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TV Metropol bude 
bavit, říká režisér

Milan Balek

Třicetiletý Milan Balek je režisér, který natáčí hudební videoklipy 
a reklamní spoty. Za sebou má zkušenosti s řadou českých umělců 
jakými jsou například Luděk Sobota, Lucie Vondráčková, Petr Kolář 
a další. Natáčel také v Hollywoodu, nyní je šéfredaktorem nově 
vznikající internetové televize Metropol TV.

 Jaký máte vztah k filmům?
Kladný od malička a stále přetrvává! Vždycky jsem 
chtěl okolo natáčení vědět více. Bylo pro mě zajímavěj-
ší zkoumat, jak se film natáčel a tak jsem vždy strávil 
více času při hledání různých filmů o filmu a podobně. 
Trochu mě mrzí, kam dnešní film jako takový směřuje. 
Nemluvím o filmových technologiích, ty jdou každým 
rokem výrazně dopředu a je zajímavé to pozorovat 
a být u toho. Mluvím o jakési dnešní nesvobodě, kdy je 
umělec často svazován, za mě nesmyslnými pravidly, 
kterých se musí držet, aby byl snímek například no-
minován na Oscary. S žádosti o toleranci určitých sku-
pin se stal směr udávající trend, který velmi často ka-
zí celkový dojem dnešního filmu. Přijde mi, že v tom-
to směru ztrácíme svobodu, a to rozhodně není správ-
né. Představte si, že Pablu Picassovi radíte, co má mít 
na obrazech a jak je malovat.
 Na čem nyní pracujte a co plánujete do budoucna?
Když opomenu natáčení reklamních spotů a videokli-
pů, tak je pro mě nyní velkou prioritou tvorba obsahu 
pro nově vznikající televizi Metropol. Překvapilo mě, ko-
lik talentovaných lidí s elánem a chutí tvořit něco nové-
ho se může potkat na jednom místě. Věřím, že dokáže-
me vybudovat mediální dům, který bude v budoucnu re-
spektovaným místem na poli médií. Připravujeme něko-
lik pořadů v naší produkci s řadou osobností, schválili 
jsme dokonce i komediální seriál. V brzké době nás také 
čeká nahlédnutí do zákulisí módní show  Czech Fashion 
Week, na které pracuji s producentem Jiřím Morštadtem 
a velmi se těším na spolupráci v rámci filmového festi-
valu v Karlových Varech, který je pro mě obrovskou sr-
deční záležitostí. Osobně pak pracuji na scénáři pro ce-
lovečerní komedii.

 Jaké české filmy a herci patří k vašim oblíbeným?
Rozhodně filmy od Zdeňka Svěráka, pro mě je to nej-
větší osobnost českého filmu a neskutečně ho respek-
tuji, jeho filmy mohu vidět pravidelně a vždy se za-
směji! Pak mám rád Postřižiny, dále Hoří má panen-
ko, kde se objevuje vynikající „neherec“ Josef Šebá-
nek, dále filmy s Radoslavem Brzobohatým či Vlastou 
Burianem. Z novější filmografie jsem si oblíbil Ivana 
Trojana, Jiřího Macháčka a Ondřeje Vetchého.
 Jaký filmový žánr máte v oblibě a který nemusíte?
Mám rád komedie, nyní i sci-fi z blízké budoucnos-
ti, filmy podle skutečné události. Co mě moc nebere, 
jsou westerny. Možná si dovolím říci, že český film 
je sám o sobě jakýmsi žánrem pokud jde o humor, 
například trilogie rodiny Homolků, nebo Jára Ci-
mrman mluví za vše :)
 Co vás dělá šťastným a co naopak ne?
Když se vám povede něco, na čem pracujete 
delší dobu a zjistíte, že mělo smysl vydržet. 
Dnes se spousta lidí žene za úspěchem, kte-
rý by měl přijít nejlépe ještě dnes a vydělat 
obrovskou sumu do týdne. Důležité je na-
jít si věc, která vás baví, věříte jí, dělat ji 
kvalitně, a hlavně byste u ní měli vydržet. 
Když děláte určitou věc dva roky, tak si ji 
„osaháváte“, po pěti letech jste v ní dobří 
a po deseti letech byste měli být mezi těmi 
nejlepšími. Neřeknu, že mi to dělá nešťast-
ným, ale vadí mi, když si lidé závidí. Ten, co 
chce být sám úspěšný, nepřeje úspěch jiné-
mu a pak se zlobí, že ho zase ten další ne-
přeje jemu samotnému – to přece nedává 
smysl.  Foto: archiv
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Smutný zvesela:
Modré pondělí
Tak tu máme po roce zase modré 
pondělí: oficiálně nejdepresivnější 
den roku. Po projásaném konci pro-
since na většinu populace definitivně 
doléhá novoroční (morální) kocovina. 
Přicházejí první upomínky splátky li-
chvářským společnostem za půjčky 
na vánoční dárky, alkoholici opět při-
kládájí (na Nový rok slavnostně od-
loženou) lahev ke rtům a celkově po-
stsilvestrovské hrdinství chladne až 
k bodu na teploměru, na kterém se 
nachází po většinu dní domácnosti 
v „energetické nouzi”.
Posilovny zase na rok osiří, vždyť 
kdo by hubnul, když v povánočních 
výprodejích mají oblečení i na hro-
cha za hubičku, že?
A přichází také pocit dejavu, protože 
nová vláda se začíná té minulé po-
dobat jako vejce vejci. To také na ná-
ladě nepřidá… Už jsme si několi-
krát zopakovali chaos v protiepide-
mických opatřeních, jakoby ministr 
Adam stále úřadoval, jen je premié-
rově z televize slyší v hantecu. 
Ale kdo má ke smutku důvod největ-
ší jsou těžce zkoušení soudci a stát-
ní zástupci. Necitlivá, asociální Fia-
lova vláda se jim snaží snížit platy 
na úroveň roku minulého. Zejména 
na Ústecku a Karlovarsku tak očeká-
váme hladové demonstrace zbída-
čených dělníků práva. Vždyť kdo by 
dneska vyžil ze směšných 100 872,- 
Kč, jak jsou k tomu nuceni soudci… 

Ondřej Smutný

„Vždy jsem říkala, že je důležité naslou-
chat požadavkům místních starostů, kte-
ří jsou zástupci občanů dotčených ob-
cí tak, abychom je mohli správně reflek-
tovat při následných jednáních s polskou 
stranou,“ vysvětlila ministryně život-
ního prostředí Anna Hubáčková.„Jsem 
rád a děkuji za to, že paní ministryně Hu-
báčková hned a aktivně řeší problém ne-
gativních dopadů spojených s rozšiřová-
ním hnědouhelného dolu Turów. Dnes pří-

mo z Uhelné viděla, jak blízko je polský 
těžební prostor i to, kam až by se měl při-
blížit. Proto musíme s polskou stranou 
dále jednat a trvat na ochraně zájmu 
místních obyvatel i kvality životního pro-
středí,“ uvedl hejtman Martin Půta. 
� (od dop.)

Pozn.�redakce�Anna�Hubáčková�jednala�

ve Varšavě�s ministryní�Annou�Moskwovou,�

podrobnosti�do doby�uzávěrky�Metropolu�

ale�nesdělila.

Jednání o Turówu znovu v pohybu

„Člověk si vyslechne spoustu životních příběhů, 
přitom aktivně pomáhá s organizací. Jo, a když 
jste hodně akční, stihnete být dobrovolníkem i zá-
vodníkem,“ vzpomíná jedna z věrných dobro-
volnic Kristýna Mayerová a s úsměvem dodá-
vá: „Až mi děti povyrostou, zapojím i je. Neváhej-
te, hlaste se!“

Do své party organizátoři hledají dobrovolníky, 
kteří mají blízko ke sportu, chtějí se naučit novým 
věcem a stát se nedílnou součástí Jizerské 50. Ně-
které pozice jsou v Liberci nebo Jablonci nad Ni-
sou, kde se letos premiérově uskuteční páteční 
koncert skupiny Tata Bojs. Nejvíc pozic je pak pří-
mo na stadionu v Bedřichově. Pokud ještě váháte, 
pak máme jeden argument za všechny: neopakova-
telné zážitky a nové přátele doma v obýváku nikdo 
nenajde. Navíc dobrovolníci za odměnu dostanou 
od pořadatelů velmi zajímavé odměny. Zaujala vás 
tato nabídka, je vám víc jak 16 let a máte v termí-
nu od 11. 2. do 13. 2. 2022 čas? Pak stačí jen vypl-
nit online přihlašovací formulář, na jehož základě 
se vám organizátoři ozvou. (od dop.)

Jizerská padesátka hledá dobrovolníky
Už pár let se ČEZ Jizerská 50 neobejde 
bez pomoci zapálených nadšenců, bez 
jejichž elánu by fenomenální závod ne-
byl realizovatelný. Skvělá parta z Dob-
rovolnického programu hledá další no-
váčky, které by pohltila atmosféra Jizer-
ských hor.

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková navštívila ob-
ce dotčené činností hnědouhelného dolu Turów. Návštěvu zača-
la v osadě Uhelná, která je těžbou v hnědouhelném dole nejvíce 
postižena, setkala se starosty dotčených obcí, se zástupci Libe-
reckého kraje a neziskovými organizacemi. Ministryně se starosty 
probrala dosavadní průběh vyjednávání s polskou stranou a také 
reálné potřeby a požadavky místních.

Vítaný pomocník pro lékaře se soukromou praxí 
Lékaři se mají, zvlášť v této pandemic-
ké době, co ohánět. Složitou situaci pro-
žívají zejména ti s vlastní praxí. K tomu, 
aby se vyznali, lidově řečeno, v džungli 
právních předpisů a mohli beze zbytku 
plnit své odborné poslání, potřebují zá-
zemí včetně ekonomického poradenství. 
V tomto oboru dlouhodobě působí Wal-
ter Matlášek, kterého jsme se zeptali…

 Jaké je přesně portfolio vašich služeb? 
Celá naše služba vznikla na základě zkušenos-
tí z oboru a myšlenky… aby lékař mohl jen léčit. 
Trval jsem na tom, aby se dostala i do loga spo-
lečnosti. Ne kvůli klientům, ale kvůli nám, aby-
chom ji měli každý den na očích a připomínali 
si, proč to všechno děláme.  Je to vize, kterou se 
každý den snažíme přiblížit realitě. A je potře-
ba dodat, že proces zcela jistě není u konce. Po-
hybuji se 10 let v oboru a stále jsou věci, se kte-
rými bychom lékařům ještě mohli pomoci a jsou 
ve fázi vývoje. Čím více lékařům pomůžeme 
s věcmi, které nejsou léčení, tím více budou mít 
času na své pacienty. Za lékaře nikdy nemůže-
me léčit ani rozhodovat, ale jsme tu pro to, aby-
chom mu se vším ostatním pomohli a dali mu 
radu. Zbavili ho administrativní zátěže a upo-
zorňovali ho na věci, které musíme mít společně 
vyřešené mimo léčení. 

