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ČESKÉ BUDĚJOVICE Jeden z nej-
větších problémů českého země-
dělství je, že země ročně vyváží
tři miliony tun obilí. Zemědělci
ho totiž nestačí zkrmit, řekl na
agrosalonu Země živitelka prezi-
dent Agrární komory ČR Zde-
něk Jandejsek

„Vyvážíme vlastně surovinu.
Všechen fosfor, který nemáme
v půdě a který odebere rostlina,
vyvezeme s obilím, Němci to
zkrmí, mají fosfor doma a my je-
deme a kupujeme to v Argenti-
ně, na východě Ruska. To není
vůbec dobré,“ konstatoval Jan-
dejsek.

Podle posledního odhadu Čes-
kého statistického úřadu přitom
zemědělci letos sklidí 6,7 milio-
nu tun obilí, exportujeme tedy
téměř polovinu produkce.

Jandejsek kritizoval skladbu
české zemědělské produkce.
„Máme zeleninu, kterou vůbec
neprodukujeme. Třeba květák
produkuje někdo, kdo to prodá-
vá načerno, ale evidovaný
není, a přitom jsme byli
soběstační. U rybízu a angreštu
jsme na sedmi a 15 procentech
toho, co jsme produkovali,“
řekl Jandejsek.

Navrhuje zvýšit podporu cit-
livých komodit živočišné a rost-
linné výroby z nynějších 15 na
30 procent. Týká se to nejen
ovoce a zeleniny, ale také krav,
mléka a prasat. Myšlenku po-
dle něj podporuje i ministr ze-
mědělství Marian Jurečka
(KDU-ČSL). čtk
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surovinu. Všechen
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v půdě a jejž odebere
rostlina, vyvezeme
s obilím. Němci to
zkrmí, mají fosfor

doma.

Případ, jaký ani otrlí dluhoví
poradci nepamatují.
Komerční banka vehnala
do exekuce dívku, kterou
k uzavření úvěru donutil její
tyranský otec. Banka soudí,
že by z odsouzeného muže
nic nedostala, a tak žaluje
oběť jeho činů.

KRISTIÁN LÉKO

PRAHA Dnes šestadvacetiletá žena
(jméno redakce zná, ale na její žá-
dost jej nezveřejňuje) prožila těž-
ké dětství. Matku a všechny souro-
zence totiž dlouhé roky týral otec
v rodinném domě na Benešovsku.
Denně je bil, nutil je hodiny kle-
čet na zemi, zakazoval jim použí-
vat toaletu bez souhlasu.

Když bylo dívce čerstvých osm-
náct a studovala na stavařském
učilišti, otec vymyslel léčku, jak
získat peníze. Psychickým i fyzic-
kým násilím dceru donutil, aby si
u Komerční banky vzala hypoté-
ku na necelé dva miliony korun.
Aby úvěr dostala, otcovi kumpá-
ni fingovali prodej domku na Be-
rounsku a vyrobili i nepravdivý
doklad, že dívka pracuje v auto-
servisu.

Okresní soud v Mělníku je po-
trestal za úvěrový podvod a otce,

protřelého recidivistu se šesti zá-
znamy v rejstříku, poslal na sedm
let do vězení. S nárokem na náhra-
du škody však soudkyně Marcela
Buštová odkázala Komerční ban-
ku do občanskoprávního řízení.
„Bylo by potřeba provádět další
dokazování, které by protáhlo
trestní řízení,“ uvedla.

Nepochopitelné!
Jenže banka k vymáhání svých
dvou milionů přikročila způso-
bem, který je pro běžného člově-
ka sotva pochopitelný. „Komerč-
ní banka po vydání trestního roz-
sudku zažalovala onu týranou dív-
ku a uvalila na ni exekuci. Banka
se přitom účastnila trestního říze-
ní proti jejímu otci jako poškoze-
ná, takže musela vědět, že tu
smlouvu nemohla moje klientka
nikdy platně uzavřít, když byla
obětí trestného činu,“ říká advo-
kát Petr Němec, jenž se zaměřuje
na boj proti protiprávním exeku-
cím. Dívku na něj odkázali pra-
covníci poradny provozované
Exekutorskou komorou ČR.

Exekuci se povedlo prozatím
zastavit z formálních důvodů, pro-
tože Okresní soud v Benešově
dívce doručoval písemnosti na
špatnou adresu. „Komerční ban-
ka ale stále požaduje zaplacení
více než 2,5 milionu korun. Nyní
se před soudem budeme bránit, že
smlouva nebyla uzavřena svobod-

ně a banka má žalovat pachatele
úvěrového podvodu,“ říká advo-
kát Němec.

Do dluhových problémů navíc
otec uvrhl i dívčina bratra. I jeho
jako středoškoláka donutil vzít si
v bance úvěr v řádu stovek tisíc

korun. Peníze pak utratil a dlužné
peníze pak strhával exekutor
z platu dnes sedmadvacetiletého
muže.

