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Karolina Brožová
Není důležité, kolik hlasů na

sjezdu ČSSD dostane, ale aby
mandát obhájil, říkají na adresu
současného premiéra a předsedy
soc. dem. Bohuslava Sobotky je-
ho podporovatelé ve straně. Pod-
le nich bude mít silný mandát
i tehdy, i kdyby v pátek dostal
v tajné volbě od 727 delegátů jen
lehce nad 50 procent.

„Jsme demokratická strana. Ja-
kýkoli výsledek nad padesát pro-
cent je vítězný. Mandát by měl
pak pan premiér Sobotka stejně
silný jako Babiš, který dostal na
sněmu ANO 93 procent. Nelze
totiž situaci v ČSSD srovnávat
s rodinným podnikem ANO,“ 
řekl Právu pardubický hejtman
Martin Netolický.

On a delegáti soc. dem. Pardu-
bického kraje prý v pátek na br-

něnském sjezdu podpoří nejen
Sobotku na post předsedy, ale
i ty místopředsedy, na které si
ukáže.

„Vnímáme potřebu jednotného
vedení. Za mě je to tak, že pokud
chceme působit jednotně, tak je
jediná cesta, aby volební výsle-
dek na sjezdu byl co možná nej-
lepší. Nepřikláním se k variantě,
aby byl předseda stejný jako do-
sud, ale jiní místopředsedové.
Předseda si má složit tým,“ do-
dal Netolický.

Podle něj tím však Sobotka
převezme veškerou zodpověd-

nost za výsledek říjnových voleb
do Sněmovny.

Zimola: K žádné
revoluci nevyzvu

Premiér v rozhovoru pro so-
botní Právo řekl, že si neumí
představit, jak by fungoval jako
předseda vlády, aniž by měl
mandát od soc. dem.: „Stojím
o silný mandát. Čím více pro-
cent, tím budu přirozeně radši.“

Žádá „silný mandát od sjezdu
soc. dem. nejen pro sebe, ale
i pro místopředsedy“.

Podobně jako Netolický na věc
nahlíží i středočeský poslanec
Stanislav Huml, který však na
sjezdu nebude patřit mezi dele-
gáty s rozhodujícím hlasem.
„Každý mandát, který je většino-
vý, je dobrý. Jsme v demokracii,“
řekl Právu.

(Pokračování na str. 2)

Kristýna Léblová, Novinky.cz
Než přišly do manželství paní

Hany děti, žila si jako v pohád-
ce. Když se ale na manželovi
kvůli výchově dětí stala závislou,
nastalo peklo. 

Začal ji psychicky týrat, pení-
ze byly hlavně na jeho zábavu.
Atmosféra v rodině se nakonec
podepsala na zdravotních problé-
mech matky i psychice dětí. Ty si

dokonce začaly přát jiné rodiče.
Haně nakonec pomohla tíživou
situaci vyřešit organizace Wo-
men for Women (W4W).

Sociální i finanční
izolace

„Psychické týrání je skrytou
formou domácího násilí, proto je
pro týranou osobu velmi těžké
rozpoznat, že je obětí. I když se
emoční týrání od fyzického znač-

ně liší, výsledek je zpravidla stej-
ný. Obvykle jeden z partnerů toho
druhého ponižuje, svaluje na něj
chyby, deptá ho, snižuje mu se-

bevědomí, drží ho v sociální
a často i finanční izolaci,“ říká
klinický psycholog Jiří Novák
z obecně prospěšné společnosti
W4W, jež funguje od roku 2012.

Začalo ponižování,
zdravotní problémy

Její pomoc může vyhledat kaž-
dý, kdo řeší například otázku roz-
chodu či rozvodu s partnerem,
uspořádání poměrů k dětem, otáz-

ku výživného, dluhy či exekuce.
To vše samozřejmě bezplatně. Jen
v roce 2015 měla organizace čty-
řicet klientek v podporovaném
bydlení.

