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Válka se šmejdy: úřady vedou

Podepsáno. Rusatom a ČVUT
budou spolupracovat na jádru

Předváděcí akce mají velký vliv na zadluženost seniorů. Stoupá počet exekucí na důchody
VILÉM JANOUŠ

Topka opět
vytahuje
registr smluv
Praha – Vyčistit státní správu a samosprávu od korupce
a klientelismu mají dva návrhy TOP 09, která jde do voleb opět s podporou starostů.
V prvním případě by chtěla
uzákonit registr smluv, ve
druhém rozklikávací rozpočty, které by lidem měly přinést detailní přehled o tom, jak
úřady hospodaří a za co utrácejí. „V současné správě věcí
veřejných chybí prostředky
a důvěra. Registr smluv vrátí
obojí. Některé nákupy nebudou realizovány vůbec, některé levněji. Díky tomu také
skončí často bezhlavé a neúčelné utrácení rozpočtů v posledních dnech roku. Jedině
transparentní toky peněz zamezí ovládání skrze korupci
a klientelismus, v politice získají prostor ideje a vize na
úkor financí,“ uvedl Jan Farský, starosta Semil a lídr liberecké kandidátky TOP 09
s podporou starostů.
Vysvětlil, že všechny úřady
veřejné správy by musely zveřejnit všechny smlouvy, což by
také bylo podmínkou pro to,
aby nabyly účinnosti. Rozklikávací rozpočty pak zajistí
transparentní a přehledné vynakládání veřejných prostředků.
Přitom se nejedná o žádnou
novinku, protože oba nástroje
už fungují v některých obcích
a městech. V anketě „Otevřeno“ díky tomu získal Liberecký kraj hlavní ocenění za zavedení registru smluv, jehož
iniciátorem byl právě Farský.
Na druhém místě skončily
rozklikávací rozpočty v Novém Městě na Moravě.
(via)
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POČET EXEKUCÍ NA DŮCHODY
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Praha – Leták sliboval příjemně strávený den. Nakonec
se dvaaosmdesátiletá žena
vrátila z předváděcí akce
v Přešticích u Plzně s modřinami na těle. Jiný sedmasedmdesátiletý muž si zase stěžoval, že na stejné akci z něho
prodejce vylákal 30 tisíc korun, když musel podepsat
smlouvu, ve které se zavázal
odkoupit vysavač.
„Policisté intenzivně pracují na zjištění totožnosti pachatele a prověřují veškeré
skutečnosti důležité pro trestní řízení,“ uvedl pro ČTK
mluvčí plzeňské policie Jan
Koželuh.
Válka mezi státními úřady
a nepoctivými, až agresivními
prodejci, kteří na předváděcích akcích nabízejí často
předražené a nekvalitní zboží,
pokračuje. Podle posledních
údajů se přitom zdá, že úřady
mají navrch. Od ledna do srpna letošního roku Česká obchodní inspekce zkontrolovala 269 akcí, přičemž u 213 z
nich kontroloři zjistili nějaké
porušení pravidel. To znamená, že v 75,5 procenta případů
něco našli.
Potěšující ovšem je, že tento
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podíl klesá. Ještě v prvním letošním čtvrtletí byl 81,4 procenta. „Vypadá to, že tlak, který státní úřady vyvíjejí, nese
ovoce,“ okomentoval čísla
mluvčí inspekce Denis Gaidoš. Do srpna pak obchodní
inspekce udělila nepoctivým
obchodníkům pokutu 17,255
milionu korun.
Naposledy inspekce udělila
hned sedm pokut společnosti
NO STRESS v celkové výši
2,23 milionu korun. Jako důvod pak uvedla, že její pracovníci klientům vnucovali výrobky „zázračných“ vlastnos-

tí, jejichž cena mnohonásobně
převyšuje ceny srovnatelných
výrobků na trhu. Navíc seniory nutili k uzavření nevýhodných smluv nevybíravým
způsobem.
Po nepoctivých obchodnících ovšem nejde jenom inspekce. Na její návrh totiž živnostenské úřady zrušily od
března do srpna letošního
roku oprávnění nejméně
čtyřem firmám. „Považuji za
velkou satisfakci, že se k postihu nekorektních podnikatelů, kteří parazitují na důchodcích jako nejslabší soci-

