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Konec kontrol certifikátů je dle epidemiologů předčasný. Kabinet přitom plánuje další rozvolnění

PRAHA V Česku se bude rozvolňo-

vat rychleji, než se původně plánovalo. Středeční rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zrušilo
opatření, podle kterého byl ke
vstupu do restaurace či třeba na lyžařský vlek nutný očkovací certifikát nebo potvrzení o prodělání
nemoci. Česká vláda byla nucena
reagovat a datum skončení této
povinnosti stanovila již na 9. února, ačkoliv původně tento krok

chtěla učinit až začátkem března.
„Vše bylo dopředu plánováno
a nález Nejvyššího správního soudu toto jen o pár dní urychlil.
Máme připravené i další rozvolňovací kroky. Nakažlivost je sice vysoká, ale zdravotní důsledky nejsou tak velké, a tak nechceme,
aby byly statisíce lidí v karanténách,“ sdělil LN mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.
Od příští středy tedy může do
restaurace či klubu přijít každý
bez ohledu na certifikát.

Od 9. února
nebude nutné se
prokazovat covidovým
certifikátem
Současně však v platnosti zůstávají další protipandemická opatření, jakými je například nošení respirátorů ve vnitřních prostorách,
omezení platí i pro hromadné
akce. Plošné testování v podni-

cích i ve školách vláda plánuje
ukončit k 18. únoru.
„Teď by se vláda měla soustředit na co nejrychlejší zrušení jednotlivých opatření a začít vracet
fungování společnosti do normálu.
To vedle konce různých omezujících opatření znamená i ukončení
testování ve firmách dřív než k původně plánovanému 18. únoru,“
řekl LN prezident Svazu obchodu
a cestovního ruchu a poradce ministra průmyslu Tomáš Prouza.
Podnikatelé především z oblasti

služeb krok vlády vítají, neboť
opatření prý přivedla mnohé z nich
na samotný okraj bankrotu. Zajímá je také, jak se vláda postaví
k náhradě ztrát, které jim vznikly.
Epidemiologové na druhé straně
příliš nejásají. „Datum 9. 2. je hodně brzký termín, o daném rozhodnutí vlády jsme se dozvěděli z médií a nebyl k tomu vyžadován náš
odborný názor,“ uvedl pro LN epidemiolog Rastislav Maďar. A podobně se vyjadřují i další experti.

Pokračování na straně 2
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Král je mrtev, ať žije královna.
Spojené království taková slova
naposledy zaznamenalo 6. února
1952. V neděli tomu bude právě
70 let, co na britský trůn usedla
Alžběta II. Oslavy platinového výročí
panovnice se však chystají až na
červen.
strana 6

Turów: Češi a Poláci
zacelili propast
Premiéři Morawiecki a Fiala měli
včera jasný cíl: dohodnout se po
dobrém. Podepsali dohodu ohledně
dolu Turów. Za 45 milionů eur
a garance Praha stáhne žalobu na
Varšavu od Evropského soudního
dvora.
strana 5

Co se týče medailových úspěchů,
vládli posledním třem zimním
olympiádám rychlobruslaři a klasičtí
lyžaři. Jaké jsou další nejvýraznější
osobnosti letošních her? Může dojít
k překvapením. Většina z těch, se
kterými se počítalo jako s hlavními
aktéry her, totiž za sebou příliš
vydařené období nemá. strana 15
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Alžběta II. oslaví
královský rekord

Ovládne Peking
domácí talent?

Mistři skoku
do stejné řeky
láda se tváří, že má o situaci s covidem jasno.
Ve středu se zruší nutnost prokazovat se covidovým
certifikátem v restauracích či
hotelích a zhruba o týden později by mělo skončit i hromadné
testování na covid-19. Vypadá
to, že nad covidem jsme konečně vyhráli.
Jenže mnoho odborníků varuje, že je předčasné ohlašovat, že
se covid-19 z epidemie mění na
běžnou nemoc a rušit omezení.
Kabinet Petra Fialy tak vstupuje do stejné řeky jako jeho předchůdci. Podobná vítězství ohlašovala vláda Andreje Babiše už
mnohokrát. A nejen ona, předloni v létě se dokonce konala veřejná hostina na oslavu konce
pandemie u rekordně dlouhého
stolu na Karlově mostě. Jen
tomu koronaviru to jaksi někdo
zapomněl oznámit, a tak jeho
pandemie pokračovala dál.
Nynější vláda se ale, jak se
zdá, rozhodla zrušit nepopulární opatření, provést skok do
vody, zavřít oči, a doufat, že
všechno dobře dopadne. Ministerstvo zdravotnictví sice mírnilo nadšení z konce pandemie
prohlášením, že další opatření
se budou rušit podle vývoje situace, ale vsadil by si někdo na to, že
nakonec převládne tenhle
racionální přístup?

