v mrakodrapu Trump Tower
setkali šéf amerických zpravodajských služeb James Clapper, ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) John
Brennan a ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) James Comey.
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Rusko se snažilo vyhrát Trumpovi volby, tvrdí tajná zpráva CIA
Nově zvoleného amerického prezidenta měli obeznámit s motivy údajného vměšování Moskvy do amerických
voleb a dalšími poznatky z utajované zprávy, uvedla agentura AP. Na schůzce byli rovněž Trumpův
viceprezident Mike Pence a několik Trumpových poradců, včetně příštího personálního šéfa Bílého domu,
poradce pro otázky národní bezpečnosti, budoucího šéfa CIA a příštího ministra vnitřní bezpečnosti.Trump
mluvil o honu na čarodějnice
Trump před schůzkou označil rozruch okolo údajných ruských hackerů za „politický hon na čarodějnice“. V
novinovém rozhovoru se současně pozastavil nad tím, že se nemluví o čínských hackerech.
„Čína se poměrně nedávno pirátsky zmocnila dvaceti milionů jmen státních úředníků. Proč o tom nikdo
nemluví? Je to politický hon na čarodějnice,“ řekl Trump listu The New York Times. Připomněl, že hackeři
pronikli i do Kongresu a Bílého domu, Spojené státy se podle něj staly hackerskou metropolí světa, ale tento
stav si nepřeje.
V daném případě jde ale podle něj o reakci demokratů na porážku ve volbách: „Ve volbách tvrdě prohráli. Vyhrál
jsem ve více obvodech než Ronald Reagan. Pociťují to jako ostudu. Do jisté míry je to hon na čarodějnice.
Zaměřují se na toto téma,“ prohlásil nástupce Baracka Obamy, který se má za dva týdny ujmout nejvyššího
úřadu.
přehrát
video
Události: Trump a tajné služby
Události: Trump a tajné služby

Analytici: Zpochybňovat tajné služby je od Trumpa riziko

Tomáš Klvaňa
komentátor a publicista
„Vidím to jako jakési osahávání terénu ze strany Donalda Trumpa, kam až si může dovolit zajít v kritice
bezpečnostních služeb ve vztahu k jeho zahraniční politice. On se rozhodl být, jak on říká, konstruktivní ve
vztahu k prezidentu Putinovi a k tomu potřebuje kritiku bezpečnostních služeb a tímto si testuje terén.“
Trump rovněž uvedl, že míní požádat výbory Kongresu, aby vyšetřily, jak je možné, že televize NBC získala
tajné informace ohledně vměšování ruských hackerů do prezidentských voleb ještě dříve než on. Bílý dům
zaregoval prostřednictvím svého mluvčího, který ujistil, že informace použité NBC, rozhodně neunikly z Bílého
domu.BBC: Američané ruské agenty znají
Američané už identifikovali ruské agenty spjaté s údajnými hackerskými útoky. Napsal to server BBC News.
Agenti, jejichž jména nebyla zveřejněna, jsou podezřelí z toho, že odcizili e-maily Demokratické strany a poslali
je ke zveřejnění serveru WikiLeaks. Chtěli tak ovlivnit volby ve prospěch republikánského kandidáta a
pozdějšího vítěze Donalda Trumpa.
Rusko odmítá svou účast v celé záležitosti a zakladatel WikiLeaks Julian Assange tvrdí, že Moskva nebyla
zdrojem e-mailů, které server WikiLeaks před volbami zveřejnil. Trump zatím ve svých tweetech vyjadřuje
pochybnosti o ruské účasti.
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The Democratic National Committee would not allow the FBI to study or see its computer info after it was
supposedly hacked by Russia......&mdash; Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017
So how and why are they so sure about hacking if they never even requested an examination of the computer
servers? What is going on?&mdash; Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017
Tomáš Rezek
analytik
„Tajné služby v USA čelili tlaku ohledně monitorování komunikace nejen občanů USA ale i zahraničí. I ze strany
tajných služeb existuje do určité míry snaha obhájit pozici a do určité míry můžeme uvažovat i o tom, že
nebezpečí kybernetické hrozby je obhajobou jejich stávajících činů. Ale samozřejmě zpochybňovat správnost
informací, které dodávají a budou dodávat administrativě, je určitě rizikem.“
Ve čtvrtek šéfové amerických tajných služeb ve společném prohlášení uvedli, že Rusko disponuje vyspělými
útočnými počítačovými programy s důmyslnými funkcemi a představuje závažnou a rostoucí hrozbu pro zájmy
Spojených států.
Tajné služby nadále tvrdí, že hackerské útoky, které zasáhly do amerických prezidentských voleb, posvětilo
ruské vedení. WikiLeaks v červenci minulého roku zveřejnil zvukové záznamy, které prý hackeři získali z e-mailů
ukradených ze serverů americké Demokratické strany. Zveřejněný soubor e-mailů vyvolal zemětřesení na
americké politické scéně a vedl k rezignaci šéfky demokratů Debbie Wassermanové Schultzové.
„Rusové ukázali (ovlivněním amerických voleb), že pochopili moderní dobu, že i bez nasazení jaderných zbraní
a super drahých letounů mohou dosahovat svých geopolitických cílů a to velmi levně, velmi efektivně,“ řekl ve
Studiu 6 ČT vedoucí katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK
Kryštof Kozák.
přehrát
video
Kozák o vlivu Ruska na americké volby

Ruské špičky slavily vítězství Trumpa
Ruské vládní špičky slavily porážku demokratické prezidentské kandidátky Hillary Clintonové republikánem
Donaldem Trumpem jako geopolitické vítězství Moskvy. S odvoláním na zprávu rozvědek, která se opírá i o
zachycenou komunikaci ruských činitelů, o tom informoval list The Washington Post.
Bujaré reakce vysokých ruských činitelů včetně těch, kteří podle tajných služeb věděli o kybernetické kampani s
cílem ovlivnit americké prezidentské volby, přispěly k hodnocení rozvědek, že úsilí Moskvy bylo přinejmenším
zčásti zaměřeno na pomoc Trumpovi v jeho cestě do Bílého domu.
Tajná zpráva, kterou ve čtvrtek tajné služby předaly prezidentovi Baracku Obamovi, má podle zdrojů The
Washington Post přes padesát stránek. Předpokládá se, že činitelé tajných služeb s dokumentem na páteční
schůzce seznámí i budoucí hlavu státu Trumpa. Neutajená část zprávy má být podle stanice BBC zveřejněna
příští týden.
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2004127-trump-po-schuzce-s-sefy-tajnych-sluzeb-zadny-hackerskyutok-neovlivnil-vysledek-voleb
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Rodina a škola str. 06
Jan Nejedlý,

Rozhovor

Běžný kantor začíná hodinu slovy: „Dobrý den, posaďte se!“ Učitel Jakub Vavruška v úvodu svých lekcí říká:
„Pánové, dámy, prosím,
zadejte se!“ Je totiž učitelem tance a zároveň majitelem Taneční školy Vavruška, jedné z největších škol
svého druhu u nás. Povídali jsme si o fenoménu tanečních kurzů v 21. století i o specifice pedagogické práce na
parketu a za katedrou.
* Existují taneční i jinde ve světě, nebo je to naše unikum podobně jako velikonoční pomlázka a houbaření?
Taneční, jak je známe u nás, jsou fenoménem, který se vyskytuje v Čechách, na Slovensku a částečně
také v Rakousku či Bavorsku, tedy v podstatě na území bývalé monarchie. Taneční kurzy najdete samozřejmě i
v jiných zemích, ale nikde to není tak tradiční a masová záležitost, navíc spojená se společenskou atmosférou
jako u nás. V Německu se chodí na kroužek tancování v džínách a tričku do školní tělocvičny. Ve Vídni sice mají
taneční kurzy, kde se připravují mladí třeba na ples v Opeře, ale je to velmi drahá záležitost pouze pro
společenskou smetánku.
* Taneční kdysi patřily k jakémusi přechodovému rituálu, kdy se dětský věk překlápěl k dospívání. Někteří hoši
se tam možná poprvé dotkli dívky...
I dnes se řada kluků hlásí do tanečních proto, aby se seznámili s dívkami. Faktor seznamování a
prvních větších lásek s tanečními pořád souvisí. Samozřejmě spousta teenagerů chodí i na diskotéky nebo do
klubů, ale přece jen první dospělou večerní společnost ve smyslu opravdového plesu zažije drtivá většina
mladých právě až v tanečních. Je to také další prostředí, kde poznají nové lidi a rozšíří si okruh přátel.
* Jak se liší dnešní taneční od toho, co zažívaly předchozí generace?
To podstatné, tedy výuka standardních a latinskoamerických tanců, zůstává. Samozřejmě se za tu dobu
změnila taneční hudba. Dříve se tančilo za doprovodu klavíru nebo malého hudebního tělesa, dnes se užívá
především reprodukovaná hudba. Hrají se – alespoň u nás – modernější věci včetně současné pop music. A
vyvíjí se i společenské oblečení. Pro kluky už nejsou povinné rukavičky, už nemusí všichni nosit černého
motýlka, mohou mít pestřejší vzor nebo kravatu. Ale je to i ve způsobu vedení kurzů, už to není takový přísný
dril, jako tomu v některých tanečních školách bývalo dříve.
* Dá se říct, že modernější háv taneční u nás zachránil?
Jsem o tom přesvědčen. Po revoluci taneční bojovaly se zkostnatěním. Předtím fungovaly jaksi
samospádem, kulturní nabídky taky nebylo tolik. Dneska se snažíme dělat taneční moderně, se zápalem, aby
se mladí bavili a nebrali to jen jako nudnou povinnost. Že jsme to snad vzali za správný konec, dokazuje, že
máme každý rok více zájemců. Dnes už je musíme občas i odmítat, byť třeba v Praze otevíráme čtrnáct
paralelních základních kurzů pro středoškoláky.
* Vašim kurzům prý přezdívali „disko taneční“.
Tak o nás mluvila konkurenční taneční škola, která nepochopila principy dnešní doby. Snažili se žít ze
slávy svého zakladatele, který byl nepochybně skvělý v roce 1950, jen si nevšimli, že v kalendáři od té doby
uplynulo šedesát let. Kasali se třeba tím, že na rozdíl od nás mají živou hudbu i v rámci běžných lekcí, ale už
neříkali, že to obnášelo jednoho pianistu, který připomínal spíše muzejní exponát. Stále břinkal na piano Ježka
nebo Suchého a Šlitra, což jsou krásné melodie, mám je nesmírně rád, i u nás je občas hrajeme, ale nelze na
nich postavit celý program. Všechno se vyvíjí, i hudba a tanec, a není možné hrát a učit šedesát let stejně. Tím
mladou generaci nemůžete zaujmout. Zatímco my jsme každý rok jeden kurz přidávali, tato taneční škola ho
musela ubírat. Dnes už v podstatě nefungují.
* Kam až sahá benevolence moderních tanečních kurzů? V jakém oděvu či stavu musí přijít student, abyste ho
poslal domů?
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Někteří kluci jsou před první lekcí natolik nervózní z toho, co je čeká, že si občas dají něco na kuráž.
Onehdy jeden účastník kurzu nebyl schopen ani sejít po schodech dolů do sálu. Toho jsme tedy poslali domů
vystřízlivět. Ale takové věci se stávají výjimečně. Obvykle žádné kázeňské problémy neřešíme, účastníci kurzů
pravidla oblékání i chování bez problémů respektují.
* A přitom v tomto věku studentů se běžní kantoři s kázeňskými problémy potýkají. Čím to, že učitel tance
(klavíru, snowboardu...) kázeň řešit nemusí?
Myslím, že je to v dobrovolnosti. Nikoho nenutím, aby se do tanečních přihlásil. Sami se rozhodnou a je
jen na nich, jestli budou chodit. Samozřejmě netvrdím, že všichni dochodí kurzy až do konce, ale drtivá většina
ano. Snažím se uplatňovat zásadu „respektovat a být respektován“. Já je respektuji coby náctileté, občas trochu
rozverné studenty a oni respektují naše pravidla chování a oblékání. Opravdu jsem se za poslední roky nesetkal
s výraznějším problémem.
* A co tanec se sluchátky v uších? Žáci takto běžně absolvují třeba výchovné koncerty.
S tím jsem se snad nikdy nesetkal, pak by ani nemohli tančit, ale tuhle jsem zažil situaci, kdy kluk tančil
s telefonem v ruce a během tance odpovídal na zprávu. Když jsme dotančili, glosoval jsem jeho počínání ve
smyslu: Je hezké, že vám to jde tak dobře, že kromě kroků zvládáte ještě psát zprávy, ale já být, pane, vaší
partnerkou, už bych s vámi netančil! Myslím, že tomu chlapci to došlo a už to znova neudělá.
* Podléhá učitel tance nějakému dohledu? Chodí vás stejně jako běžné kantory kontrolovat nějaký taneční
inspektor?
To naštěstí ne. Výuka tance je volná živnost podobně jako třeba výuka klavíru nebo malování. Máme
profesní sdružení Svaz učitelů tance, který své členy vzdělává. Pro taneční trenéry a lektory společenského
tance existují kurzy i zkoušky. Nicméně žádné inspektory ve smyslu těch školních v tomto oboru nemáme.
Ovšem byrokracie, která s provozováním školy souvisí, té je samozřejmě mnoho a různé kontroly občas také
chodí.
* Frekventanti vašich kurzů se rekrutují z řad gymnazistů?
Především. S kolegy z dalších tanečních škol jsme nechali zpracovat výzkum, z něhož vyplynulo, že
dnes chodí do tanečních většinově gymnazisté, potom část studentů z průmyslovek a jiných středních škol, ale
jen asi deset procent tvoří učni. Zatímco z gymnázia chodí obvykle skoro celý ročník, u průmyslovek,
obchodních akademií nebo zdravotních škol je to půl na půl a na středních odborných učilištích je to přesně
obráceně. Ve třídě se najdou třeba jen dva nebo tři učni, kteří do tanečních jdou.
* Platí ještě, že kluci mají taneční levnější?
Ne. Osobně jsem byl vždy proti této diskriminaci. Podle mě je to zcela neobhajitelné, aby za stejný
produkt platila jinou cenu slečna a jinou chlapec. Většina solidních tanečních škol to nedělá. Pokud školy kluky
nemají a snaží se je zoufale nalákat nižším kurzovným, stejně to moc nefunguje. Kluci jdou radši za kvalitou než
za slevou.
* Jaká je průměrná cena tanečních?
V Praze okolo třech a půl tisíce korun. V ceně je většinou osmnáct vyučovacích lekcí po dvou hodinách,
tj. 36 vyučovacích hodin. Díky slevě za včasnou objednávku, pár či skupinu se dá dostat i pod tři tisíce.
* Proč by měl vlastně mladý člověk chodit do tanečních?
Taneční patří k všeobecnému vzdělání středoškoláka stejně jako třeba lyžařský výcvik nebo autoškola.
Taneční kurzy v sobě snoubí výuku tanečních kroků i etikety. Společenské chování se sice částečně učí i v
občanské výchově nebo v základech společenských věd, ale obvykle nemají učitelé v hodinách prostor pro víc
než jen teorii. V tanečních se to všechno učí účastníci kurzu v praxi. Pánové si na sebe vezmou oblek a
motýlka, slečny společenské šaty, jdou do krásného sálu, kde je formuje i samo prostředí, a získávají
dovednosti, které se jim neztratí. Máme v rámci kurzu i speciální lekci stolování, kde si vyzkoušejí všechno, co
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souvisí třeba se správným chováním v restauraci, na banketu či rautu. Pokud na sebe kluk vezme poprvé oblek
až při maturitě a bude nervózní jen z toho, co má na sobě, může to snížit jeho výkon. Zatímco pokud si v obleku
prošel dvacet lekcí v tanečních, je to pro něj běžné oblečení a dokáže v něm zvládnout i stresující události, jako
je maturita nebo pohovor u přijímaček.
* Existuje ještě v tanečních korzo a konverzování mezi skladbami?
Ano, promenáda se stále dělá.
* Okřídlená konverzační replika z povídky Moje první taneční od Šimka a Grossmanna „Také se, slečno, tak
nezřízeně potíte?“ tedy může zaznít i dnes.
Na tuhle povídku často myslím. Mimochodem, odehrává se ve Slovanském domě v Praze, kde taky
děláme taneční. A nemyslete si, teplota v sále je velký problém. Vyvážit ji tak, aby holkám, které mají v šatech
nahé ruce a ramena, nebyla zima a zároveň chlapcům, kteří na sobě mají o dvě vrstvy víc, příšerné vedro, je
téměř nemožné.
* Existoval pověstný taneční mistr Játro, který figuruje ve zmíněné povídce Š + G i v písničce Jiřího Schelingera
Já se mám?
Mistr Játro bude nejspíš fiktivní postava. V Praze nicméně působili jiní legendární taneční mistři.
Kupříkladu pan Dušan Konečný, který léta učil na Žofíně s partnerkou Doris Papouškovou. Na ně určitě řada
pamětníků vzpomíná. Dále třeba Jan Nekola z Národního domu na Vinohradech. Ze starší gardy ještě pan
Pavlík, pan Brouček a další. Ti všichni už jsou ale bohužel po smrti. Tato generace učitelů tance byla velmi
populární. Tehdy byli taneční ještě masovější záležitostí než dnes a dá se říci, že taneční mistři byli tak trochu
celebrity své doby. To se o nás následovnících už říci nedá.
* Povzbudila televizní soutěž StarDance zájem o taneční kurzy?
U dospělých určitě. U mladých zas tolik ne, oni ani nebyli cílová skupina pořadu. StarDance však
společenskému tanci obecně buduje velmi pozitivní obraz. Lidé, kteří předtím neznali quickstep, slowfox, sambu
nebo čaču, najednou vidí, že tancování není staromódní, ale zábavné, že je to věc, kterou by mohl umět každý.
* Když někomu tanec vysloveně jde, doporučil byste mu závodní tancování?
Systém tanečních kurzů funguje tak, že od září do března probíhají základní taneční, kterými si projde
většina. Na to navazují pokračovačky, kam jde tak třetina až polovina absolventů základního kurzu, a pak jsou
speciálky. Ti, co projdou všemi stupni, a pořád je to baví, se mohou stát členy tanečního klubu a tančit dál
závodně.
* A jak je to u menších dětí? Je svět sportovního tance podobný třeba tomu fotbalovému, plnému rodičovských
ambicí a konkurenčního boje?
Je to úplně stejné. Přiznám se, že mi to není právě sympatické. V našem klubu se snažíme o co
nejcivilnější pojetí tancování i u dětí, protože cvičené opičky, jak tomu říkám, vychovávat nechceme. K tanci
patří určitý prožitek, je to párová věc, záležitost vztahu muže a ženy. Přiznejme si, že to, co může prožít
šestnáctiletý nebo třicetiletý člověk, se tak úplně nehodí, aby imitovalo šestileté dítě. V rámci celosvětových
trendů je dnes snaha o to, aby se malým holkám nepovolovaly na soutěže příliš odhalující šaty a líčení. Ale
bývaly doby, kdy sedmileté holky chodily oblékané i namalované jako dospělé slečny.
* Říká se, že fotbal nejsou taneční, což evokuje, že tancování je něco zženštilého.
Vůbec si nemyslím, že by tancování bylo zženštilé. V podání některých tanečníků možná tanec
zženštile může vypadat, ale sám o sobě není a neměl by být. Naopak, své studenty se snažím vést k tomu, aby
chlap pořád vypadal jako chlap i u tancování a nebyla to jenom karikatura mužství.
* Jak se z člověka vlastně stane taneční mistr?
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Byl jsem tak trochu antitalent na sporty, jako je právě fotbal. Tanec je sice taky sport, ale potřebujete k
němu jiný typ motoriky. Proto jsem začal v dětství dělat balet, pak jsem přešel ke společenskému tanci.
Tancování mě bavilo, ale stát se učitelem tance rozhodně nebyl můj životní plán. To vzniklo úplně mimoděk,
když parta mých kamarádů chtěla uspořádat soukromý kurz tance pro pár vysokoškoláků – a od toho se to celé
začalo odvíjet.
* Asi nejsem první, kdo se podivil nad vaším mladým věkem. Nevím, proč jsem se domníval, že jste letitý bard...
Nad mým věkem se občas lidé podivují, představují si někoho důchodového věku nebo se domnívají, že
jsem Taneční školu Vavruška zdědil po někom z předků, ale není to pravda. Taneční kurzy jsem začal dělat až
na vysoké škole, dnes se té činnosti věnuji čtrnáctý rok. Přijďte se někdy podívat, určitě se nebudete nudit.
Leitmotiv naší školy je – Taneční, které vás baví.
***
Zažil jsem situaci, kdy kluk tančil s telefonem v ruce a při tanci odpovídal na zprávu.
Jakub Vavruška (1981) vystudoval televizní žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity
Karlovy. Poté pracoval jako novinář v různých médiích. V roce 2003 založil Taneční školu Vavruška, která
nabízí taneční kurzy v Praze a Plzni. Tanci se Jakub Vavruška věnoval již od dětství. Začínal s baletem, poté
dělal závodně latinskoamerický tanec. Po ukončení aktivní soutěžní kariéry se stal tanečním mistrem. V našem
klubu se snažíme o co nejcivilnější pojetí tancování i u dětí, protože cvičené opičky, jak tomu říkám, vychovávat
nechceme.
Foto autor| foto: archiv autora
Foto popis| Nástup na závěrečný ples tanečních kurzů
Foto popis| Taneční mistr Jakub Vavruška při ukázkové lekci

Všichni musíme myslet správně
7.1.2017

Haló noviny str. 05
Jaroslav KOJZAR

Názory

Jsme bezprávní lidé? Nevím, co si máme o tom myslet. Česká televize už se svým PŠM (pro ty, co nebyli na
vojně: politickým školením mužstva) prý nestačí. Také faráři, mající za úkol od svých biskupů nám vsugerovávat
jedině správné myšlení, se dopustili tolika chyb, že zřejmě máme v hlavách »guláš«. Proto je třeba nám začít
vysvětlovat, co si máme myslet, co je »pravda« a co »lež«.
K tomu má přispívat instituce, která se jmenuje Evropské hodnoty a v níž Jakub Janda má
nezpochybnitelné místoředitelské místo. Byl stážistou na ministerstvu zahraničních věcí, působil v řadě
významně nevýznamných společností, našli bychom ho v jeden čas na Úřadu vlády a před časem prý jako
pornoherce a… byl u lecčehos. Sice prý ještě nedokončil fakultu sociálních věd, ale to nevadí. Je někdo, a ví,
co si máme myslet, a dokonce i prezidenta za jeho rusofilství tvrdě zkritizoval. Má na to věk, nedivme se. Je mu
šestadvacet a letos dokonce mu bude dvacet sedm. Ano, je to ten pán, co uvítal úmrtí části Alexandrovců.
Ten se svou společností Evropské hodnoty, tedy se svým »think-tankem«, nás bude hlídat. Tedy zásobovat
moudrostmi, abychom nemysleli jinak, než je žádoucí.
Vznikla i jakási skupina na ministerstvu vnitra. Kromě Ústavu pro studium totalitních režimů a dalších
institucí, jimž jistě na samém počátku jejich činnosti požehnal sám primas Duka, tu konečně budeme mít útvar,
jenž bude sledovat weby, pečlivě pročítat noviny a časopisy, televizní a rozhlasové vysílání a upozorňovat na to,
že ta a ta informace, ten a ten názor, jsou škodlivé a napříště… napříště už ani o krok dál. Nevím, zda za
rozdílné názory nás bude čekat postih, ale nepochybuji o tom, že v tomto případě příslušný útvar je zakreslen i
na papíře.
Myslím totiž, že za nějaký ten čas, přesně podle vzoru vítězů z třicetileté války, budeme myslet
správným směrem. Ti, kteří budou myslet jinak, se časem vystěhují někam k pingvínům či do Patagonie, anebo
prostě se najde důvod, jak je pacifikovat třeba internací a nenechat žít mezi »slušnými lidmi«. »Slušnými lidmi«?
Jistě. »Slušní lidé« myslí totiž tak, jak si přeje »thinktank« Evropské hodnoty a jejich vůdčí myslitel, zkušený
Jakub Janda. Věřím, že ke spolupráci budou přizváni také europoslanec Jaromír Štětina, komentátor Milan
Fendrych, ministr Herman, poslanec Kalousek, bavič Kraus, místopředseda Gazdík. Nepochybuji o tom, že
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časem všichni budeme nenávidět barvu rudou, Rusko budeme chtít zničit nejlépe neviditelnými paprsky a
jediným našim bohem bude Václav Havel, který se na příčku zásluhovosti dostane nejen před Tomáše
Masaryka, Karla IV., ale dokonce před samotného »pánaboha«.
Foto popis|

9.1.2017

Martin Gřešák

epravo.cz

str. 00

eFOCUS, tiskové zprávy

Dne 1. prosince 2016 se advokátem advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners v Praze stal Martin Gřešák.
Martin spolupracuje s naší kanceláří od roku 2013 a v říjnu minulého roku úspěšně složil advokátní zkoušku.
Martin se ve své praxi věnuje zejména obecnému obchodnímu právu, korporátnímu právu, pracovnímu právu a
oblasti soudních sporů. Martin absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu sociálních
věd Univerzity Karlovy v Praze. Rovněž studoval na Vrije Universiteit
v Amsterdamu.
Mária Sadloňová
2. ledna 2017 se advokátkou advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners v Bratislavě stala Mária Sadloňová.
Mária spolupracuje s naší kanceláří od roku 2015 a v prosinci loňského roku úspěšně složila advokátní zkoušku.
Mária se ve své praxi věnuje zejména soudním sporům, ústavnímu právu, právu týkajícímu se nakládání s
odpady, energetickému právu a oblasti závazkových vztahů. Absolvovala Právnickou fakultu vysoké školy
Danubius Sládkovičovo. Kromě slovenštiny hovoří plynule anglicky.
Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
Tel.: +420 255 706 500
Fax: +420 255 706 550
e-mail: praha@dhplegal.com
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo / www.epravo.cz
URL| http://www.epravo.cz/top/efocus/advokatni-kancelar-dvorak-hager-partners-posilila-svuj-tym-104668.html

Novými členy bankovní rady ČNB budou Oldřich Dědek a Marek Mora
10.1.2017

kurzy.cz

str. 00

Investice

Prezident Miloš Zeman jmenuje 31. ledna novými členy bankovní rady České národní banky Oldřicha Dědka a
Marka Moru. V bankovní radě v únoru nahradí Pavla Řežábka a Lubomíra Lízala, kterým končí jejich mandáty.
Prezident Miloš Zeman jmenuje 31. ledna novými členy bankovní rady České národní banky Oldřicha Dědka a
Marka Moru. V bankovní radě v únoru nahradí Pavla Řežábka a Lubomíra Lízala, kterým končí jejich mandáty.
Na dnešní tiskové konferenci to oznámil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.
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Řežábkovi končí druhý šestiletý mandát a nemůže být znovu jmenován. Lízal byl jmenován členem rady
tehdejším prezidentem Václavem Klausem k 13. únoru 2011. Zeman už na konci loňského května uvedl, že
bude jmenovat do bankovní rady Oldřicha Dědka.
Bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních.
ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank,
pojišťoven a kapitálového trhu. Členové bankovní rady nesmějí zastávat funkci více než dvakrát. Bankovní rada
je sedmičlenná.
Oldřich Dědek: již byl viceguvernérem ČNB, chtěn byl i jako guvernér
Oldřich Dědek se narodil 26. listopadu 1953 v Chlumci nad Cidlinou. Vystudoval obor ekonomika zemědělství
na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze a po jejím ukončení v roce 1978 nastoupil do Ekonomického ústavu
ČSAV, kde pracoval až do roku 1992. Obhájil zde disertační práci v oboru teorie řízení a plánování (1983). V
roce 2002 se stal docentem na Karlově univerzitě, v roce 2012 byl jmenován profesorem. Absolvoval několik
zahraničních stáží a studijních pobytů.
V roce 1992 Dědek nastoupil do Státní banky československé (SBČS; předchůdce ČNB) jako náměstek ředitele
Institutu ekonomie. V letech 1996 až 1999 byl poradcem guvernéra ČNB Josefa Tošovského.
V únoru 1999 jej prezident Václav Havel jmenoval členem bankovní rady a viceguvernérem ČNB. V bankovní
radě zasedal do února 2005. Mimo jiné byl také poradcem Josefa Tošovského v době, kdy byl Tošovský
předsedou vlády, či poradcem ministra financí Bohuslava Sobotky (ČSSD). Premiér Mirek Topolánek (ODS) ho
jmenoval národním koordinátorem pro zavedení eura.
Dědek byl také členem vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a členem
představenstva České společnosti ekonomické. Přednáší na UK, má bohatou publikační činnost zejména v
oblasti monetární ekonomie.
Oldřich Dědek patří mimo jiné mezi signatáře Dřevíčské výzvy, která v březnu 1999 kritizovala nedostatek
vymahatelnosti práva v české ekonomice.
Už guvernér ČNB Tošovský před svých odchodem z čela národní banky prosazoval Dědka za svého nástupce.
Guvernérem byl ale tehdy jmenován Zdeněk Tůma.
Marek Mora: český muž pro Evropu
Marek Mora se narodil 17. května 1971. Vystudoval pražskou VŠE, poté krátce působil v soukromém sektoru.
Později absolvoval postgraduální a doktorandská studia ekonomie v Saabrückenu a v Hamburku a učil na
univerzitě v Lipsku.
V roce 2003 nastoupil Mora do Evropské komise. V září 2006 se stal náměstkem ministryně školství Miroslavy
Kopicové pro evropské záležitosti a fondy. Funkci opustil v červenci 2007 za ministryně Dany Kuchtové. Poté
pracoval na Úřadě vlády ČR, nejprve jako jako náměstek vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra
Vondry, později jako náměstek ministrů pro evropské záležitosti Štefana Füleho a Juraje Chmiela či poradce
předsedů vlády Mirka Topolánka a Jana Fischera.
V letech 2010 až 2015 působil ve funkci vedoucího kanceláře generálního tajemníka Rady EU. Od roku 2015
pracuje ve funkci ředitele pro rozpočet, daňovou a regionální politiku na Generálním sekretariátu Rady EU.
Marek Mora byl v době svého působení na Úřadu vlády považován za klíčového muže české unijní diplomacie.
Mora také vedl tým, který po obsahové stránce připravil a koordinoval české předsednictví EU. Byl také hlavním
vládním vyjednavačem při jednáních o požadavcích prezidenta Václava Klause k lisabonské smlouvě.
V říjnu roku 2009 Česká televize přišla s informací, že je kandidátem vlády do Evropské komise. Tehdejší
ministr zahraničí Jan Kohout informaci odmítl.
URL| http://www.kurzy.cz/zpravy/414852-novymi-cleny-bankovni-rady-cnb-budou-oldrich-dedek-a-marek-mora/
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Noví centrální bankéři ČNB: Oldřich Dědek a Marek Mora
10.1.2017

roklen24.cz

str. 00 Ekonomika, Homepage, Zprávy Top
Jaroslav Průcha, čtk

AKTUALIZOVÁNO – Novými členy bankovní rady České národní banky budou Oldřich Dědek (63) a Marek
Mora (45). Prezident Miloš Zeman je do úřadu jmenuje 31. prosince. Ve funkci střídají Pavla Řežábka a
Lubomíra Lízala, kterým v únoru končí mandát.
Řežábkovi končí druhý šestiletý mandát a nemůže být znovu jmenován, Lízalovi končí první mandát. Lízal i
Řežábek byli jmenováni členy rady tehdejším prezidentem Václavem Klausem k 13. únoru 2011.
Dědek byl už od února 1999 do února 2005 viceguvernérem ČNB. Podle zákona o ČNB tak může být jmenován
ještě na jedno šestileté období. Zákon totiž neupravuje, že musí být člen bankovní rady ve funkci dvě období za
sebou. Národním koordinátorem zavedení eura se Dědek stal v březnu 2007.
V osobě Oldřicha Dědka vstupuje do bankovní rady umírněná holubice. Svědčí o tom jeho hlasování během
prvního působení v ČNB ve srovnání s kolegy v bankovní radě, se kterými se tehdy potkal. Do této pozice ho
také pasují i jeho poslední mediální prohlášení ohledně kurzového závazku. V minulosti se totiž nechal slyšet,
že by s jeho zaváděním váhal, uvedl David Kocourek z Komerční banky. „Ze současné pozice národního
koordinátora pro zavedení eura očekáváme, že by jeho budoucímu přijetí podpořil,“ dodal Kocourek.
S Markem Morou do bankovní rady podle Kocourka nastupuje vysoký státní úředník Evropské komise, jeden z
prvních zaměstnanců této instituce z nových členských států. V minulosti také pracoval pro českou vládu na
ministerstvu školství a různých postech spojených s evropskou agendou.
„Vzhledem k jeho mediální nepřítomnosti si nejsme schopni udělat přesný obrázek o jeho působení v bankovní
radě. Pravděpodobně tak asi bude sledovat linii guvernéra Rusnoka, který mohl mít vliv na jeho jmenování.
Marek Mora byl totiž jeho poradce na ministerstvu průmyslu a obchodu mezi zářím a 2002 a dubnem 2003. V
své akademické kariéře se věnoval českému penzijnímu systému a jeho reformám, ale i ekonomické
konvergenci,“ dodal Kocourek.
V obou případech je to dobrá volba.Gratuluji a přeji mnoho úspěchů. https://t.co/4s3MRk5KzN
— Miroslav Kalousek (@kalousekm)
10. ledna 2017
Bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních.
ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank,
pojišťoven a kapitálového trhu. Bankovní rada je sedmičlenná. Členové bankovní rady nesmějí zastávat funkci
více než dvakrát.
Vizitky Oldřicha Dědka a Marka Mory
Oldřich Dědek
- Narodil se 26. listopadu 1953 v Chlumci nad Cidlinou.
- Vystudoval obor ekonomika zemědělství na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze a po jejím ukončení v
roce 1978 nastoupil do Ekonomického ústavu ČSAV, kde pracoval až do roku 1992. Obhájil zde disertační práci
v oboru teorie řízení a plánování (1983). V roce 2002 se stal docentem na Karlově univerzitě, v roce 2012 byl
jmenován profesorem. Absolvoval několik zahraničních stáží a studijních pobytů.
Plné znění zpráv

54
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

- V roce 1992 nastoupil do Státní banky československé (SBČS; předchůdce ČNB) jako náměstek ředitele
Institutu ekonomie. V letech 1996 až 1999 byl poradcem guvernéra ČNB Josefa Tošovského.
- V únoru 1999 ho prezident Václav Havel jmenoval členem bankovní rady a viceguvernérem ČNB. V bankovní
radě zasedal do února 2005.
- Mimo jiné byl také poradcem Josefa Tošovského v době, kdy byl Tošovský předsedou vlády, či poradcem
ministra financí Bohuslava Sobotky (ČSSD). Premiér Mirek Topolánek (ODS) ho jmenoval národním
koordinátorem pro zavedení eura.
- Byl také členem vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a členem představenstva
České společnosti ekonomické. Přednáší na UK, má bohatou publikační činnost zejména v oblasti monetární
ekonomie.
- Patří mezi signatáře Dřevíčské výzvy, která v březnu 1999 kritizovala nedostatek vymahatelnosti práva v české
ekonomice.
- Guvernér ČNB Tošovský ho před svých odchodem z čela národní banky prosazoval za svého nástupce,
nakonec byl guvernérem jmenován Zdeněk Tůma.
Marek Mora
- Narodil se 17. května 1971.
- Vystudoval pražskou VŠE, poté krátce působil v soukromém sektoru. Později absolvoval postgraduální a
doktorandská studia ekonomie v Saabrückenu a v Hamburku a učil na univerzitě v Lipsku.
- V roce 2003 nastoupil do Evropské komise. V září 2006 se stal náměstkem ministryně školství Miroslavy
Kopicové pro evropské záležitosti a fondy. Funkci opustil v červenci 2007 za ministryně Dany Kuchtové. Poté
pracoval na Úřadě vlády ČR, nejprve jako jako náměstek vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra
Vondry, později jako náměstek ministrů pro evropské záležitosti Štefana Füleho a Juraje Chmiela či poradce
předsedů vlády Mirka Topolánka a Jana Fischera.
- V letech 2010 až 2015 působil ve funkci vedoucího kanceláře generálního tajemníka Rady EU. Od roku 2015
pracuje ve funkci ředitele pro rozpočet, daňovou a regionální politiku na Generálním sekretariátu Rady EU.
- Mora byl v době svého působení na Úřadu vlády považován za klíčového muže české unijní diplomacie. Mora
také vedl tým, který po obsahové stránce připravil a koordinoval české předsednictví EU. Byl také hlavním
vládním vyjednavačem při jednáních o požadavcích prezidenta Václava Klause k lisabonské smlouvě.
- V říjnu 2009 Česká televize přišla s informací, že je kandidátem vlády do Evropské komise. Tehdejší ministr
zahraničí Jan Kohout informaci odmítl.
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URL| http://roklen24.cz/a/izVAU

Je ruskou loutkou, nebo obětí? Trump znovu čelí dohadům, že na něj má
Moskva kompro
11.1.2017

seznam.cz str. 00
Martin Jonáš

Zahraniční

Média v USA zveřejnila, jaké kompromitující materiály údajně nashromáždila ruská rozvědka na budoucího
prezidenta Spojených států.
Jen pár dní poté, co tři americké zpravodajské služby - FBI, CIA a NSA - zveřejnily fragment analýzy, podle
které se Rusko pokusilo zasáhnout do podzimních prezidentských voleb ve prospěch kandidáta republikánů a
pozdějšího vítěze, se jméno Donald Trump znovu skloňuje. A znovu v souvislosti s Moskvou.
Server BuzzFeed ve středu publikoval dokument, který získal od amerických tajných služeb. Obsahuje
informace, jaké kompro nashromáždila ruská rozvědka na budoucího nejmocnějšího muže světa.
Kompromitující materiál je jak osobní, tak finanční povahy. Údajně měl sloužit k pozdějšímu politickému vydírání
Donalda Trumpa.
Pravost dokumentu nebyla potvrzena. Stejně tak BuzzFeed nijak neověřoval informace, které ve složce jsou.
Redakce připustila, že jsou důvody pochybovat o pravdivosti obsahu.
Přesto čerstvé informace znovu vrhají stín na politickou hvězdu Donalda Trumpa.
O situaci, za které bude uváděn do funkce, hovořili ve studiu Seznam Kryštof Kozák, šéf Katedry amerických
studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. A Vladimír Votápek, bývalý diplomat a analytik mezinárodních
vztahů. Video si můžete pustit v úvodu článku.
Donald Trump se proti zveřejnění informací ze spisu důrazně ohradil.
A stejně tak se ozval Kreml s tím, že rozhodně žádná kompromitující data nesbíral.
Dokument se zmiňuje o Trumpově večírku s prostitutkami v prezidentském apartmá moskevského hotelu, kde
dříve nocoval dosluhující šéf Bílého domu Barack Obama, o magnátově korupčních aktivitách v Číně a v dalších
rozvíjejících se zemích či o schůzce Trumpova právníka Michaela Cohena s ruskými představiteli v Praze.
URL| https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/je-ruskou-loutkou-donald-trump-znovu-celi-dohadum-ze-na-nej-mamoskva-kompro-12029

Baumanovy české stopy

11.1.2017

Lidové noviny str. 09
MARTIN RYCHLÍK

Názory

Myslitel Zygmunt Bauman pomáhal rozvoji neideologizované vědy o společnosti
Prorok „tekuté modernity“. Brilantní učenec, jenž analyzoval postmoderní společnost, v jejímž konzumu a
individualismu se rozpouštějí základy společnosti tradiční, původní. A polskobritský sociolog, jehož s českými
kolegy pojila četná osobní přátelství – díky téže životní zkušenosti v totalitě i úsilí porozumět mnohým dějům.
Zygmunt Bauman (1925–2017) kromě jiného věnoval značnou část své knihovny Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy – ano, po listopadu 1989 založené. Nyní, pár dní po jeho skonu, se mu za to sluší poděkovat.
Tvrdohlavě sledovaná naděje
„Naděje je jediná věc, o které si můžeme být jisti, že potřebuje být tvrdohlavě sledována, jelikož je to jediná
lidská poloha, která nemá platnou a hodnotnou alternativu. Naděje nám smí – pouze smí – pomoci k čistému
směřování z hříchu, zbabělosti a sobeckého sebeuzavření a dát nám sílu, již potřebujeme,“ řekl Bauman v říjnu
2006 u příležitosti převzetí ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97.
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V autobiografické pasáži ze své knihy Společnost a kultura (2012) zavzpomínal profesor Miloslav
Petrusek, jak krátce poté, co přišel roku 1964 ze Zlína do pražského Machoninova týmu, zkoumajícího „sociální
diferenciaci čs. společnosti“, se setkal s Baumanem a s dalšími sociology východního bloku (Hirszowicz,
Janičijevič, Hegedüs) na konferenci v Hrazanech.
Tehdy bylo Baumanovi 39 let, ale hned v následujícím roce mu vyšla první knížka v češtině – útlá
příručka oné „buržoazní pavědy“: Sociologie pro každý den (1965). Na východě už však neměl dlouho působit.
„Vynikající nadání a pracovitost předurčovaly Baumana ke kariéře v oboru, který ve složitých podmínkách v
Polsku znovuobnovoval. V roce 1968, v tomto – i pro československý stát tragickém – roce, byl Zygmunt
Bauman spolu se ženou Janinou z Polska doslova vyhnán. Nebyl sám. Spolu s ním odcházeli mnozí jiní polští
vzdělanci, kteří se stali chloubou evropského filozofického, estetického a sociologického myšlení,“ hodnotila
Univerzita Karlova, jež mu roku 2002 udělila nejvyšší poctu: čestný doktorát.
Hybatelem tištěným
V tehdejším laudatiu byly oceněny nejen jeho zásluhy o sociologii jako takovou (zkoumání životních strategií,
morálky či odpovědnosti, projevy „krajní modernizace“, globalizace a téma holokaustu), nicméně i vliv na
sociologii českou.
„Od poloviny 60. let podporoval úsilí o její rekonstrukci a po roce 1989 svými knihami ovlivnil
intelektuální klima v české sociologii i širší veřejnosti,“ slyšelvKarolinu. Jako se reálnými obnoviteli oboru stali
profesoři Miloslav Petrusek v Praze nebo loni zesnulý Ivo Možný v Brně, tak byl Bauman hybatelem tištěným:
česky vyšly jeho zásadní knihy Globalizace (1999), Tekutá modernita (2002), Individualizovaná společnost
(2004) i Modernita a holokaust (2010). A také netradiční učebnice, jež učila a učí mladé lidi myslet sociologicky
– jak nese i ve svém názvu.
O autorovi| MARTIN RYCHLÍK redaktor LN, Obsáhlejší nekrolog vyjde v sobotních LN
Foto autor| FOTO PROFIMEDIA
Foto popis| Slavný sociolog v Praze. Zygmunt Bauman obdržel v roce 2006 cenu nadace Vize 97 Dagmar a
Václava Havlových.

Prezident totálně rozsápal redaktora Českého rozhlasu Rozsypala a
šokoval úderem na Romancovovou
11.1.2017

parlamentnilisty.cz
Jakub Vosáhlo

str. 00

Prezident Miloš Zeman vystoupil na vlnách veřejnoprávního Českého rozhlasu. V rozhovoru s Michalem
Rozsypalem se až nečekaně často dostal do pozice poučování nebo údivu nad dotazy redaktora, který
například zarputile trval na tom, že centrum proti dezinformacím při Ministerstvu vnitra bude užitečným
průvodcem občana po složitém světě.
První dotaz redaktora směřoval na ekonomickou situaci a historicky unikátní rozpočtový přebytek, kterého česká
ekonomika v roce 2016 dosáhla. Zajímalo jej, kdo si za to může připisovat zásluhu. Prezident Zeman však hned
na úvod poznamenal, že je to poněkud laická otázka. „To vypadá, jako by byl jen jeden faktor.“ Určitě prý přispěl
ekonomický růst. Ale v minulosti byly roky, kdy byl růst ekonomiky ještě větší, a rozpočtové schodky byly přitom
velmi vysoké. Na druhý pokus se redaktor zeptal, jakou má tedy zásluhu vláda, a odpovědí bylo, že vláda
přispěla zejména rozpočtovou politikou. Pak si do redaktora rýpl, že jej nenechal dokončit myšlenku, a jmenoval
jako další faktory zdatné čerpání z fondů EU a pokles využití peněz na investice, což ale podle Zemana není
důvod k pochvale. „Rozpočtovou politiku, jak víte, realizuje ministr financí,“ připomněl prezident. Ten současný
podle něj především dobře vybírá daně, což přináší do rozpočtu příjmy. „Lze objektivně říci, že velkou zásluhu
na tom úspěchu má ministerstvo financí,“ ocenil prezident. Právě proto, že v minulosti ani hospodářský růst
neznamenal nízký schodek.
Letos ministr Babiš opět plánuje schodek. Podle prezidenta si Babiš (jako každý ministr financí) dělá „vatu“, aby
pak nebyl kritizován za příliš optimistický odhad. Podobnou „vatu“ si podle něj dělají i ministři. „A víte kolik, pane
redaktore? Třicet miliard korun,“ zdůraznil prezident. Ministr financí Andrej Babiš již začal mluvit o tom, že by se
vzhledem k úspěšné ekonomické situaci mohl snížit výběr daní, s tím ale prezident zásadně nesouhlasí. „Já
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patřím k zastáncům skandinávského modelu sociálního státu a, jak jistě víte, skandinávské země mají nejvyšší
daňové zatížení v Evropě, a přesto jsou na špičce konkurenceschopnosti,“ připomněl Miloš Zeman.
Ekonomický růst podle něj nehraje roli. „Zvýšení daní znamená, že máte více peněz na zdravotnictví, na školství
a na celou řadu dalších věcí,“ objasnil. Nesouhlasil ani s kritikou zaznívající z OECD, že česká ekonomika má
příliš velké náklady práce v podobě zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance. Sám to prý šéfovi
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, OECD, vysvětloval v nedávné minulosti dvakrát. Podle něj je
třeba vnímat cenu práce vcelku. A když dáme dohromady mzdy a cenu práce a srovnáme je například se
sousedním Německem, zjistíme, že jsme pořád příliš nízko. Redaktor pak projevil starost o nejchudší rodiny s
minimálními příjmy, zda by se aspoň jim neměly daně snížit. „Pane redaktore, kdybyste znal daňovou soustavu
naší země, věděl byste, že ty rodiny s nejnižšími příjmy již dnes žádné daně neplatí,“ poučil jej vlídně prezident.
„Čili ta daňová progrese je dostatečná,“ pokračoval redaktor. „Daňová progrese u nás téměř neexistuje,“ odfrkl
si prezident. Připomněl, že u nás mají o trochu vyšší procento daní jen lidé s nejvyššími příjmy, zatímco ve
Švédsku mají takoví lidé zdanění až 56 procent. Dalším tématem se stalo Centrum proti terorismu a hybridním
hrozbám, zřizované Ministerstvem vnitra. Redaktora zajímalo, zda si prezident Zeman stále myslí, že se jedná o
cenzuru. „Samozřejmě, že ano,“ trvala na svém hlava státu. Připomněl, že nedávno Česká spořitelna odmítla
inzerovat na serverech, které budou označeny jako dezinformační. „Ale kdo má právo označovat, jaký server je
dezinformační, a nepřímo jej tak poškozovat odepřením inzerce?“ ptal se prezident. „Já jsem pro to, aby, jak
říkal velký Mao, kvetlo sto květů. Pak sice dodal, že mezi ty květy nepatří jedovaté býlí, ale ta první myšlenka, ať
kvete sto květů, ta je mi sympatická,“ uvedl dále. „Lidé nejsou idioti, s výjimkou některých novinářů a některých
politiků. Takže si sami ty názory vyberou, vyslechnou si je a rozhodnou se, kdo z nich má pravděpodobně
pravdu,“ plánoval. Naproti tomu ministr Chovanec podle něj nyní plánuje, že patnáct vybraných úředníků bude
mít na pravdu monopol. A to často ve velmi komplikovaných věcech, ve kterých se nevyznají ani skuteční
experti. „A to tito úředníčci určitě nebudou,“ poznamenal skepticky. Redaktor ale trval na tom, že soukromá
firma si může sama rozhodnout, kde bude inzerovat. Prezident opáčil, že je to v pořádku, ale nemělo by se tak
dít na základě udání cenzorního úřadu. „Ale proč mluvíte o cenzuře?“ protestoval moderátor. Ministr podle něj
slíbil, že centrum nebude blokovat ani vypínat žádné stránky. „Vy jste velmi naivní, pane redaktore,“
poznamenal skepticky prezident. Představa je ta, že cenzura nemá jen podobu vypínání webů, ale může být
mnohem nápaditější.
Redaktor pak chytl prezidenta za jeho slova, že řada problémů je velmi složitých. „Neměl by někdo lidem
pomoci se v nich vyznat?“ Prezident mu odpověděl konkrétním příkladem. V syrské válce se nedávno
obviňovaly dvě válčící strany z válčení proti civilistům. „Takže co uděláte? Buď těch patnáct úředníků pošlete do
Aleppa, aby na místě prověřili, jak to je.“ Tato možnost podle něj k ničemu nevede, už proto, že by Chovancovi
úředníci nedělali nic jiného, než létali po světě. Druhá možnost je, že si lidé vezmou dva protikladné zdroje a
posoudí, který jim přijde věrohodnější. „Ale jestliže jste zaujatý, a já trvám na tom, že značná část novinářů
zaujatá je, tak si vyberete jenom jeden informační zdroj a budete ignorovat ten protikladný,“ poznamenal. „Ale v
tom centru nemají pracovat žádní novináři, pokud vím,“ poznamenal již trochu zoufale moderátor. Prezident
opáčil, že člověk se může vydávat za ledaskoho, a jako příklad jmenoval manžela zakladatelky Centra Michaela
Romancova, který je politickým geografem a vydává se za novináře. „Ale pan Romancov je politický geograf,
akademik z Fakulty sociálních věd,“ protestoval moderátor, načež debatu nad touto osobou ukončil.
A přešel ke slovům jeho manželky, že cílem Centra bude ověřovat fakta a „pomáhat konzumentovi“, který nemá
šanci dohledat původní zdroj. „Já myslím, že je to naprostá drzost, nebo, chcete-li to označit zdvořileji, tak
neúměrné sebevědomí. Židé tomu říkají chucpe,“ poznamenal znechuceně prezident. Informace, které by
úředníci měli prověřovat, jsou podle něj často produkovány tajnými službami, jejichž zprávy stejně úředníci
nebudou smět číst. On sám prý v nedávné minulosti dostal úřední cestou od tajných služeb informaci, že se po
České republice potuluje člověk z Maghrebu, důvodně podezřelý ze spolupráce s islamistickými teroristy.
„Opravdu si myslíte, že tuto informaci bude mít paní Romancovová?“ zeptal se skepticky. Moderátor se
ohromen vyptával, jak může prezident takovou informaci říkat v rozhlase. Miloš Zeman jej poučil, že neřekl jeho
jméno, dokonce ani národnost (vy určitě víte, že Maghreb zahrnuje Maroko, Tunisko, Alžírsko, a dokonce Libyi,
rýpal do redaktora), takže žádný bezpečnostní předpis neporušil. Pak se téma přesunulo na hackerské útoky,
kterými Rusko mělo ovlivnit prezidentské volby v USA. Redaktora zajímalo, zda prezident nemá strach, že by
takto mohly být ovlivněny i prezidentské volby v ČR. Prezident se tomu od srdce zasmál a přidal bizarní
historku: „Nějaká ruská uralská skupina tvrdila, že před čtyřmi lety, když tady byly minulé prezidentské volby,
sem z Uralu poslala 90 ruských expertů,“ vzpomínal. Autoři této zprávy suverénně tvrdili, že napadli počítačový
systém pro sčítání hlasů a tím zajistili vítězství Miloše Zemana nad Karlem Schwarzenbergem. „Drobná
chybička se vloudila, protože jak víte, u nás se hlasy sčítají ručně,“ vypointoval příběh prezident. Pokud jde o
Donalda Trumpa a jeho nedůvěru ke zpravodajským službám, se kterou zpochybňuje jejich současná odhalení
ruských rejdů, prezident Zeman s ním souzní. „Donald Trump naprosto přesně reaguje a říká: ‚Co je to za
zpravodajské služby, které před časem se stoprocentní jistotou sdělovaly, že v Iráku jsou zbraně hromadného
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ničení?‘“ připomněl neslavnou epizodu před invazí do Iráku v roce 2003. Sám prý má zkušenost se zprávami
tajných služeb už z doby, kdy byl předsedou vlády. A jak s nimi nakládal? „Na rozdíl od Helmuta Kohla, který byl
pověstný tím, že zprávy Bundesnachrichtendienst házel nečtené do koše, tak já jsem zprávy našich
zpravodajských služeb pečlivě přečetl a poté jsem je hodil, pane redaktore, do koše,“ popsal. Redaktor mu
připomněl slova ředitele Národního bezpečnostního úřadu Navrátila, že nebezpečí kybernetického útoku v ČR je
velké, větší než válka. „Každá liška svůj ocas chválí,“ odpověděl prezident příslovím s tím, že kdyby on měl, tak
jako Navrátil, šéfovat oddělení pro kybernetickou bezpečnost, pak by také všude vykládal, jak je to nebezpečí
závažné, protože jinak by jeho práce a funkce ztrácela smysl. Redaktor Rozsypal se ale nedal a zdůrazňoval,
že i tajné služby připomínají riziko „ruských dezinformačních informací“, čímž ale prezidenta upřímně pobavil.
„No, víte dezinformační informace je contradictio in adjecto,“ dusil smích při vysvětlování pojmu protimluv. Pak
vážněji připomněl, že Českou republiku nikdy žádný hackerský útok významně nezasáhl. Redaktor se pokoušel
znovu argumentovat zprávou tajných služeb, prezident jej ovšem trochu „vykoupal“ a domáhal se příkladu
hackerského útoku, který by ochromil Českou republiku. Redaktor si mezitím našel v podkladech příslušnou
citaci z výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za rok 2015, že v onom roce v ČR nejvýznamněji
působily tajné služby Ruska a Číny. „Ruskými prioritami pro rok 2015 byly operace vedené v rámci informační
války v kontextu ukrajinské a syrské krize a dále politická, vědecko-technická a ekonomická rozvědka,“ citoval.
Prezident se podivil, že tedy tato aktivita tajných služeb má spočívat v tom, že se Rusko prostřednictvím svých
médií pokoušelo prezentovat svou verzi událostí na Ukrajině nebo v Sýrii. To je podle něj naprosto normální
chování každé země. „Stejně tak se americká strana snažila přesvědčit o svém pohledu,“ připomněl a
sarkasticky dodal, že Američané to přesvědčování měli výrazně složitější, protože jejich pozice se během války
několikrát změnila na škále mezi podporou prezidenta Asada a bombardováním prezidenta Asada. „Čili tohleto,
milý pane redaktore, dělají všechny ani ne zahraniční zpravodajské služby, ale všechny mediální agentury na
celém světě, včetně České republiky,“ zakončil svůj výklad prezident Zeman.
URL|
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prezident-totalne-rozsapal-redaktora-Ceskeho-rozhlasuRozsypala-a-sokoval-uderem-na-Romancovovou-470855?utm_source=nm&utm_medium=xml
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Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Přeji dobrý den z Pražského hradu. Co čeká Českou republiku v roce 2017? Kdo má zásluhu na loňském
rekordně přebytkovém rozpočtu? A opravdu u nás hrozí cenzura internetu? Hostem v exkluzivním Interview
Plus je prezident republiky Miloš Zeman. Dobrý den, pane prezidente.
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Dobrý den.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Já jsem Michael Rozsypal a přeji dobrý poslech. Pane prezidente, loňský rozpočet skončil s rekordním
přebytkem zhruba 62 miliard korun. Kdo za to má zásluhu? Čí je to zásluha?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------No, to je trošku laická otázka, která implikuje, že vám řeknu, že je jeden jediný faktor, jedna jediná zásluha a
samozřejmě většina jevů v naší společnosti je vícefaktorová. Takže ano, jeden z faktorů je nesporně
hospodářský růst. Ale nezapomeňte, že tady byl v letech kolem roku 2005, 2006 daleko výraznější ekonomický
růst, konkrétně 5 až 6 procent, a přesto byl rozpočet, jak víte, v deficitu, to znamená, nemůžeme to vysvětlovat
jednom hospodářským růstem.
Michael ROZSYPAL, moderátor
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-------------------Čili, promiňte, jakou zásluhu na tom přebytkovém rozpočtu má vláda?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------No, tak pokud jde o vládní politiku, tak vláda má zejména rozpočtovou politiku. Ale vy jste mě nenechal
domluvit, což je vlastností českých novinářů, takže já bych přesto pokračoval. Jinými slovy, druhým faktorem je
výrazné čerpání fondů z Evropské unie. No, a třetím faktorem, který já hodnotím jako negativní, je pokles výdajů
na investice. V tom se shoduji například i se zprávou Nejvyššího kontrolního úřadu. A teď se dostávám k té vaší
poněkud předčasné otázce, jakou zásluhu má na tom vláda. No, tak vláda má rozpočtovou politiku, kterou, jak
víte, realizuje ministr financí. Součástí rozpočtové politiky je především boj proti daňovým únikům, respektive
lepší výběr daní. Ať už se jedná například o kontrolní hlášení nebo o řadu dalších spíše technických opatření.
Takže právě proto, že i v době vyššího hospodářského růstu, než je dnes, tehdejší vláda, o které jsem mluvil,
nebyla schopna dosáhnout vyrovnaného, natož přebytkového rozpočtu, tak lze objektivně říci, že velkou zásluhu
má na tom ministerstvo financí.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Jak se, pane prezidente, díváte na to, že rozpočet na letošní rok je plánován opět se schodkem, že ten letošní
plánovaný schodek je 60 miliard korun?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------No, z velmi prostého důvodu. Podívejte se, každý ministr financí si dělá to, čemu se neuctivě říká vata. My
bychom to asi nazvali spíše rezerva. To znamená, aby mu nikdo nenadával, že nedodržel plánovaný záměr
postupně se snižujícího schodku, jak víte, tak v dalších letech má schodek dále a dále klesat, no, tak radši
neřekne, že ten rozpočet už teď bude vyrovnaný nebo dokonce přebytkový a mimochodem stejnou vatu si dělají
i jednotlivá ministerstva, která mají takzvané rezervní fondy nebo, chcete-li, nevyčerpané prostředky a jestlipak
víte, kolik je dohromady v těchto rezervních fondech nevyčerpaných prostředků, víte to?
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Povězte nám to, prosím.
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Já vám to rád povím. 30 miliard korun. 30 miliard korun, no, to znamená, ano, chápu, že někdo chce hospodařit
s rezervou, že je opatrný, a to je odpověď na vaši otázku.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Přeci jenom, když se ekonomice daří a loňský rozpočet skončil tedy s přebytkem, samozřejmě nevíme, jaká
bude situace během letošního roku, myslíte si, že nastal čas na snížení daní, jak o tom ostatně už mluvil i
ministr financí?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------No, v tom se s Andrejem Babišem zásadně lišíme. Protože já patřím k zastáncům zvyšování daní. A sice z toho
důvodu, že jsem zastánce takzvaného skandinávského modelu sociálního státu a jak jistě víte, skandinávské
země mají největší daňové zatížení v Evropě a přitom mají nejvyšší konkurenční schopnost a nejlepší výsledky
v takových oblastech, jako je zdravotnictví, školství anebo třeba věda a výzkum.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Je namístě zvyšovat daně i v době hospodářského růstu?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
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No, samozřejmě, že ano. Podívejte se, vždycky se musíte zeptat, kdy má smysl zvyšovat daně. Tak především,
a tady Babišovu námitku zcela přijímám, v situaci, kdy se vám podařilo ucpat díry ve státním rozpočtu, protože
když byste zvyšoval daně a část výběru daní by se rozkradla, no tak zvyšování daní je naprosto nesmyslné. Ale
v okamžiku, kdy to bude fungovat a kdy ty díry budou ucpány, tak zvýšení daní konkrétně znamená, že máte
větší reálné zdroje právě na to zdravotnictví, na to školství a na celou řadu dalších opatření.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Čili nemyslíte si, pane prezidente, že je namístě snížení i například daně z přidané hodnoty na tu předkrizovou
úroveň 20 a 10 procent?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Určitě ne. Já jsem teď, jak víte, vetoval zákon, který navrhuje snížit daň z přidané hodnoty pro noviny a
časopisy. Protože si myslím, že to není komodita, kde by bylo vhodné jakékoli daňové zvýhodnění.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------OECD dlouhodobě upozorňuje na to, že v České republice je příliš vysoce zdaněna práce, že máme velmi
vysoké sociální odvody. Není tedy v čase hospodářského růstu prostor pro to zlevnit práci tím, že by byly
sníženy odvody na sociální pojištění?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Já jsem mluvil nedávno dvakrát s generálním tajemníkem OECD, jednou v Paříži, podruhé v Praze, a snažil
jsem se mu vysvětlit, že cenu práce musíme, pane redaktore, počítat jako agregát. To znamená vedle odvodů, o
kterých mluvíte, tedy pojištění, tam také musíte samozřejmě zahrnout i reálnou mzdu. No, a jistě víte, že
například reálná mzda v České republice je zhruba třicetiprocentní ve srovnání s reálnou mzdou v sousedním
Německu. Já plně uznávám, že nějaký rozdíl musí být, ale uznejte zase vy, že tento rozdíl je poněkud příliš
vysoký, když vezmete do úvahy produktivitu práce v obou zemích. Tam ten rozdíl tak velký není. Jinými slovy,
když vezmete dohromady tento agregát, odvody a reálnou mzdu, no tak zjistíte, že jsme pořád spíše v té dolní
polovině Evropské unie.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Co by tedy vláda měla dělat pro zvyšování mezd v České republice?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------To dělají podnikatelé. Uznávám, že vláda k tomu částečně přispívá zvýšením minimální mzdy, které plně
podporuji, ale daleko vyšší efekt má nedostatek pracovních sil, a proto jsem řekl, že ty mzdy zvyšují
podnikatelé, nikoli z dobré vůle, ale prostě proto, že jim jinak nic jiného nezbývá, neboť by jim utekli
zaměstnanci a pokud dokonce shánějí nové zaměstnance, tak je musejí přetahovat z jiných podniků.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Ani například lidem nebo rodinám s těmi nynějšími příjmy byste nesnižoval daně?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Pane redaktore, kdybyste znal daňovou zátěž v naší zemi, tak byste zjistil, že rodiny s nejnižšími příjmy už dnes
žádné daně neplatí. Opakuji ještě jednou, rodiny s nejnižšími příjmy už dnes žádné daně neplatí. Tečka.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Čili ta daňová progrese, jak je u nás de facto nastavena, je podle vás dostatečná a v pořádku a nevidíte prostor
pro změny?
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Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Chraň Bůh, daňová progrese u nás téměř vůbec neexistuje, s výjimkou takzvané solidární přirážky, která je 7
procent a která se týká pouze lidí s měsíčním příjmem nad 100 tisíc korun. Když mluvíme o skandinávském
modelu, no tak tam samozřejmě je daňová progrese, například ve Švédsku je mezní sazba pro ty nejbohatší
příjmové skupiny 56 procent.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Hostem v dnešním Interview Plus je prezident republiky Miloš Zeman. Pane prezidente, začátkem roku na
ministerstvu vnitra začalo působit Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Podle ministerstva vnitra má za
cíl mimo jiné odhalovat také dezinformace na internetu. Pořád si myslíte, že jde o nástroj cenzury na internetu,
když to úředníci ministerstva odmítají?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Ale samozřejmě, že ano a já vám dám naprosto jeden konkrétní příklad. Česká spořitelna nedávno prohlásila,
že proto, že nějaký server byl označen za dezinformační, no tak v něm Česká spořitelna nebude inzerovat. Ale
kdo má právo označovat nějaký server za dezinformační a tedy nepřímo poškozovat odejmutím inzerce činnost
tohoto serveru? Jak říkal velký Mao Ce-tung, pane redaktore: "Já jsem pro to, aby kvetlo 100 květů," bohužel
velký Mao potom dodal, že mezi květy nepatří jedovaté býlí, ale ta první myšlenka, ať kvete 100 květů, byla jistě
sympatická, jak uznáte. Takže ať lidé, kteří nejsou idioti, s výjimkou některých novinářů a některých politiků, ať
lidé si sami mezi těmito servery vyberou, vyslechnou jejich argumentaci a rozhodnou se, kdo z nich má
pravděpodobně pravdu. To, co Milan Chovanec teď navrhuje, je představa, že 15 ministerských úředníků bude
mít monopol na pravdu, a to často ve velmi komplikovaných věcech, ve kterých se nevyznají ani vlastní experti,
a to tito úředníčci určitě nejsou.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Není na druhou stranu věcí jakéhokoliv soukromého podniku, kde bude či nebude inzerovat?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Samozřejmě, ale nesmí to učinit na základě udání cenzurního úřadu.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Ale proč mluvíte cenzuře, když ten odbor na ministerstvu vnitra nebo to nově vzniklé centrum nebude vypínat
internet nebo nebude blokovat žádné stránky?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Vy si ..., velmi naivní, pane redaktore, vy si opravdu myslíte, že jediná forma cenzury je vypínání internetu? To
je až to krajní, mezní řešení. Já jsem vám právě dal konkrétní příklad, že cenzura může spočívat i v tom, že
jemným nátlakem přinutíte některé inzerenty, aby v některých serverech neinzerovali.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Vy jste sám, pane prezidente, zmínil, že některé problémy nemají jednoznačnou nebo jednoduchou odpověď.
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Většina problémů.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Jak by se tedy lidé měli orientovat nebo není namístě nějakým způsobem pomoci se vyznat v té záplavě
informací, které dnes a denně čelíme?
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Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Tak to je velmi pěkná otázka, a protože já mám rád konkrétní příklady, tak vám dám příklad na téma, o kterém
se teď hodně diskutovalo. Vy jste možná také sledoval boj o Aleppo, kde dvě strany se vzájemně obviňovaly, že
vraždí civilisty. No, tak buď požádáte těch 15 úderníků z ministerstva vnitra, aby jeli do Aleppa a aby tam na
místě prověřili, jak to vlastně je. Uznejte, že to je naprosto nesmyslný požadavek, nehledě na to, že těchto
případů máte desítky, ne-li stovky. No, a druhá možnost je sledovat protikladné, opakuji ještě jednou,
protikladné informační zdroje. A vlastním selským rozumem si mezi nimi vybrat. Já jsem to udělal v případě
Aleppa a mohu vám sdělit, že moje odpověď zní, že civilisty vraždily obě strany, ale jestliže budete zaujatý,
jakože část novinářů zaujatá je, vzpomeňte si, jak Česká televize byla volebním štábem Hillary Clintonové, tak
vždycky si vyberete jenom jeden jediný informační zdroj a budete ignorovat ten protikladný.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Na druhou stranu v tom Centru proti terorismu a hybridním hrozbám by neměli pravděpodobně pracovat
novináři, pokud vím, ale ...
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Ale proboha, pan politický geograf Romancov, tedy manžel paní Romancovové, se vydává za novináře,
minimálně za televizního novináře.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Tak pan Romancov je, pokud vím, politickým geografem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, tudíž
akademik, ale to jsem úplně teď nechtěl rozebírat, pane prezidente, spíše mě zajímá, když mluví koordinátorka
nově vzniklého Centra proti terorismu a hybridním hrozbám paní Romancovová o tom, že budou ověřovat
informace, které mohou být zásadním nebezpečím pro Českou republiku, tak jestli to opravdu není na místě, že
by měly vyhodnocovat ty informace, kde, jak jste sám řekl, může být velmi těžké pro normálního, běžného
konzumenta těch informací najít ten původní zdroj nebo tu faktičnost té informace.
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Já si myslím, že je to naprostá drzost nebo, chcete-li to naznačit zdvořileji, neúměrné sebevědomí. Židé tomu
říkají chucpe, no, a proč. Protože informace, které jsou skutečně nebezpečné pro bezpečí České republiky, jsou
většinou publikovány zpravodajskými službami, ke kterým tito úředníci nebudou mít přístup, neboť by jinak
porušili zákon. Podívejte se, já jsem zrovna teď přečetl čtyři šifry. Podle jedné se na našem území potlouká jistý
člověk z Magrebu, nesmím uvést jeho jméno, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s teroristickými
islámskými organizacemi. Vy si opravdu myslíte, že tuhle informaci bude mít paní Romancovová? Samozřejmě,
že ne.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Je teď namístě takovouto informaci zveřejňovat ve vysílání Českého rozhlasu, nemůže to vyděsit veřejnost?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Právě proto jsem, právě proto jsem neřekl jeho jméno. To už by bylo porušení a jestliže jenom řeknu, že je z
Magrebu, tak vy jistě víte, že Magreb zahrnuje Maroko, Tunisko, Alžírsko a dokonce Libyi, tak tato informace je
natolik neurčitá, že nikoho kromě tohoto člověka neohrožuje, ale já bych si dokonce přál, aby byl ...
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------No, ale naznačujete ...
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Plné znění zpráv
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... ohrožen.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Naznačujete určité riziko na území České republiky, jestli tato informace není nestrategická?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Naznačuji určité riziko. Není to strategická informace, to samozřejmě, že ne.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Její zveřejnění, její zveřejnění.
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Ale dal jsem vám to jako konkrétní příklad, zdroje informací, dokonce jsem neuvedl ani, jaká tajná služba to je.
My jich máme, jak jistě víte, víc, nedával jsem žádné konkrétní parametry včetně jména, ale na druhé straně
jsem na to upozornil právě pro to, že mě tato informace za A znepokojila a za B, protože se domnívám, že tím
odpovídám na vaši otázku, to jest, že paní Romancovová a její spolupracovníci, protože těžko může operovat
se zprávami tajných služeb, tuto informaci mít nebude. Čili jaké dezinformace bude odhalovat?
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Pane prezidente, když jste tak kritický k tomu vzniku Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, proč jste
nepřipomínkovali, respektive vaše kancelář Audit národní bezpečnosti, ze kterého de facto vychází potřeba
zřídit takovéto centrum?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------No, tak to připomínkovala kancelář a právní oddělení a já sám jsem se o existenci tohoto oddělení dozvěděl až
před několika dny a jakmile jsem se o něm dozvěděl, tak jsem na to reagoval ve svém vánočním poselství právě
dnes odpoledne, vy to budete vysílat až zítra, ale dnes odpoledne ...
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Dnes jsme ve středu 11. února, ano.
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Jsme ve středu. Tak na jeho žádost přijímám pana ministra vnitra Chovance. Mimochodem, aniž bych vystřílel
munici, kterou mám připravenou na pana ministra vnitra, budu mu citovat také expertízy, jako je například
generál Andor Šándor nebo jako je bezpečnostní analytik Jan Schneider nebo jako je sociolog Jan Keller, který
mimochodem napsal kouzelnou, ironickou poznámku: "Nebylo by lépe, aby nad tímto oddělením bylo na
ministerstvu vnitra zřízeno ještě jedno oddělení, které bude prověřovat pravdivost informací tohoto oddělení
proti dezinformacím."
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------A přes to všechno, pane prezidente, tedy vaše kancelář připomínkovala ten Audit národní bezpečnosti?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------To já opravdu nevím. Moje kancelář samozřejmě připomínkuje desítky materiálů, ale ať to připomínkují zejména
právníci z hlediska zákonů. Těžko to mohou připomínkovat, pokud se to netýká přímo Hradu z hlediska
bezpečnosti.
Michael ROZSYPAL, moderátor
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-------------------Protože pokud jste tak kritický a mluvíte o cenzuře internetu, jestli jste ty poznámky neměl vznést ještě před tím,
než to centrum vzniklo?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Ale to bych o tom musel vědět, pane redaktore, a uznejte, pokud to nevíte, že materiály, a to se netýká jenom
zákonů, to se týká podzákonných norem, které připravují jednotlivé ministerstva, ne jenom vláda jako celek, se
počítají týdně na 50 bodů. Týdně na 50 bodů. Já to náhodou vím proto, protože jsem dělal premiéra, musel jsem
každý týden těch 50 bodů řešit, ale ...
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Tomu plně rozumím, pane prezidente.
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------... jako prezident je, díkybohu, nemusím řešit teď.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Ale podle ministerstva vnitra jste byl prostřednictvím své kanceláře podrobně informován o práci na Auditu
národní bezpečnosti, z něhož ta doporučení založení centra vychází.
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Tak je to trošku alibismus. V každém případě ministerstvo vnitra mně teprve před týdnem, možná před osmi
dny, abych byl přesný, poslalo materiál, který má 55 stránek a který jsem si pečlivě prostudoval.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Tajné služby ve Spojených státech tvrdí, že hackerskými útoky Rusko ovlivnilo prezidentské volby ve Spojených
státech. K tomu vy už jste se vyjádřil. Nicméně mě zajímá, jestli vidíte podobné riziko před volbami v České
republice?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Žádné, naprosto žádné, pane redaktore, tady musím konstatovat, že nějaká ruská, uralská skupina tvrdila, že
před 4 lety, když tady byly minulé prezidentské volby, sem z Uralu poslal 90 ruských expertů. Dopustili se jedné
trapné chyby, a sice, že tito hackeři, aby dosáhli mého vítězství v prezidentských volbách před 4 lety, narušili
počítačový systém pro sčítání hlasů. Drobná chybička se vloudila, protože jak víte, u nás se hlasy sčítají ručně.
A teď k vaší otázce. Podívejte se, Donald Trump naprosto přesně reaguje a říká: "Co je to za zpravodajské
služby, které před časem se stoprocentní jistotou sdělovaly, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení?"
Dokonce Colin Powell, tehdejší ministr, teď nevím, jestli zahraničí nebo obrany, to je jedno ...
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Zahraničí.
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Tak na Radě bezpečnosti velmi přesvědčivě mluvil na toto téma a nakonec se ukázalo, že to byl žvást. Já bych
dokonce, když jsem byl tím premiérem, tak na rozdíl od Helmuta Kohla, který byl pověstný tím, že zprávy
Bundesnachrichtendienst házel nečtené do koše, tak já jsem zprávy našich zpravodajských služeb pečlivě
přečetl a poté jsem je hodil, pane redaktore, do koše.
Michael ROZSYPAL, moderátor
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Vraťme se, prosím, tedy do České republiky. Ředitel Národního bezpečnostního úřadu ...
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Ale jsme, jsme v České republice.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------... Dušan Navrátil, který by měl vést úřad pro kyberbezpečnost, řekl Hospodářským novinám, že rizika
hackerských útoků v České republice jsou reálné, určitě více než válka, co si o tom myslíte?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Každá liška svůj ocas chválí. Stanu-li se šéfem oddělení, které bude zabezpečovat kybernetická bezpečnost,
pak samozřejmě hrozba kybernetické bezpečnosti vzroste do větších rozměrů, než když šéfem takového
oddělení nejsem. To je ovšem u všech institucí, žádnou nevyjímaje.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Na druhou stranu Bezpečnostní informační služba ve svých výročních zprávách v té veřejné části několik let v
řadě upozorňuje na riziko ruských dezinformačních informací a na ruský vliv v České republice, takže vy to
riziko nevidíte?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------No, víte, dezinformační informace je kontradikcí o in adjectu, ale zanechme teď terminologických sporů a
řekněte mi, jak jakékoli hackerské útoky, a teď nemluvím jenom o Rusku, ať už pocházejí z jakékoli strany,
jakkoli poškodily Českou republiku? Jak třeba narušily energetickou síť nebo cokoli jiného, jinými slovy, já o
takových útocích nevím a přitom se o takovém nebezpečí mluví už řadu a řadu let.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Takže když například výroční zpráva ...
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Vy jste mi neodpověděl na otázku, uveďte mi nějaký příklad úspěšného hackerského útoku v České republice.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Já se vás, pane prezidente, jenom ptám na to, o čem píše Bezpečnostní informační služba ve své výroční
zprávě za rok 2015, kde například stojí, a teď cituji: "V roce 2015 v České republice nejvýrazněji působily
zpravodajské služby Čínské lidové republiky a Ruské federace. Ruskými prioritami pro rok 2015 byly operace
vedené v rámci informační války v kontextu ukrajinské a syrské krize a dále politická, vědecko-technická a
ekonomická rozvědka."
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Dobře. Takže to, že ruská strana se pokoušela prostřednictvím svých serverů přesvědčit o svém pohledu na
ukrajinskou krizi anebo teď v poslední době na syrskou krizi, konkrétně podporu prezidenta Asada, je naprosto
normální, stejně tak se americká strana snažila přesvědčit o svém pohledu, který byl mimochodem velmi
inkonzistentní, protože kolísal mezi podporou Asada a bombardováním Asada, no, ale vzpomeňte si na
chemické zbraně v Sýrii, ale to bysme zabřehli do příliš velkých podrobnosti. Čili tohle to, milý pane redaktore,
dělají všechny, ani ne zahraniční zpravodajské služby, ale všechny mediální agentury na celém světě, včetně
České republiky.
Michael ROZSYPAL, moderátor
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Říká prezident Miloš Zeman, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane prezidente, ve svém vánočním
poselství jste řekl, že největším investorem ve Spolkové republice Německo je Čína a ve vašem víkendovém
rozhovoru pro Blesk vyvanuly určité pochybnosti, kdy se vás tazatel ptal na zdroje této informace. Můžete tedy
říci, z čeho jste čerpal tuto informaci?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Samozřejmě, že ano, i když mě překvapuje, že redaktor Českého rozhlasu jednak nečetl tiskovou zprávu
tiskového mluvčího, jednak nesledoval jeho dnešní tiskovou konferenci ...
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Ano, můžete to říct, prosím, posluchačům, kteří to ne všichni museli sledovat či číst?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Takže ano, kdybyste si to přečetl, tak bych to říkat nemusel, ale rád to jak vám, tak vašim posluchačům řeknu.
Zdrojem je agentura Reuters a konkrétně Čína, která v roce 2013 i 2014 výrazně zaostávala, se stala první v
roce 2016, měla 65 reálných projektů. Druhé jsou Spojené státy, 61 projektů, a na třetí zemi už jsem zapomněl.
Nicméně tiskový mluvčí to publikoval jak v tiskové zprávě, tak na dnešní tiskové konferenci.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Čili ale jde o počet projektů, nikoliv o proinvestované peníze, je to tak?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------No, dobře, ale ty projekty se samozřejmě váží na konkrétní proinvestované peníze.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Říká prezident Miloš Zeman, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane prezidente, americký deník New
York Times koncem roku napsal článek s titulkem "Jak Rusové platí za své hry v jiných zemích", kde píše, že
váš poradce Martin Nejedlý funguje jako spojka mezi vámi a Kremlem a New York Times píše, po ruské pomoci
při splácení dluhů společnosti Lukoil Aviation Czech, který pan Nejedlý ze 40 procent vlastnil, podle New York
Times ruský Lukoil poslal tomu českému ve třech splátkách 180 milionů korun a deník se táže, zda část těchto
peněz nemohla být zaplacena na splátku dluhu Lukoil ve výši 32 milionů 600 tisíc korun poté, co pan Nejedlý
jako jednatel firmy prohrál spor ohledně prodeje leteckého oleje. Ze zprávy o likvidaci firmy podle New York
Times vyplývá, že pan Nejedlý nezaplatil nic. Víte vy, kdo zaplatil za něj tu třicetimilionovou pokutu?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Samozřejmě, že ne. Ale na druhé straně, já jsem ten článek v New York Times četl, celý, ne jenom nějaké
výňatky, no, a zaprvé vám mohu říci, že 25. září minulého roku New York Times uveřejnil redakční článek, proč
by Donald Trump neměl být americký prezident. Říkám to proto, protože z toho, když to byl redakční článek,
naprosto jasně vyplývá, že New York Times je poněkud zaujatý. V tom článku, který jste celý necitoval, se
dokonce říká, že i Donald Trump je agentem Kremlu, což mimochodem je úsloví, který se údajně týká i mě,
říkám údajně. Takže teď odpovídám na vaši otázku. Zaprvé Martin Nejedlý není žádnou spojkou mezi mnou a
Kremlem z takového prostého důvodu, že žádnou takovou spojku vůbec nepotřebuju. Teď nedávno jsem si
vyměnil dopisy s prezidentem Putinem, které se týkaly přípravy antiteroristické rezoluce na Radě bezpečnosti
OSN, protože zase pojedu na Valné shromáždění. Za druhé mě samozřejmě nezajímá, jak hospodařila Lukoil
Aviation, protože to není moje firma. Martin Nejedlý není zaměstnancem prezidentské kanceláře, nepobírá zde
plat, ale pozor, není ani jednatelem už asi rok této společnosti. No, a jestliže tedy centrála Lukoilu poslala na
splacení tohoto dluhu své pobočce nějaké prostředky, už bez účasti Martina Nejedlého, tak je to normální
obchodní operace, jako dělá každá matka vůči svým dcerám. A poslední poznámka k povznesení vašich
znalostí, Lukoil je rusko-americká firma, takže můžete klidně tak tvrdit, že Martin Nejedlý je americký agent.
Michael ROZSYPAL, moderátor
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-------------------Pane prezidente, jakou tedy má funkci pan Nejedlý ve vašem týmu? Je pravdivá ta informace, která v tom
článku také byla, že má kancelář tady na Pražském hradě?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Má kancelář, ale jak jsem vám řekl, není placen a jeho funkce je omezena na problematiku energetiky, což je
problematika, ve které se velmi dobře vyzná a několikrát to v jednotlivých jednáních prokázal.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Pane prezidente, vy jste 27. října roku 2013 v České televizi řekl, cituji: "Tak Vratislav Mynář si především bude
muset urychleně dodělat prověrku. Nastupují dvě možnosti. Buď si tu prověrku dodělá, to znamená, že ji
dostane, pak zůstane kancléřem, anebo ji nedodělá a pak přestane být kancléřem a já si budu shánět kancléře
nového." Konec citace. Jsou to více než 3 roky, stále, pokud mám správné informace, prověrku nemá. Co se
tedy změnilo, že je stále pan Mynář kancléřem?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Změnilo se to, že jako každý občan, protože i on je občanem, požádal o soudní přezkum rozhodnutí Nejvyššího
bezpečnostního úřadu, což byste měl také vědět, a tento soudní přezkum dosud nebyl ukončen. No, a já bych
jenom konstatoval, že jsem jasně řekl, že v případě, když tento soudní přezkum za A bude neúspěšný, tedy z
hlediska kancléře, tak že věřím, že v hradní kanceláři bude mít důstojné místo, to jsem řekl zhruba v téže době,
ale že už nebude kancléřem. A za druhé, že si za to může sám, protože vy vůbec netušíte, že kancléř
nepotřebuje prověrku, žádný zákon mu to neukládá. Tohle naši tupí novináři vůbec nevěděli.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Vždyť vy jste řekl, že když prověrku mít nebude, že si budete shánět nového kancléře, já jsem vycházel z vašich
slov.
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Ano, takže říkám, může si za to sám, jak jsem vám před půl minutou řekl, protože z frajeřiny si řekl o ten
nejvyšší stupeň prověrky, což je Přísně tajné. Odborníci z Národního bezpečnostního úřadu, které nebudu
jmenovat, říkali: "Kdyby si, blbec, řekl o prověrku na stupeň Tajné, tak to dostane." No, četl jsem ty podklady
před 20 lety, v opilosti najel do sloupu místního rozhlasu, jo, a tak dále, a tak dále. Dobře. Tohle všechno beru.
Čili opakuji ještě jednou, žádnou prověrku ze zákona nepotřebuje, a když si o ni z frajeřiny řekl na ten nejvyšší
stupeň a když soudní přezkum dopadne v jeho neprospěch, bude za to muset zaplatit.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Prezident Miloš Zeman je hostem v exkluzivním Interview Plus na Českém rozhlase Plus. Pane prezidente,
příští týden nás čeká inaugurace nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, což bude pravděpodobně
jedna z velkých událostí tohoto začínajícího roku. Když Donald Trump tvrdil v kampani "Amerika opět na prvním
místě", neobáváte se toho, že Spojené státy budou příliš izolacionistické a co to bude znamenat případně pro
Českou republiku?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------No, teď si sám dokonale odporujete. Já bych se jenom vrátil jednou větou k tomu předchozímu konstatování, že
každá liška svůj ocas chválí, to znamená, když jste prezidentem Ameriky, chcete, aby Amerika byla největší.
Když jste prezidentem Číny, chcete, aby Čína byla největší, to je přece naprosto přirozené. Ale řekl jsem, že si
odporujete v tom, že nemůžete být současně první a současně izolacionista, jo, to je prostě ve vzájemném
rozporu. Vzpomeňte si, že Američané měli svého času takzvanou Monroeovu doktrínu, která byla v podstatě
izolacionistická, vzpomeňte si, že nechtěli vstoupit ani do první, ani do druhé světové války. U té první je k tomu
přiměla Lusitanie, u té druhé Pearl Harbor, jo, ale zpočátku i Franklin Delano Roosevelt sliboval, že Amerika do
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války nepůjde. Ano, v americké politice bylo období izolacionismu, zejména v 19. Století, ale chcete-li být první
na světě, nemůžete být, pane redaktore, izolacionista.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Dá se, pane prezidente, odhadnout, co přinese prezidentství Donalda Trumpa konkrétně pro Českou republiku?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------No, já si myslím, že především bychom se měli ptát, co přinese pro světovou politiku. Řekl bych, větší energii,
větší tah na branku, důraznější postup vůči islámskému terorismu, důraznější postup vůči ilegální migraci, a
protože Česká republika vyjadřuje nesouhlas s islámským terorismem i s ilegální migrací, viz spor o migrační
kvóty, tak je logické, že to pomůže i postojům České republiky, případně Visegrádské čtyřky.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Příští týden by měl v České republice skončit americký velvyslanec Andrew Schapiro, rozloučíte se s ním?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Já se neloučím s odcházejícími velvyslanci, takže nevidím důvod, proč bych se měl loučit s panem Schapirem.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Loni jste mi, pane prezidente, v Interview Plus řekl, že uprchlickou vlnu do Evropy organizuje Muslimské
bratrstvo a argumentoval jste tím, že to víte od marockého ministra zahraničí a korunního prince Spojených
arabských emirátů, na což například ředitel Orientálního ústavu Akademie věd pan Beránek řekl, a teď ho cituji:
"Je těžké komentovat absurdní výrok. Možná by bylo zajímavější ptát se, proč prezident pomáhá šířit právě tuto
fámu právě v tuto dobu." Stále si za tím tvrzením stojíte?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Podívejte se, informaci, kterou jsem vám citoval, mně opravdu neřekl ředitel orientálního institutu. Řekl mně jí,
mimochodem za přítomnosti několika lidí, za A marocký ministr zahraničí, který byl tady v Praze, za druhé mně
ji říkal, a také za přítomnosti několika lidí, konkrétně třeba Hynka Kmoníčka, ředitele mého zahraničního odboru,
korunní princ emirátů a mezitím, jo, se tato informace objevila ještě z několik dalších zdrojů, takže až se budu
pana ředitele orientálního úřadu potřebovat na něco zeptat, tak nebudu vážit cestu do Spojených arabských
emirátů, kde zřejmě o Muslimském bratrstvu vůbec nic nevědí a s důvěrou se obrátím na pražský informačně
impotentní zdroj.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Mě spíš zajímá, jestli ty zdroje jsou relevantní, protože například Petr Pavel, předseda Vojenského výboru
NATO, v reakci na toto vaše tvrzení řekl, že uprchlickou krizi nikdo jednotně nekoordinuje a že jde o spekulaci,
které analýzy zpravodajců nenasvědčují.
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Analýzy zpravodajců, těžko říci, v některých zprávách se hypotéza o Muslimském bratrstvu objevuje, ale já už
jsem tady citoval své pochybnosti vůči analýzám zpravodajců. A já jsem vám tady citoval už před rokem, a teď
se to jenom opakuje, i když je to ještě rozsáhlejší, dva špičkové arabské státníky, kteří by o tom měli, pane
redaktore, něco vědět.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Na druhou, náš zpravodaj na Blízkém východě například řekl, že vládnoucí rodina ve Spojených arabských
emirátech je posedlá brojením proti Muslimskému bratrstvu.
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Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------No, tak vidíte, no, tak to je snad další důkaz, že když je někdo posedlý, řekněme, nepřátelstvím vůči
Muslimskému bratrstvu, takže pro to musí mít nějaký konkrétní důkaz.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Říká prezident Miloš Zeman, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane prezidente, v letošním roce nás
čekají sněmovní volby. Vnímáte českou společnost jako rozdělenou?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Milý pane redaktore, přehled vašich otázek vyvolává lehký úsměv na mé tváři, protože mně řekněte, která
společnost není rozdělena. Může to být totalitní společnost, ale tam to rozdělení je taky, pouze není vidět na
povrchu. Teď jsme měli americké prezidentské volby. Jistě uznáte, že například americká společnost je také
rozdělena. No, a stejně tak je rozdělena česká společnost jako jakákoliv jiná společnost. Prostě to, co jste řekl,
je takzvaný truismus, to znamená banální pravda. Opakuji vám ještě jednou, každá společnost je rozdělená, a
to nikoli pouze před volbami, ale kdykoliv v průběhu své existence.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------A máte ambici, pane prezidente, se pokusit o to tu společnost spojovat nebo snažit se ji spojit?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------No, byly případy, kdy jsem se ji snažil spojovat, konkrétně když byl spor mezi ministry Chovancem a Babišem.
To udělat mohu jako prezident, a to jsem taky udělal. Možná, že se tím dokonce podařilo zabránit odchodu ANO
do opozice, a tedy udržet Sobotkovu vládu. Ale pokud se domníváte, že mám ambici spojovat českou
společnost tím, že přijdu na tribunu Sparty a budu říkat: "Ať žije Sparta a mějte rádi Slavii." A pak přejdu na
tribunu Slavie a budu říkat: "Ať žije Slavie a mějte rádi Spartu," tak takovou blbost, pane redaktore, opravdu v
životě neudělám.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------A vnímáte se, pane prezidente, jako někdo, kdo tu společnost ještě více rozděluje, než je rozdělená?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Ne, já občas říkám lidi, lidem, že někteří, někteří konkrétní lidé jsou hloupí, ale snažím se uvést argumenty.
Zcela nedávno jsem prohlásil, že někteří ministři české vlády jsou ekonomičtí analfabeti, ale současně jsem pro
to uvedl argument, který se týkal rozpočtového přebytku. Takže ne jenom kritika, ale argumentace té kritiky.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Letos nás s největší pravděpodobností čeká ukončení intervencí České národní banky. Nevidíte zpětně na
intervencích něco pozitivního? Že pomohly českému exportu nebo že pomohly ekonomickému růstu?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------No, to se velmi často v laické veřejnosti říká. Podívejte se, vidíte něco pozitivního na dopingu, na anabolických
steroidech například? Tak jistě vám narostou svaly, nepochybně. Dokonce podáte krátkodobě vyšší výkon, no,
a intervence České národní banky jsou takovými anabolickými steroidy, které zvyšují krátkodobě účinek, ale
dlouhodobě vedou k zaostávání, protože odpočíváte na kurzovém polštáři znehodnocené měny.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Čili co se podle vašeho názoru stane, až ty intervence skončí, poškodí to například dlouhodobě český export?
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Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Zcela určitě dojde ke krátkodobé oscilaci, podobně jako nedávno došlo ve Švýcarsku, protože tam se švýcarská
centrální banka dopustila téže chyby jako Česká národní banka. Na rozdíl od naší tuto chybu poměrně rychle
uznala, vrátila se tedy k tržním hodnotám, no, ale protože jako ten skok představoval asi tak třicetiprocentní
fluktuaci, tak švýcarský frank, což byla kdysi velmi důvěryhodná měna, poněkud znejistěl, ale na druhé straně
musím říci, že teď už se situace opět uklidnila a švýcarská měna se chová normálně.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Pane prezidente, zmínil jsem, že nás čekají sněmovní volby. Dvě nejsilnější politické strany jsou spolu ve vládě,
jak to ovlivní podle vás to předvolební období, které nás čeká?
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------No, tak to, že jsou spolu ve vládě, vůbec neznamená, že by spolu nesoupeřily často o jednoho a téhož voliče, to
se stává v jakékoli koaliční vládě, dokonce i tam, kde ty strany jsou programově příbuzné. A nelze tak úplně
tvrdit, že by sociální demokracie, hnutí ANO, ale i lidovci byli programově příbuzné. Vezměte si například
současné protesty lidovců vůči rodinné politice paní ministryně Marksové.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Říká prezident republiky Miloš Zeman, který byl hostem v exkluzivním Interview Plus. Pane prezidente, děkuji
vám za rozhovor.
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Bylo mně potěšením, pane redaktore. Příště trochu lepší přípravu.
Michael ROZSYPAL, moderátor
-------------------Od mikrofonu se Českého rozhlasu Plus se loučí Michael Rozsypal.
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Na shledanou.

Trump vs. CNN: Spor o pravdu a lež kolem ruských vlivů
12.1.2017

ct24.cz str. 00
silhanj

Svět

Těžké váhy mocenského a mediálního světa proti sobě. Televize CNN se ohradila proti kritice ze strany
Donalda Trumpa. Ten kritizoval dřívější zprávu o údajném sběru kompromitujících materiálů na Trumpa v
Rusku. Informace byla podle vedení CNN „pečlivě zdrojovaná“ a „výrazně se odlišovala od rozhodnutí serveru
BuzzFeed publikovat nepodložený dokument“. Středeční mediální téma č. 1 nyní zpochybnil také šéf
zpravodajských služeb James Clapper.
Trump, který středeční konferenci řídil, odmítl zpravodaji CNN Jimu Acostovi dát slovo. „Vy ne, vy ne, vaše
organizace je příšerná,“ okřikl Trump novináře, který se ve vzrušené atmosféře zoufale snažil položit otázku.
„Nebuďte hrubý, nedovolím vám otázku, vydáváte vymyšlené zprávy,“ řekl Trump. Nešťastný Acosta si ještě
stačil postěžovat, že prezident se chová nevhodně.
Donald Trump refuses to take a question from CNN's senior White House correspondent @Acosta
https://t.co/LosQWNqS6N https://t.co/oI9qWnOiRa&mdash; CNN Politics (@CNNPolitics) January 11, 2017
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Reakce největší zpravodajské TV značky světa přišla následně. „Rozhodnutí CNN publikovat pečlivě
zdrojovanou zprávu o činnosti naší vlády se dost liší od kroku Buzzfeedu zveřejnit nepodložený dokument. Tým
Donalda Trumpa to dobře ví, “uvedla televize na svých stránkách.
„Za naší prací si jednoznačně stojíme. Představuje jádro ochrany prvního dodatku ústavy, v tomto případě
informování občanů o vnitřním fungování jejich vlády,“ dodává televize.
Z 35stránkového dokumentu prý nepublikovala žádné detaily, protože je neměla potvrzené.
CNN ve vyjádření také vyzvala členy Trumpova týmu, aby konkrétně uvedli, co ze zpravodajství považují za
zavádějící a nepřesné.
přehrát
video
První Trumpova tisková konference od listopadových voleb
Zdroj: ČT24

Zpráva o údajném kompromitujícím materiálu na Trumpa v USA vyvolala bouřlivé diskuse. Podle
nepotvrzených zpráv tajných služeb USA prý tak chtěla Moskva Trumpa v budoucnu vydírat. Kreml toto
obvinění rozhořčeně popřel.
Server Buzfeed celou zprávu tajných služeb zveřejnil – její pravost ale nebyla potvrzena. Sama redakce
potvrdila, že o pravdivosti obsahu se dá pochybovat. Americké tajné služby měly dokumenty prý předložit
Trumpovi, stejně jako dosluhujícímu prezidentu Obamovi, minulý týden.
Materiál se například zmiňuje o Trumpově večírku s prostitutkami v prezidentském apartmá moskevského
hotelu, kde dříve nocoval dosluhující šéf Bílého domu Barack Obama, o magnátově korupčních aktivitách v
Číně a v dalších rozvíjejících se zemích či o schůzce Trumpova právníka Michaela Cohena s ruskými
představiteli v Praze.
Zvětšit obrázek
Zmenšit obrázek
Zvětšit obrázek na celou obrazovku
Zdroj: Reuters
Kritikou nešetřil ani Trump. Podle něj jde o „podvodnou záležitost,“ kterou dali dohromady „nemocní lidé“.
Postup médií, která zprávu zveřejnila, je „absolutně odporný“.
Nejvyšší představitel tajných služeb James Clapper nyní vyzval Trumpa, aby informaci jednoznačně označil jako
nepravdivou. Ve středu večer se přitom ve svých vyjádřeních spíše mírnil.
Newyorský server BuzzFeed, který se většinou soustřeďuje na společenské a technologické informace, nazval
prezident „pokleslou hromadou odpadků“.
Trump má s americkými médii nevyrovnaný vztah a příliš příležitostí k získání informací jim nedává. Na
veřejnost se obrací přes Twitter, tiskovou konferenci ve středu uspořádal poprvé po půl roce.
Nově zvolený prezident také ve středu poprvé připustil, že Rusko mělo svou stopu v kyberútocích na USA
během voleb – nebylo prý ale jediné. Trump proto chce vytvořit novou strategii bezpečnosti. Během jeho
úřadování prý bude mít Moskva k USA „větší respekt“ a podobné kroky si propříště rozmyslí.
přehrát
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video
Amerikanista: Po inauguraci se musí Trump ve výrocích více hlídat

„Každá tajná služba si vytváří kompromitující materiály, které ale většinou ani nechce použít. Jejich hlavní
cena nespočívá v tom, že je rozvěsíte všude na Youtube, ale dáte dotyčným signál, že ty informace máte a že je
můžete použít,“ říká amerikanista z Fakulty sociálních věd UK Kryštof Kozák.
Pro Rusko byl magnát prý ideálním kandidátem i vzhledem k vyhrocené výměně slov s lídry amerických tajných
služeb. „Ameriku vnitřně rozdělil a dál ji oslabuje. Například to, že vystoupí proti ředitelům FBI, CIA či NSA, tedy
čtyřem nejdůležitějším mužům z bezpečnostních služeb…Jaký obraz Ameriky to asi v zahraničí vytváří,“ dodává
Kozák.
Trump dlouhé týdny hovořil o tom, že s Ruskem nemá jakékoliv vazby. Právě CNN ale nyní přišla s několika
důkazy, týkajících se spolupořádání soutěže Miss Universe, kontaktů s ruskými podnikateli nebo obchodních
dohod.
Po své inauguraci přitom musí být Trump ve svých výrocích mnohem obezřetnější. Poté co oficiálně složí
přísahu, by se mu zavádějící slova nemusela vyplatit.
„Nezapomínejme na institut impeachementu (sesazení prezidenta)… Kdyby bylo nějaké slyšení, tak on musí
mluvit pravdu. Kdyby řekl nějakou lež, která by se potvrdila, tak to by ho mohlo stát i prezidentský úřad,“
upozornil amerikanista.

URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2010625-trump-vs-cnn-spor-o-pravdu-a-lez-kolem-ruskych-vlivu

Sesazení Donalda J. Trumpa! Toto musíte číst, zcela vážně to padlo v ČT
12.1.2017

parlamentnilisty.cz
vam

str. 00

O tom, jak mohly hackerské útoky údajně vedené z Ruska ovlivnit americké volby a jaký budou mít dopad na
Donalda Trumpa, mluvil v dopoledním vysílání ČT Kryštof Kozák z katedry severoamerických studií Institutu
mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Donald Trump připustil, že Rusko stálo za hackerskými útoky. Jaký mohl být zájem Rusů ohledně těchto útoků?
„To je z těch zpráv, které byly publikovány, celkem jasné. Ruským dlouhodobým cílem je vnitřně oslabit a
destabilizovat Spojené státy. Navíc víme, že Vladimir Putin si opravdu nepřál, aby se Hillary Clintonová stala
prezidentkou. Dokonce se tam hovoří o jakési osobní antipatii. Z hlediska Rusů byl Donald Trump ideálním
kandidátem, kterého chtěli podpořit. Protože Ameriku vnitřně rozdělil a nyní ji i oslabuje. Například to, že
vystoupí proti šéfovi FBI, šéfovi CIA, šéfovi NSA, který čte všechny naše maily, a ještě Jamesi Clapperovi, který
je šéfem celé té centrály, tak jaký obraz Ameriky to vytváří v zahraničí? Pokud prezident jde proti čtyřem
nejsilnějším mužům z bezpečnostních složek?“ Kozák si myslí, že je dobré, že se to teď oficiálně ví a může se
o tom hovořit. „Protože jestli byl někdo tak naivní a věřil tomu, že mluvčí Kremlu řekne, ne, ne ne, my
nepouštíme do světa žádné informace, tak to byla intelektuální chyba. Samozřejmě, ti lidé, kteří se v tom trochu
pohybují, tak vědí už dávno, že Rusové podporují Marine Le Penovou. Rusové podporovali ultranacionalistické
strany, které mají za cíl rozbít EU. Dává to smysl z ruského geopolitického pohledu. Ale věřit tomu, když někdo
vydává dezinformace, a potom vám říká, ne, ne, já ty dezinformace nevydávám, tak to byla fakt naivita a
bohužel byl naivní prezident Obama,“ uvedl Kozák.
Donald Trump k tomu řekl, že to není nic, co by nedělaly jiné státy, a jmenoval při tom Čínu. „Na určité úrovni to
samozřejmě dělají i Spojené státy. Také mají tajné služby,“ uvedl Kozák a pokračoval: „Já nemám bezpečnostní
prověrku, tak tomu tolik nerozumím. Pokud se bavíte s lidmi, kteří tu bezpečnostní prověrku mají, tak
samozřejmě, že každá tajná služba si vytváří kompromitující materiály, které může vhodně využít. Hlavní cena
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kompromitujících materiálů nespočívá v tom, že to zveřejníte všude na YouTube. Ale že dáte těm lidem signál,
že ty informace máte a že je můžete použít. Vy je použít nechcete, protože to jsou vaši kamarádi, a jen chcete,
aby pracovali na některých projektech s vámi. Zároveň to video z moskevského hotelu existuje.“ Vysvětlil také,
jak jednoduchý někdy hackerský útok může být: „Ale když se podíváte na případ Johna Podesty, což je jeden z
šéfporadců Hillary Clintonové, tak ten hacking funguje tak, že vy dostanete e-mail, který vypadá, že je od
Gmail.com, a žádá, zvyšte si úroveň zabezpečení, zadejte nové heslo. Zadáte si nové heslo, a tím pádem
někdo získá přístup do vašeho účtu. Je to takhle jednoduché, není to žádná super sofistikovaná operace.“ Kam
celý skandál s hackerskými útoky povede, je prý těžké odhadovat: „Protože celý skandál vrhá, i z hlediska
politické teorie, hodně divné světlo na legitimitu zvolení Donalda Trumpa. On sám přiznal, že ruský zásah mu
pomohl. Pomohlo mu hlavně to, že Rusové měli stejné materiály shromážděné na republikány i na demokraty. A
to, že se rozhodli použít jenom ty demokratické, tak samozřejmě Donaldu Trumpovi pomohlo. Vyhrál velmi
těsně. A aby si tohle přiznali Trumpovi voliči a americká politická reprezentace, to bude vyžadovat určité
pročištění stolu.“ Může mít tento skandál nějaké důsledky pro samotného Donalda Trumpa, třeba i po
inauguraci? „V USA už se o tom mluví, mají institut odvolání prezidenta. On si musí dát velký pozor na to, aby
veřejně nepronesl nějakou zjevnou lež, která by se potvrdila, tak to by ho mohlo stát i prezidentský úřad. A to
bude zajímavé sledovat. Sledoval jsem jeho tiskovou konferenci. On nemůže říct na kameru, že nikdo z jeho
týmu se v průběhu kampaně nesešel s žádným Rusem. To už by bylo moc. On říká, to jsou fake news. A to není
ta zjevná lež. Teď bude dobré sledovat, kdy Donald Trump překročí tu hranici té zjevné lži,“ dodal Kozák.
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sesazeni-Donalda-J-Trumpa-Toto-musite-cist-zcela-vazneto-padlo-v-CT-470973?utm_source=nm&utm_medium=xml

Nejvíce studentů usiluje o medicínu
12.1.2017

Právo

str. 18

Studium

Většina studentů si není moc jistá, kam by po maturitě chtěla zamířit. Pro inspiraci může posloužit průzkum
společnosti Scio, která zmapovala, jak se studenti rozhodují a jaké obory preferují.
Z průzkumu vyplynulo, že nejzajímavějším oborem je medicína, která za posledních pět let předčila i humanitní
vědy.
Do průzkumu bylo zapojeno 3013 studentů ze 105 středních škol, z toho 1644 gymnazistů z 53
gymnázií.
Právě na studenty třetích ročníků gymnázií se průzkum, který proběhl v minulém školním roce, zaměřil.
Podle něj se 18 procent gymnazistů chce dostat na lékařské či farmaceutické obory. Druhým
nejžádanějším oborem jsou pak humanitní, respektive společenské vědy, na které se chce hlásit 14 procent
studentů. Přitom ještě před pěti lety byly preference u těchto dvou oborů přesně opačné.
Třetími nejžádanějšími jsou technické obory, do kterých spadají i studia informatiky. Zájem o ně
vyjádřilo 12 procent studentů, což znamená v porovnání se situací před pěti lety posun o jeden procentní bod.
U většiny ostatních oborů došlo k poklesu zájmu o dva až tři procentní body. Na ekonomiku,
management, marketing by se chtělo dostat devět procent mladých lidí, na přírodovědný obor osm procent a na
práva sedm procent.
Mírně stoupla v očích gymnazistů pedagogika, kterou by chtělo studovat rovněž sedm procent studentů.
Proti roku 2011 se jedná o rozdíl jednoho procentního bodu.
Průzkum také potvrdil, že většina studentů si není příliš jistá, jakým směrem chce nasměrovat svou
budoucnost. Gymnazisté až z 53 procent připustili, že nevědí, na jakou fakultu si podají přihlášky. U ostatních
typů škol jich bylo dokonce 70 procent.
Vědí ale, podle čeho se budou rozhodovat. U gymnazistů hraje největší roli kvalita školy. Ta je důležitá
pro 63 procent. Druhým nejvýznamnějším faktorem je poloha školy, pro 39 procent studentů má význam to, ve
kterém městě škola sídlí.
Třetím nejsilnějším ukazatelem je, jak snadno se dá v daném oboru uplatnit v praxi. Tato perspektiva je důležitá
pro zhruba třetinu studentů. Často také berou studenti ohled na prestiž fakulty, možnosti zahraničních stáží,
platové ohodnocení v budoucí profesi, šance dostudovat, ale také je zajímá, jestli je na škole přátelská
atmosféra.
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Nejméně dají na rady rodičů
Méně už dají na doporučení známých, úroveň vybavení fakulty, na to, jestli je náročnost studia přiměřená a jak
je škola dostupná. Méně než deset procent zohledňuje, zda jsou na škole nebo se na ni hlásí spolužáci a
kamarádi.
Pouze pět procent vychází z doporučení a zkušeností učitelů svého gymnázia. A jen tři procenta berou v
potaz doporučení a zkušenosti rodičů.
Například studentka Kristýna Hrdličková z Gymnázia Budějovická v Praze chce hlavně studovat obor,
který je jí blízký.
„Nejdůležitější je pro mě zájem o obor. Chci, aby mě studium bavilo. Doporučení kamarádů a známých,
kteří mají se školou zkušenosti, má pro mě také velkou váhu. A v neposlední řadě je pro mě klíčové, aby byla
škola v Praze, protože nechci odcházet z místa bydliště. Uplatnění na pracovním trhu mě při výběru školy tolik
netrápí, protože věřím, že zaměstnavatelé hledají lidi, kteří mohou nabídnout víc než jen školu,“ citovali
studentku autoři průzkumu.
Nejlepší studenti jdou na matematiku
Pro studenta Gymnázia Ostrov Lukáše Tamchyna je ale budoucí uplatnění podstatnější.
„Školu si vybírám primárně podle svého zaměření a sekundárně podle pravděpodobnosti pracovního
uplatnění v oboru,“ uvedl.
Také ale bude brát v potaz výsledky národních srovnávacích zkoušek, které pořádá Scio. Jeho testy totiž
zohledňuje u přijímaček řada škol, například Právnická fakulta a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy,
Fakulta architektury Českého vysoké -ho učení technického v Praze (ČVUT) nebo Fakulta sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně.
„Přihlášky na vysoké školy budu podávat až podle svých výsledků v prvním termínu ná -rodních
srovnávacích zkoušek. Pokud budou dostatečně dobré, podám přihlášku pouze na školu, na kterou doopravdy
chci. Po -kud ale výsledky nebudou podle mých představ, zvážím podání přihlášek na více škol,“ uvedl student.
V rámci národních srovnávacích zkoušek vyplňují studenti také test obecných studijních předpokladů,
který je obdobou IQ testu, takže se na něj nedá připravit jako třeba na test z matematiky. Patří do něj například
analýza textu, práce s informacemi, schopnost argumentace, základy numerického myšlení nebo orientace v
grafech.
Test studijních předpokladů byl předložen také účastníkům průzkumu a na základě jeho výsledků autoři
průzkumu zmapovali, na jaké obory si dělají ambice nejlepší a nejslabší žáci.
Gymnazisté, kteří dosáhli v průměru nejlepších výsledků, se chtějí hlásit na matematickofyzikální obory.
Na druhém místě se umístily přírodovědné obory a na třetím lékařská a farmaceutická zaměření.
Pro studenty s nejslabšími výsledky byly nejzajímavější zdravotnickosociální obory. „Tady je však nutno
zdůraznit, že u těchto uchazečů jsou klíčové jiné kompetence, jako je sociální cítění, ochota pomáhat apod.,“
podotýkají autoři průzkumu.
***
Zájem gymnazistů o vysokoškolské obory v %
Obor
2011
2016
Lékařský/farmaceutický 14
18
Společenskovědní/humanitní 18
14
Technický (i IT)
11
12
Ekonom./manag./market. 12
9
Přírodovědný
10
8
Právnický
10
7
Pedagogický
6
7
Pro 63 procent gymnazistů hraje největší roli kvalita školy
O autorovi| Stránky připravil Jiří Mach
Foto autor| Ilustrační foto PRÁVO – Petr Marek
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Think-tank Evropské hodnoty
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ČRo Plus

str. 01

15:35 Zaostřeno

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
moderátorka
-------------------Think-tank Evropské hodnoty funguje už víc než 10 let. Donedávna je ale znal jen málokdo. Malá instituce se
zaměřovala především na evropskou politiku, sledovala činnost europoslanců i eurokomisařů. Pak se ale začala
orientovat na aktuální témata, podporovala protiruské sankce po vpádu na Ukrajinu a hájila vstřícný přístup
bruselských elit k evropské uprchlické krizi. Tím začaly Evropské hodnoty dráždit mnohé české politiky, hlavně
ty euroskeptické a národovecké. Největší pozornost na sebe ale malý think-tank strhl v momentě, kdy rozjel svůj
klíčový projekt Kremlin Watch a začal se věnovat tématu ruské propagandy a desinformačních kampaní v
Česku. Od té chvíle stojí za kritiku i prezidentu Miloši Zemanovi. Od mikrofonu vás zdraví Marie Bastlová a Jana
Klímová.
Jakub JANDA, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty
-------------------Dámy a pánové, dobré ráno. Dovolte mi vás přivítat na půdě Poslanecké sněmovny. Já se jmenuju Jakub
Janda, jsem zástupcem think-tanku Evropské hodnoty, který dnešní seminář, exkurzi pořádá.
Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
moderátorka
-------------------Zahajoval letos na jaře Jakub Janda z think-tanku Evropské hodnoty svoji konferenci o nebezpečí ruské
propagandy a šíření desinformací v českém prostředí, tedy k tématu, které je pro tuto neziskovou organizaci
klíčové a které už zhruba rok sleduje v rámci svého projektu nazvaného Kremlin Watch. Atraktivní téma vyvolalo
téměř obratem obrovský zájem médií i politiků, ale také silnou kritiku. Evropské hodnoty totiž v rámci své
činnosti vytvořily seznamy takzvaných prokremelských webů, které podle nich šíří či dokonce vytváří
desinformační a manipulativní obsah. Mezi téměř 4 desítky portálů ale zařadily i weby, na kterých často
publikuje řada politiků a prezident Miloš Zeman jim s oblibou poskytuje rozhovory, a začaly také sledovat, kdo z
politiků desinformační portály čte, případně dál šíří jejich zprávy, a také to, kdo tam inzeruje. Za to přišla téměř
okamžitá kritika. Mimo jiné z Pražského hradu. A to jak ústy prezidenta Miloše Zemana, tak i ústy jeho mluvčího
Jiřího Ovčáčka.
Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta Miloše Zemana
-------------------Nejzásadnější výhradou je zcela jednoznačné propojení na konkrétní politickou stranu. A co je zarážející, je
finanční fungování Evropských hodnot. Dochází k částečnému financování prostřednictvím ministerstev, která
má ve správě sociální demokracie. A ať je to ministerstvo školství nebo jiná ministerstva, dochází k určitému
zavázání se této neziskové organizace. A to je velmi nebezpečná záležitost už z toho hlediska, že Poslanecká
sněmovna přijala jasná pravidla financování volebních kampaní.
Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
moderátorka
-------------------Prezidentův mluvčí přitom naráží na jedno ze slabých míst Evropských hodnot. Podle údajů na transparentním
účtu totiž desetinu jejich loňského pětimilionového rozpočtu tvoří peníze přijaté od českých ministerstev, a to
těch pod správou ČSSD. Právě spolupráce s ministerstvy podle Ovčáčka zásadně nabourává nezávislost a
důvěryhodnost spolku při sledování desinformací a propagandy.
Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta Miloše Zemana
-------------------Toto má být práce svobodných českých médií. Svobodná česká média mají upozorňovat například na to, když
někdo zveřejní falešnou zprávu.
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Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
moderátorka
-------------------Práce Evropských hodnot má ale mezi politiky i své zastánce. K největším patří předseda Vojenského výboru
NATO generál Petr Pavel, velká část zástupců TOP 09, kteří se účastní i řady konferencí či seminářů, nebo
Ovčáčkem zmiňované liberální křídlo sociální demokracie. Ostatně tam jde částečně i o oficiální spolupráci.
Janda byl totiž konzultantem pro otázky bezpečnosti při sestavování vládního auditu národní bezpečnosti.
Jedním z výsledků auditu je mimo jiné založení Centra proti terorismu a hybridním hrozbám při ministerstvu
vnitra. To má upozorňovat také na desinformace. Konkrétně ty ohrožující vnitřní bezpečnost země. Jandovu
práci si ale chválí třeba také státní tajemník pro evropské záležitosti, reprezentant onoho liberálního sociálnědemokratického křídla Tomáš Prouza.
Tomáš PROUZA, státní tajemník pro evropské záležitosti
-------------------Čili k ruské propagandě financované z různých stran prezentované řadou velikých, u kterých by to člověk ani
nečekal, není nutné s tím tématem zacházet, a to, co dělají Evropské hodnoty velmi dobře, že dokáží sehnat
partnery v zahraničí. Dokáží dát dohromady lidi ze Skandinávie, lidi z baltských zemí, lidi ze střední Evropy i lidi
ze Spojených států, tak, aby ta reakce na ruskou propagandu byla co nejsladěnější.
Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
moderátorka
-------------------Kolem práce Evropských hodnot se ale nevedou jen politické debaty, nýbrž i ty odborné. Do nich zasáhli loni v
listopadu i někteří akademici. 8 z nich v dopise pro Lidové noviny zpochybnilo hlavně příliš ideologický přístup v
závěrech jednotlivých studií. Jedním z kritiků byl třeba Ondřej Ditrych z Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy.
Ondřej DITRYCH, Fakulta sociálních věd UK
-------------------Oni směřují k určité interpretaci ideologické světa kolem nás, jako příklad zvolil scénaristickou studii, kterou
Evropské hodnoty publikovaly na sklonku loňského roku, tuším v listopadu, jsou to scénáře bezpečnostního
prostředí pro léta 2016 až 19. A studie obsahuje pouze katastrofické scénáře, přiřazuje jim absurdně vysoké
pravděpodobnostní hodnoty, v jednom tom scénáři se hovoří třeba o občanské válce, do níž se propadne
Francie a ulice francouzských měst se budou podobat Bejrútu a celej ten scénář má pravděpodobnost 60 %,
nebo se tam hovoří o útoku jaderném na pobaltské země, na neobydlené oblasti v pobaltských zemích, a
pravděpodobnost tam je 30%. To znamená ...
Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
moderátorka
-------------------A to považujete za nesmysl.
Ondřej DITRYCH, Fakulta sociálních věd UK
-------------------Já to považuji za jednak nesmysl a jednak taková studie vykresluje určitý obraz budoucnosti, který vede k
nějaké společenské úzkosti.
Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
moderátorka
-------------------Benjamin Tallis z Ústavu mezinárodních vztahů a šéfredaktor časopisu New Perspectives o výzkumech
Evropských hodnot říká, že je nebere vážně.
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Benjamin TALLIS, Ústav mezinárodních vztahů, šéfredaktor časopisu New Perspectives
-------------------Protože jsou to především politiky motivovaná hodnocení, než aby šlo o dobře provedený a vyvážený výzkum
bezpečnostních otázek. Například jejich procentní hodnocení předpokládané pravděpodobnosti války v Evropě
je prostě směšné. Jak co se týče základů výzkumu, tak závěrů. Respektive bylo by to směšné, pokud by to
politici nebrali vážně.
Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
moderátorka
-------------------Kritický je Tallis i k činnosti institutu na poli mapování ruské propagandy.
Benjamin TALLIS, Ústav mezinárodních vztahů, šéfredaktor časopisu New Perspectives
-------------------Můžete určitě říci, že by mohlo být užitečné zmapovat aktivity propagandy a že by mohlo být užitečné zmapovat
falešné zpravodajské webové stránky, ale pak musíme mít na paměti, že i oni sami jsou propagandističtí.
Nemusejí nutně šířit falešné zprávy, oni šíří falešný výzkum. A to, co já považuji za falešné experty. Takže
možná bychom je měli do tohoto popisu zahrnout také. Vážnější problém je, že intenzivní zaměření na Rusko,
které přinášejí, odvádí pozornost od velmi vážné práce, která se musí udělat uvnitř České republiky. Vidíme, že
se zde projevily problémy s demokracií, s veřejnou sférou, se střetem zájmů u českých politiků.
Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
moderátorka
-------------------Popularita a citlivá témata Evropských hodnot, což jsou kromě ruské propagandy také vliv migrace a islamismu
na bezpečnost evropských států, mají i odvrácenou stranu. Jak říká Jakub Janda, organizace se už musela
potýkat i s útoky na své sídlo. Sám Janda pak čelil i osobnímu útoku. Na podzim 2015 totiž někdo umístil na
internet erotický shot pro gaye, který Janda natočil před 10 lety coby student. Janda autenticitu videa přiznal a
označil jej za své mladické selhání. Rozhodl se ale, že bude ve veřejné práci pokračovat. Jeho kritici však
dodnes neváhají v debatě o práci Evropských hodnot Jandovi zmíněné selhání připomínat. Ostatně naposledy
tak učinil prezident Miloš Zeman ve svém vánočním projevu.
Miloš ZEMAN, prezident ČR
-------------------A nepřál bych si, aby jakýsi pornoherec už dnes sestavoval seznamy nepohodlných nebo dokonce
zakázáníhodných internetových serverů.
Marie BASTLOVÁ, moderátorka
-------------------Řekl prezident v pasáži, v níž kritizoval vznik už zmíněného Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. A
mimo jiné i na prezidentovu kritiku se teď zeptá Jana Klímová, která si k rozhovoru pozvala právě zástupce
ředitele Evropských hodnot Jakuba Jandu.
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
-------------------Váš program Kremlin Watch, který mapuje desinformační weby, je trnem v oku prezidenta Miloše Zeman, a jak
jsme nakonec před chvílí slyšeli. Co vám problesklo hlavou, když ve vánočním poselství pronášel svá slova o
jakémsi pornoherci, který sestavuje zakázáníhodné weby?
Jakub JANDA, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty
-------------------Pan prezident prakticky uznal to, že práce, kterou děláme, je relevantní a má i takovou politickou důležitost, že
pokud vím, tak já a ještě Donald Trump jsme byli jedinými dvěma konkrétními osobami, na které bylo
poukázáno v panu, v projevu pana prezidenta. Což jistě jenom ukazuje to, čemu, co on považuje za důležité. A
to, že my jsme se snažili během posledních, řekněme, dvou let to téma nepřátelského zahraničního vlivu a
desinformací dostat na tu veřejnou, politickou a i vládní agendu, tak to jenom pan prezident potvrdil, že se nám
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to podařilo. To znamená, že uznal, že naše role, byť my jsme jenom nevládní organizace, je evidentně tak
významná, že on na ni potřebuje poukazovat.
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
-------------------To, že jste jednou vystoupil ve vašem osudovém erotickém shotu pro gaye se objevilo na veřejnosti zhruba před
rokem a půl, což bylo vlastně krátce poté, kdy jste hodně rozdával rozhovory pro média, v nichž jste kritizoval
politiky včetně prezidenta za to, že šíří ruskou propagandu. Uvažoval jste před tím, než začnete vlastně veřejně
vystupovat, že toto je vaše slabé místo, které se může proti vám použít ve veřejném prostoru?
Jakub JANDA, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty
-------------------Určitě je to slabé místo, mě osobně to mrzí, mrzí mě to kvůli mým blízkým, kvůli instituci, kterou zastupuju, je to
určitě moje osobní selhání. A když jsme nad tím přemýšleli i s mými kolegy a blízkými, tak jsme si řekli, že
člověk, který selže, tak by měl dostat druhou šanci, nebo aspoň to oni mi říkali, a že to stojí za to, to zkusit. A
evidentně se nám podařilo, nebo mně osobně, to, že sice někteří moji oponenti, naši oponenti na nás mohou
skrze toto útočit, ale nepodařilo se jim nás nebo mě osobně zdiskreditovat. My jsme za rok 2016 měli přes tisíc
mediálních výstupů v českém tisku, a to znamená, že nějaká naše veřejná role, teď jenom čistě z pohledu
veřejné debaty, nikoliv nějakého reálného politického vlivu, se ještě násobně zvětšila meziročně. To znamená,
že se nepodařilo mě osobně zdiskreditovat.
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
-------------------Prezident vás konkrétně zmínil ve svém projevu jako další příklad snahy cenzurovat internet, kdy na prvním
místě jmenoval nové Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, a tedy desinformacím, to začalo pracovat
nyní od nového roku na ministerstvu vnitra. Vy jste se jako Evropské hodnoty nebo vy osobně nějak podílel na
koncepci tohoto centra nebo vůbec na jeho záměru vzniku, na jeho práci?
Jakub JANDA, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty
-------------------My jsme se jako nevládní odborná instituce snažili, řekněme poslední dva roky, dostat toto téma do nejenom
obecného povědomí, ale k tomu, aby česká vládní administrativa se postavila k této nové hrozbě, která byla
dlouhodobě zde podceňována. To se zaprvé podařilo dlouhodobě, nebo obecně, a potom velmi konkrétně já
osobně jsem byl vybrán českými bezpečnostními institucemi na začátku roku 2016, abych byl externím
konzultantem pro ten audit národní bezpečnosti, který vláda teď aktuálně dokončuje. A to znamená, že jsem se
podílel na formulaci doporučení, ale to je jenom nějaká role, řekněme, externího konzultanta. Samozřejmě, že
vláda se rozhoduje za sebe, nerozhoduje o ní žádná nevládní organizace. To znamená, že to byla moje osobní
role, velmi konkrétně v tom vládním procesu. A teď je to na tom, co vláda se rozhodne. My působíme, řekněme,
venku, nejsme součástí české vládní administrativy, jsme nevládní organizace, která se ale snaží ovlivňovat to,
kam bude pozice české vlády směřovat. A každý může dělat to samé, co my, a záleží na tom, jak bude
úspěšný.
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
-------------------Dalo by se říct, co byla ta hlavní motivace pro založení institutu Evropské hodnoty, to bylo, pokud se nemýlím,
tedy již v roce 2005, u toho vy jste zřejmě asi ještě nebyl, protože vám bylo zřejmě tak 15 let. Nicméně co byla
ta myšlenka a kdo ho vlastně založil?
Jakub JANDA, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty
-------------------Založila ho tehdy skupina studentů, jeden ze spoluzakladatelů je dnes ředitelem, Radko Hokovský, a řekněme,
v té době to byla motivace hlavně začít pořádnou politickou debatu o tom, co Česká republika chce v Evropské
unii, kam vstoupila v roce 2004. A řekněme, ta osobní motivace u těch lidí, jak já je znám, a dodneška
přetrvává, je to, že vlastně cítíme takovou spoluzodpovědnost za ten stát. Přestože jsme nevládní organizace,
tak, řekněme, v nějakém to Havlovském konceptu, řekněme, toho, že občané mají právo a měli by mluvit do
politiky, přestože sami nekandidují třeba, a tak by to měli dělat. A to je to, o co my jsme se snažili už od toho
roku 2005. A to se snažíme dodneška. Prostě snažíme se ovlivňovat, kam Česká republika bude směřovat. A ...
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Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
-------------------A vy jste v institutu od roku 2011? Je to tak?
Jakub JANDA, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty
-------------------Ano, je to tak. Od roku 2011 jsem se začal já osobně angažovat, v té době při studiích, a řekněme, že jsem
začal na nějaké samozřejmě nižší pozici, a postupem času se nám podařilo přesměrovat, řekněme, začít se
věnovat skutečně bezpečnostním tématům spojeným, řekněme, s islamismem, terorismem, migrací a právě
třeba tím nepřátelským ruským vlivem v posledních letech.
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
-------------------A kde byste řekl, že se to zlomilo, kdy to zaměření institutu se začalo více koncentrovat na jistý boj proti ruské
propagandě či na monitoring prokremelských zdrojů?
Jakub JANDA, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty
-------------------To je jeden, jeden, jeden ze tří programů, které my máme, kromě toho máme program pro soudržnou
společnost, který se věnuje právě té migraci, terorismu, potom, řekněme, občanské vzdělávání na školách, a ta
třetí věc je právě ten program Kremlin Watch. A ten se věnuje zejména tomu nepřátelskému ruskému vlivu.
Začalo to podle mě osobně zhruba v roce 2015, kdy nám došlo, že vlastně v té střední Evropě obecně máme
velký problém s tím, jak tato hrozba je podceňována. A většina našich bezpečnostních a i politických institucí o
tom tématu mnoho nevěděla, nepřišlo jim důležité, a řekli jsme si, že je potřeba to změnit. A rozhodli jsme se, že
vlastně si vytvoříme specializovaný program, protože tato hrozba tady bohužel, se obávám, bude dlouho, a je
třeba to začít dělat seriózně a pořádně. To znamená, abychom rozuměli tomu, jak funguje ta desinformační
scéna, abychom rozuměli tomu, jaké jsou zájmy Ruské federace tady u nás v Česku, abychom tomu mohli,
řekněme, navrhovat to, jak by český stát měl reagovat.
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
-------------------Děláte to opravdu seriózně, když vás trochu chytím za slovo. Vás právě veřejně kritizovala skupina akademiků,
která poukazovala na to, že závěry některých vašich studií, že byly dělány neprofesionální metodou, nebo že
byly ideologicky interpretovány. Nejste už trochu někde za hranou třeba při některých vašich výstupech?
Jakub JANDA, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty
-------------------My tu kritiku bereme velmi vážně. Myslím, že v něčem jsme určitě nebyli perfektní během minulého roku, to
určitě moc rádi změníme v tento rok, v roce 2017, velmi konkrétně, pokud se budem bavit právě o tomto, tak oni
nás také nařknuli z toho, že jsme, že jsme třeba moc agresivní a říkáme, nebo že jsme zaplevelili český veřejný
prostor slovy, jako je desinformace, což, upřímně řečeno, je standardní terminologie v rámci Severoatlantické
aliance nebo evropských institucí, to znamená, že pouze pokud my jsme více vidět a věnujeme se tomu a
evidentně máme nějaký vliv, tak to úplně není naše chyba. Pokud někdo jiný do toho chce vstoupit, má na to
plné právo, bylo by strašně potřeba, aby tady bylo více nevládních institucí, akademických institucí, které se
budou specificky věnovat jednotlivým částem té hrozby, ale to se teprve pomalu děje.
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
-------------------Občas se objevuje výtka, že vlastně vaše financování ukazuje, že jste placeni za to, abyste se zabývali tématem
ruské propagandy, protože mezi vašemi donory je třeba americká ambasáda, je to izraelská ambasáda, ale je to
třeba i úřad vlády a některá ministerstva. Kdo, vy osobně byste tedy řekl, že je vaším hlavním financiérem a jak
se to promítá do vaší práce? Jako dokážete být objektivní, když třeba máte peníze od americké ambasády a
děláte studii o ruském vlivu?
Jakub JANDA, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty
-------------------Od americké ambasády máme, pokud vím, nebo měli jsme v minulém roce právě podpořenou jednu konferenci
o terorismu, kde nám americké peníze pomohly k tomu, abychom si mohli přivést nějaké americké řečníky.
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Podobně to bylo s izraelskou ambasádou, dlouhodobě je to tak s hodně dalšími ambasádami, například britskou
nebo německou. A to znamená, že to je poměrně logická spolupráce, která funguje takhle ve většině západních
zemích, že když máte nějakou odbornou instituci, která se věnuje třeba bezpečnostním tématům, tak jsou
menší, další třeba vládní instituce, jako jsou ambasády, ministerstva zahraničí jiných států, a my si cíleně
vybíráme ty spojenecké státy, s kterými chceme spolupracovat, kde chceme podporovat ty, řekněme, českoněmecké, česko-americké vazba.
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
-------------------Jak je velký podíl vládních peněz na vašem rozpočtu?
Jakub JANDA, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty
-------------------Za rok 2015 české vládní peníze měly, tuším, 8 % na našem rozpočtu, to znamená velmi malý vliv, a za rok
2016 to je někde okolo 14, 15 %, ještě to není přesně spočítané. To znamená, že když se na to podíváte, na ten
celý balík našeho rozpočtu, který byl zhruba 5 milionů za rok 2016, tak to není vlastně žádný zásadní vliv. My to
takhle chceme cíleně, protože víme, že v našem regionu je velmi důležité, aby instituce nebyla závislá na vládě
finančně, protože se ta vláda může politicky změnit, a potom to může tu danou instituci, tu nevládní, poškodit.
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
-------------------Vy se jmenujete Evropské hodnoty. Dejme tomu, že jde třeba o osobní svobody, demokracii, rovnost v právu,
právo na náboženství jakékoli. Jste přesvědčen o tom, že jsou tyto hodnoty pro nás ohroženy?
Jakub JANDA, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty
-------------------Hm, já si myslím, že jsou, pokud mluvím o nás, a budu mluvit třeba o Češích nebo o České republice.
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
-------------------Hm. A kdo je podle vás ohrožuje nejvíc?
Jakub JANDA, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty
-------------------To bychom tady byli velmi dlouho, ale abych byl jako velmi konkrétně detailní, tak pro nás kromě těch
konkrétních hodnot jsou, je důležité to, jak jsou materializovány zaprvé v české ústavě, zadruhé třeba v platné
bezpečnostní strategii, a tam třeba je stanoveno, že životním zájmem České republiky je politická nezávislost.
To znamená, že jsme suverénním státem. A to je typicky věc, kterou my se snažíme bránit s programem
Kremlin Watch, protože je pro nás důležité, aby české vládní instituce nebyly infiltrovány nepřátelským vlivem.
To znamená právě i třeba ruskými zpravodajskými zájmy. Na to velmi poukazuje například česká
kontrarozvědka, že se to děje. Takže ...
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
-------------------Myslíte si, že je velká hrozba této infiltrace v letošním volebním roce, kdy budou parlamentní volby vlastně na
podzim?
Jakub JANDA, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty
-------------------Myslím si, že je, je zejména v té prezidentské volbě, protože z pohledu těch politických stran na té sněmovní
úrovni, tam vidíme jednoznačné, řekněme, spojence Ruské federace, mezi třeba komunistickou stranou, ale
vlastně většina těch ostatních politických stran naštěstí zatím vidí poměrně jasně ty bezpečnostní hrozby. To
vidíme i během posledního roku, že většina těch politických stran poměrně jasně popisuje, jak vypadá ta ruská
hrozba. To znamená, na té sněmovní úrovni se toho tolik neobávám, v porovnání třeba s tím regionem. Ale na
té prezidentské, to znamená v oblasti té prezidentské volby, si myslím, že ten ruský vliv může být velmi zásadní.
Zejména během té volební kampaně. Protože jsme už viděli v posledních dvou letech po Evropě i po Spojených
státech, jak vlastně vypadá to ruské zasahování do těch voleb. Například v Černé Hoře je dnes vyšetřován
případ, kdy Ruská fe..., instituce Ruské federace podporovaly místní extremisty, kteří údajně plánovali atentát
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na, na černohorského premiéra. Což je věc, která je nepředstavitelná v našem prostředí. Ale vidíme, že takové
věci se mohou dít i blízko k nám.
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
-------------------A bojíte se i vy sám? Setkal jste se třeba s nějakou agresí?
Jakub JANDA, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty
-------------------Mně osobně i mým kolegům je vyhrožováno, proto my velmi úzce spolupracujeme, řekněme, s českou policií a
dalšími bezpečnostními institucemi. Jestli se bojíme? No, každý člověk se občas bojí. To určitě ano. Ale já
myslím, že není důležité, jestli se jenom bojíte, ale jestli vás ten strach pa..., paralyzuje. Protože strach je
přirozený v tom slova smyslu, že člověk vidí hrozbu. A tu my vidíme i třeba na té státní úrovni. To znamená, že
se snažíme, abychom byli co nejlépe zajištěni, ale jsme nevládní instituce, nejsme ministerstvo žádné, nejsme
žádná policie, takže jsou vůči nám hrozby. Naši kolegové v jiných evropských státech, je jim vyhrožováno, jejich
rodinám. To je to, co my určitě můžeme očekávat i v tom středoevropském prostoru. Ale my s tím nehodláme
přestat. Protože prostě ta země je naše, v tom slova smyslu, že, že jsme jejími občany, a kdybychom toho
nechali, tak bysme se prostě vzdali. A to já myslím, že na to vůbec není čas.
Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
-------------------Tolik Jakub Janda z institutu Evropské hodnoty. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje
Jana Klímová a Marie Bastlová.

ANKETA
13.1.2017

Lidové noviny
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Domov

KRYŠTOF KOZÁK
Jak hodnotíte působení odcházejícího velvyslance Andrewa Schapira?
vedoucí katedry amerických studií, Fakulta sociálních věd UK
„V poněkud snobském českém politickém prostředí mu mnoho lidí nedokázalo zapomenout, že je
politickým nominantem, který pomáhal svému spolužákovi Baracku Obamovi s volební kampaní. Není na tom
ale nic špatného. Zvlášť za situace, kdy jeho zástupce je kariérní diplomat. Schapira je mi nakonec trochu líto.
Pan velvyslanec netušil, že tu bude pracovat v době, kdy se rozběhl geopolitický boj o vliv ve střední Evropě, v
němž Schapiro nikoliv vlastním přičiněním sehrál roli hromosvodu protiamerických nálad.“
CYRIL SVOBODA
bývalý ministr zahraničí
„Poznal jsem ho jako aktivního velvyslance s upřímným zájmem o Česko. Jeho limitem bylo, že se
diplomatickému řemeslu učil za pochodu. Některé mediální výstupy nebyly šťastné. Jako zkušený právník by se
jich v soudní síni jistě nedopustil.“
PETR KOLÁŘ
bývalý velvyslanec v USA a Rusku
„Andrewa Schapira vnímám s ohledem na to, jak složitou měl u nás pozici, jako jednoho z těch lepších
velvyslanců. Politická nominace nemusí být na škodu. Schapiro vnímal geopolitickou situaci ve světě tak, jak ji
vnímal i jeho prezident. Obhajoba práv menšin je jistě chvályhodná věc. Osobně bych si býval přál, aby se více
věnoval bezpečnostněpolitickým otázkám.“
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MARTIN STROPNICKÝ
ministr obrany
„Myslím, že to byla pro Schapira náročná mise. Mohl se právem zpočátku domnívat, že má před sebou příjemný
a pracovně zajímavý pobyt v relativním klidu. To se ale vývojem mezinárodní situace rychle změnilo. Navíc tu
vzniklo napětí s hlavou státu a to žádné diplomatické misi neprospívá.“
JIŘÍ OVČÁČEK
mluvčí prezidenta
„Platí zásadní a nepřekročitelná teze. Velvyslanec jakékoliv země nemá právo zasahovat do aktivit prezidenta
republiky.“

Takto se loučí velvyslanec Schapiro. Obama prý na poslední chvíli
obstaral jeho ženě místo ve Washingtonu
13.1.2017

parlamentnilisty.cz
vam

str. 00

Už jen týden má před sebou ve funkci prezidenta USA Barack Obama, současně s ním ale skončí také
velvyslanec USA v Praze Andrew Schapiro. Při té příležitosti o Schapirovi píší dnešní Lidové noviny.
Připomínají, že Schapiro procestoval téměř všechny kraje, s výsadkáři si skočil padákem a v Show Jana Krause
zahrál na kytaru. A kritizoval proruské směřování hlavy státu. Právě proto prezident Miloš Zeman prohlásil, že
má na Hrad dveře zavřené. List také připomíná, že Schapiro v roce 2007 a 2012 pomáhal financovat Obamovu
volební kampaň, za což ho americký prezident v březnu 2014 vyslal do Prahy. Příští středu pořádá Schapiro na
ambasádě rozlučkový večírek, pak již bude balit kufry. Kam má v Americe namířeno, zatím neví ani blízký
okruh lidí, s nimiž v Praze navázal kontakt. „Nechává si to na poslední chvíli, rád by to sdělil všem najednou,
aby se nešířily klepy,“ řekl LN zdroj z diplomatického prostředí. Podle listu bude Schapiro možná do
Washingtonu následovat svou ženu Tamar Newbergerovou, která minulý týden dostala nabídku od Obamy.
Odcházející prezident využil svého práva jmenovat členy některých vládních institucí a velvyslancovu ženu,
civilním povoláním počítačovou vědkyni, poslal do rady Památníku holokaustu (U. S. Holocaust Memorial).
Deník také poukazuje na to, že Schapiro se v Praze učil diplomatické řemeslo za pochodu. I za cenu přešlapů.
„Limitující pro něj byl fakt, že z advokátní praxe rovnou přeskočil na diplomatický post. Třeba jeho kritika
Zemanovy cesty na vojenskou přehlídku v Moskvě byla věcí, která se normálně vzkazuje formou návštěvy,
dopisu nebo nóty. Nikoliv přes média,“ řekl LN bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. „Schapira je mi nakonec
trochu líto. Pan velvyslanec netušil, že tu bude pracovat v době, kdy se rozběhl geopolitický boj o vliv ve střední
Evropě, v němž Schapiro nikoliv vlastním přičiněním sehrál roli hromosvodu protiamerických nálad,“ cituje list
Kryštofa Kozáka, amerikanistu z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Takto-se-louci-velvyslanec-Schapiro-Obama-pry-na-poslednichvili-obstaral-jeho-zene-misto-ve-Washingtonu-471084?utm_source=nm&utm_medium=xml

Schapiro uslyší na odchod píseň
13.1.2017

Lidové noviny str. 03
BLAHOSLAV HRUŠKA

Domov

Americký ambasador se diplomatické řemeslo učil v Praze za pochodu. Trnem v oku byl zvlášť pro Hrad
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PRAHA Americký prezident Barack Obama má před sebou poslední týden v Bílém domě. A poslední dny čekají
v Praze také na jeho někdejšího spolužáka zHarvardu, velvyslance USA Andrewa Schapira. Příští středu
pořádá na ambasádě rozlučkový večírek, pak již bude balit kufry.
Kam má v Americe namířeno, zatím neví ani blízký okruh lidí, s nimiž v Praze navázal kontakt.
„Nechává si to na poslední chvíli, rád by to sdělil všem najednou, aby se nešířily klepy,“ řekl LN zdroj z
diplomatického prostředí.
Nabídka od Obamy
Schapiro ale dost možná bude do Washingtonu následovat svou ženu Tamar Newbergerovou, která minulý
týden dostala nabídku od Obamy. Odcházející prezident využil svého práva jmenovat členy některých vládních
institucí a velvyslancovu ženu, civilním povoláním počítačovou vědkyni, poslal do rady Památníku holokaustu
(U. S. Holocaust Memorial).
Když Schapiro v září 2014 do Prahy přijížděl, byly jeho židovské kořeny jedním z mála pojítek s
Českem. Schapirova matka Raya Czernerová byla pražskou rodačkou a jako malá uprchla s rodiči v září 1939
před nacisty do USA. Její strýc, pražský lékař Erwin Fröhlich, takové štěstí neměl – byl zavražděn v Osvětimi.
Zemi svých předků Schapiro neznal. Ostatně stejně jako diplomatické řemeslo, které se v Praze učil za
pochodu. I za cenu přešlapů. „Limitující pro něj byl fakt, že z advokátní praxe rovnou přeskočil na diplomatický
post. Třeba jeho kritika Zemanovy cesty na vojenskou přehlídku v Moskvě byla věcí, která se normálně vzkazuje
formou návštěvy, dopisu nebo nóty. Nikoliv přes média,“ řekl LN bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda.
Politická nominace ležela v žaludku i prezidentu Miloši Zemanovi, který se otřel o fakt, že Schapiro
spolufinancoval Obamovu volební kampaň. „Sponzorství samotné za korupci nepovažujeme, ale za korupci už
můžeme považovat to, že je pak sponzor odměněn velvyslaneckým postem. Pak lze vyslovit hypotézu, že i pan
Schapiro je zapleten do jistého druhu korupce a jeho boj proti korupci v České republice je poněkud pokrytecký,“
řekl Zeman loni v létě Parlamentním listům (PL).
Schapiro nevstoupil do české politické debaty zdaleka jen na jaře roku 2015, kdy veřejně kritizoval
Zemana za proruské směřování. Angažoval se také v podpoře práv komunity leseb, gayů, bisexuálů a
transgender lidí. A v neposlední řadě ambasador pěstoval i odkaz exprezidenta Václava Havla. Výročí jeho
úmrtí si velvyslanectví připomínalo formou happeningu – vyhrnutými nohavicemi od kalhot.
Ne vždy ale rozporuplné reakce vyvolal jeho aktivismus. Někdy se nechal vtáhnout do hry sám. Třeba
když ho Zeman po oslavě 28. října osočil, že na Hradě vůbec nebyl. Hned vzápětí ovšem Schapiro
„nediplomaticky“ nařčení dementoval.
„Schapira je mi nakonec trochu líto. Pan velvyslanec netušil, že tu bude pracovat v době, kdy se rozběhl
geopolitický boj o vliv ve střední Evropě, v němž Schapiro nikoliv vlastním přičiněním sehrál roli hromosvodu
protiamerických nálad,“ soudí Kryštof Kozák, amerikanista z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Schapirovi příznivci připravili pro ambasadora dárek na rozloučenou. Velvyslanec dostane na památku
video s písní Goodbye Andrew, která je složená přímo pro něj. Tu nazpívá až padesátka lidí v sobotu u Karlova
mostu.
Jakou stopu zanechá v české politice Schapirův nástupce, jasné není. Konkrétní jméno nepadlo. Sám
Zeman by si v Praze přál exmanželku nového prezidenta Ivanu Trumpovou, ta se ale podle zdrojů PL
ambasadorkou nestane. Jisté je to, že pár měsíců povede americké velvyslanectví podle úzu „dvojka“, kterou je
Kelly Adams-Smithová. Výběr Schapirova nástupce nakonec nezávisí jen na Donaldu Trumpovi. Svou roli může
sehrát i odpor Senátu, jenž nominace schvaluje. Právě tam narazil Obama se Schapirovým předchůdcem
Normanem Eisenem, jehož postup senátoři zablokovali. Eisen nakonec do Prahy dorazil až v lednu 2011 poté,
co Obama využil výjimky v ústavě. Téměř dva roky tak byl post v české metropoli prázdný.
Foto autor| FOTO MAFRA – PETR TOPIČ
Foto popis| Andrew Schapiro měl s prezidentem Milošem Zemanem dlouhodobé spory
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Upravený zákon o střetu zájmů teď schytal tolik kritiky, že je třeba se ho zastat.
Lex Babiš je reakcí na bezskrupulóznost ministra financí a jeho novinářské pretoriánské gardy.
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Hlavní političtí komentátoři HN Petr Honzejk a David Klimeš se zákonem nesouhlasí. Jejich polemika je cenná
kvůli tříbení argumentace.
Upravený zákon o střetu zájmů teď schytal tolik kritiky, že je třeba se ho zastat. Platí o něm to, co řekl v roce
1991 ústavní právník Ernest Valko o lustračním zákonu: Kdyby ti, kterých se týká, měli "elementární pocit studu
a výčitek svědomí", nemuseli bychom ho přijímat.
Zákon, pro nějž se vžil nepřesný název lex Babiš, je reakcí na bezskrupulóznost ministra financí a jeho
novinářské pretoriánské gardy. Je projevem bránící se demokracie, která vnímá riziko a rozhodla se vytyčit
hranici nepřijatelného.
Ještě horší, než jsme čekali
Hlavní političtí komentátoři HN Petr Honzejk a David Klimeš se zákonem nesouhlasí. Jejich polemika je cenná
kvůli tříbení argumentace: koneckonců, málokteré téma je pro další vývoj zdejší politiky tak důležité jako
vymezení výběhu pro Andreje Babiše.
Až příliš lehce ale vynechávají základní otázky: Proměňuje se obsah Babišových médií ve prospěch jeho zájmů
a v neprospěch jeho konkurentů? Dosahují jeho společnosti vyšších tržeb nebo zisku v době vládního působení
Andreje Babiše? To je přece výchozí bod každé úvahy o tom, zda zákon sleduje legitimní cíl.
Během podzimu jsem vedl na Fakultě sociálních věd UK v Praze seminář, v němž mladí žurnalisté kazkreslení
v ždý den zkoumali mediálním obsahu deníků Mafra. Výsledek byl ještě horší, než jsme čekali. Zpravodajství
MF Dnes a Lidových novin během podzimu nápadně pozitivně referovalo o práci ministerstev spravovaných
ANO a nápadně negativně o soupeřích, zejména ČSSD a TOP 09 (volbou témat a jazykových prostředků,
volbou zařazení článků, pozitivními nebo naopak konfrontačními rozhovory). Při zavádění elektronické evidence
tržeb se pak Babišova média stala prodlouženou rukou ministerstva financí.
Pokud jde o profit Agrofertu, dokládá ho růst zisku za rok 2015 o 40 % na 8,6 miliardy korun. Týdeník Respekt
spočítal, že od miliardářova nástupu do vlády získal Agrofert tři miliardy korun na dotacích a úlevách.
Z textů obou komentátorů HN plyne, že i oni účel zákona považují za legitimní - avšak způsob regulace za
neracionální či přímo kontraproduktivní. V tom s nimi nesouhlasím.
Přípustný, nikoli nejlepší
David Klimeš trefně vede paralelu s lustračním zákonem. Podobnosti jsou skutečně nápadné. I lustrace se
vztahovaly na jmenované funkce, nikoli volené. Stejně tak se i lustracím vytýkala účelovost a protiústavnost –
nicméně dvakrát obstály v přezkumu Ústavního soudu. Z opačného tábora se naopak lustracím vytýkalo, že je
lze obejít: pozitivně lustrovaný náměstek se stal "jen" poradcem, důstojník mohl sestoupit na nižší hodnost,
akademik dál učil, jen se nemohl stát děkanem. Ale to nebyla nedůslednost zákona; to byl kompromis, k němuž
se v roce 1991 dobrala podivuhodně široká koalice od slovenských konzervativců až po českou demokratickou
levici.
David Klimeš správně uvádí, že ústavní soudci patrně podrobí "lex Babiš" tzv. testu racionality. V něm se
zkoumá, zda zákonná úprava sleduje legitimní cíl (tedy zda není svévolným a zásadním snížením standardu
základních práv) a zda k tomu volí racionální prostředky, byť nikoli nutně nejúčinnější a nejmoudřejší. Tímto
testem podle mě "lex Babiš" projde. Neexistuje žádné základní právo být ministrem. Zákon nezakazuje bohatým
lidem vlastnit média ani vstupovat do politiky – nepřijatelná je teprve až nezvládnutá trojrole ministra, vydavatele
a chemicko-potravinářského magnáta.
Komentátor HN se myslím nechal příliš unést při prosazování své představy o lepším řešení (jak se to leckdy
stává i ústavním soudcům…). Podle něj by se zákaz ucházet se o veřejné zakázky a dotace měl vztahovat
nejen na ministry, ale i na krajské radní. To už však nemá nic společného s testem racionality – v něm jde o to,
zda je řešení přípustné, nikoli zda je nejlepší.
Ale když už o tom mluvíme, komentátorův návrh je podle mě horší, nikoli lepší. Vztáhnout zákaz jen na ministry
má totiž svou logiku: například se tím minimalizuje zásah do politické soutěže, zákonné omezení se takto týká
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jen 15-20 lidí na samé špičce moci. Ministr má nesrovnatelně víc informací i vlivu než krajský radní; rozhoduje o
záležitostech, zakázkách a nařízeních celostátního významu, nikoli regionálního. Ale především: ministr je čistě
jmenovaná funkce, kdežto krajský radní se volí z řad členů zastupitelstva. Návrh Davida Klimeše by proto víc
zasahoval do práv zaručených Listinou základních práv a svobod; Ústavní soud by musel poměřovat právo
vlastnit majetek a právo být volen.
Proč hotely, a nikoli Airbnb
David Klimeš se pozastavuje nad tím, že zákon zakazuje veřejným činitelům kontrolovat zrovna média. Ale
právní řád o zvláštním významu médií vůbec nepochybuje. Média mají svou speciální úpravu v tiskovém nebo
vysílacím zákoně, novináři mají zaručené právo chránit své zdroje informací, v Listině je zákaz cenzury. Média,
právo a politika jsou propojená řemesla, tři podoby veřejné rozpravy.
Z toho vyvstává klasická námitka: proč se tedy zákon týká jen klasických médií, a nikoli internetových? První
důvod je pragmatický: klasická média regulovat umíme, kdežto internetová jen obtížně nebo za cenu příliš
drastických zásahů. Stejně jako umíme snáz regulovat hotely než Airbnb a kamenné sázkové kanceláře snáz
než internetové sázení.
Druhý důvod spočívá v přetrvávajícím významu klasických médií. Eli Pariser, autor knihy o společenských
bublinách na internetu (The Filter Bubble, 2012), poznamenal po nedávných amerických prezidentských
volbách, že vliv sociálních médií se přeceňuje - pro většinu Američanů byly i nyní hlavním zdrojem informací
klasická média. V roce 2015 zaznamenal Facebook meziroční pokles primárního obsahu o pětinu; lidé víc sdílejí
a přeposílají cizí články, než by tvořili vlastní.
Jádrem provozu a prvotním tvůrcem toho, "o čem se mluví", tak pořád zůstávají velká vydavatelství kombinující
klasická a nová média. Zvláště pak v českém prostředí.
Konec relativizací
Klasická námitka zní, že zákaz půjde obejít. Ale ani trestní právo si nedělá ambici, že vymýtí ze světa všechno
zlo. Loupeže jsou zakázány už od Chammurapiho zákoníku, a kupodivu s nimi lidstvo dodnes nepřestalo.
Zákaz však kreslí čáru mezi zákonným a nezákonným. Parlament dal najevo tak silnou vůli ho vymáhat, že se
Andrej Babiš neochotně podrobil a ohlásil převod majetku do tzv. svěřenského fondu, tuzemské obdoby
"slepých trustů". Tím Česká republika opouští společnost Itálie nebo Ukrajiny a posouvá se k světu
anglosaských etických pravidel.
Pokud Petr Honzejk míní, že tvůrci zákona si sami mydlí schody, neboť tím Babišovi pomohou, odpovědí je
ministrovo upřímné vztekání na problémy, které mu zákon působí. Jistěže se může magnát pokusit, aby si
zachoval co největší nepřímý vliv na Agrofert a svá média. Dosud největší politické problémy mu ale
způsobovalo právě obcházení pravidel (například pro čerpání evropských fondů v kauze Čapí hnízdo).
A pokud jde o námitku, že zákazy jen vyrábějí mučedníky: obdobné tvrzení zaznívalo třeba při rozpouštění
Dělnické strany. Ve skutečnosti jí zákaz činnosti zasadil úder, z nějž se nevzpamatovala. Ani lustrace neudělaly
z nikoho mučedníka. "Lex Babiš" jen ukončí relativizaci, kterou se utěšují novináři z Babišova vydavatelství: tedy
že v jiných médiích je to stejné. Ne, není. To jen jejich majitel dosáhl takové koncentrace moci, až se stala
nezákonnou.
Stát rovně v křivých poměrech
Po letošních volbách nás může čekat zrušení zákona a ještě větší zneužívání moci – Andrej Babiš totiž
neprojevil ani špetku sebereflexe a jeho novináři také ne.
Právě proto je ale důležitá polemika, kterou proti zákonu vedou komentátoři HN, u nichž není sporu, že jediným
důvodem jejich nesouhlasu jsou poctivé osobní pochybnosti. Pokud se kvůli Babišovi stanou v médiích poměry
ještě pokřivenější, není řešením zkřivit se do protisměru, ale stát rovně.
Bude klíčové udržet prostor veřejné kritické debaty; je to možná ještě důležitější než celý zákon o střetu zájmů.
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Přímo zvolené bezpečnostní riziko - čtěte ZDE
Zatím můžete bydlet v našich slibech - čtěte ZDE
Jak si tvůrci lexu Babiš namydlili schody sami - čtěte ZDE
Proč to má lex Babiš na štíru s ústavností - čtěte ZDE
URL| http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-65586800-obrana-lex-babis
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Upravený zákon o střetu zájmů teď schytal tolik kritiky, že je třeba se ho zastat.
Lex Babiš je reakcí na bezskrupulóznost ministra financí a jeho novinářské pretoriánské gardy.
Hlavní političtí komentátoři HN Petr Honzejk a David Klimeš se zákonem nesouhlasí. Jejich polemika je cenná
kvůli tříbení argumentace.
Upravený zákon o střetu zájmů teď schytal tolik kritiky, že je třeba se ho zastat. Platí o něm to, co řekl v roce
1991 ústavní právník Ernest Valko o lustračním zákonu: Kdyby ti, kterých se týká, měli "elementární pocit studu
a výčitek svědomí", nemuseli bychom ho přijímat.
Zákon, pro nějž se vžil nepřesný název lex Babiš, je reakcí na bezskrupulóznost ministra financí a jeho
novinářské pretoriánské gardy. Je projevem bránící se demokracie, která vnímá riziko a rozhodla se vytyčit
hranici nepřijatelného.
Ještě horší, než jsme čekali
Hlavní političtí komentátoři HN Petr Honzejk a David Klimeš se zákonem nesouhlasí. Jejich polemika je cenná
kvůli tříbení argumentace: koneckonců, málokteré téma je pro další vývoj zdejší politiky tak důležité jako
vymezení výběhu pro Andreje Babiše.
Až příliš lehce ale vynechávají základní otázky: Proměňuje se obsah Babišových médií ve prospěch jeho zájmů
a v neprospěch jeho konkurentů? Dosahují jeho společnosti vyšších tržeb nebo zisku v době vládního působení
Andreje Babiše? To je přece výchozí bod každé úvahy o tom, zda zákon sleduje legitimní cíl.
Během podzimu jsem vedl na Fakultě sociálních věd UK v Praze seminář, v němž mladí žurnalisté kazkreslení
v ždý den zkoumali mediálním obsahu deníků Mafra. Výsledek byl ještě horší, než jsme čekali. Zpravodajství
MF Dnes a Lidových novin během podzimu nápadně pozitivně referovalo o práci ministerstev spravovaných
ANO a nápadně negativně o soupeřích, zejména ČSSD a TOP 09 (volbou témat a jazykových prostředků,
volbou zařazení článků, pozitivními nebo naopak konfrontačními rozhovory). Při zavádění elektronické evidence
tržeb se pak Babišova média stala prodlouženou rukou ministerstva financí.
Pokud jde o profit Agrofertu, dokládá ho růst zisku za rok 2015 o 40 % na 8,6 miliardy korun. Týdeník Respekt
spočítal, že od miliardářova nástupu do vlády získal Agrofert tři miliardy korun na dotacích a úlevách.
Z textů obou komentátorů HN plyne, že i oni účel zákona považují za legitimní - avšak způsob regulace za
neracionální či přímo kontraproduktivní. V tom s nimi nesouhlasím.
Přípustný, nikoli nejlepší
David Klimeš trefně vede paralelu s lustračním zákonem. Podobnosti jsou skutečně nápadné. I lustrace se
vztahovaly na jmenované funkce, nikoli volené. Stejně tak se i lustracím vytýkala účelovost a protiústavnost –
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nicméně dvakrát obstály v přezkumu Ústavního soudu. Z opačného tábora se naopak lustracím vytýkalo, že je
lze obejít: pozitivně lustrovaný náměstek se stal "jen" poradcem, důstojník mohl sestoupit na nižší hodnost,
akademik dál učil, jen se nemohl stát děkanem. Ale to nebyla nedůslednost zákona; to byl kompromis, k němuž
se v roce 1991 dobrala podivuhodně široká koalice od slovenských konzervativců až po českou demokratickou
levici.
David Klimeš správně uvádí, že ústavní soudci patrně podrobí "lex Babiš" tzv. testu racionality. V něm se
zkoumá, zda zákonná úprava sleduje legitimní cíl (tedy zda není svévolným a zásadním snížením standardu
základních práv) a zda k tomu volí racionální prostředky, byť nikoli nutně nejúčinnější a nejmoudřejší. Tímto
testem podle mě "lex Babiš" projde. Neexistuje žádné základní právo být ministrem. Zákon nezakazuje bohatým
lidem vlastnit média ani vstupovat do politiky – nepřijatelná je teprve až nezvládnutá trojrole ministra, vydavatele
a chemicko-potravinářského magnáta.
Komentátor HN se myslím nechal příliš unést při prosazování své představy o lepším řešení (jak se to leckdy
stává i ústavním soudcům…). Podle něj by se zákaz ucházet se o veřejné zakázky a dotace měl vztahovat
nejen na ministry, ale i na krajské radní. To už však nemá nic společného s testem racionality – v něm jde o to,
zda je řešení přípustné, nikoli zda je nejlepší.
Ale když už o tom mluvíme, komentátorův návrh je podle mě horší, nikoli lepší. Vztáhnout zákaz jen na ministry
má totiž svou logiku: například se tím minimalizuje zásah do politické soutěže, zákonné omezení se takto týká
jen 15-20 lidí na samé špičce moci. Ministr má nesrovnatelně víc informací i vlivu než krajský radní; rozhoduje o
záležitostech, zakázkách a nařízeních celostátního významu, nikoli regionálního. Ale především: ministr je čistě
jmenovaná funkce, kdežto krajský radní se volí z řad členů zastupitelstva. Návrh Davida Klimeše by proto víc
zasahoval do práv zaručených Listinou základních práv a svobod; Ústavní soud by musel poměřovat právo
vlastnit majetek a právo být volen.
Proč hotely, a nikoli Airbnb
David Klimeš se pozastavuje nad tím, že zákon zakazuje veřejným činitelům kontrolovat zrovna média. Ale
právní řád o zvláštním významu médií vůbec nepochybuje. Média mají svou speciální úpravu v tiskovém nebo
vysílacím zákoně, novináři mají zaručené právo chránit své zdroje informací, v Listině je zákaz cenzury. Média,
právo a politika jsou propojená řemesla, tři podoby veřejné rozpravy.
Z toho vyvstává klasická námitka: proč se tedy zákon týká jen klasických médií, a nikoli internetových? První
důvod je pragmatický: klasická média regulovat umíme, kdežto internetová jen obtížně nebo za cenu příliš
drastických zásahů. Stejně jako umíme snáz regulovat hotely než Airbnb a kamenné sázkové kanceláře snáz
než internetové sázení.
Druhý důvod spočívá v přetrvávajícím významu klasických médií. Eli Pariser, autor knihy o společenských
bublinách na internetu (The Filter Bubble, 2012), poznamenal po nedávných amerických prezidentských
volbách, že vliv sociálních médií se přeceňuje - pro většinu Američanů byly i nyní hlavním zdrojem informací
klasická média. V roce 2015 zaznamenal Facebook meziroční pokles primárního obsahu o pětinu; lidé víc sdílejí
a přeposílají cizí články, než by tvořili vlastní.
Jádrem provozu a prvotním tvůrcem toho, "o čem se mluví", tak pořád zůstávají velká vydavatelství kombinující
klasická a nová média. Zvláště pak v českém prostředí.
Konec relativizací
Klasická námitka zní, že zákaz půjde obejít. Ale ani trestní právo si nedělá ambici, že vymýtí ze světa všechno
zlo. Loupeže jsou zakázány už od Chammurapiho zákoníku, a kupodivu s nimi lidstvo dodnes nepřestalo.
Zákaz však kreslí čáru mezi zákonným a nezákonným. Parlament dal najevo tak silnou vůli ho vymáhat, že se
Andrej Babiš neochotně podrobil a ohlásil převod majetku do tzv. svěřenského fondu, tuzemské obdoby
"slepých trustů". Tím Česká republika opouští společnost Itálie nebo Ukrajiny a posouvá se k světu
anglosaských etických pravidel.

Plné znění zpráv

88
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

Pokud Petr Honzejk míní, že tvůrci zákona si sami mydlí schody, neboť tím Babišovi pomohou, odpovědí je
ministrovo upřímné vztekání na problémy, které mu zákon působí. Jistěže se může magnát pokusit, aby si
zachoval co největší nepřímý vliv na Agrofert a svá média. Dosud největší politické problémy mu ale
způsobovalo právě obcházení pravidel (například pro čerpání evropských fondů v kauze Čapí hnízdo).
A pokud jde o námitku, že zákazy jen vyrábějí mučedníky: obdobné tvrzení zaznívalo třeba při rozpouštění
Dělnické strany. Ve skutečnosti jí zákaz činnosti zasadil úder, z nějž se nevzpamatovala. Ani lustrace neudělaly
z nikoho mučedníka. "Lex Babiš" jen ukončí relativizaci, kterou se utěšují novináři z Babišova vydavatelství: tedy
že v jiných médiích je to stejné. Ne, není. To jen jejich majitel dosáhl takové koncentrace moci, až se stala
nezákonnou.
Stát rovně v křivých poměrech
Po letošních volbách nás může čekat zrušení zákona a ještě větší zneužívání moci – Andrej Babiš totiž
neprojevil ani špetku sebereflexe a jeho novináři také ne.
Právě proto je ale důležitá polemika, kterou proti zákonu vedou komentátoři HN, u nichž není sporu, že jediným
důvodem jejich nesouhlasu jsou poctivé osobní pochybnosti. Pokud se kvůli Babišovi stanou v médiích poměry
ještě pokřivenější, není řešením zkřivit se do protisměru, ale stát rovně.
Bude klíčové udržet prostor veřejné kritické debaty; je to možná ještě důležitější než celý zákon o střetu zájmů.
Přímo zvolené bezpečnostní riziko - čtěte ZDE
Zatím můžete bydlet v našich slibech - čtěte ZDE
Jak si tvůrci lexu Babiš namydlili schody sami - čtěte ZDE
Proč to má lex Babiš na štíru s ústavností - čtěte ZDE
URL| http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-65586800-obrana-lex-babis

Ideologové, nebo odvážní bojovníci s propagandou? Think tank Evropské
hodnoty dráždí politiky
13.1.2017 zpravy.rozhlas.cz str. 00 domaci
Marie Bastlová,Jana Klímová, dab
Think tank Evropské hodnoty má za sebou raketový vzestup. Zatímco ještě nedávno ho téměř nikdo neznal, za
loňský rok se o něm objevilo v médiích přes tisíc zmínek, prezident Miloš Zeman na něj zaútočil ve svém
vánočním projevu a pro mnoho dalších politiků se stal trnem v oku. A to za pouhé dva roky, kdy se malá
nezisková organizace začala věnovat tématu uprchlické krize a hlavně sledovat ruskou propagandu a
dezinformace v českém prostředí.
„Evropské hodnoty nejde nesledovat. Hlavně proto, že mají odvahu otvírat témata, o kterých ostatní nemluví a
někteří by o nich nejraději mlčeli. Ruská propaganda je to nejviditelnější a také nejrizikovější téma, kterému v
tuto chvíli čelíme,“ myslí si státní tajemník pro Evropské záležitosti Tomáš Prouza.„Čelit ruské propagandě
financované z různých stran, prezentované řadou lidí, u kterých by to člověk ani nečekal, není jednoduché. A
Evropské hodnoty jsou velmi dobré v tom, že dokážou sehnat partnery v zahraničí,“ dodává Prouza. Není se
svým hodnocením sám, ale jsou i hodnocení zcela opačná.Seznamy dezinformátorůEvropské hodnoty, mezi
jejichž nejvýraznější představitele patří jejich šéf a spoluzakladatel, politolog Radko Hokovský, a jeho zástupce,
studující politolog Jakub Janda, vznikly už v roce 2005.Jakub Janda: „Cítíme spoluzodpovědnost za stát.
Přestože jsme nevládní organizace, tak v nějakém ‚havlovském‘ konceptu toho, že občané mají právo a měli by
mluvit do politiky, přestože sami třeba nekandidují. Snažíme se ovlivňovat, kam Česká republika bude
směřovat.“Evropské hodnoty byly dlouho jen nevýrazným spolkem. Jejich práce začala budit rozruch až v době,
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kdy se začaly orientovat na aktuální témata. Jejich představitelé podporovali protiruské sankce po vpádu na
Ukrajinu a začali rozebírat přístup bruselských elit k evropské uprchlické krizi.Největší pozornost na sebe malý
think tank strhl v momentě, kdy rozjel svůj klíčový projekt Kremlin Watch a začal se věnovat tématu ruské
propagandy a dezinformačních kampaní v Česku.100 nejsdílenějších neověřených článků v České
republiceRusové mohou ovlivnit prezidentské volby„Je pro nás důležité, aby české vládní instituce nebyly
infiltrovány nepřátelským vlivem. To znamená třeba právě ruskými zpravodajskými zájmy,“ říká Janda, který se
obává vlivu Rusů na příští prezidentské volby.„Ruský vliv může být zásadní, zejména během volební kampaně,
protože jsme v posledních dvou letech už viděli po Evropě i ve Spojených státech, jak ruské zasahování do
voleb vypadá,“ myslí si.Projekt Kremlin Watch Evropské hodnoty doplnily vytvořením seznamu takzvaných
prokremelských webů, které podle nich šíří, nebo dokonce vytvářejí manipulační či dezinformační obsah. Mezi
téměř čtyři desítky takových webů ale zařadili i takové, na kterých často publikuje řada politiků a prezident Miloš
Zeman jim s oblibou poskytuje rozhovory.Příjmy od ministerstev i ambasádEvropské hodnoty také začaly
sledovat, kdo z politiků jejich obsah čte a případně dál šíří jejich zprávy. A také to, kdo tam inzeruje. Zato ale
přišla téměř okamžitá kritika. Mimo jiné z Pražského hradu, a to jak ústy prezidenta Miloše Zemana, tak jeho
mluvčího Jiřího Ovčáčka.„Toto má být práce svobodných českých médií. Ta mají upozorňovat na to, když někde
zveřejní falešnou zprávu. Mají se ptát politiků, pokud takovou zprávu poukazují, ptát se proč. Ale nemají to dělat
státní úřady, ministerstvo vnitra a takto propojené neziskovky,“ řekl Ovčáček.„Pokud by ta neziskovka byla
skutečně nezávislá, tak by měřila všem stejným metrem. Já jsem si ale nevšiml, že by Evropské hodnoty
poukázaly například na poslední fake news Washington Post, která se týkala údajného ruského hackerství do
jedné elektrárny, aby se ukázalo, že to nebyla pravda,“ dodal.Narážel přitom na jedno ze slabých míst
Evropských hodnot. Podle údajů na transparentním účtu spolku totiž zhruba 14 procent jejich loňských příjmů
přišlo od několika ministerstev, která jsou pod správou ministrů z ČSSD. Další část z celkem pětimilionových
příjmů pak pochází z grantů americké či izraelské ambasády, nadace Open Society Fund a dalších zdrojů.Fandí
jim Petr Pavel a velká část TOP 09„Od americké ambasády jsme, pokud vím, v minulém roce podpořenu jednu
konferenci o terorismu, kde nám americké peníze pomohly k tomu, abychom sem mohli přivést nějaké americké
řečníky. Podobně to bylo s izraelskou ambasádou, dlouhodobě to tak je i s dalšími ambasádami, například
britskou nebo německou. To je poměrně logická spolupráce, která podobně funguje ve většině západních zemí,“
míní Jakub Janda.I malá část prostředků z veřejných zdrojů slouží Jandovým kritikům jako jasný argument, že
při sledování propagandy a dezinformací nejsou důvěryhodní.Práce Evropských hodnot má ale mezi politiky i
řadu fanoušků. Mezi hlavní patří vojenský šéf NATO, generál Petr Pavel, velká část představitelů TOP 09, kteří
se navíc často účastní i řady jejich akcí, nebo třeba část sociální demokracie, zejména její liberální křídlo v okolí
premiéra Bohuslava Sobotky.Dobré vztahy s vládní ČSSD ale dokládá i fakt, že Jakub Janda byl konzultantem
pro otázky bezpečnosti při sestavování vládního auditu národní bezpečnosti. Jedním z výsledků auditu mimo
jiné je založení Centra proti terorismu a hybridním hrozbám při ministerstvu vnitra. Upozorňovat má také na
dezinformace ohrožující vnitřní bezpečnost země.Ideologové!Dezinformační weby přichází o peníze. Inzerci u
nich stopla první velká bankaVýstupy Evropských hodnot ale nevyvolávají jen politické přestřelky, ale i ty
odborné. Do nich zasáhlo loni v listopadu několik akademiků, kteří se vymezili v článku pro Lidové noviny k
podle nich neprofesionálně vedeným studiím a jejich příliš ideologickým závěrům a interpretacím.„Oni směřují k
určité ideologické interpretaci světa kolem nás. Jako příklad jsem zvolil scenáristickou studii z loňského
listopadu, jsou to scénáře bezpečnostního prostředí pro léta 2016 až 2019. Ta studie ale obsahuje pouze
katastrofické scénáře a přiřazuje jim absurdně vysoké pravděpodobnosti,“ říká Ondřej Dytrich z Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy.Občanská válka ve Francii vypukne na 60 procentJedna z těchto studií
pojednává o občanské válce, do níž se propadne Francie, a ulice francouzských měst se budou podobat
Bejrútu. „A celý ten scénář má pravděpodobnost 60 procent. Nebo se tam hovoří o jaderném útoku na
neobydlené oblasti v pobaltských zemích a pravděpodobnost je tam 30procentní,“ upřesňuje Dytrich.Dytrich v
podobném hodnocení není sám. Podobně mluví i Benjamin Tallis z Ústavu mezinárodních vztahů, šéfredaktor
časopisu New Perspectives. O výzkumech Evropských hodnot říká, že je nebere vážně.„Protože jsou to
především politicky motivovaná hodnocení, než aby šlo o dobře provedený a vyvážený výzkum bezpečnostních
otázek. Například jejich procentní hodnocení pravděpodobnosti války v Evropě je prostě směšné, jak co se týče
základů výzkumů, tak závěrů. Respektive bylo by to směšné, kdyby to politici nebrali vážně,“ říká Tallis.Kritický
je Tallis i k činnosti institutu na poli mapování ruské propagandy. „Mohlo by být užitečné zmapovat aktivity
propagandy a zmapovat falešné zpravodajské webové stránky, pak ale musíme mít na paměti, že i oni sami
jsou propagandističtí. Nemusejí nutně šířit falešné zprávy, oni šíří falešný výzkum a to, co já považuji za falešné
experty, takže možná bychom je do tohoto popisu měli zahrnout také,“ soudí Tallis.Lechtivé videoPopularita a
citlivá témata Evropských hodnot, což jsou kromě ruské propagandy také vliv migrace a islamismu na
bezpečnost evropských států, mají i odvrácenou stranu. Podle zástupce ředitele Evropských hodnot Jakuba
Jandy se organizace už musela potýkat i s útoky na své sídlo.A tlak poznal i sám Janda. Na podzim 2015 totiž
kdosi umístil na internet erotický shot pro gaye, který Janda natočil před deseti lety coby student. Janda
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autenticitu přiznal a označil video za své mladické selhání. Rozhodl se ale, že bude ve veřejné práci
pokračovat.Kritici práce Evropských hodnot ale i tímto videm neváhají argumentovat v diskusi o práci malého
think tanku. Naposledy tak učinil třeba prezident Miloš Zeman ve vánočním projevu.„A proto bych si nepřál, aby
naše ministerstvo vnitra bylo jakýmsi novodobým Koniášem, a nepřál bych si, aby jakýsi pornoherec už dnes
sestavoval seznamy nepohodlných nebo dokonce zakázání hodných internetových serverů,“ řekl prezident v
pasáži, kde kritizoval vznik už zmíněného Centra proti terorismu a hybridním hrozbám při ministerstvu vnitra.100
nejsdílenějších neověřených článků v České republiceDezinformační weby přichází o peníze. Inzerci u nich
stopla první velká bankaNeznámí vlastníci, redaktoři a neprůhledné finance. Přečtěte, kdo v Česku šíří
dezinformace

URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1688389

Trend: studium běžných oborů v angličtině

13.1.2017

Mladá fronta DNES str. 51 Příloha - Přehled VŠ
Bohdana Jarošová

Angličtina je hitem nadcházejícího akademického roku. Snad každá vysoká škola v zemi obohatila své stávající
studijní programy o obory, které povedou anglicky mluvící učitelé. Ať už je to bakalářské studium, jako například
Rehabilitační a psychosociální péče o postižené děti a dospělé na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích,
magisterský obor Aplikované pohybové aktivity na olomoucké Univerzitě Palackého, nebo doktorský program
Analytická chemie na Ostravské univerzitě. „Jednoznačně nejsledovanějším oborem je General Medicine, tedy
Všeobecné lékařství, v anglické mutaci. Přijímací zkoušky by měly proběhnout v červnu a první studenti
nastoupí v září 2017 v maximálním počtu třiceti,“ říká o novém magisterském oboru Adam Soustružník z
Ostravské univerzity.
Letošní akademický rok je přelomový. Od září 2016 začala platit novela vysokoškolského zákona, která
zcela mění dosavadní systém akreditace oborů. Kvůli přechodu na nová pravidla letos řada škol neotvírá tolik
nových studijních oborů, provedla spíše drobné úpravy těch dosavadních anebo je sloučila do zajímavých
kombinací. Například učitelské obory německý jazyk a biologie, tělesná výchova a informatika nebo anglický
jazyk a fyzika se nově budou vyučovat na Západočeské univerzitě v Plzni. Unikátní spojení doktorského studia
materiálových věd a biomateriálů otevírá v novém akademickém roce zlínská Univerzita Tomáše Bati.
Přihlášky se podávají do konce února, ale řada fakult protahuje termíny až do jara. Mnohé VŠ brzy otevřou své
dveře veřejnosti či se koncem ledna představí na pražském veletrhu Gaudeamus.
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Soukromá VŠ ekonomická Znojmo, s. r. o. (SVŠE) 100 %
Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, www.svse.cz, školné: 15 000–22 000 Kč/sem.
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
Moravská VŠ Olomouc, o. p. s. (MVŠO) 72,2 %
Tř. Kosmonautů 1, 779 00 Olomouc, www.mvso.cz, školné: 30 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola obchodní a hotelová, s. r. o. (VSOH) 100 %
Bosonožská 9, 625 00 Brno, www.hotskolabrno.cz, školné: 18 300–23 500 Kč/sem.
Bakalářské studium
B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus (Bc., PS, KS, 3)
CEVRO Institut, o. p. s. (CEVRO) 98,8 %
Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1–Nové Město, www.cevroinstitut.cz
školné: 21 000–29 500 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)
B6701 Politologie (Bc., PS, KS, 3)
B6804 Právní specializace (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
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N6701 Politologie (Mgr., PS, KS, 2)
N6807 Veřejná správa (Mgr., PS, KS, 2)
N6812 Soukromoprávní studia (Mgr., PS, KS, 2)
N6745 Philosophy, Politics, Economics (Mgr., PS, 2) EN
Unicorn College, s. r. o. (UC) 100 %
V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, www.unicorncollege.cz
školné: čeština 40 000–86 000 Kč/rok, angličtina 63 000–132 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
VŠ sociálně-správní, Institut celoživot. vzdělávání
Havířov, o. p. s. (VŠSS) 81,5 %
V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov–Město, www.vsss.cz, školné: 15 490–16 890 Kč/sem.
Bakalářské studium
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)
AKCENT College, s. r. o. (AC) 61,7 %
Bítovská 5, 140 00 Praha 4, www.akcentcollege.cz
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
školné: 55 000 Kč/rok nebo 29 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
Archip, s.r.o. (ARCHIP) 100 %
Františka Křížka 1, 170 00 Praha 7, www.archip.eu, školné: 90 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
B3505 Architecture (Bc., PS, 3) EN
Navazující magisterské studium
N3505 Architecture and Urbanism (Mgr., PS, 2) EN
VŠ aplikované psychologie, s. r. o. (VŠAPs) 78,5 %
Terezín č. p. 155, 411 55 Terezín, školné: 24 900 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3)
Evropský polytechnický institut, s. r. o. 88,9 %
Osvobození 699, 686 04 Kunovice, www.edukomplex.cz, školné: 3 300 Kč/měsíc
Bakalářské studium
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola kreativní komunikace, s. r. o. 100 %
Na Pankráci 420/54, 140 00 Praha 4 - Nusle, www.vskk.cz
Školné: 31 000–44 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
B8219 Vizuální a literární umění (Bc., PS, 3)
ZAHRANIČNÍ VYSOKÉ ŠKOLY PŮSOBÍCÍ V ČR
Prague College www.praguecollege.cz
Czech Management Institute Praha – manažerská fakulta Escuela
Superior de Marketingy Administración – ESMA/ESMATUR Barcelona www.esma.cz
International Prague University interpragueuniver.cz
Akademie managementu a komunikace www.amakcz.cz
Vysoká škola Humanitas – fakulta společenských studií www.huni.cz
OurCollege www.ourcollege.com
Czech College www.czechcollege.cz
Vysoká škola manažerská ve Varšavě
Fakulta J. A. Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky, s. r. o. www.oeaep.cz
NEWPORT INTERNATIONAL UNIVERSITY, s. r. o. www.newportu.cz
Panevropská vysoká škola – UNINOVA, o. p. s. www.paneurouni.cz/sk
Mezinárodní vzdělávací institut, s. r. o. www.mviedu.cz
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Dolnoslezská vysoká škola Ostrava www.dsw.edu.pl
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Akademie múzických umění (AMU)
Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1, www.amu.cz
Divadelní fakulta (DAMU) 14,4 %
Karlova 26, 116 65 Praha 1, www.damu.cz
Bakalářské studium
B8203 Dramatická umění (BcA., PS, KS, 3)
B8212 Divadelní tvorba v netradičních prostorech (BcA., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N8203 Dramatická umění (MgA., PS, 2, 3) i v EN
Magisterské studium
M8203 Dramatická umění (MgA., PS, 4)
Filmová a televizní fakulta (FAMU) 12,9 %
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, www.famu.cz
Bakalářské studium
B8204 Filmové, televizní a fotograf. umění a nová média (BcA., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N8204 Filmové, televizní a fotogr. umění a nová média (MgA., PS, 2) i v EN
N8211 Film, Television and Photography (MgA., PS, 2, 3) EN
Hudební a taneční fakulta (HAMU) 44,4 %
Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1, www.hamu.cz
Bakalářské studium
B8201 Hudební umění (BcA., PS, 3) i v EN
B8202 Taneční umění (BcA., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N8201 Hudební umění (MgA., PS, 2) i v EN
N8202 Taneční umění (MgA., PS, 2) i v EN
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) 16,4 %
U Akademie 4, 170 22 Praha 7, www.avu.cz
Navazující magisterské studium
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2) i v EN
Magisterské studium
M8206 Výtvarná umění (MgA., PS, KS, 4, 6)
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, www.czu.cz
Fakulta agrobiologie, potravinových a přír. zdrojů (FAPPZ) 89,5 %
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, www.af.czu.cz
Bakalářské studium
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B4161 Agriculture and Food (Bc., PS, 3) EN
B4154 Ekologické zemědělství (Bc., PS, KS, 3)
B4103 Zootechnika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B4148 Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova (Bc., PS, KS,3)
B4147 Udržitelné využívání přírodních zdrojů (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B4102 Fytotechnika (Bc., PS, KS, 3)
B4144 Zahradnictví (Bc., PS, KS, 3)
B4169 Ochrana krajiny a využívání přírodní zdrojů (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B4155 Veřejná správa v obl. zeměděl. a péče o krajinu (Bc., PS, KS, 3)
B4109 Zahradní a krajinářská architektura (Bc., PS, 3)
B4144 Zahradnictví (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N4148 Technologie odpadů (Ing., PS, 2)
Plné znění zpráv

93
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

N4114 Biotechnologie (Ing., PS, 2)
N4170 Ochrana a využívání přírodních zdrojů (Ing., PS, KS, 2)
N4154 Ekologické zemědělství (Ing., PS, KS, 2)
N4146 Hodnocení a ochrana půdy (Ing., PS, KS, 2)
N4149 Rozvoj venkova a zemědělství (Ing., PS, KS, 2)
N4145 Kvalita a zpracování zeměděl. produktů (Ing., PS, KS, 2)
N4153 Natural Resources and Environment (Ing., PS, 2) EN
N4151 Péče o biosféru (Ing., PS, KS, 2)
N4144 Zahradnictví (Ing., PS, 2)
N4102 Fytotechnika (Ing., PS, KS, 2)
N4152 Rostlinolékařství (Ing., PS, 2)
N4163 Sustainable Agriculture and Food Security (Ing., PS, 2) EN
N4165 Výživa a potraviny (Ing., PS, 2)
N4109 Zahradní a krajinářská architektura (Ing., PS, 2)
N4103 Zootechnika (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta lesnická a dřevařská (FLD) 97,7 %
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol, www.fld.czu.cz
Bakalářské studium
B3341 Dřevařství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B4132 Lesnictví (Bc., PS, KS 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N3301 Dřevařské inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N4107 Lesní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (FTZ) 100 %
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, www.ftz.czu.cz
Bakalářské studium
B4106 Zemědělská specializace (Bc., PS, 3)
B4106 Tropické zemědělství (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N4157 Tropical Agriculture (Ing., PS, KS 2) EN
N4107 Forestry Engineering (Ing., PS, 2) EN
N4106 Zemědělská specializace (Ing., PS, 2) i v EN
Fakulta životního prostředí (FŽP) 92 %
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol, www.fzp.czu.cz
Bakalářské studium
B3931 Environmentální vědy (Bc., PS, KS, 3)
B4149 Rozvoj venkova a zemědělství (Bc., PS, 3)
B3915 Krajinářství (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N4149 Rozvoj venkova a zemědělství (Ing., PS, 2)
N4106 Zemědělská specializace (Ing., PS, 2)
N3931 Environmentální vědy (Ing., PS, 2)
N1201 Geology (Ing., PS, 2) EN
N3904 Inženýrská ekologie (Ing., PS, 2) i v EN
N3914 Krajinné inženýrství (Ing., PS, KS 2) i v EN
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B7202 Media and Communication Studies (Bc., PS, 3) EN
Navazující magisterské studium
N6107 Humanities (Mgr., PS, 2) EN
N6227 Business and Law in International Markets (Mgr., PS, 2) EN
N6704 International Relations and Diplomacy (Mgr., PS, KS, 2) EN
N6807 Public Policy (Mgr., PS, 2) EN
Vysoká škola K. Engliše v Brně, a. s. (VŠKE Brno) 82,6 %
Mezírka 775/1, 602 00 Brno, www.vske.cz, školné: 40 000–42 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
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B6806 Bezpečnostně právní studia (Bc., PS, KS, 3)
Pražská VŠ psychosociálních studií, s. r. o. (PVŠPS) 59,3 %
Hekrova 805, 149 00 Praha 4, www.pvsps.cz, Školné: 25 500–29 200 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B7701 Psychologie (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2)
N7701 Psychologie (Mgr., PS, 2)
Vysoká škola aplikovaného práva, s. r. o. (VŠAP)
Chomutovická 1443, 149 00 Praha 11, www.vsap.cz, školné: 25 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6804 Právní specializace (Bc., PS, 3)
University of New York in Prague, s. r. o. (UNYP) 100 %
Londýnská 41, 120 00 Praha 2, www.unyp.cz, školné: informace na vyžádání
Bakalářské studium
B6208 Economics and Management (Bc., PS, 3, 4) EN
B7204 Applied Social Sciences (Bc., PS, 4) EN
B7701 Psychology (Bc., PS, 4) EN
B6210 International Economic Relations (Bc., PS, 4) EN
Navazující magisterské studium
N7701 Psychology (Mgr., PS, 4) EN
VŠ ekonomie a managementu, o. p. s. (VŠEM) 100 %
Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5, www.vsem.cz, školné: 20 000–80 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
VŠ mezinárodních a veřejných
vztahů Praha, o. p. s. (VŠMVV) 100 %
U Santošky 17, 150 00 Praha 5, www.vsmvv.cz, školné: 26 500–32 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6738 Mezinárodní a veřejné vztahy (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6738 Mezinárodní a veřejné vztahy (Mgr., PS, KS, 2)
Academia Rerum Civilium – VŠ politických
a společenských věd, s. r. o. (VŠPSV) 100 %
Barborská 52, 284 01 Kutná Hora, www.vspsv.cz, školné: 19 900 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6701 Politologie (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
VŠ evropských a regionál. studií, o. p. s. (VŠERS) 100 %
Žižkova 6, 370 01 České Budějovice, www.vsers.cz,
školné: informace na vyžádání
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6809 Bezpečnostně právní činnost (Bc., PS, KS, 3)
VŠ regionálního rozvoje, s. r. o. (VŠRR) 97,2 %
Žalanského 68/54, 163 00 Praha 17, www.vsrr.cz, školné: 17 900–23 900 Kč/sem.
Bakalářské studium
B6214 Regionální rozvoj (Bc., PS, KS, 3)
B6813 Bezpečnostní management v regionech (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6214 Regionální rozvoj (Mgr., PS, KS, 2)
Filmová akademie Miroslava Ondříčka
v Písku, o. p. s. (FAMO) 74,5 %
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Lipová alej 2068, 397 01 Písek, www.filmovka.cz,
školné: 31 500 Kč/semestr
Bakalářské studium
B8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby (BcA., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby (MgA., PS, 2) i v EN
VŠ tělesné výchovy a sportu Palestra, s. r. o.
(VŠTVS PALESTRA) 100 %
Pilská 9, 198 00 Praha 14 – Hostavice, www.palestra.cz
Školné: bakalářské 49 500–58 000 Kč/rok, magisterské 53 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS, 2)
NEWTON College, a. s. (NC) 80 %
Rašínova 2, 602 00 Brno, www.newtoncollege.cz, školné: 49 000–119 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Vysoká škola logistiky, o. p. s. (VŠLG) 89 %
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov–Město, www.vslg.cz
Školné: 37 000–40 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B3713 Logistika (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N3713 Logistika (Ing., PS, KS, 2)
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (VŠZ) 99,6 %
Duškova 7, 150 00 Praha 5, www.vszdrav.cz, školné: 34 000–56 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, 3)
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
B5341 Porodní asistence (Bc., PS, 3)
B.I.B.S., a. s., Brno (B.I.B.S., a. s.) 82,4 %
Lidická 960/81, 602 00 Brno, www.bibs.cz, školné: 45 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Magisterské studium
M6208 Ekonomika a management (Ing., PS, 5)
Fakulta vojenských technologií (FVT)
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvt
Bakalářské studium
B3965 Technologie pro obranu a bezpečnost (Bc., PS, 3)
B3926 Vojenské technologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3956 Vojenský pilot (Bc., PS, 4)
Navazující magisterské studium
N3926 Vojenské technologie (Ing., PS, KS, 2)
N3965 Technologie pro obranu a bezpečnost (Ing., PS, 2)
Magisterské studium
M3926 Vojenské technologie (Ing., PS, 5)
Fakulta vojenského zdravotnictví (FVZ)
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové, www.unob.cz/fvz
Bakalářské studium
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
Magisterské studium
M5209 Vojenská farmacie (Mgr., PS, 5)
M5133 Vojenské všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6)
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M5134 Vojenské zubní lékařství (MDDr., PS, 5)
Policejní akademie České republiky (PA ČR)
Lhotecká 559/7, P. O. BOX 54, 143 00 Praha 4, www.polac.cz
Fakulta bezpečnostně právní
Lhotecká 559/7, P. O. BOX 54, 143 00 Praha 4, www.polac.cz
Bakalářské studium
B6806 Bezpečnostně právní studia (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6806 Bezpečnostně právní studia (Mgr., PS, KS, 2)
Fakulta bezpečnostního managementu
Lhotecká 559/7, P. O. BOX 54, 143 00 Praha 4, www.polac.cz
Bakalářské studium
B6807 Veřejná správa (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6807 Veřejná správa (Mgr., PS, KS, 2)
SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY
ART&DESIGN INSTITUT, s. r. o. (ADI) 76,1 %
Svatoslavova 333, 140 00 Praha 4 – Nusle, www.artdesigninstitut.cz
Školné: 70 000 Kč/rok, 37 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 3) i v EN
Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o. (VŠH) 100 %
Svídnická 506, 181 00 Praha 8, www.vsh.cz
Školné: 20 000–39 500 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus (Bc., PS, KS, 3)
B6502 Hospitality Management (Bc., PS, 3) EN
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)
N6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Bankovní institut vysoká škola, a. s. (BIVŠ) 100 %
Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5, www.bivs.cz
Školné: PS 28 000–40 000 Kč/semestr, KS 27 000–28 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6215 Bankovnictví (Bc., PS, KS, 3) i v EN a RU
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Vysoká škola finanční a správní, a. s. (VŠFS) 100 %
Estonská 500, 101 00 Praha 10, www.vsfs.cz, školné: 50 000–71 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6806 Bezpečnostně právní studia (Bc., PS, KS, 3)
B1801 Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3)
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)
B6205 Economics and Management (Bc., PS, KS, 3) EN
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6804 Právní specializace (Bc., PS, KS, 3)
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B6703 Sociologie (Bc., PS, KS, 3)
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
Bezpečnostně právní studia (Mgr., PS, KS, 2)
N6804 Právní specializace (Mgr., PS, KS, 2)
N1801 Aplikovaná informatika (Mgr., PS, KS, 2)
N1801 Informatika (Mgr., PS, KS, 2)
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2)
N6208 Ekonomikaamanagement (Ing., PS, KS, 2) i v EN
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N6205 Economics and Management (Ing., PS, KS, 3) EN
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
ŠKODA AUTO Vysoká škola o. p. s. (ŠAVŠ) 99,7 %
Na Karmeli 1457, 293 01 Ml. Boleslav, www.savs.cz
Školné: od 28 000–32 000 Kč/semestr, v angličtině 7 000–9 000 eur/rok
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomikaamanagement (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Vysoká škola podnikání a práva, a. s. (VŠPP) 71,8 %
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5, www.vspp.cz
Školné: 17 000–27 900 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6804 Právní specializace (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)
N6812 Soukromoprávní studia (Mgr., PS, KS, 2)
Soukromá VŠ ekonomických studií, s. r. o. (SVŠES) 100 %
Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 – Libeň, www.svses.cz
Školné: 27 500–28 500 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)
Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. (VŠO) 88,5 %
Spálená 14, 110 00 P1, www.vso.cz
Školné: bakalářské 22 500 Kč/semestr, magisterské 25 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
B3707 Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (Bc., PS, KS, 3)
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3707 Letový provoz (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N3707 Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (Ing., PS, KS, 2)
N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Ing., PS, KS, 2)
AKADEMIE STING, o. p. s. 100 %
Stromovka 1, 637 00 Brno, www.sting.cz
Školné: bakalářské 40 000 Kč/rok, magisterské 50 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)
Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. (MUP) 99,7 %
Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 – Strašnice, www.mup.cz
Školné: PS 55 000 Kč/rok, KS 40 000–48 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6701 Politologie (Bc., PS, 3)
B6702 Humanitní studia (Bc., PS, 3)
B6210 Mezinárodní ekonomické vztahy (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6804 Právní specializace (Bc., PS, KS, 3)
B7002 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6210 Mezinárodní ekonomické vztahy (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6701 Politologie (Mgr., PS, KS, 2)
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N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, 2)
N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
Univerzita Jana Amose Komenského
Praha, s. r. o. (UJAK) 100 %
Roháčova 63, 130 00 Praha 3, www.ujak.cz, školné: 19 000–29 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6804 Právní specializace (Bc., PS, KS, 3)
B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3)
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B8104 Teorieadějiny divadla, filmu a masmédií (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6202 Hospodářská politika a správa (Mgr., PS, KS, 2)
N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, KS, 2)
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)
Anglo-americká vysoká škola, o. p. s. (AAVŠ) 45,5 %
Letenská 5, 118 00 Praha 1, www.aauni.edu
Školné: bakalářské 75 000 Kč/sem., magisterské 82 500 Kč/sem.
Bakalářské studium
B6107 Humanities (Bc., PS, 3) EN
B6218 Business Administration (Bc., PS, KS, 3) EN
B6708 International Relations (Bc., PS, 3) EN
B6702 International Territorial Studies (Bc., PS, 3) EN
B6739 Humanities and Social Sciences (Bc., PS, 3) EN
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Institut vzdělávání a poradenství (IVP)
V Lázních 3, 159 00 Praha 5 – Malá Chuchle, www.ivp.czu.cz
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
Provozně ekonomická fakulta (PEF) 82,5 %
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, www.pef.czu.cz
Bakalářské studium
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Technická fakulta (TF) 86,9 %
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, www.tf.czu.cz
Bakalářské studium
B4101 Zemědělské inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B4106 Zemědělská specializace (Bc., PS, KS, 3)
B3710 Technika a technologie v dopravě a spojích (Bc., PS, KS, 3)
N3909 Procesní inženýrství (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N4101 Zemědělské inženýrství (Ing., PS, KS, 2)
N4106 Zemědělská specializace (Ing., PS, KS, 2)
N3710 Technika a technologie v dopravě a spojích (Ing., PS, KS, 2)
N3909 Procesní inženýrství (Ing., PS, KS, 2)
N4110 Technology and Environmental Engineering (Ing., PS, 2) EN
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Zikova 4, 166 36 Praha 6, www.cvut.cz
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Fakulta architektury (FA) 71,2 %
Thákurova 9, 166 34 Praha 6, www.fa.cvut.cz
Bakalářské studium
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B3501 Architektura a urbanismus (BcA., PS, 3)
B3506 Krajinářská architektura (BcA., PS, 3)
B8208 Design (BcA., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N3501 Architektura a urbanismus (Ing. arch., PS, 2) i v EN
N8208 Design (MgA., PS, 2) i v EN
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) 44,2 %
nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, www.fbmi.cvut.cz
Bakalářské studium
B3921 Biomedicínská a klinická technika (Bc., PS, KS, 3) i v EN a RJ
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
B2825 Ochrana obyvatelstva (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N3921 Biomedicínská a klinická technika (Ing., PS, KS, 2) i v EN a RJ
N2825 Ochrana obyvatelstva (Ing., PS, 2)
Fakulta dopravní (FD) 83,2 %
Konviktská 20, 110 00 Praha 1, www.fd.cvut.cz
Bakalářské studium
B3710 Technika a technol. v dopravě a spojích (Bc., PS, KS, 3, 4) i v EN
Navazující magisterské studium
N3710 Technika a technologie v dopravě a spojích (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta elektrotechnická (FEL) 78,6 %
Technická 2, 166 27 Praha 6, www.fel.cvut.cz
Bakalářské studium
B2656 Otevřené elektronické systémy (Bc., PS, 3) i v EN
B2657 Softwarové inženýrství a technologie (Bc., PS, 3)
B2653 Elektronika a komunikace (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B2652 Elektrotech., energetika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B1806 Otevřená informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B2654 Kybernetika a robotika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B2659 Elektronika a komunikace (Bc., PS, 3)
B2612 Electrical Engineering and Computer Science (Bc., PS, 3) EN
B2653 Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika (Bc., PS, KS, 3)
B2653 Komunikace, multimédia a elektronika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Navazující magisterské studium
N3946 Inteligentní budovy (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N1806 Otevřená informatika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3954 Biomedicínské inženýrství a informatika (Ing., PS, 2) i v EN
N2652 Elektrotech., energetika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2653 Elektronika a komunikace (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2656 Otevřené elektronické systémy (Ing., PS, 2) i v EN
N2654 Kybernetika a robotika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3958 Letectví a kosmonautika (Ing., PS, 2) i v EN
N2653 Komunikace, multimédia a elektronika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta informačních technologií (FIT) 53,9 %
Thákurova 9, 160 00 Praha 6, www.fit.cvut.cz
Bakalářské studium
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
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N1801 Informatika (Ing., PS, 2) i v EN
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) 81,9 %
Břehová 7, 115 19 Praha 1, www.fjfi.cvut.cz
Bakalářské studium
B3913 Aplikace přírodních věd (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N3913 Aplikace přírodních věd (Ing., PS, 2, 3) i v EN
Fakulta stavební (FSv) 82,4 %
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, www.fsv.cvut.cz
Bakalářské studium
B3964 Metrologie (Bc., PS, 4)
B3502 Architektura a stavitelství (Bc., PS, KS, 4)
B3648 Civil Engineering (Bc., PS, 4) EN
B3646 Geodézie a kartografie (Bc., PS, 3, 4)
B3651 Stavební inženýrství (Bc., PS, 4)
B3609 Stavitelství (Bc., PS, 4)
Navazující magisterské studium
N3951 Jaderná energetická zařízení (Ing., PS, 2)
N3946 Inteligentní budovy (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3648 Civil Engineering (Ing., PS, 1, 1,5, 2) EN
N3502 Architektura a stavitelství (Ing., PS, 2)
N3649 Budovy a prostředí (Ing., PS, 1,5)
N3650 Buildings and Environment (Ing., PS, 1,5) EN
N3646 Geodézie a kartografie (Ing., PS, 1,5, 2) i v EN
N3607 Stavební inženýrství (Ing., PS, 1,5) i v EN
Fakulta strojní (FS) 76 %
Technická 4, 166 07 Praha 6, www.fs.cvut.cz
Bakalářské studium
B2342 Teoretický základ strojního inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B2341 Strojírenství (Bc., PS, KS, 4) i v EN
B2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství (Bc., PS, KS, 3)
B3943 Mechatronika (Bc., PS, KS, 3)
B2341 Bachelor of Mechanical Engineering (Bc., PS, KS, 3) EN
Navazující magisterské studium
N3946 Inteligentní budovy (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
N3951 Jaderná energetická zařízení (Ing., PS, 2)
N2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 2, 3) i v EN
N2341 Master of Automotive Engineering (Ing., PS, 2) EN
N3958 Letectví a kosmonautika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Průmysl 4.0 (Ing., PS, 2)
N3971 Master of Energetics Engeneering (Ing., PS, 2)
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, www.muvs.cz
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N3927 Podnikání a komerční inženýrství v prům. (Ing., PS, KS, 2)
N3949 Řízení rozvojových projektů (Ing., PS, 2)
Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU)
Beethovenova 2, 662 15, Brno, www.jamu.cz
Divadelní fakulta (DIFA) 20,4 %
Mozartova 1, 662 15, Brno, www.difa.jamu.cz
Bakalářské studium
B8203 Dramatická umění (BcA., PS, KS, 3)
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Navazující magisterské studium
N8203 Dramatická umění (MgA., PS, KS, 2)
Magisterské studium
M8203 Dramatická umění (MgA., PS, 4, 5)
Hudební fakulta (HF) 35,9 %
Komenského nám. 6, 662 15 Brno, www.hf.jamu.cz
Bakalářské studium
B8201 Hudební umění (BcA., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N8201 Hudební umění (MgA., PS, 2)i v EN a NJ
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, www.jcu.cz
Ekonomická fakulta (EF) 73,5 %
Studentská 13, 370 05 České Budějovice, www.ef.jcu.cz
Bakalářské studium
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B1103 Aplikovaná matematika (Bc., PS, KS, 3)
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2)
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6237 Regional and European Project Management (Ing., PS, 2) EN
Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV) 73,8 %
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, www.frov.jcu.cz
Bakalářské studium
B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, 3)
B4103 Zootechnika (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
N2805 Chemie a techn. ochrany životního prostředí (Ing., PS, KS, 2)
N2820 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů (Ing., PS, KS, 2)
N2901 Chemie a technologie potravin (Ing., PS, KS, 2)
N2806 Spotřební chemie (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta informačních technologií (FIT) 72,5 %
Božetěchova 2, 612 66 Brno, www.fit.vutbr.cz
Bakalářské studium
B2646 Informační technologie (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N2646 Informační technologie (Ing., PS, 2) i v EN
Fakulta podnikatelská (FP) 63,2 %
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, www.fbm.vutbr.cz
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3)
B6207 Kvantitativní metody v ekonomice (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2)
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta stavební (FAST) 95,6 %
Veveří 331/95, 602 00 Brno, www.fce.vutbr.cz
Bakalářské studium
B3503 Architektura pozemních staveb (Bc., PS, 4)
B3646 Geodézie a kartografie (Bc., PS, KS, 3)
B3607 Stavební inženýrství (Bc., PS, KS, 4) i v EN
B3656 Městské inženýrství (Bc., PS, KS, 4)
Navazující magisterské studium
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N3504 Architektura a rozvoj sídel (Ing.arch., PS, 2)
N3646 Geodézie a kartografie (Ing., PS, 2)
N3607 Stavební inženýrství (Ing., PS, KS, 1,5) i v EN
Fakulta strojního inženýrství (FSI) 82,7 %
Technická 2896/2, 619 69 Brno, www.fme.vutbr.cz
Bakalářské studium
B2341 Strojírenství (Bc., PS, KS, 3) i v EN a NJ
B3901 Aplikované vědy v inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3901 Aplikované vědy v inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2345 Industrial Engineering (Ing., PS, 2) EN
N2344 Výrobní systémy (Ing., PS, 2) i v NJ
Fakulta výtvarných umění (FaVU) 20,5 %
Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno, www.ffa.vutbr.cz
Bakalářské studium
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 4)
Navazující magisterské studium
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2) i v EN
Ústav soudního inženýrství (ÚSI)
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, www.vutbr.cz/usi
Navazující magisterské studium
N3917 Soudní inženýrství (Ing., PS, 2)
N3950 Rizikové inženýrství (Ing., PS, 2)
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, www.zcu.cz
Fakulta aplikovaných věd (FAV) 63,2 %
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, www.fav.zcu.cz
Bakalářské studium
B3918 Aplikované vědy a informatika (Bc., PS, 3) i v EN
B3602 Geomatika (Bc., PS, KS, 3)
B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3947 Počítačové modelování v technice (Bc., PS, 3)
B3902 Inženýrská informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3607 Stavební inženýrství (Bc., PS, KS, 4)
Navazující magisterské studium
N3902 Inženýrská informatika (Ing., PS, 2) i v EN
N3607 Stavební inženýrství (Ing., PS, 1,5)
N3918 Aplikované vědy a informatika
(Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3955 Počítačové modelování v inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3602 Geomatika (Ing., PS, KS, 2)
N1101 Matematika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta ekonomická (FEK) 60,1 %
Husova 11, 306 14 Plzeň, www.fek.zcu.cz
Bakalářské studium
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., KS, 3)
B1301 Geografie (Bc., PS, 3)
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, 3)
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2)
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta elektrotechnická (FEL) 82,3 %
Univerzitní 26, 306 14 Plzeň, www.fel.zcu.cz
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
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Bakalářské studium
B2644 Aplikovaná elektrotechnika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B2612 Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N2644 Aplikovaná elektrotechnika (Ing., PS, KS, 3) i v EN
N2612 Elektrotechnika a informatika (Ing., PS, 2) i v EN
Fakulta filozofická (FF) 78,7 %
Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň, www.ff.zcu.cz
Bakalářské studium
B7109 Archeologie (Bc., PS, 3)
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3)
B6701 Politologie (Bc., PS, KS, 3)
B1512 Antropologie (Bc., PS, KS, 3)
B6703 Sociologie (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N1512 Antropologie (Mgr., PS, 2)
N7109 Archeologie (Mgr., PS, 2)
N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Mgr., PS, 2)
N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, KS, 2)
N6701 Politologie (Mgr., PS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N6703 Sociologie (Mgr., PS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
Fakulta pedagogická (FPE) 45,2 %
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň, www.fpe.zcu.cz
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
B1001 Přírodovědná studia (Bc., PS, KS, 3)
B7106 Historická studia (Bc., PS, KS, 3)
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, 3)
B7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2)
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2)
Magisterské studium
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, 5)
Fakulta právnická (FPR) 39,4 %
Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň, www.fpr.zcu.cz
Bakalářské studium
B6804 Právní specializace (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6807 Veřejná správa (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M6805 Právo a právní věda (Mgr., PS, KS, 5)
Fakulta strojní (FST) 90,7 %
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, www.fst.zcu.cz
Bakalářské studium
B2341 Strojírenství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B2301 Strojní inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta zdravotnických studií (FZS) 50,3 %
Tylova 2929/59, 301 00 Plzeň, www.fzs.zcu.cz
Bakalářské studium
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B5347 Veřejné zdravotnictví (Bc., PS, 3)
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N5341 Ošetřovatelství (Mgr., PS, 2)
Fakulta designu a umění L. Sutnara (FUD) 40,5 %
Univerzitní 28, 306 14 Plzeň, www.fdu.zcu.cz
Bakalářské studium
B8208 Design (BcA., PS, 3)
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N8208 Design (MgA., PS, 3)
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 3)
STÁTNÍ VYSOKÉ ŠKOLY
Univerzita obrany (UO)
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz
Fakulta vojenského leadershipu (FVL)
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvl
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
N6217 Finance a účetnictví (Ing., PS, 2) i v EN
Fakulta informatiky a statistiky (FIS) 56,9 %
Nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3, fis.vse.cz
Bakalářské studium
B6207 Kvantitativní metody v ekonomice (Bc., PS, 3)
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N6207 Kvantitativní metody v ekonomice (Ing., PS, 2) i v EN
N1802 Aplikovaná informatika (Ing., PS, 2) i v EN
Fakulta managementu 84,8 %
Jarošovská 1117/11, 377 01 Jindřichův Hradec, www.fm.vse.cz
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) 58 %
Nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3, fmv.vse.cz
Bakalářské studium
B6210 Mezinárodní ekonomické vztahy (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6701 Politologie (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N6210 Mezinárodní ekonomické vztahy (Ing., PS, 2) i v EN
N6701 Politologie (Ing., PS, 2)
N6219 Econom. of Global. and European Integration (Ing., PS, 1,5) EN
Fakulta podnikohospodářská (PF) 41,7 %
Nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3, fph.vse.cz
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3) i v EN a RJ
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Národohospodářská fakulta (NF) 43,3 %
Nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3, nf.vse.cz
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Bakalářské studium
B6216 Ekonomie a hospodářská správa (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6216 Ekonomie a hospodářská správa (Ing., PS, 2) i v EN
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
Technická 5, 166 28 Praha 6, www.vscht.cz
Fakulta chemické technologie (FCHT) 73,4 %
Technická 5, 166 28 Praha 6, www.vscht.cz/fcht
Bakalářské studium
B2845 Chemická informatika a bioinformatika (Bc., PS, 3)
B2840 Biomateriály pro medicínské využití (Bc., PS, 3)
B2819 Aplikovaná chemie a materiály (Bc., PS, KS, 3)
B2843 Chemistry and Technology (Bc., PS, 3) EN
B2824 Syntéza a výroba léčiv (Bc., PS, 3)
B2823 Konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
uměleckořemeslných děl (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N2845 Chemická informatika a bioinformatika (Ing., PS, 2)
N2841 Forenzní analýza (Ing., PS, 2)
N2827 Anorganická, organická a makromolekulární chemie (Ing., PS, 2)
N2813 Chemie materiálů a materiál. inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2801 Chemie a chemické technologie (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2843 Chemistry and Technology (Ing., PS, 2) EN
N2824 Syntéza a výroba léčiv (Ing., PS, 2)
N2828 Konzervování – restaurování objektů kultur. dědictví (Ing., PS, 2)
Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) 77,4 %
Technická 3, 166 28 Praha 6, www.vscht.cz/fchi
Bakalářské studium
B2815 Inženýrství a management (Bc., PS, KS, 3)
B2824 Syntéza a výroba léčiv (Bc., PS, 3)
B1407 Chemie (Bc., PS, 3)
B2843 Chemistry and Technology (Bc., PS, 3) EN
B2845 Chemická informatika a bioinformatika (Bc., PS, 3)
B2839 Nano a mikrotechnologie v chem. inženýrství (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N2841 Forenzní analýza (Ing., PS, 2)
N2824 Syntéza a výroba léčiv (Ing., PS, 2)
N3948 Aplikovaná inženýrská informatika (Ing., PS, 2) i v EN
N2843 Chemistry and Technology (Ing., PS, 2) EN
N2817 Ekonomika a management chemických
a potravinářských podniků (Ing., PS, KS, 2)
N2802 Analytická a fyzikální chemie (Ing., PS, KS, 2)
N2818 Procesní inženýrství a informatika (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT) 66,8 %
Technická 5, 166 28 Praha 6, www.vscht.cz/fpbt
Bakalářské studium
B2902 Potravinářská a biochemická technologie (Bc., PS, KS, 3)
B2824 Syntéza a výroba léčiv (Bc., PS, 3)
B2843 Chemistry and Technology (Bc., PS, 3) EN
B2841 Forenzní analýza (Bc., PS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Navazující magisterské studium
N2843 Chemistry and Technology (Ing., PS, 2) EN
N2810 Biochemie a biotechnologie (Ing., PS, KS, 2)
N2841 Forenzní analýza (Ing., PS, 2)
N2824 Syntéza a výroba léčiv (Ing., PS, 2)
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N2903 Chemie a analýza potravin (Ing., PS, KS, 2)
N2838 Klinická bioanalytika (Ing., PS, 2)
N2904 Technologie potravin (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP) 75 %
Technická 3, 166 28 Praha 6, www.vscht.cz/ftop
Bakalářské studium
B2814 Technologie pro ochranu životního prostředí (Bc., PS, KS, 3)
B2843 Chemistry and Technology (Bc., PS, 3) EN
B2841 Forenzní analýza (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N2841 Forenzní analýza (Ing., PS, 2)
N2814 Technologie pro ochranu životního prostředí (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2843 Chemistry and Technology (Ing., PS, 2) EN
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) 82,2 %
Tolstého 16, 586 01 Jihlava, www.vspj.cz
Bakalářské studium
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, 3)
B2347 Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (Bc., PS, 3)
B2612 Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, KS, 3)
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, 3)
B5350 Zdravotně sociální péče (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., KS, 2)
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích (VŠTE) 98,9 %
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, www.vstecb.cz
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN a RJ
B3609 Stavitelství (Bc., PS, KS, 4) i v EN
B2341 Strojírenství (Bc., PS, 3)
B3709 Dopravní technologie a spoje (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N3709 Dopravní technologie a spoje (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3609 Stavitelství (Ing., PS, 2)
Vysoká škola umělecko-průmyslová (VŠUP) 11,5 %
Náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1, www.vsup.cz
Bakalářské studium
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 3, 4)
Navazující magisterské studium
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2, 3)
N8101 Teorie a dějiny výtvarného umění (MgA., PS, 2)
N8210 Visual Arts (MgA., PS, 2) EN
Magisterské studium
M8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 6)
Vysoké učení technické v Brně (VUT)
Antonínská 548/1, 601 90 Brno, www.vutbr.cz
Fakulta architektury (FA) 40,7 %
Poříčí 5, 639 00 Brno, www.fa.vutbr.cz
Bakalářské studium
B3501 Architektura a urbanismus (Bc., PS, 4)
Navazující magisterské studium
N3501 Architektura a urbanismus (Ing. arch., PS, 2) i v EN
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) 82,2 %
Technická 10, 616 00 Brno, www.feec.vutbr.cz
Bakalářské studium
Informační bezpečnost (Bc., PS, KS, 3)
B2655 Angličtina v elektrotechnice a informatice (Bc., PS, 3)
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B3961 Audio inženýrství (Bc., PS, 3)
B2643 Elektrotechnika, elektronika, komunikační
a řídicí technika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3930 Biomedicínská technika a bioinformatika (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N2643 Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika
(Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3930 Biomedicínské inženýrství a bioinformatika (Ing., PS, 2)
N3961 Audio inženýrství (Ing., PS, 2) i v EN
N3966 Informační bezpečnost (Ing., PS, 2)
N2662 Telecommunications (Ing., PS, 2) EN
Fakulta chemická (FCH) 74,8 %
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, www.fch.vutbr.cz
Bakalářské studium
B2901 Chemie a technologie potravin (Bc., PS, KS, 3)
B2801 Chemie a chemické technologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N2801 Chemie pro medicínské aplikace (Ing., PS, 2)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Navazující magisterské studium
N4103 Zootechnika (Ing., PS, KS, 2)
N4106 Zemědělská specializace (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Filozofická fakulta (FF) 80,7 %
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, www.ff.jcu.cz
Bakalářské studium
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3)
B7109 Archeologie (Bc., PS, 3)
B8109 Obecné teorie a dějiny umění a kultury (Bc., PS, 3)
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7310 Filologie (Mgr., PS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N7109 Archeologie (Mgr., PS, 2)
N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, 2)
N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Mgr., PS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
Pedagogická fakulta (PF) 50,8 %
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, www.pf.jcu.cz
Bakalářské studium
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
B7701 Psychologie (Bc., PS, KS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B1301 Geografie (Bc., PS, 3)
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7507 Specialization in Education (Mgr., PS, 2) EN
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2, 3)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
N7505 Vychovatelství (Mgr., PS, 2)
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 4, 5)
Přírodovědecká fakulta (PřF) 64,4 %
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Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice, www.prf.jcu.cz
Bakalářské studium
B3943 Mechatronika (Bc., PS, 4)
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, 3) i v EN
B1513 Biofyzika (Bc., PS, 3)
B1406 Biochemie (Bc., PS, 3) i v EN
B1407 Chemie (Bc., PS, 3)
B1501 Biologie (Bc., PS, 3)
B1701 Fyzika (Bc., PS, 3)
B1101 Informatika (Bc., PS, 3)
B1103 Aplikovaná informatika (Bc., PS, 3) i v EN
B1801 Matematika (Bc., PS, 3)
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, 3) i v EN
B2612 Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N1802 Aplikovaná informatika (Mgr., PS, 2)
N1513 Biofyzika (Mgr., PS, 2)
N1406 Biochemie (Mgr., PS, 2,5) i v EN
N1501 Biologie (Mgr., PS, 2)i v EN
N1507 Botanika (Mgr., PS, 2) i v EN
N1407 Chemie (Mgr., PS, 2)
N1701 Fyzika (Mgr., PS, 2)
N1801 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
N1101 Matematika (Mgr., PS, 2)
N1502 Zoologie (Mgr., PS, 2)i v EN
Teologická fakulta (TF) 83,7 %
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, www.tf.jcu.cz
Bakalářské studium
B6101 Filozofie (Bc., PS, KS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3)
B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B6145 Humanitní vědy (Bc., PS, 3)
B7505 Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B7508 Sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B6141 Teologie (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N7508 Sociální práce (Mgr., PS, KS, 2)
N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2)
N7505 Vychovatelství (Mgr., PS, KS, 2)
N6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2)
Magisterské studium
M6141 Teologie (Mgr., PS, 5)
Zdravotně sociální fakulta (ZSF) 68,8 %
Jírovcova 1348/24a, 370 01 České Budějovice, www.zsf.jcu.cz
Bakalářské studium
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3)
B2825 Ochrana obyvatelstva (Bc., PS, KS, 3)
B5347 Veřejné zdravotnictví (Bc., PS, 3)
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, KS, 3)
B5342 Rehabilitace (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
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Navazující magisterské studium
N2825 Ochrana obyvatelstva (Mgr., PS, KS, 2)
N5347 Veřejné zdravotnictví (Mgr., PS, 2)
N5341 Ošetřovatelství (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N5342 Rehabilitace (Mgr., PS, KS, 2)
Zemědělská fakulta (ZF) 81,2 %
Studentská 13, 370 05 České Budějovice, www.zf.jcu.cz
Bakalářské studium
B4131 Zemědělství (Bc., PS, KS, 3)
B4106 Zemědělská specializace (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B4103 Zootechnika (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N4101 Zemědělské inženýrství (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N4106 Zemědělská specializace (Mgr., PS, KS, 2)
N4103 Zootechnika (Mgr., PS, KS, 2)
Masarykova univerzita (MU)
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, www.muni.cz
Ekonomicko-správní fakulta (ESF) 42,8 %
Lipová 41a, 602 00 Brno, www.econ.muni.cz
Bakalářské studium
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, 3)
B6201 Ekonomické teorie (Bc., PS, 3) i v EN
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6217 Finance a účetnictví (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6201 Ekonomické teorie (Ing., PS, 2) i v EN
N6217 Finance a účetnictví (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6207 Kvantitativní metody v ekonomice (Ing., PS, 2)
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2)
Fakulta informatiky (FI) 60,9 %
Botanická 68a, 602 00 Brno, www.fi.muni.cz
Bakalářské studium
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, 3)
B1801 Informatika (Bc., PS, 3)
B1803 Informatika a druhý obor (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N1802 Aplikovaná informatika (Mgr., PS, 2) i v EN
N1801 Informatika (Mgr., PS, 2) i v EN
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
Fakulta sociálních studií (FSS) 30,7 %
Joštova 10, 602 00 Brno, www.fss.muni.cz
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Bakalářské studium
B6701 Politologie (Bc., PS, KS, 3)
B6737 Humanitní environmentalistika (Bc., PS, 3)
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6703 Sociologie (Bc., PS, KS, 3)
B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3)
B7701 Psychologie (Bc., PS, KS, 3)
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
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Navazující magisterské studium
N6703 Sociologie (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N6737 Humanitní environmentalistika (Mgr., PS, 2)
N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, 2)
N6701 Politologie (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7701 Psychologie (Mgr., PS, KS, 2)
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta sportovních studií (FSpS) 43,5 %
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, www.fsps.muni.cz
Bakalářské studium
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3)
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
Filozofická fakulta (FF) 69,2 %
Arna Nováka 1, 602 00 Brno, www.phil.muni.cz
Bakalářské studium
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B7105 Historické vědy (Bc., PS, KS, 3)
B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Bc., PS, KS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, KS, 3)
B7201 Informační studia a knihovnictví (Bc., PS, KS, 3)
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3)
B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7109 Archeologie (Bc., PS, 3) i v EN
B7701 Psychologie (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, 2)
N7310 Filologie (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, KS, 2)
N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Mgr., PS, KS, 2)
N6101 Filozofie (Mgr., PS, KS, 2)
N7201 Informační studia a knihovnictví (Mgr., PS, KS, 2)
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)
N7313 Překladatelství a tlumočnictví (Mgr., PS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2)
N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Mgr., PS, 2)
N7109 Archeologie (Mgr., PS, 2) i v EN
Magisterské studium
M7701 Psychologie (Mgr., PS, KS, 5)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Navazující magisterské studium
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta multimediálních komunikací (FMK) 25,5 %
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, www.fmk.utb.cz
Bakalářské studium
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, KS, 3)
B8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby (BcA., PS, 3)
B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, KS, 2)
N8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby (MgA., PS, 2)
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N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta technologická (FT) 85,6 %
Vavrečkova 275, 760 01 Zlín, www.ft.utb.cz
Bakalářské studium
B2808 Chemie a technologie materiálů (Bc., PS, KS, 3)
B2901 Chemie a technologie potravin (Bc., PS, KS, 3)
B3909 Procesní inženýrství (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N2901 Chemie a technologie potravin (Ing., PS, KS, 2)
N2808 Chemie a technologie materiálů (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3909 Procesní inženýrství (Ing., PS, KS, 2)
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)
Palackého tř. 1, 612 42 Brno, www.vfu.cz
Fakulta veterinární hygienyaekologie (FVHE) 64,5 %
Palackého tř. 1, 612 42 Brno, fvhe.vfu.cz
Bakalářské studium
B4302 Veterinární hygiena a ekologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N4302 Veterinární hygiena a ekologie (Mgr., PS, 2) i v EN
Magisterské studium
M4302 Veterinární hygiena a ekologie (MVDr., PS, 6) i v EN
Fakulta veterinárního lékařství (FVL) 27,9 %
Palackého tř. 1, 612 42 Brno, fvl.vfu.cz
Magisterské studium
M4301 Veterinární lékařství (MVDr., PS, 6) i v EN
Farmaceutická fakulta (FaF) 48,2 %
Palackého tř. 1, 612 42 Brno, faf.vfu.cz
Magisterské studium
M5206 Farmacie (Mgr., PS, 5) i v EN
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
(VŠB–TUO)
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.vsb.cz
Univerzitní studijní programy
Bakalářské studium
B1701 Fyzika (Bc., PS, 3)
B3942 Nanotechnologie (Bc., PS, 3) i v EN
B3943 Mechatronika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3968 Aplikované vědy a technologie (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N1701 Fyzika (Ing., PS, 2)
N2658 Výpočetní vědy (Ing., PS, 2) i v EN
N3942 Nanotechnologie (Ing., PS, 2) i v EN
N3943 Mechatronika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3969 Technologie procesů v energetice (Ing., PS, 2) i v EN
Ekonomická fakulta (EkF) 81,9 %
Sokolská tř. 2416/33, 702 00 Ostrava 1, www.ekf.vsb.cz
Bakalářské studium
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, 3)
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2)
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI) 91,3 %
Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, www.fbi.vsb.cz
Bakalářské studium
B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (Bc., PS, KS, 4)
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Navazující magisterské studium
N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) 78 %
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fei.vsb.cz
Bakalářské studium
B2647 Informační a komunikační technologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B2648 Projektování elektrických zařízení (Bc., PS, KS, 4)
B2649 Elektrotechnika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3973 Automobilové elektronické systémy (Bc., PS, 3) i v EN
B2660 Počítačové systémy pro průmysl 21. století (Bc., PS, 3) i v EN
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Navazující magisterské studium
N2649 Elektrotechnika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2647 Informační a komunikační technologie (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2661 Projektování elektrických systémů a technologií (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI) 89,2 %
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fmmi.vsb.cz
Bakalářské studium
B3922 Ekonomika a řízení průmyslových systémů (Bc., PS, KS, 3)
B3923 Materiálové inženýrství (Bc., PS, KS, 3)
B3909 Procesní inženýrství (Bc., PS, 3)
B2109 Metalurgické inženýrství (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N3922 Ekonomika a řízení průmyslových systémů (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3923 Materiálové inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2109 Metalurgické inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3909 Procesní inženýrství (Ing., PS, 2) i v EN
Fakulta stavební (FAST) 74,3 %
L. Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fast.vsb.cz
Bakalářské studium
B3502 Architektura a stavitelství (Bc., PS, 4)
B3607 Stavební inženýrství (Bc., PS, KS, 4) i v EN
Navazující magisterské studium
N3502 Architektura a stavitelství (Ing. arch., PS, 2) i v EN
N3607 Stavební inženýrství (Ing., PS, KS, 1,5) i v EN
Fakulta strojní (FS) 83,9 %
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fs.vsb.cz
Bakalářské studium
B3907 Energetika (Bc., KS, 3) i v EN
B2341 Strojírenství (Bc., PS, KS, 3)
B3712 Technologie letecké dopravy (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Energetika (Ing., KS, 2)
Hornicko-geologická fakulta (HGF) 92 %
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, www.hgf.vsb.cz
Bakalářské studium
B2102 Nerostné suroviny (Bc., PS, KS, 3)
B3646 Geodezie a kartografie (Bc., PS, KS, 3)
B2110 Geologické inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B2111 Hornictví (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3646 Geodezie, kartografie a geoinformatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N2102 Nerostné suroviny (Ing., PS, KS, 2)
N3646 Geodezie a kartografie (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2110 Geologické inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
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N2111 Hornictví (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3654 Geodezie, kartografie a geoinformatika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
Nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3, www.vse.cz
Fakulta financí a účetnictví (FFU) 43,4 %
Nám. Winstona Churchilla 4, 133 67 Praha 3, f1.vse.cz
Bakalářské studium
B6217 Finance a účetnictví (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6236 Finance and Accounting (Ing., PS, 2) EN
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Univerzita Pardubice (UPa)
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz
Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) 78,9 %
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/dfjp
Bakalářské studium
B3709 Dopravní technologie a spoje (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3607 Stavební inženýrství (Bc., PS, KS, 4)
Navazující magisterské studium
N3709 Dopravní inženýrství a spoje (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3607 Stavební inženýrství (Ing., PS, KS, 1,5)
Fakulta ekonomicko-správní (FES) 71 %
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fes
Bakalářské studium
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) 68,1 %
Nám. Čs. legií 565, 530 02 Pardubice, www.upce.cz/fei
Bakalářské studium
B2646 Informační technologie (Bc., PS, 3)
B2612 Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N2646 Informační technologie (Ing., PS, 2)
N2612 Elektrotechnika a informatika (Ing., PS, 2)
Fakulta filozofická (FF) 70,9 %
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/ff
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, 3) i v EN
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, 3)
B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3)
B6703 Sociologie (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7310 Filologie (Mgr., PS, 2)
N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
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N7507 Specializace v pedagogice (Mgr., PS, 2)
N6703 Sociologie (Mgr., PS, 2)
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, 2) i v EN
Fakulta chemicko-technologická (FChT) 78,5 %
Studentská 573, 532 10 Pardubice, www.upce.cz/fcht
Bakalářské studium
B2829 Anorganické a polymerní materiály (Bc., PS, 3)
B2807 Chemické a procesní inženýrství (Bc., PS, 3)
B2830 Farmakochemie a medicinální materiály (Bc., PS, 3)
B2901 Chemie a technologie potravin (Bc., PS, 3)
B2802 Chemie a technická chemie (Bc., PS, KS, 3)
B3912 Speciální chemicko-biologické obory (Bc., PS, KS, 3)
B3441 Polygrafie (Bc., PS, KS, 3)
B2831 Povrchová ochrana staveb.a konstruk. materiálů (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N3912 Speciální chemicko-biologické obory (Ing., PS, 2)
N1407 Chemie (Ing., PS, 2)
N2808 Chemie a technologie materiálů (Ing., PS, 2)
N2807 Chemické a procesní inženýrství (Ing., PS, 2)
N2901 Chemie a technologie potravin (Ing., PS, 2)
N3441 Polygrafie (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta restaurování (FR) 34,2 %
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl, www.upce.cz/fr
Bakalářské studium
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2)
Fakulta zdravotnických studií (FZS) 71,8 %
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fzs
Bakalářské studium
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, 3)
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B5350 Zdravotní sociální péče (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N5341 Ošetřovatelství (Mgr., PS, 2)
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, 2)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)
Nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, web.utb.cz
Fakulta aplikované informatiky (FAI) 90,3 %
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, www.fai.utb.cz
Bakalářské studium
B3902 Inženýrská informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N3902 Inženýrská informatika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta humanitních studií (FHS) 48,7 %
Mostní 5139, 760 01 Zlín, www.fhs.utb.cz
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, 3) i v EN
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, KS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B5350 Zdravotně sociální péče (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N7507 Specializace v pedagogice (Mgr., PS, KS, 2)
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, 2)
N7508 Sociální práce (Mgr. PS, 2)
Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) 80,7 %
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Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště, www.flkr.utb.cz
Bakalářské studium
B2825 Ochrana obyvatelstva (Bc., PS, 3)
B3909 Procesní inženýrství (Bc., PS, KS, 3)
B3953 Bezpečnost společnosti (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N3953 Bezpečnost společnosti (Ing., PS, 2)
Fakulta managementu a ekonomiky (FaME) 52,1 %
Mostní 5139, 760 01 Zlín, www.fame.utb.cz
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3)
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Lékařská fakulta (LF) 27,4 %
Kamenice 5, 625 00 Brno, www.med.muni.cz
Bakalářské studium
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, KS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
Magisterské studium
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v EN
M5111 Zubní lékařství (MDDr., PS, 5) i v EN
Pedagogická fakulta (PdF) 51 %
Poříčí 9/11, 603 00 Brno, www.ped.muni.cz
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) i v EN a NJ
B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3) i v EN a NJ
B7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
Vychovatelství (Bc., KS, 3)
Navazující magisterské studium
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2) i v EN a NJ
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)
N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN a NJ
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
Magisterské studium
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 4, 5)
Právnická fakulta (PrF) 34,2 %
Veveří 70, 611 80 Brno, www.law.muni.cz
Bakalářské studium
B6804 Právní specializace (Bc., KS, 3)
B6807 Veřejná správa (Bc., KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6807 Veřejná správa (Mgr., KS, 2)
Magisterské studium
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
M6805 Právo a právní věda (Mgr., PS, 5)
Přírodovědecká fakulta (PřF) 66,8 %
Kotlářská 2, 611 37 Brno, www.sci.muni.cz
Bakalářské studium
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B1407 Chemie (Bc., PS, 3)
B1512 Antropologie (Bc., PS, 3)
B1409 Aplikovaná biochemie (Bc., PS, 3)
B1305 Aplikovaná geografie (Bc., PS, 3)
B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3)
B1501 Biologie (Bc., PS, 3)
B1530 Experimentální biologie (Bc., PS, 3)
B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3)
B1203 Geology (Bc., PS, KS, 3) EN
B1406 Biochemie (Bc., PS, 3)
B1531 Ekologická a evoluční biologie (Bc., PS, 3)
B1702 Aplikovaná fyzika (Bc., PS, KS, 3)
B1304 Geografie a kartografie (Bc., PS, KS, 3)
B1201 Geologie (Bc., PS, KS, 3)
B1103 Aplikovaná matematika (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N1406 Biochemie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1407 Chemie (Mgr., PS, KS, 2)
N1512 Antropologie (Mgr., PS, 2)
N1101 Matematika (Mgr., PS, 2)
N1501 Biologie (Mgr., PS, 2)
N1103 Matematika (Mgr., PS, 2)
N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2)
N1103 Aplikovaná matematika (Mgr., PS, 2)
N1304 Geografie a kartografie (Mgr., PS, 2)
N1201 Geologie (Mgr., PS, KS, 2)
N1203 Geology (Mgr., PS, KS, 2) EN
N1530 Experimentální biologie (Mgr., PS, 2)
N1531 Ekologická a evoluční biologie (Mgr., PS, 2)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)
Zemědělská 1, 613 00 Brno, www.mendelu.cz
Agronomická fakulta (AF) 81,2 %
Zemědělská 1, 613 00 Brno, www.af.mendelu.cz
Bakalářské studium
B4101 Zemědělské inženýrství (Bc., PS, 3)
B4112 Agrobiologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B4106 Zemědělská specializace (Bc., PS, 3)
B4152 Rostlinolékařství (Bc., PS, 3)
B2901 Chemie a technologie potravin (Bc., PS, 3)
B4103 Zootechnika (Bc., PS, KS, 3)
B2826 Technologie odpadů (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N4101 Zemědělské inženýrství (Ing., PS, 2)
N4106 Zemědělská specializace (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N4102 Fytotechnika (Ing., PS, 2)
N2901 Chemie a technologie potravin (Ing., PS, 2)
N4103 Zootechnika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N4152 Rostlinolékařství (Ing., PS, 2)
N2826 Technologie odpadů (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) 52,7 %
tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno, www.frrms.mendelu.cz
Bakalářské studium
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3) i v EN
B6214 Regionální rozvoj (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
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N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Ing., PS, 2) i v EN
N6214 Regionální rozvoj (Ing., PS, 2) i v EN
Institut celoživotního vzdělávání (ICV)
Zemědělská 5, 613 00 Brno, www.icv.mendelu.cz
Bakalářské studium
B4156 Technické znalectví a pojišťovnictví (Bc., PS, KS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N4160 Technické znalectví a expertní inženýrství (Ing, PS, KS, 2)
Lesnická a dřevařská fakulta (LDF) 95 %
Zemědělská 3, 613 00 Brno, www.ldf.mendelu.cz
Bakalářské studium
B4107 Arboristika (Bc., PS, KS, 3)
B4132 Lesnictví (Bc., PS, KS, 3)
B8213 Design nábytku (Bc., PS, 4)
B3341 Dřevařství (Bc., PS, KS, 3)
B3915 Krajinářství (Bc., PS, 3)
B3305 Stavby na bázi dřeva (Bc., PS, 3)
B3302 Nábytek (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N8213 Design nábytku (Ing., PS, 2)
N3301 Dřevařské inženýrství (Ing., PS, KS, 2)
N4158 European Forestry (Ing., PS, 2) EN
N3914 Krajinné inženýrství (Ing., PS, KS, 2)
N4107 Lesní inženýrství (Ing., PS, KS, 2)
N3303 Nábytkové inženýrství (Ing., PS, 2)
N3305 Stavby na bázi dřeva (Ing., PS, 2)
Provozně ekonomická fakulta (PEF) 75,3 %
Zemědělská 1, 613 00 Brno, www.pef.mendelu.cz
Bakalářské studium
B3902 Inženýrská informatika (Bc., PS, 3)
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, 3) i v EN
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N3902 Inženýrská informatika (Ing., PS, 2)
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2) i v EN
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Zahradnická fakulta (ZF) 83,7 %
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě, www.zf.mendelu.cz
Bakalářské studium
B4144 Zahradnictví (Bc., PS, 3)
B4109 Zahradní a krajinářská architektura (Bc., PS, 3, 4)
B4108 Zahradnické inženýrství (Bc., PS, KS, 3)
B4113 Zahradnické technologie (Bc., PS, KS, 3)
B4171 Floristická tvorba (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N4168 Horticultural Engineering (Ing., PS, 2)
N4109 Zahradní a krajinářská architektura (Ing., PS, 2)
N4108 Zahradnické inženýrství (Ing, PS, KS, 2)
Ostravská univerzita v Ostravě (OU)
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1, www.osu.cz
Fakulta sociálních studií (FSS) 29,3 %
Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské hory, www.fss.osu.cz
Bakalářské studium
B6731 Sociální politika (Bc., PS, KS, 3)
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Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B5350 Zdravotně sociální péče (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N5350 Zdravotně sociální péče (Mgr., PS, KS, 2)
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2)
Fakulta umění (FU) 44,7 %
Podlahova 3, 701 03 Ostrava, www.fu.osu.cz
Bakalářské studium
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 3)
B8201 Hudební umění (BcA., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2)
N8201 Hudební umění (MgA., PS, 2)
Filozofická fakulta (FF) 44,8 %
Reální 5, 701 03 Ostrava 1, www.ff.osu.cz
Bakalářské studium
B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B7105 Historické vědy (Bc., PS,3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3)
B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Bc., PS,3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, KS, 3)
B6703 Sociologie (Bc., PS, 3)
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B7701 Psychologie (Bc., PS,3)
Navazující magisterské studium
N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N7310 Filologie (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7313 Překladatelství a tlumočnictví (Mgr., PS, 2)
N6107 Humanitní vědy (Mgr., PS, 2)
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2)
N7506 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2)
Lékařská fakulta (LF) 21,4 %
Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3, www.lf.osu.cz
Bakalářské studium
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3) i v EN a IT
B5347 Veřejné zdravotnictví (Bc., PS, 3)
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, KS, 3)
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., KS, 3)
B6731 Bezpečnost společnosti (Bc., KS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, KS, 2)
N5341 Ošetřovatelství (Mgr., PS, KS, 2)
N5347 Veřejné zdravotnictví (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v EN
Pedagogická fakulta (PdF) 30,6 %
Mlýnská 5, 701 03 Ostrava 3, www.pdf.osu.cz
Bakalářské studium
B7501 Pedagogika (Bc., KS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3)
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
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B7505 Vychovatelství (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7507 Specializace v pedagogice (Mgr., PS, KS, 2)
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, 2)
N7505 Vychovatelství (Mgr., PS, KS, 2)
N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, 2)
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2)
Magisterské studium
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 4, 5)
Přírodovědecká fakulta (PřF) 56,2 %
30. dubna 22, 701 03 Ostrava 3, www.prf.osu.cz
Bakalářské studium
B1103 Aplikovaná matematika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B1501 Biologie (Bc., PS, KS, 3)
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3)
B1702 Aplikovaná fyzika (Bc., PS, 3)
B1301 Geografie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3)
B1407 Chemie (Bc., PS, KS, 3)
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3)
B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3)
B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N1802 Informatika (Mgr., PS, 2)
N1103 Aplikovaná matematika (Mgr., PS, 2) i v EN
N1702 Aplikovaná fyzika (Mgr., PS, 2) i v EN
N1301 Geografie (Mgr., PS, 2) i v EN
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Navazující magisterské studium
N5135 Epidemiologie (Mgr., PS, 2)
N1407 Chemie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1201 Geologie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1406 Biochemie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1501 Biologie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1303 Demografie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1413 Klinická a toxikologická analýza (Mgr., PS, 2)
N1601 Ekologie a ochrana prostředí (Mgr., PS, 2) i v EN
N1301 Geografie (Mgr., PS, 2, 3)
N3967 Bioinformatika (Mgr., PS, 2) i v EN
Hydrologie a hydrogeologie (Mgr., PS, 2)
Univerzita Palackého v Olomouci (UP)
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, www.upol.cz
Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) 92,5 %
Univerzitní 22, 771 11 Olomouc, www.cmtf.upol.cz
Bakalářské studium
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B6141 Teologie (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2)
N6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 2)
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, 2)
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N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2)
N7505 Vychovatelství (Mgr., KS, 2)
Magisterské studium
M6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 5)
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, 4)
Fakulta tělesné kultury (FTK) 46,4 %
Tř. Míru 115, 771 11 Olomouc, www.ftk.upol.cz
Bakalářské studium
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3)
B5342 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS 2) i v EN
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, 2)
Fakulta zdravotnických věd (FZV) 29,6 %
Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc, www.fzv.upol.cz
Bakalářské studium
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3, 4)
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, 2)
N5346 Ekonomika a řízení zdravotnictví (Mgr., PS, KS, 2)
N5341 Ošetřovatelství (Mgr., PS, KS, 2)
Filozofická fakulta (FF) 35,3 %
Křížkovského 10, 771 47 Olomouc, www.ff.upol.cz
Bakalářské studium
B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN a NJ
B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3)
B7109 Archeologie (Bc., PS, KS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3) i v EN
B8101 Teorie a dějiny výtvarných umění (Bc., PS, 3)
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
B8104 Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií (Bc., PS, KS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, 3)
B8102 Teorie a dějiny hudebního umění (Bc., PS, KS, 3)
B6701 Politologie (Bc., PS, 3)
B7701 Psychologie (Bc., PS, KS, 3)
B6703 Sociologie (Bc., PS, KS, 3)
B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)
N7310 Filologie (Mgr., PS, KS, 2) i v EN, NJ
N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění (Mgr., PS, 2)
N8104 Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií (Mgr., PS, 2)
N6701 Politologie (Mgr., PS, 2) i v EN
N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, 2) i v EN
N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, 2)
N8102 Teorie a dějiny hudebního umění (Mgr., PS, 2)
N7701 Psychologie (Mgr., PS, KS, 2)
N6703 Sociologie (Mgr., PS, 2)
N6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
Magisterské studium
M7701 Psychologie (Mgr., PS, KS, 5)
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Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Lékařská fakulta (LF) 18,4 %
Tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc, www.lf.upol.cz
Magisterské studium
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v EN
M5111 Zubní lékařství (MDDr., PS, 5)
M5104 Dentistry (MDDr., PS, 5) EN
Pedagogická fakulta (PdF) 39,5 %
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, www.pdf.upol.cz
Bakalářské studium
B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, KS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3) i v EN a RJ
B7505 Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N7506 Specializace v pedagogice (Mgr., PS, KS, 2)
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7505 Vychovatelství (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)iv EN a RJ
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7510 Učitelství pro střední školy a VOŠ (Mgr., PS, KS, 2)
Magisterské studium
M7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 5) i v EN
M7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 5)
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 4, 5)
Právnická fakulta (PF) 37,6 %
Tř. 17. listopadu 8, 771 11, Olomouc, www.pf.upol.cz
Bakalářské studium
B6804 Právní specializace (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N6701 Politologie (Mgr., PS, KS, 2)
N6804 Specialisation in Law (Mgr., PS, 2) EN
Magisterské studium
M6805 Právo a právní věda (Mgr., PS, 5)
Přírodovědecká fakulta (PRF) 84,3 %
17. listopadu 12/1192, 771 46 Olomouc, www.prf.upol.cz
Bakalářské studium
B1701 Fyzika (Bc., PS, 3)
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3)
B1103 Aplikovaná matematika (Bc., PS, 3)
B1406 Biochemie (Bc., PS, 3)
B1501 Biologie (Bc., PS, 3)
B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, 3)
B1407 Chemie (Bc., PS, 3)
B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3)
B1201 Geologie (Bc., PS, 3)
B1301 Geografie (Bc., PS, 3)
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N1407 Chemie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N1406 Biochemie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1501 Biologie (Mgr., PS, 2) i v EN
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N1101 Matematika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N1201 Geologie (Mgr., PS, 2)
N1301 Geografie (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N1801 Informatika (Mgr., PS, 2)
N1103 Aplikovaná matematika (Mgr., PS, 2)
N1601 Ekologie a ochrana prostředí (Mgr., PS, 2) i v EN
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M1103 Aplikovaná matematika (Mgr., PS, 5)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Fakulta humanitních studií (FHS) 50,3 %
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice, www.fhs.cuni.cz
Bakalářské studium
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N6107 Historické vědy (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2) i v NJ a FJ
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N1601 Ekologie a ochrana prostředí (Mgr., PS, 2)
Fakulta sociálních věd (FSV) 43,8 %
Smetanovo nábřeží 955/6, 110 01 Praha 1, www.fsv.cuni.cz
Bakalářské studium
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3) i v NJ
B6201 Ekonomické teorie (Bc., PS, 3) i v EN
B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3)
B6701 Politologie (Bc., PS, 3)
B6703 Sociologie (Bc., PS, 3)
B7105 Historické vědy (Bc., KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Mgr., PS, 2) i v EN a NJ
N6701 Politologie (Mgr., PS, 2) i v EN
N6201 Ekonomické teorie (Mgr., PS, 2) i v EN
N6736 International Economic and Political Studies (Mgr., PS, 2) EN
N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, 2)
N6703 Sociologie (Mgr., PS, 2) i v EN
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS) 32,2 %
J. Martího 31, 162 52 Praha 6, www.ftvs.cuni.cz
Bakalářské studium
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, 2) i v EN
Farmaceutická fakulta Hradec Králové (FaF) 67,1 %
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, www.faf.cuni.cz
Bakalářské studium
B5207 Zdravotnická bioanalytika (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N5207 Zdravotnická bioanalytika (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M5209 Vojenská farmacie (Mgr., PS, 5)
M5206 Farmacie (Mgr., PS, 5) i v EN
Filozofická fakulta (FF) 36,2 %
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Nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, www.ff.cuni.cz
Bakalářské studium
B7201 Informační studia a knihovnictví (Bc., PS, KS, 3)
B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7313 Překladatelství a tlumočnictví (Bc., PS, 3) i v NJ
B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3)
B7311 Anglistika – amerikanistika (Bc., PS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B7312 Čeština v komunikaci neslyšících (Bc., PS, 3)
B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Bc., PS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, 3)
B6142 Logika (Bc., PS, 3)
B6701 Politologie (Bc., PS, 3)
B7701 Psychologie (Bc., PS, 3)
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B6703 Sociologie (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)
N7311 Anglistika – amerikanistika (Mgr., PS, 2)
N7310 Filologie (Mgr., PS, 2, 3) i v EN a NJ
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, KS, 2) i v EN a FJ
N7312 Čeština v komunikaci neslyšících (Mgr., PS, 2)
N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Mgr., PS, 2)
N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2)
N7201 Informační studia a knihovnictví (Mgr., PS, KS, 2)
N6142 Logika (Mgr., PS, 2)
N6101 Psychologie (Mgr., PS, 2)
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, 2)
N6703 Sociologie (Mgr., PS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
N7313 Překladatelství a tlumočnictví (Mgr., PS, 2)
Husitská teologická fakulta (HTF) 86,5 %
Pacovská 350/4, P. O. Box 56, 140 21 Praha 4 – Krč, www.htf.cuni.cz
Bakalářské studium
B6141 Teologie (Bc., PS, KS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B7502 Sociální práce (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 2)
N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2)
N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, 2)
N7502 Sociální práce (Mgr., PS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
Katolická teologická fakulta (KTF) 100 %
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, www.ktf.cuni.cz
Bakalářské studium
B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3)
B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Bc., PS, 3)
B6141 Teologie (Bc., KS, 4)
Navazující magisterské studium
N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, KS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Mgr., PS, 2)
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N6141 Teologie (Mgr., KS, 2)
Magisterské studium
M6141 Teologie (Mgr., PS, 5)
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LF HK) 28,1 %
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové, www.lfhk.cuni.cz
Bakalářské studium
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3)
Magisterské studium
M5104 Dentistry (MDDr., PS, 5) EN
M5133 Vojenské všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6)
M5134 Vojenské zubní lékařství (MDDr., PS, 5)
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v EN
M5111 Zubní lékařství (MDDr., PS, 5)
Lékařská fakulta v Plzni (LF Plzeň) 31,8 %
Husova 3, 306 05 Plzeň, www.lfp.cuni.cz
Magisterské studium
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v EN
M5111 Zubní lékařství (MDDr., PS, 5)
M5104 Dentistry (MDDr., PS, 5) EN
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF) 65,8 %
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, www.mff.cuni.cz
Bakalářské studium
B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3967 Bioinformatika (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N1101 Matematika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N1801 Informatika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N3967 Bioinformatika (Mgr., PS, 2) i v E
Pedagogická fakulta (PedF) 37 %
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, www.pedf.cuni.cz
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B7701 Psychologie (Bc., PS, 3)
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7505 Vychovatelství (Bc., KS, 3)
Navazující magisterské studium
N7507 Specializace v pedagogice (Mgr., KS, 2)
N7501 Pedagogika (Mgr., KS, 2)
N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7701 Psychologie (Mgr., PS, 2)
N7535 Special and Inclusive Education (Erasmus Mundus) (Mgr., PS, 2) EN
Magisterské studium
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 5)
Právnická fakulta (PF) 22,5 %
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, www.prf.cuni.cz
Magisterské studium
M6805 Právo a právní věda (Mgr., PS, 5) i v EN
Přírodovědecká fakulta (PřírF) 71,9 %
Albertov 6, 128 43 Praha 2, www.natur.cuni.cz
Bakalářské studium
B3967 Bioinformatika (Bc., PS, 3) i v EN
B1406 Biochemie (Bc., PS, 3) i v EN
B1501 Biologie (Bc., PS, 3) i v EN
Plné znění zpráv

