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PRAHA K čistějšímu vzduchu na
Ostravsku a v dalších průmyslo
vých oblastech má přispět nový
zákon o ochraně ovzduší. Minis
terstvo životního prostředí chce,
aby znečišťovatelé platili mno
hem větší poplatky než dnes.
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Sle jízdného ohroženy
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ale jinak ~ep,~átp akové slevy nevy
platí držet,« fékřtN Radim Janču
ra, šéf společnosti Student Agency,
která je jedním z největších autobu
sových dopravců v zemi.

Jinak ale hovoří vládní analýza,
kterou mají LN k dispozici. Podle
ní se poskytování slev dopravcům

slev, tak bychom hledali viastiti mo
del,“ uvedl tiskový mluvčí ČD Ra
dek Joklík.

Pro příští rok resort dopravy
předpokládá, že by soukromým do
pravcům musel kompenzovat sle
vy na jízdném ve výši 180 milionů.
Uřad navíc počítá s navýšením fi
nancí kvůli plánovanému zvýšení
DPH. Při 14% spodní sazbě DPH
by částka činila 220 milionů korun.

Dobeš vládě navrhne tři varian
ty. Buď slevy snížit nebo je omezit
pouze pro dopravce v závazku ve
řejné služby nebo zrušit úplně. Pod
le Kalouska ale důchodci nebo žáci
nárok na slevy nemají mít vůbec:
„Věk sám o sobě přece není indiká
torem sociální potřebnosti.“
Pokračování na straně 2

Sloupek LN

Stojí to za to?
MARTIN WEISS

M á opravdu stát zapotře
bí, aby upoutával po
zornost veřejnou přeta

hovanou o to, zda a kdo zaplatí
kompenzaci slev jízdného pro
děti a seniory? Ekonomická
věda sice napovídá, že dopravci
někdy samí od sebe poskytují sle
vy podle schopnosti platit. A sle
vy jízdného nejsou předpisový
veřejný statek. Zato tento škrt Po
skytuje přímo ideální munici
pro útok na reformy, a to s dlou
hodobou účinností a destruktiv
ním potenciálem neúměrným
ušetřené částce.

Člověk dnes pomalu denně na
ráží na nějaký nový pomyslný či
skutečný turniket. Dlouhá tradice
udělala ze slev jízdného jakousi
součást veřejného prostoru či svo
body pohybu. Jak snadné bude po
sílit dojem, že tato vláda jen bere
lidem, kteří mají starostí dost,
věci, na které byli zvyklí odjakži
va. Doba, kdy se začne platit za
vstup do parku, ne-li na chodník,
nemůže být daleko. A s tímto ná
padem přichází stát, který chce
nakupovat pro své úředníky vy-
mazlené notebooky za třicet tisíc.
Ovšemže tu není přímá souvis
lost — ale copak to někdy bylo de-
magogu na překážku?

Přitom částku získanou tímto
znepříjemněním života by bylo
možné zajistit účelněji (ekonomic
ky i politicky)
třeba prode
jem nemovi
tostí, kterých
stát stále drží
habaděj, či vý
hodnějším pro
nájmem země-

NEZÁVISLÝ DENÍK ZALOžENÝ 1893

Stát chce zrušit slevy
odcům a dětem

EVA HOFRICHTEROVÁ
JOSEF KOLINA

PRAHA Lidé zřejmě budou muset
kvuli vládním škrtům sáhnout opět
hlouběji do kapsy. Senioři a děti
možná už od září nebudou mít auto
maticky zákonem garantováno jízd
né zdarma. O výhody muhou přijít

studenti.
Čerstvý ministr dopravy Pavel

Dobeš (VV) dnes na vládě navrh
ne, aby mu na slevy na jízdné minis
terstvo financí buď přidalo 95 mi
lionů korun, neboje bude muset vý
razně omezit. O první variantě ale
nechce ani slyšet šéf financí Miro
slav Kalousek (TOP 09). „Myslím,
že slevy by měl stát zajistit pouze
pro zdravotně postižené,‘ řekl vče

Ministerstvo financi nyní ukládá
poskytovat dětem do 6 let jízdné
zdarma, žákům od 6 do 15 let pak
slevu 50 procent.
Senioři nad 60 let mají
garantovanou slevu 50 procent, nad
65 let 75 procent.

ra LN. Dotování dopravy má být
čistě v kompetencích krajů, tvrdí.
Podle návrhu, který dnes projedná
vláda, činí celkový objem slev naří
zených plošně státem jen u MHD
asi 3,7 miliardy korun.