Zelený
internet
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Bez opatření. Byznys
tleská, experti ne
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inzerce

Polsko ničí české
čerpací stanice
České pumpy v blízkosti polských
hranic mají problém. Velký problém.
Mizí z nich tisíce zákazníků. Čerpací
stanice v Polsku jsou díky novému
snížení DPH mnohem levnější. Litr
benzinu tam teď vychází o šest až
osm korun levněji. A rozdíl se může
dál zvětšovat.
strana 13

Na pád Měsíce se
nikdo nepřipravil
Olympijská pochodeň je v Číně. Hry oficiálně zahájí ceremoniál dnes ve 13 hodin SEČ. Více strany 7, 10, 14 a 15

Úroky nejvyšší za 20 let.
ČNB vidí konec zvyšování
I VA N A P E ČI NK O V Á
PRAHA Centrální bankéři vyslali

další silný impuls pro boj s inflací, která od loňska výrazně zdražuje život v Česku. Činí tak přes
základní úrokovou sazbu, již podle očekávání zvýšili o 0,75 bodu
na 4,5 procenta. „Reagujeme na
souběh silných cenových tlaků
z tuzemské i zahraniční ekonomiky, který se postupně promítá do
domácí inflace,“ vysvětlil včera
guvernér České národní banky

(ČNB) Jiří Rusnok, podle kterého
již snad další zvyšování úrokových sazeb nebude třeba. Základní sazba je nejvýše za dvacet let.
ČNB se svými kroky snaží odradit lidi od půjčování a utrácení
a přimět je ke spoření. Pozitivním
jevem je totiž to, že se zvyšování
základní sazby viditelně promítá
také do úroků na vkladech.
Kudy půjdou sazby dál? I podle
expertů může jít o jeden z posledních zásahů. „ČNB vyslala umírněný vzkaz: sazby jsou již blízko

svého vrcholu, případné další pohyby směrem nahoru budou již
jen ve smyslu dolaďování,“ zhodnotil hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Centrální banka zároveň zveřejnila
prognózu, jež od druhé poloviny
roku počítá s poklesem sazeb.
Výrazně včera reagovala i koruna. Před zvýšením sazeb posílila
na desetileté maximum 24,10 koruny za euro, pak opět oslabila.
Pokračování a ROZHOVOR
s Radomírem Jáčem na straně 12
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Snímek Moonfall od režiséra filmu
Den nezávislosti Rolanda Emmericha,
ve kterém padá k Zemi Měsíc, udivuje
zejména svou bizarností. strana 8

Krejčířovu stížnost
Ústavní soud smetl
M ARTIN S HABU
PRAHA Zřejmě ještě nějakou dobu

budou české soudy brát za adresu
Radovana Krejčíře věznici
Leeuwkop v Jihoafrické republice, kde si odpykává 35 let odnětí
svobody za řadu zločinů. A to
přesto, že se snaží o svůj návrat do
Česka. Naposledy mu ale v polovině ledna nevyhověl Ústavní soud.
U něj si někdejší boss podsvětí
stěžoval, že byla krácena jeho práva na spravedlivý proces. To ale
soudci odmítli. „Ústavní soud posoudil obsah ústavní stížnosti

