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Oldřich Danda

Léčba konopím v Česku se
rozjíždí velice ztěžka. Zákon,
který využívání marihuany ve
zdravotnictví povoluje, platí sice
již tři roky, ale pacientů, kteří si
pro ni chodí do lékárny, je zatím
jen okolo stovky. 

Podle pacientského spolku
Kopac je ale potřebných lidí –
kteří trpí chronickými bolestmi,
roztroušenou sklerózou nebo ne-
chutenstvím, proti kterým kono-
pí prokazatelně pomáhá – pod-
statně víc. Podle odhadů
i několik desítek tisíc. A mnozí
z nich si pěstují konopí načerno
doma.

Ředitelka spolku Kopac Hana
Vágnerová na osvětové přednáš-
ce v Praze řekla, že k rozšíření
léčby by kromě školení lékařů
a pacientů podstatně pomohlo,

kdyby zdravotní pojišťovny léč-
bu proplácely.

Kdo to předepíše?
Chybějí také odborní lékaři,

kteří by konopí předepisovali.
Zatím jich je v republice stejně
jako lékáren, které jsou schopné
na základě elektronického recep-
tu marihuanu vydat, okolo pěta-
dvaceti.

Průměrná měsíční spotřeba pa-
cienta je mezi 40 až 60 gramy su-
šené drogy měsíčně. Do letošní-
ho dubna byla v lékárnách pouze
marihuana z Nizozemí za 300
korun za gram.

Dnes lékárníci nabízejí konopí
od slušovické firmy Elkoplast,
která vyhrála první výběrové ří-
zení na dodávky léčiva, zhruba
za sto korun za gram. I tak mě-
síční léčba vyjde okolo pěti tisíc
korun.

„Konopí pomáhá nejvíce lidem
v invalidním nebo starobním dů-
chodu, ti si nemohou dovolit ani
nižší cenu, proto se snažíme, aby
byl hrazen zdravotnickými pojiš-
ťovnami,“ uvedla Vágnerová. 

Část pacientů se proto stále
spoléhá na konopí z vlastních
zdrojů. Zdeněk z Vysočiny, který
trpí Parkinsonovou chorobou
a revmatoidní artritidou, dostává
léčivo od kamarádů.

Konopí začal užívat loni na
podzim, když se jeho stav začal
zhoršovat. „Pomáhá mi, bez ko-
nopí se už nedokážu podepsat
nebo si nalít nápoj a v noci mě už
nebudí silné revma,“ uvedl.

Podle lékaře Tomáše Zábran-
ského ale již zaznamenali
úspěch, protože na jejich popud
Státní ústav pro kontrolu léčiv
(SÚKL) zrušil zdravotním pojiš-
ťovnám zákaz léčebné konopí
proplácet.

Spolek proto začal vyjednávat
s VZP. Její mluvčí Oldřich Tichý
Právu řekl, že budou léčbu pro-
plácet jen v případě, že SÚKL
zařadí konopí na úhradovou vy-
hlášku. Podle mluvčí SÚKL Ha-
ny Pavlíčkové to není vylouče-
no. „Nejdříve bude ale nutné
shromáždit veškerá potřebná da-
ta, a to se zatím nestalo,“ řekla
Právu.

Jako první začala předepisovat
konopí svým pacientům revma-
toložka Eva Dokoupilová
z Uherského Brodu a její muž
Ivan – lékárník – vydávat. Podle
něj zatím konopí předepisují jen
nadšenci.

„Stálo nás to spoustu energie
a času. Na to, že to děláme skoro
zadarmo, tak to jde docela rych-
le,“ řekl Dokoupil s tím, že nevi-
dí důvod ke skepsi. Podle něj
musí pacienti více tlačit na své
lékaře, aby jim konopí zkusili or-
dinovat.

Většímu rozšíření léčby podle
něj jistě pomůže to, že např. v br-
něnské Nemocnici u sv. Anny za-
čali vyrábět konopné tobolky.
Výhledově by lékárny mohly za-
čít vyrábět také masti, protože
konopí dokáže léčit atopický ek-
zém, lupénku nebo dobře hojí
popáleniny.

