

Scénář publicistického pořadu Reportéři ČT ze dne 6. 4. 2020:

Studio: Čína těsně před vypuknutím pandemie vykupovala roušky a později je sama prodávala. 
Nejohroženější a bezbranní. Senioři a jejich pečovatelé nemají ochranné pomůcky.
Lidé v exekucích a matky samoživitelky. Podaří se státu zasáhnout, aby nespadli na dno v době krize? 

 
 Čínská nemoc
            
Aneta SNOPOVÁ, moderátorka
--------------------
Čína před vypuknutím pandemie ve světě vykupovala roušky. Zjistil to think tank Sinopsis. Podle oficiálních údajů čínského celního úřadu bylo do země dopraveno jenom v únoru přes 2 miliardy roušek z celého světa. Nákup měly organizovat přes své krajany čínské zastupitelské úřady. O měsíc později pak Čína nedostatkové roušky prodávala dalším zemím. Jednou z nich byla i Česká republika, jejíž vláda roušky slavnostně vítala na letišti. Více v reportáži.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Dnes to zdá jako dávná minulost. Nový koronavirus se šířil hlavně v Číně a v Evropě bylo jen pár případů. Na přelomu ledna a února jsme ještě na starém kontinentu netušili, co nás čeká. Ale právě tehdy vznikal problém, který v boji s koronavirem doznívá dodnes.

Martin Hála, sinolog, ředitel projektu Sinopsis
--------------------
Tak já myslím, že je také důležité uvědomit, jak vlastně došlo k tomu, k tomu dramatickému nedostatku zdravotního materiálu nejenom v České republice, ale vlastně v celém světě, včetně například Spojených států.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Představitelé čínské komunity začali v Evropě ve velkém vykupovat ochranné pomůcky. Roušky, respirátory i speciální obleky. Tohle jsou fotografie z pražského letiště, které ukazují odeslání jedné ze zásilek. Fotografie pocházejí z čínských webů, kde organizátoři akce popisovali její výsledky.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Zámořská válečná epidemická operace začala 25. ledna. Čínští krajané šli společně do českých nemocnic a lékáren. Zakoupili 780 000 lékařských masek, více než 30 000 chirurgických oděvů a masky N-95.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Organizátoři také děkovali za dopravu pomůcek do Číny letecké společnosti China Eastern. Stejné letecké společnosti, které dnes Česká republika platí za dovoz nakoupených pomůcek z Číny. Podle dostupných informací před vykupováním pomůcek čínskou komunitou varovaly evropské vlády včetně té české tajné služby. Jenže vývoz pomůcek vláda zakázala až s měsíčním zpožděním, když už byly vykoupené.

Martin Hála, sinolog, ředitel projektu Sinopsis
--------------------
V únoru, když ta krize vrcholila v Čínské lidové republice samotné, tak ten materiál ve velkém putoval právě do Čínské lidové republiky nejrůznějšími kanály. My jsme se teď dívali na /nesrozumitelné/ oficiální údaje čínské celní správy a jenom za únor Čína dovezla přes 2 miliardy roušek.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Tajné služby zároveň upozorňují, že Čína světu lhala nejen o existenci nového koronaviru. Když ji přiznala nejméně o měsíc později, ale zřejmě lže i o počtu nemocných a mrtvých.

Ondřej KLIMEŠ, sinolog, Orientální ústav AV ČR
--------------------
Je to právě fungování toho politického systému, které zapříčinilo to, že v Číně se z toho onemocnění stala epidemie a tím pádem vůbec vznikla podmínka k tomu, aby se rozšířila do celého světa tato krize v podobě pandemie.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle agentury Bloomberg na nepravdivost čínských údajů upozornily tajné služby amerického prezidenta. Na veřejnost se nejdřív nedostal konkrétní údaj, jak skutečný počet čínských obětí odhadují. Najevo to ale vyšlo v Británii, kde stejné varování slyšel od svých poradců premiér Johnson. Odhad zní. Obětí a nemocných bylo v Číně až 40× více. Místo oficiálních 80 000 nemocných jich mohlo být až 3,5 milionu. A místo oficiálních 3030 zemřelých jich mohlo být až 130 000.

Andrej BABIŠ, předseda vlády /ANO/
--------------------
Čína to zkrátka zvládla. Zvládla to a má obrovské zkušenosti. A my jsme s nimi v kontaktu.

Martin Hála, sinolog, ředitel projektu Sinopsis
--------------------
Čínská vláda v podstatě se snažila tu počínající epidemii víceméně ututlat. Potlačovaly se zprávy, které o té epidemii se začaly objevovat, a dokonce jeden z těch doktorů, který na to upozornil jako první, byl předvolán na policii a musel slíbit, že už o tom nebude nadále mluvit. Ten původní post postoj Komunistické strany Číny jakožto vedoucí síly Čínské lidové republiky k epidemii měl dosti nešťastné a neblahé následky.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Lékař, o kterém byla řeč, a který jako první na nový virus upozorňoval, se nakonec sám nakazil a zemřel. Jeho kolegyně, která v šíření informací o viru pokračovala, zmizela.

Andrej BABIŠ, předseda vlády /ANO/
--------------------
Skutečně jsem ocenil efektivní práci Číny v prevenci a kontrole epidemie. My skutečně se máme v čem v Číně učit.

Ondřej KLIMEŠ, sinolog, Orientální ústav AV ČR
--------------------
Čína se snažila nebo tím nižší úrovně toho politického systému se snažily informace ututlat. Aktivisty, občanské žurnalisty, lékaře, specialisty, který, který na tento problém upozorňovali vlastně pomocí represe, nátlaku umlčet.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Tohle jsou fotografie ukazující výdej uren s ostatky zemřelých v jedné z wu-chanských márnic. Podle neoficiálních údajů vydaly wu-chanské márnice pozůstalým za uplynulé 2 týdny přes 40 000 uren, tedy 12× více, než kolik mrtvých bylo oficiálně v celé Číně.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Jak by to vypadalo, kdyby Čína říkala pravdu, ukazuje studie, kterou zpracovala univerzita v britském Southamptonu. Ta Čínu na jednu stranu chválí. Kdyby Čína nedělala nic, byla by nyní celosvětová pandemie mnohem horší. Na druhou stranu ale studie konstatuje, že kdyby Čína reagovala dříve, pandemie nemusela vůbec nastat.

