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První česká
filmová
stanice míří
do Evropy

FilmEurope jakoprvnívýcho‑
doevropská filmová stanice
expandovala v úterý do zá‑
padní Evropy. Česko‑sloven‑

ská distribuční společnost se tak
snaží dostát svému jménu nejen
nabídkoufestivalověúspěšnýchti‑
tulů evropskékinematografie. Její
televizní kanál FilmEuropeChan‑
nel si nyní mohou naladit i diváci
v Nizozemsku a Belgii, konkrétně
vnabídcetelevizníchplatforemCa‑
nal Digitaal a TVVlaanderen, spa‑
dajícíchpodspolečnostM7Group.
„Má to logiku,“ vysvětluje pre‑

zident Film Europe Ivan Hronec,
pročprávě tytodvězemě. „Skylink
je součástí M7 Group, která vysílá
po celé Evropě. S návrhem rozšířit
nabídku do Beneluxu přišla ona,
je ekonomické vysílat ve více te‑
ritoriích.“
Kanál, který lzevČeskuanaSlo‑

vensku sledovat prostřednictvím
satelitní platformy Skylink, divá‑
kům nabízí evropské žánrové fil‑
my i snímky z evropských festiva‑
lů v Benátkách, Berlíně a Cannes.
A nabídka této čistě na filmy za‑

měřenételevizesemožnábudešířit
dál. „Po analytickéúvaze, že evrop‑
ská teritoria se dělí na dabingová
jakoNěmecko,Francie,Anglieačás‑
tečněiItálie,anatitulkovájakoprá‑
věBenelux,se jakodalšívhodnáde‑
stinace jeví Skandinávie,“ popisuje
možnýbudoucí rozvojavysvětluje,
žeinvestovatdodabingunenízatím
ekonomicky schůdné.
„Skandinávské země jsou na ti‑

tulky zvyklé a v jejich televizích
se dosud nehrálo 30 či 40 procent
současných evropských festivalo‑
vých filmů, které my nabízíme,“
rozvádí Hronec, proč je Skandi‑
návie vhodným trhem. Rozšíření
vidí jako možné v horizontu dvou
či tří let.

NovýministrfinancíIvanPil‑
ný (ANO) překvapil krátce
po svém jmenování slovy,
že sedmdesátiletý člověk

sice nemusí řídit autobus, ale trá‑
vu v parku by sekat mohl. Nyní
už svou rétoriku mírní. Trvá ale
na tom, že stát byměl lidi vdůcho‑
dovémvěkumotivovatktomu,aby
pracovali. „Klíčová jeosobnímoti‑
vace každého jednotlivce – udržet
si aktivní životní styl, neztratit so‑
ciální kontakt s okolím.Role státu
spočívá v tom, vytvořit občanům
podmínky, které jim jejich rozho‑
dování usnadní,“ řekl Pilný a do‑
dal, žepřesvědčitbyseniorymohla
vhodně nastavená sleva na dani.
A výzkumníci z think‑tanku

IDEA při institutu CERGE‑EI mu
dávají za pravdu. Ve své studii,
kterou mají HN exkluzivně k dis‑
pozici, upozorňují na to, že Česko
je v podílu pracujících důchodců
pod evropským průměrem. Za‑
tímco v tuzemsku pracuje 13 pro‑
centobyvatelvdůchodovémvěku,
ve Švédsku, Norsku či na Islandu
je jich až 35 procent. „Kdyby sys‑
tém víc zvýhodňoval ty, kteří jsou
schopnipracovatdéle, taknejenže
by na tom byli lépe oni sami, měli
by víc peněz, ale zbylo by víc i pro
ty, kteří z nějakého důvodu potře‑
bujídodůchoduodejítdřív,“popsal
spoluautor studie Filip Pertold.
VýzkumnícizCERGE‑EIupozor‑

ňujína to, žečeskýdůchodovýsys‑
tém sice chrání seniory před chu‑
dobou,zároveňalenezabraňujevý‑
raznému poklesu životní úrovně,
na kterou byli zvyklí. Rozdíl je tím
větší, čímvíc peněz člověk vydělá‑
valpředodchodemdopenze.Bene‑
fity, které seniorovi přinese práce
vdůchodovémvěkuvdnešnídobě,
však autoři studie považují za vel‑
mi slabé. Proto se důchodci raději

spoklesemstandardusmíří.Napří‑
klad když se senior s průměrnou
mzdou rozhodne rokpřesluhovat,
jeho budoucí důchod se tím zvý‑
ší o 7,6 procenta. Což znamená, že
ročnípenze, kterouobětoval, by se
mu spolu s odvedeným pojistným
a daněmi vrátila až za 28 let.
V příštím roce by si důchod‑

ci měli podle schválených změn
ve valorizaci penzí v průměru při‑
lepšit o pětistovku měsíčně. Sys‑
tém to ale bude stát 2,5 miliardy,
v nadcházejících letech pak tato
cifra bude dále narůstat.
Podle Jiřího Šatavy z institutu