a dospěl k závěru, že tato představuje zjevně neopodstatněný návrh,“ konstatoval v usnesení, do
nějž LN nahlédly, předseda Senátu Vojtěch Šimíček.
Krejčíř se snažil přesvědčit tuzemskou justici, že se nemohl
účinně z ciziny bránit během líčení v kauze tunelování státního
podniku Čepro a přípravy vraždy
celníka. Ústavní soud ale zdůraznil, že před českou spravedlností
utekl. Krejčířova advokátka Karolína Babáková nyní dle vyjádření
pro LN čeká na další pokyny od
klienta. Více k tématu na straně 2
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Krejčíř narazil u Ústavního soudu
Zjištění LN: ústavní soudci v lednu odmítli výtky uprchlého bosse podsvětí, které se týkaly jeho práva na spravedlivý proces
MARTIN S H ABU
PRAHA Světská spravedlnost dostihla Radovana Krejčíře až v Jihoafrické republice, kde si aktuálně
odpykává 35letý trest. Z Česka
uprchl v roce 2005 po zpackaném
zásahu v jeho černošické vile. České justici i tak nedopřává oddech.
Jeho právníci usilují o možnost,
aby se do Česka vrátil a mohl čelit
trestnímu řízení zde. Nejnověji
o případu rozhodoval Ústavní
soud. Krejčířovu stížnost však
v polovině ledna smetl ze stolu.
„Ústavní soud posoudil obsah
ústavní stížnosti a dospěl k závěru, že tato představuje zjevně neopodstatněný návrh,“ uvedl
v usnesení, s nímž se LN seznámily, předseda senátu Vojtěch Šimíček. Mluvčí soudu nechtěla případ komentovat. Odkázala pouze
na sledování úředního webu.
Krejčíř byl pravomocně odsouzen za tunelování státního podniku Čepro a také za plánování vraždy celníka. Za mřížemi má strávit
patnáct let. Verdikt před třemi
lety potvrdil Nejvyšší soud.
Ústavní soud se ale nezabýval
jádrem případu. Analyzoval pouze to, zda nedošlo ke krácení Krejčířových ústavních práv. A to neshledal. Jeho obhájci se domáhali
zrušení verdiktů nižších soudů,

mi právně relevantními kroky najevo, že nechce být vydán do České republiky,“ upozornil Ústavní
soud. Odkázal také na dřívější stanovisko Nejvyššího soudu, že konání hlavního líčení bez účasti obžalovaného nebrání ani jeho zadržení v cizí zemi, pokud se předtím
trestnímu řízení doma vyhýbal.
„Nezbývá než uzavřít, že právo
na obhajobu je sice významným
a neopominutelným principem
spravedlivého trestního procesu,
není však možno je vykládat tak,
že prostřednictvím jeho výkonu
by mohlo být legitimní úsilí státu
nalézt spravedlnost i ve věcech
trestních zcela a fakticky zmařeno tím, že by se obžalovaný trestnímu stíhání vyhýbal, což nastalo
právě v případě stěžovatele,“ konstatoval předseda senátu Šimíček.

protože byla podle nich porušena
Krejčířova ústavou garantovaná
základní práva. Jeho obhájkyně
navrhla, aby Ústavní soud odložil
vykonatelnost rozhodnutí. Jenže
na to ústavní soudci nekývli.
„Dosud platilo, že ve chvíli,
kdy je člověk omezen na svobodě
v jiném státě, s ním nemůže být
nadále zacházeno jako s uprchlým. Navíc pan Krejčíř dával opakovaně najevo, že se chce u českých soudů osobně bránit. Nebylo mu to umožněno,“ napsala
k rozhodnutí Karolína Babáková,
Krejčířova advokátka. Od
roku 2007 běží žádost o vydání
Krejčíře do České republiky.
Soudu se vyhýbal už před tím,
než se ocitl v cizím vězení
Babákové vadí, že byl nižšími
soudy vynesen odsuzující verdikt
v Krejčířově nepřítomnosti. To
považují za protiprávní. „V ústavní rovině jde samozřejmě o porušení práva na spravedlivý proces.
Správný postup podle mého názoru je v takovém případě dokončit
vydávací proces a až po návratu
obžalovaného do ČR pokračovat
v trestním řízení. Ústavní soud
stížnost odmítl s tím, že je neopodstatněná, protože úmysl
mého klienta se řízení v ČR vyhnout je zřejmý. Já si to nemys-

Radovan Krejčíř (na snímku z prosince 2013) si v Jihoafrické republice odpykává
trest za obchody s drogami a pokus o vraždu
FOTO ČTK

lím, ale rozhodnutí Ústavního
soudu musíme respektovat,“
uvedla Babáková.
Podle ústavních soudců k ohnutí práva v Krejčířův neprospěch
nedošlo. „Soudy náležitě vyložily, z jakých důvodů bylo možné

konat hlavní líčení bez přítomnosti stěžovatele, tedy jako řízení proti uprchlému. Stěžovatel věděl, že
je proti němu vedeno trestní řízení, zjevně se vyhýbal trestnímu řízení v České republice pobytem
v cizině a dával všemi dostupný-

