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Eva Filipová:
První dojem

se nedá
opravit

Češi nakupují
více podle slev,

často se ale spálí
Jakub Svoboda

Češi se při nákupech stále více
rozhodují podle toho, zda je zbo-
ží zlevněné a jak je sleva vysoká.
Navíc se v posledních letech
zvyšuje počet lidí, kteří výprode-

je cíleně vyhledávají. Více než
čtvrtina lidí kvůli slevám naku-
puje i zboží, které by jinak ne-
chali ležet v regálech.

Jak vyplynulo z lednového
průzkumu agentury Ipsos pro
společnost Hornbach, jehož vý-
sledky má Právo k dispozici, vý-
hradně podle slev činí svá ná-
kupní rozhodnutí již zhruba
třetina oslovených.

Co se týká výprodejů, zatím-
co v roce 2013 je cíleně vyhle-
dávalo 32 procent lidí, nyní je to
37 procent. Stejně jako před tře-
mi roky zhruba desetina lidí tvr-
dí, že na ně sleva nemá žádný
vliv, a jen necelé jedno procento
respondentů se slevám při náku-
pu záměrně vyhýbá.

Kupujeme i to,
co nepotřebujeme

Jedním z hlavních zjištění
průzkumu je, že ve slevách ales-
poň občas nakupuje prakticky
každý, přesněji 97,5 procenta
Čechů. Dvě třetiny zákazníků
slevy využívají příležitostně
a jen 2,5 procenta lidí jsou vůči
nim zcela imunní. 

Až čtyřiaosmdesát procent na-
kupujících před zakoupením vy-
braného zboží cíleně čeká, až
bude ve slevě.

(Pokračování na str. 4)

MIGRANTI VČERA ZNOVU ZAÚTOČILI na zábrany ze žiletkového drátu u Idomeni na řecko-makedonské hranici. Makedonská
policie musela při zásahu použít slzný plyn, ohlušující granáty a gumové projektily. Více na str. 9
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Lichváři dál ničí lidi bez finančních rezerv
Jindřich Ginter

Lichváři v Česku ničí lidi bez
finančních rezerv dál, i když stát
spotřebitelské úvěry a exekutory
už více reguluje. 

Právě teď ale vrcholí případy
z období před pěti až třemi lety,
kdy i zákon dával lichvářům ví-
ceméně zelenou. Třeba pro-
střednictvím rozhodčích dolo-

žek ve smlouvách s dlužníky.
„Lichváři, často vystudovaní
právníci, doženou lidi i k smrti
a jen zlomek případů se řeší na-
konec u soudů ve snaze zneplat-
nit smlouvy,“ vylíčil Právu šéf
Poradny při finanční tísni David
Šmejkal, spolupracující s úvěro-
vým registrem CRIF. 

Nelze přitom šmahem posti-
žené odsoudit, že si za to mohou

sami svojí hloupostí a neuváže-
ností. 

„Do poradny přišla před časem
pětapadesátiletá paní. Zdánlivě
obyčejnou půjčkou se dostala do
řetězce poradenských, realitních
a úvěrových firem, jež však ve
skutečnosti tvoří síť. Posílaly si ji
mezi sebou tak dovedně, že dluh
se z desetitisíců vyšplhal během
krátké doby do miliónů korun.

Pak přišla nejen o rodinný dům.
Krátce poté zemřela její mamin-
ka na šok,“ vzpomíná Šmejkal.

Jak si kočky
hrály s myší

Byla to samozřejmě už stařen-
ka, jenže zdravá, vitální. Když se
však dozvěděla, že rodinný do-
mek, na který se ona zamlada tak
nadřela, už není jejich a lichvá-

řům musí každý měsíc za pobý-
vání v něm s dcerou a jejím man-
želem platit nájem, přišel rychlý
smutný konec.

Postižená žena žije nedaleko
Tábora a pracuje jako úřednice.
Měla však problémy v zaměstná-
ní a v jednu chvíli přišla o pří-
jem. Před třemi lety si proto od
jedné z firem lichvářské sítě půj-
čila padesát tisíc korun. 

Jednatel této společnosti měl
několik dalších firem, včetně rea-
litní kanceláře. Logicky. Přes
rychlé půjčky si je najdou lidé
v nouzi, přičemž řada z nich má
nějakou tu nemovitost, byt či
alespoň chalupu. Tedy to, po čem
lichváři jdou především. Zmíně-
ná žena za dva roky už podle
smlouvy dlužila dva milióny.

(Pokračování na str. 3)

Kuřák Zeman má jmenovat profesorkou bojovnici proti tabáku
Marie Königová

Seznam nových kandidátů na
jmenování profesorem obsahu-
je podle dokumentu, který má
Právo k dispozici, dvaapadesát
jmen. Vládě je předloží ke schvá-
lení ministryně školství Kateřina
Valachová (ČSSD).

Jde o návrhy, které obdržela
do konce února od vysokých

škol a univerzit. Seznam po
schválení vládou dostane k po-
souzení prezident Miloš Zeman,
který jmenovací dekrety podepi-
suje, i když tituly předávat do-
sud odmítá.

Prezident si jména opět prově-
ří. Loni tři z 45 navržených po-
depsat odmítl. V seznamu, který
má dostat zapřisáhlý kuřák Ze-
man k podpisu, je i nejznámější

česká lékařka bojující proti závi-
slosti na tabáku Eva Králíková,
takže bude zajímavé, jak naloží
s tímto návrhem.

