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Gabriela
Gášparová:
Love Island  byla zážitek

Téměř tři sta tisíc sledujících má na Instagramu modelka  
a příležitostná dvacetiletá herečka Gabriela Gášpárová. Dívky roku 
2016 jsme se zeptali, co dělá v současnosti a jak vidí svoji budoucnost.

 Pocházíte z Velké Bíteše na Moravě, momentálně žijete 
v Praze. Jaké příležitosti vám nabízí velkoměsto?
V Praze jsem už jednou bydlela. Odstěhovala jsem se po ma-
turitě právě kvůli lepším pracovním příležitostem. Jakmile 
jsem se však přestěhovala, přišel nouzový stav, což bylo hod-
ně náročné, ne tolik po stránce pracovní, ale cítila jsem se 
tu sama, a protože mám velkou rodinu a byla jsem zvyk-
lá kolem sebe mít hodně lidí, byla jsem nešťastná, když 
jsem se poté ocitla sama v Praze. Po půl roce jsem se te-
dy odstěhovala zpět na Moravu. Pak mi ale přišla na-
bídka zúčastnit se reality show Love Island a jelikož 
jsem měla nelehký rok, potřebovala jsem životní změ-
nu, a tak jsem nabídky využila. Po návratu z Kanár-
ských ostrovů jsem se znovu přestěhovala do Prahy, 
ale tentokrát už tu nejsem sama, užíváme si všeho, 
co nám velkoměsto nabízí s mým přítelem, kterého 
jsem potkala právě na Love Islandu a můžu říct, že 
po několika letech jsem opravdu šťastná, Prahu 
jsem si díky tomu zamilovala. 
 Co vás čeká v nejbližší době?
V nejbližší době mě čeká spousta projektů, 
které chci realizovat v rámci sociálních sí-
tí, ale i jiných. Rádi bychom se totiž setka-
li se všemi, kdo nám fandí a denně nám pí-
šou krásné zprávy. Snažíme se tedy napláno-
vat setkání a doufáme, že situace nám takové 
setkání dovolí uspořádat. 
 Čeho byste v životě chtěla dosáhnout?
Pro mě je smyslem života rodina. Doufám, že 
jednou budu mít šťastnou a zdravou rodinu. Co 
se týká kariérních cílů, těch je více a ty si pomalu, 
ale jistě plním. 

 Jak si udržujete postavu?
Nedostala jsem do vínku být od přírody hubená. A v minu-
losti jsem si prošla váhovými extrémy. Poté co jsem ve 14 
letech skoro přestala jíst, táhl se problém se stravou se 
mnou dlouho. Teď jsem vyrovnaná, snažím se nad tím tolik 
nepřemýšlet a stravovat se zdravě, ale s mírou. Snažím se 
mít také hodně pohybu, protože je to dobré jak pro fyzic-
kou, tak pro psychickou stránku.
 Podle diváků reality show Love Island jste byla jednou 
z nejsympatičtějších účastnic. Jak na Kanárské ostrovy 
vzpomínáte?
To je moc milé. Na Kanárské ostrovy mám jedny z nejlep-
ších vzpomínek. Byla to úplně nová zkušenost, zážitek, 
moc jsem si to užila. Nejen, že jsem tam našla lásku, ale 
zažila jsem i spoustu momentů, které bych v normálním 
životě nezažila, od spaní s cizími lidmi v jedné místnosti, 
přes spoustu zajímavých challengí, až po to, že jsme vlast-
ně vůbec nevěděli, co se za minutu bude dít. Ale hlavně 
strávit dva měsíce 24/7 pod kamerami, bez mobilu a jaké-
hokoliv kontaktu s okolím, byl opravdu zážitek. 
 Máte recept na úspěch, jak se v show byznysu prosa-
dit? Co byste poradila svým vrstevníkům?
To opravdu nemám. Já bych nejen svým vrstevníkům, ale 
všem lidem poradila, ať se nebojí riskovat a jestli něco 
chtějí zkusit, ať do toho jdou. Ať nelitují toho, co neudělali. 
 Kterým koníčkům se věnujete? 
Moje práce je mým koníčkem, tedy práce s Instagramem 
a vše, co se toho týká. Miluji tanec, 11 let jsem závodně 
provozovala street dance, takže i teď, když mám nějaký 
splín, zavřu se do místnosti a tančím. Mám ráda pohyb cel-
kově, snažím se pravidelně chodit do fitka. 