Zprvu bezproblémové Hanči-
no manželství se změnilo v oka-
mžiku, kdy se manžel stal jedi-
ným živitelem rodiny, tehdy
začal její význam srážet. Tvrdil,
že její postavení v rodině není tak
důležité, protože živitel je on. 

„Museli jsme kolem něj chodit
po špičkách. Vše se muselo točit
kolem něj,“ vzpomíná s tím, že
sice žili v domě a jezdili na do-
volené, ona ale neměla ponětí,
jak na tom finančně rodina je.

(Pokračování na str. 8)

Šárka Mrázová
Česká republika patří ke stá-

tům evropské osmadvacítky se
třetím nejnižším podílem pra-
cujících matek s dětmi do šesti
let. Hůř je na tom jen Sloven-
sko a Maďarsko. 

Důvodem není jen málo míst
v tuzemských jeslích a školkách,
ale i horší daňové podmínky pro
maminky. Ty proto svůj návrat

do práce často odkládají. Praco-
vat se jim totiž kvůli daňovým
slevám nevyplatí tolik jako jejich
partnerům. 

Potvrzují to ekonomové ve
studii think-tanku IDEA Náro-
dohospodářského ústavu Akade-
mie věd ČR. Demotivačně na
matky podle nich působí také to,
že rodinný rozpočet výší svého
platu neobohatí tolik, jak by od-
povídalo jejich práci. 

Je za tím podle studie i vysoké
zdanění druhého vydělávajícího
v rodině, což jsou většinou ženy. 

Na daňovou podporu by se po-

dle autora studie Jiřího Šatavy
nemělo dívat jen z pohledu, ko-
lik peněz rodiny s dětmi od státu
dostanou, ale i z hlediska budou-
cích dopadů. Ve studii se dopo-
ručuje, aby se sociální odvody
snížily z 6,5 procenta o pět pro-
centních bodů na 1,5 procenta
těm, kteří pečují o dítě do jede-
nácti let.

„Daňový systém je nastavený
špatně a stát s ním nepracuje, 

jak by měl. Dokonce i dnes občas
přichází s legislativou, která prob-
lém spíš zhoršuje,“ řekl Právu Ša-
tava. 

Muži poberou
všechny slevy

Muži jako první vydělávající
mají na sebe často vázané všech-
ny daňové slevy, a pokud jejich
manželka nepracuje, pobírají sle-
vu i na ni. 

„Největší rozdíl mezi příjmy
obou pohlaví vzniká v momentě,
kdy se ženy vracejí do zaměstná-
ní po mateřské. Obtížně pak kon-
kurují mužům, kteří svou kariéru
nepřerušili,“ dodává předsedky-
ně Českého statistického úřadu
Iva Ritschelová. Data podle ní
navíc potvrzují, že příjemci rodi-
čovského příspěvku jsou ve více
než 98 procentech ženy. 

(Pokračování na str. 3)

Nové prezidentské nařízení,
které na 90 dní zakazuje vstup do
Spojených států občanům šesti
většinově muslimských zemí,
podepsal včera šéf Bílého domu
Donald Trump. 

Změna proti prvnímu kritizo-
vanému výnosu spočívá v tom,
že nyní se má zákaz týkat jen ža-
datelů o nová víza; držitelé plat-
ných víz budou moci nadále do
USA cestovat bez omezení. 

Dekret se vztahuje na občany
Íránu, Jemenu, Libye, Somálska,
Súdánu a Sýrie. Výjimku nově

dostali Iráčané: Irák tentokrát ze
seznamu vypadl, protože sehrá-
vá klíčovou roli v boji s takzva-
ným Islámským státem.

„Takové rozhodnutí je krokem
správným směrem, upevňuje
spojenectví mezi Bagdádem
a Washingtonem v řadě oblastí
a také ve válce proti terorismu,“
reagovalo irácké ministerstvo za-
hraničí.