Andrew J. TATEM, University of Southampton
--------------------
Kdyby nebyla v Číně žádná opatření, šíření viru mohlo být sedmkrát rychlejší, než ve skutečnosti bylo. Miliony lidí mohly onemocnět a zemřít. Naopak kdyby byla opatření udělána o týden nebo o dva dříve, mohlo by to mít velký efekt na redukci případů onemocnění.

Ondřej KLIMEŠ, sinolog, Orientální ústav AV ČR
--------------------
Ta studie obsahuje informaci, že pokud by Čína přijala ta potřebná nefarmaceutická opatření například o 3 týdny dříve, tak by vzniklo až 95 % méně případů, a zároveň, že by se to onemocnění tak nešířilo jaksi v tom územním měřítku.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Tato animace sestavená vědci na základě dat o známých případech onemocnění ukazuje, že nový virus se z Číny do celého světa šířil už na začátku ledna, tedy v době, kdy svět o skutečném rozsahu epidemie neměl vůbec tušení.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Tedy americké a britské tajné služby varují, že Čína o šíření viru lhala, a pandemii utajováním informací do značné míry znásobila. Navíc dostala do dalších problémů evropské země, ve kterých vykupovala ochranné pomůcky. Zatímco svět začíná Čínu kritizovat, česká vláda ji chválí a děkuje za to, že v Číně nyní můžeme ochranné pomůcky nakupovat.

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Já nebudu nikomu děkovat konkrétně, páč bych na někoho zapomněl, ale všem strašně moc děkuju, ale udělám jednu výjimku a poděkuju panu velvyslanci a poděkuju všem, který se v Číně podílejí na tom, že přiletělo toto letadlo, a že jsme vyřídili všechny papíry, a že jsme tu operaci zvládli nastartovat.

Andrej BABIŠ, předseda vlády /ANO/
--------------------
Děkuju panu velvyslanci. Taky děkuju panu Tvrdíkovi, který to organizuje v Číně a taky děkuju samozřejmě našemu prezidentovi, který, jak je známo, měl vždycky excelentní vztahy s Čínou.

Martin Hála, sinolog, ředitel projektu Sinopsis
--------------------
Co je tady problematické, je ta obrovská propagandistická kampaň, která tu takzvanou pomoc provází. Za prvé samozřejmě to není pomoc, ale jsou to komerční, normální komerční dodávky. A za druhé ty přehnané projevy vděčnosti.

Ondřej KLIMEŠ, sinolog, Orientální ústav AV ČR
--------------------
Čína neposkytla pomoc České republice. Jedná se o obchodní zásilky, stejně tak, když prezident Zeman se vyjádřil ve smyslu, že Čína je jediná země, která nám pomohla, tak to není pravda, protože nám České republice například pomohla i Evropská unie.

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Jsme jediná země minimálně ve střední Evropě, která má zajištěny takovéto dodávky v takovém, takovém to objemu.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Podívejme se, jak čínské zboží putuje do Evropy doopravdy. Ve stejných dnech jako do České republiky začala létat letadla se zbožím z Číny do většiny evropských zemí. Rozdíl byl v tom, že řada zemí dostala první dodávky na rozdíl od Česka zdarma.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
V darech byla dominantní nadace založená čínským internetovým gigantem Alibaba a jeho šéfem. Ta posílala zdarma letadla do poloviny zemí Evropské unie.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Přinejmenším 8 evropských zemí pak obdarovala pomůckami přímo Čína jako stát. Případně její oficiální neziskové organizace.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Některé země začaly v Číně stejně jako Česká republika nakupovat.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Ministr Hamáček má pravdu, že žádná jiná evropská země nenakupuje podle dostupných údajů v Číně pomůcek tolik jako Česká republika. Jenže důvod je v tom, že řada evropských zemí zvládla první dodávkách z Asie rozjet vlastní výrobu. Zároveň se zapojily do pomoci koordinované evropskými institucemi.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Pokud někde v Evropě státní představitelé za něco děkovali, bylo to vždy za dary zaslané zdarma. Španělský král tak děkoval firmě Alibaba, řečtí ministři čínským neziskovým organizacím. Za nakoupené zboží neděkoval nikdo jiný než česká vláda.

Ondřej KLIMEŠ, sinolog, Orientální ústav AV ČR
--------------------
Podle mého názoru je velmi důležité se ptát na to, co je další součástí této obchodní transakce. I samotný, i samotní čínští představitelé prohlašují, že ta stávající krize je pro ně šancí, jak využít mezinárodní vztahy ve svůj prospěch.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Zboží, které Čína České republice prodává, opatřuje nápisy "Každá epidemie jednou skončí, ale česko-čínské přátelství přetrvá. Jen pro srovnání, stejné zboží, které nadace Alibaba posílá do jiných evropských zemí zdarma, je označeno nápisem "Jeden svět, jedno srdce, jeden cíl.

