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Recept na
nesmrtelnost
Smrt Davida Rockefellera je důkazem, že
ještě nenastala doba, kdy díky pokroku v
medicíně ti nejbohatší nemusí zemřít. Rockefellerovi ve
věku 101 let selhalo srdce, podle dobře informovaného
bulváru již osmé! Zanechal po sobě tři miliardy dolarů,
pověst muže s obrovským neformálním vlivem a také
prominentní zastoupení v řadě konspiračních teorií.
Pár dní před boháčem Davidem Rockefellerem ze-

mřel muzikant Chuck Berry. Zůstaly po něm rokenroly,
které ovlivnily třeba Beatles a Rolling Stones, prakticky
ale celou generaci, která podle něj řezala do kytar.
Chuck Berry zemřel v devadesáti, pokud ovšem skuteč-
ně zemřel, neboť už dávno není pochyb o jeho nesmr-
telnosti.
Bankéř Rockefeller a rocker Berry toho kupodivu mají

hodně společného. Třeba vztah k umění, které bankéř
kupoval a rocker provozoval. Oba řešili daně: Berry je
za mlada krátil, Rockefeller na stáří tvrdil, že by bohá-
čům daně slušely vyšší. Oba strávili kus života na
cestách. Chuck Berry prý odehrál přes 4000 koncertů a
na pódiu se s ním potkal snad každý, kdo v hudbě ně-
co znamenal. Rockefeller pak byl zakladatelem či čle-
nem různých organizací a spolků sdružujících globální
elitu vyznávající myšlenku Nového světového řádu.
Oba pak pracovali na tom, aby po sobě zanechali ve

světě stopu. Rockefeller se zasloužil o nepřehledné
věžáky Světového obchodního centra, Chucka Berryho
je slyšet z milionů desek, paradoxně trvanlivějších než
mrakodrapy. Globalizovat svět rokenrolem je o něco
schůdnější mise, než na to jít přes centrální banky. A i
do hrobu je šikovnější si vzít rokenrol než kufr dolarů.
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Pohledem
Kateřiny Perknerové

Studený obklad
pro politiky

Politici by si do konání podzimních voleb měli vzít ne-
placené volno, aby nenadělali víc škody než obvykle.
Na korespondenci mezi premiérem a ministrem financí
už jsme si zvykli. Vzhledem ke slovníku Andreje Babiše
je skoro dobře, že si se svým vládním šéfem dopisuje.
Za zdokumentovaný střet zájmů bývalého člena před-
sednictva Agrofertu Jaroslava Faltýnka stát zaplatí 22
milionů korun. Faltýnek to odmítá, rozuměj popírá, že
bílá je bílá. V postfaktické době je totiž dovoleno vše.
Připravit se musíme na hyperaktivitu Tuhého policie.

Zatím vystartovala po zločinci číslo jedna Robertu
Šlachtovi, který si sice při stíhání grázlů všeho druhu
nestačil pořídit ani vlastní postel, ale během dovolené
použil služební auto. Šup s ním za katr, když probendil
asi dva tisíce. A opovažte se namítnout, že za 26 let
služby státu ušetřil miliardy. Než lid tuhle policejní lo-
giku vstřebá, už mají vyšetřovatelé na stole další kauzu.
Tentokrát jdou po Sobotkově vnitrostranickém kritikovi
hejtmanu Jiřím Zimolovi. Je podezřelý, že má donašeče
v policejních řadách. Sdělil to anonym.
Sociální demokraté si ovšem na sebedestrukci vystačí

sami. Když hlavní hvězda jejich brněnského sjezdu a
extrémně proevropský ministr zahraničí Lubomír Za-
orálek řekl, že chce regulovat pohyb pracovníků ze zemí
EU, premiér Sobotka pravděpodobně omdlel. Předseda
ODS Petr Fiala se naopak zatetelil blahem a pozname-
nal, že v době akutního nedostatku pracovních sil má
Česko vskutku jiné starosti.
Opravdu je boj proti sociálnímu dumpingu hlavním

problémem současnosti? Neměla by ČSSD spíš tvrdě
vyžadovat zvyšování mezd českých zaměstnanců a
vpustit do země Ukrajince, aby nasytili hladový prů-
mysl? Pokud Sobotkova strana obrátí kormidlo k po-
pulistickému antievropanství, půjde v honbě za hlasy
tak doleva, až skončí napravo. Bez voličů.
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Stát určí, kdo pracuje
pro blaho společnosti
Které neziskové orga-
nizace opravdu dělají
pro společnost něco
dobrého? To by měl
podle nového zákona
posuzovat soud.