 Kdo je může využít?
Našimi klienty jsou lékaři, kteří si chtějí pořídit 
svou vlastní praxi. Většinou spolu řešíme situaci 
koupě praxe po některém z kolegů, který se roz-
hodne odejít do důchodu. Takovéto pořízení pra-
xe má své výhody, ale také rizika. Je potřeba je 
vždy vyhodnotit. Dalšími klienty jsou lékaři, kte-
ří mají svojí lékařskou praxi a nějakým způsobem 
cítí, že by chtěli její fungovaní zefektivnit nebo by 
chtěli část starostí někomu kompetentnímu pře-
dat. Pro ty jsme tady také. Je řada nařízení, norem 
a předpisů, které lékař, kromě toho, že postupu-

je legeartis, musí plnit. Poslední skupinou jsou lé-
kaři, kteří se chystají do penze a chtějí svou pra-
xi prodat/předat. Tím, jak průměrný věk lékařů 
s privátními praxemi roste, je situace komplikova-
nější. Do roku 2030 bude dokonce 1/3 lékařů v dů-
chodovém věku. Už dnes jsou obory jako napří-
klad pediatrie, kde lékaři nemají komu svou praxi 
prodat. Jsou situace, kdy se do města vrátí atesto-
vaný pediatr a lékařů, kteří by chtěli praxi prodat, 
je třeba 10. Situace se dramaticky obrací v nepro-
spěch současných majitelů praxe. 

 Zkusme popsat konkrétní případ: Vystudova-
ný stomatolog by si rád zařídil soukromou pra-
xi někde na venkově, kde je zubařů zoufalý ne-
dostatek. Přitom nemá základní kapitál. Co mu 
poradíte? 
Obecně při založení praxe je potřeba projít ad-
ministrativní kroky, které jsou nutné. Vyřešit 
právní formu, jakou bude lékařská praxe mít 

a k tomu veškeré další náležitosti.  Vyřešit místo, 
které je pro poskytování zdravotních služeb způ-
sobilé. Získat souhlas hygienické stanice, kraj-
ského úřadu. Následuje jednání se zdravotní-
mi pojišťovnami o smlouvách. Vzhledem ke kon-
krétní odbornosti řešíme s lékaři, kde svoji pra-
xi začnou poskytovat. Úhrady od zdravotních 
pojišťoven jsou všude stejné. Nezáleží na tom, 
zda máte praxi ve velkém městě nebo na venko-
vě, to není pro zdravotní pojišťovny rozdíl, za-
platí vám stejně. Můžete ale dosáhnout nižších 
provozních nákladů. Mzdové náklady jsou nižší, 
a malé město nebo obec, ve které chce lékař ote-
vřít svou praxi, často poskytují prostory za sym-
bolické nájemné. Na druhou stranu v oboru sto-
matologie je nutná spoluúčast pacientů. Cenová 
politika i v tomto musí být odlišná mezi velkým 
městem a venkovem. 
Dalším příkladem je zahraniční klientela. Po-
kud lékař otevře praxi u hranic, může se zamě-

řit na zahraniční klienty, Rakousko, Německo. 
Ohledně financování vždy vycházíme z konkrét-
ní situace daného lékaře. Obecně lze říci, že se-
hnat kapitál se nám dnes daří od bank téměř 
vždy. Není to vždy jednoduché, ale banky vníma-
jí zdravotnictví jako stabilní obor a tak k jeho fi-
nancování přistupují velmi rády. Další možností, 
když se bavíme o venkově, je dotace z MZCR pro 
začínající lékaře. Tímto způsobem se minister-
stvo zdravotnictví snaží podporovat provozová-
ní lékařských praxí v lokalitách, kde není zdra-
votní péče tolik dostupná.

 Klasickým nepřítelem medicínských odbor-
níků je papírování. Znamená to, že se postará-
te i o komunikaci se zdravotními pojišťovnami, 
daňová přiznání a další nutné administrativní 
úkony spojené se soukromou praxí?
To je naše hlavní práce, abychom lékařům co 
nejvíce odlehčili administrativu. Bohužel ales-
poň nějaká komunikace se zdravotní pojišťov-
nou je věc, která lékaře nemine, ale i s ní samo-
zřejmě lékařům pomáháme. Vykazování zdra-
votních výkonů je specifická disciplína sama 
o sobě. Ale ve zkratce, to že lékař léčí, jak paci-
enti potřebují, ještě neznamená, že mu pojiš-
ťovna všechny výkony uhradí. Podle odbornosti 
jsou různé mechanismy výpočtu úhrad od zdra-
votních pojišťoven. Jsou parametry, které jsou 
potřeba hlídat a to pro jednotlivé pojišťovny 
zvlášť. S tím vším jsme schopni lékařům pomoci. 

 Co byste naopak doporučil lékaři v důchodu, 
který by rád svoji zavedenou praxi prodal?  
Aby svou praxi velmi dobře připravil a počítal 
s tím, že to nemusí být jednoduché. Za 10 let se 
situace ve zdravotnictví velmi proměnila. Jsou 
obory a místa, kde je lékařů, kteří chtějí svou 
praxi prodat více, než lékařů, kteří si chtějí praxi 
pořídit. Je proto rozhodující mít praxi na prodej 
připravenou. Právní forma, stav smluv se zdra-
votními pojišťovnami, obor, místo a další „detai-
ly“ mohou rozhodnout, zda se povede či nepo-
vede praxi prodat. Pro lékaře je z mé zkušenosti 
důležité i komu svou praxi prodávají. 
Děkujeme za rozhovor. � Foto:�archiv

Walter Matlášek, jednatel společnosti

Ochutnat střízlivost a vyzkoušet si, jak velkou 
roli hraje pití alkoholu v jejich životech, si mo-
hou lidé vyzkoušet během tradiční výzvy Su-
chej únor, jejíž desátý ročník začíná v úterý 
1. února. 

Osvětová kampaň pomáhá veřejnosti prověřit její 
vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. 
Důvodem je nadměrná spotřeba alkoholu v České 
republice kde pije rizikově více než milion lidí. Loni 
se podle průzkumů zúčastnilo Suchého února přes 

10 % dospělé populace. Ročník 2022 přináší jako ob-
vykle řadu novinek. Jednou z nich je průvodce svě-
tem alkoholu pro „nezávislé české firmy” nebo data 
o pozitivním dopadu na 53 % účastníků kampaně.
 (od�dop.)

Vyzkoušejte také tradiční výzvu „Suchej únor“
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Co nás v roce 2022 čeká a nemine v ekonomice?
Sedm hlavních změn a očekávání

Lukáš Kovanda, Ph.D. 
je členem Národní ekonomické 
rady vlády (NERV) a hlavním  
ekonomem Trinity Bank.

Česko hospodaří v režimu roz-
počtového provizoria. Musí to-
tiž začít osekávat pandemické 
dluhy. Nejen státní zaměstnan-
ci a důchodci se tak musí při-
pravit na hubenější čas, i když 
ne nutně od letoška. Inflace, 
která však letos udeří, v tomto 
měsíci až desetiprocentní, způ-
sobí výrazně pokles kupní sí-
ly obyvatelstva – a tedy jeho ži-
votní úrovně.

1. „Utáhneme opasky“ nejvíce od 90. let
2. Benzín vyletí nad 40 Kč
3. Hypotéka už bude jen pro bohaté. Nemovitosti přesto nezlevní
4. Důchodci dostanou dvakrát přidáno, v zimě i v létě, nejvíce v historii
5.  Přes 5000 korun. O tolik si polepší každý průměrný zaměstnanec  

se dvěma dětmi
6. Opozdilci se rekordně „prohnou“
7. Před inflací jako loni bezpečně ochrání protiinflační půjčování české vládě

1) „Utáhneme opasky“
nejvíce od 90. let: růst mezd

 nepokryje velkou inflaci
Rok 2021 nakonec nebyl tak ekonomicky 
nepříznivý, jak mnozí čekali. Částečně ov-
šem proto, že se neblahý ekonomický dopad 
pandemie „odsunul“ do roku 2022. Míra ne-
zaměstnanosti letos nestoupla, naopak, spí-
še klesla, byt mírně – nemá už ostatně moc, 
kam klesat, vždyť je nejnižší v EU i v ze-
mích OECD.
Dnes začínající rok tedy bude obtížnější. Ze-
jména ale kvůli inflaci, ne kvůli propouště-
ní. Zaměstnanci si totiž budou muset utáh-
nout opasky nejvíce zřejmě od 90. let. Kvů-
li poklesu reálných výdělků, jenž by mohl 
být nejvýraznější od té doby. Platy a mzdy 
letos totiž zřejmě porostou tempem pěti až 
šesti procent, takže nepokryjí inflaci, která 
se může celoročně blížit sedmi procentům. 
Dokonce právě může jít o rok největšího 
propadu reálných mezd – čili růstu mezd, 
od něhož je odečtena inflace – od 90. let mi-
nulého století. Převážná část pracovníků 
si tedy vydělá „málo“ – a sice v tom smy-
slu, že se jejich kupní síla sníží, neboť ce-
ny v ekonomice porostou rychleji než je-
jich mzda.
Míra nezaměstnanosti však zůstane nadá-
le až extrémně nízká, což je sice „plus“ pro 
zaměstnance, ale svým způsobem „minus“ 
pro zaměstnavatele. Na utaženém trhu prá-
ce klesá zaměstnavatelova vyjednávací síla 
tváří v tvář zaměstnanci, takže leckde se za-
městnanec dočká i výrazného přidání. Což 
ovšem jenom dále zvýší náklady zaměst-
navatele, které se nyní navyšují kvůli obec-
né inflaci – kvůli růstu cen energií, materi-
álů, vstupů, přepravy,… Své zvýšené nákla-
dy zaměstnavatel promítne alespoň zčásti 
– po snížení své marže – do koncové ce-
ny, čehož výsledkem bude nadále zrychlují-
cí celková inflace. Ta sice od jara začne zpo-
malovat, ale výrazně zůstane nad úrovní in-
flačního cíle České národní banky ve výši 
dvou procent po celý příští rok.  
Proti drahotě sice bude ČNB bojovat dal-
ším zvyšování své základní sazby, možná až 
na úroveň 4,75 procenta (nyní činí 3,75 pro-
centa), koruna však příliš neposílí. Výrazněj-
šímu posílení české měny zabraňuje takzva-
ná překoupenost koruny, která je důsled-
kem intervenčního režimu ČNB z let 2013 
až 2017. ČNB při něm vytvořila více než 
2000 miliard korun, za něž nakoupila eu-
ra. Uměle tím korunu citelně oslabila, tak-
že mezinárodní banky, fondy, finanční spo-
lečnosti či spekulanti si koruny v této nebý-
valé „slevě“ nakoupili plné sejfy. Dnes tedy 
korun pořád mají habaděj a je těžké je zlá-
kat k tomu, aby si nakupovali další. ČNB se 
o to sice snaží právě tím, že razantně zvy-
šuje svůj základní úrok, čímž zatraktivňuje 
úročení na koruně, avšak investoři se zatím 
do korun ani tak příliš neženou. Mají jí holt 
plné sejfy z minula.
Vzhledem k tomu, že bohatší země EU eko-
nomicky doháníme buď inflací, nebo posilo-
váním měny, je jasné, že pokud měna nepo-
siluje, doháníme je vlastně jen inflací. Což 
je klíčový důvod, proč je drahota v ČR nyní 
tak výrazná a proč je po očištění o energie 
jednou z nejvyšších v EU – musí „odpraco-
vat“ sama všechno to dohánění.