Vrátí se?
Pokud se Krejčíř do Česka vrátí,
nic podle Ústavního soudu nebrání tomu, aby požádal o zrušení odsuzujícího verdiktu a opakování
hlavního líčení. Babáková však nechtěla předjímat další kroky. „Aktuálně čekám na rozhodnutí klienta, jaké případné další procesní
kroky zvolí,“ napsala LN.
Krejčíř byl českou justicí odsouzen za rozsáhlou trestnou činnost
včetně podvodu, padělání peněz,

vraždy ve stadiu přípravy a účasti
na organizované zločinecké skupině. V letech 2002 až 2005 byl dle
soudů šéfem zločineckého gangu.
„Hlavním cílem bylo podvodným způsobem získat vysokou finanční částku na úkor státu prostřednictvím společnosti Čepro.
Nechal padělat směnky a bankovky a dále sdělil Radku Zwierzynovi, že pro zdárný průběh akce a bezpečnost osob podílejících se na
trestné činnosti v souvislosti s fiktivním zajištěním celního dluhu
bude nezbytné osobu, vystupující
za celní správu, po odjezdu ze sídla společnosti Tukový průmysl s finančními prostředky fyzicky zlikvidovat,“ rekapituloval Ústavní
soud.
Zmíněný Zwierzyna se ale
s Krejčířovými plány obrátil na policii, jež Krejčíře nakrátko zadržela. Později však pláchl nejprve na
Seychely, pak zakotvil v Jihoafrické republice. Jak informovaly LN
počátkem týdne, otázku možného
vydání Krejčíře do Česka bude
mít na starosti nový náměstek ministra spravedlnosti pro mezinárodní a evropskou spolupráci.
Podle exdetektiva Karla Tichého může být Krejčíř i jednou ze
stop k objasnění případu vraždy jiného bosse podsvětí – Františka
Mrázka.

Kontroloři prověří, jak
Hrad nakládá se spisy
Poslanci z bezpečnostního
výboru zjišťovali okolnosti
skartace zprávy
o Vrběticích na Hradě.
Pochybení BIS nenašli.
PRAHA Bezpečnostní výbor sně-

movny včera doporučil Národnímu bezpečnostnímu úřadu
(NBÚ) a archivní a spisové službě ministerstva vnitra provést
kontrolu toho, jak se v Kanceláři
prezidenta republiky (KPR) dodržovaly požadavky na ochranu utajovaných informací. Prověřit chtějí období od začátku loňského
roku.
Poslanci k tomu dospěli v mimořádném bodu, ve kterém projednávali případ skartování tajné zprávy
o zapojení ruských tajných služeb
do výbuchu muničního areálu ve
Vrběticích na Hradě. Prezidentův
mluvčí Jiří Ovčáček v reakci odkázal na předchozí vyjádření Hradu.
Poznamenal, že výbor nepožádal
o vyjádření KPR.
Sněmovní výbor schválil usnesení poté, co vyslechl informace od
šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky i zá-

stupců policie. „Výbor bere poskytnuté informace na vědomí a konstatuje, že neshledává postup BIS
a Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v rozporu s předpisy,“ stojí v usnesení.
KPR v posledních dnech potvrdila, že dokument skartovala, trvá
ale na tom, že neporušila zákon.
Naopak BIS podle ní zprávu doručila v rozporu s legislativou.
Na další schůzi výboru by měl
zástupce Hradu vysvětlit vnitřní
normy a procesy zacházení s písemnostmi. Jednání se ale pravděpodobně nebude kvůli absenci prověrky moci zúčastnit vedoucí kanceláře Vratislav Mynář.
Mluvčí ministerstva vnitra Hana
Malá už včera večer řekla Deníku N, že úřad zahájí kontrolu prezidentské kanceláře příští týden.
Bude trvat asi deset dní.
Hrad může v nejbližších dnech
počítat i s prověrkou hospodaření.
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)
včera oznámil, že ještě v únoru začne prověřovat hospodaření Kanceláře prezidenta republiky a jeho příspěvkové organizace Správa Pražského hradu (SPH). Kontroloři se
zaměří na to, jak organizace hospočtk
dařily s majetkem státu.

inzerce

AUKCE NEMOVITOSTÍ
ZDARMA

Prodejte Vaši nemovitost
(byt, dům, pozemek)
za nejvyšší možnou cenu
formou elektronické aukce
nebo dražby přes největšího
dražebníka v ČR
JURIS REAL Dražby a.s.
s databází 100 000
registrovaných,
poptávajících klientů.