CERGE‑EI komplexní reformadů‑
chodovéhosystémusicečasempři‑
jít musí, ale podpora pracujících
penzistů jeněco,co lzeudělathned.
„Lidi, kterým je 50 a víc, nezajímá,
jestli zvednetepříspěvkyve třetím
pilíři, protože oni v něm už za de‑
set let nic nenaspoří,“ říká Šatava.
Strany se ale půl roku před vol‑

bami nemají k tomu, aby práci
v důchodovém věku propagovaly.
„Nemůžeme lidi v 70 letechposílat
sekat trávu, jak chce ministr Pil‑
ný. Je také nesmysl si myslet, že
v řadě náročných profesí budou
lidé schopni pracovat i ve vyšším
věku,“ říká ministryně práce Mi‑
chaelaMarksová (ČSSD)adodává,
že senioři, kteří chtějí, mohou již
dnes pracovat bez překážek.
Podlelidovcůstátobčanymotivu‑

je dostatečně. Pravicové strany na‑
opak chtějí odvody snižovat všem.
„Naším cílem není zvýhodňovat
pouzevybranéskupinylidí,“uvedla
místopředsedkyněTOP09Markéta
PekarováAdamová.Podobněmluví
i LenkaKohoutová zODS.
Podle Pertolda z CERGE‑EI ale

není udržitelné snižovat odvody
všem: „Například otcové v rodi‑
nách pracují tolik, že už víc praco‑
vatnebudou.Kdežtoumateksma‑
lýmidětmičiuseniorůvýznamniž‑
ších odvodů vidímevelký, protože
budou vícmotivovaní pracovat.“

Seniorů v Česku pracuje málo,
stát by je měl lépe motivovat
Markéta Šrajbrová
marketa.srajbrova@economia.cz
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Kvůli zakázkám Lesní správy
Lány byli zadrženi tři lidé
Policie zadržela tři lidi v souvislosti se zadá-
váním veřejných zakázek Lesní správy Lány,
což je příspěvková organizace kanceláře
prezidenta. Zadržení jsou podezřelí ze sjed-
nání výhody při zadání veřejné zakázky, při
veřejné soutěži a veřejné dražbě a dalších
trestných činů, které se týkají tendrů organi-
zace. Oznámil to dnes na webu státní zástup-
ce Jiří Pražák. Podle něj policie dělá domovní
prohlídky a prohlídky prostor a pozemků
na řadě míst ve Středočeském kraji i jinde.

■ ČESKO

Záchranáři převzali pět
nových člunů za 7 milionů
Vodní záchranná služba Českého čer-
veného kříže včera převzala pět nových
záchranných lodí zhruba za sedm milionů
korun. Budou sloužit záchranným sborům
na Orlické přehradě, Slapech, Rozkoši
a na Nových Mlýnech. Nové lodě jsou kro-
mě jiného vybavené sonarem pro vyhledání
utonulých a radarem, který dokáže nalézt
plavce na vzdálenost zhruba 750 metrů,
což může podle záchranářů usnadnit vyhle-
dávání za snížené viditelnosti a v noci.

■ ČESKO

Pilný odstoupil
z kandidátky
Ministr financí a posla-
nec Ivan Pilný (ANO)
odstoupil z osobních
důvodů z čela kandidát-
ky na Vysočině. Nahradí
ho zřejmě šéf poslanců
hnutí Jaroslav Faltýnek.
Ve vládě Pilný zůstane
do konce jejího mandátu,
poté už ale nechce v politice
pokračovat.

Zdroj: Eurostat, 2012, 2015

PRACUJÍCÍ DŮCHODCI A TI,
KTEŘÍ JSOU OHROŽENI CHUDOBOU

■ podíl pracujících důchodců v %

Riziko relativní
příjmové chudoby
seniorů nad 65 let
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Vláda jmenovala radu ERÚ,
ta bude od srpna úřad řídit
Vláda včera schválila členy nově vznikající
pětičlenné rady Energetického regulačního
úřadu (ERÚ). Rada v řízení úřadu nahradí
od srpna Alenu Vitáskovou, které vyprší
mandát na konci letošního července. Před-
sedou rady vláda zvolila současného mís-
topředsedu ERÚ Vladimíra Outratu. Dosud
jmenoval předsedu ERÚ prezident na návrh
vlády, funkční období bylo šestileté. Nová
rada bude mít pět členů s pětiletým funkč-
ním obdobím.
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