2) Benzín vyletí nad 40 Kč: 
kvůli opadnutí obavy z omikronu,

Rusku i Saúdům
V roce 2022 existuje značné riziko, že ce-
ny pohonných hmot v ČR vystoupají na svo-
ji historicky rekordní úroveň. Jak benzín, 
tak nafta by se poprvé v historii mohly prů-
měrně prodávat za ceny na úrovni 40 korun 
za litr či i mírně vyšší.
Cena ropy Brent se v posledních dnech roku 
2021 vrátila až nad úroveň 80 dolarů za ba-
rel. Pohonné hmoty v ČR však již několik 
týdnu zlevňují, a ještě zlevňovat budou.
Do poloviny ledna však tempo zlevňování 
bude postupně slábnout ruku v ruce s tím, 
jak vyprchá efekt posílení koruny vůči dola-
ru. Česká měna v posledních zhruba dvou 
týdnech roku 2021 zpevnila vůči té ame-

rické z kursu až 22,50 pod 22,00. Trh podle 
modelu Bloombergu však nepředpokládá, 
že by se měl kurs v příštím roce pohybovat 
trvaleji pod úrovní 22 korun za dolar. Kurs 
naopak bude průměrně činit 22,25 a během 
roku jen mírně klesat k úrovni 22,10.
Ropa poslední dobou opět mírně zdražuje, 
neboť opadají obavy z dopadů šíření nové 
varianty covidu, omikronu. V prvním čtvrt-
letí 2022 však ještě nelze vyloučit opětovný 
propad cen ropy vlivem dopadů šíření té-
to varianty.
Poté však je třeba v základním scénáři po-
čítat s citelným růstem globální poptávky 
po ropě. Ta bude stále citelněji v nerovnová-
ze s nabídkou, jež bude nadále – jako letos 
– stlačována politikou kartelu OPEC a jeho 
spojenců v čele s Ruskem.
Další vlna popanademického otevírání glo-
bální ekonomiky, jež díky postupujícímu oč-
kování nastane po odeznění dopadů omi-
kronu od druhého čtvrtletí 2022, znatelně 
umocní poptávku po palivech z důvodu růs-
tu ekonomické aktivity, mezinárodní dopra-
vy i přepravy či turistického ruchu. Ame-
rické banky JP Morgan i Goldman Sachs tak 
nyní předpovídají růst cen ropy v příštím 
roce na 125 dolarů za barel, resp. 110 dola-
rů za barel.
Při ceně ropy Brent trvaleji na úrovni 110 
dolarů za barel a při kursu koruny k dolaru 
na hodnotě 22,25 se korunová cena barelu 
ropy dostane do pásma 2400 až 2500 korun. 
Tedy výše, než kde byla v roce 2012, kdy se 
v ČR ceny pohonných hmot v ČR v průmě-
ru blížily 40 korunám za litr, tedy byly his-
toricky nejdražší.
Navíc je třeba pro rok 2022 počítat s rapid-
ní inflací, jak tuzemskou, tak globální. Ta 
zdražuje doprovodné služby a lidskou prá-
ci na všech úrovních řetězce těžby, zpraco-
vání, dodávek a distribuce ropy a ropných 
produktů, včetně benzínu a nafty v ČR. Ta-
to rapidní inflace tedy dále umocňuje riziko, 
že průměrné ceny pohonných hmot v ČR 
v příštím roce atakují, nebo dokonce překo-
nají úroveň 40 korun za litr.
Prognóza je však zatížena značnou mí-
rou nejistoty. Vývoj cen totiž bude záviset 
na obtížně odhadnutelných ekonomických 
dopadech šíření omikronu a na jednání kar-
telu OPEC a jeho spojenců v čele s Ruskem 
v reakci na vývoj na situaci na trhu s ropou, 
které se prognózuje podobně obtížně.

3) Hypotéka už bude jen pro bohaté.
Nemovitosti ale přesto nezlevní

Průměrná úroková sazba tuzemských hypo-
ték v listopadu 2021, podle nejnovějších do-
stupných údajů Fincentra Hypoindexu, či-
nila 2,7 procenta. Oproti říjnu údaj vysko-
čil o 0,16 procentního bodu, což značí nej-
výraznější meziměsíční zdražení hypoték 
od ledna 2008. Hypotéky byly loni v listopa-
du nejdražší od června 2019. Přesto všech-
no lze ale říci, že už nyní tyto údaje vůbec 
neplatí – hypotéky jsou právě teď ještě not-
ně dražší než v listopadu 2021.   
Kdo si totiž nyní začne hypotéku sjednávat, 
musí počítat se sazbou kolem úrovně čtyř 
a více procent. Na měsíční hypoteční splát-
ce tak celkem běžně může zaplatit o čtyři až 
pět tisíc korun více, než pokud by si hypoté-
ku na stejnou nemovitost sjednal letos před 
prázdninami.  
Začátkem tohoto roku už se přitom bude 

průměrná sazba hypoték blížit hodnotě pě-
ti procent a může vystoupat až k šesti pro-
centům.
Ve statistických údajích však čtyřprocent-
ní hypotéky zatím ještě nejsou. V listopa-
du 2021 totiž tyto údaje zachycovaly hypo-
téky sice v daném měsíci uzavřené, jejichž 
sjednávání však započalo dříve, třeba v říj-
nu, v době obecně citelně nižších úroků na-
příč ekonomikou.  
Zájemci o nemovitost si také hypotéku čas-
to sjednávají předem, aniž by přitom hned 
také pořizovali nemovitost. Na příležitost 
koupě nemovitosti pak čekají. Tento motiv 
u nich zesílil také právě loni v září či říjnu, 
kdy již kvůli zrychlující inflaci vyhlíželi růst 
úroků, včetně těch hypotečních. Podobná 
motivace je v pozadí zájmu o refinancování. 
Z těchto všech důvodů to z listopadové sta-
tistiky vypadá, že zájem o hypotéky neocha-
buje, pročež klíčovým důvodem je, že jejich 
průměrná sazba zatím tolik nenarůstá. Obo-
je je zavádějící. Zájem o hypotéky ochabu-
je, třeba v prosinci 2021 o desítky procent, 
neboť citelně zdražují. I když se tedy objem 
uzavřených hypoték v listopadu oproti říjnu 
navýšil o dalších více než pět miliard korun, 
jedná se spíše o projev určité setrvačnosti 
již ochabujícího hypotečního trhu.
Zajímavější otázkou tak je, zda ochabnu-
tí bude dostatečné, by přivodilo pokles 
cen nemovitostí. Odpověď na tuto otáz-
ku je však spíše záporná. Zdaleka ne všech-
ny nemovitosti jsou pořizovány na hypoté-
ku a nabídka nemovitostí k prodeji je prostě 
nadále silně omezená, což nevytváří prostor 
pro pokles cen realit ani při výraznějším 
útlumu hypotečního trhu.  
Ani zpřísnění podmínek pro poskytová-
ní hypoték v podání Česká národní banky, 
k němuž dojde v dubnu 2022, tak na pokles 
cen realit patrně stačit nebude. Je však zřej-
mé, že zvláště právě v druhé polovině letoš-
ního roku bude hypoteční trh v ČR nebýva-
le vychladlý. 

4) Důchodci dostanou dvakrát
přidáno, v zimě i v létě, 

nejvíce v historii
Letos dojde pravděpodobně k suverénně 
nejvýraznějšímu navýšení průměrného dů-
chodu v celé historii ČR. Penzisté se dohro-
mady dočkají navýšení orientačně o 1500 
korun. Nejprve v jim ode dneška důchod 
v průměru narůstá o 805 korun a pak se 
nejspíše v červenci dočkají dalších přibliž-
ně 700 korun.
Červencové navýšení je mimořádné. Nasta-
ne v rámci mimořádné valorizace, k níž ze 
zákona dojde nesjpíše v letních měsících 
z důvodu rapidní inflace. Zákon totiž tím-
to způsobem pamatuje na penzisty, neboť 
rapidní inflace na ně doléhá obzvláště tíži-
vě. V příštím roce se průměrná inflace mů-
že vyšplhat až k úrovni sedmi procent, při-
čemž v prvních měsících roku bude až de-
setiprocentní. Proto se tedy důchodci do-
čkají hned dvojí valorizace, obvyklé lednové 
a pak ještě mimořádné „letní“.
Průměrný důchod by se měl v rámci druhé, 
„letní“ valorizaci, k níž nejspíše dojde v čer-
venci 2022, zvýšit až o 700 korun. Přesný ter-
mín navýšení a částka, o kterou se důchody 
navýší, ještě v tuto chvíli není, a ani nemůže 
být známa. Bude totiž záviset také na vývoji 
inflace v tomto i nejbližších měsících.  

Navýšení průměrného důchodu o 1500 ko-
run během jediného roku je suverénně nej-
vyšší v celé historii ČR. Fialova vláda tak 
hned v prvním roce svého vládnutí „trumf-
ne“ vládu Babišovu, která zatím drží „re-
kord“ v absolutním přidávání důchodcům. 
Jenže Babišova vláda v uplynulých letech 
navyšovala z roku na rok průměrný důchod 
nejvýše o zhruba tisícikorunu. Přidávání Fi-
alovy vlády bude tedy hned o zhruba 50 
procent vyšší než dosavadní rekordní navy-
šování Babišova kabinetu.
Je ovšem třeba jedním dechem dodat, že 
Fialův kabinet navyšovat důchody musí, 
i kdyby nechtěl, neboť valorizace či mimo-
řádná valorizace jsou dány zákonem, zatím-
co Babišova vláda třeba pro příští rok při-
dávala ještě 300 korun nad rámec zákonné 
valorizace. To, že za vlády Fialova kabine-
tu vzrostou důchody o rekordních 1500 ko-
run, je tedy ze čtyř pětin výsledkem uplat-
nění zákona a z jedné pětiny výsledkem při-
dávání nad rámec zákona ještě v podání Ba-
bišovy garnitury.

5) Přes 5000 korun, o tolik si
polepší každý průměrný 

zaměstnanec se dvěma dětmi. 
Pokud Fialova vláda v provizoriu

státní rozpočet „překope“, 
není to problém

Až se dnes každý průměrně vydělávající za-
městnanec v ČR, který má dvě děti, probu-
dí do nového dne, bude mít automaticky 
o zhruba 420 korun vyšší čistý měsíční plat. 
Ročně to dělá přes 5000 korun v čistém. Při-
tom letos nedochází ke snížení sociálního 
a zdravotního pojištění, ani ke snížení daně. 
Od Nového roku 2022 se ale zvyšují slevy 
na dani. A to sleva na poplatníka a také sle-
va na dítě – od druhého dítěte výše.
Tyto dvě slevy jsou od dneška tedy až tak 
navýšené, že průměrnému zaměstnan-
ci se dvěma dětmi celou daň vynulují (viz 
tabulka níže). A on či ona tak zaplatí pou-
ze odvody. Takže státu zaplatí jen 4125 ko-
run na odvodech a jinak už nic. Zatímco ješ-
tě včera státu platil těch samých 4125 ko-
run na odvodech a ještě 421 korun na dani 
(která je ponížena o slevy odpovídající ro-
ku 2021).   
Z průměrné hrubé mzdy, která aktuálně či-
ní 37 499 korun, tak včera danému zaměst-
nanci zbývalo v čistém 32 953 korun, ale 
od dneška už to bude 33 374 korun, tedy 
právě o oněch 421 korun měsíčně více. Tedy 
přes oněch 5000 korun ročně.
Základní sleva na dani na poplatníka se 
od 1. ledna 2022 zvyšuje o tři tisíce korun 
ročně, z 27 840 na 30 840 korun. Veřejnou 
kasu připraví tento zásah o dalších 12,5 mi-
liardy korun ročně. Opatření však přijde ob-
zvláště vhod v době rapidní obecné inflace 
a poklesu reálných výdělků, který letos, jak 
už víme, může být nejvýraznější od 90. let.
Zvýšení slevy na poplatníka nechává poplat-
níkům v kapse více peněz, což jim umož-
ní snáze čelit rychle se zvyšujícím cenám či 
také třeba rostoucím účtům za energie. Ani 
jednomu z toho se v příštím roce nevyhne-
me. Navíc je zvýšení slevy na poplatníka so-
ciálně vyváženější než například takzvané 
zrušení superhrubé mzdy, které prospívá ví-
ce bohatším lidem než těm chudším.
Dodatečná ztráta ve veřejných rozpočtech 
ve výši zmíněných necelých třinácti mili-

ard korun, která navýšením slevy vzniká, 
je tak přiměřenou cenou za to, že se v příš-
tím, hospodářsky náročném roce uleví tu-
zemským domácnostem v čele s těmi níz-
kopříjmovými.
Fialova vláda avizuje, že během rozpočtové-
ho provizoria, které bude realitou v počáteč-
ních týdnech letošního roku, stávající roz-
počet na příští rok přepracuje takovým způ-
sobem, že najde úspory v řádu vyšších de-
sítek miliard korun. Pokud by se tak stalo, 
nebude navýšení slevy na poplatníka v roce 
2022 představovat výraznější dodatečnou 
zátěž pro veřejné finance. Opatření tedy vy-
kazuje přijatelný poměr „cena / výkon“.