Pavel FISCHER, senátor /nestr./
--------------------
S náma Čína vlastně jedná jako lokaji. Ono vlastně, zatímco ostatní země dostaly dodávky zdravotnického materiálu relativně včas, a nemusely u toho dělat tiskové konference, tak u nás si Čína objednala, že musíme vítat a děkovat. A tohle je vlastně jenom důsledek toho, že jsme přistoupili na hru, která není důstojná.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Jak už jsme uvedli. Řadě evropských zemí se podařilo rychle aktivovat místní výrobce, aby nebyly státy závislé na zahraničních dodávkách. V České republice je situace jiná. Výrobci státu sami pomoc nabízejí, někteří týdny, jiní už i měsíce. Shodují se v jednom. Stát na jejich nabídky buď vůbec nereaguje, anebo pokud, pokud zareaguje, nechává vše, včetně financí na firmách samotných.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Tady na univerzitě v Liberci mají technologii, která značně snižuje přenos koronaviru. Sami si našli firmu, která by díky tomu mohla vyrábět filtry do roušek. Kvůli chybějícímu razítku úřadů ale nemůže začít.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Vědci už speciální nanofiltry dodávají Libereckému kraji. Zatím vše v malém množství vyrábějí na vlastním stroji. Jsou ale přesvědčeni, že by filtrů dokázali u domluveného výrobce dělat 2-3 000 000 denně.

David LUKÁŠ, vedoucí oddělení bioinženýrství katedry chemie, Technická univerzita v Liberci
--------------------
V okamžiku, kde vznikla vlastně tato pandemie, tak my jsme se snažili využít ten stroj, který byl původně určen pro zcela jiný výrobek, také pro výrobu filtrů.

Josef ŠEDLBAUER, vedoucí katedry chemie, Technická univerzita Liberec
--------------------
My jsme tady byli od začátku zavaleni opravdu stovkami, tisíci žádostí, proseb zdravotníků, od ústavů sociální péče, od lidí, kteří jsou nemocní.

David SVOBODA, koordinátor studentské iniciativy Roušky s filtrem pro všechny, Technická univerzita v Liberci
--------------------
Jednal jsem s třemi ministry, s panem Hamáčkem, paní Schillerovou a panem Vojtěchem. A výsledkem toho celýho je nekonečná debata s úředníky z ministerstva zdravotnictví, která zatím, bohužel nemá výsledek.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
V této dílně zase začala parta vývojářů ve svém volném čase přizpůsobovat staré vojenské masky pro použití s moderními antivirovými filtry. Vyvíjejí i snadno sestavitelný dýchací přístroj.

Petr GRAMBAL, IT expert, vývojář ochranných pomůcek
--------------------
Naše ekonomika jde do kytek, v uvozovkách tím, že nikdo nic nevyrábí, a podporujeme výrobu Číny, což je úplně špatně.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Firem, které začaly vyvíjet potřebné vybavení a nabízejí ho státu, už jsou dnes stovky.

Tomáš SUCHAN, vývojář dezinfekční komory
--------------------
Tady vevnitř je náš prototyp generátoru ozonu, což je zařízení, který pomocí vysokého napětí generuje ozon, a ten ozon potom likviduje například Covid nebo i cokoliv jinýho, bakterie a tady ty věci.

Pavel DOLEŽAL, iniciativa Covid19.cz
--------------------
Spousta lidí nakupuje prostě věci, jo spousta lidí dává peníze do logistiky, kdy vlastně nic jako nechtějí a dělají to a platí všechny náklady zadarmo, a dokonce i spousta jako výrobců, třeba Kanada to má tak, že Kanada vyčlenila na začátku 65 milionů dolarů vlastně na nákup materiálu a takovýhle věcí na prototypování, ale my takovýhle fond nemáme v Čechách.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Své výrobky už od poloviny ledna nabízela státu i firma specializující se na termokamery, které vyváží do celého světa a získala už řadu ocenění. Na její nabídku vláda vůbec nereagovala. Na konci března pak objednala 5 stovek termokamer ze zahraničí, teprve když se v tu chvíli firma nad postupem státu podivila na sociálních sítích, ozval se jí premiér.

Roman PRYMULA, náměstek ministra zdravotnictví
--------------------
Teď byli nepochybně. Je to ta identická firma, tak byli osloveni panem premiérem, aby dali svoji nabídku, a všechny ty nabídky budou zvažovány.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Vláda vůbec nereagovala ani na nabídku firmy, která chtěla státu zdarma darovat tisíce nejkvalitnějších respirátorů FFP 3.

Ondřej LETOVANEC, ředitel firmy prodávající ochranné pomůcky, Fire Centre
--------------------
Tak jsme se prostě rozhodli, že jim to jakoby darujeme celých 2000 kusů. Napsali jsme jim e-mai, kontaktovali jsme je. Psali jsme tam bezplatně. Nikdo se do dneška neozval, jo. Poslali jsme to už v podstatě 13. března, jo. Tuhletu informaci o tom, takže tam nikdo na to nereagoval. Prostě bez zájmu jako jo, ze strany státu, aby my jsme se potom potom v podstatě rozhodli, že to teda nešlo, tak jsme dali něco, něco prostě na záchranku, něco jsme dali nemocnicím, něco jsme dali normálně doktorům, obvoďákům.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Na jiné firmy se ale usmálo štěstí. Do dopravy ochranných pomůcek z Číny se mohla z českých dopravců zapojit třeba firma známého moravského sponzora a člena hnutí ANO Jaroslava Spáčila. Organizuje lety z Číny do Ostravy.

Jaroslav SPÁČIL, majitel firmy EGT Express, sponzor a člen hnutí ANO
--------------------
Realizace veškerá v Číně probíhá skrze našeho dlouhodobého partnera. Využíváme ke konsolidaci sklady ve městech /nesrozumitelné/ a Šanghaj.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Média upozornila také na to, že licenci na výrobu dezinfekce obdržely hned 4 firmy z koncernu Agrofert patřícího do svěřenských fondů Andreje Babiše. Jejich dezinfekci už obdržely některé obce.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Nákup a distribuci mělo původně na starosti výhradně ministerstvo zdravotnictví, které nebylo příliš úspěšné. Situace se zlepšila až poté, co většinu nákupů a distribuce převzalo ministerstvo vnitra a ministr vnitra také začal řídit krizový štáb.

redaktor
--------------------
Neudělala vláda chybu, že to svěřila vám? Děkuju.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
--------------------
Děkuju za ten dotaz, tak samozřejmě byl to úkol, který jsme přijali, byl poměrně obtížný, to je pravda.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já se chci zastat ministerstva zdravotnictví, protože skutečně oni začali tam od nuly, nikdy takovou práci nedělali.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Stát v minulých dnech slíbil, že se konečně začne zajímat i o nabídky firem, které chtějí s bojem proti koronaviru pomáhat. Jenže zatímco doteď dobrovolné nabídky firem stát přehlížel, teď zvažuje, že jim spolupráci se státem rovnou přikáže.