Nyní by poskytovaní úlev ve ve
řejné dopravě pro děti a seniory
bylo pouze na vedeni krajů, potaž
mo obcí. Hejtmani ČSSD, které
LN oslovily, chtějí slevy pro vybra
né skupiny ponechat. Nejvíce zdra
žovat tak budou muset soukromí
dopravci a vlaková rychlíková do
prava. Tu totiž nezřizuje kraj. „Po
zrušení kompenzací nebudeme dá
vat žákům a seniorům slevy. Mož
ná ponecháme nějakou symbolic
kou desetiprocentní vábničku, aby
chom si nepřipadali jako nelidové,
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vyplatí i nadále. „Je nutné nejen
uvažovat úbyt~ob dopravce,
ale i pozitivní e ekt, ‘kterým je zís
kání nových tržeb od cestujících,
kteří by bez slevy dopravu vůbec
nevyužili,“ píše se ve zprávě.

České dráhy jsou zatím zdrženli
vé. „Pokud by došlo ke zrušení
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D enně uskuteční lidé na Googlu asi tři
miliardy hledání. Na Facebooku se
denně vyprodukuje přibližně jedna mi-

arda statusů. Mimochodem českých jsou
toho přibližně dva miliony. Pokud jde a soci-
ní síť Twitter, tak ta sice zaostává za svým
[avním konkurentem, ale i tak na ni lidé po
ou více než 140 milionů zpráv. Každé dvě ho
ny lidstvo vydá na internetu tolik dat, kolik
ch skrývá knihovna amerického Kongresu.
Impozanitní, že? To ale není všechno. Zkus

ie jiná čísla. Agentura McKinsey spočítala,
600 dolarů vás dnes stojí disk, na který mů

~te uložit všechna CD s hudbou, která kdy na
větě byla vydána. Za 100 dolarů si můžete
ronajrnout klastr deseti počítačů, takový, co
eter Warden použil pro masivní vydolování
at o uživatelích Facebooku. Navíc software,
terý umožňuje práci s takto velkými daty, do
anete dnes zdarma. Výsledkem je radikální
rmokratizace přístupu k datům. Prakticky
minimálníi~i náklady můžete analyzovat ob
‚vské databáze údajů.
Moderní společnost byla vždy posedlá sebe
pisováním. Ve věku internetu ale vyšplhala

jí záliba do nových výšin a splnila tak věčpý
~n humanitních vědců. Ti totiž doposud měli
a výběr. Buď budou zkoumat data do šířky,
apříklad pomocí dotazníki~i, nebo do hloubky
valitativními rozhovory. Teď mají vědci k dis
pzici obojí a výsledky jsou již dnes ohromují-

Němečtí ekonomové ukázali, jak lze pomo
dat o vyhledáváni klíčových slov spojených

hledáním nové práce předpovídat vývoj neza
iěstnanosti. Lidé totiž začnou novou práci hle-
at o něco málo dříve, než o starou skutečně
~jdou. Jiné výzkumy ukázaly, že analýza ná
dy v sociálních sítích dokáže určit trend na

D ruhá polovina minulého týdne byla
opět Po nějaké době ve znamení šará
dy s názvem „Zátěžové testy evropské

bankovního sektoru“. Finanční média již
I první poloviny týdne živila toto téma více
~ž vydatně a ta skupinka klaunů na CNBC‘
erá se nazývá moderátoři, od čtvrtka nemlu
Ia už o ničem jiném.
Co si však pod slovním spojením „zátěžový
sť‘ má představit obyčejný smrtelník? Oby
steh české kotliny možná na mysli vyvstane
storický záběr tehdy nově dokončeného Nu
iského mostu, na který najely desítky rus
ých tanků, a testovalo se, zda tuto „zátěž“
ost vydrží. Nejde však o metodu nijak no
u, podobně se mosty zkoušely již ve středo