Připravila: L. Richterová,  foto: Daniel Šeiner

Už jste navštívili naše 
internetové portály?

www.tydeniky.cz

www.byznysvcesku.cz
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Chvála únavy
Většinou jsme únavu zvyklí vnímat 
jako něco obtížného, jako čáru 
přes rozpočet, minimálně odložení 
plánů. Jenže únava má krom 
stinných i svoje pozitivní stránky. 
Bere síly a to je někdy výhoda. 
Chceme být silní a výkonní, takže 
když přijde únava, děsíme se. 
Cože?! Teď, když potřebuji ještě 
dokončit to či ono? Musím do zítra, 
do konce týdne, měsíce, roku… Ne, 
nemusíš, vlastně nemůžeš, říká ta 
královna naší energie v něčem ne 
nepodobná malé smrti. Alespoň 
pro dnešek, pro tuto noc, víkend už 
to nepůjde. Na rozdíl od smrti lze 
únavu silou vůle oddálit, na čas 
překonat. Jenže stejně jako přijde 
jednoho dne ta zubatá a už nebude 
kam utíkat, stejně tak jedné chvíle 
nabude nad sebesilnější vůlí vrchu 
touha po odpočinku. Je v tom 
jedinečná šance. Šance skončit 
něco, co už možná nedává smysl. 
Někdy, když něčemu obětujeme 
příliš mnoho sil, ztrácíme odstup. 
Štveme se a nevidíme okolo sebe. 
Celý svět se smrskne na více či 
méně vzdálený cíl a my běžíme 
doslova jako o život. Často je to 
dobře a nás po těžkém výkonu čeká 
zasloužená odměna. Někdy ale 
proběhneme bez povšimnutí cílem 
a pádíme bez rozmyslu dál.
Začínám okolo sebe pozorovat 
únavu. Argumenty na obou 
stranách současné hlavní 
společenské diskuze už nebývají 
ani nové, ani převratné. Pár 
zuřivců ještě běží  naplno 
a v jakési křeči snad těsně před 
kolapsem štvou debatu do stále 
vyšších obrátek. Padají slova 
jako za válečného stavu. Zbytek 
závodního pole ale už začíná 
být unavený, otupělý. Možná je 
to dobře. Je to šance přestat se 
hádat, bojovat, dokazovat si, 
závodit. Je to šance zastavit, 
vydechnout, nechat každému to 
jeho a připravit se na běhy další, 
potřebnější.

Petr Voženílek

Stavby  
roku 2021 
Devátý ročník soutěže Stavba Ústec-
kého kraje ovládly Louny, které ob-
sadily hned dvě vítězné příčky. Prv-
ní místo patří Městské plavecké hale 
v Lounech, která získala titul Stavba 
Ústeckého kraje 2021. Druhé místo 
obsadila rekonstrukce objektu kultur-
ního střediska města Chlumec a tře-
tí příčku získal Zelený dům Louny. 
Zvláštní cenu obdržela výstavba Bio-
technologického systému pro čištění 
důlních vod z jámy MR1 Palivového 
kombinátu Ústí. (od dop.)

První byla holčička
Vítězem pomyslných závodů kdo dřív se v Ústeckém kraji stala holčič-
ka Alenka, která přišla na svět v kadaňské nemocnici 1. 1. 2022 v 1:03 
hodin ráno. Narodila se mamince Aleně Česnekové z Postoloprt. Rodi-
čům přijeli poblahopřát hejtman Jan Schiller a jeho náměstek Jiří Kul-
hánek, kteří jim předali finanční dar 30 tisíc korun. Foto: Martin Šíl

SPECIALISTA NA BEZPEČNOSTNÍ 
SYSTÉMY A IT TECHNOLOGIE

Trade FIDES, a.s.

Půl milionu korun pro nadační fond
Zastupitelstvo města Rumburk schválilo na svém prosincovém 
jednání poskytnutí finančního daru do Nadačního fondu Krajské 
zdravotní, a.s., ve výši 500 tisíc korun. Účelem poskytnutí daru je 
nábor nových lékařských pracovníků v oboru vnitřního lékařství 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, pracoviště Rumburk.