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Ústřední krizový štáb navrhne vládě, aby podle krizového zákona nařídila některým firmám přednostní dodávky pro stát.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Na tom, že zásobování ochrannými pomůckami bude i nadále záležet hlavně na nákupech z Číny ale zatím nehodlá vláda nic měnit. Takzvaný letecký most má domluvený na 6 týdnů, tedy prozatím do konce dubna.





Bezbranní
            
Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Koronavirová nákaza propukla už ve více než deseti domovech pro seniory. V Česku jich žije milion a půl a jsou nejohroženější skupinou. Lidé, kteří o ně pečují, ať už v zařízeních pro seniory, nebo za nimi dochází domů, už více jak měsíc upozorňují, že oni ani jejich klienti nemají ochranné pomůcky. Čekali, že jim je v době krize dodá stát. To se ale nestalo, a tak si většina z nich musela poradit sama. Někteří se dokonce raději zavírají do dobrovolné karantény. Stát za domovy pro seniory odpovědnost odmítá. Natáčely Lenka Klicperová a Markéta Kutilová.

Lucie LNĚNIČKOVÁ, ošetřovatelka
--------------------
Chystám se ke klientce tady v Poličce. Je to paní s roztroušenou sklerózou. K paní chodíme každý den a je závislá na pomoci jak asistenční služby, pečovatelské, tak i zdravotních sester. Tak. Další dezinfekci provádíme v autě, a to dezinfekci volantu a řadící páky.

reportérka
--------------------
Lidé jako Lucie Lněničková se starají o staré a nemocné. Tedy ty, kteří jsou nejvíc ohroženi novým koronavirem.

Lucie LNĚNIČKOVÁ, ošetřovatelka
--------------------
Dobrý den, Maruško. Dobrý den.

mluvčí
--------------------
Úplně jsem závislá, protože já se z postele ani nezvednu. Vlastně neumyju se sama, protože mám levou ruku nefunkční a nohy taky, takže jsem úplně závislá. To prostě, já bych jinak takhle bych musela právě žít někde v nějakém jiném zařízení, a to by nebyl život. To by bylo hrozné.

reportérka
--------------------
Většina vašich klientů jsou senioři?

Lucie LNĚNIČKOVÁ, ošetřovatelka
--------------------
Většina jsou senioři, ano. Nejstarší je paní, které je 92 let. Nemají strach z toho koronaviru, ale doopravdy o to, jestli budeme pokračovat u nich dál, jestli nebudou muset zůstat sami.

Štěpánka DVOŘÁKOVÁ, oblastní charita Polička
--------------------
S pomůckami je to poměrně složité. Věci, které jsme objednávali hned v začátku, tak jsou stále ve stavu objednaných. Funguje spíše komunita. Momentálně třeba zajišťujeme štíty, v pondělí budeme mít první štíty. Tiskne nám je tady Knihovna Polička.

Hanka ŠANDOVÁ, vedoucí Centra technického vzdělávání _PŮDA
--------------------
Těch 16 štítů denně tady vyprodukujeme.

Jiří HLADÍK, dobrovolník
--------------------
Jsme vyrobili lokální komunity tady na Svitavsku, abychom mohli zásobovat i naše lékaře a nemocnice tady. Předevčírem jsme tady byli do půl druhé, a Hanka, jestli se nepletu, tak někdy předevčírem šla spát až v 5 ráno, takže mně půl dvanácté přijde ještě v pořádku. Samozřejmě máme spoustu podporovatelů, kteří nás podporují ať už finančně, nebo materiálem, nebo službami, jako je pomoc s rozvozem a podobně. Celková cena jednoho štítu může být kolem nějakých 50 Kč. Primární cíl je zásobit lékaře tak, aby oni byli ochráněni a následně chránili oni nás.

Štěpánka DVOŘÁKOVÁ, oblastní charita Polička
--------------------
V případě, kdyby se stalo, že budeme mít nějakého člověka s prokázaným koronavirem a bude to náš klient, museli bychom doplnit ty ochranné pomůcky.

reportérka
--------------------
Jenže právě ochranné pomůcky v sociálních službách zoufale chybí.

Libor SVĚT, lékař, KDP Naděje, poskytovatel domácí péče
--------------------
Pečujeme o 1500–2000 pacientů. Nemáme ochranné štíty, nemáme ochranné brýle, nemáme dostatečné množství ochranný empír. A tento problém, si myslím, že byl ze strany státní správy podceněn a že asi nepochopili, že ty sestry skutečně dnes a denně vstupují do těch rizik. A myslím si, že by měly být tedy adekvátně vybaveny. Babičky, prarodiče našich zaměstnanců šijí, kamarádky vyšší, a jen díky tomu jsme v těch prvních dnech něco měli.

Markéta KUTILOVÁ, novinářka
--------------------
Všechny domovy pro seniory v České republice jsou uzavřeny a dovnitř mohou pouze zaměstnanci těchto domovů.

Daniela LUSKOVÁ, ředitelka Domova U Biřičky
--------------------
Víme, jak se chová ten virus v kolektivních zařízeních a kdo je tou nejohroženější skupinou, to jsme věděli na samém začátku. Věděla to i vláda, věděla to i ministryně práce a sociálních věcí. Sociální služby nejsou primárně stavěné na infekční provoz, ani povinnost nemáme, ani běžně nemáme mít na skladech nějaké nepřeberné množství těchto pomůcek. Včas měly být aspoň ty první balíčky, aspoň ta první nějaká suma těch základních pomůcek.

reportérka
--------------------
Pro některé domovy pro seniory je už na opatření pozdě. Nákaza tam pronikla.