LENKA KRÁLOVÁ

K lasa, Český výrobek
či Bio. Zatím podle
značky kvality hod-
notíme především

spotřební zboží. Brzy by ale
měly mít podobný certifikát
i spolky či obchodní korpo-
race.
Ministr spravedlnosti Ro-

bert Pelikán (za ANO) se
totiž tržním prostředím ne-
chal inspirovat. Chce přidělit
„značku“ organizacím, které
přispívají k „obecnému bla-
hu“. Takové společnosti zís-
kají status veřejné prospěš-
nosti a z něj vyplývající da-
ňové zvýhodnění i jedno-
dušší přístup k dotacím.

BIČ NA NEZISKOVKY?
Zákon již zítra bude projed-
návat ústavněprávní výbor.
Původně měl zvýšit důvěry-
hodnost neziskových orga-
nizací a podpořit tak jejich
aktivity. Místopředseda Stra-
ny zelených Michal Berg ale
tvrdí, že se děje pravý opak.
Zákon totiž prošel dlouhou
řadou úprav. Podle Berga
neziskové organizace jeho
současnou podobu odmítají.
„Spolky by se mohly dočkat
toho, že úřady podmíní ta-
kovým označením například
možnost ucházet se o dotace
nebo možnost odečíst si z

daní dary na dobročinnost,”
upozorňuje Berg. „Na žada-
tele navíc zákon klade tak
náročné povinnosti, že je
splní jenom velké organizace
s profesionálním zázemím.
Nakonec tedy zákon nijak
neodliší poctivé a nepoctivé
neziskovky, ale pouze ty
malé od několika největ-
ších,“ varuje Berg. „Taková
situace by pak byla nepři-
měřenou šikanou, vedoucí až
k likvidaci podstatné části
neziskového sektoru,“ dodá-
vá.

S tím však nesouhlasí
mluvčí resortu spravedlnosti
Tereza Schejbalová. „Návrh
klade na zájemce o status
veřejné prospěšnosti vyšší
požadavky. Je však třeba
zdůraznit, že podání žádosti
o udělení statusu je založe-
no na principu dobrovol-
nosti ze strany jeho poten-
ciálních nositelů,“ prohlašu-
je mluvčí.

KDO VLASTNĚ POMÁHÁ
Jablkem sváru je při schva-
lování zákona především
vymezení pravidel určujících
kým, kdy a za jakých okol-
ností bude status veřejné
prospěšnosti uplatňován.

Tedy jednoduše řečeno jde o
to, kdo definuje obecné bla-
ho. Právě hodnotící měřítka
jsou jedním z důvodů, proč
se schválení zákona už ně-
kolik let odkládá.
Podle Tomia Okamury

(SPD), který prospěšnost
neziskových organizací často
zpochybňuje, všichni politici
zpravidla souhlasí s tím, že
je třeba pomáhat zdravot-
ně postiženým, slabým či
bezmocným. Sotva však
dojde na širší kontext, je
po domluvě. „Podle
muslima je to přijetí
islámu, podle nacisty
věrnost odkazu vůdce a
podle pražské kavárny li-
berální společnost,“ upozor-
ňuje Okamura na ideologic-
ký rozměr zákona.

PRVNÍ KROK
Schválením tohoto zákona
by problematika neziskovek
neměla být uzavřena. Podle
zpravodajky zákona Markéty
Wernerové (ČSSD) bude mít
na přenesení zákona do
praxe velký vliv minister-
stvo financí. To by mohlo
nabídnout jakýsi „balíček
benefitů“ organizacím, které
status veřejné prospěšnosti
získají. „Zákon je pouze prv-
ní krok. Jeho dopady hodně
ovlivní takzvaná podpůrná
opatření,“ říká Wernerová.
S tím by mohlo přijít více

problémů než užitku. „Tuto
verzi zákona potřebují hlav-
ně politické strany, aby
mohly financovat svoje
politické think-tanky z ve-
řejných peněz,“ nazna-
čuje možné zneužití
Berg. Fo
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„Taková situace by
pak byla
nepřiměřenou
šikanou, vedoucí až
k likvidaci podstatné
části neziskového
sektoru.“