Dotační program pro 
začínající podnikatele

„Náš úspěšný projekt, který letos vstupuje 
už do 6. ročníku, bude přes všechny mož-
né překážky i letos pokračovat. V uplynu-
lých letech jsme si zvykli přizpůsobit termí-
ny a podmínky konání tak, abychom niko-
ho neohrožovali, a tak tomu bude i tento-

krát. Svět módy, společenských setkávání, 
podnikání a designu se nezastaví. Horkou 
novinkou letošního ročníku bude rozšíření 
teritoria o dalšího zájemce. K unikátní lá-
zeňské kolonádě v Teplicích, světoznámé-
mu hotelu Imperial v Karlových Varech při-

bude ještě historický hrad Špilberk v Brně, 
které je známé svou dlouholetou veletržní 
tradicí.  Poohlížíme se také po nových tvá-
řích módních návrhářů, kteří by zpestřili 
už tak bohatou nabídku. Všechny tři akce 
prozatím plánujeme na letní měsíce, které 
skýtají dostatek venkovního pobytu. Pro ty 
příznivce módy, kteří se na uvedená místa 
z různých důvodů nedostanou, také přidá-

me další možnosti být přitom - přímé pře-
nosy a další aplikace virtuálního světa tak, 
aby se mohli přidat alespoň na dálku. Ob-
rovský zájem diváků, ale i partnerů, a to 
jak stávajících, tak i nových nás pochopi-
telně těší, ale také zavazuje. Věřím, že se 
našemu týmu podaří zase o něco zvýšit 
laťku jak samotného provedení, tak i ne-
všedních zážitků“. (red.)

Na snímku Daniela Šeinera je producent CFW Jiří Morštadt se stálým hostem 
velkolepé módní show Osmanym Laffitou.

„Poskytnutí finančního daru do Na-
dačního fondu Krajské zdravotní 
chápeme jako další možnou podporu 
města rumburské nemocnici, zejmé-
na pak posílení jejího personálního 
obsazení,“ řekl místostarosta města 
Ladislav Růžička. „Za finanční dar 
vedení města děkujeme, oboustranná 
spolupráce nás velmi těší. Zajištění 
odpovídající zdravotní péče obyvate-
lům Šluknovského výběžku je dlouho-
dobým cílem naší společnosti,“ uve-

dl generální ředitel Krajské zdra-
votní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA. 
„Finanční dar využijeme po vzájem-
né dohodě s vedením města pro ná-
bor nových lékařů v oboru vnitř-
ního lékařství pro rumburskou ne-
mocnici. Učiníme veškeré kroky k to-
mu, abychom mohli poskytnutý dar 
co nejdříve použít,“ doplnil předse-
da správní rady Nadačního fondu 
Krajské zdravotní, a.s., Mgr. Miro-
slav Pajonk. Zdroj: info@kzcr.eu

Maximální částka, kterou lze 
od kraje v rámci dotace zís-
kat, je 200 tisíc korun, mini-
mální pak 50 tisíc korun. Po-
skytnutá dotace může tvo-
řit maximálně 70 % z celkových 
nákladů projektu, zbylých 30 % mu-
sí podnikatel pokrýt ze svých zdro-
jů. Finanční prostředky je možné vyu-
žít na úhradu investičních i neinvestič-
ních nákladů. Podnikatel, který získá 
dotaci, pak musí své podnikání udržet 

minimálně dva roky po vyčerpá-
ní a vyúčtování finančních pro-
středků. Pro usnadnění admini-
strativy spojené s podáním žá-

dosti o dotaci uspořádají pracov-
níci odboru podpory podnikání, 

inovací a transformace pro zájemce 
on-line seminář, během kterého před-
staví správný způsob vyplnění žádos-
ti a ostatních potřebných dokumentů. 
On-line seminář se uskuteční ve středu 
2. února od 14:00 hodin.  (od dop.)

Již posedmé mohou začínající podnikatelé zažádat o dotaci Ústecké-
ho kraje. Vyčleněna je pro ně alokace ve výši 8 milionů korun. Žádosti 
mohou podat od 7. února do 11. března

Czech Fashion Week 2022: Teplice, Karlovy Vary, Brno!
Ani neustále se vzdouvající a zase klesající vlny pandemie jak ve světě, tak i v České republice nezastavily přípravy na letošní ročník velkolepé 
společenské události – módní show Czech Fashion Week.  Její producent Jiří Morštadt redakci přiblížil, na co se můžeme těšit…
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Pracoviště spánkové medicíny v chomutovské
nemocnici významně rozvíjí svou činnost

Vítaný pomocník pro lékaře se soukromou praxí 

Pracoviště spánkové medicíny při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomu-
tov, o.z., postupně rozvíjí svou činnost od roku 2018. V současné době nabízí diagnostiku a terapii poruch 
spánku s dominantním zaměřením na poruchy dýchání ve spánku a poruchy spánku u neurologických 
onemocnění. V loňském roce získal vedoucí lékař MUDr. Kamil Slowik nadstavbovou specializaci ve spán-
kové medicíně a pracoviště získalo akreditaci komplexního spánkového centra.