~ku. Snad jenom s tou výjimkou, že tehdy se
d most pro jistotu přivázal ijeho stavitel. Po

~d by stavba nevydržela, otázka smluvní po
~ty by se vyřešila poměrně promptně. Nemlu

o tom, že motivace stavitelů udělat svoji
áci pořádně byla v takovémto prostředí na-
avena relativně vysoko.
Jistě, banka není most a také metody řešení

)orů z obchodního styku mírně pokročily,
)dstata však zůstává stejná. Principem sou
~sných zátěžových testů bylo zjistit, zda ban
~‚ z pohledu své kapitálové struktury „ustojí“
9padný další otřes, spojený zejména s nera
)stnou situací předlužených zemí eurozóny.
estováno bylo 90 systemicky nejdůležitěj~
ch (a současně největších) bank s tím, že
;m z nich těmito testy „neprošlo“. To je p1-
ých 8,9 procenta! Zcela logicky se tak krátce
) začátku obchodováni v pondělí trhy sesunu-
výrazně níže s tím, že bankovní sektor byl

VI—
77m ‚~y/epJe~;ĺů~ije ‚‘~,/55‘ cze‘na.

Někteří pro ni našli i jméno: data science.
Tedy věda o datech a práci s nimi. Jenže nová
věda motá hlavu mnoha univerzitním pracovní
kům. Vyžaduje totiž zcela nový typ výzkumní
ků. Ti se nově musí naučit uvažovat trochu
jako hackeři, trochu jako počítačoví vědci, tro
chu jako statistici, ale také trochu jako sociolo
gové, trochu jako psychologové a taky trochu
jako lingvisti. Zkrátka musí se pohybovat
mezi disciplínami, které doposud byly považo
vány skoro za protivníky.

Situace je to poměrně překvapivá pro ame
rické univerzity, ale~radikálně nová pro všech
ny reformátory v Evropě, kteří doposud měli
za to, že pro humanitní obory je nejlepší cesta
v jejich uzavření a hlavní reformní úsilí je tře
ba směřovat do výroby ekonomů a inženýrů.
Nyní to vypadá, že potřebujeme něco zcela ji
ného. Totiž zbourat hranice mezi technickými
a humanitními obory, propojit je navzájem
a díky tomu se posunout dál.

Mnoha uším to bude znít divně, ale budouc
nost informačních technologií a computer
science je ve spolupráci s filozofickými fakul
tami. A naopak humanitní obory musí začít
spolupracovat s obory technickými. Možná je
to všechny bude stát mnohem víc úsilí, než se
teď zdá. Výsledky však budou ohromující, pro
tože data, která o sobě sbíráme, umožní zrod
humanitních věd na matematických.základech

. a naopak humanitní vědy dokáží polidštit ty
technické a přírodní.

— „Chcete-li pobaviti Boha, sdělte mu svoje
plány“. Vzhledem k provázanosti současných
finančních a bankovních systémů je pravděpo
dobné, že realita by nejspíše uvedené modela
ce co do rozsahu a zejména rychlosti výrazně
předčila.

Druhým zádrhelem je rozsah testů. V tomto
kole šlo o 90 největších bank, velká míra rizi
ka je však nadále skryta v segmentu středně
velkých bank, které velmi často fungovaly
jako odkladiště „kreativně“ stvořených struktu
rovaných produktů. Jistě, mnoho z těchto
bank již není mezi živými a mnohým poskytly
pomocné ruce státy, riziko sektoru se tím však
nijak výrazně nezmenšilo.