125
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

B1303 Demografie (Bc., PS, 3) i v EN
B1407 Chemie (Bc., PS, 3) i v EN
B1301 Geografie (Bc., PS, 3) i v EN
B1201 Geologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3912 Speciální chemicko-biologické obory (Bc., PS, 3) i v EN
B1413 Klinická a toxikologická analýza (Bc., PS, 3)
B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, 3) i v EN
Hydrologie a hydrogeologie (Bc., PS, 3)
Vědy o zemi (Bc., PS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
N1801 Informatika (Mgr., PS, KS, 2)
N1601 Ekologie a ochrana prostředí (Mgr., PS, 2)
N1501 Biologie (Mgr., PS, 2)
N1701 Fyzika (Mgr., PS, 2)
N1407 Chemie (Mgr., PS, 2)
N1101 Matematika (Mgr., PS, 2)
Slezská univerzita v Opavě (SU)
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, www.slu.cz
Fakulta veřejných politik (FVP) 54,2 %
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava, www.fvp.slu.cz
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3)
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Mgr., PS, 2)
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, 2)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta (FPF) 64,7 %
Bezručovo nám. 1150/13, 746 01 Opava, www.fpf.slu.cz
Bakalářské studium
B7106 Historická studia (Bc., PS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3)
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3)
B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3)
B7109 Archeologie (Bc., PS, 3)
B1701 Fyzika (Bc., PS, 3)
B8203 Dramatická umění (BcA., PS, 3)
B7201 Informační studia a knihovnictví (Bc., PS, KS, 3)
B1803 Informatika a druhý obor (Bc., PS, 3)
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3)
B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus (Bc., PS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B1702 Aplikovaná fyzika (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7106 Historická studia (Mgr., PS, 2)
N7310 Filologie (Mgr., PS, KS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N7109 Archeologie (Mgr., PS, 2)
N8203 Dramatická umění (Mgr., PS, 2)
N7201 Informační studia a knihovnictví (Mgr., PS, KS, 2)
N1801 Informatika (Mgr., PS, 2)i v EN
N1701 Fyzika (Mgr., PS, 2)i v EN
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N8204 Filmové, TV a fotogr. umění a nová média (MgA., KS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
Matematický ústav v Opavě (MÚ)
Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, www.math.slu.cz
Bakalářské studium
B1101 Matematika (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N1101 Matematika (Mgr., PS, 2)
Obchodně podnikatelská fakulta (OPF) 88,6 %
Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, www.opf.slu.cz
Bakalářské studium
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, 2) i v EN
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2) i v EN
Technická univerzita v Liberci (TUL)
Studentská 2, 461 17 Liberec, www.tul.cz
Ekonomická fakulta (EF) 78,6 %
Voroněžská 13, 460 02 Liberec, www.ef.tul.cz
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing.,PS, 2)
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2)
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, 2) i v EN
Fakulta mechatroniky, informatiky a meziobor. studií (FM) 72,1 %
Studentská 2, 461 17 Liberec, www.fm.tul.cz
Bakalářské studium
B2612 Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, KS, 3)
B2646 Informační technologie (Bc., PS, 3)
B3942 Nanotechnologie (Bc., PS, 3)
B3901 Aplikované vědy a inženýrství (Bc.,PS,3)
Navazující magisterské studium
N2612 Elektrotechnika a informatika (Ing., PS, 2) i v EN
N3942 Nanotechnologie (Ing., PS, 2)
N3901 Aplikované vědy a inženýrství (Ing.,PS,2)
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP) 70,6 %
Univerzitní náměstí 1410/1, 461 17 Liberec, www.fp.tul.cz
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3)
B1301 Geografie (Bc., PS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, 3)
B1407 Chemie (Bc., PS, KS, 3)
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3)
B7106 Historická studia (Bc., PS, 3)
B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3)
B7505 Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3)
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
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B7508 Sociální práce (Bc.,KS,3)
Navazující magisterské studium
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N1701 Fyzika (Mgr., PS, 2)
N1103 Aplikovaná matematika (Mgr., PS, 2)
N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
N1407 Chemie (Mgr., PS, KS, 2)
N1101 Matematika (Mgr., PS, KS, 2)
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS, 2)
N7505 Vychovatelství (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 5)
Fakulta strojní (FS) 100 %
Studentská 2, 461 17 Liberec, www.fs.tul.cz
Bakalářské studium
B2301 Strojní inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Magisterské studium
M2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 5) i v EN
Fakulta textilní (FT) 100 %
Studentská 2, 461 17 Liberec, www.ft.tul.cz
Bakalářské studium
B3107 Textil (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Magisterské studium
M3106 Textilní inženýrství (Mgr., PS, 5)
Navazující magisterské studium
N3106 Textilní inženýrství (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N3957 Průmyslové inženýrství (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N3108 Průmyslový management (Mgr., PS, KS, 2)
Fakulta umění a architektury (FA) 50 %
Studentská 2, 461 17 Liberec, www.fua.tul.cz
Bakalářské studium
B3501 Architektura a urbanismus (Bc., PS, 4)
B8208 Design (BcA., PS, 4)
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 4)
Navazující magisterské studium
N3501 Architektura a urbanismus (Ing. Arch., PS, 2) i v EN
N8208 Design (MgA., PS, 2)
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2)
Fakulta zdravotnických studií (FZS) 92,8 %
Studentská 2, 461 17 Liberec, www.fzs.tul.cz
Bakalářské studium
B3944 Biomedicínská technika (Bc., PS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N3963 Biomedicínské inženýrství (Ing., PS, 2)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz
Fakulta informatiky a managementu (FIM) 66,5 %
Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz/fim
Bakalářské studium
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B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N1802 Aplikovaná informatika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Filozofická fakulta (FF) 77,5 %
nám. Svobody 331, 500 02 Hradec Králové, www.uhk.cz/ff
Bakalářské studium
B6703 Sociologie (Bc., PS, 3)
B7109 Archeologie (Bc., PS, 3)
B7105 Historické vědy (Bc., PS, KS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, KS, 3)
B3928 Technická podpora humanitních věd (Bc., PS, KS, 3)
B6701 Politologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N7109 Archeologie (Mgr., PS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2) i v EN
N6701 Politologie (Mgr., PS, KS, 2)
N6702 International Area Studies (Mgr., PS, 2) EN
Pedagogická fakulta (PdF) 41,1 %
nám. Svobody 301, 500 02 Hradec Králové, www.uhk.cz/pdf
Bakalářské studium
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B7505 Vychovatelství (Bc., PS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3)
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2) i v EN
N7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7507 Specializace v pedagogice (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 5)
Přírodovědecká fakulta (PřF) 78,8 %
Jana Koziny 1237, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz/prf
Bakalářské studium
B1501 Biologie (Bc., PS, 3) i v EN
B1103 Aplikovaná matematika (Bc., PS, 3) i v EN
B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B1407 Chemie (Bc., PS, 3) i v EN
B1801 Informatika (Bc., PS, 3) i v EN
B1101 Matematika (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N1501 Biologie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N1407 Chemie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1101 Matematika (Mgr., PS, 2) i v EN
Ústav sociální práce (ÚSP)
Víta Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz/usp
Bakalářské studium
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2)
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Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, www.ujep.cz
Fakulta sociálně ekonomická (FSE) 73,3 %
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem, fse.ujep.cz
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, 2)
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, 2)
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, 2)
Fakulta umění a designu (FUD) 46,8 %
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem, fud.ujep.cz
Bakalářské studium
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 4)
Navazující magisterské studium
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2) i v EN
Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) 91,6 %
Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem, fvtm.ujep.cz
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Bakalářské studium
Materiálové vědy (Bc., PS, 3)
B2303 Strojírenská technologie (Bc., PS, KS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, 3)
B2341 Strojírenství (Bc., PS, KS, 3)
B3907 Energetika (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N3907 Energetika (Ing., PS, KS, 2)
Materiálové vědy (Ing., PS, 2)
N2341 Strojírenská technologie (Ing., PS, KS, 2)
N2341 Strojírenství (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta zdravotnických studií (FZS) 66,5 %
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem, fzs.ujep.cz
Bakalářské studium
B5341 Porodní asistence (Bc., PS, KS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3)
Fakulta životního prostředí (FŽP) 84,9 %
Králova výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem, fzp.ujep.cz
Bakalářské studium
B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, KS, 3)
B3904 Inženýrská ekologie (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N1601 Ekologie a ochrana prostředí (Ing., PS, KS, 2)
Filozofická fakulta (FF) 95,6 %
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem, ff.ujep.cz
Bakalářské studium
B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3)
B7105 Historické vědy (Bc., PS, KS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, 3)
B6701 Politologie (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7310 Filologie (Mgr., PS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
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N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, 2)
N6701 Politologie (Mgr., PS, 2)
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2)
Pedagogická fakulta (PF) 62,9 %
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, pf.ujep.cz
Bakalářské studium
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B7505 Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, 2) i v EN
N7505 Vychovatelství (Mgr., PS, 2)
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, 2) i v EN
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, 2) i v EN
N7507 Specializace v pedagogice (Mgr., PS, 2) i v EN
Magisterské studium
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 4, 5)
M7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 5)
Přírodovědecká fakulta (PřF) 82,3 %
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, sci.ujep.cz
Bakalářské studium
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, 3)
B1702 Aplikovaná fyzika (Bc., PS, 3) i v EN
B1501 Biologie (Bc., PS, KS, 3)
B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B1801 Informatika (Bc., PS, 3)
B1301 Geografie (Bc., PS, 3)
B1407 Chemie (Bc., PS, KS, 3)
B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N3942 Nanotechnologie (Mgr., PS, 2)
N1501 Biologie (Mgr., PS, 2)
N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2)iv EN
N1301 Geografie (Mgr., PS, 2)
N1407 Chemie (Mgr., PS, 2)
N1101 Matematika (Mgr., PS, KS, 2)
N1601 Ekologie a ochrana prostředí (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M1701 Fyzika (Mgr., PS, 5)
Univerzita Karlova v Praze (UK)
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, www.cuni.cz
1. lékařská fakulta (1. LF) 28,7 %
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, www.lf1.cuni.cz
Bakalářské studium
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
Magisterské studium
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6)iv EN
M5111 Zubní lékařství (MDDr., PS, 5) i v EN
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2. lékařská fakulta (2. LF) 16,9 %
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, www.lf2.cuni.cz
Bakalářské studium
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3) i v EN
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v EN
3. lékařská fakulta (3. LF) 21 %
Ruská 87, 100 00 Praha 10, www.lf3.cuni.cz
Bakalářské studium
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
Magisterské studium
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v EN
Evangelická teologická fakulta (ETF) 86,9 %
Černá 9, 115 55 Praha 1 – Nové Město, web.etf.cuni.cz
Bakalářské studium
B6141 Teologie (Bc., PS, KS, 3, 4)
B7508 Sociální práce (Bc., PS, KS, 3, 3,5) i v EN
Navazující magisterské studium
N6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
Magisterské studium
M6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 5)
Jak číst následující přehled V seznamu najdete STUDIJNÍ PROGRAMY (konkrétní obory jsou na webech
jednotlivých škol a fakult), jejich kód (potřebujete ho znát při vyplňování přihlášky), formu a délku studia. Bc.
bakalářský Mgr. magisterský MUDr. doktor medicíny MDDr. zubní lékař PS prezenční studium KS kombinované
studium EN angličtina NJ němčina 2, 3, 5 počet let studia 100 % vedle názvu fakulty či školy je údaj o
úspěšnosti v přijímacím řízení (počty přihlášených versus počty přijatých studentů). Údaje za rok 2016 jsou
čerpány z webu analytického oddělení MŠMT ČR. Seznam vysokých škol sestavilo Centrum vzdělávání AMOS
– KamPoMaturitě.cz.
Kalendář 2017 Zapište si termíny 28. únor termín pro podání přihlášek na VŠ; nemálo veřejných a soukromých
škol však přijímá přihlášky až do konce března nebo i v dubnu leden talentové zkoušky na umělecké obory
duben až červen přijímací zkoušky na VŠ; některé fakulty a soukromé školy testují i o letních prázdninách
O autorovi| Bohdana Jarošová, redaktorka MF DNES
Foto autor| Foto: Shutterstock
Foto autor| Foto: Shutterstock
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - střední Čechy

Trend: studium běžných oborů v angličtině

13.1.2017

Mladá fronta DNES str. 51 Příloha - Přehled VŠ
Bohdana Jarošová

Angličtina je hitem nadcházejícího akademického roku. Snad každá vysoká škola v zemi obohatila své stávající
studijní programy o obory, které povedou anglicky mluvící učitelé. Ať už je to bakalářské studium, jako například
Rehabilitační a psychosociální péče o postižené děti a dospělé na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích,
magisterský obor Aplikované pohybové aktivity na olomoucké Univerzitě Palackého, nebo doktorský program
Analytická chemie na Ostravské univerzitě. „Jednoznačně nejsledovanějším oborem je General Medicine, tedy
Všeobecné lékařství, v anglické mutaci. Přijímací zkoušky by měly proběhnout v červnu a první studenti
nastoupí v září 2017 v maximálním počtu třiceti,“ říká o novém magisterském oboru Adam Soustružník z
Ostravské univerzity.
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Letošní akademický rok je přelomový. Od září 2016 začala platit novela vysokoškolského zákona, která
zcela mění dosavadní systém akreditace oborů. Kvůli přechodu na nová pravidla letos řada škol neotvírá tolik
nových studijních oborů, provedla spíše drobné úpravy těch dosavadních anebo je sloučila do zajímavých
kombinací. Například učitelské obory německý jazyk a biologie, tělesná výchova a informatika nebo anglický
jazyk a fyzika se nově budou vyučovat na Západočeské univerzitě v Plzni. Unikátní spojení doktorského studia
materiálových věd a biomateriálů otevírá v novém akademickém roce zlínská Univerzita Tomáše Bati.
Přihlášky se podávají do konce února, ale řada fakult protahuje termíny až do jara. Mnohé VŠ brzy otevřou své
dveře veřejnosti či se koncem ledna představí na pražském veletrhu Gaudeamus.
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Soukromá VŠ ekonomická Znojmo, s. r. o. (SVŠE) 100 %
Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, www.svse.cz, školné: 15 000–22 000 Kč/sem.
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
Moravská VŠ Olomouc, o. p. s. (MVŠO) 72,2 %
Tř. Kosmonautů 1, 779 00 Olomouc, www.mvso.cz, školné: 30 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola obchodní a hotelová, s. r. o. (VSOH) 100 %
Bosonožská 9, 625 00 Brno, www.hotskolabrno.cz, školné: 18 300–23 500 Kč/sem.
Bakalářské studium
B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus (Bc., PS, KS, 3)
CEVRO Institut, o. p. s. (CEVRO) 98,8 %
Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1–Nové Město, www.cevroinstitut.cz
školné: 21 000–29 500 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)
B6701 Politologie (Bc., PS, KS, 3)
B6804 Právní specializace (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6701 Politologie (Mgr., PS, KS, 2)
N6807 Veřejná správa (Mgr., PS, KS, 2)
N6812 Soukromoprávní studia (Mgr., PS, KS, 2)
N6745 Philosophy, Politics, Economics (Mgr., PS, 2) EN
Unicorn College, s. r. o. (UC) 100 %
V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, www.unicorncollege.cz
školné: čeština 40 000–86 000 Kč/rok, angličtina 63 000–132 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
VŠ sociálně-správní, Institut celoživot. vzdělávání
Havířov, o. p. s. (VŠSS) 81,5 %
V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov–Město, www.vsss.cz, školné: 15 490–16 890 Kč/sem.
Bakalářské studium
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)
AKCENT College, s. r. o. (AC) 61,7 %
Bítovská 5, 140 00 Praha 4, www.akcentcollege.cz
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
školné: 55 000 Kč/rok nebo 29 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
Archip, s.r.o. (ARCHIP) 100 %
Františka Křížka 1, 170 00 Praha 7, www.archip.eu, školné: 90 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
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B3505 Architecture (Bc., PS, 3) EN
Navazující magisterské studium
N3505 Architecture and Urbanism (Mgr., PS, 2) EN
VŠ aplikované psychologie, s. r. o. (VŠAPs) 78,5 %
Terezín č. p. 155, 411 55 Terezín, školné: 24 900 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3)
Evropský polytechnický institut, s. r. o. 88,9 %
Osvobození 699, 686 04 Kunovice, www.edukomplex.cz, školné: 3 300 Kč/měsíc
Bakalářské studium
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola kreativní komunikace, s. r. o. 100 %
Na Pankráci 420/54, 140 00 Praha 4 - Nusle, www.vskk.cz
Školné: 31 000–44 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
B8219 Vizuální a literární umění (Bc., PS, 3)
ZAHRANIČNÍ VYSOKÉ ŠKOLY PŮSOBÍCÍ V ČR
Prague College www.praguecollege.cz
Czech Management Institute Praha – manažerská fakulta Escuela
Superior de Marketingy Administración – ESMA/ESMATUR Barcelona www.esma.cz
International Prague University interpragueuniver.cz
Akademie managementu a komunikace www.amakcz.cz
Vysoká škola Humanitas – fakulta společenských studií www.huni.cz
OurCollege www.ourcollege.com
Czech College www.czechcollege.cz
Vysoká škola manažerská ve Varšavě
Fakulta J. A. Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky, s. r. o. www.oeaep.cz
NEWPORT INTERNATIONAL UNIVERSITY, s. r. o. www.newportu.cz
Panevropská vysoká škola – UNINOVA, o. p. s. www.paneurouni.cz/sk
Mezinárodní vzdělávací institut, s. r. o. www.mviedu.cz
Dolnoslezská vysoká škola Ostrava www.dsw.edu.pl
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Akademie múzických umění (AMU)
Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1, www.amu.cz
Divadelní fakulta (DAMU) 14,4 %
Karlova 26, 116 65 Praha 1, www.damu.cz
Bakalářské studium
B8203 Dramatická umění (BcA., PS, KS, 3)
B8212 Divadelní tvorba v netradičních prostorech (BcA., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N8203 Dramatická umění (MgA., PS, 2, 3) i v EN
Magisterské studium
M8203 Dramatická umění (MgA., PS, 4)
Filmová a televizní fakulta (FAMU) 12,9 %
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, www.famu.cz
Bakalářské studium
B8204 Filmové, televizní a fotograf. umění a nová média (BcA., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N8204 Filmové, televizní a fotogr. umění a nová média (MgA., PS, 2) i v EN
N8211 Film, Television and Photography (MgA., PS, 2, 3) EN
Hudební a taneční fakulta (HAMU) 44,4 %
Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1, www.hamu.cz
Bakalářské studium
B8201 Hudební umění (BcA., PS, 3) i v EN
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B8202 Taneční umění (BcA., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N8201 Hudební umění (MgA., PS, 2) i v EN
N8202 Taneční umění (MgA., PS, 2) i v EN
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) 16,4 %
U Akademie 4, 170 22 Praha 7, www.avu.cz
Navazující magisterské studium
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2) i v EN
Magisterské studium
M8206 Výtvarná umění (MgA., PS, KS, 4, 6)
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, www.czu.cz
Fakulta agrobiologie, potravinových a přír. zdrojů (FAPPZ) 89,5 %
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, www.af.czu.cz
Bakalářské studium
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B4161 Agriculture and Food (Bc., PS, 3) EN
B4154 Ekologické zemědělství (Bc., PS, KS, 3)
B4103 Zootechnika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B4148 Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova (Bc., PS, KS,3)
B4147 Udržitelné využívání přírodních zdrojů (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B4102 Fytotechnika (Bc., PS, KS, 3)
B4144 Zahradnictví (Bc., PS, KS, 3)
B4169 Ochrana krajiny a využívání přírodní zdrojů (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B4155 Veřejná správa v obl. zeměděl. a péče o krajinu (Bc., PS, KS, 3)
B4109 Zahradní a krajinářská architektura (Bc., PS, 3)
B4144 Zahradnictví (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N4148 Technologie odpadů (Ing., PS, 2)
N4114 Biotechnologie (Ing., PS, 2)
N4170 Ochrana a využívání přírodních zdrojů (Ing., PS, KS, 2)
N4154 Ekologické zemědělství (Ing., PS, KS, 2)
N4146 Hodnocení a ochrana půdy (Ing., PS, KS, 2)
N4149 Rozvoj venkova a zemědělství (Ing., PS, KS, 2)
N4145 Kvalita a zpracování zeměděl. produktů (Ing., PS, KS, 2)
N4153 Natural Resources and Environment (Ing., PS, 2) EN
N4151 Péče o biosféru (Ing., PS, KS, 2)
N4144 Zahradnictví (Ing., PS, 2)
N4102 Fytotechnika (Ing., PS, KS, 2)
N4152 Rostlinolékařství (Ing., PS, 2)
N4163 Sustainable Agriculture and Food Security (Ing., PS, 2) EN
N4165 Výživa a potraviny (Ing., PS, 2)
N4109 Zahradní a krajinářská architektura (Ing., PS, 2)
N4103 Zootechnika (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta lesnická a dřevařská (FLD) 97,7 %
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol, www.fld.czu.cz
Bakalářské studium
B3341 Dřevařství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B4132 Lesnictví (Bc., PS, KS 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N3301 Dřevařské inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N4107 Lesní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (FTZ) 100 %
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, www.ftz.czu.cz
Bakalářské studium
B4106 Zemědělská specializace (Bc., PS, 3)
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B4106 Tropické zemědělství (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N4157 Tropical Agriculture (Ing., PS, KS 2) EN
N4107 Forestry Engineering (Ing., PS, 2) EN
N4106 Zemědělská specializace (Ing., PS, 2) i v EN
Fakulta životního prostředí (FŽP) 92 %
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol, www.fzp.czu.cz
Bakalářské studium
B3931 Environmentální vědy (Bc., PS, KS, 3)
B4149 Rozvoj venkova a zemědělství (Bc., PS, 3)
B3915 Krajinářství (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N4149 Rozvoj venkova a zemědělství (Ing., PS, 2)
N4106 Zemědělská specializace (Ing., PS, 2)
N3931 Environmentální vědy (Ing., PS, 2)
N1201 Geology (Ing., PS, 2) EN
N3904 Inženýrská ekologie (Ing., PS, 2) i v EN
N3914 Krajinné inženýrství (Ing., PS, KS 2) i v EN
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B7202 Media and Communication Studies (Bc., PS, 3) EN
Navazující magisterské studium
N6107 Humanities (Mgr., PS, 2) EN
N6227 Business and Law in International Markets (Mgr., PS, 2) EN
N6704 International Relations and Diplomacy (Mgr., PS, KS, 2) EN
N6807 Public Policy (Mgr., PS, 2) EN
Vysoká škola K. Engliše v Brně, a. s. (VŠKE Brno) 82,6 %
Mezírka 775/1, 602 00 Brno, www.vske.cz, školné: 40 000–42 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6806 Bezpečnostně právní studia (Bc., PS, KS, 3)
Pražská VŠ psychosociálních studií, s. r. o. (PVŠPS) 59,3 %
Hekrova 805, 149 00 Praha 4, www.pvsps.cz, Školné: 25 500–29 200 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B7701 Psychologie (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2)
N7701 Psychologie (Mgr., PS, 2)
Vysoká škola aplikovaného práva, s. r. o. (VŠAP)
Chomutovická 1443, 149 00 Praha 11, www.vsap.cz, školné: 25 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6804 Právní specializace (Bc., PS, 3)
University of New York in Prague, s. r. o. (UNYP) 100 %
Londýnská 41, 120 00 Praha 2, www.unyp.cz, školné: informace na vyžádání
Bakalářské studium
B6208 Economics and Management (Bc., PS, 3, 4) EN
B7204 Applied Social Sciences (Bc., PS, 4) EN
B7701 Psychology (Bc., PS, 4) EN
B6210 International Economic Relations (Bc., PS, 4) EN
Navazující magisterské studium
N7701 Psychology (Mgr., PS, 4) EN
VŠ ekonomie a managementu, o. p. s. (VŠEM) 100 %
Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5, www.vsem.cz, školné: 20 000–80 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
Plné znění zpráv

136
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
VŠ mezinárodních a veřejných
vztahů Praha, o. p. s. (VŠMVV) 100 %
U Santošky 17, 150 00 Praha 5, www.vsmvv.cz, školné: 26 500–32 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6738 Mezinárodní a veřejné vztahy (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6738 Mezinárodní a veřejné vztahy (Mgr., PS, KS, 2)
Academia Rerum Civilium – VŠ politických
a společenských věd, s. r. o. (VŠPSV) 100 %
Barborská 52, 284 01 Kutná Hora, www.vspsv.cz, školné: 19 900 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6701 Politologie (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
VŠ evropských a regionál. studií, o. p. s. (VŠERS) 100 %
Žižkova 6, 370 01 České Budějovice, www.vsers.cz,
školné: informace na vyžádání
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6809 Bezpečnostně právní činnost (Bc., PS, KS, 3)
VŠ regionálního rozvoje, s. r. o. (VŠRR) 97,2 %
Žalanského 68/54, 163 00 Praha 17, www.vsrr.cz, školné: 17 900–23 900 Kč/sem.
Bakalářské studium
B6214 Regionální rozvoj (Bc., PS, KS, 3)
B6813 Bezpečnostní management v regionech (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6214 Regionální rozvoj (Mgr., PS, KS, 2)
Filmová akademie Miroslava Ondříčka
v Písku, o. p. s. (FAMO) 74,5 %
Lipová alej 2068, 397 01 Písek, www.filmovka.cz,
školné: 31 500 Kč/semestr
Bakalářské studium
B8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby (BcA., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby (MgA., PS, 2) i v EN
VŠ tělesné výchovy a sportu Palestra, s. r. o.
(VŠTVS PALESTRA) 100 %
Pilská 9, 198 00 Praha 14 – Hostavice, www.palestra.cz
Školné: bakalářské 49 500–58 000 Kč/rok, magisterské 53 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS, 2)
NEWTON College, a. s. (NC) 80 %
Rašínova 2, 602 00 Brno, www.newtoncollege.cz, školné: 49 000–119 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Vysoká škola logistiky, o. p. s. (VŠLG) 89 %
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov–Město, www.vslg.cz
Školné: 37 000–40 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B3713 Logistika (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N3713 Logistika (Ing., PS, KS, 2)
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (VŠZ) 99,6 %
Duškova 7, 150 00 Praha 5, www.vszdrav.cz, školné: 34 000–56 000 Kč/rok
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Bakalářské studium
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, 3)
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
B5341 Porodní asistence (Bc., PS, 3)
B.I.B.S., a. s., Brno (B.I.B.S., a. s.) 82,4 %
Lidická 960/81, 602 00 Brno, www.bibs.cz, školné: 45 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Magisterské studium
M6208 Ekonomika a management (Ing., PS, 5)
Fakulta vojenských technologií (FVT)
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvt
Bakalářské studium
B3965 Technologie pro obranu a bezpečnost (Bc., PS, 3)
B3926 Vojenské technologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3956 Vojenský pilot (Bc., PS, 4)
Navazující magisterské studium
N3926 Vojenské technologie (Ing., PS, KS, 2)
N3965 Technologie pro obranu a bezpečnost (Ing., PS, 2)
Magisterské studium
M3926 Vojenské technologie (Ing., PS, 5)
Fakulta vojenského zdravotnictví (FVZ)
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové, www.unob.cz/fvz
Bakalářské studium
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
Magisterské studium
M5209 Vojenská farmacie (Mgr., PS, 5)
M5133 Vojenské všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6)
M5134 Vojenské zubní lékařství (MDDr., PS, 5)
Policejní akademie České republiky (PA ČR)
Lhotecká 559/7, P. O. BOX 54, 143 00 Praha 4, www.polac.cz
Fakulta bezpečnostně právní
Lhotecká 559/7, P. O. BOX 54, 143 00 Praha 4, www.polac.cz
Bakalářské studium
B6806 Bezpečnostně právní studia (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6806 Bezpečnostně právní studia (Mgr., PS, KS, 2)
Fakulta bezpečnostního managementu
Lhotecká 559/7, P. O. BOX 54, 143 00 Praha 4, www.polac.cz
Bakalářské studium
B6807 Veřejná správa (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6807 Veřejná správa (Mgr., PS, KS, 2)
SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY
ART&DESIGN INSTITUT, s. r. o. (ADI) 76,1 %
Svatoslavova 333, 140 00 Praha 4 – Nusle, www.artdesigninstitut.cz
Školné: 70 000 Kč/rok, 37 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 3) i v EN
Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o. (VŠH) 100 %
Svídnická 506, 181 00 Praha 8, www.vsh.cz
Školné: 20 000–39 500 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus (Bc., PS, KS, 3)
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B6502 Hospitality Management (Bc., PS, 3) EN
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)
N6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Bankovní institut vysoká škola, a. s. (BIVŠ) 100 %
Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5, www.bivs.cz
Školné: PS 28 000–40 000 Kč/semestr, KS 27 000–28 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6215 Bankovnictví (Bc., PS, KS, 3) i v EN a RU
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Vysoká škola finanční a správní, a. s. (VŠFS) 100 %
Estonská 500, 101 00 Praha 10, www.vsfs.cz, školné: 50 000–71 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6806 Bezpečnostně právní studia (Bc., PS, KS, 3)
B1801 Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3)
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)
B6205 Economics and Management (Bc., PS, KS, 3) EN
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6804 Právní specializace (Bc., PS, KS, 3)
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B6703 Sociologie (Bc., PS, KS, 3)
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
Bezpečnostně právní studia (Mgr., PS, KS, 2)
N6804 Právní specializace (Mgr., PS, KS, 2)
N1801 Aplikovaná informatika (Mgr., PS, KS, 2)
N1801 Informatika (Mgr., PS, KS, 2)
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2)
N6208 Ekonomikaamanagement (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6205 Economics and Management (Ing., PS, KS, 3) EN
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
ŠKODA AUTO Vysoká škola o. p. s. (ŠAVŠ) 99,7 %
Na Karmeli 1457, 293 01 Ml. Boleslav, www.savs.cz
Školné: od 28 000–32 000 Kč/semestr, v angličtině 7 000–9 000 eur/rok
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomikaamanagement (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Vysoká škola podnikání a práva, a. s. (VŠPP) 71,8 %
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5, www.vspp.cz
Školné: 17 000–27 900 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6804 Právní specializace (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)
N6812 Soukromoprávní studia (Mgr., PS, KS, 2)
Soukromá VŠ ekonomických studií, s. r. o. (SVŠES) 100 %
Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 – Libeň, www.svses.cz
Školné: 27 500–28 500 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)
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Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. (VŠO) 88,5 %
Spálená 14, 110 00 P1, www.vso.cz
Školné: bakalářské 22 500 Kč/semestr, magisterské 25 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
B3707 Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (Bc., PS, KS, 3)
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3707 Letový provoz (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N3707 Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (Ing., PS, KS, 2)
N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Ing., PS, KS, 2)
AKADEMIE STING, o. p. s. 100 %
Stromovka 1, 637 00 Brno, www.sting.cz
Školné: bakalářské 40 000 Kč/rok, magisterské 50 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)
Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. (MUP) 99,7 %
Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 – Strašnice, www.mup.cz
Školné: PS 55 000 Kč/rok, KS 40 000–48 000 Kč/rok
Bakalářské studium
B6701 Politologie (Bc., PS, 3)
B6702 Humanitní studia (Bc., PS, 3)
B6210 Mezinárodní ekonomické vztahy (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6804 Právní specializace (Bc., PS, KS, 3)
B7002 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6210 Mezinárodní ekonomické vztahy (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6701 Politologie (Mgr., PS, KS, 2)
N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, 2)
N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
Univerzita Jana Amose Komenského
Praha, s. r. o. (UJAK) 100 %
Roháčova 63, 130 00 Praha 3, www.ujak.cz, školné: 19 000–29 000 Kč/semestr
Bakalářské studium
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6804 Právní specializace (Bc., PS, KS, 3)
B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3)
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B8104 Teorieadějiny divadla, filmu a masmédií (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6202 Hospodářská politika a správa (Mgr., PS, KS, 2)
N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, KS, 2)
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)
Anglo-americká vysoká škola, o. p. s. (AAVŠ) 45,5 %
Letenská 5, 118 00 Praha 1, www.aauni.edu
Školné: bakalářské 75 000 Kč/sem., magisterské 82 500 Kč/sem.
Bakalářské studium
B6107 Humanities (Bc., PS, 3) EN
B6218 Business Administration (Bc., PS, KS, 3) EN
B6708 International Relations (Bc., PS, 3) EN
B6702 International Territorial Studies (Bc., PS, 3) EN
B6739 Humanities and Social Sciences (Bc., PS, 3) EN
Plné znění zpráv

140
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Institut vzdělávání a poradenství (IVP)
V Lázních 3, 159 00 Praha 5 – Malá Chuchle, www.ivp.czu.cz
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
Provozně ekonomická fakulta (PEF) 82,5 %
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, www.pef.czu.cz
Bakalářské studium
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Technická fakulta (TF) 86,9 %
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, www.tf.czu.cz
Bakalářské studium
B4101 Zemědělské inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B4106 Zemědělská specializace (Bc., PS, KS, 3)
B3710 Technika a technologie v dopravě a spojích (Bc., PS, KS, 3)
N3909 Procesní inženýrství (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N4101 Zemědělské inženýrství (Ing., PS, KS, 2)
N4106 Zemědělská specializace (Ing., PS, KS, 2)
N3710 Technika a technologie v dopravě a spojích (Ing., PS, KS, 2)
N3909 Procesní inženýrství (Ing., PS, KS, 2)
N4110 Technology and Environmental Engineering (Ing., PS, 2) EN
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Zikova 4, 166 36 Praha 6, www.cvut.cz
Fakulta architektury (FA) 71,2 %
Thákurova 9, 166 34 Praha 6, www.fa.cvut.cz
Bakalářské studium
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B3501 Architektura a urbanismus (BcA., PS, 3)
B3506 Krajinářská architektura (BcA., PS, 3)
B8208 Design (BcA., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N3501 Architektura a urbanismus (Ing. arch., PS, 2) i v EN
N8208 Design (MgA., PS, 2) i v EN
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) 44,2 %
nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, www.fbmi.cvut.cz
Bakalářské studium
B3921 Biomedicínská a klinická technika (Bc., PS, KS, 3) i v EN a RJ
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
B2825 Ochrana obyvatelstva (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N3921 Biomedicínská a klinická technika (Ing., PS, KS, 2) i v EN a RJ
N2825 Ochrana obyvatelstva (Ing., PS, 2)
Fakulta dopravní (FD) 83,2 %
Konviktská 20, 110 00 Praha 1, www.fd.cvut.cz
Bakalářské studium
B3710 Technika a technol. v dopravě a spojích (Bc., PS, KS, 3, 4) i v EN
Navazující magisterské studium
N3710 Technika a technologie v dopravě a spojích (Ing., PS, KS, 2) i v EN
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Fakulta elektrotechnická (FEL) 78,6 %
Technická 2, 166 27 Praha 6, www.fel.cvut.cz
Bakalářské studium
B2656 Otevřené elektronické systémy (Bc., PS, 3) i v EN
B2657 Softwarové inženýrství a technologie (Bc., PS, 3)
B2653 Elektronika a komunikace (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B2652 Elektrotech., energetika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B1806 Otevřená informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B2654 Kybernetika a robotika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B2659 Elektronika a komunikace (Bc., PS, 3)
B2612 Electrical Engineering and Computer Science (Bc., PS, 3) EN
B2653 Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika (Bc., PS, KS, 3)
B2653 Komunikace, multimédia a elektronika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Navazující magisterské studium
N3946 Inteligentní budovy (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N1806 Otevřená informatika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3954 Biomedicínské inženýrství a informatika (Ing., PS, 2) i v EN
N2652 Elektrotech., energetika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2653 Elektronika a komunikace (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2656 Otevřené elektronické systémy (Ing., PS, 2) i v EN
N2654 Kybernetika a robotika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3958 Letectví a kosmonautika (Ing., PS, 2) i v EN
N2653 Komunikace, multimédia a elektronika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta informačních technologií (FIT) 53,9 %
Thákurova 9, 160 00 Praha 6, www.fit.cvut.cz
Bakalářské studium
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N1801 Informatika (Ing., PS, 2) i v EN
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) 81,9 %
Břehová 7, 115 19 Praha 1, www.fjfi.cvut.cz
Bakalářské studium
B3913 Aplikace přírodních věd (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N3913 Aplikace přírodních věd (Ing., PS, 2, 3) i v EN
Fakulta stavební (FSv) 82,4 %
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, www.fsv.cvut.cz
Bakalářské studium
B3964 Metrologie (Bc., PS, 4)
B3502 Architektura a stavitelství (Bc., PS, KS, 4)
B3648 Civil Engineering (Bc., PS, 4) EN
B3646 Geodézie a kartografie (Bc., PS, 3, 4)
B3651 Stavební inženýrství (Bc., PS, 4)
B3609 Stavitelství (Bc., PS, 4)
Navazující magisterské studium
N3951 Jaderná energetická zařízení (Ing., PS, 2)
N3946 Inteligentní budovy (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3648 Civil Engineering (Ing., PS, 1, 1,5, 2) EN
N3502 Architektura a stavitelství (Ing., PS, 2)
N3649 Budovy a prostředí (Ing., PS, 1,5)
N3650 Buildings and Environment (Ing., PS, 1,5) EN
N3646 Geodézie a kartografie (Ing., PS, 1,5, 2) i v EN
N3607 Stavební inženýrství (Ing., PS, 1,5) i v EN
Fakulta strojní (FS) 76 %
Technická 4, 166 07 Praha 6, www.fs.cvut.cz
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Bakalářské studium
B2342 Teoretický základ strojního inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B2341 Strojírenství (Bc., PS, KS, 4) i v EN
B2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství (Bc., PS, KS, 3)
B3943 Mechatronika (Bc., PS, KS, 3)
B2341 Bachelor of Mechanical Engineering (Bc., PS, KS, 3) EN
Navazující magisterské studium
N3946 Inteligentní budovy (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
N3951 Jaderná energetická zařízení (Ing., PS, 2)
N2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 2, 3) i v EN
N2341 Master of Automotive Engineering (Ing., PS, 2) EN
N3958 Letectví a kosmonautika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Průmysl 4.0 (Ing., PS, 2)
N3971 Master of Energetics Engeneering (Ing., PS, 2)
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, www.muvs.cz
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N3927 Podnikání a komerční inženýrství v prům. (Ing., PS, KS, 2)
N3949 Řízení rozvojových projektů (Ing., PS, 2)
Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU)
Beethovenova 2, 662 15, Brno, www.jamu.cz
Divadelní fakulta (DIFA) 20,4 %
Mozartova 1, 662 15, Brno, www.difa.jamu.cz
Bakalářské studium
B8203 Dramatická umění (BcA., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N8203 Dramatická umění (MgA., PS, KS, 2)
Magisterské studium
M8203 Dramatická umění (MgA., PS, 4, 5)
Hudební fakulta (HF) 35,9 %
Komenského nám. 6, 662 15 Brno, www.hf.jamu.cz
Bakalářské studium
B8201 Hudební umění (BcA., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N8201 Hudební umění (MgA., PS, 2)i v EN a NJ
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, www.jcu.cz
Ekonomická fakulta (EF) 73,5 %
Studentská 13, 370 05 České Budějovice, www.ef.jcu.cz
Bakalářské studium
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B1103 Aplikovaná matematika (Bc., PS, KS, 3)
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2)
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6237 Regional and European Project Management (Ing., PS, 2) EN
Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV) 73,8 %
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, www.frov.jcu.cz
Bakalářské studium
B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, 3)
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B4103 Zootechnika (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
N2805 Chemie a techn. ochrany životního prostředí (Ing., PS, KS, 2)
N2820 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů (Ing., PS, KS, 2)
N2901 Chemie a technologie potravin (Ing., PS, KS, 2)
N2806 Spotřební chemie (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta informačních technologií (FIT) 72,5 %
Božetěchova 2, 612 66 Brno, www.fit.vutbr.cz
Bakalářské studium
B2646 Informační technologie (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N2646 Informační technologie (Ing., PS, 2) i v EN
Fakulta podnikatelská (FP) 63,2 %
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, www.fbm.vutbr.cz
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3)
B6207 Kvantitativní metody v ekonomice (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2)
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta stavební (FAST) 95,6 %
Veveří 331/95, 602 00 Brno, www.fce.vutbr.cz
Bakalářské studium
B3503 Architektura pozemních staveb (Bc., PS, 4)
B3646 Geodézie a kartografie (Bc., PS, KS, 3)
B3607 Stavební inženýrství (Bc., PS, KS, 4) i v EN
B3656 Městské inženýrství (Bc., PS, KS, 4)
Navazující magisterské studium
N3504 Architektura a rozvoj sídel (Ing.arch., PS, 2)
N3646 Geodézie a kartografie (Ing., PS, 2)
N3607 Stavební inženýrství (Ing., PS, KS, 1,5) i v EN
Fakulta strojního inženýrství (FSI) 82,7 %
Technická 2896/2, 619 69 Brno, www.fme.vutbr.cz
Bakalářské studium
B2341 Strojírenství (Bc., PS, KS, 3) i v EN a NJ
B3901 Aplikované vědy v inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3901 Aplikované vědy v inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2345 Industrial Engineering (Ing., PS, 2) EN
N2344 Výrobní systémy (Ing., PS, 2) i v NJ
Fakulta výtvarných umění (FaVU) 20,5 %
Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno, www.ffa.vutbr.cz
Bakalářské studium
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 4)
Navazující magisterské studium
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2) i v EN
Ústav soudního inženýrství (ÚSI)
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, www.vutbr.cz/usi
Navazující magisterské studium
N3917 Soudní inženýrství (Ing., PS, 2)
N3950 Rizikové inženýrství (Ing., PS, 2)
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, www.zcu.cz
Fakulta aplikovaných věd (FAV) 63,2 %
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Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, www.fav.zcu.cz
Bakalářské studium
B3918 Aplikované vědy a informatika (Bc., PS, 3) i v EN
B3602 Geomatika (Bc., PS, KS, 3)
B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3947 Počítačové modelování v technice (Bc., PS, 3)
B3902 Inženýrská informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3607 Stavební inženýrství (Bc., PS, KS, 4)
Navazující magisterské studium
N3902 Inženýrská informatika (Ing., PS, 2) i v EN
N3607 Stavební inženýrství (Ing., PS, 1,5)
N3918 Aplikované vědy a informatika
(Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3955 Počítačové modelování v inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3602 Geomatika (Ing., PS, KS, 2)
N1101 Matematika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta ekonomická (FEK) 60,1 %
Husova 11, 306 14 Plzeň, www.fek.zcu.cz
Bakalářské studium
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., KS, 3)
B1301 Geografie (Bc., PS, 3)
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, 3)
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2)
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta elektrotechnická (FEL) 82,3 %
Univerzitní 26, 306 14 Plzeň, www.fel.zcu.cz
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Bakalářské studium
B2644 Aplikovaná elektrotechnika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B2612 Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N2644 Aplikovaná elektrotechnika (Ing., PS, KS, 3) i v EN
N2612 Elektrotechnika a informatika (Ing., PS, 2) i v EN
Fakulta filozofická (FF) 78,7 %
Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň, www.ff.zcu.cz
Bakalářské studium
B7109 Archeologie (Bc., PS, 3)
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3)
B6701 Politologie (Bc., PS, KS, 3)
B1512 Antropologie (Bc., PS, KS, 3)
B6703 Sociologie (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N1512 Antropologie (Mgr., PS, 2)
N7109 Archeologie (Mgr., PS, 2)
N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Mgr., PS, 2)
N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, KS, 2)
N6701 Politologie (Mgr., PS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N6703 Sociologie (Mgr., PS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
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Fakulta pedagogická (FPE) 45,2 %
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň, www.fpe.zcu.cz
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
B1001 Přírodovědná studia (Bc., PS, KS, 3)
B7106 Historická studia (Bc., PS, KS, 3)
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, 3)
B7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2)
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2)
Magisterské studium
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, 5)
Fakulta právnická (FPR) 39,4 %
Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň, www.fpr.zcu.cz
Bakalářské studium
B6804 Právní specializace (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6807 Veřejná správa (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M6805 Právo a právní věda (Mgr., PS, KS, 5)
Fakulta strojní (FST) 90,7 %
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, www.fst.zcu.cz
Bakalářské studium
B2341 Strojírenství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B2301 Strojní inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta zdravotnických studií (FZS) 50,3 %
Tylova 2929/59, 301 00 Plzeň, www.fzs.zcu.cz
Bakalářské studium
B5347 Veřejné zdravotnictví (Bc., PS, 3)
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N5341 Ošetřovatelství (Mgr., PS, 2)
Fakulta designu a umění L. Sutnara (FUD) 40,5 %
Univerzitní 28, 306 14 Plzeň, www.fdu.zcu.cz
Bakalářské studium
B8208 Design (BcA., PS, 3)
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N8208 Design (MgA., PS, 3)
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 3)
STÁTNÍ VYSOKÉ ŠKOLY
Univerzita obrany (UO)
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz
Fakulta vojenského leadershipu (FVL)
Kounicova 65, 662 10 Brno, www.unob.cz/fvl
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
N6217 Finance a účetnictví (Ing., PS, 2) i v EN
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Fakulta informatiky a statistiky (FIS) 56,9 %
Nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3, fis.vse.cz
Bakalářské studium
B6207 Kvantitativní metody v ekonomice (Bc., PS, 3)
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N6207 Kvantitativní metody v ekonomice (Ing., PS, 2) i v EN
N1802 Aplikovaná informatika (Ing., PS, 2) i v EN
Fakulta managementu 84,8 %
Jarošovská 1117/11, 377 01 Jindřichův Hradec, www.fm.vse.cz
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) 58 %
Nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3, fmv.vse.cz
Bakalářské studium
B6210 Mezinárodní ekonomické vztahy (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6701 Politologie (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N6210 Mezinárodní ekonomické vztahy (Ing., PS, 2) i v EN
N6701 Politologie (Ing., PS, 2)
N6219 Econom. of Global. and European Integration (Ing., PS, 1,5) EN
Fakulta podnikohospodářská (PF) 41,7 %
Nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3, fph.vse.cz
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3) i v EN a RJ
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Národohospodářská fakulta (NF) 43,3 %
Nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3, nf.vse.cz
Bakalářské studium
B6216 Ekonomie a hospodářská správa (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6216 Ekonomie a hospodářská správa (Ing., PS, 2) i v EN
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
Technická 5, 166 28 Praha 6, www.vscht.cz
Fakulta chemické technologie (FCHT) 73,4 %
Technická 5, 166 28 Praha 6, www.vscht.cz/fcht
Bakalářské studium
B2845 Chemická informatika a bioinformatika (Bc., PS, 3)
B2840 Biomateriály pro medicínské využití (Bc., PS, 3)
B2819 Aplikovaná chemie a materiály (Bc., PS, KS, 3)
B2843 Chemistry and Technology (Bc., PS, 3) EN
B2824 Syntéza a výroba léčiv (Bc., PS, 3)
B2823 Konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
uměleckořemeslných děl (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N2845 Chemická informatika a bioinformatika (Ing., PS, 2)
N2841 Forenzní analýza (Ing., PS, 2)
N2827 Anorganická, organická a makromolekulární chemie (Ing., PS, 2)
N2813 Chemie materiálů a materiál. inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2801 Chemie a chemické technologie (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2843 Chemistry and Technology (Ing., PS, 2) EN
N2824 Syntéza a výroba léčiv (Ing., PS, 2)
N2828 Konzervování – restaurování objektů kultur. dědictví (Ing., PS, 2)
Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) 77,4 %
Technická 3, 166 28 Praha 6, www.vscht.cz/fchi
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Bakalářské studium
B2815 Inženýrství a management (Bc., PS, KS, 3)
B2824 Syntéza a výroba léčiv (Bc., PS, 3)
B1407 Chemie (Bc., PS, 3)
B2843 Chemistry and Technology (Bc., PS, 3) EN
B2845 Chemická informatika a bioinformatika (Bc., PS, 3)
B2839 Nano a mikrotechnologie v chem. inženýrství (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N2841 Forenzní analýza (Ing., PS, 2)
N2824 Syntéza a výroba léčiv (Ing., PS, 2)
N3948 Aplikovaná inženýrská informatika (Ing., PS, 2) i v EN
N2843 Chemistry and Technology (Ing., PS, 2) EN
N2817 Ekonomika a management chemických
a potravinářských podniků (Ing., PS, KS, 2)
N2802 Analytická a fyzikální chemie (Ing., PS, KS, 2)
N2818 Procesní inženýrství a informatika (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT) 66,8 %
Technická 5, 166 28 Praha 6, www.vscht.cz/fpbt
Bakalářské studium
B2902 Potravinářská a biochemická technologie (Bc., PS, KS, 3)
B2824 Syntéza a výroba léčiv (Bc., PS, 3)
B2843 Chemistry and Technology (Bc., PS, 3) EN
B2841 Forenzní analýza (Bc., PS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Navazující magisterské studium
N2843 Chemistry and Technology (Ing., PS, 2) EN
N2810 Biochemie a biotechnologie (Ing., PS, KS, 2)
N2841 Forenzní analýza (Ing., PS, 2)
N2824 Syntéza a výroba léčiv (Ing., PS, 2)
N2903 Chemie a analýza potravin (Ing., PS, KS, 2)
N2838 Klinická bioanalytika (Ing., PS, 2)
N2904 Technologie potravin (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP) 75 %
Technická 3, 166 28 Praha 6, www.vscht.cz/ftop
Bakalářské studium
B2814 Technologie pro ochranu životního prostředí (Bc., PS, KS, 3)
B2843 Chemistry and Technology (Bc., PS, 3) EN
B2841 Forenzní analýza (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N2841 Forenzní analýza (Ing., PS, 2)
N2814 Technologie pro ochranu životního prostředí (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2843 Chemistry and Technology (Ing., PS, 2) EN
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) 82,2 %
Tolstého 16, 586 01 Jihlava, www.vspj.cz
Bakalářské studium
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, 3)
B2347 Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (Bc., PS, 3)
B2612 Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, KS, 3)
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, 3)
B5350 Zdravotně sociální péče (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., KS, 2)
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích (VŠTE) 98,9 %
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, www.vstecb.cz
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Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN a RJ
B3609 Stavitelství (Bc., PS, KS, 4) i v EN
B2341 Strojírenství (Bc., PS, 3)
B3709 Dopravní technologie a spoje (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N3709 Dopravní technologie a spoje (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3609 Stavitelství (Ing., PS, 2)
Vysoká škola umělecko-průmyslová (VŠUP) 11,5 %
Náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1, www.vsup.cz
Bakalářské studium
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 3, 4)
Navazující magisterské studium
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2, 3)
N8101 Teorie a dějiny výtvarného umění (MgA., PS, 2)
N8210 Visual Arts (MgA., PS, 2) EN
Magisterské studium
M8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 6)
Vysoké učení technické v Brně (VUT)
Antonínská 548/1, 601 90 Brno, www.vutbr.cz
Fakulta architektury (FA) 40,7 %
Poříčí 5, 639 00 Brno, www.fa.vutbr.cz
Bakalářské studium
B3501 Architektura a urbanismus (Bc., PS, 4)
Navazující magisterské studium
N3501 Architektura a urbanismus (Ing. arch., PS, 2) i v EN
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) 82,2 %
Technická 10, 616 00 Brno, www.feec.vutbr.cz
Bakalářské studium
Informační bezpečnost (Bc., PS, KS, 3)
B2655 Angličtina v elektrotechnice a informatice (Bc., PS, 3)
B3961 Audio inženýrství (Bc., PS, 3)
B2643 Elektrotechnika, elektronika, komunikační
a řídicí technika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3930 Biomedicínská technika a bioinformatika (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N2643 Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika
(Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3930 Biomedicínské inženýrství a bioinformatika (Ing., PS, 2)
N3961 Audio inženýrství (Ing., PS, 2) i v EN
N3966 Informační bezpečnost (Ing., PS, 2)
N2662 Telecommunications (Ing., PS, 2) EN
Fakulta chemická (FCH) 74,8 %
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, www.fch.vutbr.cz
Bakalářské studium
B2901 Chemie a technologie potravin (Bc., PS, KS, 3)
B2801 Chemie a chemické technologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N2801 Chemie pro medicínské aplikace (Ing., PS, 2)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Navazující magisterské studium
N4103 Zootechnika (Ing., PS, KS, 2)
N4106 Zemědělská specializace (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Filozofická fakulta (FF) 80,7 %
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, www.ff.jcu.cz
Bakalářské studium
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B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3)
B7109 Archeologie (Bc., PS, 3)
B8109 Obecné teorie a dějiny umění a kultury (Bc., PS, 3)
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7310 Filologie (Mgr., PS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N7109 Archeologie (Mgr., PS, 2)
N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, 2)
N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Mgr., PS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
Pedagogická fakulta (PF) 50,8 %
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, www.pf.jcu.cz
Bakalářské studium
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
B7701 Psychologie (Bc., PS, KS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B1301 Geografie (Bc., PS, 3)
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7507 Specialization in Education (Mgr., PS, 2) EN
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2, 3)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
N7505 Vychovatelství (Mgr., PS, 2)
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 4, 5)
Přírodovědecká fakulta (PřF) 64,4 %
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice, www.prf.jcu.cz
Bakalářské studium
B3943 Mechatronika (Bc., PS, 4)
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, 3) i v EN
B1513 Biofyzika (Bc., PS, 3)
B1406 Biochemie (Bc., PS, 3) i v EN
B1407 Chemie (Bc., PS, 3)
B1501 Biologie (Bc., PS, 3)
B1701 Fyzika (Bc., PS, 3)
B1101 Informatika (Bc., PS, 3)
B1103 Aplikovaná informatika (Bc., PS, 3) i v EN
B1801 Matematika (Bc., PS, 3)
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, 3) i v EN
B2612 Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N1802 Aplikovaná informatika (Mgr., PS, 2)
N1513 Biofyzika (Mgr., PS, 2)
N1406 Biochemie (Mgr., PS, 2,5) i v EN
N1501 Biologie (Mgr., PS, 2)i v EN
N1507 Botanika (Mgr., PS, 2) i v EN
N1407 Chemie (Mgr., PS, 2)
N1701 Fyzika (Mgr., PS, 2)
N1801 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
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N1101 Matematika (Mgr., PS, 2)
N1502 Zoologie (Mgr., PS, 2)i v EN
Teologická fakulta (TF) 83,7 %
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, www.tf.jcu.cz
Bakalářské studium
B6101 Filozofie (Bc., PS, KS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3)
B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B6145 Humanitní vědy (Bc., PS, 3)
B7505 Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B7508 Sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B6141 Teologie (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N7508 Sociální práce (Mgr., PS, KS, 2)
N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2)
N7505 Vychovatelství (Mgr., PS, KS, 2)
N6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2)
Magisterské studium
M6141 Teologie (Mgr., PS, 5)
Zdravotně sociální fakulta (ZSF) 68,8 %
Jírovcova 1348/24a, 370 01 České Budějovice, www.zsf.jcu.cz
Bakalářské studium
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3)
B2825 Ochrana obyvatelstva (Bc., PS, KS, 3)
B5347 Veřejné zdravotnictví (Bc., PS, 3)
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, KS, 3)
B5342 Rehabilitace (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N2825 Ochrana obyvatelstva (Mgr., PS, KS, 2)
N5347 Veřejné zdravotnictví (Mgr., PS, 2)
N5341 Ošetřovatelství (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N5342 Rehabilitace (Mgr., PS, KS, 2)
Zemědělská fakulta (ZF) 81,2 %
Studentská 13, 370 05 České Budějovice, www.zf.jcu.cz
Bakalářské studium
B4131 Zemědělství (Bc., PS, KS, 3)
B4106 Zemědělská specializace (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B4103 Zootechnika (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N4101 Zemědělské inženýrství (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N4106 Zemědělská specializace (Mgr., PS, KS, 2)
N4103 Zootechnika (Mgr., PS, KS, 2)
Masarykova univerzita (MU)
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, www.muni.cz
Ekonomicko-správní fakulta (ESF) 42,8 %
Lipová 41a, 602 00 Brno, www.econ.muni.cz
Bakalářské studium
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, 3)
B6201 Ekonomické teorie (Bc., PS, 3) i v EN
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6217 Finance a účetnictví (Bc., PS, KS, 3) i v EN
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B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6201 Ekonomické teorie (Ing., PS, 2) i v EN
N6217 Finance a účetnictví (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6207 Kvantitativní metody v ekonomice (Ing., PS, 2)
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2)
Fakulta informatiky (FI) 60,9 %
Botanická 68a, 602 00 Brno, www.fi.muni.cz
Bakalářské studium
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, 3)
B1801 Informatika (Bc., PS, 3)
B1803 Informatika a druhý obor (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N1802 Aplikovaná informatika (Mgr., PS, 2) i v EN
N1801 Informatika (Mgr., PS, 2) i v EN
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
Fakulta sociálních studií (FSS) 30,7 %
Joštova 10, 602 00 Brno, www.fss.muni.cz
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Bakalářské studium
B6701 Politologie (Bc., PS, KS, 3)
B6737 Humanitní environmentalistika (Bc., PS, 3)
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6703 Sociologie (Bc., PS, KS, 3)
B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3)
B7701 Psychologie (Bc., PS, KS, 3)
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6703 Sociologie (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N6737 Humanitní environmentalistika (Mgr., PS, 2)
N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, 2)
N6701 Politologie (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7701 Psychologie (Mgr., PS, KS, 2)
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta sportovních studií (FSpS) 43,5 %
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, www.fsps.muni.cz
Bakalářské studium
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3)
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
Filozofická fakulta (FF) 69,2 %
Arna Nováka 1, 602 00 Brno, www.phil.muni.cz
Bakalářské studium
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B7105 Historické vědy (Bc., PS, KS, 3)
B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Bc., PS, KS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, KS, 3)
B7201 Informační studia a knihovnictví (Bc., PS, KS, 3)
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3)
B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7109 Archeologie (Bc., PS, 3) i v EN
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B7701 Psychologie (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, 2)
N7310 Filologie (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, KS, 2)
N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Mgr., PS, KS, 2)
N6101 Filozofie (Mgr., PS, KS, 2)
N7201 Informační studia a knihovnictví (Mgr., PS, KS, 2)
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)
N7313 Překladatelství a tlumočnictví (Mgr., PS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2)
N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Mgr., PS, 2)
N7109 Archeologie (Mgr., PS, 2) i v EN
Magisterské studium
M7701 Psychologie (Mgr., PS, KS, 5)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
N2808 Chemie a technologie materiálů (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3909 Procesní inženýrství (Ing., PS, KS, 2)
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)
Palackého tř. 1, 612 42 Brno, www.vfu.cz
Fakulta veterinární hygienyaekologie (FVHE) 64,5 %
Palackého tř. 1, 612 42 Brno, fvhe.vfu.cz
Bakalářské studium
B4302 Veterinární hygiena a ekologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N4302 Veterinární hygiena a ekologie (Mgr., PS, 2) i v EN
Magisterské studium
M4302 Veterinární hygiena a ekologie (MVDr., PS, 6) i v EN
Fakulta veterinárního lékařství (FVL) 27,9 %
Palackého tř. 1, 612 42 Brno, fvl.vfu.cz
Magisterské studium
M4301 Veterinární lékařství (MVDr., PS, 6) i v EN
Farmaceutická fakulta (FaF) 48,2 %
Palackého tř. 1, 612 42 Brno, faf.vfu.cz
Magisterské studium
M5206 Farmacie (Mgr., PS, 5) i v EN
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
(VŠB–TUO)
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.vsb.cz
Univerzitní studijní programy
Bakalářské studium
B1701 Fyzika (Bc., PS, 3)
B3942 Nanotechnologie (Bc., PS, 3) i v EN
B3943 Mechatronika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3968 Aplikované vědy a technologie (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N1701 Fyzika (Ing., PS, 2)
N2658 Výpočetní vědy (Ing., PS, 2) i v EN
N3942 Nanotechnologie (Ing., PS, 2) i v EN
N3943 Mechatronika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3969 Technologie procesů v energetice (Ing., PS, 2) i v EN
Ekonomická fakulta (EkF) 81,9 %
Sokolská tř. 2416/33, 702 00 Ostrava 1, www.ekf.vsb.cz
Bakalářské studium
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, 3)
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Plné znění zpráv

153
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2)
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI) 91,3 %
Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, www.fbi.vsb.cz
Bakalářské studium
B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (Bc., PS, KS, 4)
Navazující magisterské studium
N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) 78 %
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fei.vsb.cz
Bakalářské studium
B2647 Informační a komunikační technologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B2648 Projektování elektrických zařízení (Bc., PS, KS, 4)
B2649 Elektrotechnika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3973 Automobilové elektronické systémy (Bc., PS, 3) i v EN
B2660 Počítačové systémy pro průmysl 21. století (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N2649 Elektrotechnika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2647 Informační a komunikační technologie (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2661 Projektování elektrických systémů a technologií (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI) 89,2 %
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fmmi.vsb.cz
Bakalářské studium
B3922 Ekonomika a řízení průmyslových systémů (Bc., PS, KS, 3)
B3923 Materiálové inženýrství (Bc., PS, KS, 3)
B3909 Procesní inženýrství (Bc., PS, 3)
B2109 Metalurgické inženýrství (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N3922 Ekonomika a řízení průmyslových systémů (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3923 Materiálové inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2109 Metalurgické inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3909 Procesní inženýrství (Ing., PS, 2) i v EN
Fakulta stavební (FAST) 74,3 %
L. Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fast.vsb.cz
Bakalářské studium
B3502 Architektura a stavitelství (Bc., PS, 4)
B3607 Stavební inženýrství (Bc., PS, KS, 4) i v EN
Navazující magisterské studium
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
N3502 Architektura a stavitelství (Ing. arch., PS, 2) i v EN
N3607 Stavební inženýrství (Ing., PS, KS, 1,5) i v EN
Fakulta strojní (FS) 83,9 %
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, www.fs.vsb.cz
Bakalářské studium
B3907 Energetika (Bc., KS, 3) i v EN
B2341 Strojírenství (Bc., PS, KS, 3)
B3712 Technologie letecké dopravy (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Energetika (Ing., KS, 2)
Hornicko-geologická fakulta (HGF) 92 %
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, www.hgf.vsb.cz
Bakalářské studium
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B2102 Nerostné suroviny (Bc., PS, KS, 3)
B3646 Geodezie a kartografie (Bc., PS, KS, 3)
B2110 Geologické inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B2111 Hornictví (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3646 Geodezie, kartografie a geoinformatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N2102 Nerostné suroviny (Ing., PS, KS, 2)
N3646 Geodezie a kartografie (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2110 Geologické inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N2111 Hornictví (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3654 Geodezie, kartografie a geoinformatika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
Nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3, www.vse.cz
Fakulta financí a účetnictví (FFU) 43,4 %
Nám. Winstona Churchilla 4, 133 67 Praha 3, f1.vse.cz
Bakalářské studium
B6217 Finance a účetnictví (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6236 Finance and Accounting (Ing., PS, 2) EN
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
N6804 Specialisation in Law (Mgr., PS, 2) EN
Magisterské studium
M6805 Právo a právní věda (Mgr., PS, 5)
Přírodovědecká fakulta (PRF) 84,3 %
17. listopadu 12/1192, 771 46 Olomouc, www.prf.upol.cz
Bakalářské studium
B1701 Fyzika (Bc., PS, 3)
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3)
B1103 Aplikovaná matematika (Bc., PS, 3)
B1406 Biochemie (Bc., PS, 3)
B1501 Biologie (Bc., PS, 3)
B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, 3)
B1407 Chemie (Bc., PS, 3)
B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3)
B1201 Geologie (Bc., PS, 3)
B1301 Geografie (Bc., PS, 3)
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N1407 Chemie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N1406 Biochemie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1501 Biologie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1101 Matematika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N1201 Geologie (Mgr., PS, 2)
N1301 Geografie (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N1801 Informatika (Mgr., PS, 2)
N1103 Aplikovaná matematika (Mgr., PS, 2)
N1601 Ekologie a ochrana prostředí (Mgr., PS, 2) i v EN
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M1103 Aplikovaná matematika (Mgr., PS, 5)
Univerzita Pardubice (UPa)
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz
Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) 78,9 %
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/dfjp
Bakalářské studium
Plné znění zpráv

155
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

B3709 Dopravní technologie a spoje (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3607 Stavební inženýrství (Bc., PS, KS, 4)
Navazující magisterské studium
N3709 Dopravní inženýrství a spoje (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N3607 Stavební inženýrství (Ing., PS, KS, 1,5)
Fakulta ekonomicko-správní (FES) 71 %
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fes
Bakalářské studium
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) 68,1 %
Nám. Čs. legií 565, 530 02 Pardubice, www.upce.cz/fei
Bakalářské studium
B2646 Informační technologie (Bc., PS, 3)
B2612 Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N2646 Informační technologie (Ing., PS, 2)
N2612 Elektrotechnika a informatika (Ing., PS, 2)
Fakulta filozofická (FF) 70,9 %
Studentská 84, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/ff
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, 3) i v EN
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, 3)
B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3)
B6703 Sociologie (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7310 Filologie (Mgr., PS, 2)
N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N7507 Specializace v pedagogice (Mgr., PS, 2)
N6703 Sociologie (Mgr., PS, 2)
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, 2) i v EN
Fakulta chemicko-technologická (FChT) 78,5 %
Studentská 573, 532 10 Pardubice, www.upce.cz/fcht
Bakalářské studium
B2829 Anorganické a polymerní materiály (Bc., PS, 3)
B2807 Chemické a procesní inženýrství (Bc., PS, 3)
B2830 Farmakochemie a medicinální materiály (Bc., PS, 3)
B2901 Chemie a technologie potravin (Bc., PS, 3)
B2802 Chemie a technická chemie (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B3912 Speciální chemicko-biologické obory (Bc., PS, KS, 3)
B3441 Polygrafie (Bc., PS, KS, 3)
B2831 Povrchová ochrana staveb.a konstruk. materiálů (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N3912 Speciální chemicko-biologické obory (Ing., PS, 2)
N1407 Chemie (Ing., PS, 2)
N2808 Chemie a technologie materiálů (Ing., PS, 2)
N2807 Chemické a procesní inženýrství (Ing., PS, 2)
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N2901 Chemie a technologie potravin (Ing., PS, 2)
N3441 Polygrafie (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta restaurování (FR) 34,2 %
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl, www.upce.cz/fr
Bakalářské studium
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2)
Fakulta zdravotnických studií (FZS) 71,8 %
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice 2, www.upce.cz/fzs
Bakalářské studium
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, 3)
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B5350 Zdravotní sociální péče (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N5341 Ošetřovatelství (Mgr., PS, 2)
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, 2)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)
Nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, web.utb.cz
Fakulta aplikované informatiky (FAI) 90,3 %
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, www.fai.utb.cz
Bakalářské studium
B3902 Inženýrská informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N3902 Inženýrská informatika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta humanitních studií (FHS) 48,7 %
Mostní 5139, 760 01 Zlín, www.fhs.utb.cz
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, 3) i v EN
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, KS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B5350 Zdravotně sociální péče (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N7507 Specializace v pedagogice (Mgr., PS, KS, 2)
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, 2)
N7508 Sociální práce (Mgr. PS, 2)
Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) 80,7 %
Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště, www.flkr.utb.cz
Bakalářské studium
B2825 Ochrana obyvatelstva (Bc., PS, 3)
B3909 Procesní inženýrství (Bc., PS, KS, 3)
B3953 Bezpečnost společnosti (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N3953 Bezpečnost společnosti (Ing., PS, 2)
Fakulta managementu a ekonomiky (FaME) 52,1 %
Mostní 5139, 760 01 Zlín, www.fame.utb.cz
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3)
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta multimediálních komunikací (FMK) 25,5 %
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, www.fmk.utb.cz
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Bakalářské studium
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, KS, 3)
B8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby (BcA., PS, 3)
B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, KS, 2)
N8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby (MgA., PS, 2)
N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
Fakulta technologická (FT) 85,6 %
Vavrečkova 275, 760 01 Zlín, www.ft.utb.cz
Bakalářské studium
B2808 Chemie a technologie materiálů (Bc., PS, KS, 3)
B2901 Chemie a technologie potravin (Bc., PS, KS, 3)
B3909 Procesní inženýrství (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N2901 Chemie a technologie potravin (Ing., PS, KS, 2)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Lékařská fakulta (LF) 27,4 %
Kamenice 5, 625 00 Brno, www.med.muni.cz
Bakalářské studium
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, KS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
Magisterské studium
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v EN
M5111 Zubní lékařství (MDDr., PS, 5) i v EN
Pedagogická fakulta (PdF) 51 %
Poříčí 9/11, 603 00 Brno, www.ped.muni.cz
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) i v EN a NJ
B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3) i v EN a NJ
B7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
Vychovatelství (Bc., KS, 3)
Navazující magisterské studium
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2) i v EN a NJ
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)
N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN a NJ
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
Magisterské studium
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 4, 5)
Právnická fakulta (PrF) 34,2 %
Veveří 70, 611 80 Brno, www.law.muni.cz
Bakalářské studium
B6804 Právní specializace (Bc., KS, 3)
B6807 Veřejná správa (Bc., KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6807 Veřejná správa (Mgr., KS, 2)
Magisterské studium
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
M6805 Právo a právní věda (Mgr., PS, 5)
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Přírodovědecká fakulta (PřF) 66,8 %
Kotlářská 2, 611 37 Brno, www.sci.muni.cz
Bakalářské studium
B1407 Chemie (Bc., PS, 3)
B1512 Antropologie (Bc., PS, 3)
B1409 Aplikovaná biochemie (Bc., PS, 3)
B1305 Aplikovaná geografie (Bc., PS, 3)
B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3)
B1501 Biologie (Bc., PS, 3)
B1530 Experimentální biologie (Bc., PS, 3)
B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3)
B1203 Geology (Bc., PS, KS, 3) EN
B1406 Biochemie (Bc., PS, 3)
B1531 Ekologická a evoluční biologie (Bc., PS, 3)
B1702 Aplikovaná fyzika (Bc., PS, KS, 3)
B1304 Geografie a kartografie (Bc., PS, KS, 3)
B1201 Geologie (Bc., PS, KS, 3)
B1103 Aplikovaná matematika (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N1406 Biochemie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1407 Chemie (Mgr., PS, KS, 2)
N1512 Antropologie (Mgr., PS, 2)
N1101 Matematika (Mgr., PS, 2)
N1501 Biologie (Mgr., PS, 2)
N1103 Matematika (Mgr., PS, 2)
N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2)
N1103 Aplikovaná matematika (Mgr., PS, 2)
N1304 Geografie a kartografie (Mgr., PS, 2)
N1201 Geologie (Mgr., PS, KS, 2)
N1203 Geology (Mgr., PS, KS, 2) EN
N1530 Experimentální biologie (Mgr., PS, 2)
N1531 Ekologická a evoluční biologie (Mgr., PS, 2)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)
Zemědělská 1, 613 00 Brno, www.mendelu.cz
Agronomická fakulta (AF) 81,2 %
Zemědělská 1, 613 00 Brno, www.af.mendelu.cz
Bakalářské studium
B4101 Zemědělské inženýrství (Bc., PS, 3)
B4112 Agrobiologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B4106 Zemědělská specializace (Bc., PS, 3)
B4152 Rostlinolékařství (Bc., PS, 3)
B2901 Chemie a technologie potravin (Bc., PS, 3)
B4103 Zootechnika (Bc., PS, KS, 3)
B2826 Technologie odpadů (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N4101 Zemědělské inženýrství (Ing., PS, 2)
N4106 Zemědělská specializace (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N4102 Fytotechnika (Ing., PS, 2)
N2901 Chemie a technologie potravin (Ing., PS, 2)
N4103 Zootechnika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N4152 Rostlinolékařství (Ing., PS, 2)
N2826 Technologie odpadů (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) 52,7 %
tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno, www.frrms.mendelu.cz
Bakalářské studium
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B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3) i v EN
B6214 Regionální rozvoj (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Ing., PS, 2) i v EN
N6214 Regionální rozvoj (Ing., PS, 2) i v EN
Institut celoživotního vzdělávání (ICV)
Zemědělská 5, 613 00 Brno, www.icv.mendelu.cz
Bakalářské studium
B4156 Technické znalectví a pojišťovnictví (Bc., PS, KS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N4160 Technické znalectví a expertní inženýrství (Ing, PS, KS, 2)
Lesnická a dřevařská fakulta (LDF) 95 %
Zemědělská 3, 613 00 Brno, www.ldf.mendelu.cz
Bakalářské studium
B4107 Arboristika (Bc., PS, KS, 3)
B4132 Lesnictví (Bc., PS, KS, 3)
B8213 Design nábytku (Bc., PS, 4)
B3341 Dřevařství (Bc., PS, KS, 3)
B3915 Krajinářství (Bc., PS, 3)
B3305 Stavby na bázi dřeva (Bc., PS, 3)
B3302 Nábytek (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N8213 Design nábytku (Ing., PS, 2)
N3301 Dřevařské inženýrství (Ing., PS, KS, 2)
N4158 European Forestry (Ing., PS, 2) EN
N3914 Krajinné inženýrství (Ing., PS, KS, 2)
N4107 Lesní inženýrství (Ing., PS, KS, 2)
N3303 Nábytkové inženýrství (Ing., PS, 2)
N3305 Stavby na bázi dřeva (Ing., PS, 2)
Provozně ekonomická fakulta (PEF) 75,3 %
Zemědělská 1, 613 00 Brno, www.pef.mendelu.cz
Bakalářské studium
B3902 Inženýrská informatika (Bc., PS, 3)
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, 3) i v EN
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N3902 Inženýrská informatika (Ing., PS, 2)
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2) i v EN
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Zahradnická fakulta (ZF) 83,7 %
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě, www.zf.mendelu.cz
Bakalářské studium
B4144 Zahradnictví (Bc., PS, 3)
B4109 Zahradní a krajinářská architektura (Bc., PS, 3, 4)
B4108 Zahradnické inženýrství (Bc., PS, KS, 3)
B4113 Zahradnické technologie (Bc., PS, KS, 3)
B4171 Floristická tvorba (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N4168 Horticultural Engineering (Ing., PS, 2)
N4109 Zahradní a krajinářská architektura (Ing., PS, 2)
N4108 Zahradnické inženýrství (Ing, PS, KS, 2)
Ostravská univerzita v Ostravě (OU)
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1, www.osu.cz
Fakulta sociálních studií (FSS) 29,3 %
Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské hory, www.fss.osu.cz
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Bakalářské studium
B6731 Sociální politika (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B5350 Zdravotně sociální péče (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N5350 Zdravotně sociální péče (Mgr., PS, KS, 2)
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2)
Fakulta umění (FU) 44,7 %
Podlahova 3, 701 03 Ostrava, www.fu.osu.cz
Bakalářské studium
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 3)
B8201 Hudební umění (BcA., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2)
N8201 Hudební umění (MgA., PS, 2)
Filozofická fakulta (FF) 44,8 %
Reální 5, 701 03 Ostrava 1, www.ff.osu.cz
Bakalářské studium
B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B7105 Historické vědy (Bc., PS,3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3)
B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Bc., PS,3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, KS, 3)
B6703 Sociologie (Bc., PS, 3)
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B7701 Psychologie (Bc., PS,3)
Navazující magisterské studium
N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N7310 Filologie (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7313 Překladatelství a tlumočnictví (Mgr., PS, 2)
N6107 Humanitní vědy (Mgr., PS, 2)
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2)
N7506 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2)
Lékařská fakulta (LF) 21,4 %
Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3, www.lf.osu.cz
Bakalářské studium
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3) i v EN a IT
B5347 Veřejné zdravotnictví (Bc., PS, 3)
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, KS, 3)
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., KS, 3)
B6731 Bezpečnost společnosti (Bc., KS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, KS, 2)
N5341 Ošetřovatelství (Mgr., PS, KS, 2)
N5347 Veřejné zdravotnictví (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v EN
Pedagogická fakulta (PdF) 30,6 %
Mlýnská 5, 701 03 Ostrava 3, www.pdf.osu.cz
Bakalářské studium
B7501 Pedagogika (Bc., KS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
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B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3)
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7505 Vychovatelství (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7507 Specializace v pedagogice (Mgr., PS, KS, 2)
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, 2)
N7505 Vychovatelství (Mgr., PS, KS, 2)
N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, 2)
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2)
Magisterské studium
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 4, 5)
Přírodovědecká fakulta (PřF) 56,2 %
30. dubna 22, 701 03 Ostrava 3, www.prf.osu.cz
Bakalářské studium
B1103 Aplikovaná matematika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B1501 Biologie (Bc., PS, KS, 3)
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3)
B1702 Aplikovaná fyzika (Bc., PS, 3)
B1301 Geografie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3)
B1407 Chemie (Bc., PS, KS, 3)
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3)
B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3)
B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N1802 Informatika (Mgr., PS, 2)
N1103 Aplikovaná matematika (Mgr., PS, 2) i v EN
N1702 Aplikovaná fyzika (Mgr., PS, 2) i v EN
N1301 Geografie (Mgr., PS, 2) i v EN
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Navazující magisterské studium
N5135 Epidemiologie (Mgr., PS, 2)
N1407 Chemie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1201 Geologie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1406 Biochemie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1501 Biologie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1303 Demografie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1413 Klinická a toxikologická analýza (Mgr., PS, 2)
N1601 Ekologie a ochrana prostředí (Mgr., PS, 2) i v EN
N1301 Geografie (Mgr., PS, 2, 3)
N3967 Bioinformatika (Mgr., PS, 2) i v EN
Hydrologie a hydrogeologie (Mgr., PS, 2)
Univerzita Palackého v Olomouci (UP)
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, www.upol.cz
Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) 92,5 %
Univerzitní 22, 771 11 Olomouc, www.cmtf.upol.cz
Bakalářské studium
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B6141 Teologie (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
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N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2)
N6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 2)
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, 2)
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2)
N7505 Vychovatelství (Mgr., KS, 2)
Magisterské studium
M6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 5)
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, 4)
Fakulta tělesné kultury (FTK) 46,4 %
Tř. Míru 115, 771 11 Olomouc, www.ftk.upol.cz
Bakalářské studium
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3)
B5342 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS 2) i v EN
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, 2)
Fakulta zdravotnických věd (FZV) 29,6 %
Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc, www.fzv.upol.cz
Bakalářské studium
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3, 4)
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, 2)
N5346 Ekonomika a řízení zdravotnictví (Mgr., PS, KS, 2)
N5341 Ošetřovatelství (Mgr., PS, KS, 2)
Filozofická fakulta (FF) 35,3 %
Křížkovského 10, 771 47 Olomouc, www.ff.upol.cz
Bakalářské studium
B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN a NJ
B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3)
B7109 Archeologie (Bc., PS, KS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3) i v EN
B8101 Teorie a dějiny výtvarných umění (Bc., PS, 3)
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
B8104 Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií (Bc., PS, KS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, 3)
B8102 Teorie a dějiny hudebního umění (Bc., PS, KS, 3)
B6701 Politologie (Bc., PS, 3)
B7701 Psychologie (Bc., PS, KS, 3)
B6703 Sociologie (Bc., PS, KS, 3)
B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)
N7310 Filologie (Mgr., PS, KS, 2) i v EN, NJ
N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění (Mgr., PS, 2)
N8104 Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií (Mgr., PS, 2)
N6701 Politologie (Mgr., PS, 2) i v EN
N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, 2) i v EN
N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, 2)
N8102 Teorie a dějiny hudebního umění (Mgr., PS, 2)
N7701 Psychologie (Mgr., PS, KS, 2)
N6703 Sociologie (Mgr., PS, 2)
N6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3)
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B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
Magisterské studium
M7701 Psychologie (Mgr., PS, KS, 5)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Lékařská fakulta (LF) 18,4 %
Tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc, www.lf.upol.cz
Magisterské studium
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v EN
M5111 Zubní lékařství (MDDr., PS, 5)
M5104 Dentistry (MDDr., PS, 5) EN
Pedagogická fakulta (PdF) 39,5 %
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, www.pdf.upol.cz
Bakalářské studium
B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, KS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3) i v EN a RJ
B7505 Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N7506 Specializace v pedagogice (Mgr., PS, KS, 2)
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7505 Vychovatelství (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)iv EN a RJ
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7510 Učitelství pro střední školy a VOŠ (Mgr., PS, KS, 2)
Magisterské studium
M7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 5) i v EN
M7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 5)
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 4, 5)
Právnická fakulta (PF) 37,6 %
Tř. 17. listopadu 8, 771 11, Olomouc, www.pf.upol.cz
Bakalářské studium
B6804 Právní specializace (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N6701 Politologie (Mgr., PS, KS, 2)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Fakulta humanitních studií (FHS) 50,3 %
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice, www.fhs.cuni.cz
Bakalářské studium
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N6107 Historické vědy (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2) i v NJ a FJ
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N1601 Ekologie a ochrana prostředí (Mgr., PS, 2)
Fakulta sociálních věd (FSV) 43,8 %
Smetanovo nábřeží 955/6, 110 01 Praha 1, www.fsv.cuni.cz
Bakalářské studium
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3) i v NJ
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B6201 Ekonomické teorie (Bc., PS, 3) i v EN
B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, KS, 3)
B6701 Politologie (Bc., PS, 3)
B6703 Sociologie (Bc., PS, 3)
B7105 Historické vědy (Bc., KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Mgr., PS, 2) i v EN a NJ
N6701 Politologie (Mgr., PS, 2) i v EN
N6201 Ekonomické teorie (Mgr., PS, 2) i v EN
N6736 International Economic and Political Studies (Mgr., PS, 2) EN
N7202 Mediální a komunikační studia (Mgr., PS, 2)
N6703 Sociologie (Mgr., PS, 2) i v EN
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS) 32,2 %
J. Martího 31, 162 52 Praha 6, www.ftvs.cuni.cz
Bakalářské studium
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, 2) i v EN
Farmaceutická fakulta Hradec Králové (FaF) 67,1 %
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, www.faf.cuni.cz
Bakalářské studium
B5207 Zdravotnická bioanalytika (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N5207 Zdravotnická bioanalytika (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M5209 Vojenská farmacie (Mgr., PS, 5)
M5206 Farmacie (Mgr., PS, 5) i v EN
Filozofická fakulta (FF) 36,2 %
Nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, www.ff.cuni.cz
Bakalářské studium
B7201 Informační studia a knihovnictví (Bc., PS, KS, 3)
B7501 Pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7313 Překladatelství a tlumočnictví (Bc., PS, 3) i v NJ
B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3)
B7311 Anglistika – amerikanistika (Bc., PS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B7312 Čeština v komunikaci neslyšících (Bc., PS, 3)
B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Bc., PS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, 3)
B6142 Logika (Bc., PS, 3)
B6701 Politologie (Bc., PS, 3)
B7701 Psychologie (Bc., PS, 3)
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B6703 Sociologie (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)
N7311 Anglistika – amerikanistika (Mgr., PS, 2)
N7310 Filologie (Mgr., PS, 2, 3) i v EN a NJ
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, KS, 2) i v EN a FJ
N7312 Čeština v komunikaci neslyšících (Mgr., PS, 2)
N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Mgr., PS, 2)
N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2)
N7201 Informační studia a knihovnictví (Mgr., PS, KS, 2)
N6142 Logika (Mgr., PS, 2)
N6101 Psychologie (Mgr., PS, 2)
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, 2)
Plné znění zpráv