Králíkovou navrhla na profe-
suru Vědecká rada Univerzity
Karlovy v Praze, kde působí. Je
aktivní i ve Všeobecné fakultní
nemocnici v Praze a Mezinárod-
ním centru klinického výzkumu
Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně (ICRC).

Podle mluvčího prezidenta Jiří-
ho Ovčáčka před jmenováním
profesorů probíhají neformální

kontakty s ministerstvem školství.
To by mělo předejít nepříjemným
situacím, jakým bylo loni odmít-
nutí tří předložených kandidátů. 

„Neznáme zatím jména kan-
didátů. Pan prezident, až návrhy
obdrží, bude pročítat jejich ži-
votopisy, seznámí se s jejich
profesní dráhou i publikační
činností. Bude se rozhodovat na
základě mnoha kritérií. Jedním

z nich je i morální bezúhonnost
všech navržených. Obecně pla-
tí, že profesor by měl mít ne-
zpochybnitelný morální kredit,“
řekl mluvčí Právu.

(Pokračování na str. 2)

Armáda byla jak blesk, ale nanic
Oldřich Danda

Sněmovní delegace v Malaj-
sii minulý týden na vlastní ků-
ži pocítila, jak funguje, či spí-
še nefunguje, servis vládních
letounů. 

Místo standardní opravy auto-
rizovanou firmou zažili poslanci
vedení předsedou dolní komory
Janem Hamáčkem (ČSSD) sice
bleskovou, ale nakonec marnou
armádní improvizaci.

Když se v jejich airbusu A-319
ve středu v Kuala Lumpuru roz-
bil přístroj zobrazující rovinu le-
tadla a kontrolující náklon, kle-
sání či stoupání stroje, velení

vzdušných sil zareagovalo rych-
le. Na letišti ve Kbelích dostal je-
den z vojenských techniků ná-
hradní součástku z armádního
skladu a letenku komerční linkou
do hlavního města Malajsie.

Když chybí smlouva
Po deseti hodinách letu ale na

místě zjistil, že to bylo k ničemu,
protože oprava se stejně nepo-
vedla – šlo o repasovaný díl, vy-
zkoušený v servisu, nikoliv však
za provozu v letadle, který se na-
konec ukázal jako nepoužitelný. 

Posádce vládního letounu tak
nezbylo nic jiného než si opravu
objednat z pět set kilometrů

vzdáleného Singapuru. V důsled-
ku toho musela delegace po ná-
vštěvě Kuvajtu a Malajsie zrušit
cestu do Indonésie.

Potíž vězí v tom, že minister-
stvo obrany, kterému patří vládní
letka (stroje napřímo kupuje ar-
máda), nemá uzavřenou dlouho-
dobou generální smlouvu na

opravu vládních airbusů, protože
se nedaří několik let uzavřít vý-
běrové řízení, a musí proto opra-
vy lepit, jak se dá.

Podle mluvčího ministerstva
obrany Jana Pejška se nedá jas-
ně říci, zda by existence servis-
ní smlouvy opravu v Malajsii
urychlila. „Obecně se ale dá říci,
že stav, kdy se ministerstvu ně-
kolik let nedaří vysoutěžit se-
rvisní společnost, není příliš
komfortní,“ řekl Právu.

Najít servisní firmu se minis-
terstvu nedaří od roku 2013, kdy
vypršela pozáruční smlouva
s výrobcem airbusu. Loni muse-
lo odpískat už druhou soutěž na

sedmiletý servis za půl miliardy
korun. Do doby, než se zamotaná
situace vyřeší, obrana musela se-
psat provizorní rámcovou servis-
ní dohodu s Czech Airlines Tech-
nics za 80 miliónů korun. Je tedy
otázkou, proč obrana nevyužila
této smlouvy k akutní opravě air-
busu v Kuala Lumpuru.

Pokuty i žaloby
Potíže neprovázejí pouze vý-

běr opravárenské firmy pro air-
busy, obraně léta trvalo podepsat
i smlouvu na servis letounů Ca-
sa. Také se ministerstvu nedaří
najít opravárenskou firmu pro le-
touny L-410. „Zajistit servisní

smlouvy na letadla je obecně vel-
ký oříšek,“ připustil Pejšek.

Druhé výběrové řízení na se-
rvisní firmu pro airbus se přitom
vyvíjelo dobře. Nejnižší nabíd-
ku podal v prosinci 2014 sám
výrobce letounů, firma Airbus.
Nabídla opravy letounů, školení
personálu i pilotů za 430 mili-
ónů korun.

Ministerstvo ale nevyhlásilo
vítěze, protože Airbus zaslal mi-
nisterstvu dodatečné připomín-
ky, v nichž se dožadoval zmír-
nění dodávacích podmínek.
Ministerstvo proto raději loni
soutěž zrušilo.

(Pokračování na str. 2)

Součástka
dopravená ze Kbel
nepomohla, posádka
airbusu si musela
servis objednat
ze Singapuru

Mezi kandidáty je
i nejznámější česká
lékařka bojující proti
závislosti na tabáku
Eva Králíková

Sedmadvacet
procent lidí si
ve slevách koupí i to,
co vůbec nepotřebuje

Ceny Anděl:
uspěli
Poláková,
Koller
a Kryštofstr. 12
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