6) Opozdilci se rekordně „prohnou“.
Úroky z prodlení jsou 
ode dneška rekordní

Po předvánočním zvýšení základní sazby 
ČNB činí k dnešku, k 1. lednu 2022, tato saz-
ba, jak víme, 3,75 procenta. To je přitom dů-
ležité z hlediska výpočtu úroku z prodlení.
Od roku 2014 výše úroku z prodlení odpo-
vídá úrovni základní sazby ČNB navýšené 
o osm procentních bodů. Sazba úroku z pro-
dlení tak od dneška odpovídá 11,75 procen-
ta. Tato sazba bude určující pro celé první 
pololetí 2022. Určující pro první pololetí je 
totiž vždy základní sazba ČNB k 1. lednu na-
výšená o oněch osm procentních bodů. Ur-
čující pro druhé pololetí je zase vždy zá-
kladní sazba ČNB k 1. červenci navýšená 
o osm procentních bodů.
Ve druhém pololetí 2021 činila sazba úroku 
z prodlení 8,5 procenta a byla tedy o 3,25 
procentního bodu nižší, než je ode dne-
ška. V loňském prvním pololetí sazba úroku 
z prodlení představovala jen 8,25 procenta. 
Od roku 2014 se přitom sazba úroku z pro-
dlení pohybovala vždy v pásmu od 8,05 
do 10 procent. Sazba 11,75 procenta je tedy 
suverénně nejvyšší. Dlužníci a opozdilci by 
s tím měli počítat.
Pokud se například v prvním pololetí 2022 
opozdí osoba samostatně výdělečně čin-
ná s úhradou daně z příjmu ve výši 300 ti-
síc korun o měsíc – čili o 30 dní – a bude se 
jí tedy úrok z prodlení započítávat za 27 dní 
(první tři dny prodlení se úrok z prodlení 
neuplatňuje), bude částka úroku z prodlení 
odpovídat 2608 korun. Loni v prvním polo-
letí by to přitom bylo jen 1831 korun, tedy 
o 777 korun méně. 

7) Před inflací jako loni bezpečně
ochrání protiinflační půjčování

české vládě
Do 23. prosince 2021 měli lidé možnost 
upsat v nejnovější emisi spořící státní dlu-
hopisy, Dluhopisy Republiky. V své protiin-
flační variantě představují pro letošek jeden 
z nejlepších bezpečných způsobů, jak úspo-
ry před inflací ochránit. Lidé, kteří si Dlu-
hopis Republiky pořídili v období před Vá-
noci 2020, třeba jako dárek pod stromeček, 
jak doporučovala tehdejší ministryně finan-
cí Alena Schillerová, se loni dočkali úroko-
vé sazby takřka 6,3 procenta. Nejlépe úro-
čené spořící účty bank v ČR přitom nyní vy-
kazují úrok kolem tří procent. Výnos na Dlu-
hopisech Republiky je navíc kvůli pandemii 
osvobozen od daně.
Úrok na protiinflačních Dluhopisech Repub-
liky, které bylo možné upsat loni do 23. pro-
since, se bude letos pohybovat nejspíše ko-
lem šesti procent. Vzhledem k tomu, že ČNB 
nově avizuje ještě výraznější růst inflace, 
a tedy i svého základního úroku, než dopo-
sud, může být úročení Dluhopisu Repub-
liky příštího roku ještě vyšší než šestipro-
centní. Na takové půjčování Fialovu kabi-
netu lidé rozhodně rezignovat neměli, ze-
jména patří-li mezi ty, kteří se svými penězi 
neradi riskují.



04 ilustrační foto zdroj: Pixabay

Cizinec je už zase našinec?
Možný posun v této věci již v Otázkách Václava Moravce 
v České televizi zmínil nový ministr práce a sociálních věcí 
Marian Jurečka (KDU-ČSL). 
Chce o otevření trhu práce jednat s partnery z tripartity, 
aby se dohodl, které parametry ve spolupráci s minister-
stvy vnitra, průmyslu a zahraničí by bylo třeba změnit tak, 
aby byl zajištěn bezpečný příliv pracovníků do nedostat-
kových profesí. Navrhuje zvýšení počtu dlouhodobých víz 
pro lidi hlavně ze zemí bývalého Sovětského svazu, Vietna-
mu nebo Kuby.
„Přijdeme určitě s tím, že budeme chtít teď v příštích, řekněme, 
dvou třech měsících udělat kroky k tomu, abychom bezpečně, 
a to podtrhuji bezpečně a rozumně otevřeli pracovní trh v Čes-
ké republice pro to, abychom pro firmy umožnili příliv zaměst-
nanců a pracovníků ze zahraniční. Protože víme, dlouhodo-
bě víme, že tady máme profese, na které sehnat člověka z Čes-
ké republiky, aby tu profesi šel vykonávat, je takřka nemožná 
věc,“ řekl Jurečka.
„Otevření pracovního trhu je téměř jediná věc, kterou by vláda 
mohla udělat velmi rychle, aby snížila inflační tlaky, aby sní-
žila tlak na naprosto neoprávněný růst mezd,“ citovala ČT ze 
záznamu slova šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu To-
máše Prouzy z loňského prosince.
Samotné zvýšení počtu víz pro dlouhodobý pobyt a podniká-
ní ještě přitom nemá projednáno. „Já chci, abychom o těch ze-
mích, které můžeme označit za bezpečné a nám kulturně blíz-
ké, abychom opravdu ty limity zvýšili,“ řekl. „Řekněme jsou to 
země bývalého Sovětského svazu povětšinou, jsou to země jako 
je Vietnam, jako je Kuba,“ prohlásil Jurečka. Zdůraznil, že bu-
de chtít mít jistotu, že tito lidé opravdu přicházejí na pozice, 
pro které nejsou k dispozici tuzemští uchazeči.

Naproti tomu Jurečkův partner v Tripartitě - předseda Čes-
komoravské konfederace odborových svazů Josef Středu-
la vyzdvihl jednoznačně problém bezpečnosti. „Musíme být 
nesmírně opatrní,“ řekl. Uvedl, že v tuzemsku nyní pracuje 
asi 730.000 cizinců. Přednost by dal situaci, kdy bude česká 
strana lákat zaměstnance z Německa, Británie nebo Irska. 
Podle Středuly by to byla známka toho, že je Česká republi-
ka už vyspělou zemí.
Jurečka prozatím požádal o podrobnou analýzu skladby lidí 
evidovaných na úřadech práce déle než 12 měsíců. „Mě nene-
chává chladným to, když vidím, že tam mám lidi, kteří tam jsou 
víc než 12 měsíců. Musíme řešit to, proč tam máme lidi, kteří ukon-
čili své vzdělání základní devítiletou docházkou nebo nedostudova-
li učební obor,“ dodal závěrem. byznysvcesku.cz

Milan Šáda, 46 let, posunovač u dráhy
Lidi nejsou? Ale jsou! Jen se jim nechce dělat. Takže jsou nalezlý v kaž-
dým teplým kanclu, co jich po republice je, asi jako tady, když nad nádra-
žím řádí sněhová bouřka a posunovači čekaj, až to přejde. Jenže tyhle už 
čekaj třicet roků a dokud je někdo nevyrazí do sloty ven, sedět tam v tom 

teple budou a my ostatní se jim budem skládat na platy a až přijdem večer zmláce-
ný po šichtě, tak si ještě budem stavět barák, protože řemeslníci nejsou. Kdo by dělal 
v horku, zimě, dešti, když má ten teplej kancl, že jo. Proč sem jezděj makat Ukrajinci? 
No, proč? Protože doma nedostanou pomalu ani za tu těžkou dřinu zaplaceno. Asi bu-
de třeba pár let bídy, aby to lidem tady taky konečně došlo, že výsledky se dělaj prací 
a ne kecama a že všichni papíry vyplňovat nemůžeme.

Jindřich Kadavý, 51 let, hudební pedagog a začínající politik
Ve spolkové republice Německo si spočítali, že každý rok potřebují nej-
méně čtyři sta tisíc imigrantů, aby pokryli potřeby pracovního trhu. Dávají 
tak, protože na rozdíl od nás postkomunistických Čecháčků nejsou rasisté 
(mají s tím své tragické zkušenosti), šanci lidem z celého světa a nescho-

vávají se za “kulturní blízkost“. Když jedete do Německa, můžete tam běžně vidět tváře 
lidí celé planety, kteří se tam cítí jako doma, jako Němci a okolí je tak také povětšinou 
bere, snad s výjimkou nových spolkových zemí, ale to je stejná historie jako tady u nás 
na zaostalém, postkomunistickém východě. Doufám, že se dožiji doby, kdy o tom, kdo 
je dobrým Čechem, už nebude ani tady u nás rozhodovat barva kůže a nebo nábožen-
ské vyznání, ale loajalita ke státu a jeho zákonům. Je jedině dobře, že jsme nedílnou 
součástí Evropské unie. Věřím, že její humanistické principy nás ochrání od definitivní-
ho sklouznutí do marasmu bývalého východního bloku. 

Josef Kalina, 67 let, strojní inženýr
Je to zvláštní. Někdy se mi stane, že čtu dva články hned po sobě a ony 
vytvářejí společně zajímavý kontrast nebo souvislost. Kdysi na tom mě-
li dokonce, tuším že v Respektu, postavenou celou rubriku. Stalo se mi 
například právě dnes. Přečíst si v rychlém sledu text o nedostatečné po-

rodnosti Evropanů, pak zde analýzu dopadů nedostatku pracovních sil a zároveň ná-
vrh na dovoz pracantů ze zahraničí, abych se nakonec zase vrátil k původnímu we-
bu, který zkraje psal o vymírání a nyní v ženské sekci kriticky zmiňuje tlačení žen ně-
kterými vládami do mateřských rolí, to vytváří v jednom dojem až jisté schizofrenie. 
Copak ty vcelku jednoduché souvislosti našim zodpovědným nedochází? Minimál-
ně u představitele KDU-ČSL bych to čekal. A nebo se jen bojí jako dnes téměř ce-
lý Západ oněch progresivních woke aktivistů? Těžko říci. Jedno je jisté. Ať už budeme 
dovážet lidi z kulturně bližších nebo vzdálenějších částí světa, rozšiřujeme jejich te-
ritorium a umenšujeme to své. To je celé. Ne, nemám vůbec nic proti téměř žádné-
mu národu na světě. Jen si tak úplně neumím a nechci představit, že ten můj vlast-
ní národ odepíšeme časem jako překonaný konstrukt jenom proto, že nejsme ochot-
ní mít vlastní děti. 