Třetím rizikem, které před několika dny ex
plicitně pojmenoval šéf ECB J.-C. Trichet, je
fakt, že národní státy EU na případnou další
rozsáhlou pomoc svému bankovnímu sektoru
prostě-nemají peníze. Již nyní mnoho z nich ba
lancuje své dluhy na hodně tenké hraně a pří
padný mimořádný výdaj na sanaci bank ve ve
likosti srovnatelné s lety 2008—2009 by je z té
hrany spolehlivě shodil. -

Suma sumárum jsme se tak minulý pátek do
zvěděli, že 81 velkých bank v rámci EU na
torn snad není tak úplně~ špatně a o těch ostat
ních se radši zmiňovat nebudeme. Docela
málo, ne? - - - -
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PETR žABžA “
makléř společnosti ‘
Patria Direct .‚.
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pro tyto tvrdé škrty? Pokud ne, jaké jiné řešení by
přicházelo v úvahu?

. Miroslav Ševčík
ekonom, děkan Národohospodářské fakulty VŠE

Žádné zvyšování daní, ale škrtat, škrtat, škrtat,
vždyť se ještě nic neškrtalo. V českém rozpočtu je
vždy prostor pro škrtání, ve všech resortech. Asi
před deseti lety byl připraven plán na plošné se -

tání všech kapitol rozpočtu. Aby to bylo sociálně
průchodné, netýkalo se to ministerstva práce a sociálních věcí. Všech
na ministerstva kromě tohoto mají rezervy. Dále je třeba škrtat n -

smyslných projektech a rušit nesmyslné úřady a instituce.

úředníci...

Aleš Michl
analytik a portfoliový stratég Raiffeisenbank

Tvrdě škrtat. Vsadím malé pivo na to, že většina
úředníků má dražší minutu volání ze služebního
mobilu než já. A to jsme střední banka... Vsadím
druhé malé pivo nato, že když budu chtít dědovi vy
betonovat cestu, seženu kubík betonu levněji než

Martin Lobotka
analytik, Česká spořitelna

V zásadě se přikláním ke kombinaci obojíh
hodnotím pozitivně snižování pro
DPH, otázkou však zůstává, jestli zvyšo
rok není příliš rychlé. Stejně tak neschvaluji, že to, co začalo jako de
bata o reformě penzi, se teď posunulo zcela do roviny zakrývání roz
počtových děr.

Připravili Vojtěch Janda a Anežka Palková

Firmám skončí
.pocit beztrestnosti

p rojednávaný vládní návrh
zákona o trestní odpověd
nosti právnických osob na

vozuje situaci, která se bude patr
ně již od prvního ledna 2012 týkat
i všech obchodních společností.
Blížící se změna neznamená bez
trestnost fyzických osob — mohou
být souzeny s osobou právnickou
společně.

Česká republika je povinna zá
kon přijmout na základě meziná
rodních závazků. Nepřijetí je na
příklad překážkou ratifikace zá
sadní Protikorupční úmluvy OSN
z roku 2003. Ta má 152 smluv
ních stran a není ratifikována již
pouze ze strany několika málo stá
tů — mezi nimi i České republiky.

(Ne)hledá se viník
Dosud se lidé zodpovědní za roz
hodovací procesy „uvnitř právnic
ké osoby“ mohli spoléhat na urči
tou anonymitu. Postih konkrétní
ho pachatele nemusel být vůbec
možný anebo ani dostatečný k tornu, aby zabránil další trestné činnos
ti. Nový zákon by měl tyto nedostatky překonat.

Právnickou osobu bude možné uznat vinnou z více než sedmdesáti
trestných činů. Škála trestů zahrnuje i peněžitý trest s denní sazbou
až dva miliony korun, propadnutí majetku a „trest smrti“, tj. zrušení.
Rizika postihu budou vyžadovat zvýšenou osobní odpovědnost za
rozhodování a schopnost odhadovat jeho dopady. Nelze vyloučit ani
nutnost nového pohledu na obchodní partnery.