Markéta KUTILOVÁ, novinářka
--------------------
Tady je vchod do Domova pro seniory v Břevnici. Je tady přísně uzavřená brána s nápisem karanténa, zákaz návštěv. Ani my se nemůžeme dostat dovnitř. Zřizovatelem je kraj a povolení k návštěvě jsme nedostali.

Hana HLAVÁČKOVÁ, ředitelka domova pro seniory, Břevnice
--------------------
Věci se nakazilo 20 klientů a 10 členů personálu a podle mého názoru se to tam dostalo někdy na přelomu února, března a první onemocněli klienti. Sháníme personál, hlásí se nám dobrovolníci, ale občas se stane, že prostě někdo nepřijede nebo oznámí, že si to rozmyslel, takže pořád sháníme dál.

reportérka
--------------------
Jako dobrovolnice do domova pro seniory nastoupila v Novém Jičíně i studentka Alexandra.

Alexandra SALAMONOVÁ, studentka, Vyšší odborná škola sociální
--------------------
Důvod, proč jsem do toho šla, byla příležitost vyzkoušet si pracovat v takovéto situaci, zároveň odlehčit a pomoci pracovníkům v takovýchto sociálních službách.

reportérka
--------------------
Pro nakažené seniory vyčlenil stát 329 lůžek ve čtyřech nemocnicích. Jednou z nich je i pražská Nemocnice Na Františku.

David ERHART, ředitel Nemocnice Na Františku
--------------------
Teď se nacházíme před naším oddělením KOVES. Je to stanice, kam jsme přijali zatím v tuto chvíli 6 pacientů pozitivně testovaných na COVID-19.

Marek ŽIŽKA, lékař, Nemocnice Na Františku
--------------------
Já jsem právě opustil dekontaminační místnost našeho oddělení KOVES, kde hospitalizujeme pacienty, kteří byli pozitivně testováni na přítomnost koronaviru. Jedná se o starší pacienty, kteří se k nám dostali překladem tedy z domova seniorů a nákaza tím koronavirem u nich často není tím nejzávažnějším onemocněním. Spíš se dá říct, že zhoršuje ty jejich stávající onemocnění.

Barbora ENGLCOVÁ, lékařka, Nemocnice Na Františku
--------------------
Při příjmu to bylo velmi vtipné. Pacientka nám dokonce řekla, že bychom se uživili jako kosmonauti, tak reagují docela dobře.

reportérka
--------------------
Nebyl někdo vystrašený?

Barbora ENGLCOVÁ, lékařka, Nemocnice Na Františku
--------------------
Ne, ne. Zatím ne.

Tomáš ŠEBEK, lékař, Nemocnice Na Františku
--------------------
U seniorů to je vždycky horší, protože mají přidružené choroby, jako například cukrovka a kardiovaskulární onemocnění, a pak ten průběh nemoci může být mnohem dramatičtější než u zdravého mladého jedince.

reportérka
--------------------
V domovech pro seniory pracuje i lékař Petr Bouzek.

Petr BOUZEK, lékař
--------------------
Jsem z toho až trošku jakoby zděšen, že ten stát vlastně nebyl připraven skoro na nic. A samozřejmě chápu, že v případě, že tedy nejsou prostředky, tak první je záchranná služba. To je priorita. Pak soud na JIPky, ale pak si myslím, že už by měli přijít ti senioři a ti nepřišli.

reportérka
--------------------
Vláda ale odpovědnost za domovy pro seniory odmítá.

Andrej BABIŠ, premiér /ANO/
--------------------
Tady je stále nějaké očekávání, že my budeme řešit každý dům seniorů. Je jich 1915. Zřizovatelé jsou kraje, města, soukromníci.

reportérka
--------------------
Kdy jste dostali tedy první pomoc od státu?

Petra TESAŘOVÁ, Domov Alzheimer, Roztoky u Prahy
--------------------
Já bych řekla, že tak před týdnem.

reportérka
--------------------
A co to bylo?

Petra TESAŘOVÁ, Domov Alzheimer, Roztoky u Prahy
--------------------
Bylo to 13 respirátorů a asi 14 balíčků roušek.

reportérka
--------------------
Což znamená, že vám to může teoreticky vydržet pro kolik zaměstnanců na jak dlouho?

Petra TESAŘOVÁ, Domov Alzheimer, Roztoky u Prahy
--------------------
Co se týká těch respirátorů, tak ani na den.

reportérka
--------------------
Některé domovy pro seniory se rozhodly jít vlastní cestou.

Markéta KUTILOVÁ, novinářka
--------------------
Jedeme nyní do Krabčic, kde je domov pro seniory, kde se rozhodli pro dobrovolnou karanténu.

mluvčí
--------------------
Paní Topinková, já vám naleju čajík, jo?

Aleš GABRYSZ, ředitel domova pro seniory Diakonie Krabčice
--------------------
Rozhodli jsme se, že půjdeme do měsíční karantény. Zítra se necháme dobrovolně otestovat. Zavřeme brány domova a zůstaneme tady.

Martina VAŇOUSOVÁ, hlavní sestra, Diakonie Krabčice
--------------------
Museli jsme se rozloučit se svými rodinami, se svými blízkými, ale zase v tom vidím velký smysl, protože chceme ochránit naše klienty před nákazou koronaviru.

seniorka
--------------------
Nám to nevadí. Nevadí. Absolutně to nevadí, protože se tomu přizpůsobíme a jdeme vždycky 2 děvčata a zase, abych to nějak opravdu šlo, že jo, protože to nejde.

seniorka
--------------------
Já, protože pracuju hodně s hlínou, také mně sem dodala vedoucí hroudu hlíny a... Tohle jsem udělala teď.