Očekávání ve vztahu k nové vládě a jí slibované změně jsou nejrůznějšího druhu. Jednou ze skupin, 
která po změně také volá, jsou zaměstnavatelé, kteří trpí dlouhodobým nedostatkem pracovních sil. 
Jako možné řešení se nabízí otevření pracovního trhu zahraničním pracovníkům.

Hláška pronesená ústy profeso-
ra Zelí v před desítkami let uve-
dené legendární povídce Mi-
loslava Šimka nabývá v do-
bě povánočních slev zvláštního 
půvabu a někdy, bohužel, i prav-
divosti také v dnešní době.

Lukáš Kovanda
V pondělí začalo první období povánoč-
ních slev. Další velký nápor zákazníků 
pak lez čekat v týdnu od 3. ledna, kdy 
začnou novoroční slevy. Kamenné ob-
chody totiž na 1. i 2. svátek vánoční mu-
sely mít ze zákona zavřeno, jestliže je-
jich plocha činí 200 metrů čtverečních 
a více. Povánoční slevy bývají často vý-
hodnější než slevy předvánoční, napří-
klad ty během akcií typu Black Friday. 
Značný pokles cen lze po Vánocích če-
kat třeba u oděvů. Prodejci se před dal-
ší sezónou musí zbavovat zásob zboží, 
které „neudali“ během adventu.
Poskytnutí slevy, ať už jde o slevu po-

vánoční či novoroční, není důvodem 
k omezení zákazníkova práva zboží re-
klamovat nebo vrátit do čtrnácti dní 
v případě zakoupení online. Ať už zákaz-
ník nakoupí za jakoukoli cenu, vždy pla-
tí, že jí může reklamovat po dobu 24 mě-
síců od převzetí. Výjimkou jsou slevy po-
skytnuté individuálně na vadný kus. Va-
da a sleva musí být v takovém případě 
ovšem explicitně uvedeny na dokladu 
o koupi. Zákazník by však neměl otálet. 
V nejsilnější pozici vůči prodejci je teh-
dy, pokud zboží reklamuje už během šes-
ti měsíců od převzetí. Pokud se totiž v té-
to době vada projeví, má se za to, že exis-
tovala již před zakoupením; bezvadnost 

zboží bude muset prokazovat prodejce. 
Po uplynutí šestiměsíční lhůty už je to 
naopak zákazník, který musí prokazovat  
to, že si vadu nezpůsobil sám.
Obchodníci někdy mohou reklamaci od-
mítat uznat s tím, když zákazník zboží 
zakoupil v akci „X+1 zdarma“. Mohou 
totiž argumentovat, že záruka se vzta-
huje pouze na zaplacené zboží, nikoli 
na darované. Pokud však oba kusy zboží 
od sebe nelze odlišit, jedná se o množ-
stevní slevu a zákazník může reklamo-
vat každý kus zvlášť.
Bezdůvodné vrácení zboží e-shopu 
ve čtrnáctidenní lhůtě po zakoupe-
ní není totéž, co uplatnění zákonného 
práva reklamace. Bez udání důvodu lze 
vrátit jen některé druhy zboží, napří-
klad to, které nepodléhá rychlé zkáze. 
Těžko lze po čtrnácti dnech vracet tře-
ba potraviny nebo květiny.

Lukáš Kovanda, Ph.D. je členem  
Národní ekonomické rady vlády (NERV) 

a hlavním ekonomem Trinity Bank

Josef Kalina, 67 let, strojní inženýr
Smlouvat a vůbec udělat dobrý handl bylo kdysi umění a kdo ho ovládal, 
byl nakonec bohatý a tím pádem i vážený člověk. Mám nepříjemný pocit, 
že toto umění se ze světa poznenáhlu vytratilo a důvodem zdaleka ne-
ní jen zánik už kdysi dávno nepříliš dobře si stojícího cechu handlířů koň-

ských. Ono se nám to obchodování jaksi zprůmyslnilo. Štáby odborníků na marketing, 
a to včetně psychologů ve velkých prodejních řetězcích dnes válcují jakýkoli zákaznic-
ký odpor hned v zárodku s takovou převahou, že celé kouzlo je pryč. Reklama je bom-
bastická, obří a vlastně před ní nelze utéct. Nemám z toho dobrý pocit. Aby byl match 
zábavný, musí být soupeři alespoň zhruba vyrovnaní. A to dnes už k uzoufání nejsou. 
Proto mám rád trhy a malé obchody.

Milan Šáda, 46 let, posunovač u dráhy
Současná přítelkyně je po slevách jak posedlá, někdy se jí už směju, 
ale je fakt, že jí to jednak baví a hlavně dokáže nakoupit kolikrát za ne-
uvěřitelný peníze. Mně by to zabilo trávit dny čtením letáků a pak ho-
diny mezi regálama. Ona je při tom ve svým živlu, tak ji nechávám, ale-

spoň mně zbyde víc na motorku. Ženský tohle maj asi jinak. Teď jsem si na maši-
nu zrovna k Vánocům koupil pár věcí a je pravda, že sem po těch slevách šel ta-
ky. Taky se mi už párkrát stalo, že sem si nakonec koupil blbost jenom proto, že to 
v tý slevě bylo. Ale o tom těm kšefťákům asi jde, ne? Někdy si dám ze zkušenos-
ti už schválně odklad do druhýho dne a pak kolikrát zjistím, že tu věc vlastně ne-
potřebuju.

Jindřich Kadavý, 51 let, hudební pedagog a začínající politik
Práva spotřebitele je jedna z věcí, která odlišuje vyspělý západní svět 
od toho druhého, třetího. Každý se dnes s oblibou otírá o nejrůznější 
administrativní a byrokratické opatření z dílny EU, ale když se pak do-
tyčný chce domoci náhrady škody a nebo jen prostě ochrany před tím, 

aby mu někdo prodal výrobek vadný v lepším případě a v tom horším zdraví či do-
konce životu nebezpečný, to už náhle každý považuje rád za samozřejmost, že je 
to zajištěno, že se o to někdo stará. Možná by se mnozí obdivovatelé Číny a ne-
bo putinovského Ruska divili, kdyby k podvodnému šmejdu při reklamaci obdrželi 
na tamním trhu ještě pár ran holí a nebo dokonce kulku do zad.

Nechci slevu zadarmo!

Podle ministra zemědělství Zbyňka Ne-
kuly (KDU-ČSL) by se měl také zásad-
ně změnit vliv vlastníků na stav jimi 
vlastněné půdy. V prohlášení nového 
kabinetu k tomu je uvedeno: „Novelou 
zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu převedeme zodpovědnost za stav 
krajiny na ty, kdo v ní hospodaří. Podpo-
říme soukromé vlastníky, myslivce, včela-
ře, spolky atd., aby sázeli stromy, zaklá-
dali krajinné prvky a pečovali o soulad 
zemědělství a ochrany přírody,“.

V plánu má také vláda vybudovat 
dobrovolný rezervní fond na podporu 
zemědělců v případě přírodních kata-
strof. Současná praxe je přitom tako-
vá, že vláda schvaluje jednotlivě kaž-
dou podporu, jako například kompen-
zace za ovoce zničené mrazem. Pro-
středky uložené do fondu by pak nově 
měly být nákladovou položkou.
Další změnou oproti minulé vládě je 
příslib zmíněný v koaličním prohláše-
ní, kde se uvádí, že další Program roz-

voje venkova bude spolufinancova-
ný ze strany ČR minimálně stejně ja-
ko doposud. Odcházející kabinet při-
tom předpokládal spolufinancování 
na projekty z EU ve výši 65 procent. 
V současnosti jde o 35 procent.
V plánu má nová vláda dávat roč-
ně alespoň tři miliardy korun na po-
zemkové úpravy. Dalším bodem jejich 
úvah je pak revize meliorací a zvyšo-

vání kvalit zemědělského školství.
Neméně zajímavým a zároveň no-
vým bodem je nápad na ustavení stra-
tegického investičního fondu,  pro-
střednictvím kterého by mohli doda-
vatelé kupovat podíly ve zpracovatel-
ských firmách. „Podpoříme zkracování 
odbytových řetězců. Budeme zemědělce 
motivovat k tomu, aby suroviny dokáza-
li sami zpracovat a dodat na místní trh 
(obchody, farmářské trhy, prodej ze dvo-
ra),“ zmiňuje vládní dokument.
Důležitá otázka výše investičních do-
tací by měla být řešena tak, že budou 
určeny nadále pro zemědělce, kte-
ří mají v rámci celkových příjmů ty ze 
zemědělské činnosti minimálně ve vý-
ši 30 procent, a to včetně propojených 

podniků. „Nastavíme jasná pravidla 
čerpání a budeme důsledně kontrolovat 
propojení firem čerpajících dotace. Plat-
ba za ekologické činnosti, kterou země-
dělci dostávají ve formě dotací, bude jed-
noduchá, rychlá a efektivní. To vše stá-
le s ohledem na to, jak šetrně ke krajině 
a zvířatům zemědělec přistupuje,“ .
Poměrně velkolepé plány přináší no-
vý kabinet také v oblasti propojení ze-
mědělství a ekologie. Čtvrtina země-
dělské půdy se má do roku 2030 pře-
sunout do režimu ekologického země-
dělství, přičemž minimálně desetina 
má aktivně chránit opylovače a biodi-
verzitu. Konkrétně řečeno, půjde  kla-
sicky o meze, nárazníkové pásy, větro-
lamy nebo úhory. byznysvcesku.cz

Michal Babinec, 46 let, byznysmen
Řepka olejka je krásnou ukázkou toho, jak byrokrati ničí ne-
jenom přirozený trh, ale taky krajinu. Ta nekonečná žluť 
a specifický zápach mi už, s prominutím, lezly krkem. Asi ne-

ní náhodou, že se u nás víc než šedesát pět procent sklizené řepky po-
užívalo k výrobě opěvované biosložky, která, jak se později ukázalo, ne-
ní vůbec ekologičtější. Hlavně, že to chytré eurohlavy v roce 2003 nařídily 
a my jsme to o čtyři roky později odsouhlasili. Kvůli spravedlnosti je tře-
ba dodat, že biopaliva se u nás vyráběla v osmdesátých letech a dotace 
na ně pak roku 1993 prosadil lidovecký ministr zemědělství Lux. Ale on 
se začne dotovat zase jiný zelený nesmysl, o to nemám strach.

Zlaté řepkové lány ztratí část svého zlatonosného kouzla
Dostaly se totiž do hledáčku nové vlády Petra Fialy. Ta se rozhod-
la podle svého programového prohlášení zastropovat dotace 
pro největší farmy a také platby na první hektary. Cílem je ukon-
čit podporu biopaliv první generace a bioplynových stanic, které 
zpracovávají technické plodiny.