Komerční banka svým postu-
pem proti oběti trestného činu pře-
kvapila i otrlé dluhové poradce.

„Setkávám se s lecčím, ale s ni-
čím podobným jsem se zatím nese-
tkal. Z mého pohledu není postup
banky asi protizákonný, ale roz-
hodně je v hrubém rozporu se spo-
lečenskou odpovědností,“ řekl
LN Radek Hábl z vládní Agentu-
ry pro sociální začleňování.

Věřitelé zneužívají slabosti
Samotná banka se ke konkrétní-
mu případu odmítla vyjádřit
s ohledem na bankovní tajemství.
Obecně však svůj postup hájí.
„Banka může vymáhat pohledáv-
ku jak po samotném dlužníkovi,
tak i po osobách, které byly ozna-
čeny jako pachatelé trestného
činu souvisejícího se vznikem po-
hledávky. Při zvažování konkrét-
ního způsobu vymáhání však ban-
ka musí zohlednit náklady spoje-
né s vymáháním pohledávky
a stejně tak se musí zabývat i tím,
jestli je vymáhání po těchto oso-
bách, například s ohledem na ma-
jetkové poměry pachatelů trestné
činnosti, vůbec efektivní,“ sdělil
LN mluvčí banky Pavel Zúbek.

Co o takové argumentaci soudí
advokát? „Tím vlastně říkají, že
po pachatelích ve vězení by toho
moc nevymohli, tak raději zažalu-
jí oběť, která je mladá a může splá-
cet. Vůbec nereflektují, že oběť
nemůže být z té smlouvy jakkoliv
zavázána, maximálně nějakým
bezdůvodným obohacením, kdy-

by jí v dispozici nějaké peníze zů-
staly. Prostě spoléhají na to, že ti
lidé se nebudou umět bránit,“ kri-
tizuje banku advokát Němec.

S podobným postupem se při-
tom setkávají i v organizaci Člo-
věk v tísni. „Potýkáme se s tím,
že věřitel se snaží za každou cenu
se uspokojit a zneužívá při tom
slabost a neznalost dlužníků,“ sdě-
lil LN její dluhový expert Daniel
Hůle.

Ke konkrétnímu případu se ne-
mohl vyjádřit ani finanční arbitr,
řízení totiž nevedl a ani nemá
k dispozici potřebné podklady.
Obecně se však někdy setkává
s případy, kdy ve sporech hraje
roli kriminální jednání. „Pokud se
jej dovolává spotřebitel proti fi-
nanční instituci nebo třetí osobě,
finanční arbitr ho vždy poučí, aby
podal trestní oznámení,“ řekla LN
mluvčí arbitra Gabriela Dufková.

Nejčastěji se s kriminálním jed-
náním setkává ve sporech z pla-
tebního styku. „Finanční arbitr
však často musí rozhodnout tak,
že škodu v podobě ztráty peněz
na účtu, byť způsobenou proti-
právním jednáním jiné osoby,
nese klient banky, neboť jednal
hrubě nedbale a neochránil svoji
platební kartu, přístup do interne-
tového bankovnictví, heslo či jiné
bezpečnostní prvky proti krádeži
a zneužití,“ doplňuje mluvčí fi-
nančního arbitra.

Dokončení ze strany 1

Většina vlajek se objevila na bill-
boardech, které patří firmě Czech
Outdoor. Ta je členem skupiny
BigBoard, největšího hráče na
trhu.

K vlajkám se nicméně přihlá-
sil Svaz provozovatelů venkovní
reklamy, jehož je BigBoard čle-
nem. Svaz odmítá, že by šlo s vlaj-
kami o kalkul. Podle něj má být
vlajka symbol, jenž má upozornit
na to, že zákon je nesmyslný.

„Postup státu, který na jedné
straně smlouvami, povoleními
a licencemi umožňuje provozova-
telům venkovní reklamy legální
podnikání, a nyní, přestože jsou
tyto smlouvy, povolení a licence
stále platné, jim toto podnikání
bez náhrady zakazuje, je faktic-
kým vyvlastněním,“ tvrdí prezi-
dent svazu Marek Pavlas, který je
zároveň zástupcem BigBoardu.

Realita je ovšem taková, že zá-
kon, který zakazuje billboardy ko-
lem autostrád, byl přijat už před
pěti lety. Pro reklamu, která už je
v prostoru umístěna, ponechal pě-

tileté přechodné období. Všichni,
kdo v oboru podnikají, tak už pět
let vědí, že budou muset billboar-
dy odstranit.

Svaz, který celou věc označil
za „protiústavní znárodnění“, se
již delší dobu netají tím, že se
chce bránit u soudu. Pavlas navíc
připomíná, že kvůli omezování re-
klamy hrozí Česku arbitráží ame-
rická společnost.