Za léčebné konopí platí jen stovka pacientů, mnozí ho pěstují doma

Radim Vaculík

Za jeden zbytečně zmařený
lidský život jeden rok vězení. Ta-
kový trest si vysloužil mladík Jan
Přibyl (21), který loni v poslední
červencový den srazil se svým
vozem u obce Tišice na Mělnic-
ku cyklistu (54) nasedajícího
právě na kolo.

Ten neměl šanci prudký náraz
přežít a hned na místě zemřel.
Řidič přitom podle policie před-
jížděl na místě, kde už byla plná
čára, a navíc překročil maximál-
ní povolenou rychlost.

Podle nepravomocného ver-
diktu mělnického okresního sou-
du jel na místě s povolenou
sedmdesátkou rychlostí v roz-
mezí 103 až 126 kilometrů v ho-
dině.

„Obžalovaný byl v hlavním lí-
čení konaném 16. května odsou-
zen za přečin usmrcení z nedba-
losti k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody v trvání 12 měsí-
ců a k trestu zákazu řízení moto-
rových vozidel všeho druhu v tr-
vání šesti let,“ upřesnil mělnický
státní zástupce Hynek Rybák,
který případ řešil.

Chce nižší trest
I když si žalobce ponechal lhů-

tu pro případné odvolání a pů-
vodně požadoval pro Přibyla
trest vězení na 18 měsíců, verdikt
z Mělníka nejspíše napadat
u nadřízeného středočeského
krajského soudu nebude.

„Vzhledem k tomu, že tam byl
zase uložen poměrně dost velký
trest zákazu činnosti na šest let,

tak to, myslím si, lze akcepto-
vat,“ řekl v Právu Rybák.

Odvolací senát se ale případem
bude muset stejně zabývat, pro-
tože podle státního zástupce
s verdiktem nesouhlasil obžalo-
vaný, respektive jeho obhájce,
který se podle Rybáka odvolal
kvůli výši trestu.

Sám Přibyl na květnové jedná-
ní k soudu vůbec nedorazil a z lí-
čení se omluvil. Rodina zemřelé-
ho tak nemohla na lavici
obžalovaných spatřit toho, kdo
podle rozsudku nese vinu za cyk-
listovu smrt.

Přestože tedy Přibyl na jedná-
ní nebyl, soud přečetl jeho vcel-
ku jednoznačnou výpověď z pří-
pravného řízení.

„Vinu přiznal, poté ji uznal ta-
ké prostřednictvím obhájce, do-

datečně se i omluvil pozůstalým
poškozeným – v hlavním líčení
byl předložen jeho omluvný do-
pis. V něm napsal, že ve spolu-
práci se svou pojišťovnou je při-
praven uhradit veškeré finanční
nároky vznesené ze strany po-
zůstalých,“ uvedl k tomu státní
zástupce.

Na odškodné 
musí počkat

Pozůstalí po zemřelém poža-
dovali při jednání po Přibylovi
uhradit odškodné v celkové výši
přes 4,2 miliónu korun, soud je
však odkázal na občanskoprávní
spor.

„Řeší se to v civilním řízení,“
podotkl k tomu Přibyl, když se
ho redakce zeptala, zda už zapla-
til nějaké odškodné. „Měl jsem

tu snahu,“ doplnil k tomu mla-
dík, který už ale dříve sdělil, že
bude nároky pozůstalých respek-
tovat.

Jinak se ale včera o rozsudku
bavit nechtěl. „Bez komentáře.
Nemám k tomu co říct,“ odpoví-
dal Přibyl opakovaně na dotazy
Práva.

Letos v lednu, ještě před svým
obviněním byl ale o něco sdíl-
nější a celou věc označil za ne-
šťastnou. „Samozřejmě je mi to
líto, když si uvědomíte, že je
zmařený lidský život. Takováto
událost nastala sledem několika
kritických rozhodnutí anebo i ná-
hod. Osobně mě to poznamenalo
a zasáhlo,“ podotkl tehdy.