Zelené karty platí
Proti původnímu dekretu, kte-

rý americké soudy v únoru za-
blokovaly, dostali rovněž výjim-
ku držitelé trvalých pracovních
povolení známých jako zelené
karty. Únorový zákaz vstupu do
Spojených států právě v případě
těchto držitelů rozpoutal chaos
na letištích.

(Pokračování na str. 12)

Trump podepsal 
nový dekret

proti imigraci 

Donald Trump včera v Bílém domě při podpisu nového protiimigračního dekretu.
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Irák ze seznamu
vypadl, sehrává
klíčovou roli v boji
s Islámským státem

Daňový systém je
nastavený špatně
a stát s ním
nepracuje, jak by měl

Jiří Šatava, ekonom
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ZDRAVÍ

Šest rad, 
jak jíst 

a pít 
při běhání

ALENA
ČINČEROVÁ:
Jsem v tom vždycky po uši

ALENA
ČINČEROVÁ:
Jsem v tom vždycky po uši

Kdo si hraje, 
nezlobí

Kdo si hraje, 
nezlobí

Mandát by měl
premiér silný jako
Babiš, ČSSD není
rodinná firma

Martin Netolický

I když se emoční
týrání od fyzického
značně liší, výsledek
je zpravidla stejný

Jiří Novák, psycholog

V zaměstnávání mladých matek jsme 
na chvostu Evropy i kvůli daním

Žila s manipulátorem. Utéct se třemi dětmi nebylo snadné

Sobotkovi stačí i lehce nad 50 procent, zní ze soc. dem.
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Vladimír Klepáč
Beton je nezbytnou součástí

základů budov anebo mostů.
Trojice nadšenců, dva brněnští
stavaři a designér, se ale rozhod-
la, že tuto šedou hmotu uvede
i do světa módy. Jejich betonové
náušnice se na internetu nedávno
setkaly s takovým ohlasem, že
museli svůj e-shop zavřít. Vše
měli vyprodáno.

„Jsme přesvědčeni, že dokáže-
me, že beton do světa šperků pa-
tří stejně jako chirurgická ocel.
Trvalo to rok, než jsme našli
správný výrobní postup. Přede-
vším šlo o to, najít vhodné slože-
ní betonové směsi k výrobě náuš-
nic,“ řekl Právu jejich designér
Tibor Mužík, který studuje Fa-
kultu výtvarných umění brněn-
ského Vysokého učení technic-
kého (VUT).

Partička nadšenců se původně
zabývala výrobou klasických li-
tých betonových podlah, ku-
chyňských linek a schodišť. Jen-

že pak si řekli, že beton by mohl
mít mnohem širší využití.

Zpočátku se jim vůbec nedaři-
lo. Jejich betonové náušnice se
na okrajích drolily, praskaly a na
povrchu vznikal betonový prach.
Teprve čtvrtá betonová směs,
kterou vyvinuli, byla ta pravá.

Prvotní problémy se podařilo
odstranit, dnes betonové náušni-
ce odlévají v dílně v Moutnicích
na Brněnsku. Háček je vytvořen
z chirurgické oceli. Beton uvnitř
nezpevňuje žádný další kov, jak
je tomu u běžných staveb. Povrch
se dále zbrušuje a přelepuje. Fir-
ma stavařů dodává zatím na trh
náušnice deseti druhů. Velký zá-
jem je především o ty s barev-
ným přetiskem.

„Původně jsme si mysleli, že

tento druh náušnic bude určen
pro dívky a ženy zhruba do
30 let. Jenže mezi našimi zákaz-
nicemi jsou i osmdesátnice.
I když má každý určitě předsta-
vu, že betonová náušnice bude
těžká, protože se z něj staví mos-
ty nebo výškové budovy, opak je
pravdou. Nepřidáváme do něj ka-
menivo ani písek. Každá váží jen
dva gramy,“ uvedl Mužík.