„Po získání akreditace můžeme bez omeze-
ní provádět komplexní diagnostiku a léč-
bu v celé šíři oboru spánkové medicíny. Ak-
tuálně máme v péči kolem 300 pacientů 
a další rychlým tempem přibývají. V sou-
časné covidové době rozvíjíme především 
telemedicínu. Využíváme všechny dostup-
né technologie, které minimalizují rizika 
nákazy infekcí, ale také zlepšují komfort 
náš i pacientů během diagnostiky i léčby,“ 
říká MUDr. Kamil Slowik.
Pracoviště spánkové medicíny v chomu-
tovské nemocnici se skládá z ambulant-
ní a laboratorní části. Ambulantní slož-
ku představuje spánková poradna pro 
všechny pacienty s poruchami spánku 
nebo bdění a ventilační poradna pro pa-
cienty léčené neinvazivní přetlakovou 
ventilací. Laboratorní část využívá lůž-
ka na standardní stanici neurologického 
oddělení k limitované polygrafii nebo 
offline titraci přetlakové ventilace a dvě 

lůžka na monitorovaném pokoji v rám-
ci neurologické jednotky intenzivní pé-
če k videopolysomnografii nebo online 
manuální titraci přetlakové ventilace. 
Dále mají zdravotníci možnost provádět 
test mnohočetné latence usnutí (MSLT) 
nebo test udržení bdělosti (MWT).
Pracoviště nabízí komplexní diagnosti-
ku a terapii všech poruch spánku. Pri-
mární zaměření je na poruchy dýchá-
ní ve spánku (působnost zahrnuje okre-
sy Chomutov, Most a Louny) a neurolo-
gická onemocnění s vazbou na spánek 
(působností je celý Ústecký a Karlovar-
ský kraj). Do poradny přicházejí paci-
enti s poruchami cirkadiánního rytmu, 
syndromem neklidných nohou, s různý-
mi abnormálními projevy během spán-
ku (například náměsíčnictví či skřípá-
ní zuby) nebo s těžkou a chronickou ne-
spavostí. Od prosince roku 2021 provádí 
specialisté chomutovského pracoviš-
tě odbornou supervizi nad vznikajícím 

pracovištěm nižšího typu v Nemocnici 
Sokolov, odkud budou proudit další pa-
cienti k zavedení odpovídající léčby.
Zásadním krokem ke stanovení správné 
diagnózy je získání detailních informací 
o spánkových návycích, denním režimu, 
psychické i fyzické kondici pacienta. 
Z velké části již tyto informace postaču-
jí k vysvětlení stesků, pro které pacient 
do poradny přichází. Kvalitní anamnéza 
je tedy pro vytvoření pracovní diagnózy 
zcela základní. Další vyšetřovací metody 
jsou voleny na základě stanovené pra-
covní diagnózy – k jejímu potvrzení či 
vyvrácení. Spánková medicína navíc vy-
užívá specializované dotazníky k orien-
tačnímu zhodnocení depresivity, úzkos-
ti, nadměrné denní spavosti, noční ne-
spavosti nebo třeba přítomnosti abnor-
málního chování ve spánku.
Další pracoviště spánkové medicíny má 
Krajská zdravotní, a.s., v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem.

MUDr. Kamil Slowik, vedoucí lékař praco-
viště spánkové medicíny v chomutovské 
nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Pracoviště má akreditaci komplexního spánkového centra. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