165
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

N6703 Sociologie (Mgr., PS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
N7313 Překladatelství a tlumočnictví (Mgr., PS, 2)
Husitská teologická fakulta (HTF) 86,5 %
Pacovská 350/4, P. O. Box 56, 140 21 Praha 4 – Krč, www.htf.cuni.cz
Bakalářské studium
B6141 Teologie (Bc., PS, KS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B7502 Sociální práce (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 2)
N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2)
N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, 2)
N7502 Sociální práce (Mgr., PS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
Katolická teologická fakulta (KTF) 100 %
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, www.ktf.cuni.cz
Bakalářské studium
B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3)
B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Bc., PS, 3)
B6141 Teologie (Bc., KS, 4)
Navazující magisterské studium
N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, KS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Mgr., PS, 2)
N6141 Teologie (Mgr., KS, 2)
Magisterské studium
M6141 Teologie (Mgr., PS, 5)
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LF HK) 28,1 %
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové, www.lfhk.cuni.cz
Bakalářské studium
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3)
Magisterské studium
M5104 Dentistry (MDDr., PS, 5) EN
M5133 Vojenské všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6)
M5134 Vojenské zubní lékařství (MDDr., PS, 5)
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v EN
M5111 Zubní lékařství (MDDr., PS, 5)
Lékařská fakulta v Plzni (LF Plzeň) 31,8 %
Husova 3, 306 05 Plzeň, www.lfp.cuni.cz
Magisterské studium
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v EN
M5111 Zubní lékařství (MDDr., PS, 5)
M5104 Dentistry (MDDr., PS, 5) EN
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF) 65,8 %
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, www.mff.cuni.cz
Bakalářské studium
B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3967 Bioinformatika (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
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N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N1101 Matematika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N1801 Informatika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N3967 Bioinformatika (Mgr., PS, 2) i v E
Pedagogická fakulta (PedF) 37 %
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, www.pedf.cuni.cz
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B7701 Psychologie (Bc., PS, 3)
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7505 Vychovatelství (Bc., KS, 3)
Navazující magisterské studium
N7507 Specializace v pedagogice (Mgr., KS, 2)
N7501 Pedagogika (Mgr., KS, 2)
N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7701 Psychologie (Mgr., PS, 2)
N7535 Special and Inclusive Education (Erasmus Mundus) (Mgr., PS, 2) EN
Magisterské studium
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 5)
Právnická fakulta (PF) 22,5 %
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, www.prf.cuni.cz
Magisterské studium
M6805 Právo a právní věda (Mgr., PS, 5) i v EN
Přírodovědecká fakulta (PřírF) 71,9 %
Albertov 6, 128 43 Praha 2, www.natur.cuni.cz
Bakalářské studium
B3967 Bioinformatika (Bc., PS, 3) i v EN
B1406 Biochemie (Bc., PS, 3) i v EN
B1501 Biologie (Bc., PS, 3) i v EN
B1303 Demografie (Bc., PS, 3) i v EN
B1407 Chemie (Bc., PS, 3) i v EN
B1301 Geografie (Bc., PS, 3) i v EN
B1201 Geologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B3912 Speciální chemicko-biologické obory (Bc., PS, 3) i v EN
B1413 Klinická a toxikologická analýza (Bc., PS, 3)
B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, 3) i v EN
Hydrologie a hydrogeologie (Bc., PS, 3)
Vědy o zemi (Bc., PS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
N1801 Informatika (Mgr., PS, KS, 2)
N1601 Ekologie a ochrana prostředí (Mgr., PS, 2)
N1501 Biologie (Mgr., PS, 2)
N1701 Fyzika (Mgr., PS, 2)
N1407 Chemie (Mgr., PS, 2)
N1101 Matematika (Mgr., PS, 2)
Slezská univerzita v Opavě (SU)
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, www.slu.cz
Fakulta veřejných politik (FVP) 54,2 %
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava, www.fvp.slu.cz
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3)
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
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N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Mgr., PS, 2)
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, 2)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta (FPF) 64,7 %
Bezručovo nám. 1150/13, 746 01 Opava, www.fpf.slu.cz
Bakalářské studium
B7106 Historická studia (Bc., PS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3)
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3)
B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3)
B7109 Archeologie (Bc., PS, 3)
B1701 Fyzika (Bc., PS, 3)
B8203 Dramatická umění (BcA., PS, 3)
B7201 Informační studia a knihovnictví (Bc., PS, KS, 3)
B1803 Informatika a druhý obor (Bc., PS, 3)
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3)
B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus (Bc., PS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B1702 Aplikovaná fyzika (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7106 Historická studia (Mgr., PS, 2)
N7310 Filologie (Mgr., PS, KS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N7109 Archeologie (Mgr., PS, 2)
N8203 Dramatická umění (Mgr., PS, 2)
N7201 Informační studia a knihovnictví (Mgr., PS, KS, 2)
N1801 Informatika (Mgr., PS, 2)i v EN
N1701 Fyzika (Mgr., PS, 2)i v EN
N8204 Filmové, TV a fotogr. umění a nová média (MgA., KS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
Matematický ústav v Opavě (MÚ)
Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, www.math.slu.cz
Bakalářské studium
B1101 Matematika (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N1101 Matematika (Mgr., PS, 2)
Obchodně podnikatelská fakulta (OPF) 88,6 %
Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, www.opf.slu.cz
Bakalářské studium
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, 2) i v EN
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2) i v EN
Technická univerzita v Liberci (TUL)
Studentská 2, 461 17 Liberec, www.tul.cz
Ekonomická fakulta (EF) 78,6 %
Voroněžská 13, 460 02 Liberec, www.ef.tul.cz
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, 3) i v EN
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Navazující magisterské studium
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing.,PS, 2)
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2)
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, 2) i v EN
Fakulta mechatroniky, informatiky a meziobor. studií (FM) 72,1 %
Studentská 2, 461 17 Liberec, www.fm.tul.cz
Bakalářské studium
B2612 Elektrotechnika a informatika (Bc., PS, KS, 3)
B2646 Informační technologie (Bc., PS, 3)
B3942 Nanotechnologie (Bc., PS, 3)
B3901 Aplikované vědy a inženýrství (Bc.,PS,3)
Navazující magisterské studium
N2612 Elektrotechnika a informatika (Ing., PS, 2) i v EN
N3942 Nanotechnologie (Ing., PS, 2)
N3901 Aplikované vědy a inženýrství (Ing.,PS,2)
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP) 70,6 %
Univerzitní náměstí 1410/1, 461 17 Liberec, www.fp.tul.cz
Bakalářské studium
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3)
B1301 Geografie (Bc., PS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, 3)
B1407 Chemie (Bc., PS, KS, 3)
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3)
B7106 Historická studia (Bc., PS, 3)
B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3)
B7505 Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3)
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3)
B7508 Sociální práce (Bc.,KS,3)
Navazující magisterské studium
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N1701 Fyzika (Mgr., PS, 2)
N1103 Aplikovaná matematika (Mgr., PS, 2)
N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
N1407 Chemie (Mgr., PS, KS, 2)
N1101 Matematika (Mgr., PS, KS, 2)
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, KS, 2)
N7505 Vychovatelství (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 5)
Fakulta strojní (FS) 100 %
Studentská 2, 461 17 Liberec, www.fs.tul.cz
Bakalářské studium
B2301 Strojní inženýrství (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Magisterské studium
M2301 Strojní inženýrství (Ing., PS, KS, 5) i v EN
Fakulta textilní (FT) 100 %
Studentská 2, 461 17 Liberec, www.ft.tul.cz
Bakalářské studium
B3107 Textil (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Magisterské studium
M3106 Textilní inženýrství (Mgr., PS, 5)
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Navazující magisterské studium
N3106 Textilní inženýrství (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N3957 Průmyslové inženýrství (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N3108 Průmyslový management (Mgr., PS, KS, 2)
Fakulta umění a architektury (FA) 50 %
Studentská 2, 461 17 Liberec, www.fua.tul.cz
Bakalářské studium
B3501 Architektura a urbanismus (Bc., PS, 4)
B8208 Design (BcA., PS, 4)
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 4)
Navazující magisterské studium
N3501 Architektura a urbanismus (Ing. Arch., PS, 2) i v EN
N8208 Design (MgA., PS, 2)
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2)
Fakulta zdravotnických studií (FZS) 92,8 %
Studentská 2, 461 17 Liberec, www.fzs.tul.cz
Bakalářské studium
B3944 Biomedicínská technika (Bc., PS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N3963 Biomedicínské inženýrství (Ing., PS, 2)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz
Fakulta informatiky a managementu (FIM) 66,5 %
Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz/fim
Bakalářské studium
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N1802 Aplikovaná informatika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, KS, 2) i v EN
Filozofická fakulta (FF) 77,5 %
nám. Svobody 331, 500 02 Hradec Králové, www.uhk.cz/ff
Bakalářské studium
B6703 Sociologie (Bc., PS, 3)
B7109 Archeologie (Bc., PS, 3)
B7105 Historické vědy (Bc., PS, KS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, KS, 3)
B3928 Technická podpora humanitních věd (Bc., PS, KS, 3)
B6701 Politologie (Bc., PS, KS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N7109 Archeologie (Mgr., PS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N6101 Filozofie (Mgr., PS, 2) i v EN
N6701 Politologie (Mgr., PS, KS, 2)
N6702 International Area Studies (Mgr., PS, 2) EN
Pedagogická fakulta (PdF) 41,1 %
nám. Svobody 301, 500 02 Hradec Králové, www.uhk.cz/pdf
Bakalářské studium
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B7505 Vychovatelství (Bc., PS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3)
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B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B7202 Mediální a komunikační studia (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2) i v EN
N7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7507 Specializace v pedagogice (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 2)
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 5)
Přírodovědecká fakulta (PřF) 78,8 %
Jana Koziny 1237, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz/prf
Bakalářské studium
B1501 Biologie (Bc., PS, 3) i v EN
B1103 Aplikovaná matematika (Bc., PS, 3) i v EN
B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B1407 Chemie (Bc., PS, 3) i v EN
B1801 Informatika (Bc., PS, 3) i v EN
B1101 Matematika (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N1501 Biologie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
N1407 Chemie (Mgr., PS, 2) i v EN
N1101 Matematika (Mgr., PS, 2) i v EN
Ústav sociální práce (ÚSP)
Víta Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz/usp
Bakalářské studium
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, KS, 2)
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, www.ujep.cz
Fakulta sociálně ekonomická (FSE) 73,3 %
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem, fse.ujep.cz
Bakalářské studium
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, 2)
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, 2)
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, 2)
Fakulta umění a designu (FUD) 46,8 %
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem, fud.ujep.cz
Bakalářské studium
B8206 Výtvarná umění (BcA., PS, 4)
Navazující magisterské studium
N8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 2) i v EN
Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) 91,6 %
Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem, fvtm.ujep.cz
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
Bakalářské studium
Materiálové vědy (Bc., PS, 3)
B2303 Strojírenská technologie (Bc., PS, KS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, 3)
B2341 Strojírenství (Bc., PS, KS, 3)
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B3907 Energetika (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N3907 Energetika (Ing., PS, KS, 2)
Materiálové vědy (Ing., PS, 2)
N2341 Strojírenská technologie (Ing., PS, KS, 2)
N2341 Strojírenství (Ing., PS, KS, 2)
Fakulta zdravotnických studií (FZS) 66,5 %
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem, fzs.ujep.cz
Bakalářské studium
B5341 Porodní asistence (Bc., PS, KS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3)
Fakulta životního prostředí (FŽP) 84,9 %
Králova výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem, fzp.ujep.cz
Bakalářské studium
B1601 Ekologie a ochrana prostředí (Bc., PS, KS, 3)
B3904 Inženýrská ekologie (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N1601 Ekologie a ochrana prostředí (Ing., PS, KS, 2)
Filozofická fakulta (FF) 95,6 %
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem, ff.ujep.cz
Bakalářské studium
B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3)
B7105 Historické vědy (Bc., PS, KS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3)
B6101 Filozofie (Bc., PS, 3)
B6701 Politologie (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N7310 Filologie (Mgr., PS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
N6107 Humanitní studia (Mgr., PS, 2)
N6701 Politologie (Mgr., PS, 2)
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 2)
Pedagogická fakulta (PF) 62,9 %
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, pf.ujep.cz
Bakalářské studium
B7310 Filologie (Bc., PS, 3)
B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, KS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) i v EN
B7505 Vychovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, 3) i v EN
Navazující magisterské studium
N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr., PS, 2) i v EN
N7505 Vychovatelství (Mgr., PS, 2)
N7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, 2) i v EN
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
N7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, 2) i v EN
N7507 Specializace v pedagogice (Mgr., PS, 2) i v EN
Magisterské studium
M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr., PS, KS, 4, 5)
M7506 Speciální pedagogika (Mgr., PS, KS, 5)
Přírodovědecká fakulta (PřF) 82,3 %
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, sci.ujep.cz
Bakalářské studium
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, 3)
B1702 Aplikovaná fyzika (Bc., PS, 3) i v EN
B1501 Biologie (Bc., PS, KS, 3)
B1701 Fyzika (Bc., PS, KS, 3) i v EN
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B1801 Informatika (Bc., PS, 3)
B1301 Geografie (Bc., PS, 3)
B1407 Chemie (Bc., PS, KS, 3)
B1101 Matematika (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N3942 Nanotechnologie (Mgr., PS, 2)
N1501 Biologie (Mgr., PS, 2)
N1701 Fyzika (Mgr., PS, KS, 2)iv EN
N1301 Geografie (Mgr., PS, 2)
N1407 Chemie (Mgr., PS, 2)
N1101 Matematika (Mgr., PS, KS, 2)
N1601 Ekologie a ochrana prostředí (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M1701 Fyzika (Mgr., PS, 5)
Univerzita Karlova v Praze (UK)
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, www.cuni.cz
1. lékařská fakulta (1. LF) 28,7 %
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, www.lf1.cuni.cz
Bakalářské studium
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3)
Vysoká škola, fakulta, kontakt
kód název programu forma studia
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
B5349 Porodní asistence (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
Magisterské studium
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6)iv EN
M5111 Zubní lékařství (MDDr., PS, 5) i v EN
2. lékařská fakulta (2. LF) 16,9 %
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, www.lf2.cuni.cz
Bakalářské studium
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3) i v EN
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium
N5345 Specializace ve zdravotnictví (Mgr., PS, 2)
Magisterské studium
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v EN
3. lékařská fakulta (3. LF) 21 %
Ruská 87, 100 00 Praha 10, www.lf3.cuni.cz
Bakalářské studium
B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, KS, 3)
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
Magisterské studium
M5103 Všeobecné lékařství (MUDr., PS, 6) i v EN
Evangelická teologická fakulta (ETF) 86,9 %
Černá 9, 115 55 Praha 1 – Nové Město, web.etf.cuni.cz
Bakalářské studium
B6141 Teologie (Bc., PS, KS, 3, 4)
B7508 Sociální práce (Bc., PS, KS, 3, 3,5) i v EN
Navazující magisterské studium
N6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 2) i v EN
Magisterské studium
M6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 5)
Jak číst následující přehled V seznamu najdete STUDIJNÍ PROGRAMY (konkrétní obory jsou na webech
jednotlivých škol a fakult), jejich kód (potřebujete ho znát při vyplňování přihlášky), formu a délku studia. Bc.
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bakalářský Mgr. magisterský MUDr. doktor medicíny MDDr. zubní lékař PS prezenční studium KS kombinované
studium EN angličtina NJ němčina 2, 3, 5 počet let studia 100 % vedle názvu fakulty či školy je údaj o
úspěšnosti v přijímacím řízení (počty přihlášených versus počty přijatých studentů). Údaje za rok 2016 jsou
čerpány z webu analytického oddělení MŠMT ČR. Seznam vysokých škol sestavilo Centrum vzdělávání AMOS
– KamPoMaturitě.cz.
Kalendář 2017 Zapište si termíny 28. únor termín pro podání přihlášek na VŠ; nemálo veřejných a soukromých
škol však přijímá přihlášky až do konce března nebo i v dubnu leden talentové zkoušky na umělecké obory
duben až červen přijímací zkoušky na VŠ; některé fakulty a soukromé školy testují i o letních prázdninách
O autorovi| Bohdana Jarošová, redaktorka MF DNES
Foto autor| Foto: Shutterstock
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - Olomoucký kraj

Profesor a prorok Zygmunt Bauman
14.1.2017

Lidové noviny str. 12
MAREK SKOVAJSA

Horizont

Polsko-britský sociolog zemřel začátkem týdne v Leedsu ve věku 91 let. Odešel možná poslední autor, který
svou typicky středoevropskou zkušenost s 20. stoletím přetavil v univerzální sdělení.
Zygmunt Bauman se narodil v Poznani do chudé židovské rodiny, které se podařilo před německou okupací
uprchnout do Sovětského svazu. Zde v 18 letech nastoupil do polské armády, účastnil se bojů o polské pobřeží
a bitvy o Berlín. Nevíme, proč o svých válečných zkušenostech Bauman nikdy nepsal. Během války se stal
členem komunistické strany, protože, jak uvedl v roce 2013 pro polský deník Gazeta Wyborcza, komunisté měli
nejlepší program pro obnovu Polska. Po válce se Baumanova divize stala součástí Správy vnitřní bezpečnosti,
jejímž úkolem bylo potlačování protikomunistického odboje, v Polsku velmi silného – a Bauman zůstal až do
roku 1953, kdy byl z antisemitských důvodů propuštěn.
Od politické propagandy, které se podle svých slov věnoval v kontrarozvědce, přešel k akademickému
marxismu – a záhy se stal jednou z klíčových postav polské marxistické sociologie. Už tehdy psal aspoň jednu
knihu ročně, ale kvůli svým kritickým názorům se nestal profesorem. Jeho polskou kariéru nadobro ukončily
nechvalně známé protižidovské čistky z března 1968. Bauman emigroval a po krátkém intermezzu v Izraeli se
natrvalo usadil v anglickém Leedsu.
Různé historie
Baumanů existuje vícero: polský, britský, jihoevropský a také český. Naopak se sotva dá mluvit o americkém
Baumanovi. Kdysi patřil k nejlepším znalcům americké sociologie ve východním bloku, ale zřejmě svou roli
sehrál jeho antiamerikanismus a nezájem se v USA výrazně prosadit.
Baumanova světová sláva se zrodila kolem roku 1989 v Británii, kterou poznal už během stáže v 50.
letech. Jeho kritika kapitalismu a konzumní kultury nejlépe souzněla právě s britskou intelektuální scénou.
Uznání, i když ne zcela nekritické, se dostavilo také v Německu, kde se ze zřejmých důvodů brala vážně
zejména kniha Modernita a holokaust (1989).
Po krizovém roce 2008 se Bauman stal kultovní postavou levicových aktivistů v jižní Evropě. Ukázalo
se, že u radikální mládeže poptávka po moudrých starých pánech ze střední Evropy neskončila s Herbertem
Marcusem v 60. letech, ale trvá stále. Bauman mladé publikum vyhledával, ale nenadbíhal mu. Španělskému
hnutí Podemos předpověděl, že jejich projekt ničeho nedosáhne. Největší historickou hloubku má samozřejmě
polský Bauman. V 50. a 60. letech prodělal tehdy obvyklý vývoj od oficiálního marxismuleninismu k
humanistickému marxismu, stále ale věřil, že socialismus na Východě je možný. Když se po změně režimu do
Polska začal pravidelně vracet, zprvu platil hlavně za teoretika postmodernismu a „tekuté modernity“. Postupně
se však přiblížil k politickým tématům a například přepsal pro polské vydání svou starou anglickou knihu
Socialismus: aktivní utopie.
V této souvislosti je třeba vidět veřejný spor kolem Baumanovy činnosti v poválečné kontrarozvědce, ke
kterému patří i nechutné vpády krajně pravicových demonstrantů na jeho přednášky ve Vratislavi nebo Vídni.
Bauman se ke svému politickému angažmá z doby, kdy mu bylo 25 let, vyjadřoval očividně nerad. V rozhovoru
pro Gazetu Wyborczu uznal, že se nechal svést, ale své tehdejší rozhodnutí pro komunismus obhajoval.
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Bauman a česká sociologie
Historie „českého“ Baumana je dlouhá neuvěřitelných pět desetiletí. Když se v polovině 60. let v
Československu začala probouzet k životu sociologie, kterou komunistický režim zlikvidoval brzy po únorovém
puči, záhy se ukázalo, že k dohnání světového vývoje se dá použít zkratka přes polskou sociologii. Stalinismus
byl sice v Polsku neméně brutální než u nás, ale od polského „října“ v roce 1956 se u severních sousedů
podmínky pro intelektuální práci výrazně zlepšily. K tomu patřila i rychlá obnova sociologie a takové možnosti
kontaktů se západní vědou, o kterých se československým akademikům mohlo jen zdát. Bauman se objevil v
Československu hned několikrát a mezi těmi, koho si svou nevšední inteligencí rychle získal, byl také jistý mladý
a nadějný sociolog jménem Miloslav Petrusek.
Zatímco domácí sociologie se ještě úplně nevzpamatovala z duchamorných výkladů o předmětu a
metodě historického materialismu, Baumanovy knihy byly inteligentní, a navíc přinášely mnoho poznatků ze
světové sociologie. Není proto divu, že jich několik vyšlo do konce 60. let česky nebo slovensky a staly se
základní studijní literaturou. Roli učebnic plnily i později, když se po sovětské invazi sociologie opět proměnila v
přívěsek marxismu-leninismu a nic lepšího nesmělo vyjít.
Oficiálně byl však Bauman jako „revizionista“ během normalizace nežádoucí. V roce 1971 se v již
důkladně zkonsolidovaném Sociologickém časopise objevila zlověstná poznámka o tom, že si Bauman „kdesi v
Tel Avivu otevřel tribunu ‚nové sociologie‘“, poté se pod ním propadla zem.
Situace se úplně obrátila po roce 1989, kdy se Bauman triumfálně vrátil, a to zejména zásluhou
Miloslava Petruska, v 90. letech děkana Fakulty sociálních věd a prorektora Karlovy univerzity. Bauman se
stal bezkonkurenčně nejpřekládanějším zahraničním sociologem. Díky Petruskovi mu roku 2002 nejstarší česká
univerzita udělila čestný doktorát a v roce 2006 se stal držitelem „havlovské“ ceny Vize 97. Nebyla to náhoda.
Václav Havel byl pro Baumana zásadní politickou postavou současného světového „mezivládí“, kdy se národní
státy už přežily, ale nové mocenské formy ještě nestačily vzniknout.
Akademik s posláním
Sociologie je obor dvou tváří. Její zakladatel Auguste Comte ji v polovině 19. století prohlašoval za exaktní
vědu, ale současně se rozhodl pěstovat nové náboženství lidskosti, aby společnost dále držela pohromadě.
Jako by tím bylo předznamenáno, že spojení vědce s prorokem nebo mravokárcem se bude u významných
sociologů opakovat i v budoucnosti.
Bauman dokonale uměl akademické řemeslo a odborné publikum bude stále nacházet důvody, proč se
vracet k té nebo oné z padesátky jeho knih. Sotva by se ale díky nim stal mezinárodní celebritou. Žádná kultura
se neobejde bez prorockých hlasů, které tepou do zlořádů doby a vykreslují utopické vize lepších alternativ.
Bauman se s rolí sekulárního proroka docela ztotožnil. Ukazoval konzumnímu světu jeho úpadek, káral lidi na
Západě i Východě za uhýbání před odpovědností, vyzýval k solidaritě. Především ale zaháněl strach z
neznámého a burcoval k naději v budoucnost, což dělal tím věrohodněji, čím byl starší. Pokud se v 90. letech
zdálo, že patří do jednoho pytle s hlasateli životem unaveného postmodernismu, byl to omyl.
***
Žádná kultura se neobejde bez prorockých hlasů, které tepou do zlořádů doby a vykreslují utopické vize lepších
alternativ. Bauman se s rolí sekulárního proroka docela ztotožnil.
O autorovi| MAREK SKOVAJSA, Fakulta humanitních studií UK
Foto autor| FOTO PROFIMEDIA
Foto popis| Nejpřekládanější zahraniční sociolog. Takové bylo postavení Zygmunta Baumana v Česku.

Rozhovor s Terezou Krobovou
16.1.2017

Impuls

str. 01

18:01 Kauza dne

Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
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Příjemný podvečer. Dnes se celý den na Impulsu bavíme o postavení žen. Kam ženy patří? Rovnoprávně na
manažerské posty, do politiky, anebo za plotnu, k dětem a k vysavači? Jak by současné problémy
zaměstnaných a ambiciózních žen řešila feministka Tereza Krobová z Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy, kde přednáší mediální studia, řekla jsem to správně? Dobrý den.
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Je to tak. Dobrý den.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Dobrý den. Já vás u nás vítám. Řekněte mi, paní Krobová, vy jste vdaná nebo ...?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Ne, nejsem zatím.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Nejste zatím. Máte partnera nějakého?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Mám.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------A jak jste si ho našla, když jste feministka? Hrdě se hlásíte k tomu, že jste feministka? Řekla jste mu to, ví to on
o tom?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Samozřejmě, že to ví a sám se považuje za feministu, protože i muži mohou být samozřejmě feministé, takže to
věděl od začátku.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Aha, takže on fandí ženám, jo?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Samozřejmě, fandí rovnému postavení mužů a žen.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Když třeba spolu budete mít společnou domácnost, tak, jak si to budete dělit ty práce?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Budeme si to především dělit podle toho, kolik bude kdo vydělávat, takže nebude záležet na tom, jestli jsem
muž nebo jestli jsem žena, ale ten, kdo bude vydělávat víc, tak samozřejmě půjde do práce a ten, kdo bude
vydělávat méně, tak bude na rodičovské nebo se bude starat o domácnost, bez ohledu na to, kdo to bude.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Kdo tak třeba jako bude uklízet?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
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-------------------I momentálně v současnosti se o to dělíme, kdo má čas.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Fakt?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Kdo je zrovna doma.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Vy už žijete ve společné domácnosti?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Zatím nežijeme, ale trávíme spolu většinu času, takže ano.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Dobře. Ono, když se teda ..., promiňte, že jsme se vás takto osobně na to ptala, protože, ono, když se řekne
feministka, tak mnoha mužům, ale i ženám, jo, tak se obrazně řečeno otvírá kudla v kapse. Proč to tak je?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Můžou za to především samozřejmě i média, z kterých já taky původně pocházím, takže vlastně střílím do
vlastních řad. Celkově je zprofanování toho termínu, ale na feminismu jako takovém není nic špatného. My
feministé a feministky máme rádi muže, máme rády i ženy, máme rády sex, chceme děti, neznamená to, že
pálíme podprsenky a neholíme si nohy.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------A o co teda tomu skutečnému feminismu jde?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Na začátek je třeba říct, že neexistuje jenom jeden feminismus a je feminismů spoustu, což znamená, že se
nedá úplně říct, o co feminismu jde, ale kdybych to měla shrnout, tak feminismu jde o rovné postavení mužů a
žen. Podle mě by tedy feminismus měl řešit i postavení mužů, což je něco, na co se dnes příliš nemyslí a o
čem se nemluví.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Postavení mužů v jakém slova smyslu, že mají lepší postavení?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Vůbec ne. Já jsem zastánkyně toho, že samozřejmě v důsledku mají muži větší možnosti ke vzdělání, větší
možnosti k práci, ale ...
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Vyšší platy na stejných postech, tam jsme, tam patříme k nejhorším vůbec v Evropě.
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
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Přesně tak, to je velká ostuda. Ale na druhé straně na nějaké takové té nepraktické úrovni, ve smyslu v jazyce, v
přemýšlení, v tom, jaká je role člověka ve společnosti, se o téhle roli mužů nemluví a myslím si, že by se mělo.
Já vždycky tvrdím, že patriarchát ubližuje úplně všem včetně mužů.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Jsou oblasti, kde jsou muži diskriminováni?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Samozřejmě, je to celkově rodina a výchova, to, jaký mají muži problémy, aby zůstali na rodičovské, ať už v
práci anebo v kolektivech neformálních, jak se jim osobní přátelé posmívají, když chtějí ...
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Vždyť to je přece v zákoně, že může muž zůstat doma, ne?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Ale je rozdíl zákon a potom realita. A jak těžké pro muže je obhájit si to, že ho baví být doma s dětmi třeba a
nedělat tu kariéru.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Před kým, před kým?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Může to být před rodinou, může to být před kolektivem na fotbale, před kýmkoliv, v hospodě. Hned působí jako
slaboch.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Aha, takže vlastně, aha, takže se na něho dívají úplně jinak a je to jako spíš k posměškům a je to slabošství?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Je to slabošství, stejně tak jako, když chce dělat tu v uvozovkách ženskou práci.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------A chtějí vůbec jako dnešní ženy, aby někdo bojoval za jejich rovnoprávnost? Já se to ptám proto, protože podle
průzkumů CVVM dvě třetiny lidí v Česku, dvě třetiny lidí v Česku si myslí, že domácnost má finančně zajistit
muž a žena má vařit, uklízet a starat se o děti.
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Dvě třetiny?
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Dvě třetiny, no, to je nejnovější průzkum.
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------To mi přijde docela smutné. Já doufám, že všichni chtějí bojovat za rovnost všech a nejenom mužů a žen.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
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-------------------Mají takové ambiciózní ženy problém, větší problém najít si partnera k sobě?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Obecně ano, záleží samozřejmě, kde hledají. Moje terapeutka třeba říká, že velký problém je, aby si takhle
úspěšné ženy našly muže a že potom dost často to dopadá tak, že ony jsou sice velmi úspěšné, ale vztahy mají
v troskách.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Měly by být ambiciózní ženy, které třeba nenajdou v tom svém biologickém období a už se to blíží ke konci mít
možnost umělého oplodnění i bez otce?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Já jsem přesvědčená, že ano, už je to poměrně radikální názor, ale myslím si, že ano, že by neměly snižovat
své nároky tak, jako by podle mě nikdo neměl snižovat své nároky v čemkoliv.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Posloucháte Kauzu dne dnes s feministkou Terezou Krobovou. Já se vás takto ještě zeptám, na částečný
úvazek, jo, u nás pracuje jen 6 % zaměstnaných osob, převážně jsou to ženy, které se starají o děti nebo
opatrují staré rodiče nebo postiženého člena rodiny. Proč není větší zájem o tuto formu zaměstnávání, je to
skoro nejméně v Evropě těch 6 %.
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Jsem přesvědčená, že je to prostě pro ně nevýhodné.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Nevýhodné v tom, že vydělávají méně?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Že vydělávají méně a že je pro ně výhodnější zůstat na mateřské a potom se vrátit na full time.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Já se vás to ptám proto, protože jsem našla někde, kde jste se vyjadřovala k této problematice a tam jste psala
zajímavou věc, že zaměstnavatelé sice mají velký zájem o zkrácené úvazky, protože za méně peněz dostanou
více práce, neboť, a to jsem našla zase v jiné statistice, ono se totiž ukazuje, že pracovník na zkrácený úvazek
odpracuje až 80 % plného úvazku bez firemních benefitů a za poloviční mzdu.
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Je to přesně tak. Jako odpovězte sama, jak často, když jste byla zaměstnaná někdy, jak často jste se tam
skutečně byla tu dobu? Vždycky všichni dělají přesčasy a u toho částečného úvazku je to samozřejmě o to víc.
Víte, že tam budete do dvanácti, ale stejně v jedenáct neodcházíte, odcházíte v jednu, až tu práci doděláte,
přijdete dřív, abyste to stihla, nebo je nedostatečně legislativně upravováno jako vymáhání alimentů. Jsou to
všechno věci, když se bavíme o rozvedených ženách.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Když jsme u toho, vy jste pro, aby teda stát platil alimenty, které jsou nevymahatelné?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
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-------------------Myslím si, že sociálně odpovědný stát by mě.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------A proč? Proč bych já měla ze svých daní podporovat nějakého lempla, který neplatí alimenty, a pak to je
nevymahatelné stejně?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Ale vy nepodporujete vlastně toho lempla, vy podporuje tu ženu, a pak by mělo být na tom, samozřejmě neměli
bysme na tom být škodní my daňoví poplatníci, takže ale je to úkol státu, aby si zařídil to od toho takzvaného
lempla to vymoct, ale neměla by na tom podle mě být škodná ta žena, která se ještě stará o děti.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Kdy lze mluvit o sexismu na pracovišti?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Sexismus obecně je nějaké oslovování druhé skupiny nebo s opačným genderem, když ji vlastně chcete jakkoliv
urazit. To téma je široké, to slovo se nedá nějak konkrétně nazvat a pojmout a nemůžu říct - tady je hranice a
tady už je to sexismus. Vždycky by to mělo být posuzováno asi tak, když to vadí té dané osobě, ke které se k
sexismu uchylujeme. Sexismus může samozřejmě fungovat i vůči mužům. To neznamená, že sexisté jsou
všichni muži a ženy jsou oběti.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Jako že vedoucí si zavolá chlapa, který se jí líbí a ...
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Samozřejmě, to může být taky.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------A bude ho urážet tím, že mu říká, jak dobře vypadá nebo ho bude nutit ...?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Je to tak. Může vás potěšit, když vám někdo řekne ...
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Mě to potěší, když mi v mém věku někdo ještě řekne ..., a není to sexismus.
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Já si myslím, že v podstatě každého, každého potěší, ale je to otázka, proč to ten člověk dělá. A jestli si
uvědomuje, jestli to dělá s tím, že chce někoho potěšit nebo ne. A něco, co jednoho potěší, druhého potěšit
nemusí.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Vy o tom takto uvažujete, když vám někdo řekne, že jste mladá krásná dáma a zeptá se - proboha, proč jste
feministka?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
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-------------------Tak takhle položená otázka by mě vysloveně urazila.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Fakt?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Protože se to nevylučuje.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Tak já jsem teď vás urazila, jo?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Ne, vy jste mě neurazila, protože jste se ptala, ale proč by se to vylučovalo, proč by mladá krásná dívka
nemohla být feministka?
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Co vás vlastně vedlo k tomu, že se tak hrdě hlásíte k feminismu? To je asi předsudek další, že každý si pod
feministkou představuje nějakou zakomplexovanou stárnoucí dámu. Vy jste mladá, fajn, pěkná.
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Tak vidíte, takže vidíte, že se vám stereotyp bortí, že ...
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Nemáte ledvinku.
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------No, nemám ledvinku, dokonce používám i make-up a podprsenku mám.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Ne, ale co vás k tomu vedlo, teď vážně, že jste začala bojovat za práva žen?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------No, mně obecně od malička vadí jakákoliv nespravedlnost, nejen ve vztahu mužů a žen, takže mně přišlo úplně
přirozené bojovat za něco, co mi přišlo správné a znovu říkám, feminismus bojuje i za muže, jen si to málokdy
muži uvědomují.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Poslední otázka, za co teď budete fy feministky bojovat?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------My nejsme žádná skupina, která by se scházela na schůzích a rozhodla se, o co bude bojovat. Takže netuším,
za co bude bojovat světový feminismus, ale velký problém jsou teď samozřejmě takzvaná uprchlická krize, to
znamená, to, jak se pohlíží na ženy a hodně se teďko řeší žena v Islámském státě.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
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-------------------To byla dnešní Kauza dne s feministkou Terezou Krobovou. Já vám děkuji, že jste přišla.
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Já také děkuji za pozvání.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Jste připravení třeba i na negativní ohlasy a vůbec děláte si z nich něco?
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Jsem připravená a asi si z nich nic dělat nebudu.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Takže já vám děkuji, že jste přišla.
Tereza KROBOVÁ, feministka, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Taky děkuju.
Zuzana BUBÍLKOVÁ, moderátorka
-------------------Celou Kauzu dne si už nyní můžete poslechnout na www.impuls.cz. Loučí se Zuzana Bubílková.

Nejsme DOKONALÍ
16.1.2017

Ona DNES

str. 34

Fejeton

Tu se nám něčeho nedostává, tu nám něco přebývá. Zvlášť ve vyspělých částech světa, jako je ta naše, si
navíc tělesné schránky cílevědomě devastujeme, zatímco armády lékařů a vědců usilovně pracují na jejich
zdokonalování.
Nový rok jsem zahájila nemoudře. Nechat si odstranit všechny čtyři osmičky naráz bylo rozhodnutí zbrklé a
nerozumné a já přísahám, že takovou chybu už nebudu nikdy v životě opakovat. Začalo to zjištěním, že moje
moudrost vtělená do čtyř masivních stoliček zjevně nehodlá zůstat zakrnělá. To se mi samo o sobě zdálo
přirozené, potřeba osobního růstu je mi vlastní. Když mi ale pak doktor nastínil, jak rozpínavě a egoisticky se
dokážou osmičky chovat, rozhodla jsem se k radikální ofenzivě, tedy zbavit se jich i za cenu ztráty moudrosti.
Poučena zkušenostmi diskutujících z několika chatů jsem si koupila tři kýble zmrzliny do mrazáku a v
lékárně megapack růžového štěstí.
Na posteli jsem oprášila plyšáka z dětství a v mobilu sestavila playlist bolestínských melodií.
Samotná ztráta moudrosti pak byla pro mě něco mezi psychedelickým hororem a černou komedií a týden, co
následoval poté, jsem prožila v rauši, horečce a s obličejem, co vystřídal snad všechny barvy duhy. Zážitek, co
si dobrovolně dopřejete fakt jen jednou v životě.
Kdo neměl to potěšení jako já být moudrý aspoň na kvadrát, ten má možná zkušenost s další
nedokonalostí lidského těla, kterou je bezpochyby kostrč. Jen ten, kdo si ji polámal nebo aspoň pořádně narazil,
zná ten nezapomenutelný elektrizující výboj až do konečků prstů. Nevím sice, jaké to je, když člověkem projede
blesk, ale myslím, že s pádem přímo na zadek si to nezadá. Osobně jsem si svůj zakrnělý ocásek pochroumala
hned dvakrát a pokaždé to byla událost měsíce. Činnosti v sedě jsem pak provozovala usazená v plovacím
kruhu. Poprvé jsem dala důvěru tomu s Krtečkem, podruhé pak s Hello Kitty a řeknu vám, že je to zvlášť při
moderování televizního pořadu nebo řízení auta celkem prekérní záležitost.
Do seznamu nejzbytečnějších částí našeho těla ještě donedávna patřilo i slepé střevo. O osobní
zkušenost se nepodělím, protože to mé se zatím chová umírněně, ale znám historky svých známých, kterým
jeho nečekaná radikalizace dokázala nebývale zpestřit dovolenou v Indii nebo velkolepou svatbu. V hodině, kdy
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tam už všichni byli namol, prý ženichovi jeho břichabol nikdo nevěřil. Nakonec ani hasiči, které mu na pomoc
přivolal novopečený tchán se zdůvodněním, že ženich přece láskou k jeho dceři doslova vzplál. Střízlivě ale
usoudili, že ošplíchnout svíjejícího se ženáče stačit nebude, tak ho svěřili do rukou odborníků, kteří mu apendix
v jeho svatební den nemilosrdně ufikli.
Na rozdíl od zubů moudrosti a kostrče se ale nakonec slepému střevu přece jen dostalo vědecké
satisfakce. Po letech bádání američtí vědci zjistili, že slouží jako skrýš hodných bakterií. Když si nerozumně
proženeme střevy nějaký dryák, který jim jde po krku, schovají se prý právě tam. Čekají zde, až bude příznivější
klima, aby se v trubkách zase pěkně usídlily a páchaly dobro v naší střevní mikroflóře. To je přece geniální! Jak
z gangsterky, kdy se okouzlující gentleman schová ve slepé uličce před bandou zloduchů, co ho pronásledují!
Jen je mi tedy teď líto těch bakteriálních klaďasů, kteří už se nemají kam schovat u hostitelů o slepé
střevo připravených. Jako se to stalo tomu smolaři ženichovi. *
O autorovi| MARKÉTA FIALOVÁ (45) ona@mfdnes.cz Moderuje Střepiny v televizi Nova. Vystudovala masovou
komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. S novinařinou začínala v deníku Mladá
fronta Dnes. Je vdaná a má dvě dcery.
Foto autor| ILUSTRACE: SHUTTERSTOCK, FOTO: SHUTTERSTOCK, ARCHIV REDAKCE
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Iveta FIALOVÁ, moderátorka
-------------------Říká se, že musíme odejít, abychom se mohli vrátit. My říkáme: musíme se vrátit, když chce někdo problém
obejít. Jak víte, návraty k reportážím jsou naší součástí. Hezký podvečer. Dnes vyzkoušíme rychle rostoucí
trávník. A pak se vrátíme
k přechodu pro chodce, který zůstal jen v oblasti slibů. Všechno chce svůj čas a přirozený růst se nedá urychlit.
Přesto se o to kdekdo pokouší. Dlouhé vlasy se dají nastavit, dlouhé nehty nalepit. A podobně se to zkouší i s
přírodou. A tak se snadno chytneme na zajímavou nabídku. Třeba rychle rostoucího trávníku.
Jan NOVOTNÝ, redaktor
-------------------V televizi a na internetu nás zaujala reklama firmy Mediashop, která láká ke koupi téměř zázračného systému
na výrobu trávníku. Díky tomuto údajně jedinečnému zatravňovacímu systému podle prodejce dosáhneme
krásného trávníku během několika dní. Otestovat tento produkt za téměř 1300 nám pomohla odbornice z České
zemědělské univerzity. Budeme mít tedy profesionální trávník? Je to možné během pár dní?
Miluše SVOBODOVÁ, Katedra pícninářství a trávníkářství, Česká zemědělská univerzita v Praze
-------------------Profesionální trávník z toho může vzniknout, ale moc bych nevěřila tomu, že to bude během pár dní. Trávník je
hotový až tehdy, když dojde k vytvoření takzvaného drnu.
Jan NOVOTNÝ, redaktor
-------------------Nejdříve podle návodu musíme připravit půdu. Pro lepší podmínky jsme navíc přisypali čerstvý substrát. Do
nádoby poté vsypali travní semena a přístroj napojili na vodovod. A dál? Otevřete sáček s nosným materiálem a
odstraňte chlopeň nosného materiálu. Dejte chlopeň nosného materiálu s fólií rozpustnou ve vodě do zásobníku
na osivo. Takže chlopeň je toto.
Miluše SVOBODOVÁ, Katedra pícninářství a trávníkářství, Česká zemědělská univerzita v Praze
-------------------To je chlopeň?! Co to je?
Jan NOVOTNÝ, redaktor
-------------------Trávník jsme pro jistotu zaseli i do skleníku se závlahou.
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Miluše SVOBODOVÁ, Katedra pícninářství a trávníkářství, Česká zemědělská univerzita v Praze
-------------------Tady máme klimatizační jednotku, je tu nastavena teplota 20 stupňů. To znamená taková ideální pro rychlé
klíčení. Jsou tu tedy ideální podmínky.
Jan NOVOTNÝ, redaktor
-------------------K postřiku jsme připravili i jutové plátno, stejně jako v reklamě. Prodejce totiž tvrdí, že se každé jedno travní
semeno přisaje, a tím vyroste i na vertikální ploše. A kromě kolmé stěny prý vyroste trávník i ve stínu.
Miluše SVOBODOVÁ, Katedra pícninářství a trávníkářství, Česká zemědělská univerzita v Praze
-------------------Že to poroste lépe ve stínu, to bych si netroufala říct, protože záleží, co tam je. A zrovna jílek a lipnice příliš
zastíněné místo nesnášejí. Takže tam si nemyslím, že to je pravda.
Jan NOVOTNÝ, redaktor
-------------------A jak se našemu trávníku dařilo po třech dnech? V reklamě totiž rostl přímo před očima.
Miluše SVOBODOVÁ, Katedra pícninářství a trávníkářství, Česká zemědělská univerzita v Praze
-------------------Trávník samozřejmě zaléváme a staráme se o to, aby povrch půdy nezaschl, aby obilky mohly řádně klíčit. Ale
doba klíčení je minimálně sedm dnů.
Jan NOVOTNÝ, redaktor
-------------------Týden uplynul. Jak vypadá náš trávník?
Miluše SVOBODOVÁ, Katedra pícninářství a trávníkářství, Česká zemědělská univerzita v Praze
-------------------No, trávník tu ještě není, ale některé obilky začínají klíčit. Odhaduji, že jich v této chvíli je vyklíčeno asi 10
procent z toho, co jsme vyseli.
Jan NOVOTNÝ, redaktor
-------------------To ale není výsledek jako v reklamě, a to ani ve skleníku, ani na jutovém plátně.
Tereza RÁBOVÁ KLABÍKOVÁ, Katedra marketingové komunikace a PR, Fakulta sociálních věd, Univerzita
Karlova
-------------------Jestli se něco velmi chválí a opakují se pořád slova, jako je profesionální, jednoduchý, nejlepší, unikátní, skvělý,
dokonalý, geniální řešení, jak udělat trávník, tak to budí až jako podezření, že vlastně tam něco není v pořádku.
Jan NOVOTNÝ, redaktor
-------------------Že nebude vše v pořádku, jsme zjistili z negativních recenzí na nezávislém webu. Zato na stránkách prodejce se
objevují jen kladná hodnocení. Jak je to možné?
Tereza RÁBOVÁ KLABÍKOVÁ, Katedra marketingové komunikace a PR, Fakulta sociálních věd, Univerzita
Karlova
-------------------Jednak se dá ten názor tam vložit už při tvorbě té stránky anebo se dokonce někdy platí uživatelé, kteří tam ty
pochvalné recenze vpisují.
Jan VETYŠKA, výkonný ředitel, Asociace pro elektronickou komerci
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Zákazník se nemusí obávat třeba, že by byly nepravdivé recenze, pakliže jsou na externím webu, na nějakém
třeba srovnávači, a jsou jich tisíce, to asi si těžko někdo zfalšuje. Samozřejmě jakmile jsou někde recenze nebo
hodnocení pouze v řádu jednotek nebo nízkých desítek, tak by měl být zákazník opatrný s tím, jak moc důležité
při jeho rozhodování budou.
Jan NOVOTNÝ, redaktor
-------------------Co když by opravdu hodnocení byla účelová a vymyšlená?
Anh Viet NGUYEN, advokát
-------------------Dalo by se říci, že se jedná o nekalou obchodní praktiku, a to i takové jednání, pokud by prodejce uváděl
smyšlené recenze za účelem zmanipulování spotřebitele.
Jan NOVOTNÝ, redaktor
-------------------A jak dopadl náš trávník po dvou týdnech?
Miluše SVOBODOVÁ, Katedra pícninářství a trávníkářství, Česká zemědělská univerzita v Praze
-------------------V reklamě mluvili o zázraku a extrémně rychlém klíčení, tak to se samozřejmě nenaplnilo. Řekla bych, že je tu
vyklíčeno tak 40 procent obilek, převážně jílek vytrvalý. Ostatní složky, kostřava červená a lipnice luční, klíčí
pomaleji, takže ještě mají čas.
Jan NOVOTNÝ, redaktor
-------------------A budeme mít trávník jako z reklamy alespoň ve skleníku?
Miluše SVOBODOVÁ, Katedra pícninářství a trávníkářství, Česká zemědělská univerzita v Praze
-------------------No, po dvou týdnech nám klíčí další obilky, když se podíváte, leží jich tam ještě minimálně 30 procent
nevyklíčených.
Jan NOVOTNÝ, redaktor
-------------------V reklamě nám ale tvrdí rekordně krátký čas. Ale přece tady ještě pořád...
Miluše SVOBODOVÁ, Katedra pícninářství a trávníkářství, Česká zemědělská univerzita v Praze
-------------------To je reklama, no. Prostě taková je realita.
Jan NOVOTNÝ, redaktor
-------------------A co jutové plátno? Tady vidím vůbec nic.
Miluše SVOBODOVÁ, Katedra pícninářství a trávníkářství, Česká zemědělská univerzita v Praze
-------------------Jutové plátno není žádný ideální substrát pro to, aby na něm něco rostlo. Tady nám vyklíčila jedna v rohu.
Abychom ukázali, že osivo drží, když se podíváte, tak osivo na tom valně nedrží. To znamená, ten protierozní
efekt je velmi malý.
Jan NOVOTNÝ, redaktor
-------------------S výsledkem pokusu jsme se obrátili přímo na prodejce. A jakou odpověď jsme dostali?
Aurel REHÁK, zákaznický servis, Mediashop Holding GmbH
-------------------Plné znění zpráv
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Vámi uvedené zkušenosti s výrobkem jsme ještě neměli. Můžeme potvrdit, že většina našich zákazníků je velice
spokojena. Hydro Mousse si objednávaly i velké firmy, které objednávají i doplňkové sady.
Jan NOVOTNÝ, redaktor
-------------------My jsme rozhodně spokojení nebyli.
Miluše SVOBODOVÁ, Katedra pícninářství a trávníkářství, Česká zemědělská univerzita v Praze
-------------------Myslím si, že to ani pro zahrádkáře není nic tak moc jako úžasného, protože když si koupím za stovku pytlík
osiva a oseji nějaká prázdná místa, jak ukazují v té reklamě, tak vlastně dosáhnu téhož. Musím to také zalévat,
tak jak se říká tady u toho postupu. V podstatě v tom není žádný rozdíl.

Nová povýšení v AMI Communications
17.1.2017

feedit.cz str. 00
FeedIT.cz

Personálie

Největší PR agentura na českém trhu AMI Communications povýšila začátkem roku hned dvě členky týmu,
který pečuje o průmyslové klienty. Pozici Account Manager budou nově zastávat Dana Favaro a Šárka
Štočková. (TZ) Celý příspěvek &rarr;
Největší PR agentura na českém trhu AMI Communications povýšila začátkem roku hned dvě členky týmu,
který pečuje o průmyslové klienty. Pozici Account Manager budou nově zastávat Dana Favaro a Šárka
Štočková. (TZ)
Dana Favaro má v oboru desetileté zkušenosti. Ty první získala ve společnosti MediaTrust Communications. V
minulosti měla na starosti také komunikaci zahraničních projektů společnosti JUFA a pracovala v komunikačním
oddělení United Colors of Benetton. Do AMI Communications nastoupila v roce 2012, a to do týmu průmyslu,
kde se nyní stará o klienty C.S.Cargo, ČEZ FUTUR/E/MOTION, ArcelorMittal Ostrava a Škoda Transportation.
Dana Favaro vystudovala mediální studia a žurnalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v
Brně. Během studia absolvovala také studijní stáž na University of East London v oboru Public Relations. Mezi
pracovní úspěchy Dany patří cena European Excellence Award 2016 a dvě České ceny za PR za náborovou
kampaň „Řidičkou v týmu CS Cargo“. Ráda chodí po horách, cestuje a setkává se s přáteli.
Šárka Štočková odstartovala svou pracovní dráhu v oblasti komunikace jako redaktorka zpravodajského webu
Lidovky.cz, kde měla na starosti domácí a ekonomická témata. V oboru public relations se pohybuje od roku
2012. Před AMI pracovala v PR agentuře PRAM Consulting a absolvovala kurz PR na London School of PR. Do
AMI nastoupila v roce 2015, kde se stará o průmyslové klienty, mezi něž patří ČEZ, Zetor Tractors, Latecoere,
Round Hill Capital nebo Skanska.
Šárka Štočková vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v
Praze. Mezi její pracovní úspěchy patří například komunikace uvedení designového konceptu ZETOR by
Pinifarina, která byla oceněna dvěma Českými cenami za PR 2015. Jejími koníčky jsou jóga, běh, cestování,
četba, filmy, aktuální dění a posezení s přáteli u vína či kávy.
URL| http://www.feedit.cz/wordpress/2017/01/17/nova-povyseni-v-ami-communications/

Trest smrti mi nakonec zrušili
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Olomoucký rodák Leopold Pospíšil pracoval jako hrobník, kovboj či poradce amerických prezidentů
Olomouc – Životní příběh Leopolda Jaroslava Pospíšila je plný dramatických událostí.
Olomoucký rodák a absolvent zdejšího Slovanského gymnázia v roce 1948 uprchl do USA, v Československu
mu totiž po komunistickém puči hrozila smrt. Ve Spojených státech se zabýval výzkumem právních systémů u
původních národů na Aljašce a Nové Guineji a stal se světově uznávaným antropologem. V listopadu získal
Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru společenských věd.
Narodil se v roce 1923 v Olomouci. Je absolventem Slovanského gymnázia a dodnes říká, že právě
tahle škola byla tou nejlepší, kterou kdy měl. „Přednášel jsem a učil na čtyřiapadesáti světových univerzitách,
ale olomoucké gymnázium byla taková škola, která nikde jinde neexistuje,“ usmívá se a vzpomíná, že studium
bylo tehdy velmi přísné. „Člověk měl hrůzu, jestli bude vyvolaný, a spolužáci i propadali. Ale říkal jsem si, že
přísnost musí být. To také říká i Švejk, že když nebude přísnost, lidé polezou po stromech jako opice. I já jsem
pak byl velmi přísný, na Yalské univerzitě jsem platil za nejpřísnějšího profesora,“ popisuje muž, který v Praze
vystudoval práva na Karlově univerzitě.
Byl také jedním ze studentských vůdců, kteří po únorovém komunistickém puči v roce 1948 organizovali
pochod vysokoškoláků na podporu prezidenta Beneše. V březnu emigroval do USA, krátce předtím, než byli
povražděni nebo uvězněni jeho přátelé, tady mu hrozila smrt. „Musel jsem utéct hned, byl na mě vydaný
zatykač. V pátek večer byly podané rezignace ministrů a já jsem byl v pondělí už na útěku. A začátky v
Americe? Byl jsem tajemník Svazu přátel USA,“ popisuje Leopold Pospíšil.
ZNAČKOVAL KRÁVY
V Čechách sice vystudoval právo, jako právník už i pracoval, ale k zakončení doktorského studia mu ještě
chyběla závěrečná zkouška z mezinárodního práva a teorie práva. Po příjezdu do Ameriky se proto živil všelijak.
„V Texasu jsem se stal kovbojem, jezdil na koni, dojil a značkoval krávy. Odešli jsme pak do Michiganu, kde
jsem pracoval jako traktorista, a později jsem dostal stipendium na univerzitě v Oregonu, bylo nás pět českých
studentů.
Peníze na naše studium pocházely ze sbírek v pěti kostelech,“ pokračuje vědec.
V Oregonu pak začal studovat, nejprve sociologii.
„Nakonec jsem si ale říkal, že sociologie je blbost, je to řečení toho, co každý ví, a jazykem, kterému nikdo
nerozumí. Tak jsem s tím praštil a šel jsem na University of Oregon v Eugene a tam jsem si udělal diplom
magistra a tam jsem se také začal věnovat antropologii,“ vzpomíná třiadevadesátiletý muž.
Jako antropolog práva se dlouhodobě zabýval kulturami Eskymáků Nunamuit na Aljašce, indiánů Hopi v
USA, Kapauků na Nové Guineji a tyrolských sedláků v rakouském Obernbergu.
„Na Nové Guineji jsem měl ohromné štěstí, studoval jsem lidi, kteří nikdy předtím neviděli bílého člověka.
Studoval jsem je v oblasti, která nebyla zmapovaná.
Byl jsem tam sám jeden a půl roku a musel jsem se naučit jejich domorodý jazyk. Od té doby jsem po svých
studentech požadoval, aby znali jazyk lidí, které studují. Žádní tlumočníci,“ míní vědec. Dal dohromady právní
teorii lidí z různých oblastí. „Je založená na faktech, ne na úvahách a spekulacích. Studoval jsem víc než
padesát různých kultur, než jsem ji začal dávat dohromady,“ upozorňuje Leopold Pospíšil, který v letech 1956 až
1983 působil jako profesor na Yaleově univerzitě a coby kurátor antropologického oddělení Peabodyho muzea.
PORADCE PREZIDENTŮ
Stal se také poradcem pro otázky lidských práv amerických prezidentů Johna F. Kennedyho, George W. Bushe
staršího a Billa Clintona. Roku 1984 ho Národní akademie věd Spojených států amerických jmenovala svým
členem.
Přesto na Českou republiku a Olomouc nezanevřel. „Do Olomouce jezdím tak jednou do roka a ano,
vzpomínám na Olomouc rád, ještě na dobu, než začala válka. Pak tady hned začali řádit komunisti. Tátu chtěli
zatknout, ale utekl do Polska, kde převedl 140 pilotů. Ještě dnes je ale Českou republikou odsouzený na
pětadvacet let, maminka na dvacet. Já jsem byl odsouzený na smrt, ale to zrušili za Novotného.
Slyšeli, že jsem v Americe úspěšný, a chtěli, abych byl novým děkanem fakulty sociálních věd, tak to zrušili,“
uzavírá Leopold Pospíšil.
Foto autor| Foto: Deník/J. Kopáč
Foto popis| OCENĚNÍ ZA PŘÍNOS VĚDĚ. Třiadevadesátiletý antropolog Leopold Pospíšil obdržel v listopadu
Cenu Neuron za přínos světové vědě. V Olomouci se účastnil besedy v Pevnosti poznání.
Region| Střední Morava
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Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech:
Olomoucký deník (Olomoucko, str. 02), Přerovský a hranický deník (Přerovsko a Hranicko, str. 02), Šumperský
a jesenický deník (Šumpersko, str. 02)

Zákon o státní službě

18.1.2017
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Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Služební zákon přinesl státním úředníkům větší jistoty, třeba kariérní postup. Získali taky nárok na další volno,
dva dny po narození dítěte a nebo jeden den v roce pro rodinné záležitosti. Průhlednějším se stalo taky jejich
odměňování. Osobní příplatek dostávají podle služebního hodnocení a co je podstatné, o své zaměstnání
nemohou jen tak přijít. Zákon připouští jen ukončení služebního poměru. V praxi se ale ukázaly taky nedostatky
služebního zákona. Například věkový limit pro státního úředníka stanovený na 70 let. Ten se dotkl i zkušených
diplomatů a nebo posudkových lékařů. Právě to řeší senátní novela, starší úředníci budou mít šanci na výjimku.
Novela se týká taky místních nástupních platů, které zájemce o státní službu odrazují a zjednodušuje výběrová
řízení. První problémy kolem služebního zákona se projevily hned po jeho přijetí. Velvyslankyním na Slovensku
a v Sýrii hrozilo, že kvůli věku skončí. Postavil se za ně prezident Miloš Zeman a sněmovna schválila první
výjimku. Velvyslanci mohou na své misi zůstat i po té, co oslaví sedmdesáté narozeniny. Nejisté měla své křeslo
taky šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Jako státní úřednice by musela funkci opustit,
protože čelí trestnímu stíhání. Loni ale poslanci schválili další novelu služebního zákona. Ten se na šéfa
Energetického regulačního úřadu nevztahuje. Zatím poslední kontroverzi vyvolal nový ministr zdravotnictví
Miloslav Ludvík, rozhodl se zbavit dvou náměstkyň, přestože je chránil služební zákon a vláda na jeho návrh
kývla al schválila takzvanou systemizaci, kterou navrhoval. Politolog Kamil Švec z Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy. Další host Devadesátky. Dobrý večer.
Kamil ŠVEC, politolog, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
-------------------Dobrý večer.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Je služební zákon jenom úlitba Evropské unii, respektive Evropské komisi, která v praxi příliš nefunguje nebo je
to zásadní norma, která skutečně dává úředníkům nezávislost na politicích?
Kamil ŠVEC, politolog, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
-------------------Měla by to být spíš ta zásadní norma, jelikož jakákoliv ochrana té politizace státní správy je, je dobrá. To
konkrétní provedení je potom další otázkou, jestli ten zákon, který máme v České republice je úplně dokonalý.
Já si myslím, že nikoliv, ale minimálně je to krok správným směrem.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Když ty problémy ještě jednou shrneme, neobsazená služební místa, nutnost měnit některé pasáže zákona,
protože by těch prázdných míst bylo ještě víc, zkostnatělé pomalé konkurzy, které odrazují kvalifikované
uchazeče. Jsou to stále ještě porodní bolesti nebo to naznačuje, řekněme, nějaké systémovější problémy toho
zákona?
Kamil ŠVEC, politolog, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
-------------------Spíš se domnívám, že se jedná o nějaké nepromyšlené nebo nedomyšlené kroky, které vedou k tomu, že se ta
státní správa spíše uzavírá. Typicky například to, že do výběrových řízení na pozice těch představených mohou,
se mohou hlásit pouze státní zaměstnanci, respektive zaměstnanci státní správy ...
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Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------V prvním či druhém kole.
Kamil ŠVEC, politolog, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
-------------------... takže v okamžiku, takže v okamžiku, kdy by opravdu existovali ti experti, kteří by mohli tu státní správu
nějakým způsobem obohatit, tak minimálně toto je může odrazovat a ta státní správa se uzavírá do sebe a
nebude zřejmě efektivní tak, jak by mohla být.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Jak se díváte na tu už zmíněnou kauzu těch dvou náměstkyň na ministerstvu zdravotnictví? Bylo tam všechno
opravdu v pořádku? Ta systemizace byla na místě a nebo naopak to zavání politickým vlivem?
Kamil ŠVEC, politolog, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
-------------------No, minimálně je zarážející nebo je třeba se zamyslet nad tím, proč ministr Ludvík přišel s návrhem zrušení
těchto dvou pozic prakticky několik málo dní po svém vstupu do úřadu, respektive domnívám se, že sám neměl
ani dostatek prostoru k tomu, aby se seznámil s jejich prací, s tím, jak ministerstvo zdravotnictví funguje v tomto,
v tomto modelu a myslím, že tím, tím, že navrhl zrušení těchto, těchto pozic, prakticky okamžitě, tak to dává
tušit spíš, že to nebude úplně promyšlený krok ve smyslu tedy jakési systematizace.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Co se bude dít po sněmovních volbách? Ochrání služební zákon úředníky na svých postech nebo se navzdory
služebnímu zákonu odehraje pravidelné zemětřesení na úřadech?
Kamil ŠVEC, politolog, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
-------------------Tak minimálně to zemětřesení, které známe z těch předchozích povolebních dob, a tak bude mnohem
komplikovanější ho provést, ne, že by asi nebylo možné, možné to zemětřesení způsobit, ale minimálně bude
těžší ty, ty státní úředníky vyměňovat a myslím, že právě, co se týká těch pozic náměstků na ministerstvech,
kde ty výměny byly nejčerstvější a nejkřiklavější, tak že minimálně v těchto případech bysme se nemuseli
dočkat takových razantních změn.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Ještě poslední věc mě zajímá, když se vrátíme do doby schvalování služebního zákona, a taky do doby poté, co
byl služební zákon schválen. Velkou kontroverzí byli takzvaní političtí náměstci, velmi ostře proti nim vystupoval
prezident Miloš Zeman. Ten říkal, že to je trafika pro někoho, že to, že jsou to jednoduše posty bez pracovní
náplně. Co ukázala praxe? Má to místo politického náměstka, na kterého se nevztahuje služební zákon, má
smysl nebo je to trafika?
Kamil ŠVEC, politolog, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
-------------------Ukázalo se, že jistý smysl má, respektive dochází tam ke skloubení obou těch dvou pozic, které jste, které jste
tu vyjmenoval. Samozřejmě, že do jisté míry je to, je to tedy ta pozice obsazená tím politickým, politickým
člověkem a tím politickým úředníkem. Na druhé straně ukazuje se, že tito náměstci mají smysl právě například v
tom zastupování ministra při různých jednáních, že to není úplně zbytečná pozice. Na druhou stranu, kdyby,
kdyby pozice politických náměstků v tom zákoně obsažena nebyla, tak si myslím, že, že ten služební zákon by
byl již zase o trochu lepší.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Říká politolog Kamil Švec. Děkuju. Hezký večer.
Kamil ŠVEC, politolog, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
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-------------------Hezký večer, děkuju za pozvání.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Pane náměstku, ta kontroverze kolem politických náměstků byla opravdu obrovská, hlučná, hodně se o tom
psalo. Já jsem se díval, kolikže politických náměstků v současné době je a dopočítal jsem se počtu 14. Ministři
za hnutí ANO je nemají, 5 resortů má po 2, což je maximum, 4 resorty po 1. Jak jste spokojeni s těmito počty,
byť tito političtí náměstci pod vás samozřejmě nepodléhají.
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Já mám pocit, že těch politických náměstků je více i na některých ministerstvech, kde jsou ministry členi, členy
ANO, tak jsou političtí náměstci, ale oni nespadají pod státní službu, takže já nesleduji jejich agendu ani jejich
činnost na ministerstvech, ale oni mají jasně vymezené úkoly dané i zákonem a myslím si, že v tomto směru ty
úkoly plní, kdy zastupují členy vlády při schůzích vlády nebo při jednáních výboru Poslanecké sněmovny,
Senátu a podobně.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Dá se měřit výkonnost politického náměstka, objektivně? Víte, o co mi jde.
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Je to, je to obtížné, ano ...
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Jde mi o ty narážky, že to je trafika, že to je post bez práce.
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Myslím si, že oni jsou dost pracovně vytížení, protože těch aktivit, které musí realizovat ministři během dne je
hodně a oni je zastupují na různých jednáních i akcích, takže pokud vím, tak skutečně jejich pracovní den je
dost nabitý.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Ještě k těm počtům. Vy, když jste nastupoval do té pozice náměstka ministra vnitra pro státní službu, tak jste
říkal, že příliš velké množství odborných náměstků může zbrzdit řízení toho resortu, může to být problém. Když
se podíváme na počty odborných náměstků, je jich příliš mnoho, je jich přiměřeně, připomeňme, ministerstvo
práce a sociálních věcí 8 odborných náměstků, ministerstvo školství 7, ministerstvo zahraničí 6, zemědělství 7,
a tak dále, a tak dále. Jak se na to díváte?
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Stále trvám na svém hodnocení, protože obsah výkonu státní správy se v posledních letech zase tolik nezměnil
a jestliže po dlouhou dobu stačilo k řízení resortů zhruba 60, 70 náměstků za všechna ministerstva, my jich
máme kolem 110, tak je to podle mě stále příliš vysoký počet, a když jste zmínil konkrétní ministerstva a
zabývali jsme se ministerstvem zdravotnictví, tam do té poslední změny bylo 8 odborných náměstků, a to je
stejný počet, jako na ministerstvu vnitra, které ovšem má zhruba pětkrát více zaměstnanců.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Divák Milda: "Máte stížnosti na porušování služebního zákona? Kolik lidí ochránil služební zákon od vyhazovu z
práce?" Ptá se.
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
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-------------------Tak tady je třeba zdůraznit poměrně vysokou možnost ochrany státních zaměstnanců proti rozhodnutím
služebních orgánů se bránit, buď odvoláním, nebo stížností. My v současné době evidujeme za ty dva roky
necelých 200 odvolání, které jsme řešili a zhruba stejný počet stížností.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------S tím souvisí i další dotaz: "Jak je chráněn státní úředník, který prokáže na hrubé nebo poukáže na hrubé
porušení zásad hospodaření se státními prostředky ve svém resortu či nahlásí případ korupce ve svém okolí. Za
minulé vlády byl obvykle vyhozen. Děkuji za odpověď." Ptá se divák.
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Tak zákon o státní službě jako první právní norma v České republice zahrnuje institut takzvaného
whistleblowingu, kdy státní zaměstnanci mohou podat adresně nebo anonymně podání, kde oznámí možné
protiprávní jednání a všechny služební úřady mají své prošetřovatele, kteří jsou povinni toto prošetřit a zároveň
chránit identitu těchto oznamovatelů.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Funguje to v praxi?
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Funguje to. Sice těch podání moc v prvním roce nebylo, ale za loňský rok už došlo k výraznému zvýšení a
prošetřovatelé ...
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Máte nějaké konkrétní číslo?
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------My zpracováváme výroční zprávu, takže ten loňský rok ještě není uzavřen, ale myslím si, že už půjde o počty
prošetřovaných věcí v řádu několika desítek.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Stabilita, to je, řekněme, pozitivum, které přinesl služební zákon. Z opačného úhlu pohledu to ovšem může
znamenat určité zakonzervování státní správy. Daří se do státní správy alespoň trochu dostávat schopné a nové
lidi?
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Tak to souvisí s celou řadou faktorů. Já jsem hovořil o situaci na trhu práce, nicméně ty změny v platovém
ohodnocení státních zaměstnanců za poslední dva roky přeci jenom zatraktivnily státní službu a nyní v rámci
výběrových řízení už sledujeme rostoucí zájem o obsazení těch postů, ať už těch vedoucích nebo řadových.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Jaký je ten poměr potom při tom výsledku výběrového řízení. V jak velkém počtu alespoň poměrově se
skutečně na konkrétní místo dostal člověk z venku a nebo někdo nový z toho úřadu a v jak velkém počtu
jednoduše to byl pro forma konkurz, který na to místo opět dosadil toho, kdo tam seděl?
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Tak tady je třeba rozlišovat. Pokud jde o ta takzvaná přesoutěžení na vedoucích postech, těch se mohli účastnit
pouze stávající státní zaměstnanci, takže tam nikdo z venčí přijít zatím nemohl, ale pokud ty posty se uvolnily,
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tak už je možné ho obsadit i odborníkem z venčí, a tady není pravda, že ten zákon je v tomto směru
zakonzervovaný, zabetonovaný, protože i výběrových řízení na ty nejvyšší posty se mohou účastnit třeba
úředníci územních samosprávných celků, představitelé akademické sféry a podobně. Takže to ukáže až
budoucnost, protože nyní jsme stále v té fázi přesoutěžení, jak velký bude zájem zvenčí třeba o ty významnější
posty.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Já se omlouvám, že po vás chci pořád nějaká čísla. Vy máte údaje o tom, kolik lidí z venku odborníků,
profesionálů, kteří před tím nepůsobili ve státní správě, díky služebnímu zákonu nebo poučenosti služebního
zákona začalo mít zájem o práci ve státní správě a skutečně tu pozici získali?
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Ta čísla nemáme, protože znova zdůrazňuji, pokud nejde o ty nové posty, kterých je minimum, tak zatím se
mohli těch výběrových řízení na ty vedoucí posty účastnit stávající zaměstnanci, nikoliv ti z venku. Myslím si, že
za rok, za dva už bude možné tuto statistiku sledovat.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Jakého počtu úředníků se zákon o státní službě vlastně týká, řekne Antonín Šimůnek.
Antonín ŠIMŮNEK, redaktor
-------------------Ještě jednou dobrý večer. Pojďme se tedy podívat, kolik úředníků stát zaměstnává. Jak můžete vidět, počet
státních úředních za poslední dva roky postupně rostl a k letošnímu 1. lednu dosáhl téměř 78 tisíc. Z toho se
služební zákon bude týkat zhruba 70 tisíc úředníků, ostatní spadají pod zákoník práce. Nová místa vznikla vloni
v souvislosti s migrační krizí nebo kvůli zajištění projektů financovaných z evropských fondů. Vůbec nejvíc
úředníků spadá právě pod 3 ministerstva, a to ministerstvo práce a sociálních věcí, financí a ministerstvo
zemědělství, pod ně patří taky instituce jako úřad práce nebo Česká správa sociálního zabezpečení. Tyto
resorty dohromady zaměstnávají přes 60 procent všech státních úředníků, a tady už můžeme vidět, jak rostly
průměrné platy státních zaměstnanců. Do této skupiny se kromě úředníků řadí například také soudci, učitelé,
policisté nebo hasiči. Ti všichni si mají letos polepšit. Například učitelům a politikům porostou platy o osm
procent, návrh státního rozpočtu počítá s tím, že průměrný plat stoupne k 29 tisícům měsíčně. Celkově tak na
platy státních zaměstnanců ročně stát vydá kolem 150 miliard korun. Co se týče přímo úředníků, tak výdaje na
jejich platy mají být letos přes 30 miliard korun. Oproti předchozímu roku to bude téměř o 2,5 miliardy víc.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------A míříme za dalším hostem dnešní Devadesátky, Martin Janíčko, ekonom Moody´s Analytics a
Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý večer.
Martin JANÍČKO, ekonom, Moody´s Analytics, Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
-------------------Dobrý večer.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------V Česku je necelých 70 tisíc úředníků, je to na Českou republiku podle vás hodně nebo málo?
Martin JANÍČKO, ekonom, Moody´s Analytics, Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
-------------------No, to číslo samo o sobě je spíše, dejme tomu průměrné číslo jak v rámci Evropské unie, tak v rámci OECD,
když to vezmete, takže já se domnívám, že jedná se poměrně o standardní číslo. Dokážu si představit, že toto
číslo mohlo být o něco, o něco nižší, hlavně bych si dokázal představit, že dynamika nabírání úředníků bude asi
o něco nižší v těch následujících letech, ale nedomnívám se, že by to číslo bylo jakýmkoliv extrémem buďto
nahoru nebo dolů. Důležité samozřejmě je, jak se vyvíjí celkově ten, jak se ta hodnota těch statků, které vytváří
a toto se samozřejmě měří poměrně složitě, proto bychom měli být vždycky opatrní ohledně toho, jak, jak se ten
Plné znění zpráv

192
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

počet těch úředníků vyvíjí nahoru a samozřejmě jak se vyvíjí i jejich mzdy, protože jak známo, tak zejména u
těch běžných výdajů státu je tam nějaký západky, takzvaný ratchet effect, který samozřejmě znamená to, že
pokud si najmete hodně lidí a ještě jim budete hodně platit, tak v těch následujících letech bude poměrně
obtížné, když se například ekonomice nebude dařit, tak na ty platy nebo dokonce zaměstnanost sahat.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Předpokládám, že ani jedno pro české úředníky neplatí, tedy není jich ani příliš mnoho, ani nejsou příliš mnoho
placeni.
Martin JANÍČKO, ekonom, Moody´s Analytics, Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
-------------------Máte pravdu, to se domnívám, že taková je momentální situace, to je ten stav, to znamená, není ani příliš
mnoho, ani nejsou nějak zvlášť dobře placeni, ačkoliv samozřejmě poslední dobou se ty jejich mzdy zvyšují, což
samozřejmě může mít jaksi takový efektivnostní dopad, to jest, že se do té státní správy dostávají větší
odborníci, než v minulých letech, ve veškerém respektu, který samozřejmě mám i vůči běžným jaksi dřívějším
zaměstnancům a takový je momentálně stav. I když důležité je ovšem se koukat na tu dynamiku, to znamená,
jak se ta situace vyvíjí a je třeba mít se na pozoru před tím, abychom zbytečně nezvyšovali počty nebo stavy
úředníků na úkor například tvorby fixního kapitálu nebo kapitálových statků obecně, to by zde asi byla, to by asi
byla chyba. A další věcí je, což samozřejmě se zlepšilo v poslední době, je třeba si klást kritéria pro to, jakým
způsobem funguje státní správa, asi jsme si všichni všimli, že přeci jenom jaksi pocitově se ta, se to fungování
státní správy zlepšilo, nicméně ta kritéria by měla trošku tvrdší tak, abychom si mohli skutečně říct, jestli, do jaké
míry bychom měli nabíjet další, další lidi a víc jim platit vůči tomu, jaká je ta kvalita těch statků a služeb, kteří,
které poskytují.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Martin Janíčko, děkuju, hezký večer.
Martin JANÍČKO, ekonom, Moody´s Analytics, Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
-------------------Hezký večer. Na shledanou.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------No, a pojďme, pane náměstku, k dalšímu diváckému dotazu. Jiří Kappler se vás ptá: "Stát služebním zákonem
a jeho podmínkami nastavil práci ve státní správě jako něco výjimečného a exkluzivního, ovšem je tomu tak i ve
skutečnosti? Platově nic moc," píše Jiří Kappler, "oproti soukromé sféře není to zas takové terno, aby si stát
mohl vybírat lidi.
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Tak já bych odpověď rozdělil do dvou částí. Zaprvé tím, jak vláda výrazně zvýšila platy zaměstnanců pod
služebním zákonem, tak v současné době ten průměrný plat je něco kolem 32, 33 tisíc korun, což je ...
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------29 tisíc už neplatí.
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------To neplatí, takže je výrazně nad průměrným platem v podnikatelské sféře, takže myslím si, že v tomto směru se
skutečně státní služba stává atraktivní pro řadu potenciálních uchazečů.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
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No, jde o to, jestli srovnáváme srovnatelné, jestli to, jak je to ohodnocené na konkrétní pozici ve státní správě,
odpovídá konkrétním pozicím, konkrétním pozicím v soukromém sektoru, nikoliv někde na nějaké spodní pozici
v průměru.
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Ano, a to je ta druhá část odpovědi. Jsou některé oblasti státní správy, jako je právo a legislativa nebo ICT informační a komunikační technologie, kde to platové ocenění i za těch zvýšených platů nedosahuje platů, které
dostávají tito odborníci v soukromé sféře, nicméně tam není možné zase dělat příliš výjimek, ale vláda umožnila
těmto odborníkům stanovit až dvojnásobek základní tarifu, tak aby se maximálně přiblížili té podnikatelské sféře.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Bude se přidávat státním úředníkům ještě do voleb?
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------To je těžké odhadnout, záleží ...
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Chápu, že je to politické rozhodnutí, rozumím tomu, ale ...
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Nejen politické, záleží i na tom, zda budou k dispozici rozpočtové prostředky, ale na druhé straně za ty dva roky
došlo ke zvýšení těch tarifů v průměru o 10 procent, což skutečně nemá obdobu v minulosti, takže tady si
myslím, že státní zaměstnanci pod služebním zákonem si stěžovat nemohou.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Takže vy jako superúředník, pokud vás správně čtu, říkáte: "Byl bych možná rád, ale není to nezbytně nutné."
Parafrázuju to správně?
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Dá se to tak říci, pochopitelně každý by byl rád, pokud by docházelo ke zvyšování platů, ale musíme brát ohled i
na jiné kategorie státních zaměstnanců, a tady já poctivě říkám, že ne všichni státní zaměstnanci mohli
zaznamenat takové zvýšení jako úředníci pod služebním zákonem.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Pojďme, prosím, ještě v rychlosti k těm už zmíněným výběrovým řízením. On už tady padl dotaz na to, že ta
výběrová řízení jsou zdlouhavá, vy jste rozporoval tu, to tříměsíční trvání. Lidové noviny v září citovaly Jarmilu
Daňkovo, to je ředitelka kanceláře předsedy Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, ta k tomu říkala:
"Pokud se už do výběrových řízení uchazeči přihlásí, potom většinou v průběhu časově a administrativně
náročného procesu ztratí zájem nebo na konci čtyřměsíčního výběru úřady zjistí, že vybraný uchazeč už
mezitím našel práci jinde." Co s tím, co s tou zdlouhavostí?
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Tak já jsem o tom hovořil, pokud projde novela služebního zákona, tak se řada procedur zrychlí, zjednoduší.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Pojďme říct konkrétně, čím se to zrychlí? Tam je několik návrhů, pokud se nemýlím, tak třeba nebude nutné při
velkém počtu uchazečů ...
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Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Všechny zvát k ústnímu pohovoru.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Všechny zvát a je možné písemně, to je první změna.
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Ano, na základě písemného testu pozvat jenom ty nejlepší.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Další změny?
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Další změny, že se nebude postupovat podle správního řádu, který stanoví bohužel příliš dlouhé lhůty, takže ...
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Ty lhůty.
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------... toto by mělo urychlit ten proces a zjednodušit ty požadavky na uchazeče.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Tak a úplně poslední okruh. "Pane náměstku, jaký bude váš další postup v kauze vysokých státních úředníků,
kteří jsou zároveň krajskými zastupiteli, Drábová, Dostálová, Plaga, Jurošková a tak dále. Dle vašeho
stanoviska z února 2016 tito nesmí být ani řadovými zastupiteli a přitom jsou." Je to velký právní spor, který
zákon má přednost, zda volební zákon, pro krajská zastupitelstva, kde vzniká ten problém a nebo služební
zákon, podle kterého je to benevolentnější. Tak proč má podle vás přednost ten striktnější výklad?
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Protože každý volební zákon stanoví jasně, kdo může být zastupitelem a kdo nikoliv. V případě krajů už toto je
od roku 2000, kdy žádný vedoucí zaměstnanec ústředního správního úřadu nemohl být ani neuvolněným
zastupitelem.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Takže volební zákon je podle vašeho pohledu lex specialis ke služebnímu zákonu. A co opačný argument, že
jednoduše služební zákon je mladší a má tedy přednost. To je přeci střet dvou výkladových nebo kolizních
systémů.
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Ano, ale služební zákon nevstupuje do těch volebních zákonů, ani je neupravuje. Ten pouze říká, jaký bude
vztah státního zaměstnance ve služebním poměru za situace, kdy se stane uvolněným zastupitelem a nebo kdy
bude neuvolněným zastupitelem.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------A k tomu diváckému dotazu jenom stručně nějaké kroky aktuálně chystáte, podnikáte, budete podnikat?
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Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------My ne, to musí podnikat ti, pod které spadá zákon o volbách do zastupitelstev krajů a ten zákon stanoví ty
kroky. Já jenom, když vidím ta jména na obrazovce, tak pokud vím, náměstek Plaga se vzdal toho mandátu
zastupitele ...
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Ale paní Drábová je stále zastupitelka.
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Nikoliv, takže tam ten volební zákon stanoví další postup, kdy do 3 měsíců, pokud se neodstraní neslučitelnost
tohoto výkonu, tak musí krajské zastupitelstvo rozhodnout o zániku mandátu příslušného zastupitele.
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------Tak uvidíme. Děkuju, že jste byl hostem Devadesátky. Hezký večer.
Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
-------------------Děkuji. Na shledanou.

S panákem v ruce, ale i kolíčkem na nose. Proč Andrej Babiš na sociálních
sítích válcuje své soupeře
19.1.2017

info.cz str. 00 Česko
Vendula Stadlerová

Ministr financí Andrej Babiš pomalu rozjíždí předvolební kampaň. Šéf hnutí ANO objíždí české hospody a
provozovatelům vysvětluje, proč zavedl elektronickou evidenci tržeb. Fotky s místními u piva nebo s panákem v
ruce pak obratem dává na sociální sítě. Vicepremiér se na veřejném profilu nebojí ani zveřejňování některých
detailů z osobního života. Svým facebookovým přátelům a sledujícím už se představil nejen v pyžamu, při
vyměšování, ale třeba i s kolíčkem na nose.
Andrej Babiš vsadil na lidovou kartu. Poslední dny plní svůj facebookový profil fotoalby z návštěv hostinců a
tanečních zábav, kde osobně debatuje jak s hostinskými, tak místními. Leckde si s nimi i připije. Pod svými
příspěvky sbírá obvykle i tisíce lajků.
„Andrej Babiš sociálních sítí využívá šikovně, jelikož na nich dokáže umě relativizovat neúspěchy své či svého
hnutí, stejně tak se mu daří prodávat na sítích své úspěchy. Sociální sítě využívá i k budování své image
nepolitika a ukazováním i osobních fotografií se vymezuje vůči tradičním politikům, kteří jsou jeho oponenty,“
vysvětluje pro INFO.CZ politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Kamil Švec.

Šéf hnutí se rád profiluje jako otevřený a lidový. A evidentně to zabírá. „My máme velikánskou radost z něj,
poněvadž není politik, je to obyčejnej člověk kouzelnej, kterej nás má rád a my jeho,“ rozplývá se v úterním
videu z restaurace v Bílé Třemešné seniorka.
Nedávno zase zveřejnil na facebooku fotku s manželkou, dětmi a německým ovčákem Maxem s informací, že
jim pes zemřel. „To je mi líto, pane ministře, pro děti to musí být velká ztráta, možná ale nové šťěnátko pomůže
zahnat dětský smutek,“ komentují lidé politikův status. „Taky nejsem Babišuv fanda, ale je mi líto, že mají v
rodině ztrátu čtyřnohého přítele. Kdo má rád zvířata, má rád i lidi, možná přehodnotím svůj přístup k Babišovi,“
stojí v dalším z mnoha stovek komentářů.
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Nejsem politik
„Chování politiků na facebooku, kdy prozrazují informace ze svého soukromí, je dlouhodobou aktivitou. Neváže
se tedy ke konkrétní kampani, ale je to součást procesu budovaní osobní značky. Konkrétně Andrej Babiš se
snaží vytvářet značku jakéhosi bodrého miliardáře, který se obětoval a vstoupil do politiky, aby pomohl občanům
– sice jezdí drahými auty a má ohromné bohatství, ale je to vlastně obyčejný člověk. Přesně tohle dokáže
pomocí sociálních sítí velmi dobře vykreslit,“ řekl pro Info.cz Karel Komínek z Institutu politického marketingu.

Zejména na Vánoce pak poodhaluje své soukromí fotkami štědrovečerní tabule nebo dárky, které dostal. Před
třemi lety zaujal vicepremiér sociální sítě fotkou, kde v teplákovém overalu od dcery pózuje u vánočního
stromku. „Babiš na sociálních sítích ukazuje normální rodinný život, tím se přibližuje voličům. Navíc jej také
často vidíme v neformálním oblečení a na billboardech nemívá sako. Tím se Babiš staví do opozice k tradičním
politikům, vůči kterým se ANO tak silně vymezuje,“ dodává pro INFO.CZ odborník.
Pisoárem do bulváru
Své příznivce a followery se rozhodl podobně obohatit i snímkem ve flanelovém kostkovaném pyžamu. Největší
emoce i reakce politiků ovšem vzbudila jeho fotka z festivalu Votvírák, kde se svými píáristy nechal zvěčnit u
provizorního plastového pisoáru.

Komínek pak připomíná, že kontroverzní snímky politika i bez nosného politického sdělení mu bezpečně zajistí
místo v médiích. „Fotky u pisoáru nebo v pyžamu jsou krásným příkladem toho, co si může politik dovolit,
pakliže dlouhodobě komunikuje konzistentně. Zatímco fotka Bohuslava Sobotky u pisoáru by vypadala velmi
nepatřičně, Andrej Babiš tím jednoduše dokumentoval, že i on je obyčejný člověk, který musí na záchod. Navíc
si na ten pisoár vystál frontu (bylo v popisku), bylo to na hudebním festivalu a Babiš na sobě měl tričko – kdo by
to od ministra financí čekal? Nesmíme také zapomenout na to, že touto jedinou fotografií získal Babiš prostor v
řadě bulvárních i seriózních médií, který by jej jinak stál miliony korun,“ říká Komínek.
Hubneme se Škromachem
Andrej Babiš není jediným mezi českými politiky, kterému sociální sítě pomáhají ukazovat veřejnosti střípky ze
soukromí. Jihomoravský sociální demokrat a bývalý místopředseda Senátu Zdeněk Škromach svůj facebook
snímky z domova plnil vždy poctivě. Pozdrav polonahého politika sedícího po pás v dětském nafukovacím
bazénku se skleničkou vína se už stal legendou. Politik se ostatně nikdy před objektivy neostýchal. S deníkem
Blesk kdysi zdokumentoval svoji cestu za štíhlejší linií: s úsměvem pózoval na váze, ve cvičebním úboru visel
na ribstole a čtenářům ukazoval i obsah lednice. Ve spotu v rámci předvolební kampaně do loňských senátních
a krajských voleb spolu s tehdejším jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem společně pekli rybu. Snaha
přiblížit se v růžové zástěře lidu ale tehdy nevyšla.
Pán v saku
Opačný přístup má jejich stranický šéf Bohuslav Sobotka. Ten naopak své soukromí přísně střeží. Předsedu
vlády jen těžko voliči uvidí, jak na kole objíždí koupaliště, s kuchařskou čepicí rozlévá na kampani guláš nebo
aby dával fotky z víkendu na chatě na facebook. Dokonce prý před Vánoci odmítl podle Hospodářských novin
návrh marketingové agentury vyfotit se s kaprem.
Před publicitou dlouholetý politik schovává i svou rodinu. Zatímco Andrej Babiš vkládá na sociální sítě vtipná
videa se ženou a dětmi, bývalý šéf ČSSD Jiří Paroubek nebo třeba Petr Hulinský (ČSSD) pózovali s rodinnými
příslušníky i na předvolebních plakátech, Bohuslav Sobotka si svůj osobní život hlídá. Manželku Olgu měla
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média možnost vidět jen párkrát na nejdůležitějších oficiálních akcích. Po letošním tradičním novoročním obědě
s prezidentským párem před novináři nevystoupila.

O tom, co vlastně šéf kabinetu a předseda vládní strany dělá mimo politický život, jaké jsou jeho koníčky, ví
mezi veřejností asi jen málokdo. Nebývá pravidelně vidět na hokejových utkáních, nefotí si selfie na biatlonu ani
na koncertech populárních hudebních kapel.
"Úředník bez emocí"
„Zde se podle mne jedná o osobnostní nastavení Bohuslava Sobotky, který prostě není extrovertní a ochotný do
politiky zapojovat rodinu. To mu ovšem určitě nepomáhá u voličů. Kvůli jeho vystupování, slovnímu projevu a
málo projevovaným emocím má osobní značku spíše nudného úředníka, který se ocitl na vrcholné politické
pozici,“ říká expert na politický marketing Komínek s tím, že premiérovi by ovšem podobné facebookové
exhibice jako v případě jeho největšího politického konkurenta z hnutí ANO u voličů neprošly.
Babišova osobní prezentace na sociálních sítích spolu s jednoduchou a obecnou rétorikou jeho hnutí, které ve
volbách boduje, soudě dle preferencí voliče v současnosti táhne víc než jasný program politických stran s
vymezenou ideologií. „Bohuslav Sobotka je právě tím představitelem tradičního politika, který se snaží
prezentovat spíš ideje své strany, respektive vlády. Politika by měla být spíš o programu a o idejích, tím jak se
vyprazdňuje, je stále více upřednostňována ta nepolitická rovina, příběhy a fotky ze soukromí, které mají nalákat
voliče namísto programu,“ myslí si politolog Švec.

URL| http://www.info.cz/clanek/3294/s-panakem-v-ruce-ale-i-kolickem-na-nose-proc-andrej-babis-na-socialnichsitich-valcuje-sve-soupere

Česku chybí vize a strategie

20.1.2017

Lidové noviny str. 15
PETR KAIN

Ekonomika

České společnosti chybí tmel, který by ji spojoval. Podle vedoucího Centra pro sociální a ekonomické strategie
Martina Potůčka musíme více a lépe přemýšlet o naší budoucnosti, jinak v moderním světě neuspějeme.
* LN Jaké to je, nahlížet do budoucnosti?
Vzrušující, velmi potřebné, ale také čím dál složitější. Když jsme s tím před šestnácti lety začali, měli
jsme explicitní objednávku tehdejší vlády, která chtěla pracovat s vizemi a strategiemi pro český stát. Což je
něco, čeho se nám dnes ukrutně nedostává. Tehdy jsme měli podporu a zdroje. To teď schází. Tím druhým
důvodem je, že svět se výrazně proměnil. Možnosti národních států, včetně Česka, cokoli ovlivnit slábnou.
Evropská unie je v krizi, celý svět je rozklížený a nalézt dobrou politiku pro zemi, která se ještě pořád sama
hledá, je těžké.
* LN Česko neví, čí je?
Souvisí to s problematikou národní identity. To, co dříve mohlo být tmelem, tedy náboženská víra nebo
národní sebeurčení, již dnes nezabírá. To, co by u nás dnes lidi mohlo spojovat, teprve krystalizuje. Nejsme
příliš identifikováni s naším státem, s Českou republikou. Má to své historické důvody, každopádně to ale
znamená, že předpoklad určité minimální soudržnosti je hned od počátku oslaben. Když k tomu přidáte
rozdělení lidí na ty, kteří stále více bohatnou, a ty, kteří chudnou, vytváří to další ohniska rozštěpení společnosti.
Na elitu, která je již integrována do nadnárodních hospodářských a politických struktur – a na ostatní, kteří
zůstávají dole a jsou velmi náchylní upnout se na autoritativní politickou postavu, která jim nabídne zdánlivé
řešení problémů, na něž sami nedosáhnou.
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* LN Co by mohlo být tedy dnes oním tmelem společnosti?
Začal bych vzpomínkou na oslavy vítězství českých hokejistů v Naganu. Vzepjaté sportovní fandovství
signalizuje nenaplněnou potřebu lidí pozitivně se vztahovat k národnímu společenství. Výzkumy ukazují, že pro
Čechy je velmi důležitá kultura – čteme více než jiní, hustá síť divadel v Praze i v jiných městech je světově
unikátní. Lidé mají velký vztah k památkám, k naší přírodě, k místům, kde chataří, chalupaří nebo se rekreují.
Ale to nestačí.
* LN Zmínil jste, že politikům chybí vize a strategie, kam by se měl český stát ubírat. Není ale primárním
problémem, že o tomto tématu neexistuje celospolečenská diskuse? Což může souviset i s onou nevyřešenou
národní identitou.
Jistě, jenže debata je nutný, ale nikoli dostačující předpoklad toho, aby se něco změnilo. Kromě toho je
třeba naplnit předpoklady související s připraveností těch, kteří nakonec rozhodují, ty vize realizovat. Neřekl
bych, že by debata o nich neexistovala. Je ale velmi fragmentovaná. Co této zemi velmi schází, je spolupráce
akademické a politické sféry. Politici by měli naslouchat historikům, sociologům, ekonomům, ti by ale rovněž
měli naslouchat politikům. Příkladem země, kde se to dařilo a daří, je Finsko. Po rozpadu SSSR, kdy Finové
ztratili polovinu exportních možností, země prožívala hospodářský úpadek a trpěla vysokou nezaměstnaností, si
v parlamentu řekli, že přemýšlení o budoucnosti musí nějak institucionalizovat. Ustavili výbor poslanecké
sněmovny pro budoucnost, který dodnes funguje a zadává vládě dlouhodobé úkoly. Třeba úspěch Nokie byl
jedním z efektů této změny. Stejně tak bylo podpořeno finské školství. Takové dlouhodobé koncepce nám chybí.
Když se podíváte na nejdůležitější resorty z hlediska rozvoje lidského potenciálu, jako je školství, zdravotnictví,
resorty práce a sociálních věcí a kultury, tak vidíte, že ministři přicházejí a odcházejí, jako apoštolové na
pražském orloji. Tam scházejí nejen vize budoucnosti, ale i institucionální paměť.
* LN Finsko s Izraelem jsou hezkým příkladem úspěšného přechodu ke vzdělanostní ekonomice. Oba státy
dávají značnou část HDP do výzkumu, vývoje a vzdělání. Není nakonec nejjednodušší udělat totéž co oni a dát
vše, co lze, do vzdělání?
Já bych byl posledním, kdo by vám nepřitakal. A jen tak mimochodem, už v naší publikaci „Putování
českou budoucností“, vydané v roce 2003, jsme nazvali jeden z pěti základních strategických tahů „Kultivace
vědění v klíčový faktor produkce“. Ale není to celé řešení, je to jen součást mozaiky. Kdyby si to, co jsme tehdy
napsali, vzali politici vážně, mohli bychom být o kus dál.
* LN Evidentně si to ale nikdo z těch lidí nepřečetl. Přišla vaše třináctiletá práce vniveč?
Určitě nikoli. Efekt je totiž velice obtížně měřitelný – jedná se přece také o rozsev poznatků ve
společnosti. A nejde jen o knihy, ale třeba i o rozhovory, jako je například ten náš.
* LN Koho jste tedy svými texty oslovili, když je politici nečtou?
Především na naší práci vyrostla řada mladších kolegů, kteří si v nich našli vlastní témata, jež
rozpracovávají. Výsledky naší práce uplatňujeme ve výuce vysokoškoláků. A máme i jiné zpětné vazby.
* LN Odkud?
Třeba z krajské nebo městské úrovně. Nicméně mne samozřejmě mrzí, že připravenost centrální
úrovně politiky a správy myslet a jednat strategicky je malá – a že problémy, které jsme identifikovali už před
lety, přetrvávají. V Česku strategické vládnutí bohužel skomírá na úbytě.
* LN Zmínil jste se o autoritativním státu, zajímalo by nás, zda si jako muž, který činí dlouhodobé prognózy,
myslíte, že přichází éra i liberální demokracie, chceteli demokracie s autoritativními prvky. Je to
pravděpodobné?
Pro Česko bych to nevylučoval, a to za předpokladu, že dojde k tomu, k čemu má EU našlápnuto, a sice
k jejímu pozvolnému posunu do bezvýznamnosti.
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* LN Vnímáte i liberální demokracii jako nebezpečí?
Dozajista. Na druhé straně ale musím připustit, byť velmi opatrně, že to nemusí být za všech okolností
jen negativní posun. Velice dobře si totiž dovedu v českém případě představit scénář, v němž může uspět
schopný autoritativní demokrat, který má tah na branku a dokáže vyvést zemi z bláta – z demokratického
hádání se a přetahování, které někdy znemožňuje nebo zdržuje efektivní rozhodování. Posilování autoritativních
tendencí nejen v Evropě, jehož jsme dnes svědky, také velice úzce souvisí se společenskou změnou, kterou
všichni zažíváme, tj. s odcizením politických a správních elit veřejnosti. Agendy, o kterých přemýšlejí občané a v
konečném důsledku o nich musejí přemýšlet i politici, navíc stále více nastolují média, včetně těch tzv. nových.
* LN Myslíte, že média jsou na vzestupu?
Teorie i empirie to jasně dosvědčují. Zeptejte se politiků, co je pro ně prvořadé. Objevit se na
obrazovce… Náš svět je obrazovými zkratkami a zjednodušenými informacemi stále přesycenější, a to
demokracii neprospívá. To prospívá těm, kteří mají k dispozici profesionály na mediální komunikaci, jsou
pohlední a dokážou hezky mluvit.
Martin Potůček * Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie (CESES) Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy. Věnuje se zkoumání procesů formování a realizace veřejné a sociální politiky se zaměřením
na regulační funkce trhu, státu a neziskového sektoru, na problémy reformy veřejné správy, na procesy
evropské integrace a na zpracování vizí a strategií pro český stát. V minulosti působil např. jako poradce
premiéra Vladimíra Špidly a ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha.
Foto autor| FOTO MAFRA – JAN ZÁTORSKÝ

Vztahy EU a USA po nástupu Trumpa do Bílého domu
21.1.2017

ČRo Plus

str. 02

16:06 Evropa Plus

David KOUBEK, moderátor
-------------------Tento týden, o čem jiném, než o vztazích Evropské unie či Evropy a Spojených států po nástupu Donalda
Trumpa do Bílého domu. Kolega Jaromír Marek se ptal v tomto týdnu i v Evropském parlamentu. Nejdříve Olga
Sehnalová z ČSSD, europoslankyně za frakci Progresivní aliance socialistů a demokratů.
Olga SEHNALOVÁ, europoslankyně /ČSSD/
-------------------Já si myslím, že nový americký prezident vypouští některé balonky směrem k Evropské unii a samozřejmě je to
také odrazem toho, že nás čeká opravdu velmi, velmi složitý rok, volby ve Francii nebo v Německu, koneckonců
i v zakládající členské zemi Nizozemsku budou opravdu velmi důležité co do dalšího pokračování těch
integračních snah, jestli tam budou převažovat prostě odstředivé tendence, samozřejmě nemluvila jsem ještě
taky o důležité věci, a to je Brexit, celá ta otázka transatlantické vazby mezi Evropou a Spojenými státy, ta bude
jistě na stole. A Evropa se musí rozhodnout, jakýmsi způsobem konsolidovat.
David KOUBEK, moderátor
-------------------Říká Olga Sehnalová z ČSSD, europoslankyně. Donald Trump řekl, že Evropa se bude muset spolehnout více
na sebe, aspoň co se týče obrany. Na otázku, zda by bránil Pobaltí, pokud by ho Rusko napadlo, tak řekl, že by
bránil, ale pouze pokud budou ty země plnit své závazky v rámci NATO. Ptám se Tomáše Weisse, zdali je to
opravdu nějaký reálný náznak toho, co můžeme od Donalda Trumpa čekat a zdali na druhou stranu opravdu ty
svoje závazky v rámci NATO plníme a nebo ne, zdali má na to právo toto nám říkat?
Tomáš WEISS, katedra evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Já bych tady asi byl trošičku opatrný s tou terminologií, protože NATO jsme my, NATO nám říká ústy svého,
svého, svého generálního sekretáře, tajemníka, generálního tajemníka, že jsme se k něčemu zavázali. Ty 2
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procenta HDP do obranných rozpočtů, to je náš závazek, my ho samozřejmě neplníme. Na druhou stranu je
veliká debata v expertní komunitě a v bezpečnostní komunitě, do jaké míry je tohle ve skutečnosti ty 2 procenta
jenom, dejme tomu, politická nějaká hranice, ono žádnou logiku to ve skutečnosti nemá, já se domnívám, že
Evropa by daleko účinněji zvyšovala svoji obranyschopnost, kdyby, kdyby lépe spolupracovala, než kdyby více
investovala, což samozřejmě neznamená, že by neměla více investovat, ale k těm Trumpovým větším či
menším výhrůžkám, oni Američané tohle tvrdí vždycky a všichni a všech barev, jestli se teď Trumpa leknou a
trošičku víc se začnou zabývat tím, co, co dělají v obraně, tak to bude jenom dobře. Druhá věc, ty bezpečnostní
závazky, nutno podotknout, že, že naprostá většina Trumpových nominantů, například, například nominovaný
ministr obrany, Trumpovi v tomto ohledu velmi jasně protiřečí a protiřečil. A řekl, že samozřejmě závazky jsou
závazky a Spojené státy své závazky budou plnit. Na druhou stranu samozřejmě má to nějaké dozvuky v té
globální politice a to, jakým způsobem třeba budou, bude Ruská federace jaksi reagovat na tyhle ty, řekněme,
deklarace, to samozřejmě nevíme, nemyslím si, že tak, že by, že by došlo k jakékoliv invazi do Pobaltí, ale, ale
třeba k nějaké asertivnější politice jinde a v jiných oblastech, to pravděpodobně očekávat můžeme.
David KOUBEK, moderátor
-------------------Pokud jde o ekonomické vazby, tak o těch mimo jiné mluvil s Jaromírem Markem také europoslanec Iuliu
Winkler, rumunský europoslanec za Klub evropské lidové strany.
Iuliu WINKLER, rumunský europoslanec
-------------------Trump není politik, a to je velké nebezpečí, teď se všichni teprve dozvíme, jak to bude vypadat. Evropská unie i
Velká Británie. Mluví se o obchodním trojúhelníku USA - Velká Británie a EU. Tedy po Brexitu, ale nevíme, kdy
to bude, jak Trump zareaguje. Ve Washingtonu stojí fronta obchodních partnerů a Velká Británie je hned v první
té řadě, ale z pohledu obchodů legálně vlastně samotná Británie dnes neexistuje.
David KOUBEK, moderátor
-------------------Paní docentko Štěrbová, Spojené státy vyjednávaly s Evropskou unií transatlantické dohody o obchodu a
investicích. To, že Británie teď bude stát jako první v té frontě na navázání nějakých, řekněme, třeba
privilegovanějších ekonomických vztahů, může to znamenat, že Spojené státy se obrátí opravdu spíše na, na
Velkou Británii, na Londýn.
Ludmila ŠTĚRBOVÁ, katedra mezinárodního obchodu, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy
ekonomické v Praze
-------------------Ta dohoda o vzájemných preferenčních vztazích TTIP vlastně neuvízla tak úplně na mělčině, ale na druhou
stranu Brexit může tato jednání samozřejmě významně zkomplikovat, protože Velká Británie představovala
velký cílový trh pro Spojené státy americké a zároveň i Evropská unie vyjednávala v zájmu Velké Británie, což
se nyní musí nutně nějakým způsobem změnit. Po Brexitu Velká Británie dá se tedy očekávat, že bude jedním z
těch velmi významných partnerů, s kterými Spojené státy se budou snažit navázat nějaké preferenční obchodní
vztahy, čili uzavřít i dohodu o volném obchodu, která bude zřejmě velmi ambiciózní a bude zahrnovat kromě
obchodů i investice a některé další oblasti. Velká Británie na druhou stranu nemá celkem žádné jiné východisko,
než renegociovat všechny preferenční vztahy, které už vlastně měla v rámci Evropské unie a zároveň tedy
navázat ty další. Na druhou stranu si myslím, že se dá očekávat i to, že Spojené státy americké v rámci těhle
těch bilaterálních preferenčních jednání se možná obrátí i na Čínu, ne že by snad s Čínou chtěli negociovat o
volném obchodu, ale podle mých jaksi analýz a předpokladů si myslím, že dojde k jednáním o investiční
dohodě, kterou nakonec Evropská unie už s Čínou dojednává.
David KOUBEK, moderátor
-------------------My jsme ještě mluvili v Evropském parlamentu s europoslancem Janem Zahradilem, členem ODS a šéfem
Aliance konzervativců a reformistů.
Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/
-------------------Myslím, že s příchodem nového amerického prezidenta se určitým způsobem předefinuje ta geopolitická
šachovnice ve světě. A já myslím, že on jako byznysman, jako ten, kdo uzavírá dohody, jak se říká, dealmaker,
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si velmi dobře dokázal odhadnout a spočítat, co se skrývá za tím mnohdy prázdným rétorickým balastem, který
tady v Evropské unii slýcháme. A dokázal odhadnout, že v některých evropských zemích začíná bujet
nespokojenost právě s tím profederalistickým modelem Evropské unie, který tady v Evropském parlamentu
mnozí reprezentují.
David KOUBEK, moderátor
-------------------Může Donald Trump a jeho styl politiky a také to, co říkal v kampani, nějakým způsobem zapůsobit na voliče v
Evropské unii, čeká nás volební rok, čekají nás volby ve Francii, ale také v Německu, v Nizozemsku. Může tady
být nějaký efekt Trump. Ptám se teď Tomáše Weisse.
Tomáš WEISS, katedra evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Těžko říct. Jestli něco bude mít větší vliv, tak to bude, a když navážu na pana Zahradila, který to všechno
situoval do té, do toho odporu k EU a nebo, nebo pro EU, tak jestli něco bude mít daleko větší vliv, tak je to
Brexit a referendum britské, než Trump. Prostě američtí prezidenti přicházejí a odcházejí, ale Británie přišla a
teď zřejmě odchází, a to bude mít na tu vnitroevropskou politiku a politiku uvnitř evropských států daleko větší
vliv, to jsme koneckonců už viděli, že ty..., ta podpora Evropské unie v členských státech Evropské unie, mimo
Británii po brexitovém referendu, docela významně poskočila nahoru, takže já bych spíš řekl, že Trump je
vlastně součástí nějakého obecnějšího trendu toho nárůstu populistických stran a hnutí po celé Evropě,
nezačalo to Trumpem a pravděpodobně to nekončí Trumpem.
David KOUBEK, moderátor
-------------------Platí to i pro ekonomiku Evropské unie a Evropy, to, jak bude postupovat Brexit, bude klíčové pro její vývoj?
Ludmila ŠTĚRBOVÁ, katedra mezinárodního obchodu, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy
ekonomické v Praze
-------------------Já si myslím, že ano. To rozhodně. Je tam spousta otazníků, které je nutno nejprve zodpovědět a skutečně
Brexit významným způsobem ovlivní naší budoucnost.
David KOUBEK, moderátor
-------------------Říká docentka Ludmila Štěrbová z katedry mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy
ekonomické v Praze. Děkuji, že jste byla hostem Evropy Plus.
Ludmila ŠTĚRBOVÁ, katedra mezinárodního obchodu, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy
ekonomické v Praze
-------------------Také děkuji.
David KOUBEK, moderátor
-------------------A loučím se také s Tomášem Weissem z katedry evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Díky i vám.
Tomáš WEISS, katedra evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Díky za pozvání.