Michal Berg, Strana zelených

Za Faltýnkův střet zájmů zaplatí Česko pokutu 22 milionů
Brusel, Praha – Evropská
komise zjistila pochybné
rozdělování dotací pro hol-
ding Agrofert, který dříve
patřil českému ministru fi-
nancí a vicepremiérovi An-
dreji Babišovi. Česko to při-
jde na 22 milionů korun.
Včera o tom informoval
portál Echo24 a sankci po-
tvrdil Státní zemědělský in-
tervenční fond (SZIF).
Pokuta uložená komisí

podle mluvčí fondu Vladi-
míry Novákové přesahuje

800 tisíc eur (přibližně
22 milionů korun). Fond
chce rozhodnutí komise
zvrátit, doufá v to, že
Česko nakonec nic platit
nebude.
Unijní pro-

věrka měla
ukázat, že se
místopředseda
ANO a ně-
kdejší člen
představen-
stva Agro-
fertu Jaro-

slav Faltýnek při
rozdělování do-
tací dopustil
střetu zájmů,

což Evrop-
ská

komise potrestala takzva-
nou korekcí ve formě dvou
procent z přidělené částky.
Do střetu zájmů se Faltýnek
podle Evropské komise do-
stal tím, že byl členem
představenstva holdingu a
zároveň na rozdělování do-
tací dohlížel jako člen do-
zorčí rady SZIF.
Experti Evropské komise

zdůrazňují, že střet zájmů
existuje i tehdy, pokud Fal-
týnek sám neudělal nic ne-
správného. (čtk)
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Svobodní zjednodušili beraní logo, styl
webu a zhutnili program
Praha – Strana svobodných
občanů v souvislosti s říj-
novými volbami do Sně-
movny zjednodušila své be-
raní logo i vizuální styl
webu. Představila ho včera
večer na setkání svých čle-
nů a příznivců v Praze. Svo-
bodní také podle svého
předsedy a europoslance
Petra Macha „zhutnili“ svůj
program do tří základních
pilířů, jimiž jsou svoboda,
prosperita a bezpečnost.
„Máme na to být bohatou

a suverénní zemí, máme na
to, abychom uspěli,“ uvedl
Mach. Slova „máme na to“
jsou i určitým heslem stra-

ny. Svobodní podle svého
předsedy nadále budou
prosazovat myšlenky libe-
rálního státu s nízkými da-
němi a bez dotací a regulací,
s nimž se prosadili v minu-
lých evropských, komunál-
ních i krajských volbách.
Letos by rádi provedli „re-
start politiky“, přestože do-

savadní průzkumy jim místa
ve Sněmovně nepřisuzují.
Svobodní se vymezili

nejen proti regulacím EU,
ale i současné vlády. Chtějí
například prosazovat právo
občanů svobodně pro-
najmout byt, právo hos-
podských určit si pravidla
v jejich restauraci nebo
právo rodičů rozhodnout, co
budou jejich děti jíst. Ne-
chtějí naopak omezovat
právo lidí bránit se agreso-
rům se zbraní v ruce nebo
přijímat běžence podle po-
vinných migračních kvót.
„Pro nás svoboda žít a

podnikat je klíčová, od ní se

odvíjí prosperita,“ uvedl Petr
Mach.
Symbolem změny, kterou

strana slibuje, má být i její
nové logo berana, jenž pod-
le Macha symbolizuje tvr-
dohlavost v dobrém slova
smyslu. Skopce zobrazeného
z profilu strana vyměnila za
jednoduchý symbol.
Nový web se kromě uni-

verzální nevolební podoby
dokáže „oblékat“ podle po-
třeby do volebních šatů
v kampani, nebo dokáže
podpořit vzhledem nějakou
minikampaň typu Akce da-
ně či Den daňové svobody.
(čtk)

„Pro nás svoboda žít a
podnikat je klíčová,
od ní se odvíjí
prosperita.“
předseda Svobodných Petr Mach

6 22. března 2017Deník
www.denik.cz


