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ŠTRASBURK Petr Mach, zakladatel
a předseda Strany svobodných ob-
čanů, patří v Evropském parla-
mentu mezi ty méně viditelné po-
slance. Vlastně se v evropské sně-
movně ocitl tak trochu omylem.
V roce 2010 napsal knihu Jak vy-
stoupit z EU, kde mimo jiné popi-
suje, že kandidovat do unijního
parlamentu s cílem změnit ho
k lepšímu ani nemá cenu.

O čtyři roky později ho ale zá-
jem voličů do eurosněmovny do-
stal. Mach, někdejší poradce Vác-
lava Klause, skončil ve frakci Ev-
ropa svobody a přímé demokracie
(EFDD), kterou tvoří převážně
britští euroskeptici ze Strany nezá-
vislosti Velké Británie (UKIP)
a Italové z Hnutí pěti hvězd.

Mach si ovšem na půdě Evrop-
ského parlamentu našel své místo.
A jak je jeho zvykem, i tentokrát
jde proti proudu. Koncem letošní-
ho března založil spolek Přátelé Ju-
deje a Samaří. Jde o skupinu pat-
nácti europoslanců, která poněkud
klame svým názvem. Pojmenová-
ní, které jako by vypadlo
z legendárního filmu Život Briana
humoristické skupiny Monty Py-
thon, ve skutečnosti hraje význam-
nou roli v obhajobě židovské osad-
nické politiky na Západním břehu

Izraele. Napovídá tomu samotný
název. Judea a Samaří jsou starozá-
konní pojmy, často ovšem použí-
vané těmi, kdo se chtějí vyhnout
mezinárodně srozumitelnějšímu,
ale ideologicky zatíženému pojme-
nování Západní břeh, které je pro
zastánce šíření židovských osad
až příliš spojené s intervencemi
a politikou západu.

Netanjahu není dost vpravo
Zajímavou figurou je druhý ideový
otec Přátel Judeje a Samaří. Tím se
stal izraelský politik Josi Dagan.
Předseda regionální rady Samaří,
což je funkce odpovídající
v českých reáliích hejtmanovi, byl
jedním z nejviditelnějších odpůrců
stažení Izraelců z pásma Gazy, kte-
ré v roce 2003 dojednal tehdejší iz-
raelský premiér Ariel Šaron. Da-
gan proti ústupu z Gazy organizo-
val akce občanské neposlušnosti,
na nichž se házelo kameny.

Dagan je zastáncem živelného
šíření nových izraelských osad na
Západním břehu a ani pravicová
politika premiéra Benjamina Ne-
tanjahua a jeho strany Likud, kte-
rá osadníky vesměs podporuje,
pro něj není dost vstřícná. „Likud
by měl zvážit jiného člověka na
postu premiéra, kandidáta, který
nebude jen mluvit o pravicové po-
litice, ale také ji vykonávat,“ vy-
zval Dagan před dvěma týdny
k Netanjahuovu svržení.

Kontroverzní izraelský politik,
který se mimo jiné jako jeden
z mála Izraelců zúčastnil inaugura-

ce amerického prezidenta Donal-
da Trumpa, přitom rád připomíná
své „přátele z Evropy“, mezi něž
řadí především Petra Macha a jeho
spolek v Evropském parlamentu.

Sám Mach ale argumentuje, že
mu o politiku vůbec nejde. „My
jsme maličký spolek, který čelí
obří mašinerii uvnitř EU. Rozhod-
ně se nechci nijak vměšovat do
vnitřních záležitostí Izraele,“ říká.

A proč si potom vybral jako
partnera na izraelské straně zrov-
na propagátora osadnické politi-
ky? „Jedno z kréd, s nímž jsem
vstupoval do evropské politiky,
byla zásada, že volný obchod pro-
spívá míru. A faktem je, že EU
uvalila na zboží, které vzniklo
v židovských osadách, prohibitiv-
ní clo, zatímco palestinské výrob-
ky nechává ve volném režimu,“
vysvětluje europoslanec Mach.