Co může starý kontinent od nového amerického prezidenta čekat?
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-------------------Co může Evropa a Evropská unie čekat od Donalda Trumpa? Nechá Washington obranu Evropanů jim samým
a stáhne se částečně z NATO, jak Trump říkal? Bude se jeho administrativa ptát členských zemí, která z nich po
vzoru Velké Británie udělá exit se svou vlastní předponou? Vyrostou protekcionistické hradby i vůči evropské
ekonomice? A mohou vůbec? Po tom všem teď budeme pátrat. Jmenuji se David Koubek a budu vám
průvodcem následujícími 20 minutami na vlnách Českého rozhlasu Plus. Nevypočitatelně a nepředvídatelně.
Tak by se snad podle Donalda Trumpa měly Spojené státy ukazovat světu, nebo aspoň podle jeho jednoho
výroku. S určitou nervozitou pokukuje samozřejmě za oceán Evropa, která byla léta zvyklá na spojenectví s
největší velmocí, nejmocnější ekonomikou - policajtem světa. Evropané jsou tak více či méně zaskočeni
nejnovějšími kritickými výroky Donalda Trumpa o NATO i transatlantické spolupráci. Co může starý kontinent od
nového amerického prezidenta čekat? To ve Washingtonu zjišťovala naše zpravodajka Lenka Kabrhelová a
mluvila se dvěma odborníky.
Lenka KABRHELOVÁ, redaktorka
-------------------Změna. A to ve všech ohledech. Předpovídá David Boaz, viceprezident institutu Cato. Evropa se podle něj musí
připravit na zbrusu novou atmosféru, ať už v projevech, twíttech či celkovém postoji Donalda Trumpa a jeho
administrativy.
David BOAZ, viceprezident institutu Cato
-------------------Trump naznačil, že Spojené státy nemusejí hrát tak velkou roli v NATO a že by členské země měly platit víc za
svou vlastní obranu. Američané si po roce 1989 řekli: "Skvěle, je po komunismu, Evropa je jednotná a
svobodná." Ano, podle všeho jsme podcenili potenciál Ruska a možnost nástupu pravicových populistických
stran v Evropě. Většina lidí tady si ale myslí, že to nebyla naše role s tím něco dělat. Nejsem si jistý, co přesně v
tomto směru mohl udělat prezident Obama. Rozhodně ale teď uvidíme změnu. Donald Trump mluví o tom, jak
obdivuje Vladimira Putina. Jak se spolu spřátelí. A jak je důležité zabránit válce s Ruskem. Co ale bude náplní
jeho politiky, to nevíme.
Lenka KABRHELOVÁ, redaktorka
-------------------David Boaz, viceprezident institutu Cato.
Dalibor ROHÁČ, analytik, American Eneterprise Institute
-------------------Donald Trump není zkušený politik, není někdo, který má hluboko zakořeněné ideologické představy o tom, jak
mají mezinárodní vztahy fungovat.
Lenka KABRHELOVÁ, redaktorka
-------------------Daniel Roháč je analytikem washingtonského think-tanku American Eneterprise Institute.
Dalibor ROHÁČ, analytik, American Eneterprise Institute
-------------------To má napřed k tomu poměrně konzistentní linii názorů, které se týkají, za prvé, úlohy Severoatlantické aliance,
které se týkají role, kterou může hrát Rusko v boji proti mezinárodnímu terorismu. A též, co se týká úlohy, kterou
Amerika hraje ve světě a toho, do jaké míry je oprávněné od Spojených států očekávat, že budou tím světovým
policajtem.
Lenka KABRHELOVÁ, redaktorka
-------------------Shrnuto. Spojené státy se zřejmě vydají na cestu větší izolace a obchodního protekcionismu. Evropa z toho
bude muset v ekonomické i bezpečnostní oblasti vyvodit důsledky.
Dalibor ROHÁČ, analytik, American Eneterprise Institute
-------------------Evropa se bude muset připravit na to, že bezpečnostní garance, které přicházejí z druhé strany Atlantiku, tam
nemusí být, respektive nemusí být tak /nesrozumitelné/, jak jsme si vždy mysleli. Evropa stále je největší
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světovou ekonomikou. 500 milionů lidí žije na tom kontinentu. Stále má potenciál být hráčem, s kterým si není
dobré zahrávat, tou překážkou na té evropské straně je politická vůle a schopnost dohodnout se.
Lenka KABRHELOVÁ, redaktorka
-------------------Je ale otázka, zda toho rozrůzněná a politicky nejednotná Evropa bude schopna. Varuje analytik Dalibor Roháč,
který připomíná, že neochota ke spolupráci a hájení pouze vlastních zájmů, v historii vedly k tragickým
momentům.
Dalibor ROHÁČ, analytik, American Eneterprise Institute
-------------------Skutečně to riziko, že svět bez aktivní americké přítomnosti a angažovanosti se stane podstatně
nebezpečnějším městem, to není spekulace, to je něco, co vidíme v historii. Ve 30. letech se Evropa a západní
svět ocitly bez nějakého zjevného lídra a to znamenalo návrat velmi škaredé formy nacionalismu a
protekcionismu s /nesrozumitelné/ autoritářských režimů, které testovaly, co si můžou dovolit, v konečném
důsledku velký, velký světový konflikt.
Lenka KABRHELOVÁ, redaktorka
-------------------Varuje analytik American Eneterprise Institute Dalibor Roháč. Z Washingtonu Lenka Kabrhelová, Český rozhlas.
David KOUBEK, moderátor
-------------------Hosty pořadu Evropa Plus jsou docentka Ludmila Štěrbová z katedry mezinárodního obchodu Fakulty
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den.
Ludmila ŠTĚRBOVÁ, katedra mezinárodního obchodu, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy
ekonomické v Praze
-------------------Dobrý den.
David KOUBEK, moderátor
-------------------A také Tomáš Weis z katedry evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Také vám dobrý
den.
Tomáš WEISS, katedra evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Dobrý den.
David KOUBEK, moderátor
-------------------Zeptám se obou teď na začátku opravdu stručně, dá se čekat nějaká velká změna, obrat ve vztazích mezi
Evropou a Spojenými státy nebo možná spíše z druhé strany, docentka Štěrbová.
Ludmila ŠTĚRBOVÁ, katedra mezinárodního obchodu, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy
ekonomické v Praze
-------------------Já si myslím, že pokud se týká obchodních a ekonomických vztahů, tak žádný velký obrat čekat nemůžeme.
Vzájemné závazky a vzájemný obchod je nějakým způsobem vymezen v rámci světového, světového prostředí,
hlavně mnohostrannými obchodními dohodami ve Světové obchodní organizaci a bilaterální vztahy v zásadě
jsou natolik významné, že jejich zhoršení by vedlo určitě k propadům obou ekonomik.
David KOUBEK, moderátor
-------------------A z toho politického pohledu, Tomáš Weiss, dá se třeba čekat, že by Donald Trump jel dříve do Moskvy než do
Evropy?
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Tomáš WEISS, katedra evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Těžko říct, kam pojede dřív, já se domnívám, že každá hlášená změna vždycky narazí na své limity, na nějakou
setrvačnost politiky, na nějaké možnosti, které jsou dané globálním kontextem, ale i..., částečně i
vnitropolitickým kontextem, takže já taky neočekávám nějakou zásadní změnu.
David KOUBEK, moderátor
-------------------Tohle to jsou politické vztahy, pokud jde o ekonomické vztahy, dá se říct, že Evropská unie nebo Evropa, pokud
to vezmeme šířeji, jsou také největšími spojenci, řekněme, Spojených států amerických, jsou ty vztahy
obchodní, o kterých se mluví také, od kterých se očekává možná nějaký, nějaké komplikace, jsou na velmi
dobré úrovni a nebo tam existují také nějaké sporné body?
Ludmila ŠTĚRBOVÁ, katedra mezinárodního obchodu, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy
ekonomické v Praze
-------------------No, ony jsou ty vztahy především velmi významné. Z Evropské unie více než 20 procent vývozu směřuje právě
do USA a obráceně, je to procento sice nižší, ale nicméně také velmi významné, takže z tohoto pohledu by se
dalo říct, že obchod a obchodní vztahy vlastně nějakým způsobem běží, jsou nějakým způsobem nastaveny, a
jestliže dochází ke komplikacím, to samozřejmě dochází, protože jestliže takhle intenzivní obchod probíhá
obousměrně, tak lze jedině čekat nějaké obchodní spory. Nakonec jsme toho svědkem právě ve Světové
obchodní organizaci, kde je otevřená řada obchodních sporů, ať už jde o antidumpingová opatření nebo o
nějaká jiná opatření, která jsou protekcionistická ve svém důsledku. A nebo od držení závazku z obou stran. Ale
na druhou stranu to je celkem normální.
David KOUBEK, moderátor
-------------------Dá se čekat třeba příklon Spojených států na jinou stranu. Barack Obama se hodně za své, za svých dvou
období věnoval vztahům s Asií.
Tomáš WEISS, katedra evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Já si myslím, že právě to srovnání s Barackem Obamou nám možná trošičku naznačuje, jak by to mohlo
vypadat, s tím, že tedy upozorňuji, že nikdo nevíme, jak to bude vypadat a jenom tak lehce odhadujeme a
možná trošičku i doufáme, ale Barack Obama vlastně nastoupil také s tím, že chce změnu. Tím jiným směrem
možná trošičku, než, než Trump nebo v jiných, v jiných aspektech, ale, ale horoval proti, proti zásadním věcem,
válce v Iráku, existenci Guantanáma. A když se teď zpětně podíváme, co teda dokázal skutečně změnit, a já
vůbec nepochybuji o tom, že měnit chtěl, tak zjistíme, že Guantanámo pořád existuje, i když je pravda v něm
méně vězňů. Spojené státy, respektive jejich zvláštní síly, jsou aktivní v bojích o Mosul v Iráku, takže vlastně k
té změně úplně nedošlo, to samé ten /nesrozumitelné/, což Evropany dost zásadně vyděsilo, protože přesně
předpokládali nebo očekávali, že to znamená ten odchod Američanů do nějakého buď izolacionismu, nebo
alespoň odklon od Evropy, ve skutečnosti nenastal, a úplně stejně to bude vypadat s Trumpem, se domnívám,
on se nechce odklonit jinam, on se chce odklonit dovnitř, řekněme, ale Amerika, jak už tady koneckonců paní
docentka říkala, je natolik angažovaná ve světě obchodně, ale samozřejmě i politicky, že si nemůže dovolit se
stáhnout úplně jednostranně, jednoznačně ihned.
David KOUBEK, moderátor
-------------------Říká Tomáš Weiss z Univerzity Karlovy. A paní Ludmily Štěrbové z Vysoké školy ekonomické se zeptám a
navážu na tu Asii, protože teď je jeden významný představitel asijské politiky v Evropě, ve Švýcarsku, nebo
aspoň byl v tomto týdnu, čínský prezident Si Ťin-pching, který přijel vůbec jako první čínský prezident na toto
fórum hájit, řekněme, výdobytky globalizace a hájit volný obchod, a to je něco, o čem mluvil Donald Trump v
předvolební kampani úplně jinak. Je nárůst protekcionistických tendencí ve světě něco, co máme vnímat jako
jakýsi trend a mohou Spojené státy v tomto něco právě změnit?
Ludmila ŠTĚRBOVÁ, katedra mezinárodního obchodu, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy
ekonomické v Praze
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Protekcionismus je vždycky trendem z téměř každé vlády, protože vždycky jde o ochranu zaměstnaneckých
míst a nejlépe si to každý ve vládě udělá tak, že vlastně nastaví nějaká protekcionistická opatření. Na druhou
stranu žádná země není v tom celosvětovém systému sama, takže nutně musí nebo může očekávat podobnou
reakci od svých partnerů. Takže v podobném postavení jsou dneska i Spojené státy americké, i tedy Čína, obě
dvě země jsou navíc vázány právě tím neustálým obchodním systémem ve Světové obchodní organizaci, který
jim v zásadě nedovoluje až tak moc zvyšovat obchodní bariéry, zejména ne ty celní, mohou se uchýlit k
netarifním překážkám, což je jedna z cest, kterou nakonec většina nebo řada států využila v období, která, které
následovalo po krizi, i G20 zvyšovala protekcionismu prostřednictvím těchto netarifních bariér, na druhou stranu
viděli jsme, že ani tato protekcionistická opatření se nezvyšovala natolik, aby znamenala nějaký významný
výkyv v té tendenci zvyšování mezinárodního obchodu a jeho toku. Takže když to posoudím z tohoto hlediska,
Donald Trump v zásadě nemá až tak velký manévrovací prostor, aby zvyšoval protekcionistická opatření na
dovoz z jakékoliv země, ať už z Číny nebo z Evropy. A uplatňování těch netarifních je samozřejmě jedna z těch,
je to možnost, ale na druhou stranu i tato možnost je svázána právě pravidly, ke kterým se všechny státy WTO,
a jejich 164, zavázaly.
David KOUBEK, moderátor
-------------------Říká Ludmila Štěrbová z katedry mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické. A hostem Českého
rozhlasu Plus zůstává také dále Tomáš Weiss z katedry evropských studií Univerzity Karlovy.
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Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Premiér Sobotka otevřel debatu týkající se progresivních daní a zvýšení daně z příjmů právnických osob.
Změny by měly pocítit především velké korporace. Koaliční partneři ovšem nesouhlasí. Budou proto firmy
přemýšlet o odchodu z Česka? Jak dojít k efektivnějšímu výběru stávajících korporátních daní, aby se nemusely
zvyšovat? Elektronická evidence tržeb nastartovala a chystá se připojit další podstatně větší část podnikatelů.
Ministerstvo financí se chlubí stoprocentním nárůstem tržeb ve vztahu k podaným daňovým přiznáním za
předchozí zdaňovací období. Ale kterým číslům o výběru daní věřit a proč se po letech mluvení o složitosti daní
vše jen dál komplikuje? Témata pro náměstkyni ministra financí Alenu Schillerovou a ekonomy Libora Duška z
Vysoké školy ekonomické v Praze a Petra Janského z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy. Daně a daňové změny, hlavní téma druhé hodiny dnešních otázek, která právě začíná s
nadhledem a v souvislostech. Ještě jednou vám všem hezké nedělní odpoledne ze Žižkovské vysílací věže,
konkrétně z observatoře Žižkovské vysílací věže. Dva ekonomové a náměstkyně ministra financí zůstávají hosty
Otázek, Alena Schillerová, Libor Dušek a Petr Janský, ještě jednou vítejte v Otázkách ve druhé hodině. Začnu u
vás, navážu na Libora Duška - společenská smlouva. Je podle vás možná dosáhnout společenské smlouvy,
když vidíme rozdělenou společnost, dosáhnout společenské smlouvy jen o zákonu o dani z příjmů, který
ministerstvo chystá a sepisuje a chce ho mít v září hotový?
Petr JANSKÝ, ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK, think tank IDEA/CERGE-EI
-------------------Nebude to lehké, ale určitě je sympatické a je dobré, aby se o to vláda pokoušela. Začít rušení výjimek, jak o
tom mluvil Libor Dušek, tak to je určitě dobrý začátek, ale jak jsme viděli například na příkladu stravenek, tak i je
to velmi náročné.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------On se o to pokoušel právě někdejší ministr financí Miroslav Kalousek už za Topolánkovy vlády. Takže ta
diskuse ministerstva financí, že připraví vždy úplně nový zákon o daní z příjmů.
Petr JANSKÝ, ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK, think tank IDEA/CERGE-EI
-------------------Plné znění zpráv
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Přesně tak a stravenky nejsou to jedno. Na stravenky jde zhruba 15 miliard korun ročně, ale takových výjimek
máme spoustu dalších, většinou jdou spíše více, spíše domácnostem s vyššími příjmy, ať už je to stavební
spoření, výjimky na hypotéky a další podobné. Ale i kdybychom ty výjimky zrušili, tak by se mohlo zdát, že je
výrazně jednodušší než provádět celou reformu z gruntu. Ale vidíme historicky, že i to je náročné.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Vy byste šel kterou cestou? Když tady David Hubal říká, vzniknou výkladové spory, vznikne-li úplně nový zákon,
tady Libor Dušek by nesdílel to nadšení ministerstva financí, jestli jsem.
Petr JANSKÝ, ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK, think tank IDEA/CERGE-EI
-------------------Já bych to určitě vítal, ale tam se nejedná jenom o ministerstvo financí a jen o zákon o dani z příjmu. Tady se
jedná i o takzvané přímé daně, které jsou ve formě sociálního a zdravotního pojistného. Takže do toho
zapojujeme další systém pojištění, ale které se chovají velmi podobně jako daň z příjmu. Takže opravdu, jestli to
chceme vzít zgruntu tak, jak to říká paní náměstkyně, tak pak bychom měli do toho zapojit i ostatní ministry,
ostatní ministerstva, ostatní odborníky a podívat se na to, kdo tady platí daně, jestli to opravdu odpovídá tomu,
na čem je politická shoda. Když se podíváme do dat, tak často vidíme, ačkoliv domácnosti s nízkými příjmy platí
nízké daně z příjmu, tak platí relativně velmi vysoké sociální a zdravotní pojistné a nevím, jestli to je, jaký tady
ten systém chceme. Tím, že ten systém je nyní rozdělený do různých systémů různých ministerstev, tak ani moc
dobře nevidíme, kdo vlastně ty daně platí.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Ještě jednu věc, než dáme slovo paní náměstkyni. Vy jste tady zmínil stravenky, kolik nás stojí stravenky jako
jedna ze 199 daňových výjimek v zákoně o dani z příjmů. Kolik nás stojí, Libore Dušku, máte to spočítané, na
kolik nás vyšly ty výjimky?
Libor DUŠEK, ekonom Vysoká škola ekonomická v Praze
-------------------To se přiznám z hlavy netroufnu odhadnout, byť na to nějaké studie na ministerstvu vznikly. Jenom nevím, jestli
tu znáte tu cílovou sumu? Ale jsou to desítky miliard.
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------Ne, ne. Ne. Jsou to obrovské částky, a my jestli mohu, jestli si mohu vzít slovo, tak já bych reagovala na kolegy
v tom smyslu, že je potřeba si položit otázku, jak se ty výjimky, protože ona jich je velká, to jsou slevy různé,
odečitatelné položky, ona samozřejmě se to nedá udělat takhle jednoduše, že se jen dá prostě CTRL C, do
zákona my to analyzujeme a velice je to poměrně velmi komplikované. Jak se tam vůbec dostaly? Dostaly se
tam tak, že v podstatě v průběhu let tak jak přicházely různé politické reprezentace a řekněme si na rovnu, daň
z příjmu je obrovské politikum, je to obrovsky politická věc a na těch výjimkách se to krásně ukazuje, tak
samozřejmě se do toho zákona přidávaly různé tyto výjimky. A tyto výjimky nás stojí řadu peněz a v důsledku
toho nám klesl třeba výběr daně z příjmu OSVČ, osob samostatně výdělečně činných na nějaký desetinásobek,
nebo desetinu toho, co se vybíralo před deseti, patnácti lety. Čili my připravujeme skutečně úřednický zákon,
který chceme postavit na dobrých teoretických základech, chceme tam prostě vytvořit jakési vazby, chceme ho
konzultovat s veřejností. My jsme už první konzultaci začali. A vedle toho vytvoříme katalog těchto výjimek.
Všechny je do toho zákona důsledně prostě zanalyzujeme a spočítáme, kolik každá tato výjimka stojí.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Takže vy dáte zákon, který bude bez výjimek a pak dáte katalog těch 199 výjimek.
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------Ono je otázka, jestli jich je 199. Ono to tak to je cirka může být.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Plné znění zpráv
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Ano těch 200 výjimek. A vy spočítáte, kolik která stojí. Ale nebude to tak, že ten katalog výjimek politici překlopí
a budeme tam, kde jsme byli?
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------To bude na jejich zodpovědnosti. Čili my tomu říkáme vánoční stromeček bez ozdob a vedle ty ozdoby vánoční.
A bude otázka, my to samozřejmě napíšeme tak, aby ty výjimky se do zákona, případně mohly některé vrátit a
bude to o těch debatách, o těch diskusích, co, protože to je pro politiky, to je diskuse pro politiky. A pro jejich
odpovědnost.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------A teď ta odborná, protože asi všechny výjimky není možné zrušit. Pokud vy byste dávala ozdoby na úřednický
stromeček, daňový, kolik byste tam ozdob měla z těch zhruba dvou stovek?
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------To jsem tázána zhruba jednou za 14 dní novináři a samozřejmě neodpovídám na to, protože říkám, já budu mít
na to názor svůj zcela určitě. Tento názor budu prezentovat, ale je to skutečně věc politiků.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Je možné říci, kolik těch výjimek by bylo racionálních v celém tom systému, protože nějaké výjimky tam být
musí, když zvýhodňujeme nějaké daňové poplatky?
Libor DUŠEK, ekonom Vysoká škola ekonomická v Praze
-------------------No, ryze čistě nepoliticky a odborně, to jsou spíše výjimky technického charakteru, protože ta problematika daní
je složitá a ono, když si řeknete, jednoduchý příklad, zda zdaňovat zisky lidí, když prodají svůj rodinný dům,
který koupili, řekněme, před 20 lety. Od té doby se zvýšily ceny nemovitostí, zároveň byla nějaká inflace, oni do
toho něco investovali potom spočítat vůbec jaký je ten zisk, je docela složitá věc. A pak tam můžete napsat
buďto velmi složité formulace a vzorečky anebo si řeknete, že třeba po deseti letech už vůbec nemá cenu
takové zisky zdaňovat nebo nějakých drobných příležitostných příjmů v řádu tisíců korun nemá cenu se
administrativně pro občany a daňovou správu takovými příjmy zabývat. To jsou typy výjimek, které v každém
nějak jako rozumně technokraticky správně nastaveném daňovém systému mají své místo. Všechno ostatní,
úlevy z hypoték, stravenky, to všechno je ryzí politikum, za které se asi odborná shoda bude taková, že tam
nepatří.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Petře, pokud vy byste měl zmínit, protože jedna ze studií IDEA CERGE jasně říkala, že by ten systém měl být,
když to hodně zjednoduším, spravedlivější. V čem je současný zákon o dani z příjmů tedy nespravedlivý a jak
ho učinit spravedlivější pro ty nižší či středně příjmové skupiny?
Petr JANSKÝ, ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK, think tank IDEA/CERGE-EI
-------------------Spravedlivější, to je otázka možná spíše pro filosofa než pro ekonoma, ale zkusím vám odpovědět. My se spíš
díváme na to, jak velké jsou příjmy a jak velký podíl daní platím. Kolegové v IDEA tak se dívali na to, že
procento lidí, kteří mají nejvyšší příjmy v České republice, tak jejich příjmy jsou 6 %. Celkových příjmů v České
republice a zároveň platí zhruba 6 % daní. Což je relativně překvapivě tak neplatí větší podíl daní než by
odpovídalo jejich příjmu, takže platí, jako kdyby rovnou daň, když to řekneme, tady to procento nejbohatších lidí.
Což je jakoby překvapivé zjištění. V zahraničí tak vrchní procento podle příjmu lidí, tak platí mnohem víc daní
než odpovídá jejich příjmu většinou.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Je to o daňové progresi, když teď sociální demokraté přicházejí do té diskuse s výraznou daňovou progresí
ještě výraznější mají komunisté.
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Petr JANSKÝ, ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK, think tank IDEA/CERGE-EI
-------------------Je to o daňové progresi, přesně jak říkáte. A je to jakoby to, co teď u toho vrchního procenta nevidíme. Je to
otázka politická, jestli bychom tam tu progresi chtěli vidět. Ten současný systém vede k tomu, že tam ta
progrese není a je možné ten systém nastavit tak, abychom ji viděli.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Je to ryze politická otázka nebo i ekonomická, fungování toho systému výběru daní.
Petr JANSKÝ, ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK, think tank IDEA/CERGE-EI
-------------------Jistě i ekonomická, například u toho zdanění vyšších příjmů, tak je důležitá stabilita toho systému, kolegové
včetně Libora Duška ukázali, že ten systém se hodně měnil v minulých letech a nedává to smysl, že někde to
zdanění bylo velmi vysoké, někdy velmi nízké. My bychom to jasně řekli, bude to takto, bude to třeba vyšší než
je to teď, ale bude to tak nastaveno dlouhodobě, tak myslím, že i ti lidé, kterých s to týká, tak by si možná
oddychli a byli by za to rádi.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Jaké změny byste v těch samotných sazbách, Libore, navrhoval, protože jedna věc je samotný technický zákon,
ten stromeček, jak tomu říká paní náměstkyně, pak jsou ty ozdoby a teď přemýšlím, jak ke stromečku
pojmenovat tak svíčičky, to bych dal jako daňové sazby, abychom tady byli v té metafoře.
Libor DUŠEK, ekonom Vysoká škola ekonomická v Praze
-------------------My jsme udělali jednu konkrétní analýzu, kolik právě ti nejbohatší daňoví poplatníci dneska platí, to vyšlo právě
to, že platí dokonce méně, než by nějak proporcionálně odpovídalo jejich příjmům, naše doporučení takového
spíš mírného pokroku v mezích zákona bylo zavést poměrně jednoduchou daň 40 % a zároveň zastropovat pro
ně všechna sociální a zdravotní pojištění. Pro srovnání, dnes ty daně těch, které platí ti nejbohatší, jsou 34 nebo
29 %, podle toho, zda se jedná o živnostníky nebo zaměstnance. Zde je právě to extrémně v Česku
komplikované tím, jak se prolíná zdravotní, sociální pojištění a daň z příjmů, takže když řeknu 34 a 29 % tak to
jsou čísla, která nenajdete v žádném zákoně, ale která vám dají, možná trošku i komplikovanější výpočet, než
se k nim dopracujete.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------A je to ten celek, zkrátka ten odvod je skutečně 34.
Libor DUŠEK, ekonom Vysoká škola ekonomická v Praze
-------------------Je to ten celek, to co se platí, co se skutečně platí a už je jedno, do které kapsy kterého ministerstva. Ale
jednoduchý návrh prostě skutečně 40 %. Takže ve výsledku mělo to, že alespoň ti nejbohatší budou platit
přesně to, co by odpovídalo také jejich příjmům proporcionálně k jejich příjmům.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Takže by byla sazba 40% daně.
Libor DUŠEK, ekonom Vysoká škola ekonomická v Praze
-------------------To jsme navrhovali jako takové řešení, které řekněme, vyšlo, když jsme zvažovali i právě takové věci, že ti
nejbohatší se také o něco snaze mohou vyhýbat daním než řekněme řadoví zaměstnanci se středními příjmy,
takže se nedají zdaňovat až tak příliš radikálně, protože to vyvolá jinačí problémy. Něco k řádu kolem 40 % by
šlo.
Václav MORAVEC, moderátor
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-------------------Uvažujete i o sazbách, paní náměstkyně, jak odborně stanovit ty sazby tedy zastropování těch pojištění, která
vnímáme jako součást odvodů nebo daní, byť souvisejí se zdravotním a sociálním systémem.
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------My samozřejmě, já se nechci pořád vymlouvat, že je to politická záležitost, ale ona je to politická záležitost
samozřejmě. My, když budeme zpracovávat analýzy, budeme zpracovávat RIU, tak budeme tam samozřejmě
kalkulovat s různými věcmi, ale já bych ráda reagovala ještě na pány ekonomy. V podstatě my na dani z příjmu
máme lineární sazbu. Máme sazbu 15 % pro fyzické osoby, 19 % pro právnické osoby. Ale v podstatě máme
tam progresi. Tu progresi nám dělají jednak výrazné slevy, jednak máme svým způsobem je to solidární
přirážka, kterou máme nad příjmy zhruba kolem sto tisíc 7%. Myslím svým způsobem i super hrubá mzda je
jakýsi takový zvláštní úkaz, který v tom zákonu o dani z příjmů máme, čili my tam máme.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Ta prý není dostatečná podle například sociálních demokratů nebo komunistů.
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------To je otázka samozřejmě dalších debat. Ale já bych varovala před jednou věcí, a to bych velice důrazně zase ze
svého zase odborného hlediska, já bych varovala před častými a já jsem z praxe, já jsem opravdu 25 roků
pracovala na finanční správě. Já bych varovala před častými změnami daňových systémů. Já si prostě myslím,
že daňový systém a jeho velkou prioritou je stabilita. To znamená, ne, že každé čtyři roky změníme jednou,
řekneme, že nebudeme zvyšovat daně. Pak řekneme, že bude progresivní zdanění. To prostě není
předvídatelnost.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Ona není ta stabilita ani za vás respektive za Sobotkovy vlády, když se podíváme na to, kolik změn se
uskutečnilo, tak i za této vlády si daňoví poplatníci, respektive daňoví poradci stěžovali, neustále se to mění, je
to na poslední chvíli a neplatí to, co bylo v programovém prohlášení, a tam ta daňová stabilita byla, paní
náměstkyně.
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------Daně se nezvýšily, naopak se snížily o některé položky.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------To je sazby, ale zaváděly se nové.
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------Sazby. Ale zaváděly se úpravy, protože se deklarovalo a už jsme tedy v té politice, ale ono to spolu velice úzce
souvisí, protože se deklarovalo v koaliční smlouvě, kterou jste zmínil, že se daně lépe vyberou a ty se bez těch
restriktivních opatření, které se zavedly, zejména EET a kontrolní hlášení, prostě vybrat nedaly.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------A my se podíváme hned na to kontrolní hlášení jako jednu z věcí, novinku v českém daňovém systému.
Elektronická evidence tržeb, její první vlna započala loni 1. prosince, od té chvíle poslali podnikatelé do systému
více než 119 milionů účtenek, což jsou data z poloviny tohoto týdne, evidované tržby za prosinec dosáhly téměř
20 miliard korun. Zatímco před rokem to bylo miliard 10. Ministr financí Andrej Babiš hlásí, zpřísníme kontroly.
Řada podnikatelů novou povinnost nebere vážně. Tomu zase oponuje exministr financí Miroslav Kalousek, tady
jsou jeho slova.
Miroslav KALOUSEK, exministr financí, předseda strany /TOP 09/ /ukázka 18. 1. 2017/
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-------------------Nesmyslný systém vyvolává nesmyslné důsledky. Ti, kteří předtím podváděli, budou samozřejmě podvádět dál.
A ta drtivá většina poctivých je buzerována, šikanována a platí zbytečné náklady. Na to reaguje pan ministr tím,
že posílá armádu stovek úředníků, aby šikanovali, buzerovali, přičemž ti, co šikanují, platíme my všichni ze
svých daní.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------To jsou slova politická. Teď odborná, jak si rozlkíčovat to číslo, se kterým tento týden přišel ministr financí
Andrej Babiš, tedy že evidované tržby za prosinec, dosáhly téměř 20 miliard korun, zatímco před rokem to bylo
10 miliard. Jak mám tato data, Libore, číst?
Libor DUŠEK, ekonom Vysoká škola ekonomická v Praze
-------------------Tak data jsou jednak předběžná, aby se dalo vůbec něco přesného, konkrétního vyvodit, ale jsou
nepřekvapující. Ono zase Česko není úplně nějakým průkopníkem systému tohoto typu. Byly zavedeny ve
vícero zemích a některé odborné skutečně akademicky seriozní vyhodnocení dopadů těchto patření například v
brazilském státě Sao Paulo ukázaly, že takové ty drobnější firmy okamžitě zvedly tržby o 22 % a to byl mnohem
měkčí režim, než jaký máme v českém EET. Stejně v USA obdoba našeho kontrolního hlášení ale pouze ze
strany společností, co provozují kreditní karty, kdy oni hlásí na každou firmu, co platí kreditníma kartama, v tu
chvíli ty firmy zase výrazně začaly vykazovat větší tržby. V tomhle tom je to zcela nepřekvapující, to byl
očekávaný efekt, právě u tohoto typu jako těch malých neformálních provozoven v pohostinství.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Z těch dat je možné, že vstoupím do řeči, a pak to záhy dořeknete, je možné z těch dat vyvodit, že polovina těch
tržeb opravdu byla v šedé ekonomice z toho jednoho jediného měsíce?
Libor DUŠEK, ekonom Vysoká škola ekonomická v Praze
-------------------Z tak jediného čísla ne, ale opravdu velká část, protože jsme bohatší, ceny také vzrostly a tak dále, mohly tam
být nějaké trochu překvapivější vedlejší efekty, o kterých se dozvíme až v budoucnosti, jako rozhodně obrovská
část těch tržeb byla zatajována a není to překvapivé ho toho, co se ví o obecně o šedé ekonomice a o daňových
únicích a právě drobné neformální firmy v maloobchodě jsou typickým příkladem té části ekonomiky, kde se na
daních šidí nejvíce. I v takovém Dánsku, kde mají poměrně velmi přesné experimentální měření, jako
podnikatelé platí až 40 % podnikatelů, hlásí nižší příjmy, než by skutečně měli. I tam zhruba 16, 17 % příjmů se
ukázalo podnikateli, je nehlášeno. A to jsou ještě ke všemu příjmy, které ten daňový úřad dokázal nějak
dohledat.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Já jsem vám teď vstoupil do řeči, tu otázku, že jste chtěl něco.
Libor DUŠEK, ekonom Vysoká škola ekonomická v Praze
-------------------Že to není jako právě v tomhle tom segmentu ekonomiky to není nějaká drtivá většina poctivých, je to spíš jako
dost obrovský počet těch, co nějakým způsobem využívají té možnosti, že stát prostě neví o tom, kolik lidé ta
nakonec v hospodě utratili za pivo a část toho se dá zatajit.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Je tedy dobře, že za pár týdnů odstartuje druhá vlna, Petře, elektronické evidence tržeb. Jde o obchodníky,
malo i velko a pokud se nemýlím, tak zhruba desetina obchodníků se zaregistrovala do té druhé poloviny.
Petr JANSKÝ, ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK, think tank IDEA/CERGE-EI
-------------------Dobře pro koho. Kdybych byl maloobchodník, nebo velkoobchodník, tak asi budu říkat, že to pro mě není dobře
nějaké základy navíc a nebude mi jasné, jestli to jakoby za to stojí, možná bych toho byl fanda, možná by mě to
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vadilo osobně. Je dobré, že to finanční správa a ministerstvo financí nenastartovala všechno v jeden den a
nespustila to pro všech těch více než 200 tisíc poplatníků daňových. Je fajn, že je to aspoň rozfázované takhle.
My ekonomové výzkumníci, abychom si představovali, že to bude ještě víc rozfázované, že to bude rozložení
víc v čase, že dokážeme pak nebo finanční správa dokáže včas poučit z nějakých experimentů porovná tu
kontrolní skupinu firem, které do toho nebyly zapojené. To teď nevidím, že by k tomu docházelo nebo že by na
to byl čas. A jinak celkově jakoby tady vidíme, že to má ty kýžené podle těch prvních dat, uvidíme jestli se to
potvrdí, pak další měsíce, tak to má ten dopad, co ministerstvo financí chtělo. Jsou tam vyšší tržby, budou tam
vyšší výběry na daních.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Vy myslíte, že i v té druhé vlně dojde ke 100% nárůstu toho prvního měsíce?
Petr JANSKÝ, ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK, think tank IDEA/CERGE-EI
-------------------Nedovolím si, rád bych viděl předběžné úhrady finanční správy nebo ministerstva financí, které jsme neviděli. Já
nevím, já pro to nemám jakoby tak dobré informace jako vládní úředníci k tomu, abych to dokázal odhadnout.
Libor DUŠEK, ekonom Vysoká škola ekonomická v Praze
-------------------Já na to mám silný názor a dovolím si právě něco říct, co může. Ty dopady, ta elektronická evidence tržeb je
potenciálně účinný lék na daňové úniky, ale prostě ne na všechny pacienty, máme zůstat u té analogie. A
velkým problémem jejího zavedení je, že se hned narýsoval kalendář plošného zavedení prakticky na celou
ekonomiku. A když zůstanu u té analogie s léky, tak kdyby nějaká farmaceutická firma zavedla nějaký lék na trh,
aniž by byl podroben klinickým testům, tak je toho totální skandál. Nicméně zde se zavádí řada hospodářskopolitických opatření, jako například EET bez jakéhokoliv předchozího testování a tím nemám na myslí takové to
otestování, že to technicky funguje, ale skutečně vyhodnocení toho, jaké to má konečné efekty a to u EET. A
díky tomu pak se přijímaly někdy špatná nebo opatření, která jsou někdy příliš excesivní nebo legislativa příliš
nedostatečná a tak dále. EET bylo typickou příležitostí toho, kdy by alespoň o nějakém ideálním postupu tvorby
zákonů se vybrali práv i nějaký pilotní projekt, po určité omezení počet firem napříč různými sektory, různé typy
podnikatelů. To by se jim zvedlo. Zjistilo by se, jak se vyvíjely hlášené tržby, jak se změnily jejich náklady a tak
dále a tak dále a z toho by bylo lze posoudit, zda má význam natolik extenzivní zavedení, k jakému došlo nebo
nějaké omezenější. Jako rozhodně když už se to mělo zavést, tak se začalo správně od těch typů pohostinství,
drobní podnikatelé v pohostinství, kde z řady jiných ukazatelů bylo jasné, že ty daňové úniky jsou nejvyšší, ale
jak jít dál, to je problematické a zároveň i v tom dnešním zákoně jsou jednoznačně segmenty, u kterých to
opatření se zcela mine účinkem. Například drobné řemeslnické služby, čím se liší, v hospodě, když si dáte pivo,
tak nemáte čas mít takovéto vyjednávání, že bude za 29 s účtenkou nebo za 26 bez účtenky. Když vám přijde
řemeslník domů, tak vám řekne, že vám může něco opravit za 2 tisíce s účtenkou nebo za 1600 bez účtenky.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------To je ta třetí vlna, takže tam máte ty pochybnosti.
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------Čtvrtá.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Čtvrtá.
Libor DUŠEK, ekonom Vysoká škola ekonomická v Praze
-------------------Tam nic nebrání vůbec tomu, aby se ten spotřebitel a ten řemeslník domluvili, že i tak to bude bez účtenky.
Samozřejmě potom ten řemeslník ví, že nějaké tržby musí vykázat, část těchto svých tržeb prožene EET, ale to
mu pořád nic nebrání nějakých klidně polovinu nebo prostě obrovské procento těch tržeb zcela zatajit a předat
si je v hotovosti s těmi spotřebiteli.
Plné znění zpráv

212
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Vezměme to tedy postupně, paní náměstkyně, očekáváte také stoprocentní nárůst tržeb i u té druhé vlny?
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------To těžko v tuto chvíli prognostikovat. To je opravdu velice v tuto chvíli náročné, ale my to budeme sledovat
samozřejmě tak, jak sledujeme restaurační služby a bylo tady toho řečeno hodně. Já se pokusím na všechno
odpovědět. Už jsem tady celá netrpělivá, abych dostala slovo. Čili já bych chtěla zopakovat, nebudu to
natahovat, budu se snažit držet těch praktických věcí. Je v 17 zemích Evropské unie je nějaká obdoba evidence
tržeb, buď takováto elektronická, jako jsme zavedli my po vzoru Chorvatska, Slovinska a dalších zemí. Nebo
registrační pokladny nebo kombinace. Dokonce Německo, které má velmi sofistikovaný způsob stanovení daně,
má pomůcky, je schopno určit, že zedník v tom a v to městě bude mít daň tolik a tolik, zvažuje nějakou tu formu,
má je pro taxikáře, zvažuje ji prostě zavést obecně. To znamená, je to problém napříč Evropou. To bych chtěla
říct. Máte pravdu v tom, že možná, kdyby byl ideální stav vytvořit si pilot, zkoušet ně nějakých vzorcích ale jo, to
je velice krátká doba na přijetí tohoto zákona.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Protože to bylo politické rozhodnutí. Takže přiznáváte tu výhradu Libora Duška, že.
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------Ne. Já bych to ani nepřiznávala, protože je to ideální stav.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Dostala byste vynadáno politicky.
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------Ne, já se toho nebojím. Ale v podstatě nebyl na to čas a na druhé straně si uvědomme, že jsme spustili pilot, že
jsem vybudovali systém za šest měsíců od platnosti zákona. Víte, co provázelo přijetí tohoto zákona, to tady
nebudeme opakovat. To všichni víme. Za šest měsíců se vybudoval robustní systém, nebývalý. V podstatě i ti,
co nás kritizují, tak ho hodnotí prostě kladně a vytvořil se pilotní projekt od 1. 11., to nepamatuji také. Jestli
znáte příklad, tak mě připomeňte, já opravdu o něm nevím, že by se tady spustil pilotní projekt a v podstatě si
podnikatelé mohli měsíc dopředu zkoušet tento systém, takže to bych chtěla zdůraznit a přijetí toho zákona
považuji za velmi revoluční, velmi důležité a relativně se to zvládlo v krátkém čase přes všechny ty obstrukce,
které ho provázely. Těch 100 %, jenom vysvětlím, jak to počítala finanční správa. To bylo velmi složité, ona si
zvolila vzorek 1600 restaurací, na vzorku to spočítala, 1600 restaurací z těch 43 tisíc to je poměrně vypovídající
vzorek. Opravdu, kteří mají tento předmět činnosti a vzala vlastně informace, které má v systému v evidenci
tržeb, nahlášené účtenky, jinak my jich máme ke včerejšímu večeru asi 126 milionů, to prostě neustále roste. A
vlastně srovnala to z výkazů, z přiznání za loňský rok, bylo to dost složité to dopočítat, ale skutečně to číslo je
postavené poměrně sofistikovaně a překvapilo nás, že to bylo 100 %.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Vy jste byli zaraženi tím vysokým číslem?
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------To ne, my jsme čekali 80 %, dejme tomu, třeba jsem já tipovala, ale to bylo opravdu odhad. A zase třeba pan
ministr tvrdil, že ho to nepřekvapilo, čili v podstatě je to sto procent, je to tak jak to je. To je myslím, si že ta
metoda je poměrně sofistikovaně vytvořená a už se vedou debaty, do jaké míry se na tom podílí zdražení,
protože došlo k určitému zdražení zhruba 10%, takže když si jen porovnáte tato čísla, nebyl pro ně důvod podle
mě. Podle mě je výmluva na to, že se zdražuje v restauracích kvůli EET.
Václav MORAVEC, moderátor
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-------------------A to zdražení jste neodpočítali, to znamená, že to může být 80% .
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------Mohlo by tam hrát potom nějakých 10 % že už ty debaty jsem zavnímala v médiích. Už se o nich polemizovalo,
pan stárek a tak dále, takže mohlo by to tam hrát třeba těch 10 % a 90 % takže bychom mohli být na nějakých
90 %. Pořád je to obrovské číslo, pak bych reagovala na ty fáze. Jestli ještě můžu.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Ano, čtvrtá vlna, proč vybíráte teď pilot na tu čtvrtou vlnu, tedy jak to budete dělat u těch řemeslných živností.
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------To, že v podstatě máme čtyři vlny, bylo zase politické rozhodnutí, my jsme šli s návrhem zákona, chtěli jsme
méně vln, chtěli jsme je časově blíže při sobě, aby to prostě při sobě více navazovalo, to, že nemohlo to být
všechno naráz je jasné, protože do toho bude vstupovat nějakých 600 tisíc, 500 tisíc, 600 tisíc prostě
podnikatelů, takže to by se určitě nezvládlo ani na straně finanční správy ani na straně veřejnosti, takže se to
rozfázovalo, my jsme to chtěli trošku jinak, je to tak jak to je. Ta čtvrtá vlna, máte pravdu, do určité míry, že tam
může hrát roli to, že ten řemeslník se domluví tak jak jste tady řekl s někým koho zná. Já si osobně myslím, že
to třeba nějakou dobu bude trvat, ale postupně to bude mizet, protože tam nehraje roli jen to, že on se s někým
domluví a řekne, já tě znám tak ty mě určitě neudáš v uvozovkách, já nerada používám toto slova, takže nebudu
hlásit do systému. Nicméně v tom systému se budou vytvářet tam vzniklo analytické centrum, a to bude
sofistikovaně vytvářet z toho analýzy. To znamená, bude mít jakousi díky těmto informacím, které bude mít, tak
bude mít informace o tom, že třeba, vy jste mluvil o řemeslníkovi, dejme tomu, elektrikář, takže elektrikář je v
určitém regionu, v určitém segmentu podnikání, vykazují takové tržby a v podstatě tím, že se někdo bude
nějakým způsobem dramaticky lišit, tak bude přitahovat pozornost finanční správy a daňové kontroly.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Ty jsi chtěl, Petře, reagovat a popřípadě se zeptat.
Petr JANSKÝ, ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK, think tank IDEA/CERGE-EI
-------------------Co já jsem četl zprávy od podnikatelů, které to zasáhlo, nejsem podnikatel, kterého to zasáhlo, takže to mám
zprostředkované zkušenosti, tak to byl půlrok, já myslím, že je to ohromné, že to finanční správa stíhá
implementovat, ale toho času, kolik tam nechala jako na zavedení těm ostatním, těm podnikatelům, případně
lidem, co se snažili těm podnikatelům pomoct dát ty systémy, tak toho bylo málo. Kdyby tam toho času bylo
více, kdyby tam byly ty technické specifikace byly dříve, tak bychom se mohli vyhnout více zavřeným hospodám
na vesnicích. Přišli by tam obchodní zástupci firem, které prodávají ty systémy a naučili by je v tom chodit, i když
třeba pro ně samotné je to těžké. Takže to byla taková nevyužitá příležitost. Chápu, že ten čas vás tlačil.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Kterým číslům, Petře, kterým číslům vy tedy věříte, protože tady máme spor a žonglování s mnoha čísly, kolik
lidí vlastně ukončilo živnost v rámci první fáze elektronické evidence tržeb. Andrej Babiš ministr financí mluví o
104 podnikatelích, kteří podléhali první vlně elektronické evidence tržeb za prosinec, skončilo svoji činnost, ale
že jich nově vzniklo 370. Opačný trend než o kterém mluví ministr financí, tak nabízí statistiky Czech Credit
Buro. Loni v prosinci podle nich bylo nově založeno nebo obnoveno 2099 živostí a přerušeno nebo ukončeno
2882 živnosti. To znamená, byli bychom zhruba na nějakých 800 zavřených živností. Jakému číslu mám věřit,
Libore?
Libor DUŠEK, ekonom Vysoká škola ekonomická v Praze
-------------------Já bych si chvilku počkal hlavně. Protože takovéto žonglování s čísly, myslím, že diváci asi dost vycítí, že spíš
to chce nějakou trochu serióznější analýzu, které si jasně řekneme, jak podobné dopady správně měřit. Navíc v
současnosti, co bylo třeba známo, takový trochu neočekávaný efekt, že a jsou o to signály, že řada podnikatelů
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úředně zavřela svoje podnikání a otevřela v té samé hospodě pod jenom novou podnikatelskou značkou, aby
právě, až se ukáže, že ty tržby narostly, aby daňová správa nemohla jít ještě po těch starých příjmech, takže
podobné teďka vlastně tato čísla můžou jako zároveň generovat třeba iluzi, že se najednou otevírá mnohem víc
nových restaurací, také je potřeba se podívat na přesnější čísla udělat na to solidní odbornou analýzu.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Což bude tak za rok?
Libor DUŠEK, ekonom Vysoká škola ekonomická v Praze
-------------------Obávám se, že takové věci trvají třeba rok, skutečně, než se plně projeví. Také když jsou, jak říkali mnozí
hospodští, že kvůli EET zavřeme, není ale přirozenou podnikatelskou reakcí ještě to pár měsíců zkusit, jestli
opravdu když člověk začne platit vyšší daně a zároveň kvůli tomu zvýší ceny, jestli i tak přežije nebo ne. Takhle
ten efekt bude opravdu dlouhodobý. Teď se nedá říct po prvním měsíci.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Chtěl jste něco dodat, Petře.
Petr JANSKÝ, ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK, think tank IDEA/CERGE-EI
-------------------Tak s tím zavíráním vidím čísla ministerstva financí a předpokládám, že oni budou mít ta nejlepší čísla. Ale zase
jak vidím na té tiskové konferenci, ta data tam nejsou. Já si na ně nemůžu šáhnout, nemůžu se podívat. Když
uvádí informaci jen za prosinec, jakže to bylo v tom listopadu. Třeba byl mnohem větší možná došlo k mnohem
větší změnám v listopadu. Já, kdybych měl hospodu, nemám hospodu, neměl jsem hospodu, tak bych asi,
kdyby mě mělo EET odlákat od podnikání, tak buď počkám vícero měsíců, nejen prosinec, a buďto to zavedu a
počkám, jak to na mě bude působit anebo skončím s podnikáním v listopadu a já teď jakoby ty informace, ze
kterých vycházím.
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------Já bych zase zareagovala na oba pány, nejdřív bych zareagovala na vás, na ty vývojové firmy, co dodávají
pokladní zařízení. Já se domnívám, že měli informace dostatečně dlouhou dobu. A je jich obrovské množství.
My pořádáme jako ministerstvo financí už několikátou konferenci, my jsme tedy uspořádali přes sto akcí, ale
pořádáme několikátou konferenci, kde umožňujeme těmto dodavatelům pokladních zařízení, aby vystavovali,
aby si s nimi mohli ti účastníci konference promluvit, protože oni se na nás obrací a ptají se, koho si máme
vybrat. To je to pokladní zařízení a my říkáme, my nemůžeme zase doporučovat jako orgán veřejné správy.
Takže snažíme se jim pomoci a my s řadou z nich jsme mluvili, i s panem ministrem i já a v podstatě oni někdy
doplatili právě na tu negativní kampaň, která probíhala v médiích a která slibovala, že zákon bude zrušen, takže
někteří se trošku vyčkávali a to samozřejmě na to doplatili.
Petr JANSKÝ, ekonom, Institut ekonomických studií FSV UK, think tank IDEA/CERGE-EI
-------------------Rozumím těm okolnostem, ale ten výsledek je takový, že tam bylo opravdu jen pár měsíců, kdy oni mohli jakoby
ten systém nabízet, tudíž ho nabízeli třeba ve velkých městech a tak dále a nezbyla jim energie, nezbyl jim čas,
aby šli do těch malých vesnic, odkud pak slyšíme ty jednotlivé zprávy o těch /nesrozumitelné/, což je nevyužitá
příležitost, jak říkám.
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------Ale těch firem je samozřejmě obrovské množství, takže je to otázka jakési jejich obchodní politiky a jednak
reakce na ty počty zavřených restaurací.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Ano, že se také zavíraly ty staré, aby nepřišla finanční správa.
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Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------To samozřejmě jsme zavnímali.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Kolik jich může být a jaké procento těch zavřených a nově otevřených souvisí, že to jsou jedny a tytéž osoby,
akorát nechtějí, aby na ně přišel finančák, protože dřív šidili?
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------My to samozřejmě vnímáme, já to číslo nemám, teď si ho nebudue vymýšlet, pane doktore, ale v podstatě to je
jev, který už zaznamenali v Chorvatsku, také si toho všimli v Chorvatsku, že jak se psalo, že v Chorvatsku tolik
živností zaniklo v důsledku EET, ono to bylo třeba mnohdy tak, že oni si vytvořili eseróčka nebo společnosti, aby
právě nebylo vidět tady tento. Proto my jsme deklarovali opakovaně v loňském roce i s finanční správou, i když
samozřejmě nemůžeme to říct naprosto bez výjimky, deklarovali jsme, že to, že narostou tržby, nebude samo o
sobě důvodem, že finanční správa půjde na kontrolu. Samozřejmě musí z té analytické činnosti vyplynout další
okolnosti, aby ten subjekt byl detekován a vybrán na kontrolu. Takže to jsme zaznamenali, to jsme zavnímali.
Jinak to číslo, které uvedl pan ministr minulý týden v médiích a na tiskové konferenci jsme ho uváděli, to
skutečně jsou čísla, které ze systému vybrala finanční správa. Jsou to čistě zrušené předměty podnikání, které
se týká restauračních stravovacích služeb, očištěné od toho, že když se zruší živnost a živnost může mít deset
různých živností, takže je skutečně vybrané tyto druhy podle ekonomického klasifikace činností vybrané a jsou
to ještě očištění od přerušen podnikání, protože máte sezónní různé restaurace a ty prostě přeruší, takže ti, co
zavřeli, a otevřeli. Bylo to poměrně zase komplikované to získat, protože to není, ten systém to negeneruje,
automaticky, takže se to muselo zadávat určitá kritéria, ale je to číslo z finanční správy, která si za ním stojí.

Schillerová: Díky kontrolnímu hlášení stoupl výběr DPH o 10 miliard korun
22.1.2017

denik.cz

str. 00
ČTK

Ekonomika

Díky zavedení kontrolního hlášení se výběr daně z přidané hodnoty (DPH) v loňském roce zvýšil o deset až 12
miliard korun. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes uvedla náměstkyně ministra financí
Alena Schillerová. Finanční úřady loni vybraly na DPH téměř 350 miliard korun, což je meziročně o 18 miliard
korun více.
"
Ministerstvo financí zatím čeká na čísla Českého statistického úřadu za čtvrté čtvrtletí, aby údaj upřesnilo. "Už
dneska podle našich propočtů tvrdíme, že to (nárůst) nebude méně než deset miliard. Tipujeme, že tam bude
deset až 12 miliard, a že to je právě vliv kontrolního hlášení," uvedla náměstkyně. Podle Schillerové se v prvním
roce fungování kontrolního hlášení projevil preventivní účinek. Skončily například tzv. fiktivní faktury.
Čtěte také: Babiš: Jsem manažer obyvatel této země a mám co nabídnout
S tvrzením náměstkyně nesouhlasil ekonom z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy Petr Janský. "Já jsem zatím takové informace neviděl, které by mě opravňovaly k tomu říct, že opravdu
díky kontrolnímu hlášení došlo k výrazně vyššímu příjmu z DPH," uvedl Janský. Příjem z DPH podle něj roste z
jiných důvodů, než je zavedení kontrolního hlášení.
Kontrolní hlášení se týká asi půl milionu daňových poplatníků. Bylo zavedeno od roku 2016 jako opatření v boji
proti daňovým únikům. Za nedodržení povinnosti hrozí sankce.
Ústavní soud na konci loňského roku provedl dva zásahy v právní úpravě kontrolního hlášení DPH, jako celek
ale obstálo. Soud zrušil ustanovení, podle kterého se výzva odeslaná na elektronickou adresu považuje za
doručenou okamžikem odeslání správcem daně. Zákon tak nepočítal třeba s technickým selháním.
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Čtěte také: Dožijí se astrologové povinných účtenek?
Do konce letošního roku by měli zákonodárci změnit ustanovení, jež nechává rozsah údajů žádaných v
kontrolním hlášení DPH na úvaze finanční správy. Požadované údaje, či alespoň jejich základní okruhy, by měl
stanovit přímo právní předpis, nikoliv jen formulář finanční správy. Zásah ústavních soudců v tomto bodě
vstoupí v platnost až 31. prosince 2017.
Z průzkumu poradenské společnosti Mazars vyplynulo, že zhruba polovina českých firem vnímá kontrolní
hlášení u DPH jako zbytečnou administrativní zátěž, u které převažují negativa nad klady."
URL| http://www.denik.cz/ekonomika/schillerova-diky-kontrolnimu-hlaseni-stoupl-vyber-dph-o-10-miliard-korun20170122.html

Kontrolní hlášení přineslo deset miliard navíc, tvrdí Babišova náměstkyně
22.1.2017
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Politika

Díky zavedení kontrolního hlášení se výběr daně z přidané hodnoty v loňském roce zvýšil o deset až 12 miliard
korun. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes uvedla náměstkyně ministra financí Alena
Schillerová. Finanční úřady loni vybraly na DPH téměř 350 miliard korun, což je meziročně o 18 miliard korun
více.
Ministerstvo financí zatím čeká na čísla Českého statistického úřadu za čtvrté čtvrtletí, aby údaj upřesnilo. "Už
dneska podle našich propočtů tvrdíme, že to (nárůst) nebude méně než deset miliard. Tipujeme, že tam bude
deset až 12 miliard, a že to je právě vliv kontrolního hlášení," uvedla náměstkyně. Podle Schillerové se v prvním
roce fungování kontrolního hlášení projevil preventivní účinek. Skončily například tzv. fiktivní faktury.
S tvrzením náměstkyně nesouhlasil ekonom z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy Petr Janský. "Já jsem zatím takové informace neviděl, které by mě opravňovaly k tomu říct, že opravdu
díky kontrolnímu hlášení došlo k výrazně vyššímu příjmu z DPH," uvedl Janský. Příjem z DPH podle něj roste z
jiných důvodů, než je zavedení kontrolního hlášení.
Kontrolní hlášení se týká asi půl milionu daňových poplatníků. Bylo zavedeno od roku 2016 jako opatření v boji
proti daňovým únikům. Za nedodržení povinnosti hrozí sankce.
Ústavní soud na konci loňského roku provedl dva zásahy v právní úpravě kontrolního hlášení DPH, jako celek
ale obstálo. Soud zrušil ustanovení, podle kterého se výzva odeslaná na elektronickou adresu považuje za
doručenou okamžikem odeslání správcem daně. Zákon tak nepočítal třeba s technickým selháním.
Do konce letošního roku by měli zákonodárci změnit ustanovení, jež nechává rozsah údajů žádaných v
kontrolním hlášení DPH na úvaze finanční správy. Požadované údaje, či alespoň jejich základní okruhy, by měl
stanovit přímo právní předpis, nikoliv jen formulář finanční správy. Zásah ústavních soudců v tomto bodě
vstoupí v platnost až 31. prosince 2017.
Z průzkumu poradenské společnosti Mazars vyplynulo, že zhruba polovina českých firem vnímá kontrolní
hlášení u DPH jako zbytečnou administrativní zátěž, u které převažují negativa nad klady.
URL|
namestkyne

http://www.e15.cz/clanek/1327955/kontrolni-hlaseni-prineslo-deset-miliard-navic-tvrdi-babisova-

Výběr DPH stoupl díky kontrolnímu hlášení o 10 miliard
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Díky zavedení kontrolního hlášení se výběr daně z přidané hodnoty (DPH) v loňském roce zvýšil o deset až 12
miliard korun. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes uvedla náměstkyně ministra financí
Alena Schillerová. Finanční úřady loni vybraly na DPH téměř 350 miliard korun, což je meziročně o 18 miliard
korun více.
Ministerstvo financí zatím čeká na čísla Českého statistického úřadu za čtvrté čtvrtletí, aby údaj upřesnilo. „Už
dneska podle našich propočtů tvrdíme, že to (nárůst) nebude méně než deset miliard. Tipujeme, že tam bude
deset až 12 miliard, a že to je právě vliv kontrolního hlášení,“ uvedla náměstkyně. Podle Schillerové se v prvním
roce fungování kontrolního hlášení projevil preventivní účinek. Skončily například tzv. fiktivní faktury.
S tvrzením náměstkyně nesouhlasil ekonom z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy Petr Janský. „Já jsem zatím takové informace neviděl, které by mě opravňovaly k tomu říct, že opravdu
díky kontrolnímu hlášení došlo k výrazně vyššímu příjmu z DPH,“ uvedl Janský. Příjem z DPH podle něj roste z
jiných důvodů, než je zavedení kontrolního hlášení.
Kontrolní hlášení se týká asi půl milionu daňových poplatníků. Bylo zavedeno od roku 2016 jako opatření v boji
proti daňovým únikům. Za nedodržení povinnosti hrozí sankce.
Ústavní soud na konci loňského roku provedl dva zásahy v právní úpravě kontrolního hlášení DPH, jako celek
ale obstálo. Soud zrušil ustanovení, podle kterého se výzva odeslaná na elektronickou adresu považuje za
doručenou okamžikem odeslání správcem daně. Zákon tak nepočítal třeba s technickým selháním.
Do konce letošního roku by měli zákonodárci změnit ustanovení, jež nechává rozsah údajů žádaných v
kontrolním hlášení DPH na úvaze finanční správy. Požadované údaje, či alespoň jejich základní okruhy, by měl
stanovit přímo právní předpis, nikoliv jen formulář finanční správy. Zásah ústavních soudců v tomto bodě
vstoupí v platnost až 31. prosince 2017.
Z průzkumu poradenské společnosti Mazars vyplynulo, že zhruba polovina českých firem vnímá kontrolní
hlášení u DPH jako zbytečnou administrativní zátěž, u které převažují negativa nad klady.
Dále čtěte:
Rozpočtová odpovědnost bude, prosadili si poslanci
Česko prodalo dluhopisy s rekordně záporným výnosem. Pokles má pokračovat
Babiš srazí výdajové paušály, přesto živnostníkům slibuje úspory
URL| http://www.euro.cz/politika/vyber-dph-stoupl-diky-kontrolnimu-hlaseni-o-10-miliard-1326020

Schillerová (MF): Díky kontrolnímu hlášení stoupl výběr DPH o 10 miliard
korun
22.1.2017

investicniweb.cz
redakce

str. 00

Díky zavedení kontrolního hlášení se výběr daně z přidané hodnoty (DPH) v loňském roce zvýšil o 10-12 miliard
korun. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedla náměstkyně ministra financí Alena
Schillerová. Finanční úřady loni vybraly na DPH téměř 350 miliard korun, což je meziročně o 18 miliard korun
více.
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Ministerstvo financí zatím čeká na čísla Českého statistického úřadu za čtvrté čtvrtletí, aby údaj upřesnilo. "Již
dnes na základě svých propočtů tvrdíme, že nárůst nebude o méně než deset miliard. Tipujeme, že tam bude
10-12 miliard a že to je právě vliv kontrolního hlášení," uvedla náměstkyně. Podle Schillerové se v prvním roce
fungování kontrolního hlášení projevil preventivní účinek. Skončily například takzvané fiktivní faktury.
S tvrzením náměstkyně nesouhlasil ekonom z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy Petr Janský. "Já jsem zatím takové informace neviděl, které by mě opravňovaly k tomu říct, že opravdu
díky kontrolnímu hlášení došlo k výrazně vyššímu příjmu z DPH," uvedl Janský. Příjem z DPH podle něj roste z
jiných důvodů, než je zavedení kontrolního hlášení.
Kontrolní hlášení se týká asi půl milionu daňových poplatníků. Bylo zavedeno od roku 2016 jako opatření v boji
proti daňovým únikům. Za nedodržení povinnosti hrozí sankce.
Ústavní soud na konci loňského roku provedl dva zásahy v právní úpravě kontrolního hlášení DPH, jako celek
ale obstálo. Soud zrušil ustanovení, podle kterého se výzva odeslaná na elektronickou adresu považuje za
doručenou okamžikem odeslání správcem daně. Zákon tak nepočítal třeba s technickým selháním.
Do konce letošního roku by měli zákonodárci změnit ustanovení, jež nechává rozsah údajů žádaných v
kontrolním hlášení DPH na úvaze finanční správy. Požadované údaje, či alespoň jejich základní okruhy, by měl
stanovit přímo právní předpis, nikoli jen formulář finanční správy. Zásah ústavních soudců v tomto bodě vstoupí
v platnost až 31. prosince 2017.
Z průzkumu poradenské společnosti Mazars vyplynulo, že zhruba polovina českých firem vnímá kontrolní
hlášení u DPH jako zbytečnou administrativní zátěž, u které převažují negativa nad klady.
Zdroj: ČTK
URL|
http://www.investicniweb.cz/zpravy-z-trhu/2017/1/22/schillerova-diky-kontrolnimu-hlaseni-stoupl-vyberdph-o-10-mld/

Schillerová: Díky kontrolnímu hlášení stoupl výběr DPH o 10 miliard
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Díky zavedení kontrolního hlášení se výběr daně z přidané hodnoty (DPH) v loňském roce zvýšil o deset až 12
miliard korun. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedla náměstkyně ministra financí Alena
Schillerová. Finanční úřady loni vybraly na DPH téměř 350 miliard korun, což je meziročně o 18 miliard korun
více.
Díky zavedení kontrolního hlášení se výběr daně z přidané hodnoty (DPH) v loňském roce zvýšil o deset až 12
miliard korun. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedla náměstkyně ministra financí Alena
Schillerová. Finanční úřady loni vybraly na DPH téměř 350 miliard korun, což je meziročně o 18 miliard korun
více.
Ministerstvo financí zatím čeká na čísla Českého statistického úřadu za čtvrté čtvrtletí, aby údaj upřesnilo. "Už
dneska podle našich propočtů tvrdíme, že to (nárůst) nebude méně než deset miliard. Tipujeme, že tam bude
deset až 12 miliard, a že to je právě vliv kontrolního hlášení," uvedla náměstkyně. Podle Schillerové se v prvním
roce fungování kontrolního hlášení projevil preventivní účinek. Skončily například tzv. fiktivní faktury.
S tvrzením náměstkyně nesouhlasil ekonom z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy Petr Janský. "Já jsem zatím takové informace neviděl, které by mě opravňovaly k tomu říct, že opravdu
díky kontrolnímu hlášení došlo k výrazně vyššímu příjmu z DPH," uvedl Janský. Příjem z DPH podle něj roste z
jiných důvodů, než je zavedení kontrolního hlášení.
Kontrolní hlášení se týká asi půl milionu daňových poplatníků. Bylo zavedeno od roku 2016 jako opatření v boji
proti daňovým únikům. Za nedodržení povinnosti hrozí sankce.
Ústavní soud na konci loňského roku provedl dva zásahy v právní úpravě kontrolního hlášení DPH, jako celek
ale obstálo. Soud zrušil ustanovení, podle kterého se výzva odeslaná na elektronickou adresu považuje za
doručenou okamžikem odeslání správcem daně. Zákon tak nepočítal třeba s technickým selháním.
Do konce letošního roku by měli zákonodárci změnit ustanovení, jež nechává rozsah údajů žádaných v
kontrolním hlášení DPH na úvaze finanční správy. Požadované údaje, či alespoň jejich základní okruhy, by měl
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stanovit přímo právní předpis, nikoliv jen formulář finanční správy. Zásah ústavních soudců v tomto bodě
vstoupí v platnost až 31. prosince 2017.
Z průzkumu poradenské společnosti Mazars vyplynulo, že zhruba polovina českých firem vnímá kontrolní
hlášení u DPH jako zbytečnou administrativní zátěž, u které převažují negativa nad klady.
URL|
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/schillerova-diky-kontrolnimu-hlaseni-stoupl-vyber-dph-o-10miliard_414662.html
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ČT 1

Daňový systém
str. 02

12:00 Otázky Václava Moravce

redaktorka
-------------------Proč se nedaří zjednodušit daňový systém a kdo se úspěšně vyhýbá placení daní? Už za okamžik s náměstkyní
ministra financí Alenou Schillerovou a ekonomy Petrem Janským a Liborem Duškem.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Velké množství výjimek. I to je jedna ze slabin tuzemského daňového systému. S daňovým poradcem Davidem
Hubalem jsem si povídal o tom, jak se žije daňovému poplatníkovi.
David HUBAL, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
-------------------Daňovému poplatníku v České republice se dnes žije věru krušně. Stíhá ho spousta povinností a současný
právní řád se mění tak často a tak rychle, že často ani nevíme, jaká povinnost nás bude stíhat zítra.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Přitom vlády vám slibovaly, že dojde ke zjednodušení daňového systému, respektive že bude přehlednější a
nebude docházet k daňovým změnám na poslední chvíli. Co je s těmi sliby?
David HUBAL, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
-------------------Vlády sice slibují, že ta věc bude jednodušší, nicméně heslo politika je, že slibem nezarmoutíš.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Je to možné ilustrovat na příkladu nějakého konkrétního zákona, kde i vy máte problém s jeho výkladem, tedy
obtížně se v něm vyznáte?
David HUBAL, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
-------------------Sám se nevyznám třeba v dani z příjmů, sám se nevyznám v dani z přidané hodnoty, což jsou ty nejzákladnější
daňové zákony, které dnes v této republice platí a naši činnost dopadají. Je to proto, že skutečně ty systémy
jsou velmi složité a jsou velmi často novelizovány.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Ten daňový balíček podle ministerstva financí, alespoň deklarací ministerstva financí, má daňový systém
zjednodušit, má zlepšit postavení rodin s dětmi v tom daňovém systému, dát jim větší výhody. Přináší je?
David HUBAL, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
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Nepřináší. U tématu, které se týká více peněz rodinám, tak novelizace přináší zvýšení slevy na dítě, o 200 korun
na první a 300 korun na druhé. Částky jsou v podstatě bagatelní. Zákon sice přináší možnost uplatňovat slevu
na manžela či manželku v případě, že uplatňujete výdaje paušálem, nicméně se jedná jen o nápravu dříve
udělaného nespravedlivého stavu, tedy o žádné velké zlepšení s dopadem do rodinných financí se rozhodně
nejedná. Daňový systém často nahrazuje sociální dávky a podle mého soudu i nesystémově. Proč já s relativně
slušnými příjmy mám pobírat příspěvek skrze daňovou pobídku na své děti? Já ho nepotřebuji. Pakliže bych
neuměl své dítě uživit, pak nechť mi stát poskytne sociální dávku.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Kolik máme daňových výjimek v těch základních daňových zákonech? Umíte je spočítat?
David HUBAL, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
-------------------Byť jsem daňový profesionál, tak říkám, že do tolika počítat neumím. Tolik je výjimek v daňových zákonech.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Ministerstvo financí slibuje vám, jako daňovým poradcům, nám jako daňovým poplatníkům, že zpřehlední
tuzemský daňový systém například úplně novým zákonem o dani z příjmů, který by mohl vstoupit v platnost za
3, za 4 roky. Bude to zpřehlednění daňového systému?
David HUBAL, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
-------------------Uvažovanou komplexní kodifikací zákona o daních z příjmů z pera ministerstva financí jsem poněkud zděšen.
Nový zákon podle mého soudu vůbec nepotřebujeme. Už ta samotná věc, že zákon je nový a že bude
nenovelizován je něco podobného jako horký sněhulák. Nový zákon přinese podstatně více novelizací, než by
přinášela potřeba novelizovat ten zákon starý.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Co byste tedy děla s tím současným třeba zákonem o dani z příjmu, aby ten současný zákon byl přehlednější,
nebyl tak zaplevelen?
David HUBAL, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
-------------------Postačilo by výt velmi ostrou tužku a řádně ho proškrtat.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Slova daňového poradce a člena vedení Unie daňových poplatníků České republiky Davida Hubala z rozhovoru
pro dnešní Otázky. Daňové změny se podle všeho stanou i klíčovým tématem letošní předvolební kampaně pro
volby do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční na podzim. Hlavním hosty dnešních Otázek jsou
náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. Vítejte. Hezký dobrý den.
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------Dobrý den.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------A vítám dva ekonomy. Petra Janského z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy v Praze. Vítejte. Hezký dobrý den.
Petr JANSKÝ, Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Dobrý den.
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Václav MORAVEC, moderátor
-------------------A vítám i Libora Duška z Vysoké školy ekonomické v Praze. I vám přeji hezký dobrý den.
Libor DUŠEK, Vysoká škola ekonomická v Praze
-------------------Dobrý den.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Navíc oba působíte v /nesrozumitelné/ na CERGE, tedy Národohospodářském ústavu. Paní náměstkyně,
nestačilo by vzít tu tužku a škrtat, jak říká David Hubal?
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------Myslíte ve vztahu k novému zákonu o dani z příjmů?
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Než dělat úplně nový zákon?
Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
-------------------Já si to nemyslím. Já si to nemyslím. My ten zákon tady máme od roku 93. Ten zákon byl více než 150 krát
novelizován. Přičemž bych ráda zdůraznila, že ne vždy z dílny ministerstva financí, on nebyl, on byl napsán v
roce, v hektické období roku 93, kdy vlastně došlo k revolučním změnám, bylo potřeba tady vytvořit nový zákon
a on nebyl postaven na dobrých teoretických základech a v důsledku toho dochází k tomu, že třeba různé
resorty si novelizují svoje právní předpisy, v důsledku toho se novelizuje nový zákon o dani z příjmu. A já
souhlasím z té předtáčky možná s jednou věcí, že už mu mnohdy nerozumí i ti, kteří se prostě prezentují jako
odborníci na tento zákon. Ten zákon je nepřehledný.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Oni ale zase říkají, že když bude úplně nový, že se bude zase dělat výklady. Dává z vašeho ekonomického
odborného hlediska psát úplně nový zákon o dani z příjmu?
Libor DUŠEK, Vysoká škola ekonomická v Praze
-------------------Já jsem k tomu dosti skeptický, protože ten důležitý problém, o kterém byla také řeč, je to obrovské množství
výjimek, jo. Jenom pro ilustraci, když si jenom prohledáte současné znění zákona, kolikrát se tam objevuje
slovní výraz s výjimkou, tak je to 199 krát. V té první verzi zákona z konce roku 1992 to bylo jenom 40 krát.
Neustálými novelizacemi ten počet výjimek roste a ony se tam nedostaly náhodou.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Takže byste taky jenom škrtal a nepsal nový zákon?
Libor DUŠEK, Vysoká škola ekonomická v Praze
-------------------Ono je to... No, tam jsou, jsou dvě možnosti, jak se na to dívat. Jedna je ta, že prostě reálně lidé chtějí mít v
zákonech výjimky, protože každý by si rád něco uzmul, nějakou trochu daňovou úlevu pro sebe, politici tomu
velmi rádi naslouchají, a proto tam ty výjimky vnáší. A problém je, že často se právě ty výjimky schvalují jedna
po druhé a díky tomu v nějakém tom lobbistickém boji se ta konkrétní výjimka prosadí. Kdybychom se dokázali
nějak jako uzavřít nějaký, novou společenskou daňovou smlouvu nebo nějaký prostě kompakt, ve kterém si
řekneme, vzájemně se těmi výjimkami jenom poškozujeme, každý si něco z toho urve, v důsledku toho pak
ostatní beztak musí platit vyšší daně a celý ten systém je jenom komplikovanější, nákladnější, všechny nás
zatěžuje a pojďme je nějak plošně zrušit, to by byla cesta. Jestli nový zákon tohleto dokáže přemoci, tu
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politickou logiku toho neustálého vkládání nových výjimek, pak by ta šance byla. Ale to znamená, že někdo
musí bouchnout do stolu a politicky ho držet.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------A o tom bouchnutí do stolu bude řeč ve druhé hodině Otázek. Přepněte si na čtyřiadvacítku, kde pokračujeme.
redaktorka
-------------------Daňový ráj a daňové peklo. V pokračování diskuse náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové a ekonomů
Petra Janského a Libora Duška po stručných zprávách na programu ČT24.

Rozhovor s Milanem Chovancem a Stanislavem Polčákem
22.1.2017

ČT 1

str. 01

12:00 Otázky Václava Moravce

Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Čeho nebo koho se máme bát? Jak Česko bojuje proti terorismu a hybridním hrozbám? A co vůbec jsou
hybridní hrozby? Jaké zbraně mohou lidé použít a kdy je smějí použít? Stává se z české holubice jestřáb? A co
na to Brusel? Nejen o tom v úvodním duelu ministra vnitra, statutárního místopředsedy ČSSD Milana Chovance
a europoslance, místopředsedy starostů, Stanislava Polčáka. Daňové ráje a daňová pekla. Jak fungují či
nefungují? Jak se rozběhla elektronická evidence tržeb a kterým číslům o výběru daní věřit? A proč se po letech
mluvení o složitosti daní vše jen dál komplikuje? Témata pro náměstkyni ministra financí Alenu Schillerovou a
ekonomy Libora Duška z Vysoké školy ekonomické v Praze a Petra Janského z Institutu ekonomických studií
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. I to jsou témata, o kterých bude řeč po dnešních Otázkách. S
nadhledem a v souvislostech. Vítejte a hezké nedělní poledne vám všem, divákům jedničky, zpravodajské
čtyřiadvacítky České televize, hezké poledne z observatoře Žižkovské televizní věže. Migrace ustoupila do
pozadí, naopak obavy z terorismu právě v souvislosti s migrační vlnou jsou v popředí. Statistiky tuzemského
ministerstva vnitra naznačují, že běženci nemají o Českou republiku zájem. Loni požádalo o azyl 1 475 cizinců,
o 50 míň než v roce 2015. Migrace a rizika terorismu jsou důvody k co nejsilnější a nejjednotnější Evropě,
alespoň pro předsedu Evropské Jeana-Clauda Junckera. Ve středu v Evropském parlamentu Juncker pronášel i
tato slova.
Jean-Claude JUNCKER, předseda Evropské komise /EK/, 18.1.2017
-------------------Musíme přesně vědět, kdo prochází našimi hranicemi, musíme lépe kontrolovat, kde se tito lidé pohybují a
musíme systematicky sledovat lidi, kteří bez víza překračují naše hranice.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v týdnu apeloval na členské země unie, aby se zapřičinily o
to, že do konce června bude provozuschopná společná azylová agentura. Ta má podle loňského návrhu
Evropské komise zajišťovat sbližování procedur unijních států při posuzování žádostí o azyl. Prvními hosty
dnešních Otázek jsou ministr vnitra České republiky, první místopředseda sociálních demokratů, Milan
Chovanec. Vítejte po čase. Hezký dobrý den.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Dobrý den vám i divákům.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------A hezké poledne přeji i prvnímu místopředsedovi Starostů Stanislavu Polčákovi, který je zároveň i poslancem
Evropského parlamentu. Hezký dobrý den. Vítejte.
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Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Hezké odpoledne.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Pane ministře, co musí Česko udělat proto, aby do konce června fungovala ta společná azylová agentura?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Tak společná azylová agentura je jeden z kroků, střípků, které ta Evropa se o ni dlouho pokouší. My jsme
připraveni se do toho systému zapojit. Už v současné době máme vyslané experty do zemí, kde tyto problémy
nastaly. Jsme připraveni na tom participovat, ale ten problém to nevyřeší. To je opravdu jeden fragment, který je
potřeba doplnit a dodělat.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Myslíte, že se na něj klade příliš velký důraz i v souvislosti s maltským předsednictvím Evropské unii?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Když jsme teď měli možnost se podívat, slyšet a vidět tedy slova pana Junckera, tak říká to samé, co říkali Češi
před dvěma lety. Je velká škoda, že se to vždycky zpozdí o nějaký ten rok a je potřeba, abysme byli primárně
schopni hlídat hranici, kdo k nám přichází. Bez toho můžeme dělat, co chceme. Bez návratové politiky, bez
dohody se státy, odkud ti lidé přichází, a mnohdy jsou bezpečné země, které si odmítají brát své občany, jako
například Tunisko.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Může v tom ta společná azylová agentura pomoci?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Já se obávám, že to je opět pouze, že jsou to těšínská jablíčka a když se podíváte na ten návrh, který tam je,
tak opět se vracíme k systému povinných kvót, který už i dokonce pan Juncker jednou odmítl. Já už nevím tedy,
co vlastně platí. Platí jedna jediná věc, Češi proti kvótám jsou, nikdy je nepřijmeme a nikdy v tomto systému se
nebudeme pohybovat.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Vadí vám tedy, že znovu s maltským předsednictvím se vracejí ony kvóty na přerozdělení migrantů do hry.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Víte, co je signifikantní pro tu Evropu? Že právě Malta byla první země, kde se systém kvót před lety použil a
nezafungoval. Malta byla první země, kde se tento pokus tehdy ověřoval. Ani tam nezafungoval. Tehdy mělo
snad odejít 8 lidí na Slovensko, dodneška tam nedošli. To znamená, je to naprostá utopie. A když se podíváte
na směr migrantů do Evropy, do České republiky nemíří a nemíří sem hlavně proto, že ví, že tu vymáháme
evropské právo, že budou zadrženi, že se k nim budeme chovat přesně podle systému, který Evropa si vytvořila
a my na tom prostě budeme trvat a neustoupíme z toho. Systém prověřování těch lidí, když je začnete
prověřovat, tak se vám nikdy nepovede ten proces dokončit a ti lidé zmizí. To znamená, celý ten systém, tak jak
je nastaven, je dysfunkční. Říkáme to dva roky a bohužel, bohužel. Já nevím proč. Já už tomu nerozumím.
Evropská komise se neustále vrací k tomu, k tomuto modelu. My potřebujem Evropskou unii, ale potřebujem
akceschopnou komisi a tady já se bojím, že to tak prostě není.
Václav MORAVEC, moderátor
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Těšínská jablíčka. Je za to možné označit tu společnou azylovou agenturu, která by měla do června vzniknout,
pane europoslanče?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Tak v řadě s tím, co říkal pan ministr, já v tomto ohledu musím souhlasit, protože Evropa si ještě nesplnila ty své
domácí úkoly. Na druhou stranu, pokud tato azylová agentura pomůže řešení problému, dejme jí šanci. Pan
ministr to říká.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------A pomůže?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------No to já nemám virguli, nejsem schopen to říci. Na druhou stranu soustřeďme se...
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Počkejte, vy jste poslanec Evropského parlamentu a do půl roku něco má vzniknout a vy mi řeknete, že nemá
virguli?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Ne, nemám. Protože podívejte se, pokud si Evropa dala například povinnost přerozdělit určitou kvótu uprchlíků,
tak přerozdělila nějakých 10 tisíc lidí. Takže ani to, co si uložila legislativou, jsme velmi tvrdě schvalovali, byli
jsme tam mnozí z nás proti, tak nakonec stejně ve výsledku, byť je to platná legislativa, nefunguje. Zaměřme se
na ty nástroje. Jeden z nich řekl pan ministr, je určitě návratová politika a repatriační dohody. Evropská unie
nemá například uzavřenu repatriační dohodu s Marokem. To je jedna z těch zemí, kde je ten migrační proud
velmi silný. S Marokem mají uzavřené repatriační dohody pouze 6 členských států EU. To je naprosto bídné
číslo z 27 nebo 28 členských států. Druhá věc. Sledování osob. To řekl pan ministr velmi správně. Jeden z těch
nástrojů, jestliže tady někdo vstupuje, žádá o ochranu, měl by být povinen strpět vyšší míru jaksi dohledu. Já se
nebojím dokonce říct i pojmu sledování, protože on představuje bezpečnostní riziko, vstupuje do země, není
prověřen, tak ať se ti lidé někde hlásí, dokonce někteří nechť mají klidně i náramky, které teda je budou jaksi
lokalizovat. Tyto věci, tyto reálné nástroje potřebujeme.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------A tomu nemůže přispět ta společná azylová...?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Může. Může. Ale to provedení evropské, musíme teda velmi nad tím jaksi držet ochrannou ruku, aby skutečně
mělo ty reálné výsledky. Já jsem zatím teda doposud k tomu skeptický, ale chci tomu pomoc. Nejsem ten, který
by to chtěl od začátku pranýřovat a kritizovat.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Pane ministře, když mluvíte o jednom ze střípků v souvislosti s tou společnou azylovou agenturou, když tady
pan europoslanec říká, že například Evropská unie jako taková nemá uzavřenou smlouvu s Marokem, nakolik
tlačíte vy jako ministři vnitra členských států Evropské unie na to, aby se šlo i po těch dalších střípcích?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Já jsem před rokem na jednání tenkrát myslím, že to bylo v Bruselu, vyřkl možná kacířskou myšlenku, ale mně
se dodneška líbí. A to je ta, že země, které si nechtějí brát své vlastní občany, a jedna ze zemí, tady pan kolega
ji jmenoval, další je Tunisko, které například dodneška nemá systém otisků prstů. Oni nejsou schopni de facto
říci, jestli to nebo není jejich občan, těmto zemím se musí zastavit finanční evropská pomoc. Není možné...
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Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Může se to teď stát?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------No musí se to stát.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------A stane se to?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------No jestli budem vytvářet neustále agentury a budem vytvářet nové papíry, nová lejstra, nové úřady. Víte, co je
konkrétní opatření? Český policista v Makedonii, český policista v Maďarsku, český policista v Srbsku, český
policista v Řecku, v Itálii. Tam naši lidé plní úkoly a tam jsou i zájmem České republiky ale i té Evropy. To jsou
ta konkrétní opatření. My musíme hlídat vlastní hranici. Víte, co bylo nejvíc frustrující pro naše lidi? Když stáli ve
frontě přes přejezd přes celnici, čekali, až budou odbaveni a vedle šel nekonečný proud uprchlíků bez jakékoliv
kontroly. Tam končí důvěra lidí ve stát. A to musíme obnovit. My musíme být...
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Počkejte, ale to už jsem si myslel, že po těch mnoha měsících se toto změnilo.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------To se změnilo jenom proto, že se zastavil migrační tok přes Makedonii. Nebýt toho, že Makedonie uzavřela
dveře, nebýt dohody s Tureckem, nebýt toho, že se dneska tedy část těch migrantů hromadí v Řecku, tak by ten
proud samozřejmě pokračoval.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Bez toho, aniž vy...
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------A díky maďarskému plotu například.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Aniž bychom snímali těm běžencům otisky prstů a měli je registrovaný?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Před těma dvěma lety prověrka v některých, zlí jazykové říkají, že některá bezpečnostní prověrka probíhala, jste
terorista, nejste, běžte, jo. To prostě musí skončit.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Ale počkejte, já si myslel po těch dvou letech, že se to změnilo.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Dneska se to výrazně zlepšilo ale jenom proto, že ten proud migrantů ustal. Já nevím, jaká je situace dneska v
Itálii. Já jsem trošku skeptický, jestli všichni ti, kteří přicházejí z lodí, jestli opravdu jsou úplně precizně
monitorováni. Myslím si, že ne dostatečně. A znova připomenu jedno číslo budiž to memento do budoucna.
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Pouze necelých 30 % lidí, kteří prošli celou tou Evropou a skončili na severu Evropy, ve Švédsku a v Dánsku a
v těchto zemích, pouze 30 % prošlo nějakým skenem. Oni nám protekli tou Evropou a to bylo to, proti čemu
jsme bojovali. Ne, že nechceme pomáhat, potřebným asi ano. Otázka, kolik těch potřebných je. Ale vědět, koho
tu máte. Vy si přeci nepustíte k sobě domů člověka, o kterém nic nevíte a ta Evropa se musí chovat stejně.
Nebo jí ty lidi přestanou věřit a budou hledat radikální řešení a bude to vina naše.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Mohou ještě poslanci Evropského parlamentu výrazně tlačit na Evropskou komisi, aby to řešení bylo koncepční,
nešlo jenom o společnou azylovou agenturu, ale například abyste tlakem donutili Evropskou komisi, aby
nečerpaly evropskou pomoc ty státy, které nemají uzavřeny smlouvy, které umožňují repatriaci?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Mohou, mohou. A zrovna ten jeden prvek, který řekl pan ministr, tak já jsem použil i v některých svých
projevech. Opravdu ty státy, které nepřistoupí na diplomatický tlak unie a jaksi nepodlehnou i tomu našemu
tlaku v oblasti repatriačních dohod, tak nemohou čerpat takový rozsah pomoci. U Tuniska je to trochu složitější
problém, protože to je jedna z mála zemí, která má skutečně demokratický charakter vlády. To znamená, měli
bychom ale i na ni samozřejmě ten diplomatický tlak uplatnit. Na druhou stranu musíme diferencovat mezi
například Libyí nebo například jinými státy. Ale abysme jenom nekritizovali. Ten tlak, jak Evropského
parlamentu, tak i členských států, skutečně vyústil již v řadu opatření. Unie dosáhla dohody s Tureckem, která
prostě v tuto chvíli funguje. Řekl to i pan ministra. Já s tím souhlasím.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Otázka je, co bude, až Turecko definitivně zjistí, jaká jsou víza. Co je s vízy.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------To je druhá věc. Zatím to... Tam si myslím, že jsou členské státy v tomto smyslu taky velmi na tahu, protože oni
jsou ty, které potom mají ten, ten prst na spoušti. Ale druhá věc.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Kdy bude dohoda s Marokem?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------No to já opravdu netuším. To já opravdu nevím.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Tím tlakem...
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Samozřejmě my po tom voláme, já jsem o tom hovořil taky několikrát v parlamentu. Ale to je tak trochu, to teče,
že jo, toho si bohužel mnoho lidí nevšímá.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Myslíte, že letos to nemůže být?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Nevím. To je věc na úřad paní Mogherini, jak moc je ona akceschopná. Samozřejmě my můžeme na to tlačit,
ale dohody nedosáhneme. To musí i unie, řekněme, jakýmsi snad i vydíracím potenciálem prostě vůči Maroku a
ostatním státům uplatnit. Ale já jsem chtěl říct ještě jednu věc.
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Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Já se omlouvám, ale o tomhle tématu se s paní Mogherini a s jejím týmem bavíme rok a půl. Rok a půl. A my už
nemáme čas prostě.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Pane ministře, ale to je taky otázka úspěchů a výsledků naší diplomacie. Přece za to jste zodpovědní i vy
jakožto představitelé výkonné moci. My si neustále stěžujeme, jak je na nás Evropa zlá, ale my tam máme své
postavení, svou váhu. Proč nezískáváme na naše pozice i pozice ostatních členských států? To je vaše
odpovědnost.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Pane poslanče, já jsem si vyslechl tolik nehezký věcí v rámci migrace, kdy jsme hájili, že nebudou kvóty, od
členských zemí, že opravdu vím, o čem ta řeč je. Bohužel mně někdy přijde, že v tom Bruselu ten čas plyne
jinak. To není kritika vaše. Já dokonce znám vaše vystoupení, vaše vyjádření a s mnoha z nich souhlasím. Já s
tím nemám problém. Ale už opravdu, už je za minutu dvanáct. Ta migrační krize, která přišla, odezněla. Otázka
na jak dlouho. A je velká otázka, až přijde další migrační vlna, a ona přijde. Prostě odněkud. Ten svět takový je
a bude. Abysme byli lépe připraveni. Já se bojím, že promrháme ten čas.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Rozumím. Já jenom jedno opatření, které myslím, že bychom sdělili, že Evropa skutečně něco udělala. I tlakem
evropských poslanců došlo k posílení složek při vnější ochraně. Není to samozřejmě asi hitparáda, není to nic,
na čem bychom mohli úplně jásat, nejsou to desetitisíce lidí, kteří by střežili tu hranici, ale došlo tam k
výraznému navýšení peněz pro ochranu vnější hranice.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Když tady byla řeč o kvótách, my jsme ve středu z úst předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera
slyšeli slova o, cituji, nutnosti solidarity členských států unie při řešení důsledků migrační vlny a
znovusjednocení Evropy. Konec citátu. Systém uprchlických kvót sice zůstal u ledu, český postoj však kritizoval
koncem minulého týdne v rozhovoru pro Českou televizi někdejší německý ministr zahraničí Klaus Kinkel. Tady
jsou jeho slova.
Klaus KINKEL, bývalý německý ministr zahraničí, 14.1.2017
-------------------To, co jsme zde nepochopili, a to říkám zcela upřímně, je to, že Česká republika kategoricky odmítla plánované
kvóty, i když by to pro vaši zemi neznamenalo příliš mnoho uprchlíků. To určitým způsobem poškodilo vzájemné
vztahy a navíc celková uprchlická otázka připravila Evropu, řečeno básníkem Heinem, o klidný spánek.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Jinými slovy zdá se, že letos se tedy, pane ministře, nevyhneme opět diskusi o kvótách? Chápu to správně, že
opět budete trávit desítky hodin s tím, jestli kvóty ano nebo ne?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Já se obávám, že o klidný spánek nás připravil postoj některých členských zemí, kteří bezbřeze vítaly migranty
bez toho, abysme byli schopni vysvětlit našim občanům, že jsme schopni to bezpečnostně zvládnout. Tím jsme
je připravili o ten klidný spánek a tady se, tady se určitě tedy pan ministr nebo exministr německý mýlí. A kdyby
se přijala metoda dodržování evropského práva, tak ten problém není. My pro ty kvóty prostě nebudeme. To je
holá utopie, holý nesmysl a my politiku pštrosa, tedy strčit hlavu do písku a počkat, až přejde, dělat nebudeme.
To je prostě holý nesmysl. Říkal to i pan kolega. 6,4 % lidí bylo realokováno v rámci povinně nepovinných kvót,
že v první fázi to byla jakási nepovinná, nepovinný přístup a následně jsme k tomu byli donuceni hlasováním,
tak ty členské země, které nás kritizovaly, které nás ostrakizovaly, přijaly 6,4 % lidí.
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Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Teď narážíte na které členské země?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Vždyť se podívejte, tam si to plní snad Německo, jinak snad nikdo. Možná Švédsko. Všechny ostatní země,
které se předháněly, kolik tedy lidí přijmou, tak to neplní.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Proto nemusíme ani my plnit ten dobrovolný závazek, ke kterému jsme se zavázali, těch zhruba 1 500
běženců?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Ale my budeme plnit své závazky, pokud je bude možné plnit. Já jsem tady před chvílí říkal, a trváme na tom, že
nebudeme přijímat migranty, které bezpečnostně neprověříme. Teď jsme se pokoušeli opět někoho prověřit, než
je ty lidi prověříte, oni nestrpí tu bezpečnostní prověrku, nevytrvají do jejího konce, někde se rozplynou a zmizí.
My už je nejsme schopni...
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Jinými slovy myslíte si, že letos nepožádá nikdo v rámci toho dobrovolného závazku zhruba 1 500 běženců o
azyl?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Jestli požádá nebo nepožádá, já nevím, v každém případě prostě sem nepustíme nikoho, koho neprověříme. To
je jednoznačné stanovisko České republiky. A buď ti lidi strpí naše podmínky anebo tu nemůžou bejt.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Pane europoslanče, měla by Česká republika na základě toho svého dobrovolného závazku opravdu těch 1 500
běženců přijmout v tom letošním roce?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Pokud je to závazek, který vyplývá z evropské legislativy, tak ano. Ale samozřejmě za podmínek, které říkal pan
ministr. Prostě nemůžeme kritizovat jiné členské státy, že si neplní své závazky a zároveň i my je neplnit. Na
druhou stranu musí tam být podmínkou skutečně to bezpečnostní prověření. Navíc ta legislativa skýtala i
možnost, jak se z toho jaksi vyvinit. Takže i tu je třeba prostě případně zkoumat. Já osobně si myslím, že pan
ministr by měl klást důraz v debatě s ostatními kolegy z těch, zejména z Itálie, z Řecka, aby dostávali opravdu
kompletní podklady o tom člověku, které mají a aby je byli schopni systémem i našeho vojenského a jiného
zpravodajství prověřit. Protože opravdu ten, kdo není takto prověřen, nemůže být realokován do české kotliny.
To je jednoduché.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------A myslíte si, že i ten letošní rok bude rokem zase diskuse o kvótách, kdy jsme na konci minulého roku měli
pocit, že to je mrtvé téma a teď se tedy s maltským předsednictvím kvóty vracejí?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Mrzí mě, že se to s maltským předsednictvím vrací, protože zatím ani ty dosavadní legislativní nástroje nemají
žádné výsledky a já se modlím za to, aby ta diskuse nebyla opětovná, nikam nevedoucí.
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Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Myslíte, že Evropský parlament to říká dostatečně hlasitě, aby Jean-Claude Juncker, jako šéf Evropské komise,
i maltské předsednictví, nevrátilo kvóty do hry?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Ne, neříká, říká to opačně. Tam ta většina je nastavena dneska tak, že samozřejmě je tam většina parlamentů,
která si přeje přerozdělovací kvóty. To je realita.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Ta realita je, bohužel, Malťané to avizovali dopředu. Slovenské předsednictví se pokoušelo o jakýsi hybridní
model solidarity, kdy by některé země přispívaly zrovna těmi policisty na hranicích, penězi do zemí původu,
odkud ta migrace přichází a nám tento návrh nevadil, my jsme s těmi Slováky na něm spolupracovali. Bohužel
Malťané vypadá, že to hodí do koše a vrátí se k tomu neosvědčenému, tedy k těm přerozdělovacím
mechanismům.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Může se tedy Česká republika teď zpětně připojit ještě ke Slovensku, pokud Malta bude tlačit na opět kvóty a
jejich dodržování?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Víte, co je problém, Slováci podali ten návrh na tu žalobu, já nevím, jestli před rokem nebo před poměrně
dlouhou dobou, zatím není rozhodnuto. A v těchto věcech by tedy, si myslím, ty soudní orgány měly být alespoň
v rámci nějakých předběžných opatření aktivnější. Protože pokud se o té věci bude rozhodovat dva tři pět sedm
let, no tak ta migrační vlna, které se to týká, už dávno nebude, že jo. Takže my jsme schopni, já za sebe říkám,
že přijmem veškerá opatření legislativního charakteru v rámci evropské i českého práva, abychom tomu
zamezili, ale doufám, že budem efektivní.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Já na to musím reagovat, protože pan ministr má opět pravdu. Musím tedy říci, že s podivem, že předseda
Evropského soudního dvora oznámil, že tedy o této žalobě bude rozhodnuto pravděpodobně na konci letošního
roku. To znamená, na konci roku 2017 ten výrok už bude v zásadě akademický, protože prostě máme tak
daleko od uplynutí té, toho předmětného období, kdy se o tom tedy jednalo a bylo to předmětem velkých sporů.
My potřebujeme, aby...
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Nemůže ten akademický výrok být ale, řekněme, i tlakem pak na další předsednické země, protože na Maltu už
se to tedy nestihne, ale na další předsednické země, aby ty povinné kvóty nevracely znovu do hry?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------No to jedině v případě, že to, že ta žaloba bude úspěšná. Pokud bude neúspěšná, tak bude přesný opak. Takže
my potřebujeme, aby v těch kruciálních okamžicích nebo v těch zásadních, klíčových věcech ten orgán, který
má chránit i členské státy, to znamená Evropský soudní dvůr, aby rozhodoval prostě rychleji. Mně připadá toto
řízení, které bude na hranici dvou let, prostě opravdu neadekvátně dlouhé.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Ale nemůžete jako europoslanci narušovat nezávislost soudního dvora Evropské unie.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Plné znění zpráv
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Ne. Ne. V žádném případě.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Záleží to čistě na soudním dvoru.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------To je tabu v Česku i v Evropské unii.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Uprchlíci se do Evropy dostávají buď balkánskou trasou přes Řecko nebo severoafrickou přes Itálii. Poté, co se
Evropská unie, jak tady už o tom byla řeč, dohodla s Tureckem, ta balkánská trasa je prakticky uzavřena. Letos
do Evropy zatím přišly 3 tisíce lidí. 2 300 přes Itálii a 700 přes Řecko.
redaktorka
-------------------Největší vlna běženců zaplavila Evropu v roce 2015. Úřady v onom roce odhadly množství uprchlíků na více než
jeden milion lidí. V meziročním srovnání šlo o téměř pětinásobek. V loňském roce začalo imigrantů do Evropy
opět ubývat. Jejich počet činil podle odhadů 360 tisíc.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Pane ministře, co tedy bude s těmi vízy Turecku? Česká republika bude pro zrušení vízové povinnosti, protože
říkáte, že dohoda s Tureckem funguje, balkánská cesta je uzavřená.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------No, to je sice hezké. Turecko mělo zhruba 75 asi podmínek, které mělo splnit. Já si stále myslím, že minimálně
10 splněno není a Turecko začalo koketovat například s trestem smrti a s dalšími věcmi, které nepatří do
evropského civilizačního prostoru. To znamená, za nás, za mě teď, a myslím si, že to bude za českou
diplomacii, je naprosto nezbytné, aby bylo splněno těch 11 podmínek, které splněny nejsou a já si myslím, že
nebudou. To znamená, s Tureckem se...
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Turecko se tedy nepřiblížilo zrušení víz s členskými státy?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Já si myslím, že se tomu stále vzdaluje teda osobně.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Já naprosto souhlasím, protože dokud nebude splněna poslední podmínka stanovená a vyplývající i dokonce z
dohod s Tureckem, oni na ně sami přistoupili, tak dokud nebudou splněny, tak nemůžeme hovořit o uvolnění
vízového režimu. Já si nemyslím, že by se to příliš dotklo České republiky. Ale zděšení je z toho především ve
Francii a v Německu. Tyto státy si musí uvědomit, jakému riziku budou čelit. Pro nás je také podstatné, že...
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Bude to podobná pak podle vás migrační...
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------To nebude asi migrační vlna, ale samozřejmě ti lidé budou cestovat do Německa a je otázka, jak jsou německé
orgány potom schopny vyhostit ty, kteří už nebudou splňovat ten dlouhodobý pobyt. To znamená, že tam budou
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vlastně nad rámec stanovenou právním předpisem. Ale důležité je podstatné říct, že opravdu Turecko se
vzdaluje pojetí právního státu, tak jak jej vnímáme u nás v Evropě. Myslím si, že by tam naopak některé
podmínky ještě měly přibýt do toho seznamu.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------A o tom uvažujete vy v rámci evropského...?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Toto musí samozřejmě nastolit Evropská komise, toto téma. Ale jestliže je pranýřováno Polsko, a já si myslím,
že v mnoha ohledech prostě poměrně důvodně, ten Ústavní soud skutečně je jaksi pošlapáván v Polsku, podle
mého právního názoru, tak to, co se děje v Turecku, to se vůbec nedá s Polskem srovnat. Takže Evropská
komise anebo orgány Evropské unie by měly zvážit, zdali by naopak nevyslaly signál vůči Turecku, že toto je
skutečně nepřípustné z pohledu uvolnění vízového režimu.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Co by tím signálem mělo být, když nebudete tak mlhavý, vyslat signál?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------No musí to pět udělat asi vysoký úřad paní komisařky Mogherini.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Je potřeba Turecku velmi natvrdo říct, že bez splnění těch podmínek ta dohoda v tomto parametru prostě není
možná naplnit. A víte...
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------A my jsme připraveni na to, že ta dohoda z turecké strany nebude plněna a že se migrační toky mohou opět
zvýšit?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Tak samozřejmě já doufám, že ta Evropa nespí. My máme vyslané své experty právě v Řecku a v Itálii. Řecko
je země, kam míří migranti právě z Turecka. Naši lidé tam jsou přítomni a my jsme připraveni tomu Řecku
pomoc. Ale Řecko musí mít chuť a odvahu. Dovolte mi ještě jednu věc. Turecké menšiny v Rakousku, kde na
počet obyvatel tedy Rakušanů si myslím, že ta turecká menšina je největší. A podívejte se na Německo,
podívejte se, co se tam dělo v době Erdogana, v době puče nebo co to vlastně bylo, tak spousta Turků s
rakouským a německým pasem vyjadřovala naprostou podporu Erdoganovi. Je velká otázka, jestli to nechává
klidné bezpečnostní složky těchto zemí. Já tam být ministrem vnitra, tak mě to klidným nenechává a po té
debatě s nimi jsem přesvědčen o tom, že to i oni vnímají jako vážné riziko. Pokud by se to změnilo na volný
pohyb tedy lidí z Turecka do těchto zemí, tak to opravdu zvyšuje bezpečnostní riziko právě těch tureckých
komunit.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Podle vás je tedy nepravděpodobné, že by letos došlo ke zrušení vízové povinnosti s Tureckem.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------No, pokud, pokud to nebude chtít Evropa za každou cenu vyměnit za jakýsi pseudoklid v rámci migrační krize,
tak ne. A my za těchto podmínek, já za sebe, za ministerstvo vnitra...
Václav MORAVEC, moderátor
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Byste to nevyměňoval.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Nevyměňoval a budeme zásadně proti.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Ony aktuální statistiky ministerstva vnitra, kdy se podíváme na migrační toky v Evropě, tvrdí, že loni o azyl v
České republice požádalo 1 475 cizinců, což je o 50 méně než v roce 2015. Nejčastěji chtěli azyl v tuzemsku
získat občané Ukrajiny, kteří podali 506 žádostí, pak následují občané Iráku se 158 žádostmi, na třetím místě
byli občané Kuby s 50, promiňte, s 85 žádostmi. Pane ministře, očekáváte, že v letošním roce budou tato čísla
takhle nízká?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Já si myslím, že jsou velmi nízká. My v současné době řešíme jiný problém a to je migrace za prací, tedy
migrace lidí, kteří přicházejí buď ze třetích zemí anebo tedy přicházejí ze zemí Evropské unie, jak je Polsko,
Rumunsko, Bulharsko. A začínáme řešit problematiku právě zhoršující se bezpečnostní situace v některých
oblastech v České republice, řešíme dva pilotní projekty. Jedno je na Plzeňsku, jedno jsou Kvasiny a dejme
tomu oblast, na Rychnovsku, přesně tak. A tam je velký problém v rámci přestupků, kdy například na Plzeňsku
se meziročně zvedly o 50 %, v Kvasinách o 400 %. A my chcem vyslat jasný signál i těm lidem, kteří přicházejí
za prací, že tady musí dodržovat české právo, český zákon. A byl bych...
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Já se jen omlouvám, že jsem alergický na to sousloví vyslat signál, protože to vypadá, jak kdybyste byli
náčelníci Apačů a posílali nějaké kouřové signály.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------My je vysíláme velmi hlasitě a velmi viditelně.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Ano, pane ministře, co to bude konkrétně tedy?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Zvýšená represe z jedné strany, samozřejmě kontrola ubytoven, kontrola dodržování pravidel silničního
provozu, dodržování zákonů jako takových a vedle toho já bych velice rád, a připravujeme na to velmi rychlou
akci s ostatními ministry, abychom našli partnery v těch firmách, které tito lidi zaměstnávají. A pokud chtějí
dovézt dalších 100 tisíc zaměstnanců za prací, tak si musí uvědomit, že pokud ten člověk chodí s jejich znakem
na oblečení, na montérkách, že pokud páchá přestupky, že kazí jméno i té firmy. To znamená, já volám po
určité společenské zodpovědnosti těch firem ve vztahu k České republice. A nemůžu přijmout argument, že to je
problém státu. Tak to prostě není. Nebo jenom státu. Omlouvám se.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Tedy vy očekáváte, že těch žadatelů o azyl v tom letošním roce bude podobně málo, jako to bylo v roce
loňském, tedy neočekáváte, že i kdyby došlo k posílení nebo zvýšení migračních toků v Evropě v letošním roce,
tak že by Česká republika se stala jednou z cílových destinací, to nečekáte?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------My jsme pouze cílovou destinací, podle našich analýz, pokud by se zvedla migrační vlna z Ukrajiny, ale nejsme
cílovou zemí pro migrační toky právě z oblasti Sýrie, Turecka nebo dejme tomu Afriky přes Itálii. To znamená,
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pro nás by byl zásadní problém, pokud by se například ještě více rozhořel konflikt na Ukrajině, pokud by
opravdu začaly mířit desítky stovky tisíc Ukrajinců do Evropy.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------O tom jste mluvil už v loňském roce tady v Otázkách.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Ano. Ano.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------O možné statisícové migrační...
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------My jsme měli odhad 50 tisíc v tom konečném čísle. A zatím tomu nic nenasvědčuje. Já tu nechci, prosím pěkně,
vysílat nějaké poplašné zprávy.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Ono z těch aktuálních dat ministerstva vnitra, které máme jako Otázky k dispozici, vyplývá, že počet žadatelů o
azyl z Iráku v loňském roce meziročně vzrostl o 120 a že ten vzestup je možné přičíst projektu k přesídlení
křesťanských uprchlíků z Iráku, který vloni začal a do země díky němu přišlo 89 běženců. Vláda ten program
zrušila poté, co část běženců odešla do Německa a část zpátky do Iráku. Nebudete ten program letos
obnovovat?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Za mě určitě ne a nevidím k tomu žádný důvod. Část těch lidí je zpátky doma, část je v Německu, dodneška se
s německými orgány přetahujeme o tom, jestli nám je vrátí nebo nevrátí. Část jich tady zůstala a nějak se
integruje. Nemyslím si, že je potřeba v tom projektu pokračovat.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Když se tady ještě bavíme o společné evropské azylové agentuře jako jednom z řešení oné migrační politiky
jednotné Evropy, tak Rakousko se chystá posílit kontroly na hranicích se Slovenskem a v Brennerském
průsmyku spojujícím Itálii s Rakouskem. Nakolik tyto aktivity jednotlivých členských zemí mohou, pane
eurospolanče, jít proti té společné politice a opět drolit Evropu,
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------No samozřejmě oslabování Schengenu není v našem zájmu. To je nepochybné. Na druhou stranu tyto státy,
pokud chtějí kontrolovat své hranice a nebudou příliš bránit obchodu, tak si myslím, že toto řešení je
akceptovatelné po určitou dobu.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Takže vám to nevadí, že teď, když ze Slovenska přicházejí běženci do Rakouska...
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------No samozřejmě, že mi to vadí, protože bych byl nejradši, kdyby fungoval schengenský systém, ale je to je v tuto
chvíli utopie. Když jedete, já jsem zrovna jel nedávno z Rakouska do Německa, a tam tu kontrolu podstoupíte
tím způsobem, že vlastně jedete velmi pomalu v jednom pruhu na dálnici, oni si vás nasnímají, vyhodnotí v
průběhu té kolony, je to na nějakých 15 minut, a zjistí, jestli prostě představujete nějaké riziko. Je to samozřejmě
taková namátková kontrola. Toto si myslím, že nám nemůže zas tak dramaticky vadit. Já se ale ještě chci
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vyjádřit na margo toho, co říkal pan ministr v předchozí části, protože on trochu relativizoval tu dohodu s
Tureckem. Já musím říci, že podle počtů, které jsou uváděny právě evropskými agenturami, tak tato dohoda
skutečně funguje. Když srovnáte letošní období, první týden v lednu, s tím, které bylo loni, tak do Řecka
přicestovalo 22 tisíc lidí oproti tomu, že v letošním prvním týdnu lednovém je to 430. To znamená, tato dohoda,
ať si o ní myslí, kdo chce, co chce, funguje. Naším základním rizikem je to, že jsme vázáni v zásadě pouze na
ni. Jinými slovy my nemáme plán B. Vy se mě zase zeptáte určitě, co pro to mohu udělat, ale Evropský
parlament nemá bohužel...
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Chci se zeptat právě, co pro to můžete udělat?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Já jako evropský poslanec jsem samozřejmě malé kolečko v celém soukolí a Evropský parlament nemá v
zásadě žádné návrhové právo. To návrhové právo mají ostatní orgány Evropské unie, zejména teda Evropská
komise. My ji k tomu můžeme vyzývat, ale ten plán B, o kterém se hovoří neustále, že by mělo být něco, pokud
tedy opravdu ta dohoda s Tureckem padne, tak zatím není. Prostě jsme v područí Turecka. To je prostě realita.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Když je řeč o tom, co se v Evropě teď děje, tak v tomto týdnu jsme se také dozvěděli, že přichází takzvaný tvrdý
brexit, tedy odchod Velké Británie z Evropské unie. Tím do jisté míry padají slova o znovusjednocení Evropy,
která zaznívala z úst předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera. Ten tvrdý brexit, tedy odchod Velké
Británie z Evropské unie. Británie podle britské premiér Theresy May nechce ani částečné či přidružené
členství. Velká Británie hodlá mimo jiné kontrolovat počet lidí, kteří přicházejí do Velké Británie z členských zemí
Evropské unie. Tady jsou její slova.
Theresa MAYOVÁ, britská premiérka, 17.1.2017
-------------------Vždy budeme stát o přistěhovalce, především o vysoce kvalifikované přistěhovalce. Budeme stát o
přistěhovalce z Evropy a jednotlivce vždy uvítáme jako přátele. Ale vzkaz veřejnosti před referendem a v jeho
průběhu byl jasný. Brexit musí znamenat kontrolu počtu lidí, kteří přicházejí do Británie z Evropy. A to také
uděláme.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Úterní slova britské premiérky Theresy Mayové. Pane ministře, co z nich konkrétně vyplývá pro české občany,
kteří dnes žijí ve Velké Británii? Už to víte?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------No já doufám, že z nich vyplývá to, že Británie si velmi rychle uvědomí, že čeští občané ve větší části nebo větší
počet těchto lidí je tam ku prospěchu nejenom sama sebe jako lidí, kteří si vydělají možná více peněz než
doma, ale i ve prospěchu britské ekonomiky a že velmi rychle vyšlou signál, pane doktore, vyšlou signál těmto
lidem.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Vy jste se rozhodl, že mě umučíte tím nic neříkajícím souslovím. Tak jaký signál očekáváte od britské vlády...
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Dá těm lidem jasná pravidla a řekne jim jasně, jak to bude, jak to bude fungovat. Není možné je nechat v
nejistotě. A je to v zájmu nejenom těch lidí, v zájmu České republiky a jejích občanů ale i v zájmu Británie.
Takže tady my musíme vyvinout i, dejme tomu, samostatnou iniciativu ve vztahu k Británii a nečekat na to, co
udělá Evropa. To bysme se taky dočkat nemuseli nebo by to bylo za dlouho.
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Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Jinými slovy myslíte si, že Česká republika v souvislosti s takzvaným brexitem nebude čekat na jednotný postoj
Evropy a jednotné vyjednávání...
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Já doufám, že budeme vyjednávat i samostatně. Jestli ta koncová dohoda bude společná pro Evropu nebo ne,
nevím. A my teď musíme hájit zájmy českých občanů.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Takže vy začínáte vyjednávat s britským ministrem vnitra, jak to bude.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------My samozřejmě konzultujem ty věci s britským ministerstvem vnitra, ale tady hlavní tíže bude na ministerstvu
zahraničí bezesporu. Já si myslím, že už tam ty konzultace velmi intenzivně probíhají. To vyjádření...
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Tak jak to bude? To budeme jezdit do Británie do roka do dvou na pas?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------My musíme jezdit do Británie tak, jak se dohodne my s nimi a oni s Evropskou, s Evropskou unií. O tom postupu
musí být podepsaná dohoda. A musí být ty pravidla stanoveny velmi rychle. Británie si na druhou stranu
nemůže myslet, že pokud omezí striktně vstup Evropanů, Čechů na své území, že ta reciprocita nebude stejná.
Je to velká škoda.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Myslíte, že hrozí například vízová povinnost?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Já doufám, že ne. Já doufám, že ne, že to už nepatří do vztahů mezi Británií a Evropou, které se léta budovaly.
Já si myslím, že k tomu tvrdému brexitu přispělo i to, jak se vyjadřovali někteří evropští politici v začátcích. A ta
vyjádření byla velmi tvrdá.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Počkejte, ono to platí i dnes. Když jsem sledoval reakce evropských politiků právě na to úterní vystoupení
britské premiérky, tak Británie si nesmí vyzobávat rozinky, bude ten přístup jednotný. Pane europoslanče,
myslíte si, že by i Česko jako členský stát unie měl čekat, jaké smlouvy dohodne Evropa jako celek s Velkou
Británií neb...?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Určitě ne.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Takže bychom měli jet na vlastní pěst.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
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Já bych chtěl vyzvat Vládu České republiky, aby ochránila zájmy českých občanů, kteří žijí v Anglii. Na druhou
stranu nejsme tak úplně bezbranní, protože samozřejmě je to otázka také reciprocity. Spousta občanů Velké
Británie žije v zemích Evropské unie. To znamená, paní premiérka si nemůže myslet, že pokud udělá tvrdý
brexit, tak se to nedotkne rámcově stejně i občanů, kteří žijí z Velké Británie na kontinentu. A těch je poměrně
hodně. Hlavně tvrdý brexit je vzkaz všem těm, kteří v České republice podporovali vystoupení Velké Británie z
unie, protože při vší úctě poškodili české zájmy. My jsme si mysleli, že Británie bude chtít zůstat na společném
trhu. Zdá se, že ne. Paní premiérka patrně zjistila, že ten úkol je nadlidský vyjednat nějakou rozumnou dohodu a
zároveň tedy, že ten čas je neúměrně dlouhý, takže se rozhodla pro tvrdý brexit, ale tento způsob tvrdého
brexitu skutečně vyvolává otázky, jestli se ti lidé nebudou muset z Velké Británie odstěhovat a zadruhé, jakým
způsobem se tedy bude obchodovat s Velkou Británií? Pro nás je Velká Británie, tuším, že čtvrtá nebo pátá
nejefektivnější destinace z hlediska našeho vývozu. To jsou prostě velká čísla a je úkolem české vlády, aby tyto
čísla ochránila. Jak z pohledu našich občanů, tak z pohledu našeho obchodu.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Vláda tedy bude mít vaši podporu, byť jste v opozici jako Starostové a Nezávislí a bude mít vaši podporu, pokud
začne vyjednávat samostatně a nebude čekat na společná jednání Evropské unie s Velkou Británií?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Spousta jednání může být samozřejmě neoficiálního charakteru a v tomto smyslu, pokud bude česká vláda
chránit zájmy českých občanů, tak samozřejmě má naši plnou podporu. Ukazuje se, že to rozhodnutí, které
učinili občané Velké Británie, prostě bude mít dalekosáhlé důsledky pro tento kontinent, i když ti, kteří říkali, že
tomu tak nebude, tak se zjevně mýlili.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Včetně možných víz a cestování?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Ano. To je samozřejmě taky věc, která může být na stole. Vemte si, že dneska...
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Podle vás je reálné v Evropě 21. století, aby do Británie jsme cestovali na víza?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------No, to je otázka, do jaké míry zabředneme až do hranice nějaké možná skoro obchodní války. Já tomu, pevně
doufám, že nebude. Ale je tady problém nově zvoleného amerického prezidenta, protože ten vysílá jasné
vzkazy, že stojí na rozdíl od jiných...
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Si to rozmyslel, pane europoslanec, slovo signál. Nahradil signál vzkazem.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Jsem si říkal, proč se smějete. Ale dobře. Ne, skutečně, pan americký prezident tím, že vlastně stojí o velmi
úzký vztah s Velkou Británií, tak dává políček ostatním členským státům Evropské unie. A samozřejmě do jisté
míry tlačí k tomu, aby s unií, aby unie v rámci vyjednávání s Velkou Británií prostě řekněme ustupovala ze svých
požadavků.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Já bych řekl, že vztahy Spojených států a Británie byly vždycky nadstandardní, vždycky byly specifické a v tom
se nebude zjevně nic měnit ani za nového prezidenta. Pro nás je zásadní, abychom ochránili zájmy českých
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občanů, českých exportérů a měli s Británií výměnu informací, které se týkají bezpečnosti a terorismu. Jejich
tajné služby jsou velmi dobré a je potřeba tu spolupráci neztratit. Ale my uděláme všechno proto...
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Pane ministře, nezlobte se, vy si opravdu myslíte, že nástupem Donalda Trumpa se nesníží rozsah vztahů mezi
evropskými zeměmi, vyjma Velké Británie, se Spojenými státy?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Já jsem vám pouze říkal, že vztahy mezi Británií a Spojenými státy byly vždycky nadstandardní, Británie v
Evropské unii byla tak napolovic ale i ta polovic byla ku prospěchu Evropy i Británie. Uvidíme, jak se podaří
dojednat podmínky. Pro nás je teď potřeba, aby čeští občané na území Británie, čeští studenti, pardon, dostali
jasný vzkaz tedy, jak to bude zítra, za týden a nečekali na to rok a žili v nejistotě. To je to, co my dneska
potřebujeme a na tom bezesporu vláda bude pracovat.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Souhlasím.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Neuvěřitelně podivný a absurdní. Přesně před týdnem těmito slovy ohodnotil návrh novely ústavního zákona o
bezpečnosti republiky z dílny ministerstva vnitra ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Připomínám, že ministr
vnitra Milan Chovanec chce ústavním zákonem povýšit právo použít legálně držené zbraně k zajištění
bezpečnosti České republiky. Návrh novely by chtělo ministerstvo prosadit ještě do letošních sněmovních voleb
skrze vládu. Podívejme se na to, jak zní ten jeden jediný paragraf, který vyvolal politickou bouři.
redaktorka /citace: zdroj: Úřad vlády ČR/
-------------------Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo za účelem ochrany životů zdraví a
majetkových hodnot, a podílet se tak na zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní
celistvosti, svrchovanosti a demokratických základů České republiky. Podmínky a podrobnosti stanoví zákon.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------To je doslovné změní onoho paragrafu, respektive novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky,
který vyvolal onu politickou bouři. Předsedové sněmovny a Senátu Milan Štěch a Jan Hamáček z ČSSD
podporují, aby se otázka držení zbraní řešila v rámci stávajících zákonů, nikoli však v rámci toho návrhu
ústavního zákona nebo novely ústavního zákona, jak navrhuje ministerstvo vnitra. Pane ministře, ustoupíte od
toho návrhu?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Ne.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Ne. I když vaši kolegové z ČSSD, šéfové obou komor parlamentu říkají, že byste mohl.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Víte, já moc nechci ustupovat ve věcech, kde jsem přesvědčen, že to má racio, zdravý rozum a budu se snažit
kolegy přesvědčit o tom, že ta pravda je na straně ministerstva vnitra a snad i mé. Pan kolega Pelikán byl ten,
který v rámci například té migrační krize jezdil po našich detenčních zařízeních a dělal nám ostudu po celém
světě, kdy kritizoval vlastní zemi, aby následně, když se Andrej Babiš rozhodl být protimigrační, tak se otočil a
přestal o tom tématu mluvit. Uvidíme, jestli to nebude stejné i tady. Víte, o co jde? Ta situace v Evropě se přeci
zhoršuje. Bezpečnostní situace...
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Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Vy to tedy dáte na vládu.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------No dám to na vládu. Bezesporu.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Kdy?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Já bych to tam chtěl dát tak do měsíce. Ten návrh je vypracován. Pokoušeli jsme se v rámci meziresortního
řízení najít shodu i s ostatními resorty. Resorty hnutí ANO jsou zásadně proti, takže na té vládě se...
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Dáte to tedy i bez té shody s ministerstvy za hnutí ANO?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Ta shoda se nenašla a já znovu říkám, já tu nechci zavádět divoký západ. Tady máme jeden z nejlepších
zákonů, který umožňuje lidem držet zbraně. Je velmi přísný, ale je vyvážený. My chceme pouze...
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Tím, že to zavádíte do ústavy, tak nezavádíte nám tady divoký západ?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Vůbec ne.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Možná divoký východ. Promiňte.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------My chcem povýšit právo, právo těch lidí, kteří drží zbraň, drží ji legálně, léta s ní operují tak, že tito lidé téměř
nepáchají s těmito zbraněmi trestnou činnost, aby to bylo zakotveno v nejvyšší právní formě ochrany těchto lidí
a jasně deklarovat, že tito lidé, kteří si splňují podmínky, prosím pěkně v Americe dojdete si kupit zbraň,
zaregistrujete se a do 14 dnů ji většinou dostanete. U nás ty podmínky jsou naprosto odlišné. Ale naprosto
odlišné. To znamená, my chceme, aby tito prověření lidé měli možnost se spolupodílet na ochraně bezpečnosti
vlastní země. Ať už to možná do budoucna bude forma nějakých aktivních záloh nebo jiná forma. No a
samozřejmě povýšení toho ústavního práva je i trošku reakce, ale není to to hlavní. Reakce na směrnici
Evropské unie, která se rozhodla v době nebezpečí vzít vlastním lidem zbraně.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Ještě bude o tom řeč, o té směrnici Evropské unie. To je on, návrh ministerstva vnitra pro schůzi vlády, který
tedy, jak jsme slyšeli, ministr vnitra Milan Chovanec míní předložit do měsíce. Pokud byste o něm hlasoval v
obou komorách českého parlamentu, zvednul byste ruku pro změnu ústavního zákona o bezpečnosti republiky,
pane poslanče?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
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-------------------Ne. V žádném případě.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Takže byste použil stejná slova jako Robert Pelikán. Že to je neuvěřitelně absurdní návrh.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Spíš ne jako Robert Pelikán ale snad třeba jako předseda Ústavního soudu, protože ten k tomu návrhu napsal
jasné stanovisko. Vemte si, že zaprvé mně ten nápad prostě připadá zvláštní za situace, kdy i pan ministr říká,
že stávající legislativa funguje. Netuším, proč máme dávat do naší ústavy právo na držení zbraně. Já nechci
omezovat právo těch, kteří mají skutečně legálně drženou zbraň v České republice. Myslím si, že to je prostě
jejich právem podle zákona, ale taky nechci, aby se tady plošné rozsévaly zbraně. Já když jsem si dělal jenom
lehkou komparaci po Evropské unii, nevím o tom, že by nějaký členský stát Evropské unie měl ve svém
ústavním pořádku zakotveno právo držet zbraň. Mám pocit, že budeme teda unikátní. Zadruhé, vy jste ten
návrh, pane ministr do připomínkového řízení. Pardon.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------A to vadí? Pane kolego, to vadí? To vadí, že budem unikátní?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------No, já nevím, jestli máme být úplně takovou laboratoří, která bude prostě testovat v tomto smyslu. Ale dobře.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------V americké ústavě to mají.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------No, jaké s tím mají také problémy. Stávající legislativa funguje, proč to povyšovat do ústavního práva. Zadruhé,
proč jste ten návrh, pane ministře, předložil ve zkráceném připomínkovém řízení, kdy se k tomu mohly vyjádřit
resorty, a samozřejmě i například Ústavní soud, v rámci vánočních svátků? Legislativní ústavní návrh
předkládat ve zkráceném řízení, to už samo jako svědčí poměrně o mnohém. Nad tím teda, musím říci, velmi
zdvihám obočí. A zatřetí já si myslím, že pravdivé je to, co jste řekl na konci. Že vy nejste schopen nalézt
dohodu nad právy zablokováním směrnice Evropské unie, bohužel žádné členské státy Evropské unie nás příliš
nepodpořily. A namísto toho jste tedy vymyslel tady tento model, jak dát unikátní věc do našeho ústavního
pořádku. Já si prostě myslím, že to je prostě značně nezodpovědné.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Proč vánoční svátky? Klid a mír a vy přijdete s novelou ústavního zákona ve zrychleném řízení, pane ministře?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Protože to časově prostě a jednoduše tak vyšlo. To není žádná...
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------A proč je to zkrácené? Mohlo to být standardní.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Zkrácení není možnost, že to může být zkrácené, to přeci existuje.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
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-------------------Ale je to nestandardní.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Je to nestandardní. Já nevím, v čem je to nestandardní.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Že to je zkrácené.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Jak vidíte sám, tak ta debata běží, ti lidé jsou proti. Ta ministerstva se ohradila i v té zkrácené lhůtě. A víte, vy
jste schopni v tom Evropském parlamentu o těch věcech se bavit léta a my potřebujem činy, konkrétní. A ty činy
by měly přicházet v reálné době a ne za pět, za sedm let. Takže kdyby to mělo být formátu běhu práce
Evropského parlamentu, tak chápu, že by to byl tak asi šestý ministr po mně, když jste tady u té kritiky. Co se
týká toho ostatního, o čem jste hovořil, já taky nechci rozesívat plošné zbraně. Já chci, aby ti, kteří dnes drží
zbraň legálně a drží ji za velmi přísných podmínek českého práva, byli, měli právní ochranu ústavního zákona
České republiky s tím, že ten stát v případě ohrožení může s těmito lidmi počítat.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------A proč ten zákon nestačí? Proč nestačí zákon? Proč to musí být ústava?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------A počítat s těmi lidmi prostě chci. Vedle toho Evropská komise vymyslela směrnici, a Češi jsou specifičtí,
například poloautomatické zbraně jsou nejvíce v držení Čechů a proto se nás ta směrnice nejvíce v té Evropě
dotýká a v tom jsme unikátní.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------No, to je samonabíjecí, jenom dovolíte tady čísla. My se ostatně můžeme teď podívat na držení zbraní v Evropě,
abychom si udělali představu, kolika zbraní by se to týkalo v České republice. Ona směrnice, když ministr vnitra
Milan Chovanec argumentuje, že je to právě ta směrnice, která omezí držení zbraní, zvláště těch
samonabíjecích nebo poloautomatických. A jak jsme na tom v České republice? Máme zhruba 300 tisíc držitelů
zbrojních průkazů a máme registrováno zhruba 800 tisíc zbraní všech kategorií. To jsou čísla za Česko. Jak
vypadá Evropa?
redaktorka
-------------------Nejvíc držitelů zbrojních průkazů v rámci Evropské unie eviduje Itálie. 4 miliony Italů mají 10 milionů
registrovaných zbraní. Druhé v pořadí je Španělsko, kde přes 3 miliony registrovaných zbraní vlastní 2 miliony
lidí. Víc než milion držitelů zbrojních průkazů žije ve Francii a v Německu. Francouzi mají 3 miliony
registrovaných zbraní, Němci dokonce 5,5 milionu. Jsou tak v počtu zbraní druzí hned za Itálií. Víc než milion
zbraní je mezi lidmi i ve Švédsko, v Portugalsku a Finsku. Naopak nejméně jich eviduje Slovensko, 280 tisíc
zbraní tam vlastní 150 tisíc držitelů zbrojních průkazů.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Pane ministře, když se bavíme o 800 tisíc zbraní v České republice, tedy 800 tisíc zbraní všech kategorií, chápu
správně, že ta evropská směrnice bude zhruba na čtvrt milionu? Samonabíjecí pistole, samonabíjecí pušky.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
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V době, kdy se zhoršuje bezpečnostní situace v Evropa, tak Evropa přijde s metodou, že vlastním lidem sebere
legálně držené zbraně. Já bych to přirovnal k tomu, jako když máte lesní požáry a seberete lidem půlku vody,
když ji máte.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------No kolika lidí se to bude týkat podle těch propočtů vás jako ministerstva vnitra?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------No, my máme propočty takové, že v té první fázi je to zhruba 40 tisíc zbraní. Ale pokud do toho započtete
takzvané zásobníky, které se mají evidovat, ty velkokapacitní, tak s to dotýká několika set tisíc zbraní. Podle
našeho pohledu to může být až 200 tisíc, ale ta směrnice je psána tak prapodivně, že to nejsme schopni
dopočítat.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------A proto je nutné z těch zhruba, jestli se to dotkne 200 tisíc zbraní, ta evropská směrnice, proto je nutné do
ústavy tuto věc dávat a novelizovat ústavní zákon o bezpečnosti republiky?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Já jsem říkal, že se to toho dotýká okrajově. A znovu říkám, my přeci nevíme, jaká bude situace za 2 roky, za 3
roky, za 5 let. A ta bezpečnostní situace se v čase posledních tří let prostě zhoršuje. My chceme, aby čeští
občané, kteří drží zbraně za přísných podmínek, mohou se cvičit, mohou se školit, můžeme stanovit zvláštními
zákony další podmínky a znovu připomínám, například systém záloh, který tady může vznikat v České
republice.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Takže vy od toho svého návrhu ustupovat nebudete.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Nebudu. Nebudu.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------A dáte ho do vlády a věříte, že ve vládě pro něj najdete podporu.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Já jsem například mluvil s panem kolegou Blažkem z ODS, který byl velmi, tady u vás ve vašem pořadu, který to
velmi kritizoval. Měli jsme šanci o tom déle mluvit a já jsem zjistil, že on není úplně přesvědčen o tom, že forma
ústavního zákona je v pořádku a na druhou stranu ten princip, který my hájíme, je mu prostě blízký. A já chci
mluvit s těmi poslanci, kteří to kritizují a možná společnou řeč najdeme. Možná za 2, za 3 roky, když to
neprojde, tak si někdo vzpomene a řekne si, škoda, že to nebylo. Uvidíme.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Pane europoslanče, vy jste dával najevo v souvislosti s tou evropskou směrnicí, ať ještě zůstaneme u té
evropské směrnice, že budete hlasovat proti té evropské směrnici, tu směrnici máte na stole v Evropském
parlamentu. Tušíte, jestli budou jednotní čeští europoslanci?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
--------------------
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To samozřejmě netuším. Já osobně tuto směrnici nepodpořím, protože skutečně je v řadě věcí výkladově
nejasná. Pan ministr má pravdu v tom, že opravdu není jasné, na jaký počet zbraní v České republice dopadne.
Ty počty jsou od 40 tisíc až do 440 tisíc.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------No, pan ministr říká 200, že zhruba.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------No a to je prostě poměrně obrovské číslo. Zadruhé já opravdu souhlasím s tím, že legálně drženými zbraněmi
se prakticky v České republice nepáchá násilná trestná činnost. To jsou prostě jednotky případů. Proto je
otázkou, zdali takhle široká směrnice má dopadat na ty držitele zbraní, kteří si plní podmínky velmi přísné české
legislativy. Ale pan ministr mě nepřesvědčil v tom výkladu, proč to musí do toho ústavního zákona, ze dvou
hledisek. Zaprvé opravdu opět zklamání z české diplomacie, nezískáváme v rámci Evropské unie na svou
stranu ty státy, kteří by nám měli pomoci blokovat tyto návrhy, které jdou ze strany Evropské komise. Pan
ministr...
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Počkejte, ale i v Evropském parlamentu je s největší pravděpodobností jasné, že projde.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Ne, není to úplně jasné.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Myslíte, že neprojde?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Já si to úplně nemyslím, protože i to hlasování v tom příslušném výboru bylo, jaksi tam ta většina byla velmi
tenká, byla to většina, byla to jaksi absolutní většina, ale těch hlasů proti tam bylo velmi výrazně.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------V případě, že by prošla ta směrnice, myslíte si, že by Česko jako vzdor ji nemělo implementovat? Tedy přenést
do svého právního řádu během těch následujících dvou let?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Tam je potom otázka případně uplatnit návrhy vůči Evropskému soudnímu dvoru. Ale jestliže je něco platné, tak
musíme udělat maximum proto, aby to platné zaprvé nebylo, ale zadruhé pokud už to bude platné, já nechci
destruovat právní řád tím, že prostě někoho vybízet k tomu, aby nedodržoval to, co je platným právem. To ze
strany právníka asi nemůžete chtít slyšet.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Tady ze strany právníka zazněla možnost, proč si Česká republika, když vám ta směrnice tak vadí, neobrátíte
na Evropský soudní dvůr, o kterém tady byla řeč, který sice rozhoduje pomalu, ale proč to nezkusíte jako vnitro?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Tak my to bezesporu zkusíme.
Václav MORAVEC, moderátor
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Takže podáme žalobu do Evropského soudního dvora?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Uděláme všechno proto, aby ta směrnice nebyla implementovatelná, aby teda nebyla součástí českého práva.
Ono se to velmi složitě odhaduje. Tam jsou například evidované i zásobníky nebo mají být ty velkokapacitní, ty
dodneška evidované nebyly, takže ten počet kusů...
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Takže chystáte žalobu, pane ministře?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Bezesporu. Chystáme žalobu. A víte, co je ten hlavní důvod? Hlavní důvod přijetí té směrnice je ten, že to má
bránit terorismu. Já nevím o tom, že by se v Evropě spáchal jeden jediný teroristický čin legálně drženou zbraní.
A znovu říkám, a tady potvrzuji to, co říká pan kolegy, že i v České republice to procento trestných činů, které se
s tou legální zbraní spáchají, je naprosto minimální, téměř bych řekl nulitní, ale nějaké číslo to pořád je. A v této
době...
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Když chcete podat žalobu, pane ministře, jak daleko jste s její formulací?
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Tak my připravujeme ten text té žaloby, čekáme, v jaké formě ta směrnice projde. Protože žalovat něco, co ještě
není definitivně platné, přeci nelze. To znamená, uvidíme, jaký ten text dozná změn. Já už jsem zadal tedy
přípravu přezkumu v rámci a minimálně máme tady asi 6 bodů, kvůli nimž to lze podat. Otázka velká ale je, a to
jsme se bavili i v době slovenského návrhu směrem ke kvótám, jak dlouho to bude trvat? Aby to netrvalo 5 let
zase u těch soudních orgánů.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Je to dobrá cesta jít žalobou?
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Je to jedna z cest, která je přípustná a v tomto smyslu já ji mohu podpořit, protože ta směrnice je skutečně
špatná. Já ji nepodpořím. Na druhou stranu já musím říci, pan ministr řekl v Senátu 20. dubna, že udělá
všechno proto, abysme to dokázali na úrovni evropských států tedy blokovat. Bohužel se nám nepodařilo
přesvědčit žádný členský stát, aby se k té naší pozici připojil. A zadruhé já musím kritizovat český parlament.
Sněmovna i Senát neuplatnily vůči tomuto návrhu směrnice takzvané oranžové veto, to znamená odůvodněné
stanovisko. To je selhání českých poslanců a senátorů. Nevím, proč to neudělali, udělal to pouze polský a
švédský parlament.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Já ještě musím říct jednu větu. My jsme udělali všechno proto, aby s našimi partnery jsme to zablokovali.
Bohužel jsme v tom zůstali sami. Ty počty zbraní, které tu jsou, jsou většinou, to je pro myslivost. My jsme
opravdu specifičtí v tom, že čeští občané mají poloautomatické zbraně na svoji ochranu, na sportovní střelbu.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Že jsme v tom sami, i to je výsledek.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------Plné znění zpráv
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Výsledek je ten, že občas jste sám, jako jsme byli sami téměř v migraci a nakonec se ukázalo, že jsme měli
pravdu. Já se omlouvám.
Václav MORAVEC, moderátor
-------------------Milan Chovanec, Stanislav Polčák. Děkuji za vaši diskusi.
Milan CHOVANEC, ministr vnitra, statutární místopředseda strany /ČSSD/
-------------------My děkujeme taky. Hezký den. A vyšlem signál.
Stanislav POLČÁK, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda hnutí /STAN/
-------------------Hezký den.