Cena se pohybuje
do 700 korun

Cena náušnic se pohybuje do
700 korun a jsou zatím k dostání
jen na internetu. „Dál experi-
mentujeme s barvami a potiskem
betonu. Český trh je poměrně
malý, proto doufáme, že pro
náušnice najdeme odbyt i v za-
hraničí,“ doplnil designér. 

Podle něj by náušnice, přes-
tože jsou z betonu, měly podtrh-
nout jemnou krásu ženy. Nejde
tedy o náušnice výhradně pro
drsňačky.

Český módní výstřelek – náušnice z betonu

Beton do světa
šperků patří stejně
jako chirurgická ocel

Tibor Mužík, designér

(Pokračování ze str. 1)
Participační daňová sazba pak

ukazuje, jak velkou část hrubých
příjmů domácnost odvede na da-
ni z výdělku a na pojistném,
když člověk začne pracovat.

Celkově mužská participační
daňová sazba dosahuje 25,3 pro-
centa, ženská 43,4 procenta.
Rozdíl tak představuje 18,1 pro-
centního bodu.

Pokud se tedy žena rozhodne
vrátit do práce, čelí mnohoná-
sobně vyššímu zdanění, než měl
při nástupu do zaměstnání její
muž.

Nová legislativa o diferenciaci
pojistného, kterou připravilo mi-

nisterstvo práce, byla předložena
koaliční radě a předsednictvu tri-
partity.

O návrhu se ještě bude disku-
tovat ve vládě, uvedl vedoucí tis-
kového oddělení Petr Sulek z mi-
nisterstva práce. 

Návrh by ale podle ekonoma
Šatavy měl být postaven tak, aby
snížení uplatnila ta osoba, která
více pečuje o děti. „Zvýšilo by to
motivaci ženy se na trh práce
vrátit dřív,“ myslí si. 

Mateřství má totiž vliv i na po-
čáteční průměrné měsíční dů-
chody žen, které jsou téměř o pě-
tinu nižší než u mužů. Žena,
když zaplatí daň z příjmu fyzic-

kých osob, si většinou žádné sle-
vy neodečte. 

„Ve finále problém stojí tak, že
pokud žena po rodičovské pře-
mýšlí, zda se vrátit do práce dřív,
nebo později, vysoké zdanění
práce ji demotivuje. Říká jí: Po-
kud se vrátíš, zaplatíš vysokou
daň, vysoké pojistné a žádné sle-
vy ti neumožníme uplatnit, pro-
tože to uplatňuje manžel,“ kon-
statoval Šatava. 

To přispívá k tomu, že matky
návrat z rodičovské odkládají.
Podle studie by se snížením od-
vodů zvedla jejich zaměstnanost,
ubylo by příjemců dávek a rodiny
by nakonec měly i více peněz.

V zaměstnávání mladých matek…

Šárka Mrázová
Za odvoláním manažera nejbo-

hatšího ústavu Akademie věd
ČR – Ústavu organické chemie
a biochemie (ÚOCHB) stojí zřej-
mě neshody kvůli rekonstrukci
vědeckého areálu za miliardu.

Podle zjištění Práva dostal zá-
stupce ředitele ÚOCHB Jiří Špič-
ka okamžitou výpověď krátce po
převzetí čtvrté etapy nově opra-
veného areálu od dodavatelské
firmy. 

Na Špičkovo odvolání v sobo-

tu upozornily Lidové noviny.
Uvedly, že byl propuštěn kvůli
hrubému překročení pravomocí
a závažnému poškození hospo-
dářských zájmů ústavu. 

Špička Právu řekl, že si je vě-
dom pracovně právního sporu se
zaměstnavatelem, je ale přesvěd-
čen, že se spor vyřeší. 