Aleš GABRYSZ, ředitel domova pro seniory Diakonie Krabčice
--------------------
Myslíme si, že je to dobrá cesta. Není stoprocentní a máme naději, že to bude dobře.


S prázdnou kapsou
            
Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Matky samoživitelky, lidé s dluhy nebo rovnou exekucemi. Současná situace jejich problémy ještě prohloubila. Někteří si musí vybrat, jestli zaplatí jídlo, nebo nájem. Protože přišli o práci, nejsou schopni splácet své závazky. Jak se stát v době krize vyrovná s dlouho neřešenými problémy? Více Jana Neumannová a Adéla Paclíková.

mluvčí
--------------------
Na tak teďka už vím jedno, že příští měsíc, když to řeknu opravdu hloupě, si budu muset vybrat mezi jídlem, anebo mezi nájmem.

Daniel PROKOP, sociolog, PAQ Research
--------------------
Zhruba polovina rodin už reportuje, že mají nějaký výpadek příjmů a zhruba u 15 % je ten výpadek jako zásadní.

reportérka
--------------------
Markéta, Petr, Zdeňka a Jaroslav – postupně vám ukážeme 4 lidi, které současná situace silně zasáhla. Společné mají to, že jsou ekonomicky zranitelní. Matky samoživitelky, lidé s dluhy nebo na pokraji bezdomovectví. Ukazují, jak je česká společnost připravená na krizi.

Daniel PROKOP, sociolog, PAQ Research
--------------------
Bohužel nám za těch 5 let konjunktury zbyly nějaké resty v oblasti exekucí, kterých je moc, v oblasti hodně pomalého dávkového systému, který nepomáhá včas lidem, a v tom, že nemáme nějaké obecní a sociální bydlení často. To, kdybychom vyřešili za posledních 5 let, kdy jsme na to měli část, tak ta společnost je na to připravená mnohem lépe.

 Markéta, mluvčí
--------------------
Pracovala jsem na 3 brigádách v restauraci, jedna je výpomoc u řezníka a třetí byla úklidy. Bohužel v dnešní době nebo kvůli tomu COVID-19 všechny tyhle ty brigády skončily.

reportérka
--------------------
Z čeho tedy žijete?

 Markéta, mluvčí
--------------------
No, doufám, že mi příští měsíc přijde hmotná nouze. Ale furt to nedá na všechno. Hmotnou nouzi mám 9,5 tisíce se vším všudy na jídlo a na bydlení a jenom náklady na bydlení mám 20 000 měsíčně.

reportérka
--------------------
Je sama se dvěma dětmi. Protože pracovala na brigádách, nemá nárok ani na ošetřovné.

 Markéta, mluvčí
--------------------
Nedosáhnu na nic, protože jsem dělala na dohodu jenom, takže já nemám nárok vlastně absolutně na nic.

reportérka
--------------------
Musí zkusit žádat o jiné dávky.

Petra KRAINOVÁ, Klub svobodných matek
--------------------
Zdá se, že ty samoživitelky, které pracovaly a měly jednu, dvě a nezřídka i 3 práce, jsou teď v nevýhodě oproti těm, které jsou na sociálních dávkách dlouhodobě.

 Markéta, mluvčí
--------------------
Já mám tedy úřad na Praze 4. Do dneška se nemůžu dovolat pracovníci ani vedoucí. Tam je automaticky obsazovací tón. A nevím, jestli vůbec mě tam někdo přijme nebo budu /nesrozumitelné/. Opravdu řeknu to tahle na rovinu, protože i těch pár stovek nebo to, co jsem měla našetřeno, tak prostě to už padlo.

Petra KRAINOVÁ, Klub svobodných matek
--------------------
Ti rodiče samoživitelé, na ně doléhá obrovský stres a z těch e-mailů, které dostáváme, čiší zoufalství. Bojí se toho, že přijdou o práci, bojí se toho, že ztratí střechu nad hlavou. Bojí se toho, že nebudou mít na jídlo pro sebe a pro svoje děti.

 Markéta, mluvčí
--------------------
Představa, že to bude trvat 2–3 měsíce ještě, tak už opravdu nevím, z čeho...

Daniel PROKOP, sociolog, PAQ Research
--------------------
A před tou krizí 60 % samoživitelek vlastně si nemohlo dovolit nenadálý výdaj 10 000 Kč, takže jako velká část samoživitelek není úplně v takové té extrémní chudobě, ale je v tom typu chudoby, kde takováhle krize i výpadek příjmů částečný se vás za jeden až dva měsíce jako silně dotknou.

mluvčí
--------------------
Já to mám zapnuté tati. Hele, co jsem dostala.

reportérka
--------------------
Petr se už mnoho let protlouká, jak se dá. Do dluhů spadl před lety. A doposud se mu nepodařilo se z nich dostat. Podnikal ve stavebnictví.

 Petr, mluvčí
--------------------
Zakázka, ze které jsme měli mít nějaké 4 000 000, jsme dostali 300 000 a nezaplatili jsme ani ty dělníky, ani sebe... Dluh mi zůstal z tohohle toho nějakých 600 000, ale ten podle mě narůstá. Plus teďka vlastně ještě dluhy, že jsem neplatil svoje zdravotní, sociální a dluhy z dopravy a takovýhle tyhle nějaký půjčky.

reportérka
--------------------
Žije s manželkou a dvěma dětmi. Živí se prodejem Nového Prostoru a brigádami. Stejně jako jeho manželka.

 Petr, mluvčí
--------------------
Manželka byla celou dobu na mateřské a s tím, že teďka měla nastupovat do práce, ale vlastně díky koronaviru nastoupit nemohla, protože vlastně Národní divadlo, kam měla nastupovat, tak zavřeli akorát. Přijdu o polovinu nějakého svého jakoby výdělku, no tak jsem v situaci, kdy prostě nemám, to musím rozhodovat, jestli koupím jídlo, nebo zaplatím nájem.