Není prý „nějaký frajer“, ale
jen obyčejný prodejce nových
aut. O řidičák přitom Přibyl při-

šel hned po nehodě, kdy mu ho
zabavili policisté přímo na místě
tragédie.

I když mladík podle svých dří-
vějších slov pro Právo, potvrze-
ných nyní žalobcem, vinu uznal,
na osudnou nehodu měl přece
jen jiný pohled.

„Z prvotního šetření vzešlo, že
mi cyklista nedal přednost při
vjíždění na pozemní komunika-
ci. On sedl na kolo, sešlápl a vy-
razil proti mně. Srazil jsem ho
zhruba půl metru od krajnice,“
přiblížil svou verzi mladík, který
se prý snažil s dalšími lidmi po-
skytnout zraněnému první po-
moc, ale marně.

Připustil však, že v době sráž-
ky jel vyšší než povolenou rych-
lostí, tipuje to ale maximálně na
80 kilometrů v hodině.

Za smrt cyklisty dostal rok vězení. Odvolal se

Jiří Vavroň

Inflace byla v květnu v Čes-
ku letos zatím nejnižší. Spotře-
bitelské ceny meziročně stoup-
ly o pouhých 0,1 procenta.

Zpomalily tak svůj růst z dub-
nových 0,6 procenta, přestože
u čerpacích stanic rychle zdražu-
je benzin i nafta. 

„Cenovou hladinu sráží dolů
zejména klesající cena zemního
plynu (pokles o 6,9 procenta),
a zlevňují i potraviny,“ uvedl
včera Český statistický úřad
(ČSÚ). Například ceny mléka
klesly v meziročním srovnání
o 15,4 procenta, sýrů o 11 pro-
cent, jogurtů o téměř 13 procent,
a zlevňovat začalo i víno. Pro-
hloubil se pokles cen nealkoho-
lických nápojů. 

„Inflace se drží nízko, a to
i přesto, že se zlepšuje situace na

trhu práce, zrychluje růst mezd
a vše ústí do růstu spotřeby do-
mácností. Právě ta je nyní hlav-
ním tahounem růstu české eko-
nomiky. Jinými slovy, nízká
inflace nemá na chování subjek-
tů v české ekonomice rušivý vliv
a rozhodně nemá negativní do-

pad na spotřebu. ČNB proto na
nízkou inflaci nemusí reagovat
a dále uvolňovat svou měnovou
politiku,“ komentuje zveřejněné
údaje Radomír Jáč, hlavní eko-
nom Generali Investments CEE.

„Riziko nezdravé deflace ten-
tokrát nehrozí,“ uvedl David

Marek z poradenské společnos-
ti Deloitte. Za květnovým po-
klesem inflace je podle něj do-
znívání nízkých cen komodit ve
světě.

Proti loňskému květnu ale i ně-
které výrobky zdražily. Napří-
klad tabákové výrobky či obuv.

Zvýšily se ceny dovolených, po-
jištění a finančních služeb a také
lázeňských pobytů. Zdražují
i služby. Proti loňskému květnu
však ceny zboží úhrnem klesly
o 0,8 procenta. 

Ekonomové očekávají, že in-
flace bude ještě nějakou dobu

nízká. Stoupat začne až s kon-
cem léta.

„Inflace v květnu sice zamířila
těsně do blízkosti nuly, nicméně
půjde spíše o krátkou epizodu,
která po prázdninových měsících
skončí. V inflaci se začnou ve
větší míře promítat rostoucí ceny
pohonných hmot a zřejmě po-
stupně vyprchá i efekt levnějších
potravin,“ předpovídá analytik
ČSOB Petr Dufek.