Jako neformální šéf spolku Přá-
telé Judeje a Samaří má ale Mach
i politický program. Minulý měsíc
třeba vyzýval kolegy europoslan-
ce, aby nepodporovali rezoluci
o vytvoření palestinského státu
a naopak doporučoval prosadit ná-
pad zrušit rozdělení Jeruzaléma na
židovskou a arabskou část a udělat
z něj hlavní město Izraele.

Důvod je prý opět ekonomic-
ký. „Mráz mi běhá po zádech,
když vidím, že peníze, které do
Bruselu putují z peněz evrop-
ských daňových poplatníků, kon-
čí na účtech některých palestin-
ských institucí, které podporují
vrahy a teroristy,“ vysvětluje

Mach. Které má na mysli? „Třeba
Palestinskou advokátní komoru,“
doplňuje. Jenže ta se podle oficiál-
ních zdrojů EU na podpoře tero-
rismu nijak nepodílí a informace
o jejím napojení na teroristy po-
cházejí z nedůvěryhodných izrael-
ských webů.

Soukromé vlastnictví ctí,
ale...
Není nakonec i zabírání
půdy osadníky v rozporu
s právem? „Já jako libe-
rál samozřejmě ctím sou-
kromé vlastnictví.
V otázce pozemků
a půdy se to ale v Izrae-
li těžko ověřuje,“ krčí
rameny Mach.

Není to nakonec po-
slední paradox zaní-
ceného libertariána
a propagátora czexi-
tu. Mach, který kdysi
napadal EU jako ne-
demokratický spolek,
už spřádá plány, jak
spolek Přátelé Judeje
a Samaří po volbách do
Evropského parlamen-
tu v roce 2019 rozšíří.
„Zatím jsme neformál-
ní, ale kdo ví, třeba
se k nám po vol-
bách přidají další
poslanci a vytvo-
říme parlament-
ní skupinu,“
uzavírá Petr
Mach.

PRAHA Policisté, kteří loni v létě zasahovali v kavár-
ně v Praze na Újezdě proti Michelle Sudků, prý ne-
věděli, že se pokusila uškrtit mladou ženu. Řekli to
včera u Obvodního soudu pro Prahu 1, který se zása-
hem začal zabývat. Lukáš Kočer a Petr Michálek
(vpravo) čelí obžalobě ze zneužití pravomoci úřed-
ní osoby, hrozí jim až pět let vězení.

Sudků, která podle lékařů trpí nekrofilním a útoč-
ným sadismem, napadla dívku na toaletách kavárny
loni v červenci. Pokusila se ji uškrtit tričkem. Přivo-
laní policisté Sudků nechali převézt do Psychiatric-
ké nemocnice v Bohnicích a lékařům informace
o útoku nepředali. Soudu včera řekli, že je sice ozna-

movatelé volali k napadení, na místě jim ho ale ni-
kdo nepotvrdil. Michálek tvrdí, že mu napadená dív-
ka řekla, že se nic nestalo. Podle něj nebyla škrce-
na, protože by se jí zřejmě nepodařilo přivolat po-
moc, natož utéct.

Kočer po incidentu vyslýchal Sudků. Přiznala, že
si svlékla triko a že se jí dívka zřejmě lekla. „Vy-
hodnotili jsme, že se nic nestalo, že je paní zřejmě
blázen, a postarali jsme se o to, aby tohohle blázna
(Sudků) viděl odborník,“ řekl Kočer.

Sudků lékaři o dva týdny později z léčebny pro-
pustili a ještě téhož dne ubodala ženu v obchodním
centru. čtk FOTO MAFRA – PETR TOPIČ
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PRAHA Veřejné peníze štědře prýš-
tí na vývoj leteckých motorů, tur-
bín, robotů, čidel, ale i lepších sta-
viv nebo chemikálií a hojivých
mastí... Škála podpořených oborů
a firem je v Česku velice pestrá.