Karin Léblová, 40 let, na volné noze
Ačkoliv ze zásady podporuji veškeré ekologické kro-
ky ke zlepšení našich životů, tak řepka si moje srdce pří-
liš nezískala. U nás za domem ji bohužel družstvo sázelo 

snad každý druhý rok a bylo to opravdu úmorné. Když jsem dala sušit 
navenek prostěradla, byla celá žlutá, auto bylo žluté, okna byla žlutá. 
Podle mě to museli také stříkat nějakými jedy, protože syn sousedky 
si v řepce hrál na indiány, a pak měl hlavu jako meloun a nemohl dý-
chat. Navíc je prý jedovatá pro zvěř. Pokud se tedy čtvrtina zeměděl-
ské půdy přesune do ekologického zemědělství, které bude ekolo-
gičtější než řepka sloužící ekologii, bude u mě mít veliké plus.

Erik Hrachovec, 27 let, vedoucí oddělení datové analýzy
Tak zářivou žlutou, takřka zlatou barvu bych řepce zrovna nevy-
čítal. Je to můj milovaný odstín žluti. Některé barvy mám sice rád 
tlumené či pastelové, ale u žluté dávám právě přednost výraz-

né zářivosti. Její prospěšnost nedokážu příliš posoudit. Jednou jsem použil ře-
pkový olej při vaření a jednalo se o fatální omyl. Ani vzdáleně to nepřipomínalo 
delikatesní olej z brusinkových semínek, který mě uchvátil. Rozhodně bych ne-
dosuzoval využívání řepky jako biopaliva, byť se tento pokus nezdařil. Musíme 
to chápat jako mezistupeň na cestě k lepšímu zítřku. Uvidíme, jak to vyjde s bi-
opalivy třetí generace vyráběných z řas. U nás by s tím mohl být trochu pro-
blém, ale když díky dotacím uděláme z některých údolíček rybníčky, proč ne.
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Michal Babinec 
46 let,
byznysmen

Milan Šáda
46 let, 
posunovač u dráhy

Nikola Spurná
30 let,
prodavačka

Karla Bernášková 
38 let, 
učitelka
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Ti zprostředkovatelé, kteří budou mít v úmyslu 
ve svém podnikání pokračovat, budou nuceni po-
dat žádost o novou registraci v období od 1. čer-
vence do 30. září. Novela energetického zákona to-
tiž vstoupila v platnost začátkem letoška a přináší 
krom zmíněné přeregistrace od poloviny roku také 
větší ochranu zákazníků na trhu s energiemi, kde 
některá pravidla platí již ihned..
Doposud prakticky nijak neregulované podniká-
ní se tak nově dostává pod dozor Energetického 
regulačního úřadu. Energetickým zprostředkova-
telem je od 1. ledna 2022 už každý, kdo zajišťuje 
sjednávání, změnu nebo zrušení smlouvy o dodáv-
kách energií. Není přitom rozhodující, pro koho ta-
kovou činnost vykonává. Je lhostejné, jestli se jed-
ná o smluvní vztah k odběrateli nebo dodavateli. 
Pro to, aby byl dotyčný nově definován jako zpro-
středkovatel, postačí, aby se na obstarání smlouvy 
či podpisu jakkoli podílel. Háček a jisté nebezpečí 
je ovšem v tom, že k 1. lednu se zprostředkovatelé 
vykonávající činnost dosud v režimu živnostenské-
ho zákona ještě nemusejí registrovat podle ener-
getického zákona. Tato povinnost pro ně bude pla-
tit až od druhé poloviny roku, což těm nepoctivým 
může do značné míry poskytnout právě ono půl-
roční “zhasnutí“.
Také registr zprostředkovatelů bude veřejně pří-
stupný až od druhé poloviny roku. Jenže zapsat 
se do něj navíc nebudou muset všichni. Výjimka 
se například bude týkat těch, kteří působí přímo 
pod hlavičkou již licencovaného dodavatele energií 

a který za ně tak ponese plnou odpovědnost. Stej-
ně tak registraci nebudou potřebovat ani ti, kte-
ří například pouze pomohou s uzavřením smlou-
vy příbuzným.
Není ale vše ztraceno, respektive o půl roku odlo-
ženo. Tam, kde novela energetického zákona za-
číná platit okamžitě, jsou podmínky platné pro 
zprostředkovatelské smlouvy nebo smlouvy o do-
dávkách energií uzavřené přes zprostředkovate-
le. „V oblasti smluv je novela takzvaně nepřímo retro-
aktivní. To znamená, že od 1. ledna mohou spotřebite-
lé vypovědět zprostředkovatelské smlouvy bez jakého-
koliv postihu, i pokud by šlo o smlouvy uzavřené před 
tímto datem. Pokud tedy někdo právě bojuje s ener-
getickým šmejdem, kterému například podepsal při-
hlášku do energetické aukce už minulý rok, teď mů-
že zprostředkovatelskou smlouvu bez sankce vypově-
dět,“ vysvětlil člen Rady ERÚ Ladislav Havel. Co je 

snad nejdůležitější, tak to, že navíc veškeré, i starší 
smlouvy uzavřené se zprostředkovateli, musejí spl-
ňovat nové zákonné podmínky, jinak se automatic-
ky stanou neplatnými, a to bez toho, aniž by je ně-
kdo vypovídal.
Jako další zbraň boje proti energetickým šmejdům 
navíc bude od druhé poloviny roku možné na ERÚ 
řešit také spory o splnění povinnosti ze smlouvy 
se zprostředkovateli mimosoudní cestou, což mů-
že být pro běžného spotřebitele snazší a dostup-
nější cesta.
„Nová zákonná ustanovení pomohou nám a přede-
vším spotřebitelům. Energošmejdi tu za několik let 
zneužili důvěry desetitisíců spotřebitelů, kteří mís-
to levného dodavatele skončili s pokutou. Počítejme 
ale s tím, že samotný registr vše nevyřeší. Zprostřed-
kovatele jsme doteď nemohli kontrolovat ani pokuto-
vat, takže nemáme zákonný důvod, proč je rovnou 
při registraci odmítnout. Těm nepoctivým jejich neka-
lé jednání budeme muset teprve prokázat. Proto žádá-
me spotřebitele, aby zatím byli obezřetní, než se situa-
ce skutečně zlepší i ve spotřebitelské praxi,“ řekl velmi 
otevřeně předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.
V neposlední řadě novela přináší mnoho dalších 
dílčích změn. Za zaznamenání rozhodně stojí na-
příklad ta, že dodavatelé energií například budou 
muset informovat zákazníky adresně o cenových 
změnách. Pouhé zveřejnění na internetu už sta-
čit nebude. Pokud by tak neučinili, nebudou smět 
vstoupit změny v vůbec v platnost.
 byznysvcesku.cz

Konec řádění energo-šmejdů
a nebo mají ještě půl roku „zhasnuto“ na své nekalé praktiky?

Alexandr Gonda, 49 let, finanční makléř
Není tak docela pravdou, že doteď 
bylo podnikání energetických zpro-
středkovatelů nikým a ničím nesváza-

né. Energetický regulační úřad měl totiž ze zákona 
za úkol nejen regulaci cen, ale také ochranu zájmu 
zákazníků a spotřebitelů, šetřit soutěžní podmín-
ky, spolupracovat s Úřadem na ochranu hospodář-
ské soutěže a vykonávat dohled nad trhy v ener-
getických odvětvích. Jak to vypadalo v praxi, je věc 
jiná. Ačkoliv se povětšinou vyhýbám politickým 
otázkám, tak si neodpustím připomenout, že býva-
lý premiér Mirek Topolánek svého času prohlásil, 
že ERÚ „má ohromný rozsah pravomocí“, a ozna-
čil ho „neodvolatelné a nikomu neodpovídající mi-
nisterstvo energetiky“. Je poněkud pikantní, že ta-
ké poslanci ODS hlasovali pro novelu, která mu dá-
vá další, ještě větší kompetence.

Milan Šáda, 46 let, posunovač u dráhy
Jak to řek Švejk: „Regulace, vy kluci pi-
tomí, musí bejt. Jinak byste lezli po stro-
mech jako vopice!“ To je velký moud-

ro. Ta regulace měla bejt už dávno. Nebyla, a tak ně-
který lezli po stromech a dělali, co se jim zlíbí. U nás 
v hospodě si žádný šmejdi ani neškrtnou, uděláme 
s nima krátkej proces. Proč to nešlo ve státě? Já vám 
řeknu proč: Protože to někomu vyhovovalo. Některý 
panáčkové z toho určitě měli slušný prachy a tak nic 
neviděli a neslyšeli. Teď se najednou probudili. No, 
aspoň to. Ale stačilo, aby si zašli mezi normální lidi, 
a ti by jim dávno poradili, jak se na to musí. A nebo si 
mohli přečíst tu knížku od Švejka.

Jindřich Kadavý, 51 let, hudební  
pedagog a začínající politik
I když se jedná o zákon Babišovy vlá-
dy, je to rozhodně dobrý krok, kte-

rý nás zase o kousek přibližuje civilizovaným ze-
mím. Jen je škoda, že při hlasování neprošly někte-
ré kvalitní pozměňovací návrhy Čtyřkoalice, omlou-
vám se, mám pochopitelně na mysli Spolu. Ale 
i na tomto poli je před námi ještě velký kus práce. 
V Německu na vše dohlíží Bundesnetzagentur, což 
bych přeložil jako Spolková síťová agentura. Ta ne-
má na starost pouze trh s elektrikou a plynem, ale 
navíc i telekomunikaci, poštu a dráhy. To je pocho-
pitelně rozumné, protože když je jeden stát, měl by 
být i jeden úřad. Snad k podobné prospěšné ku-
mulaci moci dojde i u nás.

Zdá se, že nakonec nebude platit ani jedno ani druhé. Připravovaná regulace energetických zprostředkovatelů, kterou od letoš-
ního roku zavádí novela energetického zákona, začne sice platit až v druhé polovině roku, některé významné změny na ochranu 
spotřebitelů ale vstupují v platnost okamžitě.