Kontrolní hlášení vyneslo 10 miliard, říká náměstkyně
23.1.2017

Mladá fronta DNES
(ČTK)

str. 10

Ekonomika

Výběr daní
Díky zavedení kontrolního hlášení se výběr daně z přidané hodnoty (DPH) v loňském roce zvýšil o deset až 12
miliard korun. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedla náměstkyně ministra financí Alena
Schillerová. Finanční úřady loni vybraly na DPH téměř 350 miliard korun, což je meziročně o 18 miliard korun
více. Ekonom z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Petr Janský se
Schillerovou nesouhlasil, podle něj roste příjem DPH z jiných důvodů.

Kontrolní hlášení a růst výběru DPH
23.1.2017

Lidové noviny str. 13
čtk

Ekonomika

BYZNYS DNE
Díky zavedení kontrolního hlášení se výběr daně z přidané hodnoty (DPH) v loňském roce zvýšil o deset až 12
miliard korun. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to včera uvedla náměstkyně ministra financí
Alena Schillerová. Finanční úřady loni vybraly na DPH téměř 350 miliard korun, což je meziročně o 18 miliard
korun více. S tvrzením Schillerové ale nesouhlasil ekonom z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních
věd UK Petr Janský. Podle něj roste z jiných důvodů, než je zavedení kontrolního hlášení.
V Lověšicích na Přerovsku se v sobotu potvrdilo první ohnisko ptačí chřipky v Olomouckém kraji, jde o deváté
ohnisko této nemoci v republice. Pracovníci veterinární správy utratili v sobotu v Lověšicích 433 slepic a 14
kachen, více než 60 slepic mezitím už uhynulo.

První kroky Donalda Trumpa

23.1.2017

ČRo Plus

str. 03

21:10 Den v 60 minutach

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
-------------------Stažení z Transpacifické dohody o partnerství, zmrazení platů federálních zaměstnanců, snižování daní pro
velké podniky. To jsou jen některé z prvních kroků nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ve
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Washingtonu je sleduje naše zpravodajka Lenka Kabrhelová. Lenko, dobrý den do Spojených států. Haló,
slyšíme se?
Lenka KABRHELOVÁ, redaktorka
-------------------Dobrý večer.
Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
-------------------Dobrý večer. Stažení z Transpacifické dohody je ...
Lenka KABRHELOVÁ, redaktorka
-------------------Ano, slyšíme, dobrý večer.
Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
-------------------Stažení z Transpacifické dohody je přímý zásah odkazů Baracka Obamy, který dohodu prosazoval. Co podle
nové administrativy Spojené státy takovýmto krokem získají?
Lenka KABRHELOVÁ, redaktorka
-------------------Tak do velké míry je to symbolický krok hlavně, protože ta dohoda ještě neprošla schválením v Kongresu.
Jenom připomenu, že dohodu o Transpacifickém partnerství přezdívanou TPP podepsalo 12 zemí a jejím cílem
bylo posílit ekonomické vztahy se zeměmi, jako je Japonsko, Malajsie, Austrálie, Kanada, Mexiko a další. Ta
smlouva měla podpořit standardy v oblasti zaměstnávání a životního prostředí. Donald Trump ji už během
kampaně označoval za špatně dojednanou a teď tedy dnes při podpisu toho exekutivního příkazu řekl, že prý ze
zrušení dohody by měli těžit američtí pracující. Říká, že s jednotlivými zeměmi chce dojednat separátní
bilaterální dohody, které budou prý pro Spojené státy výhodnější.
Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
-------------------Prezident ohlásil také masivní snižování daní pro velké podniky. Co konkrétně si pod tím máme představit?
Lenka KABRHELOVÁ, redaktorka
-------------------Tak Donald Trump říká, že tohle je vlastně jeden z kroků, který je součástí toho slibu zachovat pracovní místa
ve Spojených státech. Ohlásil, že bude omezovat nebo že jeho administrativa je ochotna omezit regulaci až o
75%. A slíbil i snížení daní ze současných 35 na pouhých 15 nebo 20%. To všechno se odehrálo na schůzce s
lídry největších amerických firem, kterou zahájil vlastně ten dnešní první den ve funkci. Zároveň jim ale pohrozil,
že na ty společnosti, které by převedly výrobu do jiných zemí než Spojené státy, takže na ně je odhodlaný uvalit
velice tvrdou daňovou zátěž. Sean Spicer, mluvčí Bílého domu a prezidenta, teď před pár minutami říkal na
tiskové konferenci, že tyhle schůzky se prý budou opakovat každý měsíc. Jinak mezi těmi byznys lídry, se
kterými prezident posnídal, byli třeba zástupci velkých společností v obranném průmyslu, jako je Lockheed
Martin nebo výrobce elektrických automobilů Tesla a další.
Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
-------------------Jak moc start Donalda Trumpa ve funkci poznamenaly víkendové masové protesty, které se děly nejen v New
Yorku, a také spor s médii?
Lenka KABRHELOVÁ, redaktorka
-------------------Tak samozřejmě velice podstatně. V zásadě se tady o ničem jiném už dva dny nemluví. Tady ve Washingtonu
prošly statisíce lidí kolem Bílého domu s velice jasným vzkazem Donaldu Trumpovi a jeho administrativě.
Vzkazovali, že budou vlastně vzdorovat na každém kroku těm mnohdy i nacionalisticky laděným příslibům.
Donald Trump na to reagoval tak, zase znovu prostřednictvím mluvčího Spicera, že respektuje první dodatek
ústavy a právo na protest. Nicméně o Bílý dům už si stihnul mezitím postěžovat i na to, že jaksi podle jeho
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názoru tisk a vůbec protestující veřejnost zachází s prezidentem nefér. Samozřejmě obrovskou pozornost
vyvolalo to prohlášení Donalda Trumpa sobotní, že je ve válce s médii. Nejnovějším důvodem střetu s tiskem
byly informace o počtu návštěvníků a o počasí během počáteční inaugurace. Donald Trump, jeho mluvčí tvrdili,
že na inauguraci bylo přes milion lidí. Dokonce mluvčí Bílého domu říkal, že to byla historicky největší
návštěvnost a tečka, přestože prokazatelně na inauguraci bylo méně lidí než třeba u prezidenta Obamy v roce
2009, když novináři Bílý dům konfrontovali kvůli těm nepravdivým údajům, tak dokonce poradkyně Donalda
Trumpa přišla s novým jaksi termínem pro ty nepravdivé termíny. Říkal, že mluvčí uvedl pouze alternativní fakta.
Teď tedy Sean Spicer dnes ty výroky před pár desítkami minut bránil na tiskové konferenci s tím, že prý šlo o
nejsledovanější inauguraci v televizi a na online jaksi médiích.
Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
-------------------Budeme to, budeme to i nadále sledovat. Tolik naše washingtonská zpravodajka Lenka Kabrhelová. Díky a na
slyšenou. A o odstoupení Spojených států od Transpacifického partnerství, které mimochodem pokrývá 40%
světové ekonomiky, tedy třetinu světového obchodu, dotýká se více než 800 milionů lidí a o této dohodě se
jednalo 5 let, teď budu hovořit spolu s naším dalším hostem, kterým je profesor ekonomie Michal Mejstřík z
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pěkný večer.
Michal MEJSTŘÍK, profesor ekonomie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Pěkný večer, dobrý večer.
Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
-------------------Pane Mejstříku, jak tvrdě tento odchod, myslím tedy odchod USA z TPP, dopadne na asijské ekonomiky a které
významné asijské ekonomiky jsou vlastně pro Spojené státy klíčové?
Michal MEJSTŘÍK, profesor ekonomie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Tam, pokud hovoříme vůbec o obsahu té teritoriální působnosti předkládaného Transpacifického partnerství, tak
tam je zajímavé, že ono zahrnuje nejenom ty tři státy Severní Ameriky včetně těch států, co ..., to jsou státy
/nesrozumitelné/, ale i ty dvě nejpřátelštější země Chile, Peru z Latinské Ameriky. A potom tedy celou oblast
těch přátelsky naladěných strategických partnerů Japonsko, Austrálie, Nový Zéland a ty další. To znamená, ten
problém, který tady vzniká, je, že de facto tímto krokem vlastně jsou nejvíce postiženy ty země, které vlastně
podporovaly Brettonwoodské dohody a americkou přítomnost v Tichomoří. Takže z tohoto hlediska to pro ně
není úplně dobrá zpráva. A dokonce, aby podpořili tu celou záležitost, tak Japonci těsně předtím, než oficiálně
aktivitu svoji v této oblasti prezident Trump potvrdil, tak tuto dohodu dokonce jako první ratifikovali teď 20. ledna.
Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
-------------------No on chce Donald Trump podle svých výroků nahradit tuto dohodu bilaterálními dohodami. Bude hodně složité
je dohodnout podle vás?
Michal MEJSTŘÍK, profesor ekonomie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Tak ono, víte, zahraniční obchod je oblast, která, kde ani nejde tolik o finální výrobky, ale jde o hodnotový
řetězec vlastně, který je integrálně globálně postaven, jo. To znamená, využívá ho celá řada amerických firem.
Abychom si uvědomili, že třeba známá firma Nike má jenom 8% továren ve Spojených státech a 24% v Číně a
12% ve Vietnamu, tak si představte ... A Vietnam je, byl právě navrhovaným členem té Transpacifické dohody.
A největší problémy pro americké exportéry nejsou vůbec třeba v tarifech, ale ty jsou zejména v oblasti těch
takzvaných /výpadek signálu/ překážek, které tato dohoda měla vlastně nějakým způsobem sjednat.
Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
-------------------Čili ono je otázkou, jestli ty bilaterální dohody v budoucnu nebo ta cesta, kterou volí Donald Trump, zda bude
pro Spojené státy výhodnější. Uvidíme. Myslíte si, že ...
Michal MEJSTŘÍK, profesor ekonomie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
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-------------------Jenom ještě jednu poznámku. Ono ten, ten další vlastně ten důraz právě na ty netarifní dohody, copyright,
ekologie, to jsou věci, které se panu prezidentovi nelíbily. Ale on zejména zdůrazňoval, že díky tomu ten trh je
tak komplikovaný, má 5600 stran, jo, že se to ani nedá číst, což nepochybně je pravda, ale je to dáno právě tou
okolností, že se upravují nejenom cla, tradiční vlastně nástroje obchodní politiky, ale zejména i ty netarifní
překážky, ta standardizace.
Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
-------------------Ano. Pane Mejstříku, poprosím vás jenom stručně, platí, že Trumpův krok posílí roli Číny? Čína není v rámci té
dohody.
Michal MEJSTŘÍK, profesor ekonomie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Tak nezapomeňme, že Čína v tuto chvíli je nesmírně aktivní. Vlastně v takovém konkurenčním paktu, který se
jmenuje RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, která pokrývá země ASEANu a 6 dalších
zemí. Vedle Číny tam je Indie, která nebyla vlastně pokryta tím TPP. Takže dokonce tato vlastně společenství,
které jde spíš takovou skromnější cestou, tak v tuto chvíli de facto má už více nejenom osob, které pokrývá, ale
dokonce i větší celkový světový HDP. Tak jenom si uvědomme, že to je vlastně určitý krok. Ale já si myslím, že
ani ty bilaterální dohody nemusí znamenat problém, když si vemete, že významná bilaterální dohoda, která platí
v USA s Jižní Koreou, tak i tato cesta je možná a s ohledem na ty strategické partnery, kteří jsou vlastně
příznivě naladěni ke Spojeným státům, si myslím, že se může zrealizovat.
Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
-------------------Říká profesor ekonomie z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Michal Mejstřík. Díky, na slyšenou.
Michal MEJSTŘÍK, profesor ekonomie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Ano, díky.

Dana Favaro a Šárka Štočková povýšili v týmu AMI Communications
23.1.2017

Kariera.iHNed.cz
-rkp

str. 00

PR agentura AMI Communications povýšila začátkem roku hned dvě členky týmu, který pečuje o průmyslové
klienty. Pozici Account Manager budou nově zastávat Dana Favaro a Šárka Štočková.
Dana Favaro má v oboru desetileté zkušenosti. Ty první získala ve společnosti MediaTrust Communications. V
minulosti měla na starosti také komunikaci zahraničních projektů společnosti JUFA a pracovala v komunikačním
oddělení United Colors of Benetton. Do AMI Communications nastoupila v roce 2012, a to do týmu průmyslu,
kde se nyní stará o klienty C.S.Cargo, ČEZ FUTUR/E/MOTION, ArcelorMittal Ostrava a Škoda Transportation.
Dana Favaro vystudovala mediální studia a žurnalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v
Brně. Během studia absolvovala také studijní stáž na University of East London v oboru Public Relations. Mezi
pracovní úspěchy Dany patří cena European Excellence Award 2016 a dvě České ceny za PR za náborovou
kampaň „Řidičkou v týmu CS Cargo“.
Ráda chodí po horách, cestuje a setkává se s přáteli.
Jana Balharová posílila PR agenturu AMI Communications, Monika Hořínková povýšila na pozici Account
Manager - čtěte ZDE
Martin Žabka Senior Account Directorem v AMI Communications - čtěte ZDE
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Šárka Štočková odstartovala svou pracovní dráhu v oblasti komunikace jako redaktorka zpravodajského webu
Lidovky.cz, kde měla na starosti domácí a ekonomická témata. V oboru public relations se pohybuje od roku
2012. Před příchodem do AMI pracovala v PR agentuře PRAM Consulting a absolvovala kurz PR na London
School of PR. Do AMI nastoupila v roce 2015, kde se stará o průmyslové klienty, mezi něž patří ČEZ, Zetor
Tractors, Latecoere, Round Hill Capital nebo Skanska.
Šárka Štočková vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v
Praze. Mezi její pracovní úspěchy patří například komunikace uvedení designového konceptu ZETOR by
Pinifarina, která byla oceněna dvěma Českými cenami za PR 2015.
Jejími koníčky jsou jóga, běh, cestování, četba, filmy, aktuální dění a posezení s přáteli u vína či kávy.
URL| http://kariera.ihned.cz/pro-hr-manazery/c1-65596430-dana-favaro-a-sarka-stockova-povysili-v-tymu-amicommunications

Analýza: Evropská média jsou z Trumpa rozpačitá
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Tisk

Evropský tisk je rozpačitý z nástupu nového amerického prezidenta, ukazuje analýza.
Zatímco se Donald Trump stal minulý týden novým nájemníkem v Bílém domě, evropský tisk jeho nástup do
funkce 45. prezidenta USA přivítal s rozpaky. Vyplývá to z analýzy mezinárodní akademické sítě Evropská
observatoř žurnalistiky (EJO). EJO v Česku působí při Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy. Výsledky tohoto výzkumu, na kterém se podílela Sandra Štefaniková a
Martina Topinková, byly publikovány na stránkách britského deníku The Guardian.
Výzkumná zpráva uvádí, že Evropská média Trumpa v týdnu před inaugurací vykreslovala jako
nepředvídatelného vrchního velitele, bezohledného světového vůdce, a některá dokonce jako klauna s
dráždivými manýry. Komentátoři od Velké Británie po Ukrajinu, od Portugalska po Polsko, se obávají, že Trump
naruší transatlantické vztahy, oslabí Evropskou unii a bude uzavírat dohody s Vladimirem Putinem na úkor
menších zemí ve střední a východní Evropě.
„Největší politický experiment od konce studené války“
Pesimistické názory vyvažují pouze optimistické ohlasy u příznivců Brexitu, některých bulvárních médií
(například německého deníku Bild) a několika konzervativních zpravodajských agentur na starém kontinentu.
Například Kai Diekmann, vydavatel deníku Bild, poznamenal: „Trump představuje největší politický experiment
od konce studené války. Říká věci, které jsou v diplomacii nemyslitelné. Je hrubý, urážlivý a bolestně upřímný.“
Také některá proruská média v zemích východní Evropy prokázala sympatie k Trumpovi jako k silnému muži v
Bílém domě.
Většinou však napříč evropskými médii panují obavy. Sloupkař anglického deníku The Guardian nedávno
napsal: „Nikdo nemá ponětí, jak zvládnout to, co přichází. Američtí i světoví politici, novináři a diplomaté strávili
své kariéry vypracováním pravidel a mapováním množství precedentních situací. Teď těmito manuály zoufale
listují a hledají pomoc. K jejich smůle Trump právě tyto manuály roztrhal a spálil již před měsíci.“
„Noční můra Evropy“
Týden před inaugurací Trump v evropském tisku dominoval a zároveň udával agendu a témata. Nejprve se jako
zvolený prezident objevil v souvislosti se svou tiskovou konferencí, na níž prohlásil, že za jeho vedení bude
Rusko respektovat USA mnohem více než za jakéhokoliv jiného vůdce. Následně Trump šokoval evropský tisk,
když v rozhovoru pro londýnský deník The Times a německý Bild prohlásil, že NATO je „zastaralé“ a Evropská
unie směřuje k rozpadu. „Noční můra Evropy“ hlásal titulek v německých novinách Süddeutsche Zeitung.
„Trump ničí Evropskou unii,“ psala polská Gazeta Wyborcza na titulní straně a komentátor z italského deníku
Corriere della Sera poznamenal: „Evropa by mohla být první Trumpovou obětí.“
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Evropská média se víceméně shodovala v názoru, že spojenectví mezi Trumpem a Putinem bude mít pro
Evropu škodlivé důsledky. „Jestliže Trump uspěje v prosazování své politiky vůči Rusku,“ píše seriózní
portugalský deník Público, ,první ‘obětí’ bude Evropa – bude opomíjena.“ Celkem nepřekvapivě Trumpův
potenciální příklon na stranu Ruska vystrašil středo- a východoevropská média. „Dohoda s Putinem nepřinese
mír […] válka se stane ještě pravděpodobnější,“ napsal přední lotyšský deník Latvijas Avize.
Přes nápadnou podobnost negativního (nebo přinejlepším neutrálního) tónu napříč mediálním pokrytím některé
deníky vyjádřily i opatrný optimismus. A sice, že Trumpovo prezidentství může v důsledku přinést pozitivní
výsledky, a to zejména v oblasti ekonomiky. Podle některých analýz v rakouských novinách by akciové trhy
mohly příznivě reagovat na Trumpovy sliby o snižování daní a omezování byrokracie. Několik německých
komentátorů vyjádřilo naději v Trumpovy schopnosti uzavírat dohody.
Komentátoři napříč evropským tiskem upozorňovali také na možnosti, jak Trumpovi zamezit v diktování
vojenské zahraniční politiky. Návrhy zahrnovaly doporučení většího zaměření na jednotu Evropy i konkrétní rady
pro politiky. Allister Heath v článku pro britský konzervativní deník Telegraph poznamenal, že „vyhýbat se
Trumpově administrativě by byla katastrofální chyba“.
Na potenciální dopady na národní zájmy se překvapivě zaměřila pouze některá média. Jen málo pozornosti bylo
věnováno domácí tematice, sílícímu pravicovému populismu a podobnosti vývoje v Evropě a v USA, kdy se
stále více projevuje všeobecné rozčarování z vládnutí politických elit. Někteří novináři neváhali naznačit
potenciální důsledky. „Po vítězství stoupenců Brexitu a Donalda Trumpa už se zdá, že je na Západě možné
úplně všechno. Například scénář prezidentské výhry Marine Le Penové a následné francouzské referendum o
odchodu z Evropské unie v této souvislosti nevypadají jako výplod šílence,“ napsal Martin Ehl pro Hospodářské
noviny.
Přední noviny ve Spojených státech mezinárodním tématům zpočátku nevěnovaly příliš pozornosti. Poté, co
Trump negativně zhodnotil EU i NATO, ale nad prioritami nového prezidenta vyjádřily znepokojení. „Povýšeně
zamítnout jako nedůležitou myšlenku evropské integrace a druhý největší trh na světě znamená ignorovat
minulost a odmítnout budoucnost,” napsal The New York Times. Editorial ve Washington Post nabádal členy
Trumpova kabinetu, aby bránili jejich vrchnímu veliteli používat výbušnou rétoriku, která bude namířena proti
evropské integraci a NATO. „Případné zničení západního spojence nebude lehké znovu vzkřísit,“ stojí v
editorialu.
Česká média neutrální, nicméně zaznívá nejistota
V českých médiích byl celkový tón neutrální, přesto v něm však zazněla nejistota. Do popředí se kromě tématu
transatlantických vztahů dostal i Trumpův pohled na klimatickou změnu a větší izolacionismus Spojených států v
zahraničněpolitických otázkách. Média rovněž vyjádřila obavy z rostoucího nacionalismu a populismu ve světě s
negativními důsledky pro západní demokracie, poukázala na silnější ekonomickou roli Číny a Ruska.
-stk-

URL| https://www.mediaguru.cz/2017/01/analyza-evropska-media-jsou-z-trumpa-rozpacita/
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Evropský tisk je rozpačitý z nástupu nového amerického prezidenta, ukazuje analýza.
Zatímco se Donald Trump stal minulý týden novým nájemníkem v Bílém domě, evropský tisk jeho nástup do
funkce 45. prezidenta USA přivítal s rozpaky. Vyplývá to z analýzy mezinárodní akademické sítě Evropská
observatoř žurnalistiky (EJO). EJO v Česku působí při Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy. Výsledky tohoto výzkumu, na kterém se podílela Sandra Štefaniková a
Martina Topinková, byly publikovány na stránkách britského deníku The Guardian.
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Výzkumná zpráva uvádí, že Evropská média Trumpa v týdnu před inaugurací vykreslovala jako
nepředvídatelného vrchního velitele, bezohledného světového vůdce, a některá dokonce jako klauna s
dráždivými manýry. Komentátoři od Velké Británie po Ukrajinu, od Portugalska po Polsko, se obávají, že Trump
naruší transatlantické vztahy, oslabí Evropskou unii a bude uzavírat dohody s Vladimirem Putinem na úkor
menších zemí ve střední a východní Evropě.
„Největší politický experiment od konce studené války“
Pesimistické názory vyvažují pouze optimistické ohlasy u příznivců Brexitu, některých bulvárních médií
(například německého deníku Bild) a několika konzervativních zpravodajských agentur na starém kontinentu.
Například Kai Diekmann, vydavatel deníku Bild, poznamenal: „Trump představuje největší politický experiment
od konce studené války. Říká věci, které jsou v diplomacii nemyslitelné. Je hrubý, urážlivý a bolestně upřímný.“
Také některá proruská média v zemích východní Evropy prokázala sympatie k Trumpovi jako k silnému muži v
Bílém domě.
Většinou však napříč evropskými médii panují obavy. Sloupkař anglického deníku The Guardian nedávno
napsal: „Nikdo nemá ponětí, jak zvládnout to, co přichází. Američtí i světoví politici, novináři a diplomaté strávili
své kariéry vypracováním pravidel a mapováním množství precedentních situací. Teď těmito manuály zoufale
listují a hledají pomoc. K jejich smůle Trump právě tyto manuály roztrhal a spálil již před měsíci.“
„Noční můra Evropy“
Týden před inaugurací Trump v evropském tisku dominoval a zároveň udával agendu a témata. Nejprve se jako
zvolený prezident objevil v souvislosti se svou tiskovou konferencí, na níž prohlásil, že za jeho vedení bude
Rusko respektovat USA mnohem více než za jakéhokoliv jiného vůdce. Následně Trump šokoval evropský tisk,
když v rozhovoru pro londýnský deník The Times a německý Bild prohlásil, že NATO je „zastaralé“ a Evropská
unie směřuje k rozpadu. „Noční můra Evropy“ hlásal titulek v německých novinách Süddeutsche Zeitung.
„Trump ničí Evropskou unii,“ psala polská Gazeta Wyborcza na titulní straně a komentátor z italského deníku
Corriere della Sera poznamenal: „Evropa by mohla být první Trumpovou obětí.“
Evropská média se víceméně shodovala v názoru, že spojenectví mezi Trumpem a Putinem bude mít pro
Evropu škodlivé důsledky. „Jestliže Trump uspěje v prosazování své politiky vůči Rusku,“ píše seriózní
portugalský deník Público, ,první ‘obětí’ bude Evropa – bude opomíjena.“ Celkem nepřekvapivě Trumpův
potenciální příklon na stranu Ruska vystrašil středo- a východoevropská média. „Dohoda s Putinem nepřinese
mír […] válka se stane ještě pravděpodobnější,“ napsal přední lotyšský deník Latvijas Avize.
Přes nápadnou podobnost negativního (nebo přinejlepším neutrálního) tónu napříč mediálním pokrytím některé
deníky vyjádřily i opatrný optimismus. A sice, že Trumpovo prezidentství může v důsledku přinést pozitivní
výsledky, a to zejména v oblasti ekonomiky. Podle některých analýz v rakouských novinách by akciové trhy
mohly příznivě reagovat na Trumpovy sliby o snižování daní a omezování byrokracie. Několik německých
komentátorů vyjádřilo naději v Trumpovy schopnosti uzavírat dohody.
Komentátoři napříč evropským tiskem upozorňovali také na možnosti, jak Trumpovi zamezit v diktování
vojenské zahraniční politiky. Návrhy zahrnovaly doporučení většího zaměření na jednotu Evropy i konkrétní rady
pro politiky. Allister Heath v článku pro britský konzervativní deník Telegraph poznamenal, že „vyhýbat se
Trumpově administrativě by byla katastrofální chyba“.
Na potenciální dopady na národní zájmy se překvapivě zaměřila pouze některá média. Jen málo pozornosti bylo
věnováno domácí tematice, sílícímu pravicovému populismu a podobnosti vývoje v Evropě a v USA, kdy se
stále více projevuje všeobecné rozčarování z vládnutí politických elit. Někteří novináři neváhali naznačit
potenciální důsledky. „Po vítězství stoupenců Brexitu a Donalda Trumpa už se zdá, že je na Západě možné
úplně všechno. Například scénář prezidentské výhry Marine Le Penové a následné francouzské referendum o
odchodu z Evropské unie v této souvislosti nevypadají jako výplod šílence,“ napsal Martin Ehl pro Hospodářské
noviny.
Přední noviny ve Spojených státech mezinárodním tématům zpočátku nevěnovaly příliš pozornosti. Poté, co
Trump negativně zhodnotil EU i NATO, ale nad prioritami nového prezidenta vyjádřily znepokojení. „Povýšeně
zamítnout jako nedůležitou myšlenku evropské integrace a druhý největší trh na světě znamená ignorovat
minulost a odmítnout budoucnost,” napsal The New York Times. Editorial ve Washington Post nabádal členy
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Trumpova kabinetu, aby bránili jejich vrchnímu veliteli používat výbušnou rétoriku, která bude namířena proti
evropské integraci a NATO. „Případné zničení západního spojence nebude lehké znovu vzkřísit,“ stojí v
editorialu.
Česká média neutrální, nicméně zaznívá nejistota
V českých médiích byl celkový tón neutrální, přesto v něm však zazněla nejistota. Do popředí se kromě tématu
transatlantických vztahů dostal i Trumpův pohled na klimatickou změnu a větší izolacionismus Spojených států v
zahraničněpolitických otázkách. Média rovněž vyjádřila obavy z rostoucího nacionalismu a populismu ve světě s
negativními důsledky pro západní demokracie, poukázala na silnější ekonomickou roli Číny a Ruska.
-stk-

URL| https://www.mediaguru.cz/2017/01/analyza-evropska-media-jsou-z-trumpa-rozpacita/

GALERIE herců „za školou“
23.1.2017

Tv Pohoda

str. 03

Začínal jako ochotník, pracoval jako úředník, nakonec si cestu k divadlu našel a proslulost Františkovi
Filipovskému zajistil dabing zejména Louise de Fun`ese. Ve své umělecké dráze má pokračovatelku dceru
Pavlínu Filipovskou.
František Filipovský se od dětství věnoval hudbě, zpíval v kostelním sboru, hrál na hudební nástroje a během
gymnaziálních studií mu učarovalo divadlo, kterému se věnoval v kočovné společnosti Jihočeské činohry
Hanuše Kleina.
Po maturitě absolvoval abiturientský kurs obchodní akademie v Chrudimi a natrvalo odešel do Prahy, kde
pracoval jako úředník a v letech 1929–33 externě studoval estetiku a dějiny umění na Filozofické fakultě UK. A
od roku 1928 se divadlu začal věnovat naplno. Prošel řadou scén, než zakotvil v ND. Hrál nespočet rolí ve filmu
a obrovský úspěch mu přinesl dabing a to zejména dabing Louise de Fun`ese. „Nikdy se neviděli, nikdy si ani
nenapsali. Pravdou je, že Fun`es o tatínkově dabingu věděl, a když už byl nemocný, zajímal se o to, jestli umí
tatínek francouzsky, že by jej rovnou namlouval. Ale tatínka francouzština minula, takže z toho sešlo. Ale když
mu Fun`es umřel, byl dlouho moc smutný,“ vzpomíná Pavlína Filipovská, která se vydala v otcových šlépějích.
„Tatínek mě brával do divadla, od mládí jsem v tom prostředí vyrůstala, ale já herečkou být nechtěla, a on na to
ani netlačil. Nakonec nějakou souhrou náhod jsem u tohoto povolání také skončila,“ říká Pavlína, která začínala
v roce 1958 jako hlasatelka televizních pořadů pro děti, kdežto otec František kariéru zahájil v operetě.
„Tatínek obdivoval všestranně nadané operetní herce a velice si jich vážil, protože museli umět hrát, zpívat i
tančit. Ve svém prvním profesionálním angažmá v Aréně na Smíchově se věnoval především operetě, dokonce
i jako režisér. Pyšnil se například tím, že režíroval budoucí hvězdu Ljubu Hermanovou. Vše, co se tam naučil, se
mu později hodilo. Třeba i to, že se uměl hýbat. Činohra ho ale jenom přitahovala více.“
POD ČAROU
* František Filipovský pocházel z Přelouče v okrese Pardubice (nar. 23. září 1907). Otec František byl flétnistou
orchestru Prozatímního divadla a přeloučský regenschori a matka vlastnila obchod se střižním zbožím. V dětství
se naučil hrát na různé hudební nástroje a zpíval v kostelním sboru.
* Pavlína Filipovská (28. května 1941 v Praze) vystudovala gymnázium a soukromě studovala herectví a zpěv.
V letech 1959–65 byla v Semaforu, pak čtyři roky v Apollu a poté v Rokoku (1969–74). Před kamerou
debutovala v roce 1961 ve filmu Procesí k panence a pak se objevila ve filmech – Konkurs, Kdyby tisíc klarinetů,
Ta naše písnička česká, Dospěláci můžou všechno, Noc na Karlštejně. Hojně se objevovala v TV v zábavných
pořadech. Nazpívala řadu písniček a tou nejslavnější je Včera neděla byla z roku 1959.
* Pavlínin bratr Jan Filipovský byl vášnivým milovníkem koní a amatérsky se věnoval fotografování, jako
fotolaborant pracoval do své smrti v ČTK.
* Pavlínina dcera a hercova vnučka Pavlína Wolfová (1971) pochází z matčina druhého manželství se
zpěvákem Petrem Spáleným. Vystudovala fakultu sociálních věd UK a působí jako novinářka. S druhým
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manželem, podnikatelem Janem Bubeníkem, má dceru Matildu a syna Matouše. Její sestra Johana je
vystudovaná zdravotní sestra, ale sběhla ke zvířatům a pracuje na veterině,má dceru Elišku.
* František prošel celou historií české filmové komedie. Debutoval v roce 1930 po boku Vlasty Buriana v komedii
C. a K. polní Maršálek a od té doby se objevil ve dvou stovkách filmů. Nezapomenutelní zůstávají jeho šprti
Krhounek (Škola, základ života) a Mazánek (Cesta do hlubin študákovy duše) nebo později inspektor Mrázek z
Hříšných lidí Města pražského a Panoptika Města pražského. Jeho poslední rolí byl čert Blekota v seriálu
Arabela se vrací. Byl prvním hercem, který se 1. 5. 1953 objevil v živém vysílání Čs. televize.
* „Herečkou jsem určitě být nechtěla. Líbila se mi pošta a papírnictví a to miluju stále. Nic mě tak neodváže, jako
brouzdat velkým obchodem, vnímat vůni papírů, prohlížet tužky… Hodně jsem tíhla ke zvířatům a myslela, že
budu veterinářkou,“ přiznává Pavlína.
* Bezmála šest desítek let byl František Filipovský šťastně ženatý s Hildou, rozenou Kvičíkovou a o svém životě
napsal spolu s Jiřím Tvrzníkem knihy Šest dýmek Františka Filipovského a Kamarád dobré nálady.
*Pavlína je vyhlášená kuchařka a o své kulinářské zkušenosti se podělila v publikacích Dostaveníčko u plotny a
Pražská labužnická zastavení (s manželem Lumírem Trávníčkem). Knihu Pavlína Filipovská: Bylo nebylo,
sestavil podle jejich vzpomínek Vítek Chadima.
* Herec zemřel 26. října 1993 v Praze. Od roku 1994 se na jeho počest v jeho rodné Přelouči uděluje dabingová
cena Františka Filipovského, jejímž prvním držitelem byl sám herec.
Veronika Pechová (foto archiv)
Foto popis| Pavlína Filipovská
Foto popis| PPaavvllíínnaa Woollffoovváá

15. VONS: zastat se neznámých
23.1.2017

Lidové noviny

str. 18

Seriál LN

Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných sledoval kauzy odpůrců režimu a staral se o jejich publicitu
Případy kriminalizace členů opozice během prvního roku existence Charty 77 přiměly disent k úvahám, jak
organizovat systematickou obranu a solidaritu s trestně stíhanými nebo vězněnými. Právě proto byla 27. dubna
1978 založena nezávislá iniciativa Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Jejím cílem bylo sledovat
případy lidí, kteří byli trestně stíháni nebo vězněni za projevy svého přesvědčení, a také ty, kdo se stali oběťmi
policejní a justiční zvůle.
Důležitou motivací pro založení VONS byla potřeba pomoci zejména těm odpůrcům totalitního režimu,
kteří nepatřili mezi „prominentní“ disidenty. Až do založení VONS totiž zůstávaly jejich případy prakticky
neznámé, a především zahraniční média se o nich mnohdy neměla jak dozvědět.
Říci světu i o neznámých disidentech
VONS seznamoval s jejich případy veřejnost i úřady a postiženým pomáhal například zajišťováním právního
zastoupení nebo zprostředkováním finanční a potravinové pomoci. O jednotlivých kauzách pak vypracovával
takzvaná sdělení, která obsahovala především popis případů a jejich vývoje. Přinášela ale také životopisné
údaje o stíhaných, případně informace o jejich zdravotním stavu a o projevech solidarity. Do konce roku 1989
VONS vypracoval celkem 1125 takových sdělení, jejich rozsah se pohyboval od pár řádků do několika stran.
Zprávy VONS také vydával pohromadě v takzvaných souhrnných sděleních. Důležitá ale byla také další
publicita. Téměř všechna sdělení VONS vyšla v samizdatovém časopisu Informace o Chartě 77. Odsud je
přebíraly exilové časopisy a také rozhlasové stanice Hlas Ameriky, Svobodná Evropaa BBC. Zprávy o
politických kauzách v Československu se díky tomu dostaly i na stránky význačných západních periodik a do
vysílání rozhlasových a televizních stanic.
VONS udržoval i kontakty se zahraničími organizacemi zabývajícími se lidskými právy (např. s Amnesty
International).
Soud s VONS vyvolal ve světě nebývalý ohlas a protesty
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Po třinácti měsících existence výboru se oběťmi perzekuce stali i jeho členové patřící mezi nejaktivnější
signatáře Charty 77. Státní bezpečnost u nich brzy ráno 29. května 1979 provedla domovní prohlídky a odvezla
je k výslechům. Pět členů výboru – Václav Benda, Jiří Dienstbier (oba byli zároveň aktuálními mluvčími Charty
77), Otta Bednářová, Václav Havel a Petr Uhl – bylo v říjnu 1979 po téměř pětiměsících strávených ve vazbě
odsouzeno Městským soudem v Praze k nepodmíněným trestům odnětí svobody od tří do pěti let, Daně
Němcové byl uložen podmíněný trest. Odděleně byl stíhán Albert Černý, kterého Krajský soud v Brně v
listopadu 1979 odsoudil ke třemapůl letům odnětí svobody nepodmíněně.
Pronásledování členů VONS, o němž podrobně informovala západní média, vyvolalo mimořádný ohlas.
Protestovaly proti němu vlády západních zemí i Evropský parlament. Kriticky se k němu postavily mnohé
mezinárodní organizace, odborové svazy i představitelé různě orientovaných politických stran – včetně
významných komunistických stran Itálie, Španělska nebo Francie. Protestoval proti němu i papež Jan Pavel II. a
představitelé církví a náboženských sdružení.
V mnoha západních městech se na podporu VONS konaly demonstrace. Solidaritu vyjádřila také řada
československých občanů a disidentů v dalších zemích sovětském bloku, například Andrej Sacharov. V
souvislosti s procesem byl VONS přijat pod názvem Československá liga pro lidská práva za člena Mezinárodní
federace pro lidská práva.
VONS působil až do roku 1996
Přímou souvislost s činností VONS mělo v první polovině 80. let věznění Rudolfa Battěka (strávil za mřížemi
přes pět let), Ladislava Lise, Jana Litomiského, Jiřího Rumla a jeho syna Jana. Zásahem proti VONS se státní
moci skutečně podařilo oslabit činnost opozice, její úspěch však byl pouze dočasný. Do VONS vstoupilo
okamžitě po vlně zatýkání na konci května 1979 dvanáct nových členů, díky jejichž statečnosti mohla činnost
výboru, byť zpočátku v omezené míře pokračovat.
Práce VONS byla vedle přímé represe narušována i přítomností dvou spolupracovníků Státní
bezpečnosti. Vprvní polovině 80. let to byla Věra Vránová, po jejím odhalení v roce 1985 se StB podařilo získat
ke spolupráci dříve velice statečného advokáta Josefa Danisze.
Ke značnému nárůstu agendy výboru došlo na konci 80. let, kdy se zabýval případy desítek občanů
stíhaných v souvislosti s protirežimními demonstracemi či rozšiřováním petice Několik vět.
Bezprostředně po pádu komunistického režimu seVONS podílel na utlumování vězeňských vzpour,
novelizaci trestního zákona a řádu, přípravě generální amnestie a rehabilitačního zákona. Pro ministerstvo
spravedlnosti vypracoval seznamy soudců a prokurátorů, v nichž hodnotil jejich činnost před listopadem 1989.
Tato snaha o očištění justice se však nesetkala s přílišným úspěchem.
Působení VONS výrazně omezovalo značné časové zaneprázdnění většiny členů a odlišné představy o
jeho dalším působení; 3. července 1996 tak bylo rozhodnuto o přerušení činnosti výboru.
HISTORIE ČESKÝCH PROTIKOMUNISTICKÝCH AKTIVIT
Nová orientace: občansky angažovaní evangelíci
ONové orientaci, hnutí ustaveném veřejně v roce 1962 skupinou evangelických farářů i laiků Českobratrské
církve evangelické, platí slova jednoho z jeho aktérů, pozdějšího chartisty Milana Balabána: „Nová orientace
byla nejvýznamnější organizací tohoto druhu před Chartou 77, a proto jsem ji nazval Chartou před Chartou.“ V
něčem jistě nadnesené konstatování vychází z jedné premisy: Nová orientace se stejně jakoCharta 77 rozhodla
požadovat po režimu dodržování jeho zákonů – byla tedy hnutím legalistickým.
Paralela pochopitelně v něčem pokulhává, nešlo většinou o aktivity směřované k vrcholným mocenským
orgánům a ani míra represe, kterou členové hnutí pocítili, se nepřibližovala normalizačnímu útoku. Ale
opakované odkazy na určité momenty, které hnutí s Chartou 77 spojují, stojí za zaznamenání – koneckonců v
žargonu Státní bezpečnosti se vlastně všichni angažovaní evangelíci v normalizační době stávají členy „nové
orientace“, jakkoliv jde o generačně i motivačně rozrůzněnou skupinu lidí. A faktem také je, že pamětníci
zápasů, jež Nová orientace podstoupila v šedesátých letech, hráli v Chartě 77 nezastupitelnou roli.
Základní zásada hnutí – křesťanství nelze omezit jen na život v církvi, je nutné je žít ve světě s ostatními
– vedla k různým podobám občanské angažovanosti. Na jedné straně to byla snaha o dialog s představiteli
mocenského aparátu o limitech ateistické výchovy a uvolnění prostoru pro svobodnější život církví, na straně
druhé konkrétní pře – nejznámější na obranu duchovního Jana Duse, zbaveného roku 1965 souhlasu s
výkonem povolání.
Otevřeně o nátlaku StB
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O různých tématech se také diskutovalo na stránkách interního oběžníku Problémy a úkoly, nechyběla ale ani
úspěšná snaha prosadit palčivá témata do oficiálního evangelického tisku. Vyvrcholením otevřenosti se pak v
roce 1966 stalo svědectví osmi farářů církve o jejich nucení ke spolupráci s StB, jež následovala oficiální výzva
církve, aby tato praxe skončila. Reakce StB, která pod záminkou přešetření stížnosti zmíněné faráře spíše
zastrašovala, nebyla překvapivá, pro zúčastněné však bylo důležité, že o metodách StB někdo otevřeně
promluvil.
Rozjetá StB chystala ještě počátkem roku 1968 zatčení čelného člena hnutí, filozofa Ladislava
Hejdánka, její plány ale zhatilo pražské jaro. Na odsouzení některých dalších členů Nové orientace pod různými
záminkami ale nakonec došlo v normalizačním období (kromě Hejdánka Jan Dus, Jaromír Dus nebo Vlastimil
Sláma), řada dalších byla nastálo či na delší dobu zbavena souhlasu s výkonem duchovenské služby. A nelze
opomenout, že vícero příslušníků Nové orientace podepsalo Chartu 77 – a nepatřili jen mezi formální signatáře.
charta 77 Utekl vám začátek seriálu? Předplatné si můžete objednat na tel. 225 555 533 nebo na internetové
stránce www.lidovenoviny.cz/charta. V ceně předplatného je i přístup do digitálního archivu Lidových novin, o
žádný díl tak nepřijdete.
NÁSTROJE REPRESE
Příživnictví
Vdubnu 1978 se Václav Havel pozastavil nad tím, jak je možné, že ve státě, ve kterém vládne dělnická třída,
jsou věznice plné dělníků. Vycházel přitom z vlastní zkušenosti z vazby, během které mluvil s mnoha údajnými
příživníky.
Paragraf 203 totiž umožňoval každého, kdo se „soustavně“ vyhýbal práci a prostředky k živobytí si obstarával
údajně „nekalým způsobem“, uvěznit až na dva roky.
Neurčitost termínů „soustavnosti“ a „nekalosti“ přitom vytvářela vhodné podmínky pro kriminalizaci
každého, kdo se odmítl smířit s rolí kolečka ve stroji národního hospodářství a rozhodl se hledat způsob obživy,
která by jej bavila a odpovídala jeho kvalifikaci. Bez razítka zaměstnavatele v občanském průkazu se člověk
automaticky stával potenciálním příživníkem. Mnozí chartisté přitom přišli o práci a kvůli zásahům StB sháněli
novou jen velmi obtížně. Před § 203 je pak často zachránila pouze medializace jejich případu.
Někdy však nestačilo ani to, jak dokládá osud 37letého dělníka a signatáře Charty 77. Ten se přitom
pouze snažil získat od zaměstnavatele ochranné pomůcky, a když nepochodil, chtěl podnik opustit. Za svou
snahu vzepřít se devalvaci ústavně zakotveného práva na práci v „princip pracovní povinnosti“ byl v roce 1979
potrestán dvouletým vězením.
MALÍ VELCÍ CHARTISTÉ
Alena Míšková: za zdmi archivu
Na sklonku komunistického režimu žila vystudovaná archivářka Alena Míšková (1957 až 2015) dvojím životem:
přes den svědomitě plnila své pracovní povinnosti ve Státním ústředním archivu, pak v Ústředním archivu
ČSAV, ve volném čase aleměla blízko ke světu podzemních hudebních skupin a nezávislých iniciativ. Podílela
se na přepisování samizdatů a účastnila se demonstrací a bytových seminářů. Na počátku roku 1989 podepsala
společně se svou maminkou Alenou Kalusovou Chartu 77. Byla za to podrobena kritice ze strany komunistické
organizace na jejím pracovišti, její pracovní pozici to však již neohrozilo.
Po pádu režimu i nadále působila jako archivářka, byla ředitelkouArchivu Akademie věd ČR. Zároveň se
před ní otevřela možnost vysokoškolského působení – od r. 1994 na Fakultě sociálních věd UK a od r. 2000
na Pedagogické fakultě UK. Dosáhla hodnosti docentky a svými pracemi o dějinách německé vědy v českých
zemích si získala respekt i v zahraničí. Studenti k ní vzhlíželi s respektem zejména proto, že odborná témata
pravidelně propojovala s akcentem na občanskou angažovanost. Její soukromý život se postupně omezoval na
starost o nemocnou maminku a boj se zákeřnou chorobou, které podlehla na konci roku 2015.
OBSAH SERIÁLU
6. 1. Geneze vzniku Charty 77 a jejího prvního dokumentu, 7. 1. Helsinky 75 a Charta 77, 9. 1. Reakce moci I –
anticharta, 10. 1. Reakce moci II – rezoluce proti Chartě 77 v podnicích a reakce společnosti, 11. 1. Kdo byli
chartisté, 12. 1. Charta 77 a Slovensko, 13. 1. Křesťané a Charta 77, 14. 1. Underground v Chartě 77, 16. 1.
Neznámí chartisté, 17. 1. Ti, kdo Chartu 77 nepodepsali, 18. 1. Dokumenty Charty 77, 19. 1. Charta 77 a
Plné znění zpráv

255
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

Svobodná Evropa, 20. 1. Exilová média a Charta 77, 21. 1. Policejní akce proti Chartě 77, 23. 1. VONS, 24. 1.
Zpravodajské akce StB proti Chartě 77, 25. 1. Exil a Charta 77, 26. 1. Infoch, 27. 1. Charta 77 a česko-německá
otázka, 28. 1. Ženy v Chartě 77, 30. 1. Podpora ze zahraničí – Nadace Charty 77, 31. 1. Charta 77 a ekologie,
1. 2. Chartovní a postchartovní „zahraniční politika“, 2. 2. Charta 77 a romská otázka, 3. 2. Vývoj Charty 77 v 80.
letech a její politizace, 4. 2. Literární obrazy Charty 77, 6. 2. Charta 77 v pamětních místech, 7. 2. Charta 77
jako zdroj polistopadového liberalismu?, 8. 2. Neokonzervativci v Chartě 77, 9. 2. Chartovní a postchartovní
levice Autoři: Jaroslav Pažout (hlavní téma), Jaroslav Cuhra (Historie českých protikomunistických aktivit),
Antonín Kostlán (Malí velcí chartisté), Tomáš Vilímek (Nástroje represe) Editoři: Oldřich Tůma (Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR), Lukáš Rous (LN).
Partnerem seriálu je Archiv bezpečnostních složek
Foto autor| FOTO ARCHIV LIBRI PROHIBITI
Foto autor| FOTO MAFRA – MICHAL RŮŽIČKA / ARCHIV
Foto popis| Členové VONS trestně stíhaní v roce 1979. Zleva nahoře: Václav Havel, Otta Bednářová, Petr Uhl,
Jarmila Bělíková a Jiří Němec. Zleva dole: Ladislav Lis, Jiří Dienstbier, Dana Němcová, Václav Benda a Václav
Malý. (Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 310, sign. VI/1, kart. 53)
Foto popis| Filozof Ladislav Hejdánek (vlevo) a evangelický farář a teolog Milan Balabán patřili k čelným
osobnostem hnutí Nová orientace

Jsem banánový ŠEJK
23.1.2017

Ona DNES str. 08 Rozhovor
KAROLÍNA DEMELOVÁ

v Česku žije od čtyř let, mluví lépe česky než vietnamsky a její oblíbený den je 17.listopad. Do Thu Trang patří k
takzvaným banánovým dětem, druhé generaci vietnamců u nás, kterým už se nechce trávit celý život ve
večerce. o svém „Českovietnamsku“ píše na blogu Asi.jatka.
* Měla už jste dneska rýži?
Co myslíte? No měla. Ale neplatí to vždycky, třeba včera ne.
* Ptám se proto, že podle jednoho z vašich starších článků na blogu se Vietnamec pozná i podle toho, že sní
každý den minimálně jednu misku rýže. Jste tedy pořád víc Vietnamkou, nebo už převažuje to české?
To bylo psané s nadsázkou. Ale upřímně v tom ještě sama nemám úplně jasno. Ráda říkám, že jsem
takový banánový šejk, který se pokaždé namíchá trochu jinak. Někdy je víc banánový, to převažují mé
vietnamské kořeny, někdy spíš mléčný, kdy má navrch to české.
* Je něco, co vás dokáže i po třiadvaceti letech na Češích překvapit?
Že jsou tu lidé stále překvapení, když potkají Vietnamce mluvícího plynule česky.
* Tušíte, kde byste dnes byla, nebýt toho, že jste ve čtyřech letech odjela s rodiči z Vietnamu?
Tak to opravdu nemám ponětí, jak bych dneska žila. Možná bych už byla provdaná. Ale určitě bych byla
hubenější a míň prostořeká.
* Český jídelníček vám kazí postavu?
Vždycky je to otázka volby a svoboda vám někdy dává možnost volit nezdravě. A já když vidím, že mají
svíčkovou s houskovými knedlíky, neodolám.
* K té prostořekosti – vietnamské dívky tedy mají být poddajné a neodmlouvat?
Nevím, co ostatní vietnamské dívky, ale mamka mě učila být vždy jemná, chovat se distingovaně a
neodmlouvat.
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* Vzpomínáte si vůbec na něco ze svého dětství ve Vietnamu?
Jsou to spíš momenty a někdy sama nevím, jestli je to skutečnost, nebo jen sny. Pamatuju si na své
prarodiče, kteří mě jako malou hlídali, protože rodiče pracovali. Dost vzpomínek se mi vybaví, když se vrátím do
Vietnamu a vidím nějaké místo. Třeba že jsem někde byla se svou sestřenkou a udělaly jsme si tam fotku. Zato
si dobře pamatuju, jak jsme se stěhovaly s maminkou za tatínkem, který odjel do České republiky před námi. Šly
jsme ze schodů a hodně plakaly.
* A první dojmy z Česka?
Jsme v nějakém šedivém městě, jdeme k autobusové zastávce a já tam vidím líbající se zamilovanou
dvojici. Běžela jsem za rodiči a ukazovala na ně, protože jsem něco takového ve Vietnamu nikdy předtím
neviděla.
* Prvních sedm let v Česku jste se vídala s rodiči jen o víkendech, přes týden jste žila v české rodině. Zvládala
jste to?
Největší šok jsem měla z toho, že jsem byla v cizí rodině. Ty lidi jsem vůbec neznala, brečela jsem, že k
nim nechci. Jako dítě si ale rychle zvyknete na leccos a pomohlo tomu i to, že v té rodině byla ještě další
vietnamská holčička.
* Vím, že takhle vyrůstala v devadesátých letech spousta vietnamských dětí, protože jejich rodiče celé dny
pracovali. Nepřišli jste ale kvůli tomu o společné zážitky?
O téhle době jsme s rodiči nikdy nemluvili, ani zpětně. Naše mrzí, že kvůli tomu málo mluvím
vietnamsky a tak trochu jsem ztratila své kořeny. Mě mrzí, že nemáme skoro žádné společné vzpomínky,
zážitky nebo fotky. Během mého dětství v Česku jsme byli jen jednou jedinkrát na výletě, svým spolužákům
jsem vždycky záviděla rodinné dovolené. V poslední době nad tím dost přemýšlím, protože si uvědomuju, že se
krátí doba, kterou se svými rodiči budu ještě moci strávit. A protože je miluju nejvíc na světě, snažím se to
dohánět.
* Jak často se vídáte?
Snažím se za nimi jezdit aspoň dvakrát měsíčně a čas od času se pokusím přitáhnout rodiče i do Prahy.
Je s tím ale vždycky strašná organizace a přesvědčování, aby si udělali aspoň půlden volno a nebyli v krámku.
Pro ně je nemyslitelné, aby na den zavřeli, takže vždycky přijede jen jeden a ještě je mu hloupé, že si „užívá“,
zatímco druhý pracuje. U nás prostě platí, že když máš dvě zdravé nohy a ruce, tak pracuješ – i kdyby to mělo
být čištění bot. S tatínkem jsme ale nedávno uzavřeli dohodu, že až bude v důchodu, bude se mnou chodit
kamkoliv, třeba na koncerty. I když, co znám taťku, tak ten v důchodu nebude nikdy, takže nevím, jestli se
dočkám.
když se vám daří, je to štěstí
* Pracujete jako happiness manažerka, tedy jakási „manažerka štěstí“, která se stará o spokojenost
zaměstnanců a snaží se je angažovat. Rozumějí rodiče vůbec tomu, co děláte?
Snažím se jim to vysvětlovat na konkrétních případech, že třeba pořádám teambuildingy, organizuju
akce a zapojuju zaměstnance.
* Jsou vaši rodiče šťastní?
Podle mě jsou spokojení, ale ne šťastní. Pořád jsou v práci, čas od času zajdou na nějašejkkou
vietnamskou oslavu, ale jinak nic. Život jim protéká mezi prsty. Nejhorší je, že mají možnost to změnit, třeba číst
knihy, cestovat, mít koníčky – ale nedělají to. Jsou zvyklí celý život pracovat a neradi jezdí za zábavou. Jsou
spokojení doma.
* Spojují si vůbec Vietnamci práci se štěstím?
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Ve vietnamské komunitě se o štěstí mluví ve chvíli, kdy se vám daří, je hodně pojímané z
ekonomického hlediska. Je pravda, že spousta Vietnamců v Česku pracuje ve večerkách a vydělají si třeba
hezké peníze, ale šťastní být nemusí. Jenže o osobních pocitech se, aspoň co vím, moc nemluví.
* Mění se to u vaší, druhé generace?
Určitě, je to vidět hlavně u mladších rodin, které už mají zázemí a nemusí se tolik starat o ten svůj
krámek. Klidně jedou na hory nebo na měsíc do Vietnamu.
* Tam má většina z nich velké příbuzenstvo, které často finančně podporuje. Je i tohle důvod, proč se musí v
práci tolik ohánět?
Moc se o tom nemluví, ale očekávání a nároky příbuzných ve Vietnamu na nás jsou obrovské. Myslí si,
že když žijeme v zahraničí, zvlášť v Evropě, jsme bohatí. Před pádem komunismu se posílaly ve velkých
krabicích stroje nebo kola, dnes se posílají peníze a vozí drahé dárky. Když totiž letíte do Vietnamu, nestojí vás
to jen letenku, většinou se jezdí s obrovskými dary, třeba drahou elektronikou. Na letištích v Asii o tom dobře
vědí, takže se bohužel stává, že se někde na transferu nebo přímo ve Vietnamu na letišti rozřezají a vykradou
kufry. Ale snad už to mají podchycené.
* Čeká se, že se jednou takhle budete o příbuzné starat i vy?
Samozřejmě cítím morální závazek vůči rodičům, což je naprosto normální a sama to tak chci. Vím, že
kdyby bylo potřeba, nejbližšímu příbuzenstvu vždycky pomůžu.
Sňatek z dohody, ne z láSky
Jeden z příspěvků na vašem blogu je o tom, že chodit s Vietnamkou není zas takové terno, jak by si mnozí
mysleli. V čem je háček? Za tohle generalizování mě asi zabije spousta mých vietnamských vrstevnic, ale
myslím si, že je tu jedna společná věc. A to fakt, že pro nás bude rodina vždycky na prvním místě.
* Takže zrušíte romantický víkend, když bude potřeba pomoci rodičům?
Přesně. U Vietnamců je běžný model dvou nebo třígenerační rodiny, mladí manželé se často aspoň na
čas nastěhují k jednomu ze svých rodičů, což mnozí Češi nechápou. Také jsou jistá pravidla, která se musí
dodržovat, drobné kulturní rozdíly, které jsou pak vidět až v určitých situacích.
* Jednou z tradic je i to, že se Vietnamky vdávají poměrně hodně brzy.
Bere se to hlavně z biologického hlediska. I kdybyste budovala kariéru, měla byste se podle měřítek
vietnamské kultury vdát a mít děti co nejdřív.
* Takže když nejste v sedmadvaceti letech provdaná, je to problém?
Občas mě mrzí, že naši poslouchají od svých známých na tohle téma poznámky. Sama dost často
slýchám, že už jsem si užila a teď je třeba plnit svou povinnost. Pro mě ale mateřství není jen biologická
záležitost. Vím, naučíte se to za běhu, ale já si chci napřed uspořádat svůj život. Myslím si, že tohle přeskakuje
hodně mladých vietnamských maminek, které to vnímají trochu jako jediné životní východisko. Ale k čemu je mi
to, že mám rodinu, když nemám pořádné zázemí?
* Snaží se vám rodina nebo známí dohazovat ženichy?
Ne, už to přestali dělat.
* Jak to?
Možná si z toho dělám takovou srandu, že už je to nebaví. Nejsou zvyklí, že by jim někdo takhle
oponoval. Samozřejmě chci mít děti, ale není to teď pro mě priorita. Vnitřně se ještě na vdávání a děti necítím.
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* Pořád existují rodinami dohodnuté sňatky?
Ano a dost často fungují dobře, protože jsou to někdy sňatky z rozumu, které nejsou postavené na
vášnivé lásce, ale vzájemném respektu.
* Říkáte, že společenský status je ve vietnamské komunitě velmi důležitý. Sice máte zajímavou práci a
oceňovaný blog, ale nejste vdaná ani jste se nerozhodla pro kariéru doktorky, právničky nebo učitelky, což jsou
prý nejvýše ceněné profese. Jak tedy hodnotí vás?
Mám pocit, že mě vnímají hodně poevropštěle. Zapadám do škatulky „ztratila kořeny“. Sice mě to mrzí,
ale jako handicap to nevnímám. Věřím, že se mi povede aspoň v omezené míře dodržovat vietnamské tradice.
* Jsou na vás vaši rodiče pyšní?
Myslím si, že se mí rodiče naučili nehodnotit mě podle tradičních vietnamských měřítek úspěchu. Vím,
že jsou na mě svým způsobem hrdí a mají radost, když se mi něco podaří. A já se jim snažím dávat najevo
vděčnost za to, že mám svobodu dělat, co mě naplňuje.
svazující společenská role
* Vy hodně často zmiňujete svobodu. Stejně mě ale překvapilo, že jedním z nejdůležitějších dnů je pro vás 17.
listopad, pro spoustu vašich vrstevníků neznamená nic víc než den volna.
Možná to souvisí s mými studentskými lety, kdy jsem hodně přemýšlela o své české identitě. Studovala
jsem na fakultě sociálních věd, kousek od Národní třídy, která je mimochodem mé nejoblíbenější místo v
Praze. Mám ji spojenou s Václavem Havlem a hodnotami, které se 17. listopadu provolávaly.
* Západní liberalismus a individualismus je ale v mnohém v rozporu právě s asijským vnímáním jedince.
Máte pravdu, že ta moje vděčnost za svobodu asi vychází i ze srovnávání s tím, jak funguje vietnamská
komunita. Dost mých vrstevníků žije v osobní nesvobodě, která závisí na tom, co o nich řekne jejich okolí. Často
se ve svých životních rozhodnutích ohlížejí na to, co od nich očekávají jejich rodiče, snaží se naplnit nějakou
společenskou roli. Já sama se s tím taky stále potýkám a asi s tím budu bojovat celý život.
* Jsou nároky na děti v asijských rodinách opravdu tak velké, jak občas čteme?
Já jsem třeba žádný dril nikdy nezažívala, naši mají moderní smýšlení. Samozřejmě se očekávalo, že
budu nosit ze školy jedničky, ale nikdy jsem nedostala trest za dvojku nebo trojku. Jsem za to moc vděčná, ale
osobně si myslím, že kdybych nad sebou měla někoho, kdo by mě víc driloval, možná to dotáhnu ještě dál.
* To mě překvapujete, dnes je trendem co nejvolnější výchova.
V liberální výchově mi chybí především vedení dítěte k pokoře, když se svět netočí podle jeho představ.
Já jsem byla vedená k sociálnímu chování ve stylu: Když něco máš, rozděl se o to. A myslím si, že se rodiče
nemusí stydět za to, jak mě vychovali.
* Umějí vás pochválit?
Ano, i když svým vlastním způsobem. Když se o to třeba pokusí tatínek, je to tak nešikovné, že se
musím smát. Například nedávno jsem mu masírovala záda a nohy a ptala se ho, jestli to dělám dobře.
Odpověděl: Nic moc. Vím, že to tak nevyzní, ale od něj je to vlastně velká pochvala, protože kdybych to dělala
špatně, dávno už mě odežene. Právě z takových situací pak vznikají mé články.
* Čtou rodiče váš blog?
Taťka ano, ale nikdy to nepřizná. A mamka se vždycky jen zeptá, o čem píšu. Bez nich by ale vůbec
žádný blog neexistoval, třeba bez taťkových hlášek by to nebyla taková sranda.
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* Který z příspěvků byl zatím nejoblíbenější?
Lidi hodně bavil článek Proč se chcete kamarádit s Vietnamci. V několika bodech jsem sepsala důvody,
které z nás podle mě dělají dobré parťáky pro život.
* Hodně těch důvodů se točilo kolem dobrého jídla.
To je pravda, Vietnamci totiž rádi všechno slaví jídlem. A milují karaoke, takže vás nikdy nenecháme
zpívat samotné.
* Na jídlo bych šla ráda, ale na karaoke byste mě asi nezlomila.
To si jednom myslíte. I kdybyste zpívala špatně, zpívejte! *
***
kdybych dnes žila ve vietnamu, určitě bych byla hubenější, míň prostořeká a možná už vdaná. do Thu Trang
(27) se narodila v severním Vietnamu, do Česka přišla s rodiči ve čtyřech letech. Má české i vietnamské
občanství. * Vystudovala marketing a PR a česko-německá studia na Univerzitě Karlově. Dnes pracuje jako
happiness manažerka v nadnárodní IT firmě. * Její blog Asi.jatka o „Českovietnamsku“ byl oceněn Novinářskou
křepelkou a nominován na Magnesii Literu. Bloguje už osm let. * Je jedináček. Její rodiče mají obchod v
Rozvadově. Když se mě tatíneK poKusí pochválit, je to taK nešiKovné, že se musím smát.
O autorovi| text:karolína demelová, karolina.demelova@mfdnes.cz
Foto autor| foto: michaela džurná
Foto autor| FOTO A STYLING: MICHAELA DŽURNÁ, MAKE-UP: SIMONA LVOVSKÁ, PRODUKCE: KARIN
ALEŠOVÁ
Foto popis| Do Thu Trang jsme fotili v modelech COS, H&M a Space

Operátoři investovali miliardy do sítí, ale teď na nich uměle brzdí provoz,
říká člen rady ČTÚ Malý
24.1.2017

byznys.ihned.cz
red

str. 00

Za data se v Česku platí téměř nejvíce v celé Evropě.
Takový stav trvá už dlouhou dobu a stále se nijak výrazně nemění. Jak je to možné?
Ptejte se člena rady ČTÚ Ondřeje Malého. Na dotazy čtenářů HN odpovídá od 13:00.
Operátoři investovali miliardy do postavení sítí, ale uměle na nich brzdí provoz. "Je to podobné jako postavit
dálnici a rozhodnout, že na ni pustím jen skútry," říká člen rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Ondřej
Malý.
Ondřej Malý
Studoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V rámci magisterských studií vycestoval na Renvall
Institute Helsinské univerzity. Pracoval v on-line deníku iDnes, kde se věnoval IT a vědě. Působil následně v
Lidových novinách a naposledy i v Hospodářských novinách, kde se věnoval problematice telekomunikací a
informačních technologií. Do funkce člena rady ČTÚ ho vláda jmenovala v roce 2012.
Současná situace, kdy operátoři sice nabízí jedny z nejrychlejších dat, ale zároveň je omezují velmi nízkými
limity na objem spotřebovaných dat, je podle Malého jen obchodní politikou firem. "Omezení přenosu dat podle
mne nejsou technického rázu, jde o obchodní rozhodnutí operátorů," prohlásil.
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Sítě LTE jsou budovány tak, aby dokázaly bez problémů zvládnou například streamování videa, nejčastější
datový limit 1,5 GB však přenos videa vyčerpá velmi rychle. "Je možné to ilustrovat i na faktu, že operátoři
nabízí aplikaci pro sledování televize, kterou ale zároveň nedoporučují zákazníkům používat na jejich vlastní
síti, což je vskutku bizarní," popsal Malý.
ČTÚ však podle radního nemůže zasáhnout proti vysokým koncovým cenám, to lze pouze u velkoobchodních
nabídek a takzvaných relevantních trhů. "Pro ovlivnění maloobchodních cen připadají v úvahu nepřímé cesty,
nejlépe založené na posílení konkurence na trhu," řekl radní. Takovými nástroji mohou být například regulované
velkoobchodní trhy pro alternativní operátory nebo kmitočty pro nové operátory.
Předešlé aukce kmitočtů nového hráče na trh nepřivedly, ČTÚ však nyní chystá aukci v pásmu 3,7 GHz, které
se dá pro vysokorychlostní internet využít. "Část spektra v této aukci je vyhrazena pro nové hráče," potvrdil
Malý.
On-line rozhovor již skončil.
URL|
http://byznys.ihned.cz/c1-65598040-ceske-datove-tarify-jsou-temer-nejdrazsi-v-eu-proc-se-to-nemeniptejte-se-ondreje-maleho-z-ctu