„Nejsem si vědom toho, že
bych pochybil,“ reagoval. Pro
ÚOCHB pracoval od roku 2007.
Ani vedení ústavu není zatím
sdílné. Jeho šéf Zdeněk Hostom-
ský přes svého mluvčího vzkázal,

že instituce neposkytuje třetím
stranám informace o rozvázání
pracovních poměrů se zaměst-
nanci, ani o jejich okolnostech. 

Ústav se proslavil díky unikát-
nímu výzkumu světoznámého
chemika Antonína Holého, který
objevil léky na léčbu HIV/AIDS,
žloutenky typu B i oparů. Příjmy
z licenčních poplatků a Holého
patentů tvoří významnou část
rozpočtu instituce. Ústav díky to-
mu mohl stavbu i rekonstrukci
vědeckého areálu financovat
z vlastních zdrojů a bez dotací.

Za odvoláním Špičky z ústavu
Holého jsou spory kvůli stavbě

Svět není bezpečné místo, vět-
šina obyvatel Česka se s tím ale
naučila žít a rozhodně ji to ne-
odradí od zahraničních dovole-
ných. 

Letos tak vzrostl zájem o First
Minute zájezdy do Egypta proti
loňsku devětkrát, a země se tak
vrátila do první pětice nejvyhle-
dávanějších letních dovolenko-
vých destinací Čechů. Nejvíc
jich i letos zamíří do Řecka.

Vyplývá to z aktuálních statis-
tik cestovní agentury Invia, která
na svých webových stránkách
nabízí zájezdy více než 300 ces-
tovních kanceláří působících na
našem a slovenském trhu.

Do Řecka, které je každoročně
nejvyhledávanějším dovolenko-
vým cílem a tvoří čtvrtinový podíl
na prodeji všech First Minute zá-
jezdů, tak v letošní sezóně vyrazí
o 90 procent více lidí než loni.

„Řecko je u českých turistů
oblíbené pro svoji rozmanitost.
V posledních sezónách kromě do
klasických lokalit směřují i na
menší a méně známé řecké ost-
rovy. Mohou se tak do země kaž-
dý rok vracet, ale přesto objeví
vždy něco nového,“ říká Michal
Tůma, marketingový ředitel spo-
lečnosti Invia.

Druhou nejpopulárnější zemí
pro letní dovolenou je Chorvat-
sko následované Bulharskem
a Itálií. Největší růst zájmu však
Invia zaznamenala v případě zá-
jezdů do Egypta. 

„First Minute dovolenou do
Egypta si letos koupilo devětkrát
více osob než vloni,“ uvedl
Tůma. 

Také další země, u kterých
v loňské sezóně došlo k poklesu
poptávky, se opět těší zájmu tu-
ristů. Dovolenou v Tunisku volí
čtyřikrát více lidí, zájem o Tu-
recko je dvojnásobný. Průměrná
cena First Minute dovolených se
v letošní sezóně mírně zvýšila.
Zatímco loni stála 12 478 korun
na osobu, letos se cena vyšplha-
la na 13 239 korun na osobu.
Zvýšení se projevuje téměř
u všech zemí, výjimkou jsou zá-
jezdy do Egypta, které meziroč-
ně naopak zlevnily. 

„Zatímco v loňské First Minu-
te sezóně dosáhla průměrná hod-
nota prodaného zájezdu do Egyp-
ta téměř sedmnáct tisíc korun,
díky zvýšené poptávce a návratu
turistů do této země letos cena
opět klesla, a to až o 1600 korun
na osobu,“ vysvětlil Michal
Tůma. (jan)

Čtvrtina zájezdů se prodá do Řecka, vzrostl zájem o Egypt
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Betonové náušnice by měly ženy oslovit svou jednoduchostí.
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Ludmila Žlábková
Za vším hledej ženu. I za

vznikem aplikace pro mobily,
která pomáhá zachránit zraně-
ná či nemocná zvířata naleze-
ná ve volné přírodě. 