800 22 33 88
www.prodejtojinak.cz

Staronový šéf BIS u poslanců prošel. Sněmovní bezpečnostní výbor včera projednal návrh jmenovat Michala Koudelku (vpravo) opětovně ředitelem Bezpečnostní
informační služby (BIS). Po necelé čtvrthodině schválil 11 hlasy ze 12 přítomných poslanců usnesení, které vládě umožňuje Koudelku do čela kontrarozvědky jmenovat.
Premiér Petr Fiala předpokládá, že vláda Koudelku jmenuje na svém nejbližším zasedání.
FOTO MAFRA – PETR TOPIČ

Bez opatření. Byznys tleská
Dokončení ze strany 1

„Epidemiologická skupina NIZP
navrhla systém rozvolňování opatření po částech a v postupných vlnách. “ dodal pro LN epidemiolog
Maďar, který je členem Národního
institutu pro zvládání pandemie.
Také další experti se na brzký
termín rozvolňování dívají s rozpaky, a to včetně jednoho z jeho zastánců, epidemiologa Romana Prymuly. Exministr poukázal na to, že
podle nově přijatého pandemického zákona by bylo možné rušená
opatření udržet v platnosti. „Epidemiologicky je to v tuto chvíli asi
ještě mírně předčasné, na druhou
stranu se plánuje, že plošná opatření budou postupně rušena, takže to

není až taková tragédie. Za normální situace by se s tím ještě tak čtrnáct dnů počkalo,“ uvedl pro LN.
Viroložka Ruth Tachezy považuje za zvláštní uvolňovat opatření ve chvíli, kdy čísla nakažených
stoupají a není jasné, kolik lidí
bude končit v nemocnicích a kdy
incidence klesne na rozumná čísla. „Jen ještě připomínám, že na
podzim, kdy i ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo situaci jako
kritickou a bylo například zahájeno testování ve školách, byla incidence 300 na 100 tisíc, nyní máme
2500 na 100 tisíc obyvatel,“ podotkla. S tím souhlasí i imunolog
Václav Hořejší. „Mělo by se počkat, až bude jasné, že klesá počet
případů,“ řekl LN.

Podle virologa Libora Grubhoffera vláda rezignovala na vysoká
čísla mezidenně pozitivně testovaných i obrovské incidenční číslo:
„Dělá to na mě dojem, že je to
krok k přirozenému promořování
omikronem na pozadí okolnosti
relativně nižší virulence/patogenity této varianty,“ dodal.
Už nám konečně věřte
Podnikatelé ve službách urychlení
rozvolňování vítají, ovšem zásadní
zlepšení své ekonomické situace si
od něj neslibují. „Opatření přinesla až dvoutřetinový propad zákazníků a nemalé finanční ztráty, navíc byla pro část občanů diskriminační. V tomto světle je otázkou,
jak se vláda zachová ve věci náhra-

dy ztrát, které podnikatelům ve
službách vznikly,“ uvedl pro LN
prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.
O tvrdém dopadu na byznys hovoří i provozovatelé barů a klubů.
Stále čekají na příjem žádostí
o kompenzace za opatření z konce
loňska. „Do normálu se určitě
hned tak nevrátí ani personální situace. Obor v pandemii přišel o většinu kvalitních pracovníků a řada
podniků nemá kým obsadit směny.
Nové lidi se najímat nedaří, protože gastronomie je spojena s nejistotou. Při zhoršení epidemie se zavírá jako první,“ stěžuje si Michal
Lapčík z České barmanské asociace. Jeho sdružení se však zároveň
distancuje od aktivit uskupení

Chcípl PES a jemu podobných.
„Podoba těchto aktivit leží za hranou toho, co je pro nás v demokratické, rozumem oplývající společnosti akceptovatelné,“ dodal.
Na vyšší návštěvnost se těší provozovatelé vleků a lyžařských areálů, ti musí ale sledovat i možnosti
příjezdu zahraniční klientely.
Ze všech stran pak zaznívá volání po narovnání vztahu státu a menších podnikatelů. „Vláda už musí
konečně podnikatelům začít důvěřovat, že si dokážou ochránit svůj
podnik i personál. Jde jim o živobytí. Každý už má nastavena pravidla
k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti sebe i klientů,“ řekla LN tajemnice Unie malých a středních
podniků ČR Radomíra Harantová.