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

Zima, hory a sníh
Když jsem byl malý, toužil jsem bydlet na horách. Nechápal jsem, proč se rodiče s námi 
vrací z velebného ticha hor prozářených jiskřícím a pod nohama jemně křupajícím sně-
hem do šedivé, odporné břečky Města. Když jsem se sám stal rodičem, rozhodl jsem se 
s přibývajícími ratolestmi, že budu lepší než moji rodiče a na ty hory se přestěhujeme. 
Zima je totiž svého jména hodna jen na horách a uznáte, že ztratit půl roku (tak dlouho 
tady zima totiž trvá) hrou na něco, co zimou není, nestojí za to.
„Ahoj, máme schůzi cyklospolku, budeme řešit ty nový stezky, přijdeš?“ Telefonuje ka-
marád z Města. „Matěji, nemůžu, my už bydlíme na Horách.“ „A jó, já zapomněl, no to 
je skvělý, to máte asi sníh, co? To bysme za váma mohli přijet, ne? Vezmu kluky a lyže, 
no to je paráda!“ Stojím po kolena, no spíš po pás v závěji před naším domem a vykopá-
vám svůj offroad , abych mohl ráno do práce. Doufám, že přes noc už sníh padat nebu-
de (padal), protože jinak mě čeká ještě jednou to samé, ale potmě. Potím se dílem náma-
hou a dílem rozpaky, jak kamarádovi vysvětlit, aby ještě radši nejezdil. Zatím je to tady 
víc o tom potu a z běžek to není.
Nový kamarád sice nemá vysokou školu a lehokolo, ale zato má náklaďák, několik mo-
torových pil a kontakt na hajného. Bere mě s sebou na samovýrobu do lesa. Já mu po-
můžu, on se se mnou podělí o dřevo. Tak to tady stále chodí a dobře funguje. Můj pra-
covní výkon poznamenává sice série astmatických ataků, ale Mirek je grand, dělí se 
se mnou velkoryse a na nějaký ten kmen nehledí. Nezmrzneme. V půlce zimy, které se 
ve Městě říká předjaří, objevuji kouzlo hořícího černého kamene. Není nutné celou noc 
vstávat a přikládat. Bez ohledu na závěry Kjótského protokolu prohlašuji uhlí za největ-
ší dobrodiní lidstva.
Třetí zima na horách je tou první, kdy se odvažujeme se ženou na chvíli usednout a po-
dívat se na tu nádheru beze strachu, co zrovna topení, voda, komín, uhlí, dřevo a desít-
ky dalších “drobností“, které jsme nikdy předtím víceméně neřešili. Pravda, nemusíme 
nikam jezdit a dokonce ani chodit. Stačí samotný pohled z okna na vlastní stromy a za-
hradu. Žijeme uprostřed krásy a téměř nemáme čas ani sílu ji vnímat. Víc zimy a víc 
sněhu znamená víc námahy a peněz na otop. Sousedka tvrdí, že teď už ty zimy nejsou, 
co bývaly. Začínám si připouštět myšlenku, že globální oteplování je dobrá věc.
Zatím poslední zima je ve znamení pokoje. Leccos už umím, třeba topit v kotli. Ano, 
v tom zakázaném. Nekouří, když se to umí! Ráno se probouzíme do tepla. Zima je za-
tím celkem mírná, iglú děti stavěly pouze jednopatrové. Brblají, že by to chtělo víc sně-
hu. Asi jako všechny děti na světě. Zatracení haranti, alou vyhazovat auto a cesty kolem 
domu, naházet uhlí do sklepa. Chtěly jste hory a zimu, tady je máte! Napřesrok možná 
i na ty lyže dojde.  Petr Voženílek
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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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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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Severočeští vodohospodáři
letos dají téměř

miliardy
na investice1,9 

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

2201_SVS_inzerce_Investice_2022_leden_261x296_Metropol.indd   1 19.01.2022   17:52

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.



inzerce

07

Co nás čeká v roce Jupitera?

Během roku se Jupiter postupně spo-
jí s dalšími čtyřmi planetami, a to 
s Marsem, Neptunem, Uranem a Plu-
tem, a tyto konjukce budou mít ne-
malý vliv na naše počínání. Vliv Jupi-
tera vám umožní být více spokojeni 
sami se sebou, poznat a uvědomit si, 
co dokážete, být si více jistí sami se-
bou i dojmem, jaký děláte na druhé.
Z numerologického hlediska bu-
de tento rok pod vibrací čísla 6 
(2+0+2+2=6), které značí klid, har-
monii a lásku a je také ve společné 
vibraci s Venuší, která je představi-
telkou ženského principu. Obecně to 
značí více šancí a především potře-
by být doma, s rodinou a nejbližší-
mi, a svůj domov si také zvelebovat 
k obrazu svému. Koncové číslo „22“ 
je mystické/andělské číslo, které zna-
mená hlavně ochranu.  V tarotových 
kartách je číslo 6 kartou zamilova-
ných a magické přitažlivosti, proto 
nezadaní mohou v davu doslova zá-
řit a čekat na osudová setkání. V již 
existujících vztazích může dojít k zá-
sadním rozhodnutím, týkajícím se 
především dětí. Cesta k lásce bývá pl-
ná překážek, proto se občas musíme 
něčeho vzdát – pohodlí, návyků, zlo-
zvyků či i jiného vztahu. Pokud lásku 
přijmeme, společně s ní přijímáme 
i své vlastní stíny a zároveň se s nimi 
vyrovnáváme.
V čínském horoskopu převezme 
od 1. 2. 2022 do 21. 1. 2023 vládu 
vodní Tygr, který v západním horo-