Kupříkladu z velkého dotační-
ho programu TIP, který vyhlásilo
ministerstvo průmyslu v letech
2009 až 2012 na podporu apliko-
vaného výzkumu, získalo 868 pro-
jektů 12,5 miliardy korun! „Sku-
tečné přínosy z realizace však
činí odhadem 70 miliard korun,
měřené tržbami za vyvinuté či
inovované produkty a hlášené pří-
jemci podpory v období po ukon-
čení projektů,“ tvrdil v roce 2013
ministr průmyslu Jiří Cieńciala,
bývalý šéf Třineckých železáren.

Originální pohled na takové do-
tační tituly přináší nová studie
think tanku IDEA při Národohos-
podářském ústavu Akademie věd.
Zaměřila se na vztah přímé státní
podpory a žádosti o udělení ochra-
ny duševního vlastnictví v podobě
patentů a užitných vzorů.

Jen malý nadnárodní přesah
Vedou vložené státní peníze k no-
vým nápadům, vynálezům? „Pod-
nikatelské subjekty, které se
účastnily dotovaných projektů,
vykazují během tří let od začátku
financování významně vyšší vý-
skyt žádostí o tento typ ochrany
v ČR než podobné, avšak nedoto-
vané firmy. Nicméně žádný z těch-
to programů nevykazuje dopady
na výskyt žádostí o ochranu dušev-
ního vlastnictví v mezinárodním
měřítku. Z toho plyne, že tyto do-
tace nedokázaly podnítit výzkum
vedoucí k vynálezům, které by
byly dostatečně průlomové, aby
firmám stálo za to žádat o jejich
ochranu v zahraničí,“ uvádí studie
Olega Sidorkina a Martina Srhol-
ce z ústavu CERGE-EI, kteří ji
tam dnes na semináři představí.

Analýza se zaměřila na tři mul-
timiliardové dotační programy.
A sice na zmíněný TIP, dále na

předcházející program minister-
stva průmyslu IMPULS (rozdal
5,3 miliardy) a také program
ALFA, který Technologická agen-
tura ČR zafinancovala 9,2 miliar-
dy korun. Nižší motivační účinky
k ohlášení patentové ochrany měl
nejstarší z programů: IMPULS.

Klíčovou otázkou zůstává, zda
vynaložené veřejné peníze mají
takový přínos, který slibují vágní
prohlášení o „posílení konkuren-
ceschopnosti ČR na světových tr-
zích“ a podobně. Stopy v patento-
vých úřadech tomu nenasvědčují.

„Český trh je poměrně malý
a poskytuje omezený prostor pro
expanzi. Proto by měla být úspěš-
nost programů hodnocena podle

toho, zda stimulovaly vývoj no-
vých technologií na hranici nej-
lepší světové praxe, které umožní
firmám prorazit na náročných ex-
portních trzích, a které tudíž mají
velkou ekonomickou hodnotu.
S vynálezy, jejichž ochrana platí
pouze v Česku, nikdo díru do svě-
ta neudělá. Z tohoto pohledu účin-
ky těchto programů prozatím zů-
stávají daleko za očekáváními,“
řekl LN Srholec, který dlouhodo-
bě sleduje výzkumnou politiku.

Autoři navíc upozorňují, že
podpořené firmy možná žádaly
o ochranu duševního vlastnictví
pouze v rámci České republiky
spíše s cílem „naplnit formální po-
žadavky na dosažení výsledků
pro účely hodnocení projektů než
s cílem ochránit drahocenné vyná-
lezy před domácí konkurencí“.

Analýza užitečná pro náš stát
Analýza vychází z veřejných dat,
z rejstříku výzkumných výsled-
ků, ale i z databáze firem Ama-
deus od Bureau Van Dijk. Je plná
expertních údajů a grafů, jež mo-
hou využít především poskytova-
telé peněz – tedy resort průmyslu
a Technologická agentura ČR.