Nezmizí ze dne na den
Ať už je argument, že vlajka se
jako národní symbol nesmí odstra-
nit, relevantní nebo ne, mohl by
sloužit jako pozdržovací manévr.
„Existuje zákon o užívání stát-
ních symbolů České republiky,
který to upravuje. Tento zákon
ale rozhodně nepočítá s tím, že by
byly takhle masově vyvěšovány
na billboardech kolem dálnic,“
řekl LN Jiří Hřebejk z Katedry
ústavního práva Právnické fakul-
ty UK. „Státní symbol má něco
symbolizovat. To, co je kolem
dálnic, je tedy věcný nesmysl.
Ale jestli se z toho dá udělat
kauza a podaří se tím pozdržet

celý proces, než by někdo autori-
tativně rozhodl, tak to by asi doká-
zal,“ domnívá se Hřebejk.

Kolem dálnic je stále bezmála
900 billboardů, celkově se zákon
dotkne tří tisícovek ze zhruba 25
tisíc poutačů v Česku. Ty kolem
autostrád mají zmizet především
kvůli bezpečnosti. Nestane se tak
ale ze dne na den.

Po prvním září budou muset ma-
jitele reklamy nejdříve upozornit
úřady. Když se nic nestane, začne
je odstraňovat Ředitelství silnic
a dálnic. Náklady potom bude vy-
máhat po majiteli billboardu nebo
pozemku, na kterém stojí. To zabe-
re zřejmě měsíce. Pokud by se roz-
jel spor, zda mohou být odstraněny
i billboardy s českou vlajkou, trva-
lo by to mnohem déle.

Provozovatelé reklamy bojovat
i pozitivními zprávami. Včera se
objevila informace, že svaz společ-
ně s platformou Byznys pro společ-
nost poskytne 400 billboardů zdar-
ma pro projekty a kampaně ne-
ziskových organizací.

Na dotaz LN, zda půjde o bill-
boardy kolem dálnic či silnic prv-

ních tříd, odpověděl mluvčí sva-
zu Lukáš Váňa: „Určitě ne.“

Se zákazem reklamy chce také
bojovat skupina senátorů u Ústav-
ního soudu. Podle sedmnácti
z nich opatření porušuje principy
právní jistoty a zasahuje do práva
na podnikání.

Když místo politiků
vládne billboard
Není to poprvé, kdy se Svaz provo-
zovatelů venkovní reklamy a spo-
lečnost BigBoard proti omezování
velkoplošné reklamy hlasitě ozý-
vají. Vyprávět by o tom mohlo bý-
valé vedení pražského magistrátu
v čele s Tomášem Hudečkem (dří-
ve TOP 09, dnes nezávislí). Právě
on se před volbami do pražského
zastupitelstva objevil na billboar-
dech BigBoardu po celé Praze. Na
nich byl spolu s nápisem Praha po-
dle Hudečka Karlův most, za nímž
je místo panoramatu Pražského
hradu několik mrakodrapů. Ofici-
ální Hudečkovy billboardy, které
byly součástí kampaně, naopak re-
klamní společnosti přelepovaly.
Svaz a BigBoard rozjely tehdy

masivní kampaň kvůli pražským
stavebním předpisům, které zaka-
zovaly všechny billboardy v hlav-
ním městě.

Jejich příběh měl nakonec ještě
pozoruhodný vývoj. Kvůli záka-
zu billboardů hrozily reklamní
společnosti podobně jako dnes ar-
bitráží. Nakonec na ni nedošlo.
Ministerstvo pro místní rozvoj
předpisy pozastavilo proto, že je
nenotifikovala Evropská komise.

Nové vedení města (ANO, Troj-
koalice a ČSSD) pak přichystalo
novelu pravidel. Po roce pražská
rada schválila v podstatě totožný
dokument. S pár nepatrnými rozdí-
ly. Nově neplatí úplný zákaz bill-
boardů. V památkové zóně být ne-
smějí, mimo ni nesmějí být více
než sto metrů od sebe.

Svaz provozovatelů venkovní
reklamy nyní říká, že ačkoli proti
úplnému zákazu bojuje, regulaci
u dálnic a silnic prvních tříd se ne-
brání. Řešením by podle něj bylo
například to, aby bylo možné
umístit jednu reklamní plochu na
každých sto metrů.
Poznámku čtěte na straně 10

Rukojmí. Akce provozovatelů venkovní reklamy by mohla přinejmenším zpomalit tempo odstraňování reklamních ploch. Na snímku billboardy u dálnice v Berouně. FOTO MAFRA – DAN MATERNA

Téměř polovina
produkce obilí
jde na export
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Banka chce miliony po oběti zločinu

Vlajka na billboardu jako zbraň