Studovat VŠ už může každý

24.1.2017

Lidové noviny str. 12 Akademie
BARBORA CIHELKOVÁ

Vysoké školy přijímají na bakalářské obory v průměru 80 procent uchazečů, stále více fakult bere všechny
Kdo chce studovat vysokou školu a nemá velké nároky na výběr oboru, nemusí se bát, že zůstane v
nadcházejícím akademickém roce bez indexu. Zatímco ještě před deseti lety se ze studentů, kteří přišli k
přijímačkám, probojovalo na akademickou půdu 58 procent, v posledním přijímacím řízení už to bylo téměř
osmdesát procent.
Stále ovšem platí, že umělecké školy přijímají méně než dvacet procent studentů. A vybírat si z velkého
přetlaku uchazečů mohli i jinde. Pro někoho překvapivě velký boj svedli v posledním přijímacím řízení uchazeči
o studium na Ostravské univerzitě, kam se přes síto přijímaček dostalo jen necelých čtyřicet procent studentů.
Hůře dostupná zůstává také Univerzita Karlova, na níž přijali 47 procent z těch, kteří zasedli k přijímacím testům
či pohovorům. Brněnská Masarykova univerzita vzala také zhruba každého druhého.
ČVUT si už vybírá
Kdo by rád vsadil na jistotu, může podat přihlášku na některý z technických oborů. Například Fakulta strojní
Technické univerzity v Liberci přijala loni úplně všechny a stejnou strategii na téže univerzitě zvolila Fakulta
textilní. Narazit by mohli ale zájemci o technické obory pražského ČVUT. Pověst školy, která vzala každého a
studenty „prosela“ až během prvních semestrů, totiž pozvolna ztrácí. Například její Fakulta biomedicínského
inženýrství loni odmítla více než polovinu uchazečů, na Fakulta informačních technologií byl „nával“ jen o něco
menší.
Stoprocentní šance na přijetí byla na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v
Praze, pro humanitněji zaměřené studenty pak na pražské Katolické teologické fakultě. Všechny nebo téměř
všechny uchazeče přijala také většina soukromých vysokých škol.
Obory, o něž se bojuje
Zájem v posledních letech stoupá o všechny lékařské fakulty bez výjimky. Tak například 1. lékařská fakulta
Univerzity Karlovy přijímala ještě v roce 2010 téměř polovinu těch, kteří přišli k přijímačkám. Loni už to bylo jen
28,7 procenta. Na menších lékařských fakultách jsou šance ještě nižší: v Olomouci naposledy brali pouhých 18
procent,vOstravě 21 procent, na 2. lékařské fakultě v Praze necelých 17 procent uchazečů.
Relativně žádané zůstávají filozofické fakulty. Tady se ale situace výrazněji liší napříč jednotlivými
univerzitami. Zatímco na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy se naposledy probojovalo 36 procent uchazečů,
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stejná fakulta Jihočeské univerzity jich loni přijala přes osmdesát procent. Ještě větší šance byly v přijímacím
řízení na Filozofické fakultě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde vzali 95 procent studentů.
***
Přehled VŠ s počty přihlášených a přijatých uchazečů strany 13–16
ŽEBŘÍČKY VŠ
Vysoká škola Fakulta
Celkem - veřejné vysoké školy
Univerzita Karlova v Praze
1. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta
Lékařská fakulta v Plzni
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Fakulta sociálních věd
Fakulta humanitních studií
Katolická teologická fakulta
Evangelická teologická fakulta
Husitská teologická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Fakulta sociálních studií
Přírodovědecká fakulta
Fakulta informatiky
Pedagogická fakulta
Fakulta sportovních studií
Ekonomicko-správní fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Lékařská fakulta
Fakulta zdravotnických věd
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Cyrilometodějská teologická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta tělesné kultury
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírod. zdrojů
Technická fakulta
Fakulta lesnická a dřevařská
Fakulta životního prostředí
Fakulta lesnická a environmentální
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechnická
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Fakulta zdravotnických studií
Fakulta právnická
Fakulta filozofická
Fakulta umění a designu
Fakulta pedagogická
Přijímací řízení pro rok 2016/17
Počet Kolik se
podaných dostavilo Počet Počet
přihlášek k přijímačkám přijatých zapsaných
224 151 94 068 74 767 69 839
40 313 18 861 8893 7723
4724 2906 833 570
2954 2080 437 323
1989 1521 257 212
2067 1433 456 227
2048 1322 371 224
1003 753 505 365
6083 3144 1139 900
2823 2823 636 570
3843 2619 1146 835
1526 1353 681 678
140 102 102 90
179 130 113 89
352 325 281 232
2361 1415 1018 702
943 714 470 376
5195 3379 1251 1094
2083 1445 466 428
33 482 15 516 8036 6148
5197 2757 755 548
5853 3440 2382 1553
3484 2683 918 689
4979 2666 818 499
2695 1734 1159 679
970 732 446 295
5216 3440 1753 1241
2084 823 358 302
3004 2019 865 526
20 108 11 188 5581 4527
1968 1359 250 184
1182 851 252 187
5003 3168 1119 1119
1708 1464 550 327
534 361 334 275
3018 2100 1771 1004
5196 2704 1068 1068
1499 971 451 397
11 517 7000 6188 4878
4517 2625 2166 1611
2724 1651 1478 1142
1357 965 839 617
1136 874 854 632
1215 923 849 694
172 113 113 89
11 091 6530 4011 3326
662 526 477 396
671 305 251 244
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1247 734 369 302
1568 1339 527 331
1181 933 734 554
552 378 153 124
2789 1588 718 561
Úspěšnost uchazečů
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
76,0% 74,5% 75,2% 75,7% 76,1% 77,6% 79,5%
47,2% 44,2% 41,9% 42,0% 45,0% 46,3% 47,2%
47,1% 45,6% 35,8% 33,0% 29,4% 26,8 % 28,7 %
26,2% 26,7 % 23,8% 19,2 % 18,8% 23,0% 21,0 %
16,0% 16,8% 19,0% 15,3 % 18,3% 17,4% 16,9 %
39,7 % 39,0% 32,2 % 34,3% 33,8% 32,6% 31,8 %
35,8% 31,3 % 30,4% 30,2 % 29,7% 28,1 % 28,1 %
59,9% 72,7 % 38,3% 50,8% 47,3 % 58,8% 67,1 %
34,5 % 30,0% 29,2 % 27,3% 31,9% 34,9% 36,2 %
22,4% 24,9% 23,8% 24,7 % 22,3% 21,2 % 22,5 %
26,0% 34,5 % 34,3% 28,1 % 33,7% 37,7 % 43,8 %
44,1% 30,8 % 34,4% 35,2 % 39,9% 46,8 % 50,3 %
81,4% 79,1 % 83,6% 73,3 % 84,4% 73,5 % 100%
91,9% 79,1 % 93,1% 76,2% 93,0% 84,5% 86,9%
95,4% 98,5 % 79,9% 94,7 % 89,9% 80,5 % 86,5 %
69,9% 65,1 % 58,9% 65,6% 71,3% 69,8 % 71,9%
100% 68,1% 67,4% 60,5% 70,8 % 66,2% 65,8 %
40,1 % 28,0% 30,7 % 33,2% 41,2 % 40,6% 37,0%
43,4% 40,0% 28,3% 28,5 % 30,1% 34,6% 32,2 %
48,8% 45,4% 43,6% 45,8% 46,0% 48,8% 51,8%
32,3% 27,1 % 23,3 % 25,6% 25,2 % 28,1% 27,4%
56,3% 60,9% 53,1 % 55,9% 64,6% 64,1% 69,2 %
19,5% 18,6% 18,1% 24,4% 28,9% 36,9% 34,2 %
27,0% 29,1 % 31,0% 29,0% 32,7% 30,8 % 30,7 %
78,7 % 69,2% 66,8 % 61,9% 63,6% 69,9% 66,8 %
69,4% 60,0% 62,8 % 53,5% 44,8 % 54,7% 60,9 %
50,3% 44,7 % 39,5% 52,3 % 38,4% 45,0% 51,0%
32,3% 28,0% 33,5% 31,2 % 40,3% 37,3 % 43,5 %
39,8% 35,1 % 36,1% 31,1% 36,8 % 44,1% 42,8 %
48,4% 41,8% 43,5% 46,1% 49,1% 50,5% 49,9%
30,6% 19,0% 19,0% 19,2 % 16,2% 17,4% 18,4 %
27,9 % 25,6 % 25,3% 28,4% 28,5% 27,7 % 29,6 %
41,0% 28,7 % 32,4% 32,5 % 35,2% 33,9% 35,3 %
24,0% 24,3% 25,4% 26,5% 28,2 % 29,3% 37,6%
68,0% 67,2 % 67,8 % 69,0% 78,2 % 75,0% 92,5 %
85,4% 79,3% 89,4% 89,3% 89,6% 90,3% 84,3 %
36,9% 30,9% 27,5% 32,5 % 36,5% 45,7 % 39,5 %
53,8% 52,5% 50,8 % 48,3 % 49,7% 49,9% 46,4%
77,5% 79,6% 80,5% 75,9% 75,2% 79,6% 88,4%
65,7% 68,2 % 65,4% 62,5% 62,7 % 70,3 % 82,5 %
72,8 % 74,8% 82,8 % 82,7% 79,2 % 79,3% 89,5 %
86,3% 87,8 % 88,1% 83,7 % 86,1% 89,7 % 86,9 %
100% 97,0% 99,9% 88,1% 82,7 % 90,6% 97,7 %
88,8% 87,1 % 80,9% 83,0% 80,0% 93,7 % 92,0 %
x x x x x x 100%
58,9% 59,8% 69,1% 61,0% 62,1% 63,0% 61,4%
94,8 % 95,5% 90,5 % 94,7 % 94,3% 95,6% 90,7 %
86,8 % 96,2% 87,9% 88,6% 84,2 % 85,7% 82,3 %
31,5 % 36,6% 36,7% 27,6% 34,5% 38,4% 50,3 %
22,7% 25,4% 69,4% 40,5% 49,3 % 38,1% 39,4%
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60,9 % 81,0% 85,1 % 62,5% 74,5 % 81,4% 78,7 %
x x x 45,2% 28,3 % 36,3% 40,5 %
39,9% 36,0% 52,4% 39,7% 42,4% 44,8% 45,2 %
Vysoká škola Fakulta
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická
Fakulta aplikovaných věd
Ostravská univerzita v Ostravě
Lékařská fakulta
Fakulta sociálních studií
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta umění
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechnická
Fakulta informačních technologií
Fakulta dopravní
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Fakulta architektury
Fakulta biomedicínského inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Fakulta strojního inženýrství
Fakulta elektrotechniky a komun. technologií
Fakulta informačních technologií
Fakulta chemická
Fakulta architektury
Fakulta výtvarných umění
Fakulta podnikatelská
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
Filozofická fakulta
Zemědělská fakulta
Teologická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Pedagogická fakulta
Ekonomická fakulta
Fakulta rybářství a ochrany vod
Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Fakulta informatiky a managementu
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Celoškolské pracoviště
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta informatiky a statistiky
Národohospodářská fakulta
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta multimediálních komunikací
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Fakulta aplikované informatiky
Fakulta humanitních studií
Fakulta logistiky a krizového řízení
Univerzita Pardubice
Fakulta restaurování
Fakulta filozofická
Fakulta chemicko-technologická
Fakulta ekonomicko-správní
Dopravní fakulta Jana Pernera
Fakulta zdravotnických studií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Filozofická fakulta
Fakulta výrobních technologií a managementu
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta zdravotnickýh studií
Přijímací řízení pro rok 2016/17
Počet Kolik se
podaných přihlášek k přijímačkám dostavilo přijatých Počet zapsaných Počet
1414 1015 610 497
1007 560 354 336
9589 6092 2372 2290
2419 1619 347 330
597 516 151 146
2051 1472 660 599
1220 959 539 524
3055 2134 652 648
247 190 85 78
9082 6622 4834 4100
1522 1019 840 701
1221 1126 856 621
1525 1031 810 622
1481 1469 792 684
552 488 406 277
486 475 389 309
492 399 284 216
1213 950 420 400
8927 6129 4882 3710
1661 1347 1288 718
1802 1332 1101 955
1307 905 744 663
839 687 498 368
837 721 539 330
241 241 98 72
244 239 49 43
1996 1315 831 581
8074 5141 3605 2856
1804 1252 862 663
583 373 301 188
712 613 498 411
441 313 262 207
625 536 345 196
2617 1701 864 616
1128 897 659 499
164 145 107 86
7081 4257 2375 1782
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3742 2203 906 728
1722 1306 869 557
553 377 292 225
477 349 275 178
587 413 116 97
6891 4314 2517 2314
1083 862 374 370
1428 1049 608 503
1689 1358 566 380
1139 856 487 486
1172 1148 497 496
380 303 257 141
6480 4972 3123 2771
1036 1002 858 675
1224 917 478 449
970 774 197 196
657 444 401 350
1915 1601 779 706
678 584 471 411
5823 4414 3295 2424
43 38 13 13
984 623 442 326
947 804 631 385
1642 1268 900 619
996 915 722 578
691 510 366 249
520 458 312 257
5749 4090 3047 2496
404 270 258 208
392 368 337 279
1980 1338 841 671
677 503 414 328
702 492 327 258
Úspěšnost uchazečů
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
74,9% 55,7 % 48,4% 50,8% 55,9% 58,0% 60,1 %
99,3 % 96,4% 91,4% 93,1% 92,6% 94,0% 63,2 %
40,0% 35,7% 36,2% 36,2% 39,8% 39,0% 38,9%
34,2% 30,1 % 26,9% 27,0% 24,4% 21,9% 21,4 %
19,3 % 17,0% 20,0% 18,1 % 22,1% 34,0% 29,3 %
32,8 % 34,1% 33,0% 35,2 % 48,8 % 47,9% 44,8 %
51,9% 56,8 % 51,2% 55,6% 53,9% 56,3 % 56,2 %
37,4% 26,6% 32,3 % 28,6% 32,4% 28,0% 30,6%
37,7 % 37,0% 32,8% 44,3% 43,1 % 36,3% 44,7 %
85,2% 74,6% 75,9% 77,8% 76,2% 73,9% 73,0%
77,7% 75,7 % 72,9% 90,6% 78,9% 79,5 % 82,4 %
85,5 % 74,3% 91,7 % 95,2% 82,1 % 76,3% 76,0%
98,0% 98,4% 84,0% 69,7 % 69,9% 67,0% 78,6 %
73,3 % 67,8% 56,8 % 49,3% 51,1 % 62,4% 53,9%
87,0% 97,4% 80,4% 80,9% 79,6% 82,8 % 83,2 %
82,2 % 78,3% 82,3 % 84,2% 80,0% 81,1 % 81,9 %
49,2% 52,8% 48,3 % 51,5% 61,6% 62,1 % 71,2 %
80,9% 45,3% 74,7 % 83,5% 78,0% 52,2% 44,2 %
74,1% 76,8% 73,6% 73,9% 77,2% 76,9% 79,7%
94,3 % 97,5% 95,9% 95,6% 96,6% 95,1% 95,6%
95,0% 85,2% 83,0% 81,5% 83,8% 82,6% 82,7 %
88,0% 85,8 % 84,5% 84,9% 86,4% 88,2 % 82,2 %
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61,4% 67,3 % 69,0% 64,0% 60,4% 55,2% 72,5 %
75,6% 62,9% 70,7% 69,3% 69,8 % 62,9% 74,8 %
18,4% 18,1 % 19,7% 26,9% 24,5 % 34,5% 40,7 %
12,9% 11,8 % 15,2% 16,2% 14,9% 19,9% 20,5 %
39,1% 43,5% 44,0% 45,1 % 57,5% 61,7 % 63,2 %
70,0% 70,5% 70,6% 71,6% 68,1% 68,0% 70,1%
49,5 % 61,0% 65,9% 61,3% 77,6% 72,4% 68,8 %
59,5 % 67,1% 63,2 % 79,3% 74,1 % 79,7% 80,7 %
88,7 % 99,5% 97,1 % 89,1% 57,5 % 70,1% 81,2 %
64,3 % 66,2% 65,2 % 63,5% 68,1 % 76,2% 83,7 %
72,0% 68,9% 74,1% 72,5 % 75,7% 70,2 % 64,4 %
64,5% 62,5% 59,3 % 53,8% 45,8% 47,5 % 50,8 %
72,0% 60,8% 61,4% 76,2% 84,4% 75,4% 73,5 %
87,9 % 83,6% 77,7 % 98,3% 76,5 % 81,9% 73,8 %
47,6% 46,5% 50,2% 49,1% 43,5% 50,1% 55,8%
44,6% 38,7% 34,7 % 32,0% 33,8% 35,6% 41,1 %
47,8% 54,8% 58,1 % 62,7% 51,0% 63,7% 66,5 %
46,3 % 47,5% 67,8% 65,3 % 53,4% 68,8% 77,5 %
x 67,4% 83,5% 64,7% 75,0% 78,1 % 78,8 %
x 20,9% 24,4% 33,0% 22,4% 24,2% 28,1 %
51,7% 50,0% 47,8% 52,4% 56,0% 55,0% 58,3%
48,5 % 29,8 % 22,5% 28,4% 30,8% 37,1 % 43,4 %
56,9% 52,8% 47,2% 45,0% 46,2% 48,2% 58,0 %
32,1 % 30,3% 29,0% 32,5% 50,1 % 32,7% 41,7 %
70,6% 57,4% 60,3 % 53,1% 52,0% 64,9% 56,9%
23,7% 32,8% 30,2% 54,3 % 38,8% 39,3 % 43,3 %
78,0% 85,3 % 80,5% 85,0% 91,8% 87,2 % 84,8 %
52,4% 53,7% 55,2% 55,2% 58,1% 59,0% 62,8%
88,4% 72,2% 83,0% 84,4% 88,9% 87,2% 85,6%
55,7 % 44,1% 41,4% 46,6% 49,1% 48,7 % 52,1 %
21,2% 24,2 % 21,5% 24,5% 18,3 % 21,6% 25,5 %
97,1% 75,4% 89,1% 67,1 % 70,8% 88,4% 90,3 %
47,3% 46,8% 42,2 % 38,6% 39,3 % 40,4% 48,7 %
20,9% 76,3% 93,7 % 80,4% 89,1 % 77,2% 80,7 %
67,1% 64,0% 69,4% 72,0% 72,9% 70,4% 74,6%
37,8% 35,3 % 33,3% 48,0% 48,5% 31,8 % 34,2 %
60,5% 61,1% 74,8% 73,5 % 74,1% 69,4% 70,9 %
83,4% 72,6% 80,7 % 83,0% 82,0% 79,9% 78,5 %
56,6% 52,5 % 59,2% 63,2 % 64,9% 65,1 % 71,0%
63,9 % 71,3 % 75,2% 75,5 % 80,5% 72,5 % 78,9 %
48,3 % 46,9% 42,5 % 51,6% 52,1 % 55,7% 71,8 %
75,3% 66,2 % 68,0% 67,5 % 70,4% 69,6% 68,1 %
70,5% 61,7% 71,0% 72,6% 72,5% 67,5% 74,5%
82,5% 76,4% 91,6% 94,1 % 94,7% 92,7 % 95,6 %
93,2 % 87,4% 88,2 % 84,1% 92,5% 90,8 % 91,6 %
68,9 % 52,2% 65,1 % 60,4% 63,8% 54,1 % 62,9 %
77,9 % 69,2% 73,6% 74,1% 76,3 % 79,2% 82,3 %
x x 53,9% 45,5 % 49,4% 51,9% 66,5 %
Vysoká škola Fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická
Fakulta životního prostředí
Fakulta umění a designu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechniky a informatiky
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Hornicko-geologická fakulta
Fakulta metalurgie a materiál. inženýrství
Ekonomická fakulta
Celoškolské pracoviště
Mendelova univerzita v Brně
Provozně ekonomická fakulta
Agronomická fakulta
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Lesnická a dřevařská fakulta
Zahradnická fakulta (Lednice)
Celoškolské pracoviště
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Fakulta mechatroniky, informatiky
a mezioborových studií
Ekonomická fakulta
Fakulta textilní
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Fakulta umění a architektury
Fakulta zdravotnických studií
Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Celoškolské pracoviště
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemické technologie
Fakulta technologie ochrany prostředí
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Fakulta chemicko-inženýrská
Celoškolské pracoviště
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta veterinárního lékařství
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Farmaceutická fakulta
Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích
Akademie múzických umění v Praze
Hudební a taneční fakulta
Přijímací řízení pro rok 2016/17
Počet Kolik se
podaných dostavilo Počet Počet
přihlášek k přijímačkám přijatých zapsaných
1143 1027 753 575
238 225 191 130
213 154 72 67
5498 4812 4079 3604
536 534 397 343
516 412 376 306
848 791 664 559
983 918 716 616
680 637 586 497
471 445 397 332
1396 1302 1066 941
68 55 42 36
5191 3720 2937 2040
1476 1139 858 562
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1426 1137 923 567
754 526 277 199
682 496 471 311
434 350 293 222
419 391 270 188
4216 2925 2373 1902
489 402 402 328
310 247 178 150
1071 607 477 374
444 382 382 294
1559 1178 832 625
151 123 49 44
192 167 155 100
2907 2309 1630 1577
840 677 438 435
916 768 416 416
1038 798 707 657
113 110 77 77
2696 1916 1435 897
765 677 497 272
151 140 105 65
1384 1149 768 387
341 287 222 134
55 55 45 42
2097 1587 1305 1049
1972 1201 646 484
602 448 125 102
831 629 406 251
539 365 176 133
1844 1735 1716 1285
1415 1082 211 206
238 189 84 80
Úspěšnost uchazečů
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
49,1 % 47,3% 56,2% 80,8 % 70,7% 65,4% 73,3 %
85,9% 83,7 % 82,8% 82,9% 82,5% 86,4% 84,9 %
26,5% 27,2 % 30,5% 33,5 % 38,0% 40,2 % 46,8 %
79,0% 72,0% 74,2% 83,5% 83,1% 83,3% 84,8%
70,4% 72,1% 79,9% 68,7% 69,7 % 69,0% 74,3 %
87,4% 85,5% 86,2 % 84,8% 83,6% 83,1% 91,3 %
98,7 % 73,3 % 96,3 % 95,7% 95,7% 84,2 % 83,9 %
78,9% 78,3% 73,7 % 77,0% 76,1 % 79,3% 78,0 %
80,1% 84,0% 90,2 % 88,0% 92,7 % 91,0% 92,0%
97,3 % 95,4% 67,0% 77,7% 89,6% 86,4% 89,2 %
62,5% 48,9% 54,7% 79,9% 72,7% 79,1% 81,9 %
93,0% 73,4% 70,7 % 78,6% 71,2 % 75,0% 76,4%
46,4% 49,0% 49,0% 55,1% 68,0% 68,7% 79,0%
30,8 % 35,0% 36,5 % 45,1% 51,8% 55,5 % 75,3 %
47,3% 53,2% 47,3 % 48,5% 81,4% 71,1 % 81,2 %
31,7% 26,3 % 39,2% 48,1 % 39,8% 51,8 % 52,7 %
65,9% 71,1 % 66,9% 80,1 % 96,4% 97,3 % 95,0 %
76,5% 75,6% 67,8% 58,7 % 69,3% 73,6% 83,7 %
51,0% 44,6% 38,4% 45,3 % 63,2% 57,9% 69,1 %
79,2% 71,4% 74,5% 74,7% 79,2% 80,3% 81,1%
97,7% 100% 100% 90,0% 100% 100% 100 %
89,4% 88,4% 87,9% 91,3 % 85,0% 86,4% 72,1 %
61,8 % 52,7% 57,1 % 63,7% 78,0% 77,8% 78,6%
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97,2 % 83,7% 98,5 % 91,4% 98,4% 100% 100%
78,1 % 61,8% 63,1 % 63,9% 64,0% 62,2 % 70,6 %
37,8 % 34,4% 34,5 % 29,8% 39,2 % 50,0% 39,8 %
x x x x x x 92,8 %
63,2% 69,3% 72,2% 73,1% 65,1% 67,2% 70,6%
48,8% 54,1 % 56,4% 60,8 % 57,1% 63,5 % 64,7 %
31,4% 40,2 % 53,9% 49,9% 49,5% 43,5 % 54,2 %
93,5% 96,9% 93,8% 99,3 % 77,7% 87,1 % 88,6 %
61,4% 56,5 % 59,4% 56,2 % 63,9% 65,8 % 70,0 %
89,1% 69,5% 79,6% 83,6% 74,3% 71,0% 74,9%
85,4% 64,8% 79,7 % 79,5% 71,3 % 68,9% 73,4%
92,2% 80,6% 82,1% 86,8 % 78,1% 80,3 % 75,0 %
90,3 % 64,8% 73,5 % 79,1% 67,9% 60,6% 66,8 %
84,4% 61,9% 70,4% 77,2% 62,3 % 65,7% 77,4%
100% 100% x x x 100% 81,8 %
63,4% 63,7 % 59,1% 84,2 % 85,9% 92,3% 82,2 %
44,8% 54,1% 45,0% 42,5% 46,6% 50,9% 53,8%
29,4% 28,7% 25,0% 22,7% 27,8 % 26,7% 27,9%
60,5 % 73,8% 59,6% 59,9% 61,5 % 64,2% 64,5 %
34,8 % 39,7% 32,5 % 30,6% 36,1 % 42,4% 48,2 %
75,0% 82,8% 81,8 % 78,1% 95,6% 96,0% 98,9%
17,1% 15,8% 15,6% 15,5% 15,8% 17,6% 19,5%
35,1 % 31,1% 31,7 % 34,6% 36,8 % 36,0% 44,4%
Vysoká škola Fakulta
Akademie múzických umění v Praze Divadelní fakulta
Filmová a televizní fakulta
Vysoká škola finanční a správní, Praha
Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Vysoká škola regionálního rozvoje, Praha
Vysoká škola obchodní v Praze
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Hudební fakulta
Divadelní fakulta
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
Vysoká škola podnikání a práva, Praha
Akademie výtvarných umění v Praze
Vysoká škola hotelová v Praze 8
NEWTON College, Praha
Vysoká škola ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav
Vysoká škola ekonomie a mangementu, Praha
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha
Vysoká škola zdravotnická, Praha
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Vysoká škola evropských a regionálních studií, Č. Budějovice
CEVRO institut, Praha
Vysoká škola Karla Engliše, Brno
Unicorn College, Praha
Moravská vysoká škola Olomouc
Bankovní institut vysoká škola, Praha
Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního
vzdělávání Havířov
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických
a společenských věd, Kolín
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha
Vysoká škola logistiky, Přerov
Akademie STING, Brno
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Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno
VŠ aplikované psychologie, Praha
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Vysoká škola kreativní komunikace, Praha
Evropský polytechnický institut, Kunovice
Vysoká škola finanční a správní, Praha
ART & DESIGN INSTITUT, Praha
B.I.B.S., Brno
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
AKCENT College, Praha
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha
University of New York in Prague, Praha
Anglo-americká vysoká škola, Praha
Archip, Praha
Vysoká škola aplikovaného práva, Praha
Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, Brno
Vysoká škola Karlovy Vary
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha
Vysoká škola podnikání, Ostrava
Přijímací řízení pro rok 2016/17
Počet Kolik se
podaných přihlášek k přijímačkám dostavilo přijatých Počet zapsaných Počet
711 500 72 71
466 427 55 55
1197 871 871 735
1138 623 621 621
1026 680 680 680
863 714 694 569
684 660 584 514
646 492 127 116
214 167 60 56
432 328 67 60
532 489 56 53
486 461 331 280
403 268 44 43
395 267 267 214
354 350 280 256
354 336 335 198
307 298 298 277
296 243 243 181
294 269 268 228
278 204 204 191
232 160 160 160
228 172 170 134
220 219 181 180
200 155 155 133
176 176 127 92
173 173 173 142
173 168 137 111
172 154 154 152
158 123 73 60
145 145 129 126
139 98 98 96
110 80 80 57
108 65 51 45
105 40 40 33
82 61 61 46
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72 54 48 46
63 63 63 63
59 46 35 29
51 51 42 37
48 47 35 29
47 47 29 24
44 42 42 38
31 25 25 24
13 11 5 5
6000
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Úspěšnost uchazečů
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
12,7% 10,2 % 11,5% 9,5% 11,3 % 13,9% 14,4%
14,3% 12,4% 11,7% 12,1 % 10,7% 11,6% 12,9 %
x x x x x x 100 %
98,0% 100% 99,9% 98,5% 98,3 % 97,3% 99,7 %
88,9% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
99,3% 99,1 % 100% 95,7% 97,5 % 98,1% 97,2 %
99,6% 100% 100% 88,1% 89,4% 90,7% 88,5 %
21,8% 27,8% 29,3% 23,7% 27,5% 30,8% 25,8%
42,0% 49,2% 53,6% 39,3% 39,5 % 48,2 % 35,9 %
14,9% 19,5% 17,5 % 17,6% 19,9% 23,3% 20,4%
10,9 % 7,5 % 9,6% 14,5% 13,5 % 13,9% 11,5 %
x x x x x 97,3% 71,8 %
16,2% 17,7 % 17,2% 20,8 % 17,5% 15,1 % 16,4 %
99,8 % 98,7% 100% 100% 100% 100% 100%
82,2% 83,0% 89,8% 95,4% 83,9% 84,1 % 80,0 %
x x 94,7% 100% 100% 100% 99,7 %
98,7 % 98,6% 92,6% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 99,4% 99,4% 57,8% 100 %
100% 100% 99,7% 99,4% 97,7% 100% 99,6 %
98,3 % 85,3 % 97,3% 100% 99,4% 99,5% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 93,9% 100%
92,3% 75,9% 98,1% 100% 65,7% 100% 98,8 %
100% 89,0% 99,2% 96,2 % 91,5% 85,1 % 82,6 %
99,4% 99,4% 99,5% 99,5 % 99,4% 99,2 % 100%
98,8% 99,4% 99,7% 82,8 % 84,9% 100% 72,2 %
100% 97,1% 97,5 % 97,5% 98,6% 98,2% 100 %
94,9% 86,2% 99,2 % 98,0% 97,9% 99,4% 81,5 %
99,1 % 93,9% 92,4% 100% 100% 100% 100%
66,7% 76,9% 64,5% 60,5 % 55,1% 57,5 % 59,3 %
100% 100% 99,4% 100% 100% 100% 89,0%
77,5% 68,0% 100% 65,5 % 74,4% 100% 100 %
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
x x 94,7 % 100% 100% 87,8% 78,5 %
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
x x x x x x 100%
86,4% 71,0% 74,7% 77,5 % 92,4% 76,1% 88,9%
77,3% 74,7 % 100% 100% 100% 100% 100%
x x x x x 97,6% 76,1 %
100% 71,4% 100% 89,5% 82,0% 81,0% 82,4 %
78,0% 76,9% 54,4% 75,0% 71,6% 73,2 % 74,5 %
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69,6% 100% 77,6% 86,4% 100% 100% 61,7 %
72,9% 88,1 % 91,2% 98,2 % 93,9% 100% 100 %
94,7 % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
91,1% 95,0% 78,7% 80,4% 77,8% 79,6% 45,5 %
x x 75,0% 100% 85,9% 100% x
81,0% 78,4% 89,9% 83,9% x x x
42,6% 100% 100% 12,5 % x x x
100% 100% 100% 100% 100% 100% x
74,3 % 99,9% 69,8 % 100% 100% 79,6% x
100% 100% 100% 100% 100% 100% x
Co říkají žebříčky vysokých škol
* Z údajů vyplývá, kolik zájemců o studium se hlásí na jednotlivé školy a fakulty a kolik z nich musí školy
odmítnout. Nejde tedy o žebříčky kvality, ale spíše dostupnosti či žádanosti.
* Ve výše uvedeném přehledu jsou školy seřazeny podle počtu podaných přihlášek v posledním přijímacím
řízení pro akademický rok 2016/2017.
* Úspěšnost uchazečů vyjadřuje poměr mezi studenty, kteří se dostavili k přijímacímu řízení a těmi, kteří byli
přijati.
* Údaje o počtu přihlášených a přijatých uchazečů shromažďuje a zpracovává Ministerstvo školství ČR.
* Poslední data pocházejí z přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017.
Podobné výsledky je možné očekávat i letos.
* Ze srovnání s údaji z minulých let vyplývá, že se vysokoškolské studium stává čím dál dostupnější.
V přijímačkách uspěje téměř 80%uchazečů. Před pěti lety to bylo 74,5 %.
* Pouze dvě fakulty a tři akademie přijaly méně než 20%uchazečů: Filmová akademie múzických umění (13 %),
Divadelní akademie múzických umění (14 %), Akademie výtvarných umění v Praze (16 %), 2. lékařská fakulta
Univerzity Karlovy (17 %) a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (18 %).
* Pod celoškolská pracoviště spadají studenti, kteří nejsou zařazeni pod jednotlivé fakulty.
* Křížek (x) v tabulce znamená, že v daném roce škola či fakulta nepořádala přijímací řízení, případně k danému
přijímacímu řízení neposkytla data.
Foto autor| FOTO SHUTTERSTOCK
Foto popis| Chemie a biologie patří spíše k dostupnějším oborům

V archivu četli básně Miloše Kvapila. Slaví sedmdesát
25.1.2017

Prostějovský týden

str. 12 U nás doma na Prostějovsku
H. Bartková

Prostějov – Třetí úterní podvečer v měsíci bývá tradičně v Klubu historickém a státovědném v Prostějově
věnován přednáškám. Ten 17. ledna proběhl trochu netradičně. V přednáškovém sále Státního okresního
archivu v Prostějově se konalo autorské čtení Miloše Kvapila u příležitosti jeho životního jubilea – sedmdesátých
narozenin.
Prostějovský rodák (nar. 15. 2. 1947) vystudoval obor knihovnictví a vědecké informace na Fakultě
sociálních věd a publicistiky UK v Praze (1971). Potom působil jako knihovník ve Státní vědecké knihovně v
Olomouci, v informačním centru Výzkumního ústavu oděvního v Prostějově, po jeho zrušení jako vedoucí
informačního centra Univerzity Palackého v Olomouci, knihovník technické knihovny Moravských železáren v
Olomouci, vedoucí informační služby Městského úřadu v Prostějově a od roku 1997 do března 2009 jako ředitel
Městské knihovny v Prostějově. Literární podvečer moderovala místostarostka klubu a ředitelka Státního
okresního archivu v Prostějově Dagmar Roháčková. V úvodě stručně představila jubilanta a zároveň
vzpomněla, že před deseti lety měl v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově premiéru Pochod
knihovníků, jehož autorem je jubilantův spolužák, prostějovský rodák a hudební skladatel Karel Řičánek. Ten
také některé texty Miloše Kvapila zhudebnil. Miloš Kvapil hovořil o svých literárních začátcích, ale hlavně četl a
komentoval některé svoje texty. Vyšly mu čtyři básnické sbírky: Eukleidovská Seč klásků lásky (2003), sbírky
Císařovy vousy (2012), O přírodě –Peri Fyseos (2013), Útesy času (2014). Účastníkům večera jeho poezii
přiblížila několika ukázkami Jarmila Hlaváčová.
Miloš Kvapil je nejen básník, ale také aktivní turista, milovník přírody, dobré knihy a hudby.
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Básně psal pro svoje přátele a známé. Žije v Moravské Třebové, ale do Prostějova se rád vrací.
V závěru večera zazněl také text věnovaný k loňskému životnímu jubileu Dagmar Roháčkové. Podle
jejích slov jí tento dárek udělal největší radost. Jakousi tečkou podvečera bylo hudební vystoupení a přípitek.
Foto autor| Foto: Hana Bartková
Foto popis| AUTORSKÉ ČTENÍ. V přednáškovém sále okresního archivu se konalo autorské čtení Miloše
Kvapila, dlouholetého ředitele prostějovské knihovny.

Před 4 roky si Češi zvolili Zemana. „Hulvát, který jde na ruku Rusku a
Číně,“ hodnotí politologové
26.1.2017 info.cz str. 00 Česko
Eliška Kubátová,Lucie Štěchová

Právě dnes uběhly čtyři roky ode dne, kdy v druhém kole prezidentských voleb Miloš Zeman porazil tehdejšího
ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Získal tehdy 55 procent hlasů a relativně velkou oblibu si mezi lidmi
udržuje i nadále – podle Centra pro výzkum veřejného mínění mu důvěřuje 56 procent Čechů. Zatímco někde
sbírá kladná hodnocení, jinde dostává o poznání horší vysvědčení. Politologové oslovení redakcí INFO.CZ
většinou jen těžko hledali okamžiky hodné pochvaly.
V inauguračním projevu mluvil o tom, že chce být prezidentem všech, naplnit to ale nedokázal. Miloš Zeman si
jako politik vždy užíval konflikty a jízlivost a neupustil od toho ani na Pražském hradě. Vypovídal o tom před
čtyřmi roky jeho volební zisk a potvrzují to i čísla ukazující na jeho současnou podporu: Zeman je člověk dělící
veřejnost na dva tábory.

Zatímco někde se Zeman těší bezvýhradné podpoře, jak je vidět třeba při jeho regionálních cestách, jinde sklízí
kritiku. Politologové oslovení redakcí INFO.CZ většinou hodnotí velmi negativně jeho počínání na poli zahraniční
politiky.
Milošovi Brunclíkovi z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) například vadí, že ačkoliv se
prezident rád označuje za eurofederalistu, v evropské politice je izolovaný. „Vyjadřoval se naopak velice
pozitivně na adresu Ruska nebo Číny, což jsou v podstatě diktatury,“ dodal pro INFO.CZ Brunclík, který působí
také na vysoké škole CEVRO institut.
Podobně bilancuje Zemanovo působení v zahraničí taky politolog z FSV UK Josef Mlejnek. „Pokud jde o
zahraniční politiku, nepostupuje v korelaci s vládou a často funguje jako obhájce Ruska, popřípadě Číny, nikoliv
České republiky,“ řekl.

Odborník z katedry politologie a filozofie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Rudolf Kučera v
rámci hodnocení Zemanovy zahraniční politiky připomíná i jeho opakující se návštěvy konference Dialog
civilizací. Tu na řeckém ostrově Rhodos pravidelně pořádá ruský oligarcha a dlouholetý společník Vladimira
Putina Vladimir Jakunin, který dlouhá léta pracoval jako důstojník sovětské tajné služby KGB a po ruské anexi
Krymu byl zařazen na sankční seznam USA.
„Vadí mi Zemanův postoj vůči Rusku – že se setkává s agenty ruských tajných služeb na řeckých ostrovech,
nebo že tvrdošíjně žádá, aby se zrušily sankce vůči Rusku, o kterých musí rozhodovat EU jako celek,“ popisuje
výčet Zemanových přešlapů Kučera.

Oproti tomu politolog Jan Kubáček má za to, že prezident se v zahraniční politice směrem k Rusku a Číně nijak
zvlášť neliší od jiných vrcholných politiků. „To, že vyjednává s Čínou, probůh, podívejme se všude okolo, kdo s
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ní nevyjednává. Kdybychom začali jmenovat všechny politiky, kteří vychází Číně vstříc, můžeme začít
Barackem Obamou a skončit Angelou Merkelovou,“ zdůrazňuje. Také v případě Ruska používá Zeman dle jeho
názoru slovník, který se objevuje mezi řadou politiků a diplomatů.
Kubáček nicméně prezidentovi vytýká, že se někdy uchýlil ke zbytečně silové rétorice „V některých
diplomatických vztazích zbytečně jitřil emoce a používal takovou slovní třaskavinu tam, kde jí nebylo nezbytně
nutno,“ myslí si Kubáček. „Ale nevidím tam nějaké zásadní vychýlení. Mnozí prostě využívají téma, protože mají
pocit, že prezidentská kampaň neskončila,“ dodává.
Prezident hulvát?
Miloš Brunclík dále kritizuje Zemanovy „skandální a hulvátské výroky, kterých je celá řada“ a stejná slova
přicházejí na jazyk také Mlejnkovi.
„Pokud jde o domácí prostředí, Zeman neustále vytváří útoky na část společnosti, kterou označuje jako
pražskou kavárnu, neustále straší uprchlíky nebo teroristy. Celkově se v té funkci chová spíš než s nějakou
noblesou jako hulvát,“ řekl Mlejnek redakci.
Důstojné vystupování by očekával od hlavy státu i Jan Kubáček. „Miloš Zeman je výrazný politik, takže si může
dovolit některé věci nekomentovat nebo pro ně nacházet kultivovanější formu, protože je to člověk chytrý a k
chytrým lidem patří určitá velkorysost a schopnost nadhledu,“ vzkazuje politolog na Hrad.

Zemanovy výroky jsou trnem v oku také Kučerovi, který vzpomíná na neexistující článek Ferdinanda Peroutky
„Hitler je gentleman“, který hledala celá republika. Za lživá tvrzení se prezidentská kancelář nakonec měla
omluvit. „Za období, co je ve funkci, vidím řadu nehorázných činů, jako jsou různé falešné výroky například
týkající se Peroutky, které tvrdošíjní obhajuje,“ uvedl Kučera.
Politologové se shodují, že si Zeman touto rétorikou připravuje půdu pro nadcházející prezidentské volby, které
Česko čekají v lednu roku 2018. Přestože chce své rozhodnutí o kandidatuře oznámit až v březnu, lidé ze
Zemanova okolí říkají, že se bude o úřad prezidenta ucházet znovu.
„Myslím si, že to čtyřleté období je jen soubor různých provokací a je mu jedno, jestli se jedná o pravdu nebo
lež. Chce jen budit pozornost, aby si vytvořil předpoklady pro ucházení se o funkci ve druhém volebním období,“
myslí si politolog z univerzity v Ústí nad Labem.
Zemanovo jednání v křesle prezidenta připisuje snaze uspět i v dalších volbách také Mlejnek. „Chová se s
výhledem na své znovuzvolení a všechno tomu podřizuje. Místo, aby společnost nějakým způsobem
sjednocoval, si vytváří vlastní voličskou základnu, a tím i konflikty ve společnosti,“ řekl redakci.

Objížděním regionů Zeman sbírá body
Miloš Zeman během svého čtyřletého působení ve funkci prezidenta udělal řadu kontroverzních kroků. Miloši
Brunclíkovi utkvěl v paměti hlavně rok 2013, kdy prezident jmenoval místo Nečasova kabinetu úřednickou vládu
Jiřího Rusnoka. „To byl podle mě nejsilnější moment, kdy jednal v rozporu s parlamentními stranami a porušil
tím ústavní zvyklosti,“ řekl Brunclík redakci.
Sám Miloš Zeman označil právě tento okamžik za svůj největší úspěch. Uvedl, že „odolal tlaku na pokračování
Nečasovy vlády bez Nečase." Následovaly předčasné volby, které podle hlavy státu vedly ke změně politické
kultury v Česku. „Splnil jsem svůj slib z plakátů před prezidentskými volbami,“ uvedl Zeman při návštěvě
Plzeňského kraje.
Přestože Brunclík hledí na Zemanovo prezidentování velmi kriticky, lze na něm podle něj najít i světlá místa.
„To, co bych na něm ocenil, je to, že jmenoval soudce Ústavního soudu. Na rozdíl od jeho předchůdce tak
nehrozilo, že bude paralyzován Ústavní soud,“ tvrdí. Za profesionální označuje Zemanův přístup k Ústavnímu
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soudu také Jan Kubáček. „Jmenoval kvalitní ústavní soudce. Ústavní soud pracuje plnohodnotně bez nějakých
prodlev,“ oceňuje politolog.
Důležitá je Zemanova role i v případě České národní banky. Prezident dle ústavy jmenuje členy bankovní rady.
A podle Kubáčka si Zeman vede i v tomto solidně.

Zeman dle Brunclíka rovněž drží slovo v tom, že chce být u projednávání klíčových zákonů – schůze vlády i
sněmovny navštěvuje relativně často a zákonodárcům nebo ministrům sděluje svůj pohled na věc. Konzistentní
je taky například jeho podpora rozvoje sítě hospiců.
Brunclík rovněž hodnotí pozitivně, že se snaží komunikovat s běžnými občany. „Objíždí regiony a hovoří s
obyčejnými lidmi, a to je důvod toho, proč je nadále tak populární,“ říká politolog. Za jednoznačné plus se dle
Kubáčka dá hodnotit také to, že Zeman s občany probírá i ožehavá témata současnosti jako je azylové právo či
migrační a bezpečnostní politika. „Tím, že je odšpuntoval a pojmenoval, je udržel v profesionální a korektní
politice. Nenechal je xenofobům a radikálům, případně extremistické scéně,“ vyzdvihuje politolog.
V sousedním Německu a částečně i Rakousku se čelní političtí představitelé takovým tématům vyhýbali tak
dlouho, až je převzali právě radikálové a extremisté. „A dnes je mají problém udržet v rozumném módu,“
upozorňuje Kubáček, podle něhož si Zeman v úřadu nevede výborně, ale ani nedostatečně. „Kdybych to shrnul,
tak takový průměr,“ hodnotí Kubáček.
Jiní politologové vystavili prezidentovi o poznání horší vysvědčení. Mlejnek a Kučera podle svých slov nemohou
na žádném ze Zemanových kroků najít nic pozitivního. „Bohužel nevidím nic, za co bych ho mohl pochválit,“ říká
Mlejnek.
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Co s moderní racionalitou?
26.1.2017

Tvar str. 18 Nad knihou
Svatava Antošová

Do této otázky by se dal shrnout soubor esejů politologa Petra Druláka, které mezi lety 2007 a 2016 vycházely v
různých periodikách (např. Salon Práva, Revue Prostor, Lidové noviny aj.), než je jejich autor vydal v knižní
podobě pod názvem Umění, mystika a politické jednání (Novela bohemica, 2016). Vyplývá z nich, že racionalita,
na níž si tolik zakládáme, stojí na základech, které s ní mají málo společného, a že umění a mystika nám
dokážou tyto základy zprostředkovat mnohem lépe než rozumové analýzy.
Začnu - jak bývá občas mým zvykem -úplně odjinud. Tuhle jsem si tak surfovala po síti a narazila na zajímavou
diskusi, jejímiž účastníky byli Petr Drulák a Petr Pithart; uskutečnila se 29. 5. 2013 v Ústavu mezinárodních
vztahů, týkala se Drulákovy v té době nové knihy Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi a byla poslední z cyklu
pěti debat, do kterých si autor vždycky pozval jednoho hosta (kromě Pitharta ještě I. Švihlíkovou, J. Pehe, P.
Baršu a J. Šterna) a probral s ním některé ze zásadních témat své knihy. Debaty to byly více než hodinové a
host (alespoň Petr Pithart určitě) působil místy dojmem jakéhosi nasmlouvaného, leč velmi laskavého oponenta
knihy, díky jehož preciznosti jsme mohli proniknout i do jejích nejzapeklitějších myšlenkových zákrutů. Skvělý
nápad, pane Druláku, říkala jsem si. Skvělý nápad, jak si udělat „reklamu“, a přitom se reklamou neušpinit. A
divila jsem se, že mu oni „oponenti“ tak zvučných jmen při tom ochotně sekundují…
Proč o tom ale píšu. Na obálku Drulákovy publikace nechalo nakladatelství vysázet tři slova či hesla,
utvářející naši západní civilizaci od dob francouzské revoluce v roce 1789. Těmi slovy jsou svoboda, rovnost a
bratrství. A Petr Pithart hned v úvodu diskuse přiznal, že pojmy jako bratrství, ale také láska či metafyzika, s
nimiž Drulák v knize operuje, jej poněkud vyvádějí z míry, neboť je považuje v současné době za nepoužitelné;
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přesto složil autorovi poklonu za to, jak zejména s konceptem bratrství coby s klíčovou hodnotou pracuje, s
jakou odvahou a důsledností.
Bratrství a rovnováha
Nejinak je tomu v knize Umění, mystika a politické jednání, kde se Drulák zamýšlí právě nad tím, kam
se dnes bratrství vytratilo. Zatímco svobodu si přivlastnili neoliberálové a zúžili ji na svobodu trhu, od které se
odvíjí vše ostatní, a rovností se zaštiťuje levice ve snaze trh regulovat, o bratrství už téměř neslyšíme. „Bratrství
označuje mezilidská pouta, která z jednotlivců vytvářejí společnost. Podstatou těchto pout je láska k druhému.
Na úrovni rodiny a nejbližších vztahů může být taková láska věcí bezprostředních citů k osobám, s nimiž se
známe. Na úrovni společnosti však má propojovat i ty, kteří se osobně neznají, znát nebudou a nemohou.
Takové propojení vyžaduje mystický krok, který jednotlivce zařazuje do celku a tomu všemu dává nějaký smysl,“
píše Drulák a dodává, že takovým „krokem“ bylo křesťanství, než došlo k jeho vyprázdnění. Oprášit bratrství se
pak pokoušel nacionalismus, fašismus i komunismus, až převládlo liberální pojetí, které se opírá o pouhý rozum.
A Drulák volá po obnovení bratrství, lásky amystiky, ale zároveň ví, že této obnovy se nemohou chopit politici. A
kdo tedy? Inu, proroci. Nemá-li se však politika s bratrstvím míjet, neb bratrství je její nezbytnou podmínkou, „je
třeba politiků, kteří chtějí naslouchat prorokům, a proroků, kteří umějí oslovit politiky.“ Nicméně -přece jen vkládá
jistou naději do prezidentského úřadu, který by mohl k hledání i k uskutečňování bratrství přispět; podle něj by
se ovšem musela výrazně změnit ústava, která by prezidenta vyvazovala z podílu na běžné politice a dala by
mu například kompetenci odvolat vládu či rozpustit parlament. Při vzpomínce na podivná extempore Miloše
Zemana v souvislosti s udělováním státních vyznamenání na podzim minulého roku se však chce vykřiknout:
Ještě to tak! Kdepak, pouhým úřadem či kompetencemi to zřejmě nebude - záleží také na tom, jakými lidskými,
morálními a inteligenčními kvalitami ten který konkrétní prezident oplývá a jakým rádcům naslouchá.
Dalším pojmem, který Drulák ostře nasvěcuje, je pojem rovnováha. To, jak jsme zvyklí ji neustále hledat
a zaštiťovat se jí, demonstruje na počínání ekologů (přírodní rovnováha) a neoliberálů (tržní rovnováha). Obě
tyto skupiny jsou v podstatě dvěma stranami jedné a téže mince; bojují za svou rovnováhu, přičemž rovnováha
těch druhých je jim trnem v oku. „Hlavním nepřítelem tržní rovnováhy je regulující a přerozdělující stát a takové
skupiny jako odbory, které se snaží stát pro tyto účely využít. Přírodní rovnováhu ohrožuje především konzumní
společnost, která plýtvá přírodními zdroji a masově produkuje škodlivé látky,“ vysvětluje Drulák. Nad čím se
však pozastavuje, je to, jaké popularitě se na všech úrovních těší myšlenka rovnováhy (matematika, fyzika,
chemie, biologie, estetika, umění či účetnictví) a jak jí dáváme přednost na úkor pohybu. Rovnováha je totiž
podle něj umělým schématem, které často zaměňujeme za přirozený pohled na svět. Dojde-li k této záměně,
pak už nejsme schopni žádného nového pohledu (natož pohybu), ale rovnováha si z nás udělá své zajatce.
Komenský a nové fórum
A podruhé odjinud. 10. prosince 2015 se objevil na literárním serveru H7O komentář Petra Fořta „Středověk ve
Frankfurtu“ a 28. května 2016 otiskl týdeník Respekt článek spisovatelů Petry Hůlové a Davida Zábranského
„Středověk na ministerstvu“; oběma těmto textům byla společná kritika pojetí české účasti na mezinárodním
knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Jejich autorům vadilo především to, že naší expozici dominoval J.
A. Komenský, a nikoliv současní čeští spisovatelé a jejich knihy. Fořt si přál „nestrašit návštěvníky vousatým
Komenským“ a Hůlová se Zábranským dokonce utrousili, že „v Německu mimochodem málokdo ví, kdo je
Komenský“. Drulák naopak cítí nutnost znovu se Komenským zabývat, neboť v dnešním rozklíženém světě
můžeme právě v jeho odkazu nalézt opěrný bod. Komenský nebyl „pouhým“ školským reformátorem a
myslitelem, ale byl také aktivním činitelem, působícím nejen duchovně, ale i politicky; ba co víc - byl imyslitelem
krize, neboť v období, kdy žil (1. pol. 17. stol.), se Evropa zmítala v jedné z nejvážnějších krizí (reformace,
třicetiletá válka). Velmi jasně si uvědomoval, že s nastupujícím racionalismem a rozdrobením Evropy na
suverénní státy nelze v dlouhodobém časovém horizontu vystačit, neboť šlo (Drulákovými slovy) „o pokusy
definovat bratrství čistě rozumově, zbavit ho lásky a tím i očistit od mystiky“. Tato „rozumová bratrství“
(dynastická, národní či ideologická) se pak rozvíjela v rámci států, které upevňovaly svou existenci válkami.
„Ideologická bratrství žijí z ideologických válek, počínajících druhou světovou válkou přes studenou válku až po
dnešní konflikty mezi západním liberalismem a islámským fundamentalismem. Pokud stát válku nevede a ani
mu žádná nehrozí, jeho racionalizované bratrství chřadne a upadá do prázdného rituálu. Ocitá se na okraji
zániku.“ Komenského alternativa vycházela z odmítnutí moderní racionality i svrchovaného státu; proti nim
stavěl integrální moudrost (pansofii) a nadnárodní instituce, které nás podle Druláka mohou vyvést i z naší
současné krize. Nikoliv ovládnutí přírody člověkem, ale jeho soužití s ní, nikoliv odstranění státních institucí a
rozpuštění národů, ale jejich propojení a překonání umělých překážek, které je rozdělují.
Autor knihy, o níž je tu řeč, uvažuje v této souvislosti i o tom, jak by se dalo vybřednout z našeho
malého, českého marasmu. Nejprve nastiňuje jeho příčinu (upachtěné dohánění Západu, z něhož si politická
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reprezentace udělala jediný program), aby se pak vrátil k „sametové revoluci“ v roce 1989, kterou je potřeba
podrobit kritické reflexi a vzít si z ní to nejlepší, co vygenerovala; tím bylo podle něj ustavení Občanského fóra,
jež dokázalo na jedné platformě spojit lidi s odlišnými politickými názory. A po takovém „novém fóru“, které by
„načas přeneslo politiku z dosavadních nedůvěryhodných struktur do ulic a na náměstí“, Drulák volá. Nejsem si
ale jistá, zda další jím doporučovaný krok -masový bojkot voleb - není příliš riskantní. A nezodpovědný.
Především proto, že nikdy všichni neudělají všechno, takže se může docela dobře stát, že ta hrstka, která
nakonec stejně volit půjde, bude stále ještě co do počtu legitimní, aby nám naservírovala takového vítěze voleb,
z něhož nás může zatraceně bolet hlava. A pouhou bolestí hlavy to nemusí končit…
„Čajna? Čajna... Čajna!“
Odjinud potřetí. Surfování na síti na přelomu října a listopadu loňského roku mě dovedlo i k jiné zajímavosti.
Někdo si dal tu práci a sestříhal jednotlivá předvolební vystoupení Donalda Trumpa, přičemž jediným slovem,
které mu v divokém, přibližně tříminutovém sledu „ponechal v ústech“, bylo slovo „Čajna“ (Čína), jež
republikánský kandidát na prezidenta pronesl bezpočtukrát - tu vášnivě, tu skoro šeptem, onde zase změkčile
až servilně. Ano, smála jsem se, ale jen do chvíle, než naši čtyři ústavní činitelé vyplodili pro uklidnění Číny ono
vazalské vyjádření, kterým se distancovali od oficiálního setkání ministra kultury Daniela Hermana s tibetským
dalajlámou…
A Čínou se velmi důkladně zabývá ve své knize i Drulák a hned v úvodu kapitoly nazvané „Moc proměn
a proměny moci“ varuje před nebezpečím trvalého nedorozumění, jemuž může zabránit jen to, pokud bude
Západ schopen podívat se na svět čínskýma očima a Čína zase těma západníma. Tyto dva různé pohledy se
odvíjejí od dvou různých pojetí moci: západního a východního. Aby tuto různost vysvětlil, bere si Drulák na
pomoc Tolstého román Vojna a mír. Na příkladu dvou postav (německý generál Phull a gruzínský generál
Bagration, oba bojující proti Napoleonovi) ukazuje, jak ona západní aktivita mnohdy přináší méně výsledků než
východní pasivita, přičemž jak aktivita, tak pasivita jsou ve skutečnosti jen zdánlivé. Tolstoj tak připomíná
Drulákovi nejslavnějšího stratéga čínského starověku Sun-c’ (Sun Zi) a jeho dílo Umění války, z něhož dedukuje
toto: „Zatímco západní pojetí moci se soustřeďuje na aktéra, který prosazuje své zájmy a plány proti plánům
ostatních, čínské pojetí se zaměřuje na vnitřně proměnlivou situaci, v níž se aktéři nacházejí a s níž se musejí
dostat do souladu, pokud chtějí být úspěšní. Pokud aktér správně rozpozná situaci, dokáže využít i její skrytý
potenciál. Situace potom sama ve svém přirozeném vývoji uskutečňuje jeho záměr, který je definován v souladu
s jejími možnostmi. Skutečnou výzvu nepředstavuje protivník, nýbrž správný odhad a analýza situace.“ (Jen tak
na okraj a aniž bych chtěla tento poznatek jakkoli snižovat: mám pocit, že v Čechách tomu říkáme „nechat to
vyhnít“.) Pro Číňana tedy není situace stavem, ale nekonečným procesem proměny; a jsme u další stěžejní
knihy staré Číny - Knihy proměn (I-ťing) a u vzájemného působení dvou sil, kvalit či principů, zvaných jin a jang,
jejichž spojení představuje cestu k harmonii. Pokusíme-li se i my na Západě vnímat svět z této perspektivy,
umožní nám to v našem dosavadním statickém pojetí světa odhalit slabá místa. Na druhé straně - pokusí-li se
Číňané „převzít“ západní pohled na svět, odhalí podobně slabá místa v čínském myšlení. A na tomto místě se
Drulák opírá o francouzského filosofa a sinologa Francoise Julliena, který si všiml, že onen čínský důraz na
soulad zakrývá důležitost odporu. „Když Sun-c‘ tvrdí:,Co je pevností vůči malému, to je slabostí vůči velkému‘,
poskytuje užitečnou strategickou radu. Kdo však zůstane pouze u ní, neodhalí, že může mít smysl stavět se
proti velkému i proti světu a že právě v takovém odporu se rodí svoboda,“ uzavírá Drulák. Bravo!
***
Petr Drulák (1972), profesor politologie. Vystudoval VŠE v Praze a University of Antwerp, působil na Fakultě
mezinárodních vztahů VŠE a na Fakultě sociálních věd UK, byl ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, 1.
náměstkem ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka a později politickým tajemníkem a ředitelem kabinetu ministra.
Publikuje komentáře a eseje v odborném tisku, novinách a časopisech, knižně vydal řadu učebnic a odborných
publikací, mj. knihy Metafory studené války: interpretace politického fenoménu (Portál, 2009) a Politika nezájmu:
Česko a Západ v krizi (Slon, 2012).
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Čtenáři se většinou nezajímají o to, kdo média vlastní a co tím sleduje, myslí si Erik Best.
Nezávislá žurnalistika je pro demokracii jedním z klíčových pilířů. Její existence je mimo jiné podmíněna tím, že
politici nebudou do chodu médií zasahovat. Nezávislost médií v České republice, kde ministr financí vlastní
jedno z největších vydavatelství, vyvolává přinejmenším otázky. I tímto tématem se zabývaly čtvrteční Rozpravy
o českých médiích na Fakultě sociálních věd UK.
„Všichni neustále říkají, že chtějí nezávislou žurnalistiku, ale nikdo ji ve skutečnosti nechce. Nechtějí ji politici,
firmy a vlastně se o ni nezajímají ani čtenáři. Většině lidí je jedno, kdo média vlastní, nezajímají se o to, co
vlastníci sledují,“ řekl v diskusi Erik Best, šéfredaktor a vydavatel The Fleet Sheet. „Nechtějí ji vlastně ani
nedávno vzniklé novinářské projekty, jejichž zakladatelé si ze všeho nejvíc přejí, aby je někdo koupil a platil za
ně účty,“ dodal a poukázal tím například na vydavatelství Tablet Media, které před více než rokem koupila
investiční skupina Penta. (Projekt ale po začlenění do Vltava Labe Media v původní podobě skončil, pozn. red.)
Penta je vedle Andreje Babiše dalším subjektem, který se podílí na oligarchizaci mediálního trhu, a snižuje tak
prostor pro nezávislost. „S tím jak roste hněv lidí proti hrstce bohatých, roste i snaha bohatých kontrolovat
média. Podle mě to byl i jeden z důvodů, proč Babiš před lety média kupoval, chtěl sám sebe chránit a zároveň
určovat směr, kudy se bude vývoj ubírat,“ vysvětlil Best. Ostatně ochranu u médií hledal i Marek Dospiva z
Penty, který si podle svých slov koupil vydavatelství Vltava Labe Press (nyní Vltava Labe Media) zejména jako
„atomový deštník“.
„Andrej Babiš má v Česku ohromný vliv, který je v poměru k velikosti země mnohem vyšší, než měl Berlusconi v
Itálii. Babiš je v Česku zároveň největším zaměstnavatelem a jako ministr financí kontroluje i daňové úřady,“
popsal Jan Lopatka, hlavní korespondent pro Českou republiku a Slovensko agentury Thomson Reuters. „K
tomu je potřeba připočíst ještě vliv na politickou reprezentaci, která se bojí jeho mediálního vlivu. Zajímavé
například je, jak mlčí sociální demokraté ke kauze o nákupu většiny dluhopisů Agrofertu. V Americe by z toho
byl ohromný skandál, tady jsou politici zahnaní do kouta,“ dodal Best.
Kromě snahy o vyšší kontrolu podkopává nezávislou žurnalistiku nedostatek financí. „V malých zemích, jako je
Česká republika, Dánsko nebo Švédsko, je těžké dosáhnout potřebné míry plurality. Navíc nástup internetu
situaci značně zkomplikoval. V Dánsku v roce 2014 zavedli nový systém státní podpory, kdy je každý rok
rozdáno 60 milionů eur jednotlivým médiím podle počtu novinářů,“ popsal Mogens Blicher Bjerreg?rd, jenž
působí jako prezident Evropské federace novinářů. Možností je i financování prostřednictvím placeného obsahu,
nadací, crowdfundingových sbírek či nadnárodních platforem, například na úrovni Evropské unie.
I nadále tak bude největší výzvou pro novináře dosažení objektivity. „Po prohlášení jednoho politika se nestačí
na reakci zeptat jeho čtyř oponentů. Novinář by měl zpochybňovat samotné prohlášení, vznášet proti nim
námitky, nesmí být jen pasivní. To je především vnitřní intelektuální výzvou,“ vysvětlil Jan Lopatka.
„Výzvou je také najít rovnováhu mezi čtyřmi pilíři médií. Mezi sebou by měla přestat bojovat veřejnoprávní a
soukromá média a spíše společně hledat řešení ve vztahu k třetímu pilíři, který už dnes tvoří hráči, jako je
Google, Facebook nebo Netflix. Nakonec by mladí novináři měli přicházet s inovativními nápady,“ uzavřel
Mogens Blicher Bjerreg?rd.
-stk-

URL| https://www.mediaguru.cz/2017/01/best-nezavislou-zurnalistiku-tady-nikdo-nechce/

Best: Nezávislou žurnalistiku tady nikdo nechce
27.1.2017
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Čtenáři se většinou nezajímají o to, kdo média vlastní a co tím sleduje, myslí si Erik Best.
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Nezávislá žurnalistika je pro demokracii jedním z klíčových pilířů. Její existence je mimo jiné podmíněna tím, že
politici nebudou do chodu médií zasahovat. Nezávislost médií v České republice, kde ministr financí vlastní
jedno z největších vydavatelství, vyvolává přinejmenším otázky. I tímto tématem se zabývaly čtvrteční Rozpravy
o českých médiích na Fakultě sociálních věd UK.
„Všichni neustále říkají, že chtějí nezávislou žurnalistiku, ale nikdo ji ve skutečnosti nechce. Nechtějí ji politici,
firmy a vlastně se o ni nezajímají ani čtenáři. Většině lidí je jedno, kdo média vlastní, nezajímají se o to, co
vlastníci sledují,“ řekl v diskusi Erik Best, šéfredaktor a vydavatel The Fleet Sheet. „Nechtějí ji vlastně ani
nedávno vzniklé novinářské projekty, jejichž zakladatelé si ze všeho nejvíc přejí, aby je někdo koupil a platil za
ně účty,“ dodal a poukázal tím například na vydavatelství Tablet Media, které před více než rokem koupila
investiční skupina Penta. (Projekt ale po začlenění do Vltava Labe Media v původní podobě skončil, pozn. red.)
Penta je vedle Andreje Babiše dalším subjektem, který se podílí na oligarchizaci mediálního trhu, a snižuje tak
prostor pro nezávislost. „S tím jak roste hněv lidí proti hrstce bohatých, roste i snaha bohatých kontrolovat
média. Podle mě to byl i jeden z důvodů, proč Babiš před lety média kupoval, chtěl sám sebe chránit a zároveň
určovat směr, kudy se bude vývoj ubírat,“ vysvětlil Best. Ostatně ochranu u médií hledal i Marek Dospiva z
Penty, který si podle svých slov koupil vydavatelství Vltava Labe Press (nyní Vltava Labe Media) zejména jako
„atomový deštník“.
„Andrej Babiš má v Česku ohromný vliv, který je v poměru k velikosti země mnohem vyšší, než měl Berlusconi v
Itálii. Babiš je v Česku zároveň největším zaměstnavatelem a jako ministr financí kontroluje i daňové úřady,“
popsal Jan Lopatka, hlavní korespondent pro Českou republiku a Slovensko agentury Thomson Reuters. „K
tomu je potřeba připočíst ještě vliv na politickou reprezentaci, která se bojí jeho mediálního vlivu. Zajímavé
například je, jak mlčí sociální demokraté ke kauze o nákupu většiny dluhopisů Agrofertu. V Americe by z toho
byl ohromný skandál, tady jsou politici zahnaní do kouta,“ dodal Best.
Kromě snahy o vyšší kontrolu podkopává nezávislou žurnalistiku nedostatek financí. „V malých zemích, jako je
Česká republika, Dánsko nebo Švédsko, je těžké dosáhnout potřebné míry plurality. Navíc nástup internetu
situaci značně zkomplikoval. V Dánsku v roce 2014 zavedli nový systém státní podpory, kdy je každý rok
rozdáno 60 milionů eur jednotlivým médiím podle počtu novinářů,“ popsal Mogens Blicher Bjerreg?rd, jenž
působí jako prezident Evropské federace novinářů. Možností je i financování prostřednictvím placeného obsahu,
nadací, crowdfundingových sbírek či nadnárodních platforem, například na úrovni Evropské unie.
I nadále tak bude největší výzvou pro novináře dosažení objektivity. „Po prohlášení jednoho politika se nestačí
na reakci zeptat jeho čtyř oponentů. Novinář by měl zpochybňovat samotné prohlášení, vznášet proti nim
námitky, nesmí být jen pasivní. To je především vnitřní intelektuální výzvou,“ vysvětlil Jan Lopatka.
„Výzvou je také najít rovnováhu mezi čtyřmi pilíři médií. Mezi sebou by měla přestat bojovat veřejnoprávní a
soukromá média a spíše společně hledat řešení ve vztahu k třetímu pilíři, který už dnes tvoří hráči, jako je
Google, Facebook nebo Netflix. Nakonec by mladí novináři měli přicházet s inovativními nápady,“ uzavřel
Mogens Blicher Bjerreg?rd.
-stk-

URL| https://www.mediaguru.cz/2017/01/best-nezavislou-zurnalistiku-tady-nikdo-nechce/

Podivné úmrtí Rusa, namočeného do Trumpovy aféry. Britský
protitrumpovský deník šíří další senzaci
29.1.2017
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Server britského deníku Telegraph přináší zprávu o podivném úmrtí jednoho ruského občana. Není to totiž
ledajaký občan. Podle všeho jde o bývalého agenta KGB, jenž měl k dispozici materiály kompromitující nového
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prezidenta USA Donalda Trumpa. Expert Mark Galeotti působící také na Univerzitě Karlově v Praze však závěry
deníku zpochybnil.
Oleg Jerovinkin býval generálem KGB a později seděl ve vedení největší ruské ropné společnosti Rosněfť.
Právě on mohl poskytnout někdejšímu agentovi britské MI6 Christopheru Steeleovi materiály kompromitující
nového prezidenta USA Trumpa. Jerovinkin měl údajně blízko k šéfovi ruského ropného gigantu Igoru Sečinovi.
Sečin je zase považován za klíčového spolupracovníka ruského prezidenta Vladimira Putina.
The Telegraph ovšem zmiňuje ještě jedno jméno, konkrétně Christa Grozeva, analytika think-tanku Risk
Management Lab, a odkazuje na jeho blog. „Nepochybuji o tom, že v době, kdy Jerovinkin zemřel, Putin už měl
na stole Steelův dokument o Trumpovi,“ píše bulharský expert na Rusko na svém blogu.
Celý text v angličtině naleznete zde.
Jerovinkin byl nalezen mrtev v luxusním voze Lexus. Britský deník konstatuje, že zemřel za podivných
okolností. Ruská agentura Ria Novosti k tomu napsala, že probíhá vyšetřování celého případu. Při pitvě bylo
údajně zjištěno, že zemřel na infarkt. Tento závěr podpořil také Mark Galeotti, britský expert na Rusko, jenž
působí také na Univerzitě Karlově v Praze na Fakultě sociálních věd.
„Lidé jako generál Jerovinkin nemají ve zvyku umírat zavraždění na letišti jako v nějakém napínavém thrilleru,“
konstatoval Galeotti.
Tezi, že Kreml vlastní kompromitující materiály na Donalda Trumpa, odmítl jak sám americký miliardář a
prezident Trump, tak jeho ruský protějšek Vladimir Putin.
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=473369

Umělkyně varuje před sexuálním násilím v rodině, řekne svůj příběh
29.1.2017
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Praha - Pražská venkovní galerie Artwall, která se věnuje angažovanému umění, otevře příští výstavou otázku
sexuálního zneužívání v rodině. Představí sérii objektů vytvořených podle skutečných předmětů, fotografií a
vzpomínek multimediální umělkyně a aktivistky Almy Lily Raynerové. Zobrazené předměty odkazují na
dlouhodobé sexuální zneužívání, které autorka v dětství zažívala. Tento typ osobní zpovědi se v českém
veřejném prostoru podle organizátorů výstavy objevuje poprvé.
"
Výstava se jmenuje Co mi otec strkal do vagíny, začne 2. února na zdech pod Letenskými sady na nábřeží
kapitána Jaroše a Edvarda Beneše. V prostoru Tranzitdisplay v Dittrichově ulici se 8. února uskuteční diskuse,
která se tématu znásilnění a znásilňování bude věnovat z různých aspektů. Jmenuje se Co jsi vlastně čekala a
vychází z výzkumu Amnesty International, podle nějž více než tři pětiny české společnosti věří, že v některých
případech může za znásilnění částečně i jeho oběť.
Násilí je zlehčováno
Se znásilněním či nějakou formou sexuálního násilí a obtěžování mají prý zkušenost téměř dvě pětiny populace.
Čísla tak podle pořadatelek diskuse ukazují, že „všichni žijeme v kultuře znásilnění", tedy v prostředí, kde jsou
běžné názory a chování, které omlouvají a umožňují sexuální násilí.
Násilí je v osobních i veřejných debatách zlehčováno, tím, že se lidé smějí sexistickým vtipům, dělají z žen i
mužů sexuální objekty, uvádějí. Kultura znásilnění se podle nich netýká jen sexu, lze ji detekovat všude ve
společnosti.
Umělkyně usiluje o vytvoření veřejné platformy
Kromě autorky výstavy v diskusi vystoupí Blanka Nyklová ze Sociologického ústavu Akademie věd, Lenka
Vochocová z Katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd, Petra Vláčelová ze spolku Persefona a
publicistka Apolena Rychlíková.
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O vytvoření veřejné platformy, která umožní o sexuálním násilí otevřeně hovořit, usiluje také sama umělkyně.
„Kolem sexuálního násilí existuje spousta stereotypů a téma je tabuizováno. Domnívám se, že je nutné celý
diskurs zásadně změnit a zasadit téma do širšího společenského kontextu. Je důležité bojovat proti
neviditelnosti zneužívaných žen," říká Alma Lily Raynerová.
Alma Lily Raynerová pochází z Izraele. Do České republiky se vystěhovala v 19 letech kvůli neúnosné rodinné
situaci. Od té doby zde žije trvale. Absolvovala studium na FAMU a studuje na UMPRUM.
V ČR řeší sociální pracovníci každoročně tisíce případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. V roce
2013 se věnovali 7.527 kauzám. Terčem sexuálního zneužívání bylo v tomto roce 157 chlapců a 731 dívek.
Prostituci muselo provozovat 17 dětí.
Čtěte také: Multimediální umělec Milan Cais vystavuje v dejvické Ville Pellé
"

URL| http://www.denik.cz/ostatni_kultura/umelkyne-varuje-pred-sexualnim-nasilim-v-rodine-rekne-svuj-pribeh20170129.html

Umělkyně varuje před sexuálním násilím v rodině, řekne svůj příběh
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Praha - Pražská venkovní galerie Artwall, která se věnuje angažovanému umění, otevře příští výstavou otázku
sexuálního zneužívání v rodině. Představí sérii objektů vytvořených podle skutečných předmětů, fotografií a
vzpomínek multimediální umělkyně a aktivistky Almy Lily Raynerové. Zobrazené předměty odkazují na
dlouhodobé sexuální zneužívání, které autorka v dětství zažívala. Tento typ osobní zpovědi se v českém
veřejném prostoru podle organizátorů výstavy objevuje poprvé.
"Výstava se jmenuje Co mi otec strkal do vagíny, začne 2. února na zdech pod Letenskými sady na nábřeží
kapitána Jaroše a Edvarda Beneše. V prostoru Tranzitdisplay v Dittrichově ulici se 8. února uskuteční diskuse,
která se tématu znásilnění a znásilňování bude věnovat z různých aspektů. Jmenuje se Co jsi vlastně čekala a
vychází z výzkumu Amnesty International, podle nějž více než tři pětiny české společnosti věří, že v některých
případech může za znásilnění částečně i jeho oběť.
Násilí je zlehčováno
Se znásilněním či nějakou formou sexuálního násilí a obtěžování mají prý zkušenost téměř dvě pětiny populace.
Čísla tak podle pořadatelek diskuse ukazují, že „všichni žijeme v kultuře znásilnění", tedy v prostředí, kde jsou
běžné názory a chování, které omlouvají a umožňují sexuální násilí.
Násilí je v osobních i veřejných debatách zlehčováno, tím, že se lidé smějí sexistickým vtipům, dělají z žen i
mužů sexuální objekty, uvádějí. Kultura znásilnění se podle nich netýká jen sexu, lze ji detekovat všude ve
společnosti.
Umělkyně usiluje o vytvoření veřejné platformy
Kromě autorky výstavy v diskusi vystoupí Blanka Nyklová ze Sociologického ústavu Akademie věd, Lenka
Vochocová z Katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd, Petra Vláčelová ze spolku Persefona a
publicistka Apolena Rychlíková.
O vytvoření veřejné platformy, která umožní o sexuálním násilí otevřeně hovořit, usiluje také sama umělkyně.
„Kolem sexuálního násilí existuje spousta stereotypů a téma je tabuizováno. Domnívám se, že je nutné celý
diskurs zásadně změnit a zasadit téma do širšího společenského kontextu. Je důležité bojovat proti
neviditelnosti zneužívaných žen," říká Alma Lily Raynerová.
Alma Lily Raynerová pochází z Izraele. Do České republiky se vystěhovala v 19 letech kvůli neúnosné rodinné
situaci. Od té doby zde žije trvale. Absolvovala studium na FAMU a studuje na UMPRUM.
V ČR řeší sociální pracovníci každoročně tisíce případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. V roce
2013 se věnovali 7.527 kauzám. Terčem sexuálního zneužívání bylo v tomto roce 157 chlapců a 731 dívek.
Prostituci muselo provozovat 17 dětí.
Čtěte také: Multimediální umělec Milan Cais vystavuje v dejvické Ville Pellé"
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URL| http://prazsky.denik.cz/kultura_region/umelkyne-varuje-pred-sexualnim-nasilim-v-rodine-rekne-svuj-pribeh20170129.html

Co mi otec strkal do vaginy. Umělkyně varuje svou výstavou
29.1.2017
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Pražská venkovní galerie Artwall, která se věnuje angažovanému umění, otevře příští výstavou otázku
sexuálního zneužívání v rodině. Představí sérii objektů vytvořených podle skutečných předmětů, fotografií a
vzpomínek multimediální umělkyně a aktivistky Almy Lily Raynerové.
Pražská venkovní galerie Artwall, která se věnuje angažovanému umění, otevře příští výstavou otázku
sexuálního zneužívání v rodině. Představí sérii objektů vytvořených podle skutečných předmětů, fotografií a
vzpomínek multimediální umělkyně a aktivistky Almy Lily Raynerové. Zobrazené předměty odkazují na
dlouhodobé sexuální zneužívání, které autorka v dětství zažívala. Tento typ osobní zpovědi se v českém
veřejném prostoru podle organizátorů výstavy objevuje poprvé.
Výstava se jmenuje Co mi otec strkal do vaginy, začne 2. února na zdech pod Letenskými sady na nábřeží
kapitána Jaroše a Edvarda Beneše. V prostoru Tranzitdisplay v Dittrichově ulici se 8. února uskuteční diskuse,
která se tématu znásilnění a znásilňování bude věnovat z různých aspektů. Jmenuje se Co jsi vlastně čekala a
vychází z výzkumu Amnesty International, podle nějž více než tři pětiny české společnosti věří, že v některých
případech může za znásilnění částečně i jeho oběť.
Se znásilněním či nějakou formou sexuálního násilí a obtěžování mají prý zkušenost téměř dvě pětiny populace.
Čísla tak podle pořadatelek diskuse ukazují, že "všichni žijeme v kultuře znásilnění", tedy v prostředí, kde jsou
běžné názory a chování, které omlouvají a umožňují sexuální násilí. Násilí je v osobních i veřejných debatách
zlehčováno, tím, že se lidé smějí sexistickým vtipům, dělají z žen i mužů sexuální objekty, uvádějí. Kultura
znásilnění se podle nich netýká jen sexu, lze ji detekovat všude ve společnosti.
Kromě autorky výstavy v diskusi vystoupí Blanka Nyklová ze Sociologického ústavu Akademie věd, Lenka
Vochocová z Katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd, Petra Vláčelová ze spolku Persefona a
publicistka Apolena Rychlíková.
O vytvoření veřejné platformy, která umožní o sexuálním násilí otevřeně hovořit, usiluje také sama umělkyně.
"Kolem sexuálního násilí existuje spousta stereotypů a téma je tabuizováno. Domnívám se, že je nutné celý
diskurs zásadně změnit a zasadit téma do širšího společenského kontextu. Je důležité bojovat proti
neviditelnosti zneužívaných žen," říká Alma Lily Raynerová.
Alma Lily Raynerová pochází z Izraele. Do České republiky se vystěhovala v devatenácti letech kvůli neúnosné
rodinné situaci. Od té doby zde žije trvale. Absolvovala studium na FAMU a studuje na UMPRUM.
V ČR řeší sociální pracovníci každoročně tisíce případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. V roce
2013 se věnovali 7527 kauzám. Terčem sexuálního zneužívání bylo v tomto roce 157 chlapců a 731 dívek.
Prostituci muselo provozovat 17 dětí.
URL|
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/co-mi-otec-strkal-do-vaginy-umelkyne-varuje-svouvystavou_415632.html

Druhá největší komerční televize opět v rukách českého miliardáře
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Luboš ROSÍ, moderátor
-------------------Chcete si koupit televizi? Dobře, sežeňte tři a čtvrt miliardy a ucházejte se třeba o půlku Primy. Tak tohle platilo
do středy. Pak už byla tato úvaha passé, od Švédů ji totiž koupili dva Češi.
osoba
-------------------Deset měst, stovky kilometrů, unikátní projekt. Zpravodajství jako na dlani.
Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka
Nikola REINDLOVÁ, redaktorka
redaktorka
-------------------Druhá největší komerční televize opět v rukách českého miliardáře. Ivan Zach vlastní nově přes 62 procent.
Tomáš TRAMPOTA, sociolog médií, Fakulta sociálních věd UK
-------------------Pozitivní krok, že bude mít domácí vlastníky a bude téměř v jedněch rukou.
Filip ROŽÁNEK, šéfredaktor časopisu Marketing + Media
-------------------Spekulovalo se o tom, že to budou jiní čeští miliardáři. Mluvilo se třeba i o Andreji Babišovi.
redaktor /citace: tisková zpráva FTV Prima/
-------------------"Transakce podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a do vydání rozhodnutí nebudou
sdělovány další podrobnosti z důvodu smluvního závazku mlčenlivosti."
Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka
Nikola REINDLOVÁ, redaktorka
redaktorka
-------------------Kupující Ivan Zach i podnikatel Vladimír Komár nejsou v médiích nováčci. Zach vlastní síť rádií, Komár rozjížděl
televizi Nova. A kvůli Primě teď odchází z výzkumné agentury Nielsen Admosphere.
Tereza ŠIMEČKOVÁ, předsedkyně představenstva, Nielsen Admosphere
-------------------Pan Komár by nemohl být vlastníkem naší společnosti, v situaci, kdy by současně byl vlastníkem nějakého
média.
Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka
Nikola REINDLOVÁ, redaktorka
redaktorka
-------------------Obchod teď přinesl také nový fakt. Celá Prima má aktuálně hodnotu 6,5 miliardy korun.
Filip ROŽÁNEK, šéfredaktor časopisu Marketing + Media
-------------------To je zajímavá suma, která dává vlastně zprávu i o českém televizním trhu. Bude zajímavé sledovat, na kolik by
se vyšplhala částka za největší televizi na trhu, to znamená za Novu.
Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka
Nikola REINDLOVÁ, redaktorka
redaktorka
-------------------A právě s Novou Prima, dříve pod názvem Premiéra, od začátku bojovala a často procházela změnami.
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Slávka JANDOVÁ, archivní záběry ČT
-------------------Dnešním dnem končí 3,5letá historie televizní stanice Premiéra. Od zítřka ji nahradí zcela nová televize Prima.
Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka
Nikola REINDLOVÁ, redaktorka
redaktorka
-------------------Rok po přejmenování se televize přestěhovala do svého současného sídla, na pražské Palmovce. Teď odsud
vysílá už na pěti kanálech. Pozornost na sebe poutá třeba kontroverzním zpravodajstvím o migrantech nebo
blízkým vztahem k prezidentu Zemanovi. Veronika Skřivanová a Nikola Reindlová, Česká televize.

Češi přetápějí své domovy na 24 stupňů. Není to dobré pro zdraví, tvrdí
odborníci
29.1.2017

lidovky.cz str. 00 Zprávy / Domov
Lidové noviny, Eliška Nová

„Lojzíčku, nezdá se ti, že je tady dnes nějaké teplo?“ ptá se Nataša Gollová Oldřicha Nového v české filmové
klasice Kristián. „Nezdá, Mařenko, je tu šestnáct stupňů, jako obvykle.“ Dnes by byl film se stejným dialogem jen
těžko uvěřitelný. Češi totiž přetápějí. V tuzemských interiérech běžně naměříte až 24 stupňů Celsia.
A to přesto, že vyšší teplota stojí víc peněz, negativně ovlivňuje naše zdraví i životní prostředí. A samozřejmě
také neprospívá smogové situaci, jako je ta, která v uplynulých dnech zasáhla většinu krajů. „Všude je
pravděpodobně o dva stupně tepleji, než by bylo potřeba. A to jak oproti západním zemím, tak oproti tomu, co
by bylo rozumné a zdravé,“ říká ředitelka ekologického institutu Veronica Yvonna Gaillyová. Podle ní je přitom
snížení teploty o dva stupně minimum, klidně by to mohly být i čtyři.
Napříč evropskými zeměmi totiž platí optimální norma 20 stupňů Celsia. „S takovou teplotou se u nás počítá pro
obytné místnosti už při přípravě projektů nových budov. Mezi námi a zahraničními zeměmi je však rozdíl v
reálném provozu, kdy se v České republice standardně topí na 22 až 24 stupňů, kdežto v zahraničí se 20
stupňů dodržuje, popřípadě je uživatelé snižují až na 18 stupňů Celsia,“ říká k tomu Karel Vlach, generální
ředitel společnosti Enbra, která se zabývá měřením a rozúčtováváním spotřeby tepla a vody.
Podle odborníků přitom nejde jen o domácnosti, týká se to i kanceláří. A někdy i veřejných budov, jako jsou
školy nebo školky a obchody.
Česi doma topí příliš.
Projekt Spirit, který probíhal nejen v Česku, ale i dalších evropských zemích a na němž se podílel právě institut
Veronica, na konci loňského roku ukázal, že snížení teploty o jeden stupeň může znamenat finanční úsporu až
šest procent. „Čím vyšší teplotu snižujete, tím je úspora větší,“ říká Gaillyová. V praxi to znamená, že vyšší
úspory člověk dosáhne, pokud sníží teplotu z 25 na 24 stupňů, než když ubere například z 18 na 17 stupňů.
Snížení teploty o jeden stupeň může omezit i emise oxidu uhličitého v ovzduší, a to také až o šest procent. V
tomto případě ale záleží na tom, čím se v domácnostech topí. Největší emise způsobuje uhlí. „U nás máme také
velký podíl uhelné elektřiny, takže v Česku je znát i to, když snížíme spotřebu elektřiny,“ tvrdí Gaillyová.
Domácností, které používají pevná paliva, tedy i uhlí, je v Česku přes půl milionu. Právě ty také negativně
přispívají ke smogovým situacím. A Češi se tak paradoxně točí v kruhu. Čím větší zima, tím víc topí a tím víc
také ve špatných rozptylových podmínkách smog přiživují.
Na to, čím lidé topí, mají přitom výrazný vliv ceny energií. Podle Radima Šráma z Ústavu
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experimentální medicíny Akademie věd to ukázala například kontrolní stanice v Prachaticích, kde byly historicky
koncentrace nebezpečného benzo(a)pyrenu nižší. „Když se začal zdražovat zemní plyn, lidé od něj ustupovali a
vraceli se k pevným palivům, nebo dokonce ke spalování odpadků. Takže ovzduší v Prachaticích bylo nakonec
na stejné úrovni jako v Teplicích nebo Praze,“ říká Šrám. Podle něj je právě vliv lokálních topenišť na špatné
ovzduší v lokalitě až 70procentní.
Naproti tomu podle ředitele Vlacha ze společnosti Enbra mladí lidé stále více sázejí na nové technologie, jako
jsou tepelná čerpadla, či moderní regulace otopné soustavy. Čechy k šetrnějšímu zacházení vedou právě
peníze. „Zvyšující se náklady na energie stále více nutí obyvatele k úsporám. Velkou roli hraje také osvěta a
spravedlivější rozúčtování nákladů,“ tvrdí Vlach.
To potvrzuje i Jiří Beranovský z poradenské společnosti pro energetiku EkoWATT. „Když se nainstalují
termoregulační ventily a poměrové měřiče tepla, začnou lidé topit méně,“ tvrdí. Stejné teplo v létě i zimě
A tak zatímco nové technologie Čechy přesvědčují, na staré zvyky zapomínají. Dříve bylo normální chodit i
doma v zimě ve svetru, dnes chtějí lidé v obývacím pokoji sedět v krátkém rukávu. „Nebývalo zvykem, že
administrativní pracovnice chodí ve stejných halenkách v létě i zimě. Promítá se to ale i do letního chování.
Japonský premiér začal v létě ostentativně nosit košile s krátkým rukávem a bez kravaty. Dresscode, kterým je
oblek, košile a kravata, totiž přispívá k tomu, že v kancelářích v létě víc chladíme,“ tvrdí Gaillyová.
Podle ní je to podobné jako chování „24/7“, tedy že se například kvůli světlu stírá po 24 hodin denně a sedm dní
v týdnu rozdíl mezi dnem a nocí. Stejně tak lidé počítají s tím, že jsou teploty v interiérech stejné v zimě i v létě.
Kvůli přetopenému prostředí navíc lidé zažívají větší teplotní šok při přechodu ven. „A to není normální.
Normální to nesmí být ani v kontextu spotřeby energie. Ano, můžeme říct, že spotřebujeme tolik a tolik a že na
to máme. Ale i kdybychom na to měli peníze, otázka leží někde jinde, a to ve zdrojích či změně klimatu. Je proto
záhodno, abychom si na takto vysoké teploty odvykali. Z vlastní zkušenosti vím, že díky stále se vylepšujícím
oknům například méně vysychá kůže. Zdá se vám, že je tepleji, a to díky dobré vlhkosti,“ vysvětluje ředitelka
institutu Gaillyová.
Právě vlhkost je podle ní stejně důležitá jako teplota obydlí. Té pak v interiéru lidé nejlépe dosáhnou dobře
utěsněnými okny a pravidelným větráním. I v tomto případě platí, že opouštíme staré zvyky. Zatímco dřív bylo
běžné, že hospodyně ráno šokově vyvětrala a peřiny vynesla na vzduch, dnes to příliš časté není. Téměř žádný
vliv pak podle Gaillyové nemá otevření okna jen na ventilačku.
S vlhkostí se lépe vypořádávají takzvané pasivní domy, které mají přísná kritéria energetických úspor při
provozu. O větrání se postarají samy.
„Kvalita domů se v Česku zlepšuje. Čím dál více stavíme pasivní nebo nízkoenergetické domy. Stále je ale
neumíme postavit dobře. Lidé si například myslí, že pasivní a nízkoenergetický dům je to samé. Nechápou
nucenou výměnu vzduchu a že se v pasivním domě nemusí dusit, když se tam nuceně větrá. Stejně tak si
myslí, že nezáleží na detailech a že právě na nich ušetří,“ vyjmenovává Beranovský. Opisují a máte přetopeno
Přitom kvalita domů je jedním z důvodů, proč právě Britům často teploměr naměří i 18 stupňů Celsia. Oproti
nám totiž mají podle Gaillyové špatné domy. „Marie Terezie u nás zřídila dvojité zasklení oken, což bylo velmi
moudré. To v Británii nemají, takže když tam klesnou teploty, promítne se to i na teplotě doma. Jejich výstavba
na to není nachystaná,“ tvrdí.
Právě zahraniční hosté podle ní často poukazují na to, že je v Česku přetopeno. K dobru dává historku s
princem Charlesem, který v březnu 2010 zavítal do Prahy. A přestože byl ještě zimní měsíc, muselo se celou
noc větrat, aby pro něj byla teplota únosná.
Problémy s vedrem ale neměl jen následovník britského trůnu. „Hostující profesoři na fakultě sociálních věd
nám do zprávy napsali, že studenti opisují a všude je neuvěřitelně přetopeno,“ vzpomíná Gaillyová, která
externě učí na brněnské Masarykově univerzitě.
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http://www.lidovky.cz/cesi-pretapeji-sve-domovy-neni-to-dobre-pro-zdravi-pripominaji-odbornici-1qv/zpravy-domov.aspx?c=A170128_154307_ln_domov_ele

Rozšíření pravomocí Vojenského zpravodajství
30.1.2017

ČRo Plus

str. 02

17:10 Den podle…

Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------V případě rozšíření pravomocí Vojenského zpravodajství v oblasti kybernetické bezpečnosti, se kterým počítá
vládní novela projednávaná ve sněmovně, by zpravodajci jen monitorovali provoz na webu, aby rozpoznali
chystaný útok. Ke čtení obsahu zpráv by potřebovali povolení soudu, což platí i při současné úpravě. To řekl
dnes novinářům šéf Vojenského zpravodajství Jan Beroun.
Jan BEROUN, šéf Vojenského zpravodajství
-------------------Naším zásadním požadavkem je, abysme to mohli realizovat, že potřebujeme rozumět tomu provozu na síti a
umět rozeznat anomálie a změny na síti. Pokud jde o ten obsah zpráv, tak ten obsah zpráv jako, to je
mechanismus, který už v zákoně máme dneska. Prostě půjdeme za soudcem, požádáme ho o povolení, a
potom můžeme vstoupit do, do obsahu zpráv.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Tolik Jan Beroun z Vojenského zpravodajství. Podle premiéra Sobotky má ministerstvo obrany poslance
přesvědčit, že rozvědčíci nehodlají špehovat uživatele internetu. A na to reagoval ministr Stropnický už
zmíněnou větou: "Řeči o špiclování jsou scestné. S hlavními operátory jsme kybernetickou novelu Vojenského
zpravodajství projednali a s některými máme už podepsané memorandum o spolupráci." Vzkázal pan
Stropnický. A internetové firmy se ve stejný den obrátili na premiéra, aby přípravu zákona o Vojenském
zpravodajství pozastavil a znovu otevřel diskusi o něm. Podle kritiků získá Vojenské zpravodajství touto novelou
možnost plošného sběru dat, u kterých navíc není specifikováno, jak dlouho či v jakém množství by se měla
uchovávat. Schází jim také lepší úprava kontroly nové pravomoci. Internetovou výzvu proti novele vedle zhruba
tisíce a čtyř set lidí podpořily taky Česká pirátská strana, nebo Strana svobodných občanů. Mým hostem teď je
Nikola Schmidt, odborník na kybernetickou bezpečnost z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý
den, pane Schmidte.
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Dobrý den.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Jsou ty obavy, které jsem zmínila v souvislosti s novelou zákona o vojenském zpravodajství, jsou ty obavy na
místě nebo ne, z vašeho pohledu?
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Tak, vzhledem k tomu, že to podepsalo tisíc čtyři sta signatářů, kteří problematice určitě, určitě rozumí, tak si
myslím, že na místě jsou. Nicméně já bych tu otázku možná položil trošku jinak. Totiž celá ta debata se vede v
tom, zda Vojenské zpravodajství bude nebo nebude schopno číst naše zprávy. Vemte si, že data, když se
přenáší po internetu, který použiji, který se přenáší mezi našimi telefony, jsou natolik komplexního charakteru,
že představa, že čtení nějaké jedné zprávy versus porozumění celé komplexitě, v podstatě se už dneska rozpíjí.
Tam ta hranice mezi tím, kdy čteme jednu konkrétní zprávu a kdy rozumíme tomu datovému toku, je poměrně
veliká. Potom pan ...
Barbora TACHECÍ, moderátorka
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Dobře, ale mohu, mohu, mohu?
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Ano.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Já si myslím ale, že ty obavy nepramení z toho, že by někdo chtěl, kdo čte jednotlivé zprávy, rozumět nějakému
toku. Ale prostě, že může jít o člověka, na které mají, řekněme, státní orgány nějaký zájem, něco za něj získat.
A vzhledem k tomu, že vojenská rozvědka je součástí státní moci, tak to pro ně udělá. Prostě tu jednu, dvě
zprávy, které potřebují, tak najde. Rozumíte mi?
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Rozumím, rozumím. Ale to, co, to, co si myslím, že se změnilo, a to, co si myslí teda řada, řada jiných, v čele
nedávno se zesnulým Zygmuntem Baumanem je, že dneska se zpravodajský služby mají tendenci soustředit na
sběr obrovského množství dat. A v nich hledání jakýchsi vzorců. Namísto toho, aby sbírali malé množství dat,
který jsou jim reálně ku prospěchu, jo. To znamená, že ve chvíli, kdy seberou to velký množství dat, tak je jasný,
že si veřejnost položí otázku, do jaký míry tak velký množství dat potřebují. Na druhou stranu, je to prostě holt
technologický vývoj. A jeví se, že tady ten přístup je ten jediný možný v tom obrovským množství dat. Těžko říct,
jestli ...
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Dobře, ale mě zajímá, mě zajímá z vašeho pohledu, jestli je nebo není vyloučeno pro ně, že si prostě sáhnou
pro informaci, která je vázána čistě na jeden subjekt, který potřebují, dejme tomu, z jakýchkoli důvodů
prolustrovat.
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Tak, za prvý si myslím, že už to dávno dělají. A ...
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------To je úlevné zjištění, ano. /Smích/.
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------A ta debata o tom, jestli to budou dělat tou, anebo onou metodou stejně není prostě uchopitelná zákonem.
Protože ty technický možnosti jsou natolik variabilní, že představa, že zákonem uchopíte jednu, tak za půl roku
bude prostě deset dalších, jo.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Rozumím. To znamená, že ...
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Což si nemyslím, že je úplně cesta.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------... když pan Beroun, když pan Beroun prohlásí, že ke čtení obsahu zpráv by potřebovali povolení soudu, tak to
je trošku legrační. Já se ptám, není to trochu legrační? Protože to, na to nikdo nepřijde, jestli si něco přečetli
nebo nepřečetli.
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
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-------------------Tak, to je to, co jsem říkal úplně na začátku, ne. To je v podstatě odpověď na to, jak ten zákon zní v dnešní
podobě a jakým způsobem dneska je potřeba, nebo jakým způsobem dneska policie může přistoupit k situaci,
kdy potřebuje sebrat nějaká data, nebo, řekněme, potřebuje odposlouchávat telefony, tak prostě zažádá o
soudní povolení a ten telefon odposlechne. Ve chvíli, kdy máte tak obrovský komplexní systém dat, který
potřebujete analyzovat, a přistupujete k tomu tak, že nemůžete číst všechny obsahy zpráv, protože to vlastně
není ani, ani žádoucí, a snažíte se v těch zprávách hledat vzorce, tak je to přístup jiný. A podle mě ten zákon na
to v podstatě, v podstatě vůbec nereaguje. To znamená, že to, o čem se bavíme, v kontextu toho zákona je de
facto trošku něco jinýho, než, než co se reálně bude technicky odehrávat.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Ale samozřejmě, já to beru tak, že ten, ten pravý zamýšlený cíl je hledat ty vzorce. A potom, ale já se ptám, jestli
je ten systém prostě zneužitelný na jiné věci? Například na to šátrání v soukromí.
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------To určitě, těžko říct, /smích/. Těžko říct. Ale je, těžko říct, protože prostě ty, ty technologický postupy nebudeme
do detailu nikdy znát. A nebudou nikdy do detailu v tom zákoně ukotvené. To, co bych ale řekl, a co mi přijde, že
je jako podstatný vůbec v celé tady té debatě je, že my jsme se dostali do fáze, kdy po několika letech, kdy
Snowden ukázal, co probíhalo ve Spojených státech a vlastně v celé té velké pětce, tak se po několika letech
bavíme o tom, že v podstatě zavedeme něco, co je obdobnýho charakteru. Snowden, nebavme se o tom, jestli
je hrdina, nebo, nebo zrádce. V podstatě ukázal, že ta komplexita celýho toho sbírání těch metadat dospěla do
fáze, že všichni zúčastnění aktéři, ať jsou to soukromý subjekty, ať jsou to státní subjekty, ať jsou to různý
zpravodajský služby různých států na světě, tak jsou do toho nějakým způsobem zapojeni. Ale nikdo z nich
neví, do jaký míry je do toho zapojen ten další. Sbírají data sami na sebe, zároveň je analyzujou vzájemně proti
sobě, nebo i pro sebe. A že, že v podstatě jsme se dostali do situace, kdy chráníme něco proti jakýmsi jako
teroristům, který de facto sem tam někde udeří, ale rozhodně máme statisticky daleko problematičtější hrozby,
než teroristy. Ale zároveň díky tomu, že si postavíme tu hlavu, řekněme, nebo že se vzájemně přesvědčíme o
tom, že ty teroristi nám natolik hrozí, tak dáváme těm zpravodajským službám de facto příliš mnoho pravomocí
do tý míry, že to vzbuzuje nevoli mezi občany. A to si myslím, že je podstatný. Ve chvíli, kdy budou občani a
vlastně my všichni přesvědčeni o tom, že zpravodajský služby dělají něco proti nám, tak nevěříme tomu
systému jako. A ten systém bude daleko náchylnější na rozpad, a to je ten problém, kterej ... /souzvuk hlasů/
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Ano, v tom s vámi naprosto souhlasím. Ale otázka je, vzhledem k tomu, že se tenhle proces nepodařilo zastavit
nikde na světě, nikde na světě, tak v podstatě my buď můžeme zdokonalovat boj, takzvaný boj proti
kyberhrozbám a zároveň zvětšovat tohle riziko, ale vystoupit z něj už nemůžeme.
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------No, to já si myslím, že můžeme. Podívejte se na celý loňský rok. Ten má jednoho společnýho jmenovatele, a to
jsou falešný zprávy na internetu. A úplně pokroucená realita, jak se na ni, jak na ni nahlíží drtivá většina, no,
doufejme, že ne drtivá, ale řekněme, hlasitá část obyvatel, která potom volí radikální, radikální strany někde ve
volbách. A my tady dneska řešíme, že budeme zase napadnutý skrz nějakej kyberprostor formou nějakýho
potenciálního kybernetickýho útoku, jehož podobu de facto ani neznáme. Takže v tomhle tom kontextu mně
přijde ...
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Počkejte, pane Schmidte, jestli, jestli, jestli, rozumím, ale jestli mohu úplně, úplně na závěr. Kdyby vy jste to tedy
měl v ruce se znalostí rizik, ale i přínosu těch systémů, tak byste to řešil jak?
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Na to nejde odpovědět. Protože osobně se domnívám, že, že tu přesnou znalost těch rizik a těch hrozeb de
facto nemá nikdo. Jako, a ...
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Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Dobře, ale vy víte, vy jste sám řekl, že ta rizika z toho, že, ještě jednou, že ta rizika, která, počkejte, já totiž
rychleji myslím, než mluvím. Tak že ta rizika, která vyplývají z toho, z toho uspořádání špehující lidi, jsou větší,
než ty přínosy, které pramení z té, z toho boje proti kyberhrozbám. Tak ...
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------To už mě trošku chytáte za slovo. Ale řeknu jednu, věta na závěr.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------No, vy jste to řekl.
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Loňský rok, v loňským roce proběhly, nebo za posledních dvanáct měsíců, nebo čtrnáct měsíců proběhlo na
Ukrajině dva kybernetický útoky na energetickou soustavu.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Hm.
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Oba dva útoky jsou flagrantní ukázkou toho, že může dojít k fyzickým, řekněme, efektům skrze kyberprostor. Ale
vyřešení toho útoku a nastavení těch systémů do původní podoby bylo v podstatě naprosto jednoduchý, ne.
Zabezpečení, že neměli víceúrovňovou autentifikaci byl ten jeden ze základních problémů celýho
kybernetickýho útok. To znamená, že oni zlepšili zabezpečení a příště prostě už tu energetickou soustavu nikdo
jen tak jednoduše nesestřelí. A my se budeme bavit o tom, jestli potřebujou mít zpravodajský služby na tady ten
typ hrozeb větší pravomoci? Já si myslím, že máme jiný problémy. A ty jiný problémy jsou ty falešný zprávy a ...
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Víte, ale, pane Schmidte, mohli bychom si nechat ty jiné problémy, jako že mě velmi zajímají, ale necháme si je
určitě na příště. Já se brzo ozvu. Děkuju.
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------/Smích/. Děkuju, na shledanou.
Barbora TACHECÍ, moderátorka
-------------------Děkuju, Nikola Schmidt, odborník na kybernetickou bezpečnost z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy byl
mým hostem.

Trumpův protiimigrační dekret
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Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Nařízení o zákazu vstupu do Spojených států podle Donalda Trumpa nemíří proti muslimům, ale jen proti
terorismu. Opatření ve Spojených státech vyvolalo protesty desítek tisíc lidí. Na stranu protestujících se v
podvečer přidal dokonce i bývalý prezident Obama.
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Michal BĚLKA, redaktor
-------------------Tisíce lidí na náměstí v Bostonu a další na dohled od newyorské sochy Svobody. Vlny protestů proti nařízení
Donalda Trumpa se v neděli večer vzedmula napříč Spojenými státy, od východního pobřeží až po Kalifornii.
Mary HILLESOVÁ, protestující
-------------------Je to příšerné, neamerické a protiústavní. Nařízení se musí okamžitě zrušit a musíme proti němu bojovat všemi
prostředky, které máme.
Hortenzia ARMENDARIZOVÁ, demonstrantka
-------------------Zadrželi muslimy, kteří mají legální povolení k trvalému pobytu. Další mohou být Mexičané nebo kdokoliv, kdo tu
má povolený pobyt. Musíme chránit naše práva a postavit se jeden za druhého.
Michal BĚLKA, redaktor
-------------------Americký prezident koncem týdne zakázal vstup do země lidem ze sedmi muslimských zemí na Blízkém
východě a v Africe. Syřanům až do odvoláním, ostatním na 3 měsíce. Nařízení se týká i lidí, kteří mají dvojí
občanství nebo třeba americkou zelenou kartu. Protestuje proti němu i řada velkých amerických firem, například
Google, Facebook nebo Apple.
redaktorka /citace prohlášení společnosti Google, zdroj: Bloomberg/
-------------------"Obáváme se důsledků tohoto nařízení i dalších návrhů, které by mohly omezit zaměstnance Googlu a jejich
rodiny a které vytvářejí překážky pro přísun talentovaných lidí do Spojených států."
Michal BĚLKA, redaktor
-------------------Bílý dům si ale za nařízením dál stojí. Podle Donalda Trumpa vyvolal protesty jen proto, že ho novináři zkreslili.
Vycházel prý ze seznamu nebezpečných zemí, který sestavila už vláda Baracka Obamy.
redaktor /citace: Donald TRUMP, americký prezident/ /Zdroj: Facebook/
-------------------"Tohle není o náboženství. Je to o terorismu a udržení naší země v bezpečí. Na světě je víc než 40 dalších
zemí, které jsou většinově muslimské a kterých se nařízení netýká."
Michal BĚLKA, redaktor
-------------------Emoce ale Trumpovy kroky vyvolaly i tam, třeba ve filipínské Manile. Nařízení odsoudila i německá kancléřka
Merkelová. Kanadská vláda pak nabídla dočasný pobyt těm, kteří uvázli na jejím území a nemohou se dostat
přes hranice.
Ahmed HUSSEN, kanadský ministr pro migraci
-------------------Přivítáme ty, kteří prchají před perzekucí, terorem a válkou.
Michal BĚLKA, redaktor
-------------------Britská premiérka Mayová pověřila své ministry, aby s Washingtonem jednali o výjimkách. Trumpův výnos se
totiž týká i desítek tisíc Britů s dvojím občanstvím. Michal Bělka, Česká televize.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Mým prvním hostem je Kryštof Kozák, vedoucí katedry severoamerických studií institutu, mezinárodních studií
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý večer.
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Kryštof KOZÁK, vedoucí katedry severoamerických studií, Institut mezinárodních studií FSV UK v Praze
-------------------Dobrý večer.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Tak ta exekutivní nařízení nejsou ničím novým. Pokud se nemýlím, tak třeba Abraham Lincoln zrušil otroctví
právě touto formou. Proč ale vlastně americký prezident něco takového potřebuje?
Kryštof KOZÁK, vedoucí katedry severoamerických studií, Institut mezinárodních studií FSV UK v Praze
-------------------Je potřeba si uvědomit, že americký prezident je šéfem celé exekutivy. To znamená, že je potřeba o těch
exekutivních nařízeních uvažovat trochu jako o ministerské vyhlášce. Nicméně ten americký prezident vlastně
odvolává všechny ministry jako jak se mu zlíbí a řídí celou tu americkou vládu, jo. To znamená, že ta pravomoc
jako není silnější než zákon. A pokud se proti Donaldu Trumpovi postaví americký Kongres, tak ta jeho
exekutivní nařízení může jednoduše smést se stolu. Stejně tak i nejvyšší soud může nebo nejvyšší soud může
prohlásit ta nařízení za neústavní a budou prohlášena za neústavní a nebudou platná. Donald Trump jako není
všemocný.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Dobře, ale vy jste zmínil Kongres, a, prosím, opravte mě, ale Kongres by mohl, pokud se nemýlím, schválit
zákon, kterým pak zruší to samotné nařízení. Není tohleto poměrně zdlouhavé?
Kryštof KOZÁK, vedoucí katedry severoamerických studií, Institut mezinárodních studií FSV UK v Praze
-------------------Samozřejmě, že to potrvá, nicméně jako to, co provedl Donald Trump, tak je v podstatě jako mezinárodní
ostuda, protože jako všichni, kdo se zabývají problematikou terorismu a problematikou migrace, chápou, že to
byl pouze jako krok, kterým on si chce udržet a nějakým způsobem poděkovat svým voličům a doufá, že za čtyři
roky za tato opatření ho znovu zvolí. Z hlediska národní bezpečnosti se jedná jako o velkou chybu, protože ti
lidé, co cestují do Spojených států, tak ti necestují do ..., a to jsou tisíce, desetitisíce lidí, tak to jsou přesně ti
lidé, kteří se snaží se Spojenými státy jako spolupracovat a jsou to jako zpravidla, neříkám, že úplně jako
vždycky, jsou to spíš přátelé Spojených států, proto tam jedou na návštěvu za příbuznými, na univerzitu. A tím,
že Donald Trump jako tohleto nechápe a hodí všechny Íránce do jednoho pytle, tak akorát, a je to jako, je to
strašné, že prostě to musím jako říkat takhle natvrdo, ale samozřejmě, že tím pomáhá všem rekrutům z
Islámského státu a pomáhá všem antiamerikanistům, kteří říkají ano, teď je ten čas postavit se Americe. Je to
prostě chybný krok z hlediska jako diplomacie, z hlediska tzv. soft power, tzv. té měkké moci, ale Donald Trump
jako není hloupý člověk. To znamená, že on to dělá přesně proto, aby uspokojil ty svoje voliče. Jako pokud jeho
voliči zůstanou spokojení, tak on bude v Bílém domě i osm let. To znamená, že ten jeho krok je potřeba vnímat
spíš jako pokračování volební kampaně než nějaké jako reálné řešení jakéhokoliv problému.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Vysvětlete mi, prosím, čím konkrétně tedy, jak vy říkáte, pomáhá těm rekrutům? Pokud někdo je nepřítelem
Spojených států a chce, nevím, chce nebo plánuje nějaký teroristický útok, tak to asi plánuje bez ohledu na
momentální kroky Donalda Trumpa nebo se mýlím?
Kryštof KOZÁK, vedoucí katedry severoamerických studií, Institut mezinárodních studií FSV UK v Praze
-------------------No, já si myslím, že se bohužel mýlíte, protože na Středním východě jsou jako statisíce, v podstatě miliony dětí,
které jsou traumatizované, protože mají zničené domovy, bydlí v nějakých jako podivných táborech a je důležité,
jako jako nějakým způsobem se jako vytvoří budoucnost pro tyhlety jako děti až náctileté. A Donald Trump tím,
že vlastně takto jako zachází se všemi muslimy, tak potom stačí, aby přišel jeden jako vychytralý starší zkušený
rekrutér, ať už z Al-Káidy a z Islámského státu, a poukázal na to, no podívejte se, jako my tady bojujeme s těmi
Američany celou dobu, jo a bojovali jsme i s Barackem Obamou. A Donald Trump je pro ně, bohužel, já z toho
nemám vůbec žádnou radost, já si myslím, že jako to je obrovská chyba, která jako bude stát ve výsledku jako
možná prostě i lidské životy. Jako tady se nebavíme o tom jako nějak akademicky. A tito rekrutéři použijí jako tu
karikaturu Donalda Trumpa a použijí ty jeho reálné kroky přesně proto, aby všem těm mladým lidem jako na
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Středním východě, kteří žijí jako v otřesných podmínkách, mají velmi špatné vzdělání a přesně často i
traumatické válečné zkušenosti a řeknou jim, no podívejte se, to je ten váš nepřítel. To je velmi nebezpečná
situace a Donald Trump si to vůbec neuvědomuje, protože mu jde primárně o jeho jako voliče.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Dobře, ale na druhou stranu to, že na nějakou krátkou dobu zavře hranice, přece to nemůže ovlivnit ty lidi, kteří
stejně do Spojených států by neměli touhu cestovat?
Kryštof KOZÁK, vedoucí katedry severoamerických studií, Institut mezinárodních studií FSV UK v Praze
-------------------No, jako navíc se ještě ukázalo, jakým amatérským způsobem ten Bílý dům jako Donalda Trumpa pracuje,
protože to se týkalo lidí, kteří si za drahé peníze prostě prošli celým tím procesem, získali americká víza, koupili
si letenky, nastoupili do letadel, jako přiletěli přes Atlantik, jo, přesně pro nás v České republice to není nic tak
strašného, ale pro jako lidi z Íránu, Sýrie, kteří se jako dostanou k tomu, aby mohli letět do USA, tak to je
samozřejmě velká položka v jejich rodinných rozpočtech, no a oni je jako pochytali vlastně na těch letištích,
nenechali je tam vstoupit a jsem velmi zvědav, jak bude vypadat, jako jak budou vypadat ty právní spory,
protože tito lidé samozřejmě by měli dostat peníze za svoje letenky zpátky, samozřejmě, že by měli dostat
peníze za ty poplatky za americká víza. A zajímavé je, že jako americké soudnictví relativně funguje a vlastně
řada soudců na jakoby všech úrovních už vyjádřila i formou těch předběžných opatření dramatický nesouhlas s
takto vlastně narychlo upečenou politikou, která se jako dotýká základních práv prostě spousty lidí.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Já bych ještě jednu věc se vrátil k tomu, co vy jste říkal, když jste mluvil o volební kampani nebo předvolební
kampani a o migraci, tématu migrace. Často analytici říkají, že ta předvolební kampaň mířila, že v zásadě to, co
rozhodlo volby, byla ta střední třída nebo nějaká deprivace střední třídy. Na kolik je ta americká střední třída
opravdu ohrožovaná migrací?
Kryštof KOZÁK, vedoucí katedry severoamerických studií, Institut mezinárodních studií FSV UK v Praze
-------------------No právě. Jako když se podíváte na ty statistiky a data, tak Donald Trump vlastně kdyby kandidoval v roce třeba
96, 97, tak ta jeho politika i té zdi i migrace by dávala mnohem větší smysl, protože tehdy americká vlastně
pohraniční stráž byla schopná za rok pochytat na hranici až dva miliony lidí. Americká ekonomika stoupala, jako
byla velká poptávka po levné pracovní síle, to znamená, že tam opravdu jako byly oblasti v Arizoně, které jako
vypadaly jako určitá jako dálnice pro ty migranty, ale dneska se podařilo pomocí různých kroků tento trend z
dvou milionů postupně snížit až, myslím si, že teďka ty čísla jsou jako pod dvě stě tisíc lidí ročně. To znamená,
že jako kdo tomu rozumí, a můžu odkázat třeba na Wayna Corneliuse z University od California San Diego, u
kterého jsem studoval, který jako jezdí do Mexika, jako zná všechny ty lidi na té hranici, no tak ten samozřejmě
dobře chápe, že to je jenom politická, jako politická hříčka, která přilákala voliče. Všichni, kdo jako rozumí
problematice migrace, chápou, že nějaká obrovská prostě velká americká zeď ty reálné problémy nevyřeší,
protože přes tu, jako přes tu hranici už teďka proudí nebo těch legálních přechodů hranice, ne ilegálních,
legálních přechodů hranice je ročně přes 300 milionů. To znamená, že jako ta americká a mexická ekonomika
jsou jako daleko propojenější, než to vypadá, ale i na osobní úrovni a na úrovni těch sociálních kontaktů tam
dochází k velmi intenzivním sociálním kontaktům. A ta hranice působí hrozně dobře na voliče Donalda Trumpa,
protože to vypadá dobře, je to takový ten symbolický krok, ano, postavíme zeď, ale ta zeď je vlastně spíš v
hlavách těch lidí, než že to je řešení jako problému.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Říká vedoucí katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Kryštof Kozák. Já vám děkuji za vaše
odpovědi. Mějte se hezky. Díky. Na shledanou.
Kryštof KOZÁK, vedoucí katedry severoamerických studií, Institut mezinárodních studií FSV UK v Praze
-------------------Děkuju za pozvání. Na shledanou.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
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-------------------Reakce na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastavit přijímání uprchlíků a zakázat vstup
do země lidem ze sedmi převážně muslimských států pochopitelně vyvolalo reakce a komentáře po celém
světě. Jaké, to už teď ví Daniel Takáč.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Musím říct, že jich je opravdu celá řada. Příkladmo, jeden a čtvrt milionu Britů, tak ti přišli s peticí proti Donaldu
Trumpovi. V bruselské centrále, tam, pravda, tam zatím moc ještě tedy nereagují, spíše řekněme zkoumají, jestli
se to Trumpovo nařízení řekněme týká i občanů Evropské unie. V Česku, tam zase říkají, že na taková
rozhodnutí Trump má právo. Irácký parlament, ten požaduje po tamní vládě odvetná opatření. A někteří afričtí
muslimští lídří, ti jsou docela ostří. Ti mluví o tom, že taková nařízení jenom přivedou víc lidí do rukou teroristů.
A v Americe, tak tam se kvůli Trumpovým nařízením půjde i k soudu. Budeme daleko podrobnější, do některých
zemí se teď podíváme přímo a sice se zpravodaji České televize a Českého rozhlasu. Začnu ve Spojených
státech amerických, ve Washingtonu u Martina Řezníčka, zpravodaje České televize. Martine, reakce
republikánů, demokratů, reprezentantů jednotlivých států Unie, ty jsou jaké?
Martin ŘEZNÍČEK, zpravodaj ČT v USA
-------------------Kolik máme na to, dvě hodiny? Celý den přicházejí zprávy od jednotlivých republikánských politiků, kteří se staví
za Donalda Trumpa, vesměs špičky, hlavně v Kongresu, stojí za ním, nicméně jsou tady i tací, kteří vyjadřují
jisté pochybnosti, ale ti nejsou tak slyšet. Bílý dům dnes ústy svého mluvčího, tedy Seana Spicera, řekl, že
Donald Trump se snaží předejít ne bezpečí a že to je ten důvod, proč jednal takhle narychlo, že nechce řešit
nebezpečí, až se stane potom. Ale mnozí demokrati mu vyčítají, že tímhletím způsobem naopak to nebezpečí
způsobí. Za chvíli, za několik hodin mají vystoupit někteří demokratičtí poslanci a senátoři před nejvyšším
soudem na společné demonstraci například s uprchlíky. Někteří také požadují, aby Kongres do toho zasáhl, ale
vzhledem k tomu, že demokrati mají menšinu v obou komorách, tak to úplně pravděpodobné není. Řada
velkých firem - Google, Ford, Amazon - a mnozí další s rozhodnutím taky nesouhlasí, stejně jako třetina
amerických ministrů spravedlnosti, teď myslím z jednotlivých států. Máme tady také nesouhlas několika desítek
kariérních diplomatů z ministerstva zahraničí, kteří mají připomínky k tomuhle plošnému nařízení zákazu vstupu.
Sean Spicer opět, mluvčí Bílého domu, jim vzkázal, že buďto budou respektovat, anebo mohou
/nesrozumitelné/, to je citace. Když jsi chtěl politické reakce, tak zmíním jednu od bývalého prezidenta Baracka
Obamy, který když opouštěl Bílý dům, ten dům za mnou, tak řekl, že nebude vstupovat Donaldu Trumpovi do
toho počátečního období, stejně jako George Bush mladší nevstupoval do jeho období, jen pokud by byly
ohroženy americké hodnoty. Dnes vydal po opuštění Bílého domu úplně první prohlášení, v kterým podpořil
demonstrace právě proti zákazu vstupu.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Reakce v Evropě, konkrétně v Německu, jsou tu více, tu méně odmítavé a nejenom od kancléřky Angely
Merkelové. Václav Černohorský, německý zpravodaj České televize, taky prosím podrobnosti. Jaké jsou,
Václave?
Václav ČERNOHORSKÝ, zpravodaj ČT v Německu
-------------------Dobrý večer. Jak jsi zmínil, kritika v různé intenzitě míří ze strany všech parlamentních stran a tedy i těch
vládních, sociálních demokratů, bavorské CSU, křesťanských demokratů kancléřky Merkelové. Ale vraťme se k
jejím slovům. Ona vlastně, a záleží na těch slovech, ona ani jednou neřekla, že to rozhodnutí americké
administrativy odsuzuje, že je odsouzeníhodné. Řekla, že ho lituje a doslova řekla, že v rámci rozhodného boje
proti terorismu nebo že ten rozhodný boj proti terorismu neospravedlňuje uvalení skupiny obyvatel nebo skupiny
lidí na základě jejich vyznání nebo původu pod obecné podezření. V této souvislosti, respektive v souvislosti s
rozhodnutí americké administrativy zmínila, že podle ní odporuje principu mezinárodní spolupráce, zmínila
ženevské konvence, kterých jsou Spojené státy také signatářem. To znamená, že záleží hodně na těch slovech.
Kancléřka řekla, že rozhodnutí americké administrativy lituje, a že teď německá vláda zkoumá, jaký dopad bude
mít na německé občany, kteří mají dvojí občanství a pas některé z těch sedmi zemí. Ale v této souvislosti jedna
důležitá věc. Americká ambasáda tady v Berlíně dnes zveřejnila stanovisko, podle kterého všichni, kdo mají
sjednanou nějakou, z těchto zemí, kdo mají dvojí občanství, kdo mají německé občanství, tedy občanství země
Evropské unie a zároveň jedné z těch sedmi zemí, všichni, kdo nejsou vládní politici, necestují v rámci nějaké
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mezinárodní organizace, třeba NATO, tak mají své plánované schůzky a žádosti o víza na americkém
velvyslanectví zrušit.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Britské ostrovy. Premiérka Mayová, ta už u Donalda Trumpa byla. Co ona, souhlasí nebo nesouhlasí? Souhlasí
či odmítají další britští politici a co samotní Britové? Už jsem zmínil tu petici. Zpravodaj Českého rozhlasu Jiří
Hošek. Jiří.
Jiří HOŠEK, zpravodaj ČRo ve Velké Británii
-------------------Pěkný večer. Tak premiérka Mayová reagovala dost rozpačitě. Ona napřed odmítla ten imigrační výnos
odsoudit, distancovat se od něj, a potom v podstatě začala měnit názor až pod tlakem veřejnosti, pod tlakem
médií, pod tlakem politických konkurentů, ale i členů své vlastní strany. Jeremy Corbyn, předseda Labour Party,
jeho předchůdce Ed Miliband řekli, že to opravdu je zpochybnění hodnot, na kterých Británie stojí, že to je v
podstatě ztráta části morálního kreditu Spojeného království. Takže premiérka Mayová až v neděli nařídila
ministryni vnitra a ministrovi zahraničí, aby intervenovali u americké administrativy a celkově vlastně ten postoj
britské vlády se stal daleko, daleko kritičtějším. Ty už jsi zmínil tu petici, která žádá, aby v podstatě Donald
Trump nebyl pozván do Spojeného království na státní návštěvu, aby buď vůbec nedorazil, nebo aby to byl
protokolárně nějaký nižší stupeň. Opravdu ta petice má velký ohlas, podepsal ji milion čtyři sta tisíc lidí.
Premiérka Mayová ale pořád trvá na svém. Chce, aby Donald Trump coby blízký spojenec, blízký partner co
nejdřív do Británie přijel. A ještě bych zmínil takovou kuriozitu. Boris Johnson, šéf britské diplomacie, před
chvilkou obhajoval to pozvání slovy, že přece Alžběta II. v minulosti pozvala zimbabwského diktátora Roberta
Mugabeho nebo Nicolae Ceausesca, takže nechtěně Donalda Trumpa zařadil do téhle společnosti.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Martin Řezníček, Václav Černohorský, Jiří Hošek. Pánové, děkuju za vaše zprávy z jednotlivých koutů světa. Na
shledanou. A česká reakce? Tady jsou slova předsedy české vlády Bohuslava Sobotky.
Bohuslav SOBOTKA, premiér /ČSSD/
-------------------To, že dneska například Evropská komise analyzuje, jestli to může mít nějaké dopady na občany Evropské unie,
kteří třeba mají dvojí občanství, tak ukazuje, že Spojené státy toto opatření dopředu nekonzultovaly. Takže
pokud do budoucna budou taková opatření přijímána, tak určitě by česká vláda přivítala, kdyby došlo k
předchozí konzultaci.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------No a pojďme v tématu pokračovat s hosty, kteří už se mnou sedí ve studiu. Jsou jimi Michael Žantovský, bývalý
velvyslanec ve Spojených státech. Dobrý večer.
Michael ŽANTOVSKÝ, bývalý velvyslanec ČR v USA, ředitel Knihovny Václava Havla
-------------------Dobrý večer. Děkuju za pozvání.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------A proti němu Roman Joch, ředitel Občanského institutu. Dobrý večer i vám.
Roman JOCH, ředitel Občanského institutu
-------------------Dobrý večer.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------