ální skupině a hrubě porušují
zákony, přidaly také další orgány,“ řekl šéf obchodní inspekce Vladimír Velčovský.
Jiří Hartmann z advokátní
kanceláře Hartmann, Jelínek,
Fráňa a partneři upozornil, že
předváděcí akce mají velký
vliv na zadluženost seniorů,
kteří si často na zakoupené
zboží berou půjčky. Ty pak
nejsou schopni splácet, takže
na jejich dveře mnohdy zaklepe exekutor. Jen za první
letošní pololetí čelilo exekuci
na důchod 68 125 lidí, kterým
exekutoři strhli z jejich penzí
692 milionů korun. „Není výjimkou, že podvodníci nabízejí nevýhodné půjčky přímo
v místě prodeje. Senioři
smlouvy často podepisují pod
nátlakem,“ upřesnil.
Exekuce se přitom týkají
hlavně čerstvých důchodců
mezi 60 až 63 lety. Podle prezidenta Exekutorské komory
ČR Jiřího Proška jsou mnohem méně problematičtí senioři starší 63 let. Na druhou
stranu potvrdil, že tito lidé se
často stávají obětí praktik
právě na předváděcích akcích, zájezdových nabídek, teleshoppingových reklam nebo
neseriózních podomních prodejců a dealerů.

Plakáty zesměšňují Haška a Sobotku
Brno, Ostrava – Ne zrovna
oslavné billboardy s místopředsedou ČSSD a jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem se objevily na
dálnici D1 v okolí Brna. Na
většině ze šesti anonymních
billboardů je černá silueta
hlavy s dotazem: „Kdo je to?“
Na jednom z billboardů je
Haškův portrét. V Ostravě a
Praze se zase objevily billboardy, které útočí na šéfa ČSSD
Bohuslava Sobotku. Smějící se
politik na nich má na hlavě
hornickou helmu. „Vím, jak
na to! Od mládí makám v parlamentu,“ hlásá plakát. Hašek
hodlá proti iniciátorům kampaně podniknout právní kroky, i když neupřesnil jaké. (čtk)

KAMPAŇ. Místopředseda ČSSD Michal Hašek se chce bránit. Na dálnici se objevily billboardy, které ho zesměšňují. Foto: ČTK/Václav Šálek

VĚDA A BYZNYS. Viceprezident společnosti Rusatom Overseas Leoš
Tomíček (vlevo) a děkan Fakulty strojní ČVUT František Hrdlička podepsali dohodu o spolupráci. Foto: Rusatom Overseas
Brno – Vytvářet nejmodernější jaderné technologie pomohou i studenti Českého vysokého učení technického.
Škola totiž podepsala včera
v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu memorandum o porozumění s ruskou společností Rusatom
Overseas.
Podle děkana strojní fakulty Františka Hrdličky se tak
upevní spolupráce obou zemí
v jaderné energetice. „Čeští
odborníci se podílejí na vývoji
mezinárodního výzkumného
reaktoru v ruském Dimitrovgradě, spolupracují ve Spoje-

ném ústavu jaderných výzkumů v Dubně. Čeští studenti
navštěvují ruské jaderné
elektrárny, letos třeba Novovoroněžskou a Rostovskou,“
podotkl děkan.
Výkonný
viceprezident
Rusatom Overseas Leoš Tomíček zdůraznil, že zejména
společná práce českých a ruských vědců se datuje od samotného počátku formování
českého jaderného průmyslu.
„Tato spolupráce dovolila
později uskutečnit výstavby
jaderných elektráren ruského
designu v České republice,“
sdělil Tomíček.
(zur)

ÚOHS podezřívá dvě právní
kanceláře z kartelu
Brno – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podezřívá dvě právní kanceláře z
kartelu u zakázky ministerstva obrany na právní služby.
V pondělí s nimi zahájil správní řízení. Potvrdil to mluvčí
úřadu Martin Švanda.
Podle informací ČTK se jedná o společnosti Dáňa, Pergl a
Partneři, která soutěžila v tendru společně s DLA Piper, a
Weinhold Legal. Firmám hrozí
pokuta v řádu milionů korun.
Možný kartel se týká tendru
ministerstva obrany z loňského roku na právní služby. Přihlásilo se do něj celkem pět fi-

rem. Podle některých informací se nabídky dvou firem,
které ÚOHS podezřívá z kartelu, nápadně podobaly.
Podle mluvčího ÚOHS je
současný případ poměrně výjimečný. „Případy kartelových
dohod mezi uchazeči o veřejnou zakázku jsme v minulosti
šetřili a také v současné době
máme několik probíhajících
řízení týkajících se tohoto typu
deliktu. Pokud se nicméně jedná o podezření na zakázanou
dohodu mezi advokátními kancelářemi, pak v této oblasti
skutečně mnoho případů nemáme,“ uvedl Švanda.
(čtk)
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