Kateřina JIRKOVÁ, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
--------------------
Tady je připravený sociální systém, který standardně funguje, a ten sociální systém by měl zafungovat i v této mimořádné situaci. Pokud jde o dávkovou pomoc, tak určitě jsou připraveny dávky pomoci v hmotné nouzi, které umí reagovat vlastně na ten náhlý propad příjmů nebo na úplnou ztrátu příjmů okamžitě u naprosté většiny obyvatel.

Daniel PROKOP, sociolog, PAQ Research
--------------------
Jenže v Česku trvá hrozně dlouho, než to dostanete a úřady práce úplně nerady to přidělují.

Kateřina JIRKOVÁ, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
--------------------
Nedá se říct, že to je zdlouhavé. Reagují zase na tu situaci před tady tou epidemií, nicméně v tuto chvíli ta situace bude poněkud jiná.

Daniel PROKOP, sociolog, PAQ Research
--------------------
Takže dosud toho moc nefungovalo, ale možná prostě ta krize... Měli bychom ji využít na to, abychom ty přístupy změnili.

Markéta Pekarová ADAMOVÁ, předsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Určitým slabým místem je právě délka vyřizování těch jednotlivých podpor a dávek. To znamená, že opravdu v mnohých případech příjemce čeká další týdny na to, než vůbec tady tu pomoc dostane. To je ten neurologický bod celého systému, který za normálních situací nečiní tak velké problémy, jako bude činit teď, když jsme ve výjimečné situaci, když jsme v situaci, která postihuje jednorázově ze dne na den prakticky mnohem větší množství lidí, než je obvyklé.

Olga RICHTEROVÁ, poslankyně /Piráti/
--------------------
Bohužel tam je zátěž celé té minulosti, všeho toho, co s IT na Ministerstvu práce a sociálních věcí souvisí. My se teďka za Piráty snažíme prostě pomoci aspoň na konkrétních formulářích, krůček po krůčku, celkovou změnu tahle země potřebuje už 10 let.

reportérka
--------------------
Kromě zkostnatělého a pomalého systému sociálních dávek máme další rest – nedostatek sociálního bydlení.

Daniel PROKOP, sociolog, PAQ Research
--------------------
Myslím si, že nás dohánějí resty z minulosti, a to především o nedořešeném sociálním bydlení; o tom prostě, jak zajistit bydlení a zázemí pro lidi, kteří o něj přišli nebo kterým hrozí, že o něj přijdou.

Vít LESÁK, předseda Platformy pro sociální bydlení
--------------------
Dělali jsme průzkum mezi 20 městy. Asi 2/3 z těch měst vůbec nemají žádné sociální byty; nebo byty, které by opravdu byly určené pro ty potřebné, a i tam, kde jsou nějaké sociální byty, tak jenom marginální. Asi z 15 % se používají pro pomoc rodinám, které jsou v těch nejsložitějších situacích.

Jan KADLEC, občanské sdružení Naděje
--------------------
Za mě je to vlastně oblast, která je dlouhodobě neřešená. Pokud jste sledovali v minulosti jednání třeba o zákonu o sociálních službách, o dostupném bydlení, tak vidíte, jak to je prostě krkolomné, těžké. A myslím si, že když by už tyhle ty procesy byly nastavené v době, kdy se začínaly tahle témata projednávat, tak by ta situace dneska byla jednodušší.

 Jaroslav, mluvčí
--------------------
Kupují to mladší lidi, kupují to i starší lidi, kupují to i důchodci. Mám tady paní, která chodí s bílou holí, která špatně vidí, kupuje si časopis. Mám samozřejmě své stálé zákazníky, kteří chodí prostě každých 14 dní si nakoupit. Teď mám vlastně zákazníky, kteří vlastně třeba tady dělají, ale bohužel pracují z domova. Jsou tady lidi, kteří prostě buď takhle projdou... Dobrý den. Pojďte nám pomoct zakoupením Nového Prostoru.

Dagmar KOCMÁNKOVÁ, ředitelka časopisu Nový Prostor
--------------------
Lidé, kteří prodávají časopis, tak samozřejmě udělali obrovský kus. Práce rehabilitoval si pracovní návyky, mají postel a střechu nad hlavou. Kdyby zase spadli zpátky na tu ulici, tak je to pro ně velmi těžká rána a mnohé z nich by to třeba znovu vrátilo do alkoholové závislosti.

reportérka
--------------------
Ti, kteří se živí prodejem Nového Prostoru, nyní vydělávají míň. Lidé jsou doma, nechodí po městě. Jaroslav není přímo bezdomovec. Může být v chatě u své matky. Ta je ale vážně nemocná, tak jí pomáhá, vozí jí nákupy.

 Jaroslav, mluvčí
--------------------
Mám maminku, která vlastně je v tom rizikovém věku, je jí přes 70, takže nemůže si jezdit nakupovat, nechodí do práce, má akorát důchod. Je vlastně po operaci rakoviny a bere spoustu léků, takže teď spoléhá trošku i na mě, že jí v rámci prostě nějak pomůžu i já, jenomže naopak spíš ona pomáhá mně.

reportérka
--------------------
Rok seděl ve vězení za ublížení na zdraví. Popral se v hospodě. Má řadu dluhů, které se už ani nepokouší splácet. Celkem dluží okolo 400 000 Kč.

Daniel PROKOP, sociolog, PAQ Research
--------------------
Určitě jsme nevyužili těch 5 let konjunktury na to, abychom se třeba zbavili exekucí. Pořád máme 800 000 lidí v exekuci, což odpovídá zemi, která je v těžké krizi, takže jako by musí jim zpřístupnit oddlužení, abychom prostě se nedostali do každé další krize s tím, že těch v exekucích jsou všichni z té minulé, protože potom bude prostě v exekucích 20 % produktivní populace, a tihle lidé samozřejmě pracují načerno, neodvádí daně často nebo odvody, a tím pádem poškozují vlastně třeba výběr daní i dlouhé roky dopředu.

reportérka
--------------------
U kolika exekutorů tedy vlastně vy teďka máte dluhy?