Plné znění zpráv

296
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

Tak tady v úvodu od Kryštofa Kozáka zazněl takový poměrně silný odsudek. Diváci to neměli možnost vidět, ale
vy jste, pane Žantovský, tady dost nonverbálně komunikoval a dával jste najevo, že s tím nesouhlasíte.
Rozumíte tomu, co Donald Trump udělal?
Michael ŽANTOVSKÝ, bývalý velvyslanec ČR v USA, ředitel Knihovny Václava Havla
-------------------No, tak jedna věc je, jestli tomu rozumím, druhá věc je, a myslím si, že hodně lidí tohleto úplně nechápe, jaké je
místo těch exekutivních příkazů v tom americkém systému vlády. To je instituce, která vyplývá ne přímo, ale z
ustanovení v americké ústavě, že prezident má dohlížet na řádnou aplikaci zákonů. Čili je to podzákonná
norma, která nemůže být v rozporu se zákonem nebo s americkou ústavou. Proto také ti, kteří s ní nesouhlasí,
se obracejí na americké soudy, aby shledaly, jestli je to v souladu se zákonem a s americkou ústavou, zejména
s listinou práv a svobod, ten Bill of Rights, amerických, s jejími nondiskriminačními ustanoveními. A to je test,
který bude to nařízení možná jaksi obtížně splňovat. Čili já v tom základním nepolemizuju s panem Kozákem.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Tak a teď pojďme tedy k té druhé otázce, jestli tomu rozumíte?
Michael ŽANTOVSKÝ, bývalý velvyslanec ČR v USA, ředitel Knihovny Václava Havla
-------------------Jo, já myslím, že tomu docela rozumím. Je to politické gesto, jo. Je to, není to něco, co má mít nějaký skutečně
jaksi praktický účel. Není to něco, co je řádně promyšlené nebo koncipované a také ty zmatky, které okamžitě
nastaly, jestli se to vztahuje na majitele zelených karet, jestli se to vztahuje na dvojí občanství, na koho se to
vztahuje, na koho se to nevztahuje, to dokazují. A je to typický příklad populistické politiky, kdy ten politik se
snaží mobilizovat ten svůj elektorát prostě tím, že dává již v té předvolební kampani určité sliby, které potom si
myslí, že nařízením může splnit, jenomže ono se to chová podle zákona, ne očekávaných důsledků a často se
ta věc nakonec obrací proti němu.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Pane Jochu, je to ukázka politické, populistické politiky, jak tady zaznělo, která se nakonec obrátí proti Donaldu
Trumpovi?
Roman JOCH, ředitel Občanského institutu
-------------------Jestli se obrátí proti němu, to ukáže, jak dlouho bude na ní trvat. Pokud to plánuje na nějaké tři čtyři měsíce, a
pak toto své opatření zruší a zavede řekněme přísnější screening zájemců o vstup do Spojených států z těch
problematických zemí, pak se to proti němu nutně obrátit. Ale tady je nutné říci, že on to ve své kampani slíbil.
On si nyní jako snaží udržet své stoupence, stejně jako bych to přirovnal k tomu, že Barack Obama v kampani
2008 slíbil, že do roku 2011 stáhne americké jednotky z Iráku. Stejně jako toto Trumpovo rozhodnutí i to
Obamovo bylo nerozumné a neprozíravé. Oba dva prezidenti to, co slibovali, splnili, aby uspokojili své
stoupence, no a důsledkem Obamova rozhodnutí bylo, že stáhnul jednotky z Iráku v roce 2011, vzniklo tam
vakuum, který zaplnil Islámský stát. A obávám se, že podobně neprozíravé rozhodnutí nyní nebo minimálně
neprozíravé v tomto rozsahu, bránit ve vstupu držitelům již přiznaných zelených karet, je, domnívám se,
neprozíravé. Pokud jde o dvojité občanství, pokud někdo má americké občanství a dejme tomu irácké nebo
jemenské, a zamezí se mu vstup na americké území, tak jsem si téměř jistý, že to je naprosto protiústavní a
federální soudy zruší tuto část Trumpova nařízení. Tak nakonec prezidenti zvolení se domnívají, že mají splatit
dluh svým voličům a dělají věci, které jsou nakonec neprozíravé.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------No, ale není vlastně Donald Trump jen a pouze konsistentní?
Michael ŽANTOVSKÝ, bývalý velvyslanec ČR v USA, ředitel Knihovny Václava Havla
-------------------To mu jaksi je třeba přiznat, že je to konsistentní, ale konsistence není vždycky jaksi politická ctnost, jak říkal
jeden známý britský jaksi filozof, když se změní situace, změním názor a obracel se na svého protivníka a říkal:
vy ne?
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Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Na kolik je tohleto opravdu jenom Trumpova akce a, se vším respektem, co říká a na kolik je to akce Steva
Bannona, hlavního poradce, o kterém se mluví, že on je vlastně tím, kdo to celé vymyslel a kdo stál za tím, aby
to proběhlo takhle rychle a v takové formě?
Roman JOCH, ředitel Občanského institutu
-------------------Já se obávám, že vliv Steva Bannona na toto rozhodnutí byl značně veliký a spíše si kladu otázku, zda ostatní
ministři, to znamená nejenom poradci, ale vyloženě ministři Trumpovy vlády, jestli byli o tom informováni
předem. Člověk kdyby chtěl být cynický a jízlivý, tak by řekl když už se k takovémuto kroku prezident Trump
rozhodl, tak proč se omezil pouze na těchto sedm zemí, proč tam například na tom seznamu není Saúdská
Arábie, o které víme, že je tam velice radikální wahhábistické islamistické podhoubí? Takže tady je otázka
konsistence, že jo. Někdo může říci, že Saúdská Arábie je spojenec Spojených států, ale to je taky formálně
nominálně i Irák.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Já jsem právě když jsem to pročítal, ten exekutivní výnos, tak tam se hodně odkazuje Donald Trump na 11. září
2011. A když se podíváme na to, kdo za ním stál, tak to byl jeden Egypťan, patnáct Saúdských Arabů, dva
občané Spojených arabských emirátů, jeden Libanonec. Proč tam vlastně není Saúdská Arábie, proč tam není
Egypt? Proč je zrovna jenom těchto, ten Irák, Írán, Jemen, Libye, Somálsko, Súdán a Sýrie?
Michael ŽANTOVSKÝ, bývalý velvyslanec ČR v USA, ředitel Knihovny Václava Havla
-------------------No, tak právě z toho výběru těch zemí lze soudit, že to je gesto, které je určené dovnitř Spojených států, nikoliv
ven a zároveň se snaží omezit ty největší škody, které by mohly vzniknout na amerických vztazích s jinými státy,
se spojeneckými státy nebo se spřátelenými státy, jako je Saúdská Arábie. Není tam ani Pákistán, odkud se
také rekrutovala celá řada jaksi lidí, kteří představují bezpečnostní hrozby. Čili ten výběr vůbec neodpovídá jaksi
skutečnému původu teroristů.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Když se tady bavíme o vnitřní politice americké, tak ono to zaznělo už od našeho zpravodaje Martina Řezníčka.
Taková ta zpráva z dnešního večera, že Barack Obama vydal vlastně velmi krátce po tom, co odešel z Bílého
domu, tak vydal své první prohlášení, ve kterém se vlastně staví na stranu té opozice nebo těch, kteří oponují
Donaldu Trumpovi. Na kolik je tohleto neobvyklé a na kolik je to silný apel?
Michael ŽANTOVSKÝ, bývalý velvyslanec ČR v USA, ředitel Knihovny Václava Havla
-------------------Je to neobvyklé, ale je to jenom pokračování těch událostí, které nastaly hned po inauguraci a je to něco, co mě
vlastně znepokojuje na té situaci na obou stranách, ta okamžitá polarizace, která povede jaksi k dalšímu
rozdělení americké společnosti. Ani ta kritika těch nařízení ze strany jejich odpůrců není vždycky přesná jako
není přesné tvrdit, že to je nařízení proti muslimům. Samozřejmě uprchlíci, řada uprchlíků ze Sýrie, z Iráku jsou
křesťané, nejsou to jenom muslimové. Čili tam nelze jaksi uplatňovat jenom to rasové hledisko. Ale je vidět, že
prostě obě strany si nechtějí rozumět, že jsou připraveny svádět politický boj a to nevěští nic dobrého pro jaksi
nejbližší měsíce v americké politice.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Jak vy vnímáte ten krok Baracky Obamy?
Roman JOCH, ředitel Občanského institutu
-------------------Amerika se v posledních letech, asi tak od začátku tohoto století, octla v něčem, čemu se říká permanentní
volební kampaň. Příští volby doplňovací do celé Sněmovny reprezentantů, do třetiny Senátu, budou na podzim
2018, to znamená za rok a půl a kampaň běží. Je nutné říci, že my, lidé na Západě, ať už v Americe, v Evropě,
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můžeme toto rozhodnutí Trumpa odsuzovat z těch praktických důvodů, rozumnosti, ale je nutno říci, že každá
země má právo si určit, kdo na její území vstoupí. Nejsem si jistý, že stačí prezidentský dekret. Asi zákon, akt
legislativy, by byl správnější. Ale meritorně země má právo si toto určit a ten poslední, kdo má právo si stěžovat
na Trumpa, jsou právě islámské země. Například asi šestnáct islámských zemí zakazuje vstup na své území
obyvatelům státu Izrael. To znamená nyní se jim dostává jenom té medicíny, kterou už ony vůči občanům
Izraele praktikují několik desetiletí. A když se podíváme na práva dejme tomu náboženských menšin v mnoha
islámských zemích, jako je ta Saúdská Arábie, křesťanů a jiných, tak jsou mnohem menší, než mají muslimové
na Západě. Takže my máme plné právo kritizovat Trumpa, ale ta reakce z islámského arabského světa mi přijde
jako pokrytecká vůči Trumpovi.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------No a přijde vám nepochopitelná? A nemůže to zhoršit vztahy právě se Spojenými státy?
Roman JOCH, ředitel Občanského institutu
-------------------Může to zhoršit vztahy těch umírněných, rozumných arabských islámských vlád, jako je jordánská nebo
marocká, a proto si myslím, že prakticky to rozhodnutí Trumpovo bylo škodlivé. Ale na druhé straně bychom
měli vidět to úžasné pokrytectví v rámci mnoha jiných režimů v islámském světě.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Může se to otočit nakonec proti Američanům samotným?
Michael ŽANTOVSKÝ, bývalý velvyslanec ČR v USA, ředitel Knihovny Václava Havla
-------------------Polarizace je vždycky nebezpečná, a to jak polarizace vnitřní, tak polarizace navenek. Tak jako někteří politici z
nám bližších zeměpisných šířek, tak se zdá někdy, že Trump jaksi čerpá energii právě z odporu, z rozdělování,
z agrese, z napadání, z verbální agrese tímhletím myslím, a to pochopitelně vyvolává protiagresi, protitlak a ty
důsledky mohou být nedozírné.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Na kolik, koneckonců už to tady nebo už to tady zaznělo v tom rozhovoru před tím, ta americká střední třída, na
kolik to, že Trump míří na střední třídu a míří na ni tím tématem migrace, na kolik je právě tahleta střední třída
tou migrací samotnou ohrožena?
Michael ŽANTOVSKÝ, bývalý velvyslanec ČR v USA, ředitel Knihovny Václava Havla
-------------------Tak ona je americká střední třída a americká střední třída. To, odkud se rekrutují Trumpovi voliči, je ta tradiční
průmyslová střední třída, to jsou ty automobilky na středním západě, velká část této části Ameriky, ale ta nová
střední třídy, ti zaměstnanci Amazonu a Googlu a těch technologických společností na západním pobřeží, jak
vidíme, ty společnosti okamžitě protestovaly, protože čerpají mnoho svých zaměstnanců z řad imigrantů, a to
včetně některých imigrantů ze zemí Středního východu.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Tady bych vám mohl oponovat, že jich evidentně nebylo dostatek pro to, aby Donald Trump prohrál, ale ...
Střední třída a migrace? Nebo pardon, ano.
Michael ŽANTOVSKÝ, bývalý velvyslanec ČR v USA, ředitel Knihovny Václava Havla
-------------------No, on vyhrál, ale on vyhrál na ..., právě na tom středozápadě, na tom západním pobřeží v Kalifornii, tam drtivě
prohrál.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Dobře, ale ...
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Michael ŽANTOVSKÝ, bývalý velvyslanec ČR v USA, ředitel Knihovny Václava Havla
-------------------Ani se nesnažil v Kalifornii vyhrát.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Ale výsledek amerických voleb je, myslím, poměrně jasný.
Michael ŽANTOVSKÝ, bývalý velvyslanec ČR v USA, ředitel Knihovny Václava Havla
-------------------Jasně.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Střední třída a migrace?
Roman JOCH, ředitel Občanského institutu
-------------------Americká střední třída má dojem, že zase až tak dobře se jí nevede. Těm osm let po té velké finanční krizi nemá
dojem, že se jí vede dobře a samozřejmě imigrace potřebuje konkurenci na trhu práce. Imigrace především
levné pracovní síly je dobrá pro bohaté lidi a pro firmy, ale představuje velkou konkurenci pro střední a
především střední nižší třídu. Takže obecně nižší střední třída, odbory, menšiny, které mají vyšší
nezaměstnanost, obecně jsou proti imigraci a ukazuje se, že ta karta protiimigrační je politicky velice potentní,
jak v Evropě, tak i v Americe.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Politicky, říkáte politicky potentní, ale reálně, to, co tady už zaznělo, že ta čísla, řekněme v roce 96, by dávaly
smysl, ale nedávají smysl teď nebo nedávají smysl v těchto letech?
Roman JOCH, ředitel Občanského institutu
-------------------Racionálně pan Kozák měl plnou pravdu, ale mnohem důležitější je percepce, je vnímání. V roce 96 nebyla
žádná ekonomická krize. Američané, i ti chudí, měli pocit, že americký sen čeká i je, že se jim bude dařit lépe,
že jejich dětem se bude dařit lépe, než se daří jim. Nyní po té krizi 2008 mají dojem stagnujeme, stále
stagnujeme a vyhlídky pro naše děti nejsou nijak nadějné, a proto ten odpor proti imigrantům, o kterých mají
dojem, že nám, chudým lidem, kteří nejsme příliš vzdělaní, příliš kvalifikovaní, oni jsou stejní jako my, nám
berou práci, jsou pro nás konkurencí. Proto ta, ten antiimigrační sentiment je nyní silnější, než byl před deseti
lety a možná silnější, než bude zase za deset let, když se situace zlepší.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Pane Žantovský.
Michael ŽANTOVSKÝ, bývalý velvyslanec ČR v USA, ředitel Knihovny Václava Havla
-------------------No, nesmíme zapomenout ještě na jeden moment. Mezi rokem 96 a současností bylo 11. září. Ta, ten ..., ta
obava z té migrace, ta obava o ekonomickou budoucnost je spojena s pocitem ohrožení bezpečnostního a to je
taky součást té Trumpovy rétoriky, a do jisté míry právem, terorismus představuje hrozbu pro nás pro všechny a
i na to reagujou ty Trumpovi voliči.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Ještě jeden moment tady zazněl a říkal to pan Žantovský, a to je ta rozpolcenost americké společnosti, která se
vlastně, která graduje, kdybych to tak měl říct, i tím, že na oba konce se staví současný a bývalý prezident.
Předpokládáte, že tohle je věc, která teď bude signifikantní pro americkou společnost i nadále?
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Roman JOCH, ředitel Občanského institutu
-------------------Ano, myslím si, že tento trend bude pokračovat. Je to nešťastný trend. Začal, jsou spory, kdy vlastně začal, zda
na konci Reaganova období nebo za Billa Clintona. Ale ta polarizace pokračuje, republikáni jsou pravicovější v
průběhu času, demokraté jsou levicovější v průběhu času a možnost kompromisu, dohody se tím pádem
vytrácí. No a uvidíme, co přinesou zase příští volby za rok a půl, které můžou tuto už i tak dost špatnou situaci
vyhrotit a taky samozřejmě uvidíme, zda ta exekutivní smršť vyhlášek a dekretů, kterou předvedl prezident
Trump v prvním týdnu svého prezidentství, zda bude pokračovat, nebo zda naopak se trošku umírní, zda
republikánský kongres například nebude mít tendenci prezidenta Trumpa trošku umravnit. A uvidíme, jak budou
vypadat vztahy jak federálního soudnictví vůči prezidentu Trumpovi, tak především Kongresu, ať už
republikánského nyní, nebo po nějakých doplňovacích volbách možná demokratického.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Bude se ten příkop prohlubovat podle vás?
Michael ŽANTOVSKÝ, bývalý velvyslanec ČR v USA, ředitel Knihovny Václava Havla
-------------------No, tak ty signály jsou hrozivé. Ty signály jsou nejenom v tom, co avizoval vlastně Trump už před svým
zvolením, tedy že hodlá spoustu věcí změnit, že si hodlá spoustu věcí prosadit, že se nebude ohlížet na
nesouhlas. Ale také z té druhé strany té barikády signály, vlastně my nejsme ochotni tu porážku přiznat, jo, my
nejsme ochotni se s ní smířit, a proto vyvoláváme nebo pomáháme přilévat olej do ohně a pomáháme ten
konflikt živit a to je nedobrá situace.
Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
-------------------Říká Michael Žantovský a také říkal Roman Joch. Pánové, děkuju, že jste byli se mnou v Událostech,
komentářích. Těšilo mě. Mějte se hezky. Na shledanou.
Michael ŽANTOVSKÝ, bývalý velvyslanec ČR v USA, ředitel Knihovny Václava Havla
-------------------Děkuju.
Roman JOCH, ředitel Občanského institutu
-------------------Díky.

Do Sněmovny bude kandidovat strana zaměřená na školství
30.1.2017

denik.cz str. 00
ČTK

Z domova

Praha - V podzimních volbách do Poslanecké sněmovny se o hlasy bude ucházet i nové uskupení zaměřené na
problematiku školství. Kandidaturu oznámila strana Pět procent pro vzdělávání, která má v pondělí v Praze svou
ustavující schůzi. Strana se bude snažit získat zejména hlasy učitelů a studentů, jejím cílem je, aby se školství
stalo pro stát prioritou.
"
Za novou stranou stojí vedoucí Katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
Kryštof Kozák. Podle něj strana získá tisíc podpisů potřebných pro registraci a na podzim se bude snažit
proniknout do Sněmovny.
Strana na svých internetových stránkách původně uváděla jako své "číslo dvě" jednoho z vydavatelů Britských
listů a vedoucího komunikace společnosti EDUin Boba Kartouse. EDUin i Kartous se ale v tiskovém prohlášení
distancovali od spojování této vzdělávací instituce s Pěti procenty pro vzdělávání.
Strana v programu prosazuje zavedení moderních výukových metod
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Kartous podle tohoto vyjádření poskytl konzultace k programu strany, není ale jejím členem a ani se jím v
budoucnu nestane. Strana tak ze svého webu informaci o Kartousovi jako dvojce stáhla a zařadila ho mezi další
odborné konzultanty.
Strana ve svém programu prosazuje začlenění moderních výukových metod do vzdělávacího systému a
zlepšení přípravy učitelů na povolání. Zároveň chce prosadit razantní zvýšení platů ve školství a motivovat
mladé nadané lidi, aby se častěji rozhodovali pro pedagogickou kariéru.
Čtěte také: Díky projektu mohou školy dosáhnout na statisíce i miliony korun"
URL|
20170130.html

http://www.denik.cz/z_domova/do-snemovny-bude-kandidovat-strana-zamerena-na-skolstvi-

Do Sněmovny bude kandidovat strana zaměřená na školství
30.1.2017

prazsky.denik.cz
ČTK

str. 00

Moje Praha

Praha - V podzimních volbách do Poslanecké sněmovny se o hlasy bude ucházet i nové uskupení zaměřené na
problematiku školství. Kandidaturu oznámila strana Pět procent pro vzdělávání, která má v pondělí v Praze svou
ustavující schůzi. Strana se bude snažit získat zejména hlasy učitelů a studentů, jejím cílem je, aby se školství
stalo pro stát prioritou.
"Za novou stranou stojí vedoucí Katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
Kryštof Kozák. Podle něj strana získá tisíc podpisů potřebných pro registraci a na podzim se bude snažit
proniknout do Sněmovny.
Strana na svých internetových stránkách původně uváděla jako své "číslo dvě" jednoho z vydavatelů Britských
listů a vedoucího komunikace společnosti EDUin Boba Kartouse. EDUin i Kartous se ale v tiskovém prohlášení
distancovali od spojování této vzdělávací instituce s Pěti procenty pro vzdělávání.
Strana v programu prosazuje zavedení moderních výukových metod
Kartous podle tohoto vyjádření poskytl konzultace k programu strany, není ale jejím členem a ani se jím v
budoucnu nestane. Strana tak ze svého webu informaci o Kartousovi jako dvojce stáhla a zařadila ho mezi další
odborné konzultanty.
Strana ve svém programu prosazuje začlenění moderních výukových metod do vzdělávacího systému a
zlepšení přípravy učitelů na povolání. Zároveň chce prosadit razantní zvýšení platů ve školství a motivovat
mladé nadané lidi, aby se častěji rozhodovali pro pedagogickou kariéru.
Čtěte také: Díky projektu mohou školy dosáhnout na statisíce i miliony korun"
URL|
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/do-snemovny-bude-kandidovat-strana-zamerena-na-skolstvi20170130.html

Umělkyně varuje před sexuálním násilím v rodině, řekne svůj příběh
30.1.2017

lidovky.cz

str. 00
ČTK

Zprávy / Design

Pražská venkovní galerie Artwall, která se věnuje angažovanému umění, otevře příští výstavou otázku
sexuálního zneužívání v rodině. Představí sérii objektů vytvořených podle skutečných předmětů, fotografií a
vzpomínek multimediální umělkyně a aktivistky Almy Lily Raynerové. Zobrazené předměty odkazují na
dlouhodobé sexuální zneužívání, které autorka v dětství zažívala. Tento typ osobní zpovědi se v českém
veřejném prostoru podle organizátorů výstavy objevuje poprvé.
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Výstava se jmenuje Co mi otec strkal do vagíny, začne 2. února na zdech pod Letenskými sady na nábřeží
kapitána Jaroše a Edvarda Beneše. V prostoru Tranzitdisplay v Dittrichově ulici se 8. února uskuteční diskuse,
která se tématu znásilnění a znásilňování bude věnovat z různých aspektů. Jmenuje se Co jsi vlastně čekala a
vychází z výzkumu Amnesty International, podle nějž více než tři pětiny české společnosti věří, že v některých
případech může za znásilnění částečně i jeho oběť.
Se znásilněním či nějakou formou sexuálního násilí a obtěžování mají prý zkušenost téměř dvě pětiny populace.
Čísla tak podle pořadatelek diskuse ukazují, že „všichni žijeme v kultuře znásilnění“, tedy v prostředí, kde jsou
běžné názory a chování, které omlouvají a umožňují sexuální násilí. Násilí je v osobních i veřejných debatách
zlehčováno, tím, že se lidé smějí sexistickým vtipům, dělají z žen i mužů sexuální objekty, uvádějí. Kultura
znásilnění se podle nich netýká jen sexu, lze ji detekovat všude ve společnosti.
Kromě autorky výstavy v diskusi vystoupí Blanka Nyklová ze Sociologického ústavu Akademie věd, Lenka
Vochocová z Katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd, Petra Vláčelová ze spolku Persefona a
publicistka Apolena Rychlíková.
O vytvoření veřejné platformy, která umožní o sexuálním násilí otevřeně hovořit, usiluje také sama umělkyně.
„Kolem sexuálního násilí existuje spousta stereotypů a téma je tabuizováno. Domnívám se, že je nutné celý
diskurs zásadně změnit a zasadit téma do širšího společenského kontextu. Je důležité bojovat proti
neviditelnosti zneužívaných žen,“ říká Alma Lily Raynerová. Alma Lily Raynerová pochází z Izraele. Do České
republiky se vystěhovala v 19 letech kvůli neúnosné rodinné situaci. Od té doby zde žije trvale. Absolvovala
studium na FAMU a studuje na UMPRUM. V ČR řeší sociální pracovníci každoročně tisíce případů týraných,
zneužívaných a zanedbávaných dětí. V roce 2013 se věnovali 7527 kauzám. Terčem sexuálního zneužívání
bylo v tomto roce 157 chlapců a 731 dívek. Prostituci muselo provozovat 17 dětí.
URL|
http://www.lidovky.cz/umelkyne-varuje-pred-sexualnim-nasilim-v-rodine-rekne-svuj-pribeh-100/design.aspx?c=A170129_142112_ln-bydleni_ele

Moravčík (SPR-RSČ): Prospěšné neziskovky ve stínu těch škodlivých
30.1.2017

parlamentnilisty.cz str. 00
PV

Politici voličům

Jak jste všichni jistě již dávno zpozorovali, ve vlastenecko-protiimigrační (či jak to nazvat) scéně se stalo jakousi
„módou“ či prostě zvykem označovat neziskové organizace jako zlo.
Neziskovky jsou či mají být špatné z více různých důvodů – ať již kvůli odsávání finančních zdrojů ze státního
rozpočtu (a tedy našich daní) na neužitečné či přímo rozkladné činnosti, kvůli tomu, že pouze vytvářejí finančně
zajištěná místa pro různá „neužitečná nemakačenka z fakult sociálních věd“, nebo proto, že se snaží
negativně ovlivňovat politické dění v naší zemi, k čemuž používají bohaté dotace z více než pochybných
zahraničních zdrojů.
Celá věc má ale jeden háček. Totiž, jako špatné a škodlivé jsou označovány většinou všechny neziskovky en
bloc, bez rozdílu. Slyšíme volání po jejich zrušení bez náhrady, nebo alespoň po zastavení penězovodů k nim
vedoucích. Z toho všeho vzniká dojem, že nezisková organizace jako taková je prostě zlo. Důsledek toho je pak
takový, že se se v takovém hodnocení se skutečně škodlivýma neziskovkama, jako různé organizace přiživující
se na migrační krizi, organizace podporující multikulturalismus apod. svezou i neziskovky, které jsou vskutku
prospěšné. Že se s vaničkou vylévá i dítě.
Vědom si této skutečnosti, poslal jsem jednou SMS do Svobodného rádia, kde pan Kapal v rozhovoru s panem
VK každou chvíli zmíňoval neziskovky právě v tomto negativním smyslu. Napsal jsem jim, ať to rozlišují, že jsou
i prospěšné neziskovky. Pan Kapal pak ve vysílání shrnul celou věc větou „Jakube, i Svobodné rádio je
nezisková organizace“. A spolu s panem VK dodali, že mají na mysli pouze tzv. politické neziskovky, především
ty, co jsou financované ze zahraničí. Nezapomněli ale také dodat to, co nějak vyjadřuje i titulek tohoto článku:
neziskový sektor jako takový získal díky těmto politickým neziskovkám velmi špatnou pověst.
Je to bohužel pravda. Pro mne osobně má celá věc ještě "osobní" rozměr: já sám působím v jedné
neziskovce. Je to sdružení, které pracuje s postiženými dětmi a mládeží a vedle toho pořádá různé konzultace,
semináře, poradenství a jinou podpůrnou činnost pro fungování klasických rodin. Působím ve dvou sociálních
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službách této organizace, v jedné jako dobrovolník, ve druhé jako brigádník; v obou jsem v kontaktu s
postiženými dětmi a mládeží. A pokládám dotyčnou neziskovku za velmi prospěšnou pro naše lidi. I ona je
bohužel jednou z těch, která je jako dítě vylita s vaničkou v různých zobecňujících odsouzeních.
A tak mne napadlo, že by bylo moc fajn, kdyby se tyto prospěšné neziskovky dokázaly vzepřít – ideálně
společně a hromadně – a veřejně se od těch škodlivých, v rámci očištění svého dobrého a neprávem
pošpiněného jména, distancovat. Je mi jasné, že by to vyžadovalo značnou odvahu a že mnohé prospěšné
neziskovky by něco takového nejspíš neměly zájem zrealizovat, prostě proto, že by se nechtěly jakkoliv „ušpinit
politikou“ či zadělat si na problémy. Každopádně, ať si jsou všechny z těchto prospěšných neziskovek jisty, že
pokud by se k něčemu takovému odhodlaly, my republikáni bychom se za ně zcela jistě rádi postavili!
Jakub Moravčík, člen SPR-RSČ
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1410&clanek=473356

5 důležitých věcí, které byste dnes měli vědět
30.1.2017

info.cz str. 00
ČTK,Info.cz

Česko

Vláda bude projednávat možnost snížení doplatků za léky a valorizaci pojistného. Soud bude pokračovat v
řešení odvolání podnikatele Zdeňka Mezery v kauze Františka Chvalovského. Při střelbě v mešitě v Quebeku
zemřelo nejméně šest lidí. Co dalšího dnes sledovat?
Jednání vlády
Děti a senioři by do budoucna mohli za léky doplácet méně. Návrh takového opatření dnes probere na jednání
vláda. Kromě toho se vrátí k návrhu zákona o valorizaci zdravotního pojistného za státní pojištěnce, na jehož
kompromisní variantě se shodli ministři Andrej Babiš a Miloslav Ludvík. V případě schválení návrhu by měl stát
přidat na své zaměstnance na pojistném mezi lety 2018 a 2020 tři a půl miliardy korun navíc.
Střelba v Quebeku
V mešitě v Quebeku zemřelo nejméně šest lidí poté, co do budovy vtrhli dva maskovaní muži a stříleli na
modlící se přítomné. Policie v souvislosti s činem zadržela dva podezřelé, případ prošetřuje jako teroristický čin.
Na incident stačil už reagovat kanadský premiér Justin Trudeau, který vyjádřil svou soustrast rodinám obětí.
Soud v kauze úvěrových podvodů ve fotbale
Pražský vrchní soud bude projednávat odvolání podnikatele Zdeňka Mezery, který byl v prosinci 2015 uznán
vinným z rozsáhlých úvěrových podvodů v kauze někdejšího šéfa tuzemského fotbalu Františka Chvalovského.
Pražský městský soud nemohl kvůli amnestii udělit Mezerovi trest, nakázal mu ale uhradit škodu ve výši více
než 633 milionů korun. Mezera svou vinu popírá, postupoval prý podle obchodních předpisů a pouze
podepisoval dokumenty předložené jinými, například Chvalovským.
Demonstrace v Rumunsku
Chystané vládní nařízení, které by mělo omilostnit rumunské vězně, a ulevit tak tamním přeplněným věznicím,
se v zemi setkalo s ostrým nesouhlasem. O víkendu vyšly do ulic desetitisíce lidí, největší demonstraci v
hlavním městě Bukurešti podpořilo dvacet tisíc protestujících, davy protestovaly i před týdnem. K rozsáhlé
amnestii chystané vládou nebude třeba souhlas parlamentu, týkat by se měla až 3 700 vězňů odsouzených za
nenásilné trestné činy.
Nová politická strana
Do podzimních parlamentních voleb se zapojí i nové vzniklá strana Pět procent pro vzdělávání. Zástupce
politického subjektu zaměřeného na školství dnes v Praze čeká ustavující schůze. Za novou stranou stojí
vedoucí katedry amerických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Kryštof Kozák nebo
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jeden z vydavatelů serveru Britské listy Bob Kartous. První jmenovaný je přesvědčen, že strana v průběhu
pondělí překoná hranici tisíce podpisů potřebných k tomu, aby byla zaregistrovaná. Voliče chce získávat
především mezi studenty a pedagogy, záměrem strany je, aby se vzdělávání stalo pro stát prioritou.
URL| http://www.info.cz/clanek/3871/5-dulezitych-veci-ktere-byste-dnes-meli-vedet

Výstava na zdi v Praze bude varovat před sexuálním násilím v rodině,
proběhnou k ní diskuse
30.1.2017

iHNed.cz
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Galerie Artwall ve čtvrtek vyvěsí nové obrazy na pražské zdi pod Letenskými sady.
Půjde o reprodukce předmětů, s nimiž má své krušné dětství spojené izraelská umělkyně žijící v Česku.
Ta byla jako dítě dlouhodobě terčem sexuálního zneužívání v rodině.
Pražská venkovní galerie Artwall, která se věnuje angažovanému umění, chce svým novým projektem otevřít
otázku sexuálního zneužívání v rodině.
Galerie představí sérii objektů, které vznikly dle skutečných předmětů, fotografií a vzpomínek multimediální
umělkyně a aktivistky Almy Lily Raynerové.
Zobrazené předměty odkazují na dlouhodobé sexuální zneužívání, které autorka zažívala v dětství. Tento typ
osobní zpovědi se v českém veřejném prostoru objevuje poprvé, míní organizátoři výstavy.
Ta se jmenuje Co mi otec strkal do vagíny a začne tento čtvrtek 2. února na zdech pod Letenskými sady na
nábřeží kapitána Jaroše a Edvarda Beneše.
V prostoru jiné galerie Tranzitdisplay, jež sídlí v Dittrichově ulici, se pak 8. února uskuteční diskuse věnovaná
tématu znásilnění. Jmenuje se Co jsi vlastně čekala a vychází z výzkumu Amnesty International. Podle něj více
než tři pětiny české společnosti věří, že v některých případech může za znásilnění částečně i jeho oběť.
Se znásilněním či nějakou formou sexuálního násilí a obtěžování mají údajně zkušenost téměř dvě pětiny
populace. Čísla tak podle pořadatelek diskuse ukazují, že "všichni žijeme v kultuře znásilnění", tedy v prostředí,
kde jsou běžné názory a chování, které omlouvají a umožňují sexuální násilí.
Násilí je dále zlehčováno v osobních i veřejných debatách tím, že se lidé smějí sexistickým vtipům či dělají z žen
i mužů sexuální objekty, tvrdí pořadatelky diskuse. Kultura znásilnění se podle nich netýká jen sexu, lze ji
detekovat všude ve společnosti.
Výstava na zdech v Praze bude varovat před sexuálním násilím v rodině, proběhnou k ní diskuse
Galerie Artwall ve čtvrtek vyvěsí nové obrazy na pražské zdi pod Letenskými sady. Půjde o reprodukce
předmětů, s nimiž má své krušné dětství spojené izraelská umělkyně žijící v Česku. Ta byla jako dítě
dlouhodobě terčem sexuálního zneužívání v rodině.
další > poslední >>
Reprodukce předmětů od umělkyně Almy Lily Raynerové se ocitnou na zdech pod Letenskými sady v
Praze.
Reprodukce předmětů od umělkyně Almy Lily Raynerové se ocitnou na zdech pod Letenskými sady v
Praze.
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Reprodukce předmětů od umělkyně Almy Lily Raynerové se ocitnou na zdech pod Letenskými sady v
Praze.
Reprodukce předmětů od umělkyně Almy Lily Raynerové se ocitnou na zdech pod Letenskými sady v
Praze.
Reprodukce předmětů od umělkyně Almy Lily Raynerové se ocitnou na zdech pod Letenskými sady v
Praze.
Reprodukce předmětů od umělkyně Almy Lily Raynerové se ocitnou na zdech pod Letenskými sady v
Praze.
Reprodukce předmětů od umělkyně Almy Lily Raynerové se ocitnou na zdech pod Letenskými sady v
Praze.
Reprodukce předmětů od umělkyně Almy Lily Raynerové se ocitnou na zdech pod Letenskými sady v
Praze.

Celkem nalezeno: 1.

Zobrazuji: 1 - 1.
Kromě autorky výstavy Almy Lily Raynerové se diskuse zúčastní Blanka Nyklová ze Sociologického ústavu
Akademie věd, Lenka Vochocová z Katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd, Petra Vláčelová ze
spolku Persefona a publicistka Apolena Rychlíková.
O vytvoření veřejné platformy, která umožní otevřeně hovořit o sexuálním násilí, usiluje také sama umělkyně
Raynerová.
"Kolem sexuálního násilí existuje spousta stereotypů a téma je tabuizováno. Domnívám se, že je nutné celý
diskurz zásadně změnit a zasadit téma do širšího společenského kontextu. Je důležité bojovat proti
neviditelnosti zneužívaných žen," řekla Raynerová.
Ta pochází z Izraele. Do České republiky se přestěhovala v 19 letech kvůli neúnosné rodinné situaci. Od té
doby zde žije trvale. Absolvovala studium na FAMU a studuje na UMPRUM.
V České republice sociální pracovníci každoročně řeší tisíce případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných
dětí. V roce 2013 se věnovali 7527 kauzám. Terčem sexuálního zneužívání bylo v tomto roce 157 chlapců a 731
dívek. K prostituci bylo donuceno 17 dětí.
Galerie Artwall se znovu věnuje uprchlické krizi, kreslíř Perjovschi přetavil unijní hvězdy v meče - čtěte ZDE
Výstava na zdech pod Letenskými sady se zaměřuje na uprchlíky a české cestovatele - čtěte ZDE
Na zdi pod Letenskými sady v Praze visí výšivky s feministickými hesly - čtěte ZDE
Přičleníme Podkarpatskou Rus? Výstava v Praze reaguje na dění na Krymu - čtěte ZDE
URL| http://art.ihned.cz/umeni/c1-65604990-alma-lily-rayner-artwall-praha-vystava
Plné znění zpráv

306
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

V ČT vystoupil zkušený amerikanista. Trump dostal pořádně na frak
30.1.2017

parlamentnilisty.cz
mp

str. 00

Monitor

Bývalý diplomat a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, ředitel Občanského institutu Roman Joch
a vedoucí katedry severoamerických studií Kryštof Kozák v pondělních Událostech, komentářích debatovali o
tom, čím vším nový prezident USA Donald Trump ještě překvapí svět. Žantovský má prý strach především ze
střetů demokratů a republikánů. Demokraté totiž dávají najevo, že hned tak neuznají porážku v prezidentských
volbách.
Americký prezident vydává jedno exekutivní nařízení za druhým. Je to mocný nástroj, který má k dispozici a 45.
šéf Bílého domu ho využívá ve velkém. A rozhodně není první. Kupříkladu Abraham Lincoln zrušil nařízením
stejného typu otroctví. Kozák však hned v úvodu zdůraznil, že Kongres tato nařízení může i zrušit. Stejně tak je
může zrušit Nejvyšší soud.
Rozhodnutí zakázat vstup do USA muslimům z některých zemí bylo však podle vedoucího katedry
severoamerických studií na Fakultě sociálních věd UK Kozáka velmi, ale opravdu velmi nerozumné.
Trump nejedná rozumně a je mu to zřejmě jedno, varuje amerikanista
„Pomáhá všem rekrutům Islámského státu a pomáhá všem antiamerikanistům, kteří teď říkají: nastal čas
postavit se Americe. Ale Trump není hloupý člověk, on jen naplňuje sliby, které dal svým voličům. Postupuje
hop, nebo trop... Ti odpůrci USA teď budou říkat: podívejte se, tohle je váš nepřítel, tady to vidíte, my proti němu
bojujeme už dlouho, bojovali jsme i proti Baracku Obamovi,“ rozpovídal se Kozák. Znovu si posteskl nad tím, že
tyto důsledky Trumpa zřejmě netrápí. Trump žene vodu na mlýn radikálům, ale nezajímá se o to.
Velmi kritický byl Kozák také proti myšlence postavit zeď na hranici USA a Mexika. Ročně proběhne na
legálních přechodech na 300 milionů lidí. Jsou to legální přechody. Kontakty mezi USA a Mexikem jsou totiž
velmi čilé, byť se to příznivcům Donalda Trumpa nemusí líbit. „Ta zeď je spíš v hlavách těch lidí,“ uzavřel své
vystoupení amerikanista.
Muslimská kritika Trumpova rozhodnutí se mi zdá poněkud pokrytecká, kroutí hlavou Joch
Svůj pohled na Donalda Trumpa předložili také Žantovský a Joch. Ředitel Knihovny Václava Havla připomněl,
že exekuční příkazy Donalda Trumpa nesmějí být v rozporu s Ústavou USA, a pokud má někdo pochybnosti o
tom, že to je v rozporu s ústavou, může se obrátit na soud, aby rozhodl. Konkrétně Trump podle Žantovského
využívá legislativní příkazy k plnění svých populistických slibů.
Joch kontroval, že o plnění slibů se přece snažil i Barack Obama. Obama v předvolební kampani roku 2008
sliboval, že stáhne vojáky z Iráku. „Stejně jako Obamovo rozhodnutí bylo i to Trumpovo nerozumné a
neprozíravé. Obama splnil slib a stáhl vojáky z Iráku a vzniklo tam určité vakuum. Podobně neprozíravé se
ukáže i Trumpovo rozhodnutí,“ varoval Joch. Pokud ovšem Trump ponechá své nařízení v platnosti jen pár
měsíců, nemusí na to doplatit.
Trump je prezidentem teprve pár dní, a pokud bude v této legislativní smršti pokračovat, nelze vyloučit, že ho
bude krotit i Kongres, kde mají republikáni většinu.
Žantovský a Joch se posléze shodli na tom, že Trumpův výběr zemí, z nichž mají muslimové zakázáno
cestovat do USA, je poněkud zvláštní. Nenajdeme mezi nimi např. Saúdskou Arábii. Joch však také připomněl,
že konkrétně Saúdská Arábie zakazuje vstup na své území občanům Izraele. „Proto se mi zdá ta muslimská
kritika Trumpova rozhodnutí poněkud pokrytecká,“ podotkl ředitel Občanského institutu.
Žantovský zalitoval toho, že se zatím nedaří zmírnit společenské napětí. Demokraté a republikáni na sebe
tvrdě útočí. „Obě strany si nechtějí rozumět. Jsou připraveny svádět vytrvalý politický boj,“ varoval Žantovský.
„Ty signály jsou hrozivé. Mám na mysli nejen to, že Trump dává najevo, že se nebude na nic ohlížet a prosadí
si, co bude chtít, ale také ten odpor z druhé strany, to znamená u demokratů, kteří odmítají uznat svou porážku,“
uzavřel své vystoupení Žantovský.
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=473529
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"Chystáme velké věci k výročí vzniku republiky i zářez do sherlockovské
historie," říká šéf rozhlasové stanice ČRo Dvojka
30.1.2017

mediahub.cz

str. 00

Mediahub, Rozhovory

V posledním měření poslechovosti rádií zaznamenala Dvojka propad poslechovosti, stejně jako v tom
předposledním. Odhadované ztráty za poslední roky jsou už na úrovni desítek tisíc posluchačů, takže se dá
usuzovat, že je to ne úplně pozitivní trend. Máte vysvětlení, proč vám ubývají posluchači?
Trend to samozřejmě není radostný, nicméně proti letnímu měření Radioprojektu je to aktuální číslo propadu
nižší. Podstatné bude, jak se poslechovost Dvojky bude chovat dál. Každopádně úbytek posluchačů v
posledním roce je nezpochybnitelný. Souvisí to s více faktory. Tím prvním je, podle mě, doba, ve které žijeme.
Tedy období nějakým způsobem vyhrocené politické situace u nás i ve světě a v takových časech lidé logicky
sledují politické dění. Tím pádem nám posluchače částečně přebírá bratrský Radiožurnál nebo ČRo Plus, kde
se právě o velkých tématech diskutuje. Druhým, a pro Dvojku mnohem horším trendem je přirozený úbytek
posluchačů, který nenahrazujeme novými.
Tady se dá zeptat jedině obligátním: Co s tím budete dělat?
A odpověď nebude také jiná než předvídatelná: Musíme oslovit mladší publikum. V našem případě je to
generace v rozmezí nějakých 45 - 55 let. Zajímavé je, že zatímco je velká propast mezi dnešními padesátníky a
sedmdesátníky co se vkusu, hudebních preferencí a podobně týče, tak vlastně moc není v tomto rozdíl mezi
lidmi ve věku 45 - 60 let. V tom to budeme mít jednodušší a ta naše hudební, kulturní a poznávací náruč může
obejmout velké množství posluchačů.
Komerční stanice se s věkovým posunem vyrovnávají také, problém je v tom, že je trápí, že je sledují čtyřicátníci
a ne třeba třicátníci. Koneckonců u nich je to dáno tím, že komerční stanice měly svou nejslavnější éru pro
revoluci, kdy rekrutovaly mladé a stále věrné posluchače.
My jsme specifičtí v tom, že máme posluchače, kteří jsou nám věrni třeba třicet let. Jsou to lidé, kteří chtějí od
rádia hlavně obsah, a nemůžeme je lákat na to, že hrajeme “hezky česky“. Zajímavé ale je, že nám hodně
pomáhají moderní technologie. Když se podíváme, jaký obsah zajímá lidi na našem webu, pak ty
nejsledovanější věci jsou rozhlasové hry, literatura a rozhovory. Mladí lidé díky technologii objevují kouzlo
rozhlasového obsahu, který jim komerční stanice nedodají a vnímají ten obsah díky podcastům, streamování a
sdílení. Naše velká deviza tak je, že nakonec u nás nemusí až tak jít o věk, protože vlastně oslovíme každého,
kdo má lásku k literatuře, dramatu, chytrému obsahu a třeba kvalitní zábavě. A toto není věkem nijak omezeno.
Internet je dnes obsahu plný, ale právě spíš toho jednoduchého, ukřičeného, banálního a nekvalitního.
Nebavíme-li se o videoobsahu a zpravodajství, je Rozhlas vlastně jedno z mála médií, které dodává do
digitálního prostředí kvalitu.
My jsme až opulentní v tom, kolik obsahu Dvojka tvoří. Třeba po Silvestru jsem četl, jak televize vykrádaly
hlavně svůj archiv. My jsme na Silvestra měli premiéry od rána do večera. Tvoříme nové věci a netočíme pořád
dokola věci z archivu tak intenzivně, až přemýšlím, jestli není na čase se trošku uskromnit.
Nejposlouchanější celoplošné stanice českého éteru v II. a III. čtvrtletí 2016
Rozhlas je pro posluchače srdcová záležitost víc než jakékoliv jiné médium. Posluchači vám do všeho asi dost
mluví.
Mnozí posluchači rozhlasem skutečně žijí. Reálně ty ohlasy, samozřejmě, dostáváme od promile posluchačů a
přímo nemohou měnit dramaturgii stanice. Často se ozývají lidé s jedním názorem a naše dramaturgie musí být
v celku vyvážená. Co je ale skvělé, že to ukazuje na opravdu intenzivní vztah k rozhlasu obecně, ať už nás
pisatelé chválí nebo na nás křičí. My se všemi změnami také přicházíme citlivě, protože si stále znovu a znovu
potvrzujeme, že posluchač Dvojky je konzervativní.
Přesto jste zrovna teď od počátku roku větší změny udělali.
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A budeme je dělat i nadále, protože změny jsou potřeba, rádio se musí vyvíjet. Nejsme mauzoleum. Rozhlas byl
vždy odrazem doby, vždy byl provázán s érou, ve které aktuálně žijeme. Nemůžeme tak odrážet dobu starou
třeba třicet let. Můžeme se ohlížet, ale z aktuálního pohledu. My jsme třeba loni připomínali Karla IV., před
padesáti lety to dělali také, ale právě z pohledu doby, ve které žili ti autoři tenkrát. Jistě neměli projekt Karel je
King. I historické téma může být současné, současně zpracované a k současnosti promlouvající. A naopak,
když se to nepovede, tak se dá si současné téma pojmout tak, že je svou formou nebo obsahem zastaralé. A
tedy nezaujme.
Vy jste se vedení Dvojky ujal v létě v rámci změn, se kterými přišel nový generální ředitel Českého rozhlasu,
takže předpokládám, že ty lednové úpravy programu jsou už vaše práce. Máte teď Dvojku v takové podobě,
jakou si ji ideálně představujete, aby se třeba zastavil na začátku zmíněný propad poslechovosti?
Žádný stav nelze označit za konečný a ideální. Změny budou pokračovat. Musíme při tom ale respektovat
historii Dvojky, její nejlepší tradice desítky let dozadu. Udělali jsme teď jenom revizi pořadů. Něco zaniklo, něco
vzniklo a něco se změnilo. Teprve v následujících měsících si ale řekneme, jak to funguje a jak dál budeme ve
změnách pokračovat, abychom se dostali do podoby, kde si Dvojku představujeme třeba za pět let. Ta podoba
ale bude obsahovat pilíře, na kterých stanice stojí dlouhé roky. Třeba Hajaja, toho se samozřejmě nezbavíme.
Na nedělní rozhlasové pohádce vyrůstaly generace a chceme, aby tahle tradice pokračovala. Stejně tak budou
pokračovat rozhlasové hry, které jen budou od nových autorů a reflektovat třeba nová témata, která přináší
dnešní doba. Pořad “Jak to vidí“ také běží přes deset let a běžet bude dál, protože to je jeden z našich pilířů,
stejně jako třeba Host do domu.
Změny na Dvojce jste avizovali heslem zkvalitňování obsahu.
Co by mělo být pro veřejnoprávní médium důležitější než právě kvalita? To je i důvod toho, proč se vrátím k té
své myšlence, že obsahu vyrábíme až přespříliš. Myslím, že bychom mohli ještě zlepšit kvalitu právě na úkor
kvantity.
Šéfa ČRo Dvojka čeká největší výzva - zastavit propad poslechovosti stanice (Foto: Český rozhlas)
V novinařině obecně je dnes problém sehnat dobré redaktory. Těch nových kvalitních se moc neobjevuje. Jak
jste na tom v rozhlase?
My jsme z toho důvodu vloni udělali soutěž Hlas Dvojky. Veřejnost si mohla vyzkoušet jaké to je mluvit do
rozhlasu. Z finále soutěže jsme vybrali několik zajímavých lidí, které teď postupně nasadíme do víkendového
vysílání. Máme také moderátory, kteří přišli z komerčních rádií a je vidět, jak jsou rádi, že jsou ve
veřejnoprávním médiu. Mohou se tu dál rozvíjet.
Dřív se do rádií přetahovali úspěšní televizní moderátoři...
Nejsme zrovna velký trh, jistý průnik tady bude stále. Osobně bych byl rád, kdyby se třeba na Dvojku vrátili
někteří, kteří tady začínali a dnes jsou z nich slavné televizní tváře. Ale vždy i u toho musíme dbát, aby to byli
novináři, kteří umí vést rozhovor a přitom přemýšlet. Být prvoplánově slavný už nestačí.
Mluvili jsme už o tom, že pro Dvojku je důležitá kvalitní umělecká tvorba. Nemáte problém s hledáním nových
autorů? Dramatiků a literátů, kteří by chtěli tvořit pro rozhlas?
Zájem je naopak velký a daří se nám i spolupráce napříč stanicemi s naším Centrem výroby, které dodává
obsah pro všechny stanice. My máme dost jasné požadavky, které souvisí právě s tím reflektováním věcí z
dnešního pohledu, jak jsem o tom mluvil. Plánujeme už na rok 2018 nejen rozhlasové dokumenty, ale i velké
umělecké věci. Budeme mimo jiné slavit výročí vzniku republiky a to se musí odrazit v naší tvorbě. Oslovujeme
proto autory, aby se těch témat chopili. Chceme také reflektovat legionářské téma, které v tomto roce bude
velmi rezonovat. Velké příběhy českých dějin zpracované moderně jsou něco, co rozhodně Dvojka chce a bude
nabízet. A nejen to. Zrovna v těchto dnech jsme si řekli, že letošní léto na Dvojce bude Léto se Sherlockem.
Každá generace rozhlasáků vytvořila nějakou svou sherlockovskou stopu v historii, takže také chceme, aby
dnešní autoři, režiséři, dramaturgové a herci to sherlockovské téma uchopili. V létě pojedeme reprízy slavných
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případů ve slavných a osvědčených zpracováních a na konec léta chystáme novou sherlockovskou hru - a
pojmeme ji jako happening, takže ji s největší pravděpodobností budeme vysílat živě.
Martin Groman
Vystudoval mediální studia na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Už na studiích se přihlásil do
konkurzu na hlasatele Českého rozhlasu Vltava a následně zde několik let působil. Rozhlasu se začal věnovat
také jako autor - především dokumentarista. V roce 2008 získal první cenu na Prix Bohemia Radio. Pro Dvojku
připravil například cyklus Modrá krev o současných potomcích slavných českých šlechtických rodů nebo četbu z
románu Jiřího Šulce Dva proti Říši. Psal pro mnohá česká média (Respekt, Lidové noviny atd.), podílel se na
vzniku filmového dokumentu Léčba dějin, psal knížky (Stanislav Budín - komunista bez legitimace či paměti
Slávky Peroutkové). Působí jako předseda Společnosti Ferdinanda Peroutky. Pracoval také v komerční sféře
(například Vodafone) a posléze více než osm let ve vydavatelství firemních periodik Boomerang Publishing. V
srpnu 2016 se stal šéfredaktorem Dvojky Českého rozhlasu.
URL|
http://mediahub.cz/rozhovory-35810/chystame-velke-veci-k-vyroci-vzniku-republiky-i-zarez-dosherlockovske-historie-rika-sef-rozhlasove-stanice-cro-dvojka-1059727

Do sněmovny bude kandidovat strana zaměřená na školství
31.1.2017

Frýdecko-místecký a třinecký deník
(čtk)

str. 06

Česko

Praha – V podzimních volbách do Poslanecké sněmovny se o hlasy bude ucházet i nové uskupení zaměřené na
problematiku školství. Kandidaturu oznámila strana Pět procent pro vzdělávání. Strana se bude snažit získat
zejména hlasy učitelů a studentů, jejím cílem je, aby se školství stalo pro stát prioritou. Za novou stranou stojí
vedoucí Katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Kryštof Kozák.
Region| Severní Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 20 titulech:
Blanenský deník (Česká republika, str. 06), Brněnský deník (Česká republika, str. 06), Bruntálský a krnovský
deník (Česko, str. 06), Břeclavský deník (Česká republika, str. 06), Havířovský deník (Česko, str. 06),
Hodonínský deník (Česká republika, str. 06), Karvinský deník (Česko, str. 06), Kroměřížský deník (Česko, str.
06), Moravskoslezský deník (Česko, str. 06), Novojičínský deník (Česko, str. 06), Olomoucký deník (Česko, str.
06), Opavský a hlučínský deník (Česko, str. 06), Prostějovský deník (Česko, str. 06), Přerovský a hranický deník
(Česko, str. 06), Slovácký deník (Česko, str. 06), Šumperský a jesenický deník (Česko, str. 06), Valašský deník
(Česko, str. 06), Vyškovský deník (Česká republika, str. 06), Zlínský deník (Česko, str. 06), Znojemský deník
(Česká republika, str. 06)

Do sněmovny bude kandidovat strana zaměřená na školství
31.1.2017

Pražský deník
(čtk)

str. 08

Česko

Praha – V podzimních volbách do Poslanecké sněmovny se o hlasy bude ucházet i nové uskupení zaměřené na
problematiku školství. Kandidaturu oznámila strana Pět procent pro vzdělávání. Strana se bude snažit získat
zejména hlasy učitelů a studentů, jejím cílem je, aby se školství stalo pro stát prioritou. Za novou stranou stojí
vedoucí Katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Kryštof Kozák.
Region| Střední Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 6 titulech:
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Českobudějovický deník (Česko, str. 07), Jindřichohradecký deník (Česko, str. 07), Písecký deník (Česko, str.
07), Prachatický deník (Česko, str. 07), Strakonický deník (Česko, str. 07), Táborský deník (Česko, str. 07)

AUTORI
31.1.2017

Xantypa

str. 03

Jan Foil je filmový publicista. S Xantypou spolupracuje dlouhá léta a píše zejména o zahraničních filmových
hvězdách. V tomto čísle přibližuje prestižními cenami mnohokrát oceněnou americkou herečku Meryl
Streepovou.
Vašek Vašák je publicista, spisovatel a hudební skladatel. Někdejší redaktor Xantypy nám zůstává věrný tentokrát si zřejmě jako poslední novinář povídal s fotografem Jiřím Všetečkou. Dalšími zpovídanými byli ministr
kultury Daniel Herman a hudebník David Koller.
Jan Svatoš je režisér a fotograf, absolvent FÁMU a Fakulty sociálních věd UK, autor několika dokumentárních
filmů, spolupracovník České televize, Českého rozhlasu a Xantypy, kde nyní přibližuje slovem i obrazem
zajímavý příběh afrického jezera Turkana.
Petr Kolář prožil v Xantypě jako editor deset let. Poté se novinářsky věnoval golfu, ale i dalším sportům. V
současné době vede redakci měsíčníku Včelařství. Protože bydlí v Kutné Hoře, setkal se tam s galeristou
Richardem Drurym a představil i Galerii Středočeského kraje.
Jana Flašková vystudovala oděvní návrhářství, ale věnuje se publicistice a fotografování. Pracovala jako
redaktorka a reportérka v různých časopisech a v posledních letech píše i pro Xantypu. V tomto čísle
představuje úspěšného českého skokana do vody Michala Navrátila.
Tomáš Nídr vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd UK. Od studií pracoval v zahraničním oddělení MF
DNES a od roku 2009 jako novinář na volné noze jezdí za reportážemi především po Africe a Latinské Americe.
Tentokrát se vypravil za keňskými nevěstami.
Jindřich Rosendorf je publicista, absolvent Fakulty sociálních věd UK. Pro Xantypu zpracovává různá témata
už řadu let. Loni se setkal se švýcarským pěším cestovatelem Benjaminem Viattem, který má české kořeny, a
napsal o jeho pouti do Indie.
Foto popis|

31.1.2017

Lídrem v ekonomii je VŠE v Praze

Hospodářské noviny

str. 10 Příloha - Nejlepší vysoké školy - obory
Zuzana Keményová

Svou ekonomickou fakultu má většina univerzit v Česku. Vyhlášený je Institut ekonomických studií (IES)
Univerzity Karlovy, který vítězil v minulých ročnících žebříčku vysokých škol Hospodářských novin. Letos se ale
kvůli změně metodiky do hodnocení nezařadil, protože spadá pod Fakultu sociálních věd, která byla
hodnocená jako celek. Velmi dobře se mezi ekonomickými fakultami umístila Fakulta financí a účetnictví
pražské Vysoké školy ekonomické (VŠE). Vyniká především v kategorii Zájem uchazečů a úroveň studentů. Roli
zde hraje například to, jak úspěšný byl uchazeč v přijímacích zkouškách na různé další školy a fakulty (kde
všude uspěl a kde naopak neuspěl), i to, jestli si nakonec ke studiu vybral tuto fakultu, a ne nějakou jinou.
Na Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze vloni přijali přibližně každého třetího uchazeče; přijímačky tvoří testy
z matematiky a angličtiny. Rozhodující je součet bodů z obou testů. Velké plus škola získala také v hodnocení,
které jí udělili sami studenti. V několika výzkumech, jež jsou v hodnocení zohledněny, posuzovali ze svého
pohledu kvalitu studia, učitelů i náročnost studia a celkově spokojenost se školou.
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„Pozitivní hodnocení studia je nepochybně spjato s tím, že zaměstnavatelé naše studenty přijímají velmi dobře.
Často už v průběhu studia nacházejí zajímavé a dobře ohodnocené pracovní uplatnění,“ říká proděkanka této
fakulty Dana Dvořáková.
Pro studenty ekonomických fakult je vysněným zaměstnavatelem Google. Vychází to z průzkumu společnosti
Universum, v němž se výzkumníci ptali více než 14,5 tisíce českých vysokoškoláků, kde by chtěli po studiu začít
pracovat. „V Evropě se k nám hlásí v průměru 50 tisíc lidí denně, v Česku jsou to až stovky životopisů. Do
pražské kanceláře přijímáme jednotky lidí za rok,“ říká Taťána le Moigne, šéfka české pobočky Googlu.
Foto popis|

Hackeři napadli e-mailové účty ministerstva zahraničí
31.1.2017

ČRo Plus

str. 01

21:10 Den v 60 minutach

Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------E-mailové účty ministerstva zahraničí napadli hackeři. Měsíce z nich lovili a stahovali data. Dostat se měli i
přímo do schránek šéfa diplomacie Lubomíra Zaorálka z ČSSD a jeho náměstků. Potvrdil to ministr na
mimořádné tiskové konferenci a dodal, že šlo o sofistikovaný útok, který má na svědomí zřejmě jiný stát. Podle
ministra měla akce podobné rysy jako útok na americkou Demokratickou stranu před prezidentskými volbami.
Lubomír Zaorálek přitom ujistil, že hackeři nepronikli do interní sítě úřadu a nemohli se tak dostat k tajným
informacím.
Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničí /ČSSD/
-------------------Mohu s naprostou jistotou vyloučit to, že se nikdo nedostal do toho vnitřního systému ministerstva. A v něm jsou
právě klasifikované informace. Tam dochází k výměně těch skutečně utajovaných informací. Útok na ty vnější
maily v žádném případě nemohl znamenat, že by někdo pronikl do toho systému, kde jsou klasifikovaná data.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Vyšetřováním dalších podrobností a zjištěním totožnosti pirátů byla pověřena skupina expertů pod vedením
Národního bezpečnostního úřadu. Řada politiků je ale útokem znepokojena a mluví o vážné bezpečnostní
hrozbě. Na telefonu je teď předseda výboru pro bezpečnost Roman Váňa z ČSSD. Dobrý večer.
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost /ČSSD/
-------------------Dobrý večer.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Jak závažné jsou, pane Váňo, z vašeho pohledu ty informace o tom, že se tedy hackeři úspěšně dostali do
schránek ministerstva zahraničí?
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost /ČSSD/
-------------------Podle mě je to poměrně závažná věc, protože se mělo jednat o dlouhodobější útok a o získávání většího
množství informací. A přestože se nejedná o utajované informace, tak samozřejmě ten balík informací v tom
svém komplexu mohl těm útočníkům dodat celkem zajímavý pohled na dění na ministerstvu zahraničních věcí.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------O jakém pohledu teď mluvíte?
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost /ČSSD/
-------------------Plné znění zpráv
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Jde o to, že lidé se tedy oprávněně ptají, proč vůbec někoho zajímá něco, co se dělá na nějakém českém
ministerstvu a proč třeba ten útok nejde na ty utajované informace, což je samozřejmě mnohem složitější,
protože to jsou sítě oddělené a jiným způsobem chráněné než běžný poštovní provoz. Ale jde o to, že třeba
země, které zajímá postoj České republiky k nějaké důležité otázce, mohou tímto způsobem si prostě udělat
výhodu v tom, že vědí dopředu, jak přemýšlíme, co chystáme, jaké maily, jaké informace probíhají třeba i mezi
vysokými úředníky v resortu.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------A jak právě velké je potom to bezpečnostní riziko, které z toho může plynout?
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost /ČSSD/
-------------------To riziko je především z toho, že ten útok vůbec byl zaznamenán, že tedy někoho opravdu tak intenzivně
zajímáme, že vynaložil zřejmě poměrně velké úsilí se do toho systému dostat.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------A to, že mají právě, pardon, že vám do toho skáču, právě ty informace, které jim umožňují předvídat to, jak se
české ministerstvo zahraničí může chovat nebo s kým vlastně jedná?
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost /ČSSD/
-------------------A tam je otázka, jestli mohou být narušeny nějaké zájmy diplomatické, hospodářské nebo jaké. Já úplně
představu o tom, jaké informace v těch mailech jsou, nemám, protože samozřejmě k nim nemám přístup ani
jsem je nikdy neměl. Ale už samo o sobě to, že je monitorován poštovní provoz většího množství vysokých
funkcionářů státu, je velkým rizikem. Ono to samozřejmě mohla být třeba jenom zkouška, zkouška, jestli na to
přijdeme, za jak dlouho, jaká protiopatření uděláme. A příště ten útok by mohl směřovat třeba na ministerstvo
obrany či jiné. To nikdo nemůže úplně přesně odhadnout, pokud ti útočníci nebudou dopadeni. A tam se
obávám, že byť máme také špičkové odborníky i třeba ve sledování stop na internetu, ale přesto se obávám, že
to úplné vysvětlení, kdo tento útok provedl, se nedozvíme.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------K tomu se ještě dostaneme. Ale nemůžeme tady tedy mluvit o selhání ochrany toho systému, když sám
Černínský palác přiznává, že terčem hackerů byl dlouhodobě a že to tedy nic výjimečného nebylo, až teď ten
pokus byl tedy úspěšný.
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost /ČSSD/
-------------------Selhání systému to jistě bylo a je tedy z toho jasný signál, že musíme ten systém nastavit lépe. Je to varování i
pro ostatní úřady. A koneckonců Poslanecká sněmovna v té věci aktuálně koná, protože máme na stole návrh
novely zákona o kybernetické bezpečnosti. A když jsem zrovna já na výboru pro bezpečnost obhajoval, že už je
ten správný čas, aby vzniknul Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, aby už to nebylo jenom
jedno malé pracoviště Národního bezpečnostního úřadu, tak samozřejmě jsem netušil, že se něco takového
stane. Respektive už děje. Ale ta doba skutečně je taková, že informace jsou možná dneska cennější než třeba
zboží.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------A není třeba chyba právě i na straně státu, že si dostatečně nechrání právě takováto data? Přeci jen jsou to
ministerstva, tak by měla být některá ta komunikace, některé informace pod ochranou a nemělo by být tak
jednoduché se k nim dostat.
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost /ČSSD/
-------------------Nevím, z čeho jste získala dojem, že to bylo tak jednoduché. Naopak právě tento útok ukázal, že musely být
vynaloženy poměrně významné prostředky, ať už tedy lidské, znalostní, možná i finanční, aby k tomu prolomení
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došlo. Z toho je tedy možné usuzovat i z hlediska charakteru těch informací, o které byl zájem, že se jednalo o
útok nějakého, řekněme, jiného státu, že to nebyla třeba nějaká obchodní skupina či prostě nějaký hacker ze
střední školy, který se baví tím, že prolamuje hesla, byť i takové případy jsou zaznamenány v historii. Třeba z
prolomení přístupu do Pentagonu. Ale ono to opravdu tak jednoduché není, nicméně nelze usnout na vavřínech,
že do této chvíle se nám to dařilo ubránit. Prostě teď už víme, že i naše systémy mohou být prolomeny, a
musíme prostě investovat do lepších a silnějších, více chránit naše informace.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Říká Roman Váňa, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost z ČSSD. Děkujeme, na slyšenou.
Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost /ČSSD/
-------------------Na slyšenou.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------A my v tématu ještě budeme pokračovat a přidáme další pohled. Tentokrát odborníka na kybernetickou
bezpečnost. Naším dalším hostem je Nikola Schmidt z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý večer.
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Dobrý večer.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Jak už jsme tedy slyšeli, tak ministerstvo tvrdí, že bylo cílem útoku už několikrát a že tedy nešlo o nic
výjimečného. Tak z vašeho pohledu bezpečnostního experta bylo to dobře zajištěno, ten systém?
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Já bych vás trošku opravil, protože jak jsem dneska poslouchal pana ministra, tak se nejednalo o opakovaný
útok, ale o déle trvající útok. Takže k tomu útoku docházelo v průběhu, tuším, posledních dvou měsíců a experti
na ministerstvu zahraničních věcí monitorovali ten útok dřív, než se rozhodli, že ho zveřejní, protože se
předpokládá, že samozřejmě v tu danou chvíli útočníci zareagují. A popřípadě útok, útok ukončí, čímž by ti
experti přišli o informace, jakým způsobem ti hackeři se rozhodli do toho systému proniknout a jaký teda mají
znalosti a z toho usoudit, jestli teda ty systémy byly, nebyly nebyly správně zabezpečené. Já si nemyslím, že by
ministerstvo zahraničních věcí mělo e-mailovou komunikaci špatně zabezpečenou, nicméně dneska zrovna u
vás na Českém rozhlasu 6 redaktor webového portálu Root.cz říkal, že cirka 90 až 95% veškerých útoků jsou
phishingy. A v tu chvíli tomu se prostě neubráníte. Pokud se někdo rozhodl, že postaví útok tak, že udělá prostě
phishingový e-mail, který bude vypadat podobně jako interní pošta na ministerstvu zahraničních věcí, tak je
vcelku předpokladatelné, že na to, že na to klikli de facto i lidé, kteří jsou, řekněme, do nějaký míry zkušení a
jsou zvyklí číst phishingový e-maily. To prostě není věc, které se dá jednoduše předejít a je to samozřejmě ta
nejjednodušší cesta, jak se do těch počítačů dostat.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Říká Nikola Schmidt, odborník na kybernetickou bezpečnost, který byl naším hostem. Děkujeme za rozhovor,
na slyšenou.
Nikola SCHMIDT, odborník na kybernetickou bezpečnost, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
-------------------Díky, na shledanou.
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Obviněný z masakru v kanadské mešitě: šikanovaný introvert, který
‚lajkoval‘ Trumpa
31.1.2017

zpravy.rozhlas.cz str. 00
Magdalena Slezáková

svet

Se sklopenou hlavou a spoutanýma rukama si vyslechl obvinění ze šestinásobné vraždy a pěti pokusů. 27letý
student politologie Alexandre Bissonnette je podle vyšetřovatelů tím, kdo v neděli se zbraní v ruce vtrhl do
mešity v Québecu a začal střílet na přítomné muslimy. Dosud netrestaného Bissonnetta okolí znalo jako
introverta a oběť školní šikany, který se netajil vyhraněnými názory, informují kanadská média. Motiv atentátu
však policie stále vyšetřuje.
Po atentátu na mešitu ve městě Québec, jemuž padlo za oběť šest lidských životů, mluvily úřady o
„teroristickém útoku na muslimy“. Přesto nebyl Bissonnette obviněn z teroristického činu, ale ze šestinásobné
vraždy a pěti pokusů o vraždu. Prokurátor Thomas Jacques vysvětlil, že obvinění bylo formulováno na základě
dosavadních důkazů, a naznačil, že nemusí být definitivní. „Pochopte, že ta událost se stala velmi nedávno.
Vyšetřování stále probíhá,“ řekl novinářům.Střelci zabili v québecké mešitě šest lidí. 'Teroristický útok na
muslimy,' napsal premiérPodle reportéra Montréal Gazette Bissonnette během krátkého líčení nedal najevo
žádné emoce; před soudem se obviněný znovu objeví až 21. února.Okrádali ho spolužáci27letý Bissonnette
studuje fakultu sociálních věd na Université Laval, která se nachází nedaleko místa útoku; nejprve byl
posluchačem oboru antropologie, posléze přesedlal na politologii. Okolí ho znalo jako introverta, který podle The
Globe and Mail na střední škole „nezapadal“ a silnější spolužáci ho často šikanovali a okrádali o peníze. Někteří
pamětníci však soudí, že Alexandre si to příliš nebral. „Vypadalo to, že to nikdy nebral osobně, spíš skoro
vesele,“ vzpomíná Mikael Labrecque Berger. „Někdo mu řekl ‚Jsi hnusnej‘, a on na to: ‚Ty taky.‘“Alexandre
Bissonnette před útokem patrně pracoval pro organizaci Héma-Québec, která zajišťuje dárcovství krve a kostní
dřeně. Firma totiž v pondělí pozdě večer oznámila, že podezřelý patří k jejím zaměstnancům, a vyjádřila
nejhlubší soustrast rodinám obětí. Dalších vyjádření se zdržela, aby neuškodila policejnímu vyšetřování.
Policisté už během dne prohledala dům Bissonnettových rodičů ve čtvrti Cap-Rouge.ZATČENÝ SVĚDEKPolicie
původně zatkla i studenta techniky Mohameda Belkhadira, ale brzy poté ho propustila – ukázalo se, že
Belkhadir je naopak důležitý svědek, který přivolal policii poté, co ho vyděsila asi dvacetivteřinová střelba. Pak
se obětem snažil poskytnout první pomoc, ale když zahlédl policistu se střelnou zbraní, dal se na útěk, protože
si ho spletl s vrahem. Policistům jejich postup nezazlívá. „Chápu a respektuju, že mě chytili. Viděli mě utíkat,
přišel jsem jim podezřelý, to je normální,“ řekl La Presse.Navzdory původní domněnce o dvou útočnících nyní
vše nasvědčuje tomu, že v mešitě zabíjel jediný „osamělý vlk“. Alexandre Bissonnette se podle dostupných
informací nehlásil k žádné extremistické organizaci a nejevil ani žádné známky duševní poruchy, zastával však
vyhraněné názory. „Nebyl otevřeně rasistický, ale měl krajně misogynní, islamofobní názory. Nikdy by mě
ovšem nenapadlo, že se zachová násilně,“ popisuje Bissonnettův spolužák ze střední školy a univerzity Vincent
Boissonneault.Bissonnette měl čistý trestní rejstřík a bezpečnostní složky ho nijak nemonitorovaly; úřední
záznamy dokládají pouze několik dopravních pokut na jeho jméno.Bissonnettova facebooková stránka, která je
nyní offline, svědčila o mladíkově náklonnosti k Donaldu Trumpovi či Marine Le Penové, ale také ke zpěvačce
Katy Perry či populárnímu kreslenému kocourovi Garfieldovi. Obviněný na sociálních sítích i na univerzitní půdě
vehementně vystupoval proti imigraci, přijímání uprchlíků a feminismu. Sympatizoval rovněž s nacionalisticky
laděným sociologem a publicistou Mathieu Bock-Côtém.Tajný přípitekPřed vstupem do brněnské mešity ležela
taška s prasečí hlavou. Policie případ vyšetřujeMaxime Fiset se ještě před několika lety hlásil ke québecké
neonacistické scéně; dnes se na Univérsité Laval zabývá krajně-pravicovou radikalizací a spolupracuje s
centrem prevence v Montréalu. Atentát na mešitu, u jejíchž dveří se před časem objevila uříznutá hlava prasete
s nápisem „Dobrou chuť“, podle něj vztahy mezi nemuslimskými a muslimskými obyvateli zatím výrazně
nepoškodil.„Jenže nevím, jestli se to teď nezmění,“ míní. V rozhovoru pro Montréal Gazette varoval, že
pravicoví extremisté v Québecu a okolí nabírají na síle a usilují o svou legitimizaci. Právě proto by se k
otevřenému atentátu na mešitu neuchýlily, tvrdí Fiset. „Otevřeně to odsoudí. Ale v soukromí si na to připijou.
Pomáhá jim to – podívejte se, řeknou, co se děje, když pustíte muslimy do země!“ OBĚTI MASAKRUAbdelkrim Hassane (41), vládní IT technik, otec tří dětí- Khaled Belkacemi (60), profesor Université LavalAzzeddine Soufiane (57), prodavač potravin a řezník- Aboubaker Thabti (44)- Ibrahima Barry (39)- Mamadou
Tanou Barry (42)Atentátník zranil 19 dalších mužů; pět zůstává v nemocnici, z toho dva v kritickém stavu.
These are the six victims of the terror attack on #Quebec Mosque. Share their faces and memory instead of the
killers. #QuebecShooting pic.twitter.com/iJILfiF52W— Suhail Mohammed (@shadowwraiths) 31. ledna
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2017Kanadská média zveřejnila identitu střelce z mešity. O život pořád bojuje několik raněnýchJan Fingerland:
Kanada a její muslimové
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1694034

Školy lákají studenty na moderní vybavení i pomoc s nastartováním
kariéry
31.1.2017

Hospodářské noviny str. 04 Příloha - Nejlepší vysoké školy - téma
Zuzana Keményová

Na Fakultě elektrotechnické (FEL) pražského ČVUT mohou studenti „naposlouchat“ přednášku ještě předtím,
než se uskuteční. Třeba z videozáznamu z předchozích let v pohodlí domova. Přímo na přednášce pak už vědí,
co chtějí dovysvětlit nebo která část je obzvlášť zajímá. Samotnou výuku doprovází práce v laboratořích
vybavených moderní technikou a profesionálním softwarem i řada exkurzí, například do Protonového centra v
Praze.
Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně zase studentům i výzkumníkům slouží nová laboratoř pro
experimentální humanitní vědy HumLab. Její speciální vybavení umí zprostředkovat virtuální realitu nebo za
pomoci moderního eyetrackingového zařízení ukázat, jak člověk vnímá psané texty nebo obraz na monitoru
počítače.
Novou budovu dostali také brněnští informatici. Součástí je i Kybernetický polygon, kde lze vytvořit simulaci
počítačové sítě v uzavřeném prostředí a zkoumat kybernetické útoky. Zdaleka ale nejde jen o techniky.
Například Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nabízí kurzy postavené přímo
na programovacích jazycích nebo učí studenty profesionálně prezentovat své projekty v angličtině. Jinými slovy,
současné vysoké školy už zdaleka nejsou jen přednášky a tištěná skripta.
Úbytek studentů vyrovnávají cizinci
Vysoké školy v Česku se rychle modernizují. Běžná je výuka na tabletech, ale především školy stále více
spolupracují s firmami na konkrétních projektech. Například na zmíněné FEL ČVUT v Praze roční objem
kontraktů pořád roste – vloni už činil 70 milionů korun. Firmy si přímo u školy výzkum a vývoj objednávají.
Semestrální projekty a bakalářské a diplomové práce už na mnoha fakultách nekončí v šuplíku, ale jsou
součástí projektů, na nichž studenti spolupracují s firmami. Školy se snaží vybudovat atraktivní prostředí,
protože jsou nuceny usilovat o zájem studentů, jichž každoročně ubývá. „Příležitostí ke studiu je na školách
hodně, uchazečů o studium méně. Tento stav ale automaticky neznamená zhoršování kvality. Naopak vede k
tomu, že vysoké školy si studentů více váží, snaží se k nim přistupovat citlivě, vytvářet pro ně kvalitní studijní
prostředí a poskytovat nadstandardní služby. Demografický pokles se snaží vyrovnávat přijímáním studentů ze
zahraničí,“ upozorňuje Jiří Smrčka, tajemník Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
Objevují se ale i časté názory, že kvalita českých vysokoškoláků klesá. Nedávno například rektor Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích Tomáš Machula v DVTV prohlásil, že na vysokých školách jsou studenti, kteří
tam nemají co dělat, a požaduje snížení počtu přijímaných na vysoké školy. Potvrzují to i výsledky
mezinárodního výzkumu kompetencí dospělých PIAAC OECD. Dnes už totiž nestuduje nejlepší pětina nebo
desetina populace, ale více než polovina. Přirozeně se tak v průměru snižují studijní předpoklady studentů a
část z nich má s požadavky vysokoškolského studia problémy.
Problém stejných univerzit
Podle Daniela Münicha, akademického ekonoma, který se zabývá výzkumem vzdělávání a učí v doktorském
programu na škole CERGE-EI, je stále potíž s tím, že stát dává na vysoké školy velmi málo peněz. České
vysoké školství je podle něj příliš „masové“. „Místo abychom měli malý počet mezinárodně orientovaných a
propojených univerzit se špičkovým výzkumem, magisterskými a doktorskými programy a vedle toho profesní
vysoké školy zaměřené na bakaláře s větším podílem praxí a propojení se zaměstnavateli, máme velký počet
univerzit, které se všechny tváří jako sobě rovné,“ upozorňuje Münich.
Jan Koucký, ředitel Střediska vzdělávací politiky Univerzity Karlovy a autor letošního hodnocení vysokých škol,
ovšem tvrdí, že je to pravda jen zčásti. Upozorňuje, že rozmach vysokého školství a širší přístup ke vzdělání pro
více než polovinu populačního ročníku vedly k tomu, že se vysoké školy rozrůznily. „Musely se přizpůsobit
rozmanité poptávce studentů, kteří mají nejen odlišné studijní předpoklady, ale také zájmy a motivace. Vysoké
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školy a fakulty dnes plní řadu funkcí a představují různorodou skladbu institucí, proto je nemůžeme jednoduše
seřadit do jednoho žebříčku,“ upozorňuje Koucký. To je také důvod, proč letos vzniklo celistvé hodnocení
vysokých škol, a nejen pořadí od nejlepší po nejhorší.
Je libo specialistu? Dodáme
Jak se mění podmínky na pracovním trhu, snaží se i vysoké školy přizpůsobovat svou výuku potřebám trhu
práce. Například na Fakultě strojní ČVUT v Praze je od akademického roku 2016/2017 možné studovat
magisterský program Průmysl 4.0, který odpovídá celosvětové výzvě Industry 4.0 a souvisí s moderními
průmyslovými trendy využívajícími internet věcí (IoT). „V tomto programu se studenti připravují na zavádění
zásadních změn v průmyslu a celé ekonomice, kdy do výroby více zasáhnou informační technologie a systémy
umělé inteligence,“ popisuje proděkan fakulty Jan Řezníček.
Firmy samy začaly zjišťovat, že bez rozvíjení spolupráce s vysokými školami budou jen těžko získávat kvalitní
mladé odborníky. „Proto se stále více propojují potřeby firem s nabízenými obory a tématy bakalářských a
diplomových prací na naší fakultě. Úzce třeba spolupracujeme se Skupinou ČEZ na výchově mladých odborníků
pro jaderný průmysl, katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření se podílí na výzkumu v oblasti nukleární
medicíny,“ shrnuje Eva Prostějovská, referentka z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.
Škola zřídila absolventům kariérní web
Vysoké školy se také zajímají o to, jestli se jejich absolventům daří získat práci v oboru. A samy se jim snaží s
uplatněním pomoci. Například na brněnské Masarykově univerzitě vznikl nový kariérní portál JobCheckIN,
určený výhradně studentům a čerstvým absolventům univerzity. „Porovnává dovednosti, které požaduje
zaměstnavatel, s těmi, jež mají uchazeči vypsané v profilu. Díky tomu je schopen zobrazit pracovní pozice na
míru a doporučit studenta konkrétnímu zaměstnavateli,“ přibližuje mluvčí univerzity Tereza Fojtová.
Zaměřit se více na spolupráci s firmami se rozhodl i Institut ekonomických studií Univerzity Karlovy.
„Podporujeme stáže v zahraničí, často v mezinárodních organizacích nebo ve finančním sektoru.
Zprostředkováváme aktivity, které organizují pro studenty samy firmy, například testy měkkých dovedností a
jejich rozvoj či seznámení s aktivitami přímo v dané firmě,“ říká ředitel institutu Martin Gregor.
» Školy stále více spolupracují s firmami na konkrétních projektech. Například na Fakultě elektrotechnické
ČVUT v Praze roční objem kontraktů pořád roste – vloni už činil 70 milionů korun. «
Studentů ve vysokoškolských lavicích ubývá. Zatímco v roce 2010 jich na veřejných vysokých školách v Česku
studovalo 339 tisíc, v roce 2015 to bylo už jen 292 tisíc. Vysoké školy, stejně jako firmy, se začínají o schopné
mladé lidi přetahovat. Lákají je na moderní pomůcky, propojují s firmami a zřizují pro ně kariérní portály.
Foto autor| FOTO: HN – LUKÁŠ BÍBA
Foto popis| Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze úzce spolupracuje se Skupinou ČEZ. Patří
mezi několik desítek vysokých škol na světě, které samy provozují jaderný reaktor (na snímku). Zařízení slouží
pro vědecko-výzkumnou činnost.

Trumpovy dekrety mají jinou platnost než zákon
31.1.2017

ČRo Radiožurnál

str. 02

12:08 Ozvěny dne - publicistika

Vladimír KROC, moderátor
-------------------Zatímco z řady velkých amerických měst znějí hlasité protesty proti imigračnímu výnosu prezidenta Donalda
Trumpa, tak v oblastech, kde má silnou podporu, spousta lidí jeho krok schvaluje. Za kontroverzním dekretem,
který zakazuje vstup o země občanům 7 muslimských zemí, stojí prezidentský poradce Steve Bannon, který je
mnohými považován za problematického politika s rasistickými a antisemitický..., antisemickými názory. Jiří
Pospíšil, europoslanec za Starosty a nezávislé ve vysílání Českého rozhlasu Plus upozornil na to, že Trumpovy
dekrety mají jinou platnost než zákon.
Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /STAN/
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-------------------Tyhle dekrety jsou pouze časově omezené. To je v zásadě rychlé opatření na 90 dní a pokud by to mělo být
trvalé omezení v podobě zákona, pak potřebuje prezident najít podporu u amerického parlamentu. A už i
některé výroky některých republikánů typu třeba /nesrozumitelné/ a ukazují, že ti by asi úplně s takoto syrovými
opatřeními v té jakoby hrubé podobě myslím, nesouhlasili.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------Podle Petra Macha, europoslance za Stranu svobodných Donald Trump aktivně vstupuje do politiky a plní sliby,
které dal občanům.
Petr MACH, europoslanec /Svobodní/
-------------------Spojené státy jsou suverénní země, stejně jako Írán je suverénní stát nebo Sýrie a další, takže pokud tyto státy
si tvoří svoji vlastní vízovou nebo migrační politiku, tak na to taky mají právo, stejně jako na to mají právo
Spojené státy. A tvrdit, že teda musíme zůstat otevření, ať už by to tvrdila Česká republika, Evropská unie nebo
Spojené státy, že jinak naštveme Islámský stát, islamisty a podnítíme víc teroru, to je hloupost.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------Teď je u telefonu Kryštof Kozák, vedoucí katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy v Praze. Dobrý den.
Kryštof KOZÁK, vedoucí katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních studií
Univerzity Karlovy
-------------------Dobré poledne.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------Úřadující ministryně spravedlnosti Sally Yatesovou, jak jsme slyšeli, prezident odvolal, protože nařídila
ministerským právníkům, aby před soudy neobhajovali jeho rozhodnutí. Jak hodnotíte ten postup?
Kryštof KOZÁK, vedoucí katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních studií
Univerzity Karlovy
-------------------Tak já si myslím, že paní Yatesová prokázala jako velkou občanskou statečnost a naštěstí v tom, naštěstí v tom
není sama, jo, protože, co se stalo, já musím teda jako ostře nesouhlasit s tím, co tady zaznělo od Petra Macha,
jo, to jsou prostě nebezpečná slova od lidí, kteří vůbec nerozumí jako problematice migrace a vlastně nerozumí
ani problematice národní bezpečnosti. Jo, to, co Donald Trump udělal, tak naservíroval na stříbrném podnose
jako ideální /nesrozumitelné/ nástroj pro Al Kajdu, pro Islámský stát, oni čekají na to, aby mohli Donalda Trumpa
začít mezi mladými, zejména uprchlíky rekrutovat a využít osobu Donalda Trumpa, respektive jeho karikaturu k
tomu, aby získali novou energii a to smutné je, že samozřejmě, že na Středním východě /nesrozumitelné/
statisíce v podstatě dětí a nezletilých, kteří vyrůstají jako ve velmi těžkých podmínkách, nemají přístup ke
kvalitnímu vzdělávání, jo, a ta hrozba jejich radikalizace je samozřejmě reálná. A Donald Trump tomuhle akorát
napomáhá.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------On připravuje opatření, které má postihnout nejenom nelegální přistěhovalce, ale i osoby pobývající ve
Spojených státech legálně, pokud jsou závislé na státní pomoci. Co by to podle vás znamenalo?
Kryštof KOZÁK, vedoucí katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních studií
Univerzity Karlovy
-------------------Je potřeba to interpretovat zejména politicky, jo, a jsem rád, že v reportáži zaznělo, že toto jsou přesně nápady
Steva Bennona. Protože to je taky velmi chytrý člověk, který má spoustu zkušeností a jeho práce je, aby Donald
Trump byl za 4 roky znovu zvolen. To znamená, že je úplně jedno, že se všichni na světě jako rozčilují, jo, to, že
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demokraté budou protestovat, ale Trumpovi voliči, a o ty jde v prvé řadě, tak ti vlastně jako na určité úplně
primitivní úrovni jako to opatření chápou. Zavíráme hranice, nesmí sem nikdo cestovat, to je to, co Donald
Trump těm voličům slíbil ve volbách. To, že to je jako nesmyslná, kontraproduktivní politika, je jako vedlejší, ale
ten její politický dopad je přesně v tom, že utvrzuje Trumpovi voliče v tom, že udělali správně a že mají Donalda
Trumpa dál podporovat a za 4 roky, až zase nadejde den zúčtování, tak to, že spousta demokratů bude
Donalda Trumpa nesnášet, tak je úplně jedno, protože oni ho nesnášeli už v těchto volbách.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------Podle New York Times Donald Trump nekonzultuje ty exekutivní dekrety ani se členy své vlády a způsobuje
chaos. Je tohle to novinka v americké politice?
Kryštof KOZÁK, vedoucí katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních studií
Univerzity Karlovy
-------------------Tak do určité míry to novinka, novinka je. Ale dalo se to čekat. Když se podíváte jakým způsobem vedl Donadl
Trump tu volební kampaň, jo, zase, jo prostě bez konzultací, posílal z twitterového účtu velmi problema...., velmi
problematické věci, které se potom jeho poradci snažili nějakým způsobem zahlazovat. Jo, tak jako my jsme
samozřejmě všichni doufali, že jako v Bílém domě se začne chovat trochu jinak, trochu více prezidentsky, trochu
více s úctou jako k ústavě, k ústavním zvyklostem a nejenom k ústavním zvyklostem, prostě normálně k
zákonům, nicméně to, co teďka předvádí v těch první, prvních dnech, ukazuje, že on jako není schopen jako
operovat, operovat jinak, operovat, operovat v týmu a problémy řeší vyhazováním lidí. To umí velmi dobře.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------Existují v americkém politickém systému nějaké pojistky proti řekněme svévolnému postupu hlavy státu?
Kryštof KOZÁK, vedoucí katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních studií
Univerzity Karlovy
-------------------Těchto pojistek je celá řada a myslím si, že jako v těch 4 letech, co nás ještě s Donaldem Trumpem čekají, tak
jako těžko odhadovat budoucnost, ale myslím si, že ty pojistky budou vyzkoušeny na všech úrovních. Ať je to
Nejvyšší soud, ať je to, ať je to Kongres a možná, a to jako nechci předjímat, ale možná dojde i na proceduru
impeachmentu.
Vladimír KROC, moderátor
-------------------Tolik Kryštof Kozák u Institutu mezinárodních studií. Děkuju. Na shledanou.
Kryštof KOZÁK, vedoucí katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních studií
Univerzity Karlovy
-------------------Díky za pozvání. Na slyšenou.

Jednou z priorit je vzdělávání lékařů
31.1.2017

Hospital in str. 16
Jan Hovorka

Interview

Mgr. Martin Kupka:
Zdravotnictví ve Středočeském kraji patří k velmi sledovaným oblastem. Pět největších nemocnic, zřizovaných
krajem, zajišťuje největší část péče pro téměř půldruhého miliónu obyvatel. Důležitou pro obyvatele je i
záchranná služba, možnosti prevence a následné péče, a veškerý komplex musí zajistit kvalifikovaný personál.
Jaký je aktuální stav v srdci české kotliny, na to jsme se zeptali Martina Kupky, nového náměstka hejtmanky
Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví.
Plné znění zpráv

319
© 2017 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

* Středočeské nemocnice trochu doplácejí na blízkost Prahy a fakultních nemocnic, což si ředitelé občas stěžují.
Myslíte si….
Doplácejí? Nebo z toho také těží…
* Slýcháme spíš stesky. Myslíte si, že se to dá změnit, že vy můžete nabídnout lékařům zajímavější podmínky a
prostředí než fakultky, které sídlí v drtivé většině v hlavním městě?
Především prosím nemluvme o středočeském a pražském zdravotnictví jako o dvou dramatických
rivalech. Středočeský kraj má specifickou polohu a vždycky se bude muset domluvit s Pražany -a obráceně. Za
specializovanou péčí koncentrovanou do zdravotnických zařízení v Praze, vesměs fakultních nemocnic, budou
Středočeši (a nejen oni) vždycky jezdit, protože je to tak správné. Není účelné a ani odborně správné, aby
některá zdravotní péče byla jen pro její lepší dostupnost zajišťována v krajských nemocnicích (operace mozku a
míchy, léčba vzácných metabolických poruch, transplantační medicína, operace srdce, apod.). Na druhou
stranu budeme podporovat rozvoj středočeských nemocnic v oblastech a oborech, kde mají a musí hrát
nezastupitelnou roli komplexních a renomovaných nemocnic, nezávislých na pražských nemocnicích provozováním iktových center, kardiovaskulárních center, špičkové všeobecné chirurgie, urologie, ortopedie,
traumatologie, neonatologie, ale i včasné rehabilitační péče po operacích a úrazech, následné doléčovací péče,
ale i následné intenzivní péče a v neposlední řadě domácí péče. Všechny nemocnice budou mít centrální
urgentní příjem, nonstop pohotovostní službu, včetně lékárenské. Vzájemná spolupráce pražských a
středočeských nemocnic má celou řadu výhod. Například v tom, že pro středočeské lékaře je dostupné vzdělání
v pražských zařízeních a obráceně. Pražští lékaři vyjíždějí do našich nemocnic a provádějí některé výkony a
zároveň sdílejí s kolegy své zkušenosti. Rád bych přispěl k tomu, že se našim lékařům podaří zajistit opravdu co
nejvýhodnější podmínky pro další vzdělávání. Zaznělo to i v mých debatách s lékaři a s vedením špitálů a vidím
to jako jednu z priorit.
* Vy tedy nikde nevnímáte řekněme nižší objektivitu, nevyváženost?
Ty stesky mohou pocházet z faktu, že základní průměrná úhrada za akutní lůžkovou péči je v případě
pražských a zejména fakultních nemocnic výrazně vyšší než u středočeských nemocnic. Jde o nespravedlivé
nastavení výše úhrad. V každém případě je to úhradová vyhláška, která vzniká na Ministerstvu zdravotnictví, a
která určuje způsob a výše úhrad, a tak příjmů nemocnic. Přirozeně na Ministerstvu zdravotnictví existuje zájem
na tom, aby nastavené úhrady vyhovovaly zejména fakultním nemocnicím, které samo zřizuje. To je jasný
konflikt zájmů. Budeme se snažit získat vliv při tvorbě úhradové vyhlášky i pravidel pro smluvní a úhradovou
politiku jednotlivých pojišťoven, protože to nejpodstatnější z hlediska objemu příjmů jsou výnosy ze zdravotního
pojištění. Moje snaha bude, aby úhrada odrážela produkci a kvalitu středočeských nemocnic a aby se zmenšily
často propastné rozdíly v příjmech za stejnou péči od jednotlivých zdravotních pojišťoven.
* Máte informace o stavu jednotlivých zařízeních, když přebíráte vedení zdravotnictví Středočeského kraje?
To byl samozřejmě prvotní úkol. A myslím si, že pro některé nemocnice možná bylo až překvapivé, jak
důsledně jsme se ho zhostili. Ukázalo se, že Kladenská nemocnice za rok 2015 spadla do ztráty 185 miliónů
korun, na rok 2016 tu ztrátu odhadují k 90 mili -ónům korun. Odhadem 70 mil. Kč ztrátu vytvořila
mladoboleslavská nemocnice. Další stovky miliónů tvoří pohledávky za dodávky služeb, léčiv a materiálů po
lhůtě splatnosti. A to se bavíme jenom o ekonomických ukazatelích. Samozřejmě jsem se vydal hlouběji, k
vývoji počtu výkonů, k vývoji case mixu, třeba i k tomu, jaké parametry extramurální péče potom pojišťovny
zpětně krátily, tohle všechno jsem se snažil zmapovat. Víme, kde nás nejvíc tlačí bota. Je to Kladno a Mladá
Boleslav, kde pokulhává výnos ze zdravotního pojištění. Je nepochybně potřeba zajistit větší míru odpovědného
a kvalifikovaného řízení nemocnic a minimalizaci ztrátových činností zejména tam, kde jiné nemocnice
hospodaří vyrovnaně nebo dokonce s přebytkem. To je první úkol.
Samozřejmě, že tam budeme se snažit šetřit finanční prostředky i v jiných oblastech, jako je např.
aukční nákup zdravotnického materiálu, léků a dalších služeb (potraviny, drogistické zboží, apod.).
To není hudba budoucnosti, to se např. v Kladně rozbíhá 1. února 2017. Měníme managementy nemocnic,
vedení oddělení, v případě Mladé Boleslavi už k tomu je nový ředitel a vedení nemocnice, v Kladně už skončila
lhůta pro podání přihlášek do otevřeného výběrového řízení na ředitele. To jsou jasné kroky podložené analýzou
dat a vývojem situace.
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* Česká lékařská komora hlasitě a opakovaně upozorňuje na katastrofální situaci českého zdravotnictví.
Ztotožníte se s tím názorem? Je zdravotnictví v krizi, jak líčí pan Kubek?
Podle mého soudu má i české zdravotnictví vážné problémy. Některé jsou historické, nepodařilo se
ještě uzavřít debatu o např. standardech a nadstandardech, ve společnosti žije řada mýtů, jako třeba, že je
zdravotnictví zadarmo. Přitom každý ví, že zadarmo nebylo a není. Nepodařilo se zatím podniknout důležité
systémové kroky, aby do systému mohly přicházet nové finanční prostředky na straně jedné a bylo nezbytné a
normální se chovat účelně, ekonomicky efektivně. Prostředky, které by do zdravotnictví přišly od pacientů (při
větší adekvátní spoluúčasti), neznamenají zásadní finanční zdroj, ale znamenají zásadní regulativ, který
narovnává nezdravé vztahy ve zdravotnictví, mezi zdravotníky a pacienty. Pokud se bavíme o odborné úrovni
českého zdravotnictví, tak se razantně ohrazuji proti tvrzení, že by snad české zdravotnictví bylo v krizi. Není.
Čeští lékaři a české zdravotní sestry podávají výkony víc než srovnatelné se zdravotnictvím v okolí, a technické
vybavení řady nemocnic si opravdu ani trochu nezadá se zařízeními na západ od nás. Problémem ale je ještě
pořád odměňování, proto se Středočeský kraj rozhodl pro plošné navýšení platů o 10 % pro zdravotníky - jak
lékaře, tak zdravotní sestry. A moje představa je, že bude ještě víc fungovat to, co leckde jinde funguje dobře,
totiž že skutečné opory týmů, lidé, kteří pracují nejlépe a s největším nasazením, to také poznají na výplatní
pásce. To je důležitý motivační faktor, aby zejména zdravotní sestry neodcházely ze zdravotnického systému,
ale zůstaly. A že budou spokojené.
* Já už jsem se obával, že neuslyším od vás zmínku: nejsou lidi, nejsou lékaři, chybí nám sestry, chybí nám
zdravotní pracovníci - to nepociťujete? Nedostatek personálu?
Ale ano, zejména u středního zdravotnického velmi významně, dokonce bohužel dochází i k omezení
provozu. Samozřejmě, že když chce člověk najít pravdivý obraz a vydá se do statistiky, tak je to trochu jinak,
než se halasně říká. Podobně víme, že je nedostatek praktických lékařů a že stárnou, že to je bolest periferií
obecně, ale nejen jich, a že to logicky má vážné dopady do dalších oblastí, že tím pádem se mnohem více
čerpá akutní péče, že se totéž projevuje větším vytěžováním záchranky, která často supluje chybějící návštěvní
služby praktických lékařů nebo nevyhovující ordinační hodiny. Tady nepochybně vážný dluh v řízení péče
existuje. Ale také na tom z hlediska počtu lékařů na tisíc obyvatel nejsme ani nejhůř, ani nejlépe, a určitě
vykazujeme víc jiné kvalitní a rozvinuté zdravotnické systémy. Takže o lékaře musíme bojovat, ale troufnu si
tvrdit, že samotné počty nejsou žádný fatální problém.
* Uvažujete o získávání dalších zdravotníků i nabídkou bonusů, nebo nabídkou zahraničním zdravotníkům,
třeba z Ukrajiny?
Do jisté míry o tom přemýšlíme, zejména v případě středního zdravotnického personálu. Ale především
se zaměřujeme na to, aby lékaři a sestry ve středních Čechách měli co nejpříhodnější podmínky, v mnoha
nemocnicích už fungují mateřské školy nebo dětské skupiny, to je jedna z forem, jak usnadnit fungování ve
směnném provozu. Chceme nabídnout co nejlepší podmínky pro další vzdělávání lékařů a sester tak, aby bylo
dobře dostupné přímo v místě. Tam, kde je situace opravdu krizová, tedy nejvíce na interních odděleních - a
nejožehavější je situace právě v Mladé Boleslavi - samozřejmě hledáme řešení. Budeme vymýšlet i motivace
pro studenty, jak zlepšit již fungující, ale možná ne zcela ideální plošný model pro všechny zdravotní sestry na
středních školách. Rádi bychom přišli s něčím, co bude ještě víc vytvářet přímou vazbu k našim nemocnicím.
* Zabýváte se péčí o pacienty ve fázi, kdy opouštějí nemocnici a potřebují dál následnou nebo zdravotně
sociální péči?
Ano. Řešíme to. Já jsem také přicházel s tím, že jednou z oblastí, kterou bych rád rozvíjel, je domácí
zdravotní péče provozovaná samotnou nemocnicí. Mladá Boleslav se do toho pustila už před lety, dobře to teď
funguje na Kolínsku, na Příbramsku, a chceme pokračovat dál, i v Benešově. Specifikem je Kladno, kde již
existuje silná konkurence soukromých agentur domácí péče. Nicméně i tam budeme o vznik nemocniční
agentury domácí péče usilovat. Nemocnice zná své pacienty a ve spolupráci s praktickými lékaři tak mohou
zajistit komplexní přístup k pacientovi i po jeho propuštění do domácího ošetřování. Pokládám to za velmi
rozumný směr přínosný pro pacienta, který se mnohem lépe cítí v domácím prostředí, pokud se tam o něj
dokážeme postarat. A výhodné je to i pro zdravotní systém.
Co se týče následné péče, budeme ji posilovat tam, kde to má smysl, tzn., kde lůžka opravdu chybí.
Mimochodem, už teď je nachystáno setkání se všemi partnery - se všemi lůžkovými zařízeními v regionu,
abychom dokázali o sobě nejenom vědět, ale budovat vazby, které by do budoucna dokázaly případné
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nedostatky nebo absenci nějakého typu péče či problémy v organizaci péče nebo komunikaci zacelit. Chceme k
tomu přispět tím, že vzájemná informovanost bude větší, třeba i o tom, jaké se chystají soukromé subjekty.
* Máte nějakou koncepci spolupráce třeba s Alzheimer centry nebo skupinami seniorů?
Pracujeme na strategii, která by opravdu byla schopná tohle obsáhnout. Je to krátká doba, dva měsíce,
abychom dali na stůl jasné podmínky a program, který už se bude opravdu jenom realizovat. Alzheimer centra,
kde se potkává zdravotní péče s péči primárně sociální už mnohde vznikla, byť to nikde není jednoduché.
Chceme v tom pokračovat, aby ve větších domovech seniorů taková oddělení byla, pro všechny typy demence.
Tam samozřejmě se rozvíjí i spolupráce s našimi zařízeními lůžkovými.
* Podporujete mobilní hospice a projekty paliativní péče buď v rámci nemocnice nebo iniciativ neziskovek, které
provozují domácí hospice, docházení na dopolední péči apod.?
Ano, tam, kde to má smysl. Chceme např. rozvíjet takový model v Příbrami, kde by právě mohla
vzniknout hospicová lůžková péče logicky propojená s mobilní hospicovou službou pro ty, kteří si přejí skonat
doma. V případě paliativní péče je pro mne právě ta možnost zajistit v domácím prostředí pacientům důstojné
podmínky také jednou z věcí, které bych rád rozvinul co nejlépe. Přímá odpověď tedy zní: ano, je to jeden z
nedostatků, se kterými se obecně Česká republika ještě zcela nepopasovala a my tomu chceme pomoci.
* Budete pokračovat v projektech spolupráce s provincií “Se-čuan“ nebo jinými čínskými partnery v oblasti TCM
tak, jak to v minulých letech třeba v Mladé
Boleslavi a jiných nemocnicích koncipovali? Já jsem konzervativní člověk a mám za to, že na výsledky
evropské vědy, zejména medicíny, opravdu můžeme být právem hrdí. Sice bych nebyl pro to, aby se u nás
lidem bránilo využívat praktik čínské medicíny, nechť tu ta nabídka existuje. Ale nemyslím si současně, že by to
měla být ambice veřejného zdravotního systému, a už vůbec ne Středočeského kraje. Nevidím v tom prioritu a
klíčovou perspektivu středočeského zdravotnictví.
* Jste spokojen s aktuálním stavem a fungování letecké záchranné služby v rámci Středočeského kraje?
Ozvali jsme se okamžitě, jakmile vznikla nejistota, že by mohl být zásahem v Ústeckém kraji vyblokován
vrtulník pražské záchranné služby, na kterém se středočeská záchranka i finančně podílí. Teď, když už se k
němu podařilo vytvořit velmi efektivní a přímou cestu z našeho dispečinku na Kladně, to nechceme dopustit.
Oslovili jsme okamžitě i nově jmenovaného ministra, aby se tomu věnoval, ozvali jsme se i v okamžiku, kdy
hrozilo, že by po nějaký čas opravdu autonomní letecká záchranná služba nebyla zajištěna. I díky těmto našim
intervencím to naštěstí dopadlo tak, že v tuto chvíli z Ústí nad Labem létá DSA v provizorních podmínkách, což
jasně ukazuje, že to je nezvládnuté ministerské výběrové řízení. Pro nás je důležité, že 80 % vzletů pražské
záchranné služby míří do středních Čech. Je to logické, protože zasahovat po Praze je samozřejmě mnohde
velmi komplikované, a naopak střední Čechy jsou největším krajem v zemi, s nižší hustotou silniční sítě, kde se
navíc sbíhají i klíčové a velmi vytížené dálniční tepny. Nedovedu si představit, že by právě v tomto prostoru,
který je opravdu rizikový a silně zatížený, by nebyla k dispozici posádka vrtulníku letecké záchranné služby,
nebo že by se muselo čekat, než se vrtulník vrátí z Ústeckého kraje, a nedopustíme, aby k tomu kvůli chybám
ministerstva v tendru došlo.
* Vy sám jste byl někdy hospitalizován v některé ze středočeských
nemocnic? Nechci to zakřiknout, ale mám docela bytelné zdraví a zatím jsem nikdy nemusel být
hospitalizován. A poslední otázka. Jako kraj spolupracujete
* s pacientskými organizacemi?
Chystám se k tomu oslovit zástupce pacientských organizací, pokládám to za důležitou součást mé
práce. Jen z časových důvodů v tom krátkém a hektickém intervalu po krajských volbách - a vzhledem k řešení
krizové situace na Kladně -k tomu zatím nedošlo.
***
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