Když totiž přítelkyně progra-
mátora Miroslava Poživila sledo-
vala v televizi pořad o záchran-
ných stanicích, zeptala se ho, zda
by nebylo možné jim nějak po-
moci. A on vymyslel aplikaci po-
máhající nálezci zraněného či
handicapovaného zvířete zkon-
taktovat odborníky ze záchran-
ných stanic a další postup s nimi
zkonzultovat. Aplikace umí
i přesně lokalizovat místo nále-

zu, vysvětlí základní pravidla,
jak zacházet s nalezeným zvíře-
tem, nebo odešle darovací DMS
ve prospěch konkrétní záchranné
stanice. 

Určí místo nálezu
Systém fungoval už od loňské-

ho léta, ale pouze pro uživatele
platformy iOS, tedy Apple
a iPhony. Do zařízení si aplikaci
stáhly řádově stovky lidí. Aby ji
mohli používat také majitelé te-
lefonů se systémem android,
spojil se Miroslav Poživil s hra-
deckou fakultou informatiky
a managementu. A její dva stu-
denti 5. ročníku aplikaci upravili
i pro tento systém. 

„Najdete-li v přírodě volně ži-
jící zvíře, u kterého se domnívá-
te, že není něco v pořádku, apli-

kace díky vaší GPS pozici
vyhledá záchrannou stanici, v je-
jíž působnosti se nacházíte, a na-
bídne vám možnost rovnou do
stanice zavolat. Umožní i zaslá-

ní GPS souřadnice místa nálezu,
nebo naopak vás naviguje do sta-
nice, pokud se domluvíte na pře-
dání zvířete tam. Samozřejmostí
je také možnost zaslat do stanice
fotografii zvířete pro snadnější
identifikaci,“ vysvětil princip
fungování aplikace její spolu-
tvůrce student David Bárta.

Společně s Martinem Hromád-
kem na jejím vývoji pracovali tři
měsíce. „Co není obvyklé, je, že
za práci odmítli odměnu a zdar-
ma aplikaci poskytli k užívání,“
upozornil jejich pedagog Ondřej
Krejcar.

Jak prozradila koordinátorka
Národní sítě záchranných stanic
Českého svazu ochránců přírody

Zdeňka Nezmeškalová, už po pár
dnech provozu aplikace pro
iPhony se ukázalo, že bude vy-
užívána.

„Ozvali se kolegové z Třebo-
ně, že je pomocí aplikace kon-
taktoval člověk s tím, že v polích
našel zraněného dravce. Ale že
u něho nemůže zůstat. Kolegové
díky GPS vyrazili na místo,
i když moc nevěřili, že nějaké
zvíře najdou. Skutečně tam ale
byl zraněný moták,“ připomněla
Nezmeškalová.

„Každoročně ve stanicích ošet-
říme kolem 20 tisíc zvířat. Ročně
přijímáme statisíce telefonátů.
Proto je důležité vědět, kam se
obrátit, a je dobré zbytečně ne-

obvolávat například hasiče, útul-
ky nebo příliš vzdálené stanice,“
upozornila Nezmeškalová s tím,
že aplikace má dosah po celém
Česku a propojuje všech 33 zá-
chranných stanic.

„Věříme, že ubyde zbytečně
donesených mláďat, neboť díky
telefonátům bude možné pře-
svědčit nálezce, že některé přípa-
dy nevyžadují převzetí zvířete do
péče. Tři čtvrtiny zvířat, která ře-
šíme, jsou ptáci, často mláďata.
A právě ty většinou stačí dát na
vyvýšené místo a rodiče se jich
zase ujmou,“ dodala. Ještě důle-
žitější je nevšímat si mladých za-
jíčků nebo srnčat, ta téměř vždy
opuštěná nejsou.

Zachraň zvíře v nouzi svým mobilem
Samozřejmostí je
také možnost zaslat
do stanice fotografii
zvířete pro snadnější
identifikaci

David Bárta,
spoluautor aplikace
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