ČNB nemusí dál
oslabovat korunu

„Druhá polovina roku bude ve
znamení růstu inflačních tlaků,“
předpokládává také ředitelka Next
Finance Markéta Šichtařová. „Ce-
na ropy na světových trzích roste.
Třicetidenní průměr je dnes o pět
dolarů výš než před měsícem. To
se v ČR už začalo projevovat, ale
ještě ne v plné síle. Navíc mzdy
pěkně rostou, což se projevuje
v maloobchodě. Poptávka umož-
nuje růst cen,“ uvedla Šichtařová. 

„Česká národní banka (ČNB)
proto nemusí měnit svou politi-
ku a tlačit korunu k ještě slabším
hodnotám. Klidně může už po-
čátkem roku 2017 překvapit trh
a povolit koruně mírné posílení.
Za vším však v našem modelu
stojí dražší ropa, nikoliv úspěšná
měnová politika ČNB,“ tvrdí
Šichtařová.

Květnová inflace byla téměř nulová

Radim Vaculík

Pokud vedení policie nezmění
svůj názor a od 1. července v rám-
ci reorganizace spojí dohromady
protikorupční jednotku (ÚOKFK)
a protimafiánský útvar (ÚOOZ)
do jedné centrály, stáhnou si olo-
moučtí vrchní žalobci k sobě spi-
sy a důkazy ke dvěma největším
otevřeným kauzám. 

Obě doteď vyšetřoval ÚOOZ.
Žalobci se ale obávají, že spoje-
ním jednotek pod jeden velký po-
licejní útvar dojde k únikům či
ovlivnění, anebo dokonce nezá-
konným zásahům do případů.

Právu to včera řekl náměstek
Vrchního státního zastupitelství
v Olomouci Pavel Komár. Odmítl
konkretizovat, o jaké případy jde.
Podle informací redakce z důvě-
ryhodného zdroje se to však za-
prvé týká dosud neskončených
částí tzv. kauzy Nagyová – údajné
korupce exposlanců ODS a darů
pro někdejší šéfku kabinetu pre-
miéra Janu Nečasovou (dříve Na-
gyovou) i tzv. kmotrovské větve,
kde je dosud stíhán jen někdejší
náměstek pražských vrchních ža-
lobců Libor Grygárek.

Druhým případem je pak loň-
ská kauza pod názvem Vidkun,

v níž ÚOOZ obvinil šéfy olo-
moucké policie z vynášení
i ovlivňování trestních případů,
navíc se stíhání pro údajnou ko-
rupci nevyhnul ani tamní hejtman
Jiří Rozbořil (ČSSD).

„Kvůli chystané reorganizaci
a sloučení pod nový útvar a s tím
souvisejícím odchodem vedení
máme obavy z toho, aby nedošlo
k maření dosud rozjetých kauz,
které dozorujeme. Minimálně
u dvou z nich uvažujeme o tom,
že stáhneme spisový materiál
i důkazy tak, aby nedošlo k jeho
neoprávněnému nakládání,“ na-
stínil plány žalobců Komár.

Doplnil, že olomoucké státní
zastupitelství zváží tentýž krok
i u dalších případů. Komár upo-
zornil, že plánovaný nový cen-
trální útvar bude mnohasetčlenný
a hrozí tam tedy podle něj enorm-
ní únik informací.

Proto také žalobci uvažují
i o tom, že v konkrétních citlivých
kauzách budou vyšetřovatelům
vydávat závazné pokyny podle
trestního řádu, aby neinformovali
vedení nového útvaru.

„Eliminovali bychom tím rizi-
ko úniku informací, maření těch
věcí a jejich ovlivnění,“ dodal
Komár.

Žalobci si stáhnou spisy z kauz Nagyová a Vidkun

Ve druhé polovině
roku však ceny
půjdou vzhůru. Mzdy
pěkně rostou, což
maloobchodu
umožní zdražovat

Markéta Šichtařová, 
Next Finance

Vývoj meziroční inflace v České republice

Údaje v procentech
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Od května 2015 do května 2016

leden únorkvěten březen duben květenčerven červenec srpen září prosinecříjen listopad
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