V budoucnu by mohly lépe na-
stavit tzv. intervenční logiku pro-
gramů, aby bylo zřejmé, co je reál-
ně cílem podpory a zda nejde na-
místo šíře pojaté společenské pod-
pory jen o pomoc soukromým pří-
jemcům; je možné, že by pracov-
ní místa a daňové příjmy vznikly
přirozeně, bez dotace.

Autoři proto doporučují pro
příště využít jako jedno z kritérií
spíše mezinárodně platnou ochra-
nu duševního vlastnictví (u světo-
vých úřadů typu USPTO, EPO,
JPO či WIPO) a prodloužit také
lhůty pro uznávání výsledků.

Studie přichází v době, kdy se
zostřuje debata o výdajích státu
na vědu. Pro nového ministra fi-
nancí Ivana Pilného (ANO)
může být též podnětem k realistič-
tějšímu pohledu na tolik vzývaný
aplikovaný výzkum oproti kriti-
zovanému základnímu.

Policisté prý nevěděli, že Sudků dívku škrtila

BLAHOSLAV
HRUŠKA
zvláštní zpravodaj LN
ve Štrasburku

Miliardové dotace,
jež byly zkoumány

■ Studie vědců z ústavu CERGE-EI
se zaměřila na tři velké dotační
programy, které měly podpořit
aplikovaný a průmyslový výzkum:
■ IMPULS – program ministerstva
průmyslu z let 2004 až 2008,
který v pěti výzvách rozdělil
645 projektům 5,27 miliardy
korun.
■ TIP – opět program ministerstva
průmyslu, ze kterého bylo mezi
roky 2009 a 2012 ve čtyřech
výzvách rozděleno 868 projektům
plných 12,51 miliardy korun.
■ ALFA – program Technologické
agentury ČR, z něhož bylo v letech
2011 až 2014 zafinancováno
956 projektů za 9,15 miliardy
korun. Pramen: LN, IDEA CERGE-EI

SOUD HODNOTÍ, JESTLI POLICISTÉ CHYBOVALI

Mach vede v EU osadnickou lobby
Bývalý Klausův poradce europoslanec Petr Mach bojuje v Unii za práva židovských osadníků
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ZMANIPULOVÁNÍ ZAKÁZKY

Exnáměstek Šiška
si odsedí čtyři roky
PRAHA Bývalý první náměstek
ministerstva práce Vladimír Šiš-
ka si odpyká čtyři roky ve vězni-
ci s dozorem za zmanipulování
zakázky na výplatu sociálních dá-
vek. Původní trest mu včera
o dva roky snížil pražský vrchní
soud, který Šiškovi zároveň zru-
šil povinnost nahradit státu ško-
du 282 milionů korun. Rozhodnu-
tí, podle něhož zneužil pravomoc
a sjednal výhodu firmě Fujitsu
Technology, je pravomocné.
Kvůli Šiškovým kauzám rezigno-
val v říjnu 2012 ministr Jaromír
Drábek (TOP 09). čtk

ODSOUZENÝ NA ÚTĚKU

Policie dopadla otce
„vlčích“ dětí
PRAHA Policie dopadla ve Fran-
cii dvaačtyřicetiletého otce tak-
zvaných vlčích dětí, kterému
soud v roce 2012 uložil za izolaci
dvou synů od okolního světa čty-
ři roky vězení. Před nástupem do
něj se ale dosud ukrýval. Za izola-
ci synů soud potrestal i jejich mat-
ku, dvouletý trest jí byl ale díky
prezidentské amnestii v roce
2013 prominut. Rodiče narození
dětí zatajili. Podle soudu jim ne-
dávali dostatečně najíst, neoblé-
kali je ani nemyli. Způsobili jim
těžkou újmu na zdraví. Roční ani
dvouletý chlapec v době, kdy je
našla policie, neuměli mluvit,
pouze plakali a vydávali občasné
zvuky. Nedokázali chodit, nemě-
li kousací reflexy a nebyli na svůj
věk dostatečně vyvinutí. čtk

Vložené peníze vedou
k vynálezům jen málo