skopu představuje Vodnáře. Je to po-
čátek významného životního růstu, 
ve kterém budete pociťovat dostatek 
sil a chuti k prosazování svých přá-
ní a snů. Jednou z hlavních vlastnos-
tí vodního Tygra je charismatičnost 
a síla, ale i agresivita a přecitlivělost, 
je proto důležité najít mezi těmito 
vlastnostmi rovnováhu. 
Uplynulý rok byl plný změn a ten ná-
sledující nebude jiný. Očekávejme 
zdražování, proto bude důležité si ví-
ce než v minulosti hlídat své finanční 
rezervy a reálně si uvědomit svou fi-
nanční situaci a stabilitu. Co se zdra-
ví týče, ve větší míře lze očekávat po-
tíže s pohybovým aparátem, konkrét-
ně dolních končetin. Víc než kdy jin-

dy dejte pozor na úrazy. Počasí nám 
nepřipraví nic šokujícího, zima už ně-
kolik let není to, co bývala a v tomto 
trendu bude pokračovat, léto pak bu-
de horké a suché. Jednou konstantní 
pravdou je, že svět se neustále zrych-
luje a my se musíme přizpůsobit.
V roce 2022 vám přeji hodně zdra-
ví a lásky. Náš život slouží k očištění, 
proto se o to snažte, zbavte se stra-
chu, obav, věřte si. Na vaší cestě ži-
votem vám přeji mnoho šancí. Život 
je úžasný i v tom, že poskytuje dal-
ší šance. Vaše rodina, přátelé a kole-
gové jsou vaším zrcadlem, které jste 
si vybrali a nastavili sami. S láskou 
a pokorou. 
� Ali�Růžičková

První měsíc roku 2022 je téměř za námi a mnozí z nás se ptají, jaký bude a co nám přinese. Na tuto otázku 
jednoduchá odpověď neexistuje – už proto, že svůj život máme v rukou hlavně my sami, ale z astrologické-
ho hlediska je jisté, že rok 2022 bude pod vládou Jupitera, který je planetou optimismu a naděje. 

„Těší nás veliký zájem filmařů o pi-
lotní program. I přes relativně nízkou 
alokaci můžeme podpořit alespoň 4 
snímky různých žánrů. Příchozí pro-
dukce především významně podpo-
ří místní ekonomiku a zároveň lze vy-
užít i marketingový potenciál, kte-
rý je s filmovým natáčení spojený,“ 
přiblížil nesporné přínosy dotační-
ho titulu Jiří Řehák, náměstek hejt-
mana pro oblast cestovního ruchu, 
kultury a památkové péče. Do pi-
lotního dotačního programu, kte-
rý byl vyhlášen na začátku červen-
ce, se přihlásilo celkem devět filmo-
vých projektů, které celkem žádaly 

o téměř šest milionů korun. O dota-
ci se mohly ucházet produkce české 
majority na hrané filmy nebo hrané 
seriály či epizody hraných seriálů, 
a to bez omezení stopáže. Dotační 
program vyhodnocovala sedmičlen-
ná odborná komise složená z řad 
filmových profesionálů, expertů zá-
stupce Filmové kanceláře Ústecké-
ho kraje a zástupce kulturní insti-
tuce v regionu. V hodnocení hrála 
roli výše útraty i způsob propagace 
kraje, personální zajištění projektu, 
využití lokací a služeb a také umě-
lecká kvalita snímku. Snímek je ilu-
strační. (od dop.)

Ústecký kraj podpoří filmaře
částkou 2 miliony korun
Čtyři celovečerní filmy získají z rozhodnutí zastupitelů dotaci 
z programu na podporu audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji. 
Podmínkou pro získání dotace byla mj. útrata 100 % prostřed-
ků z dotace v rámci Ústeckého kraje.
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PLUG-IN HYBRID.

BMW X3 xDrive30e: Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná): 2,6–2,0 Emise CO2 v g/km 
(kombinované): 59–44. Meřeno dle metrik WLTP. Obrázek je ilustrativní. 
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