 Jaroslav, mluvčí
--------------------
Celkově asi 8–9 exekutorů.

reportérka
--------------------
S každým musíte jednat zvlášť?

 Jaroslav, mluvčí
--------------------
Ano. Někteří jsou z Prahy, někteří z Pardubic, někteří z Liberce, a když těch věcí mám 10 a mám si domlouvat s každým exekutorem zvlášť, tak to je prostě pro mě blbina. To se prostě nedá. To nic jiného by člověk nedělal, než by jenom domlouval.

Daniel PROKOP, sociolog, PAQ Research
--------------------
Dneska prostě narůstají náklady tím, že ty exekuce jsou rozděleny mezi více exekutorů. Ten člověk má velmi těžkou možnost se domluvit s více exekutory zároveň, takže jako nějaká reforma v tom je určitě potřeba.

 Jaroslav, mluvčí
--------------------
Kdybych se měl dohadovat s jedním exekutorem na všech těch dluzích, tak samozřejmě to půjde snáze.

reportérka
--------------------
Novela, která toto spojení dlužníka a exekutora upravuje, leží ve sněmovně. Ministerstvo spravedlnosti nyní přichází s jiným řešením. Chce dluhy odpouštět plošně, ale jen některým.

Vladimír ŘEPKA, mluvčí Ministerstva spravedlnosti
--------------------
U nás jsou exekuce, kde nedocházelo ke splácení v posledních třech letech a nebyl tam žádný majetek. Ta exekuce už bude pro jednou zastavena. Soudní exekutor právě udělá ten návrh na zastavení. A když se věřitel do nějaké určité doby neozve a nezaplatí ten určitý poplatek, to se všechno ještě zatím ladí, tyhle podrobnosti, tak potom ta exekuce už bude zastavena.

reportérka
--------------------
U odborníků tento návrh ale narazil. Zbaví totiž dluhů lidi, kteří se nesnažili ani splácet. Naopak ti, kteří se k tomu postavili čelem a splácí, dluh mít odpuštěný nebudou.

Michal ŽIŽLAVSKÝ, Asociace insolvenčních správců
--------------------
By bylo velmi /nesrozumitelné/ volit jakákoliv plošná řešení. To může mít nedozírné následky. Tím bychom vypínali právní systém. Právní systém je v tom, že musíme mít nějaká pravidla a podle těch pravidel musíme postupovat.

Jarmila VESELÁ, advokátka, Infocentrum
--------------------
Toto opatření by vlastně říkalo: jen hlupák splácí. ten, kdo dokáže se situaci vyhnout, ten bude nakonec ve výhodě.

reportérka
--------------------
Podle odborníků jsou v současné době nejvíce zranitelní lidé, kteří v insolvencích své dluhy splácí. Nyní kvůli výpadku příjmů mohou mít problémy. To je případ třeba Zdeňky.

 Zdeňka, mluvčí
--------------------
Vzala jsem si půjčku nejprve, protože jsme potřebovali auto si koupit. Mladá hloupost, no. Potom vlastně jsem po roce otěhotněla, šla jsem na rodičovskou dovolenou a vlastně v tu chvíli i přítel přišel o zaměstnání, takže vlastně jsme v tu chvíli neměli na splácení.

reportérka
--------------------
Je v insolvenci. To znamená, že za 5 let musí splatit 30 % svého dluhu.

 Zdeňka, mluvčí
--------------------
Mám dvě malé děti, takže proto jsem se do toho i takhle pustila. Tím, že musím zaplatit jenom 30 % toho dluhu po dobu těch pěti let, tak je to nějakých 330 000. Dělám prodavačku v řetězci a teď, jelikož mám 2 děti malé, které vlastně mají zavřenou školu, školku, tak jsem se ocitla na ošetřovačce.

reportérka
--------------------
Ministerstvo spravedlnosti nyní navrhuje, aby lidé v insolvenci nemuseli platit celých 30 %.

 Zdeňka, mluvčí
--------------------
Tady ta situace dlouhodobě pro mě znamená to, že vlastně dlouhodobě to nezvládnu. Zvládnu to možná ten měsíc, ale dlouhodobě je to pro mě nezvladatelná situace tady v tu chvíli.

Daniel PROKOP, sociolog, PAQ Research
--------------------
A už to v našem výzkumu kolem šesti procent lidí říká, že má problémy splácet hypotéku nebo nájem. Podobný počet má problémy splácet nějakou půjčku nebo úvěry a ještě větší část má problémy splácet takové ty složenky a ty pravidelné výdaje. A část lidí, malá, ale kolem 4 % přiznává, že zvažuje nějakou půjčku, takže může těchto lidí přibývat.

Michal ŽIŽLAVSKÝ, Asociace insolvenčních správců
--------------------
Myslím si, že ta současná krize skončí nepochybně tím, že se určitá část lidí dostane na dno. Teď jde o to, aby byl stát v dostatečně dobré kondici na to, aby dokázal co největšímu množství těchto lidí pomoci, že je to spojitá nádoba s tím, jak bude fungovat ekonomika, takže naprosto zásadní je udržet v chodu ekonomiku, dostat ji do co nejlepší kondice, jak jen je to možné.

reportérka
--------------------
Pokud by ta situace trvala třeba 3 měsíce, tak co budete dělat?

 Markéta, mluvčí
--------------------
Já to řeknu sprostě, asi půjdeme pást se trávou. To si neumím představit jako. Já doufám, že to někdy v tom květnu skončí, ale už i tak to jsou ještě další 2 měsíce. Neumím si to představit, opravdu neumím. Nevím.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Pro dnešek je to vše. Za týden si užijte, pokud možno, hezké Velikonoční pondělí a Reportéři ČT tu budou opět za 14 dní. Na shledanou.