Lukáš Kovanda
Ještě před necelými deseti lety se obědo-
vé menu všude v republice, i v Praze, ve-
šlo pod stovku. V roce 2013 vyšlo v Pra-
ze obědové měnu průměrně na 98 ko-
run. V krajských městech stálo v té době 
menu vesměs méně než 90 korun. Ce-
lorepublikově tak menu stálo průměrně 
ani ne 85 korun. Loni však již menu ce-
lorepublikově vyšlo v průměru na více 
125 korun, plyne z údajů portálu menic-
ka.cz. Za uplynulých osm let tak obědo-
vá menu zdražila o zhruba 50 procent. 
Za pozornost stojí, že průměrná cena 
menu v Praze stoupla za osm let, od ro-
ku 2013, „pouze“ o necelých 37 procent, 
tedy méně, než odpovídá celorepubliko-
vému průměru. V metropoli je totiž me-
zi restauracemi větší konkurence, ale ze-
jména roste v Praze průměrná mzda po-
maleji než celorepublikově.
Mezi třetím čtvrtletím 2021 a třetím 
čtvrtletím 2013 vzrostla průměrná mzda 
v Praze o 41 procent, zatímco celorepub-
likově o 51 procent, plyne z údajů ČSÚ. 
Většina republiky tedy v uplynulých os-
mi letech stáhla výdělkový náskok Pra-
hy. To souvisí s dramatickým zvyšová-
ním minimální mzdy, které přilepšuje 
znatelněji nízkopříjmovým vrstvám, za-
stoupeným spíše v oblastech mimo bo-

hatá města Prahu či Brno. Naopak na-
příklad ve finančnictví nebo peněžnictví 
výdělky, ač průměrně poměrně vysoké, 
v uplynulých letech zase tolik nerostly. 
Výrazněji si přilepšovali třeba manuální 
pracovníci v průmyslu, sociální pracov-
níci, pedagogové nebo zdravotníci. Te-
dy profese, které jsou rovnoměrněji než 
finančníci, soustředění zejména v Pra-
ze, rozloženy celorepublikově. I proto 
republika jako celek náskok Prahy sta-
hovala.
V Praze loni menu vyšlo na více než 134 
korun, na Karlovarsku, z daného hledis-
ka v nejlevnějším kraji, vyšlo ani na 110 
korun.
Výrazné zdražování poledního menu bu-
de v době rapidní inflace a očekávaného 
poklesu reálných příjmů, který Česko le-
tos čeká poprvé právě od roku 2013, řa-
dě lidí důvodem, aby dali přednost pří-
pravě pokrmu k obědu už doma. Naučila 

je to pandemie. Ten trend je patrný také 
v jiných evropských zemích. Ve své loň-
ské studii jej analyzuje dokonce i Evrop-
ská centrální banka.
Lidé se během pandemie (znovu)nauči-
li obstarávat si řadu věcí svépomocí či 
v rámci domácnosti, ať už jde o přípravu 
jídla k obědu nebo třeba o ostříhání. Ne-
ní to tedy jenom o popandemickém zdra-
žování, ale také o celkové změně spotřeb-
ních návyků, kterou pandemie způsobila. 
Zdražování jídla ovšem tuto změnu návy-
ků podporuje a umocňuje.
Jídla v restauracích zdražují a zdražo-
vat budou i nadále kvůli rostoucím ce-
nám energií, kvůli nedostatku vhodné 
pracovní síly, kvůli zdražování základ-
ních surovin pro přípravu pokrmů, ale 
i třeba z důvodu růstu cen nemovitostí 
a zvyšování nájemného. Při ceně menu 
v průměru kolem 140 korun už restau-
race zjistí, že dále cenu příliš navyšo-
vat nemohou, neboť by jim to vzalo až 
příliš zákazníků. Letošní rok tak pro řa-
du z nich bude složitý. Svým způsobem 
i tento rok budou splácet účty za pan-
demii, přičemž zhruba patnáct procent 
gastro provozoven může zkrachovat či 
jinak ukončit činnost.

Lukáš Kovanda, Ph.D.   je členem  
Národní ekonomické rady vlády (NERV) 

a hlavním ekonomem Trinity Bank.

Karin Léblová,  
40 let, na volné noze
Průmyslově, případně hro-
madně připravované jídlo má 

svá negativa. Já bych osobně byla velmi 
pro změnu stravovacích návyků naší spo-
lečnosti. Domácí jídlo má úplně jiné hodno-
ty pH i celkovou kvalitu. Potud by to byl jed-
noznačný přínos, nehledě na vztah k člově-
ku, který vám jídlo do práce případně chys-
tá, na vnitřní energii, se kterou to dělá, když 
na vás u toho myslí a tak dále. Jen jedním 
si nejsem jistá. Já manželovi ne sice každý 
den, ale často jídlo s sebou připravuji. Jen-
že je fakt, že jsem doma s dětmi, mám na to 
víceméně čas a odpovídá to jakési naší do-
mácí dělbě práce. Toto nemá a nebude mít 
každý. Abychom se namísto cestou pro-
spěšné alternativy ve stravování nakonec 
nevydali spíš k tomu, že našimi obědy se 
stanou chemické bagety z automatů v prů-
chodu. Proti nim už je lepší snad úplně vše.

Josef Kalina,  
67 let, strojní inženýr
Nikdy nezapomenu, jak jsem 
v čerstvě porevoluční době 

vyrazil do Vídně a úplně nejvíc ze všeho mě 
tam fascinovaly cukrárny a kavárny plné dů-
chodců. Ti lidé měli zjevně na to, strávit zby-
tek svého života popíjením kávy a konzu-
mací Sacherova dortu uprostřed té pozlace-
né nádhery. Neméně fascinující bylo, jak mi 
došlo až později, že většina z nich netrpěla 
nadváhou, což ovšem na věc vrhá jiné svět-
lo jen částečně. Ten spor je s trochou nad-
sázky starý jako naše mladá demokracie. Je 
základním lidským právem každého pracu-
jícího najít si na každém rohu lacinou knajpu 
s více či méně ošizeným jídlem? Má každý, 
kdo nechce pracovat ve výrobě mít šanci 
otevřít si onu knajpu a namísto mistra a kon-
trolora kvality šidit daně, hygienu a zejména 
své zákazníky něčím často dosti strašlivým? 
Úmyslně nadsazuji, trh by si měl umět pora-
dit, ale například já se po letech dopracoval 
do stádia, že do běžných hospod prakticky 
nechodím nikoli proto, že bych si to nemo-
hl dovolit, ale poněvadž je mně po tamních 
jídlech obvykle nedobře až přímo zle. Takže 
nevím. Není to vlastně dobrá zpráva?

Michal Babinec,  
46 let, byznysmen
Je třeba říci naplno jed-
nu věc. Každý produkt, kte-

rý má své zákazníky, si najde i své po-
skytovatele. Jestli tady existuje poptáv-
ka po laciném jídle a ne každá firma je 
schopna, ochotna provozovat svou vlast-
ní závodní jídelnu, bylo by špatně, aby 
jen díky přebujelé byrokracii, regulacím 
apod. přišel celý segment na buben. Pro-
tože těch patnáct procent zaniklých bu-
de přesně tato část trhu. Tj. provozovate-
lé, kteří se už teď léta pohybovali na hra-
ně rentability, ale zároveň to umožňovalo 
nějak žít jim i jejich zákazníkům. Nemu-
sím být nadšený z kvality běžně nabíze-
ných menu, nemusím si je ani dávat, ale 
jestli jeden z dalších mnoha dopadů loc-
kdownů, vládních restrikcí a zelené po-
litiky EU bude zánik dostupnosti laciné-
ho jídla, zakládáme si v kontextu všeho 
dalšího jednoduše na problém. Tyto věci 
jsou často velmi jemně propojeny i s pra-
covním trhem, ochotou pracovníků v nej-
méně žádaných profesích v profesi se-
trvat atp. Pozor na to, jídlo je základní ži-
votní potřeba a přímo souvisí s pocitem 
ze života. Nejeden režim padl na špat-
ném zásobování, nedostatku jídla. To vě-
děl ostatně i ten bolševik.

Milan Šáda,  
46 let, posunovač u dráhy
Jojo, už je to tady. Ráno mi 
stará nachystá náhražko-

vý kafe do bandasky a v poledne, jak 
zahoukaj, donese k plotu fabriky trochu 
ohřátejch brambor ze včerejška a kus 
flákoty, co vyprosila na řezníkovi a utrh-
la ji od huby harantům. Spolknu to na-
rychlo na trávě mezi kolejnicema… Jas-
ně, přece nám dělňasové nebudou vy-
sedávat po hospodách v době oběda, 
to je přece pro úředníky, pro lepší lidi, že 
jo?! Jen tak dál, tohle už fakt dlouho tr-
vat nebude.

Pane hostinský!
Džbán vody a skývu chleba k tomu, prosím!
Komu by snad podobná objednávka připomínala filmové pohádky a nejrůznější chudé pocestné v ro-
li hlavních hrdinů, měl by vědět, že obědová menu zdražila v uplynulé době o 50 %, v krajích víc než 
v Praze. Hrozí tak krach odhadem 15 % restaurací.
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Vodovody Přivaděče Kanalizace

Úpravna vody Vodojemy Čistírna odpadních vod

Významné naplánované investice:

ŠEST ÚPRAVEN VODY, JEDENÁCT ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD ČI DEVĚT VODOJEMŮ  TO JE JEN ZLOMEK Z CELKOVÉHO POČTU 
OBJEKTŮ, DO JEJICHŽ OBNOVY ČI MODERNIZACE BUDE V LETOŠNÍM ROCE SKUPINA SEVEROČESKÁ VODA INVESTOVAT. NAVZDORY 

NEPŘÍZNIVÉMU RŮSTU PRAKTICKY VŠECH NÁKLADOVÝCH POLOŽEK SE I V ROCE 2022 PROSTŘEDKY NA INVESTICE A OPRAVY 
V ÚSTECKÉM A LIBERECKÉM KRAJI OPĚT PODAŘILO NAVÝŠIT, TENTOKRÁT O STO MILIONŮ KORUN.

Vodu upravujeme
v 63 úpravnách

Pitnou vodu 
shromažďujeme 
v 965 vodojemech

Pitná voda
k vám teče ve 
vodovodech o délce 
9 077 kilometrů

Odpadní vodu 
čistíme ve 

187 čistírnách

Odpadní vody tečou
v kanalizaci dlouhé

4 045 kilometrů

Odpadní vodu
odvádíme
kanalizací
od 943 tisíc
obyvatel 

149 mil. Kč
11 staveb

77 mil. Kč
9 staveb

238 mil. Kč
6 staveb

1,1 milionu
obyvatel

zásobujeme 
pitnou vodou

Litoměřice

Ústí 
nad Labem

Děčín

Varnsdorf

Roudnice 
nad Labem

Česká Lípa

LiberecNový Bor

Lovosice

Litvínov

Teplice

Chomutov

Kadaň

Žatec

Louny

Jablonec
nad Nisou

Most
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V letošním roce také budou pokra-
čovat nebo se dokončí velké inves-
tiční akce, jako je třeba odkanalizo-
vání Kokonína u Jablonce nad Nisou, 
rekonstrukce úpraven vody v Brní-
kově či Vrutici a čistírny odpadních 
vod v Železném Brodě, na kterou 
jde z letošního plánu 50 milionů ko-
run. Mezi nové významné akce roku 
2022 v liniových stavbách patří tře-
ba rekonstrukce přivaděče Libíč–Ro-

veň v Libereckém kraji za 78 milionů 
(v plánu investic pro letošní rok je 30 
milionů) nebo rekonstrukce přivadě-
če Postoloprty–Březno, která si vyžá-
dá téměř 12 milionů korun. Vodovod-
ní síť se bude rekonstruovat v pěti 

desítkách měst a obcí v obou krajích 
– ty největší investice začnou napří-
klad v Ústí nad Labem, Liberci, Mos-
tě, Jetřichovicích nebo na Žatecku. 
Rekonstrukcí projde také devět vodo-
jemů, mezi nimi například vodojem 

na Kočkově v Ústí nad Labem (25 mil. 
Kč z toho přibližně 10 mil. Kč v ro-
ce 2022). Na rekonstrukce kanalizač-
ní sítě je určeno téměř půl miliardy 
korun, které jdou na sedmdesát ak-
cí třeba na Českolipsku, ve Šluknov-

ském výběžku, na Litoměřicku, Ús-
tecku či Chomutovsku. „V letošním ro-
ce se prostředky na investice a opravy 
opět podařilo navýšit, tentokrát o sto 
milionů korun, a to navzdory nepříz-
nivému růstu prakticky všech náklado-
vých položek. Cílem společností skupiny 
Severočeská voda je co nejintenzivněj-
ší a nejefektivnější obnova a moderni-
zace majetku, o který pečují,“ doplňuje 
mluvčí SVS Mario Böhme. (od dop.)