Trestný čin lze podle návrhu právnické osobě připisovat, pokud
k němu vedlo jednání jejích statutárních orgánů, osob vykonávají
cích řídicí nebo kontrolní činnost, nebo lidí s rozhodujícím vlivem.
Stejně tornu však bude i v případě zaměstnance, pokud uvedené orgá
ny nebo osoby neprovedly nezbytná opatření k zamezení nebo odvrá
cení následků trestného činu. Trestný čin může být právnické osobě
přičten dokonce i v případě, když se nezjistí konkrétní fyzický pacha
tel. Obhajoba bude spočívat ve zpochybnění viny pachatele, a pokud
pachatel zjištěn nebude, ve zpochybnění existence, charakteru a ná
sledků skutku.

Prevence, prevence, prevence
Obhajoba může spočívat také v existenci preventivních postupů způ
sobilých páchání trestné činnosti zabránit a v námitce, že například
obchodní společnost neměla reálnou možnost protiprávnímu jednání
zamezit, neztotožňuje se s ním, nebyla jím způsobena škoda a ona
sama jím nezískala žádný prospěch. Přiměřená preventivní opatření
mohou spočívat v rovině personální politiky, zejména při obsazování
klíčových pozic. Pojmy jako kontrola a etika již nebudou moci být
formalitou.

Nový zákon přinese nová rizika. Pro jejich zvládání bude důležitá
jeho transparentní podoba a to, aby byl praxí pochopen, akceptov‘
a jednotně aplikován. S jeho přijetím dojde k masivnímu rozšíření
kompetencí orgánů činných v trestním řízení do obchodní sféry. Prá
vě zde však už nyní dochází k problémům, k názorovým rozporům
a k dlouhodobým průtahům.

Minimálně zpočátku je třeba předpokládat absenci jednotící soud
ní judikatury a může docházet k excesům v rozhodování. Nebezpečí
spočívá ve zneužívání zákona například v rámci konkurenčního
boje.

Smysluplné podobě zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim by určitě měla odpovídat erudovaná a zodpo
vědná práce policistů a státních zástupců. Pak bude možné očekávat
skutečný tlak na zvýšeni úrovně firemní kultury, prevenci určitých
segmentů kriminality a tím vším celkovou postupnou „kultivaci“ tu
zemského podnikatelského prostředí. Je však třeba současně počítat
s tím, že tento proces určitě nebude bezbolestný.

Své názory a komentáře můžete zasílat na byznys~lidovky.cz
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.----Budoucnost informačních
technologií a computer

science je ve spolupráci
s filozoflckými fakultami.
A naopak humanitní obory
musí začít spolupracovat

s obory technickými.

-„
burze. Špatnou náladu totiž mezi sebou lidé
sdílejí, a když je špatná nálada, tak se prostě
obchod pohybuje směrem dolů. S dalším chyt
rým nápadem přišli analytici dat z mobilních
sítí. Napadlo je sledovat, jak lidé s mobily ces
tují. Díky tornu pomohli najít centra epidemie
cholery či ptačí chřipky.

I když mnozí kritici, jako třeba Lev Mano
vich, upozorňují, že velké korporace si nejzají
mavější data schovávají pro sebe, přesto není
pochyb, že se tu rodí nová vědecká disciplína.

JOSEF ŠLERKA
vedoucí Studia nových médií na
FF UK, šéf výzkumu Ataxo

JAN VIORNA
Advokátní kanceiář
Dáňa, Pergl a partneři

Právnickou osobu
bude možné
uznat vhrnou

z více než
sedmdesáti

trestných činů

Pi‘etěžké zátěžové testy
SVĚT PENĚZ

ETR ŽAB~I

Suma sumárum jsme
se tak minulý pátek dozvěděli,

že 81 velkých bank
v rámci EU na tom snad není

tak úplně špatně,
a o těch ostatních se radši

zmiňovat nebudeme. Docela
málo, ne?

„
na špici tohoto propadu. Kde je však zakopaný
pes?

Prvním problémem je forma uvedených tes
tů. Z definice musí jít pouze o teoretické simu
lace, které sice mohou předpokládat i ten nej
horší představitelný vývoj, ale realita bývá čas
to diametrálně odlišn~. Jak říká jedno přísloví