Strategické investice vodohospodářů
ze skupiny Severočeská voda v roce 2022

V roce 2022 se investice do vodárenské infrastruktury v Ústeckém a Libereckém kraji vyšplha-
jí na 1,89 miliardy korun. Z toho 1,52 miliardy představují náklady na strategické investice a obnovu 
majetku Severočeské vodárenské společnosti, dalších téměř 377 milionů pak vynaloží Severočeské 
vodovody a kanalizace na jednotlivé opravy.
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Proč slepice nenesou?
Nehledejte za tím žádné tajemství, i ony mají své dny

BEJVÁVALO...

Specialista na bezpečnostní 
systémy a IT technologie

S námi je vaše
budoucnost bezpečná.

+420 545 536 111 • info@fides.cz

Jsou s námi po staletí. Jejich divocí před-
kové žili v lesích v jihovýchodní Asii 
a v domestikované podobě se s nimi 
v Evropě setkáváme už v sedmém stole-
tí před naším letopočtem. Ve středověku 
slepice volně pobíhaly na dvorku statků, 
šlechta je chovala v parcích jako okras-
nou zvěř. První intenzivní chovy slepic 
pak začínají koncem 19. století. V součas-
né době se celosvětově chová téměř dva-
cet čtyři miliard slepic.
Ten, kdo přišel se slepicemi blíže do sty-
ku, možná sám zpozoroval nebo se do-
zvěděl, že slepice nemusejí vždy snášet 
stejně. V prvním snůškovém cyklu, kte-
rý začíná ve dvacátém až třicátém týdnu 
věku, snesou slepice za vhodných pod-
mínek téměř každý den jedno vejce. Dru-
hým rokem bývá produkce vajec něco ko-
lem osmdesáti procent a třetím rokem 
dosáhne pokles snůšky přinejmenším tři-
cet až čtyřicet procent. Nosnost slepic se 
tedy postupem času zpomaluje a v do-
mácích chovech končí někdy pátým až 
sedmým rokem života. Pro zajímavost 
dodejme, že nejstarší slepice se podle 
Guinnessovy knihy rekordů dožila neuvě-
řitelných dvaadvaceti let. 
Prvním faktorem, který ovlivňuje snůš-
ku, je tedy věk slepice. Další přirozeně 
danou příčinou, třebaže dočasnou, je tzv. 
přepeřování, čili výměna peří. Dochá-
zí k ní zhruba jednou ročně, kdy po deví-
ti až deseti měsících snášení nastává pře-
stávka. K výměně peří potřebuje slepice 
více energie, což se promítá do množství 
snesených vajec. Buď přestane zcela sná-
šet, nebo se intervaly mezi snášením va-
jec vejci prodlouží. Přepeřování obvykle 
nastává koncem podzimu.

Slepicím obecně nesvědčí teplotní výkyvy, 
případně příliš velké teplo a ještě více zi-
ma. To samozřejmě neplatí v případě vel-
kochovů, kde je zaručena poměrně stabil-
ní teplota. Pokles počtu snášených vajec lze 
pozorovat již při dlouhodobějším poklesu 
teploty pod 10°C i například v období mě-
síce dubny, kdy se denní teploty často vý-
razně střídají.
Snůšku ovlivňuje rovněž stres slepice, kte-
rý obvykle souvisí se změnou prostředí, pří-
padně s prostředím samotným. Proto by 
měla mít zaručený alespoň minimální ži-
votní prostor, kde bude co nejméně ruši-
vých podnětů. Prostředí musí být pocho-
pitelně i relativně čisté s potřebným přísu-
nem vzduchu.
K pohodě slepic přispívá i kvalitní a roz-
manitá strava. Z důvodu malého množ-
ství krmení dochází k bojům slepic „o zr-
no“. Náhlé změny v druhu či kvali-
tě a množství krmiva se mohou odrazit 
na velikosti snůšky. Druhou krajností je 

pak překrmování, které způsobuje nad-
měrné tloustnutí, a nejednou končí i na-
prostým zastavením snášením vajec.
Slepici navíc může postihnout tzv. kvoká-
ní, kdy se v ní projeví pudy a pod jejich 
vlivem sedí denně na vejcích, a to i neo-
plodněných. V tomto období, které větši-
nou samo po třech týdnech přejde, slepi-
ce další vejce nesnáší.
Slepice může samozřejmě trpět nějakou 
chorobou, nejčastěji parazitární povahy, 
která způsobuje pokles či zastavení snůšky. 
Mezi vnější parazity v této souvislosti patří 
zejména čmelík a všenka.
I když mnohdy přistupujeme k vejcím jako 
k jakémukoliv jinému produktu, s nímž se 
setkáváme v regálech prodejen, neměli by-
chom zapomínat, že na jeho začátku nesto-
jí stroj, ale živý tvor. Abychom se mohli tě-
šit jeho „výrobky“, měli bychom mu zajis-
tit alespoň minimální vyhovující podmínky 
a nezapomínat, že i slepice mají své dny.
 Zdenek Zazdil

V záplavě makroekonomických ukazatelů častokrát přehlížíme drobnější jevy, které ovšem mo-
hou i poměrně výrazně ovlivnit hospodaření některých rodin. Ale abychom si ukázali celkový obraz, 
uveďme přeci jen pár čísel. Celková produkce vajec v České republice dosahuje ročně přibližně 2,3 
miliard kusů. Spotřeba je o poznání větší, jelikož se pohybuje kolem 2,78 miliard vajec ročně. Dovoz 
vajec převyšuje zhruba trojnásobně jejich export.

...o c.k. policajtech,
aneb bejvávalo dobře (před stopadesáti lety)

V této rubrice naleznete pravidelně zprávy tak staré, že starší 
už skoro být nemohou. Dali jsme si práci a poctivě prošli všech-
na čísla Národních listů z ledna roku 1872, tedy před 150 le-
ty. Začínáme tématem c.k. policistů, jak o nich tehdejší tisk (ne)
nadšeně referoval. Podle dikce je vidět, že redaktoři Národních 
listů tak úplně nepatřili k fanouškům tehdejších orgánů moci 
veřejné, však posuďte sami:

Připravil Ondřej Smutný

- C. k. policisté pražští ztratili - kuráž. Zmínili jsme se před nějakým 

časem, že c. k. policejní strážníci pražští odhodlali se k neslýchanému 

skutku, že chtěkí „zastaviti práci", pakliže se jim od nového roku 

na denní mzdě nepřidá. C. k. policejní strážníci hovíce si na pryčnách 

a kouříce komisní tabák, měli ovšem dosti kuráž a byli by dovedli 

celému světu říci přímo: „Až potud a ani krok dálo! Buď přidáte a nebo 

půjdeme!" Leč když měli svou odhodlanost dokázati také před rytířem 

t.j. před policejním ředitelem rytířem Sedlaczkem von Granthal, 

nemohl žádný ani slova ze sebe vypraviti, nebo kuráž byla ta tam. 

Mlčeli tedy a „náš" rytíř Sedlaczek ráčil ku svým podřízeným pronesti 

velepamátná slova tohoto smyslu: „Za takovou nespokojenost buďtež 

exemplárně potrestani." Rozumí se samo sebou, že jim po těchto slovech 

od nového roku ani halíře nepřidáno, naopak přidáno jim ještě „práce“, 

neboť od nového roku musí každou hodinu tři muži státi na tak zvaném 

„lampen-postu" na strážnici.

- C. k. policista a cizí klobouk. Dělnická beseda smíchovská uspořáda-la dne 6. ledna taneční zábavu ve svých místnostech, kam náhodou neb zúmyslně, ač nikým nepozván, dostavil se také jeden nadstrážník c. k. policie v civilním obleku. Bavil se svým spůsobem nějaký čas, vtipko-val, atd. Když však členové besedy poznali, kdo vlastně je, měl se c. k. strážník k odchodu. V „chvatu,“ v jakém se stalo, nechal nad svou hla-vou visící ošumělý klobouk viset, a vzal s okna pěkný klobouk jisté-ho inženýra. Ve dveřích však vlastník klobouku c. k. strážníka zasta-vil, žádaje, aby mu klobouk vrátil, leč strážník stál stále na svém, že má „svůj“ klobouk. Teprv když i jiní přesvědčili ho o opaku, počal stráž-ník křičeti, že se nedá, že tam není sám, že má ještě čtyřicet policistů venku, atd. Vyraziv ven počal pískati, avšak svých „čtyřiceti soudru-hů,“ ba ani jednoduché hlídky - nedopískal se, a dal se pak sám na útěk. V poslední době registrovali jsme několik případů, kdy obecenstvo ne-mohlo dovolati se c. k. policejní stráže bezpečnosti. V tomto případu však volal a pískal c. k. policejní nadstrážník, kterýž přece zná všechny modulace známého pískání policistův, leč ani ten, ačkoliv měl v záloze „čtyřicet soudruhů,“ nemohl se nikoho dovolati. Jakž pak tedy, když píská a volá laik, kterému se hned tak brzo neporozumí?!

Člověk si hned vybaví ikonického tajného policistu Brettschneide-
ra ze Švejka. Ale i c.k. policisté měli podobná trápení s valorizací 
mezd, jako ti dnešní. O tom (a opět o jejich odvaze) pojednává člá-
nek třetí, pro dnešek poslední:

Jak vidíte, trochu jiná čeština, jiný pravopis, ale jinak si podob-
ně „rozhořčený” článek umíme představit i z dneška. Zde jsou pá-
ni policisté velmi odvážní. Co se ale stane, když jich nebude šest-
náct? Pojďme se na to podívat do dalšího článku z poloviny led-
na 1872:

- Spůsoby c. k. policistů. Včerejší „Pol.“ píše v tento smysl: Předevčí-

rem večer byl by na Malé straně občan jeden s kluzkého chodníku spa-

dl do sklepa, jehož otvor nebyl zahražen. Spamatovav se ze svého lek-

nutí, připomenul, asi deset kroků od místa toho stojícímu c. k. stráž-

níku bezpečnosti, proč si co veřejný orgán podobných věcí nevšímá. 

Policista však odpověděl: „Do toho mi nic není, od toho jsou zde do-

mácí páni, stěžujte si komisariatě.“ Občan odebral se na to na policej-

ní strážnici, kde nalézalo se asi 16 policistův a několik za džbánky s pi-

vem sedících ženštin a vypravoval, co se mu přihodilo. Na slova jeho 

zazněl smích, a jeden z policistů ukázal mu dveře se slovy: „Buďte rád, 

že jste vylez“ Občan boje se, že by ho c. k. policisté násilně mohli vy-

hodit, odešel a jeden z nich práskl za nimi dveřmi. Na to stěžoval si 

u policejního komisaře, kterýž si jeho jmeno - zapsal. Když však opou-

štěl komisariat křičel za ním jeden policista: „Pojď sem, ať ti nafacku-

jem!“ Potud zpráva, kterou zajisté i c. k. policejní ředitel rytíř Sedlac-

zek bude čísti. Co se stane, ovšem nevíme, a také nám do toho nic není, 

avžak nechť c. k. policejní ředitelstvo pražské nestěžuje si více u sou-

du - viz včerejší soudní síň - že „panuje nyní rozčílení mysli proti po-

licejní stráži.“



08
Vydává: Český Metropol, s.r.o., Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1, IČO: 24723291, tel. 775 854 192  ředitel vydavatelství: Ing. Jiří Morštadt, morstadt@e-metropol.eu,  
redakce@e-metropol.eu,  inzerce: inzerce@e-metropol.eu, vedoucí výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafika@e-metropol.eu, www.e-metropol.eu.   
Povoleno MKČR pod evidenčním číslem MK ČR E 17961. Vychází každý měsíc. Distribuce: vlastní Metropol. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.


