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Studio: Jak stát nakupoval pomůcky v době krize. Cena stejného typu respirátoru se pohybovala od třiceti korun až do tisíce.
Kritizované Maďarsko. Je skutečně na cestě k diktatuře?
Lékaři většiny nemocnic chtějí návrat k normálnímu stavu. Pacienti s koronavirem chybějí a je potřeba léčit ty ostatní.
Rychle a draze
		
             
Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Krizová situace spojená s epidemií pomalu končí, a tak je na místě začít se ptát, zda se ve všeobecném chaosu neskrylo něco závažnějšího. Že se nedostatkové pomůcky v prvním úleku z nákazy kupovaly za přemrštěné ceny, je snad pochopitelné. V některých případech stát nicméně nakupoval naslepo, od firem s podezřelou historií. A do jiných zas posílal kontroly. Na jedné straně se cena respirátorů druhé kategorie vyšplhala až na 1 000 Kč, jindy se stejný typ pořizoval za 30 Kč. Tyhle nesrovnalosti zaujaly i Nejvyšší kontrolní úřad, který chystá prověrku v centrálních úřadech státu. Natáčeli Adéla Paclíková a Ondřej Golis.

Michal BLÁHA, zakladatel projektu Hlídač státu
--------------------
Ze začátku to byl velký chaos, velký zmatek, kdo co urval, ten si to urval. To znamená, že ani nákupy ze strany ministerstev nebyly jednoduché. Prostě všichni ty respirátory chtěli a obchodníci to dali tomu, kdo jim nabídne nejvyšší cenu, takže to byla opravdu džungle.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
--------------------
V té době ta cena byla naprosto anomální oproti standardním tržním cenám, ale také jsme žili právě v té anomální situaci.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Respirátory, roušky nebo dezinfekce. Ze dne na den se staly celosvětově nejžádanějším zbožím. Státy je neměly, a když v březnu svět zaplavila pandemie koronaviru, všichni se je snažili získat. Česko nebylo výjimkou. To, jak stát za ochranné pomůcky utrácel, však vyvolává otázky. Obchody uzavíral i s pochybnými firmami a za stejné výrobky platil řádově jiné sumy.

Miloslav KALA, prezident, Nejvyšší kontrolní úřad
--------------------
V České republice od začátku toho nouzového stavu už bylo utraceno asi 11 miliard korun, což je vlastně víc než 1 000 Kč na každého obyvatele. A že rozdíly v těch nákupech, v těch jednotlivých položkách jsou velmi výrazné. Někde 10, někdy 20násobné, a někde i vyšší.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Pojďme se podívat, jak české úřady pořizovaly respirátory. Z dosud dostupných údajů vyplývá, že mezi nejdražší kontrakty patří nákupy ministerstva zdravotnictví. A to jak respirátory FFP 1 s nejnižším účinkem, tak lepší kategorie FFP-2. Týká se to především nákupu ze začátku krize v Česku.

Michal BLÁHA, zakladatel projektu Hlídač státu
--------------------
Dvojkové respirátory, to je tady hezky vidět, nakupoval za 1 050 Kč za kus. Jedničkové respirátory v těch nejvyšších cenách za necelých 500 Kč.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Resort zdravotnictví zaplatil za respirátor FFP2 přes 1 000 Kč za kus. Mladoboleslavská nemocnice tentýž typ objednala o 2 týdny dříve za 26 Kč.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
--------------------
Byla to vlastně úplně první dodávka 13. 3., ještě předtím než přiletělo první letadlo ministerstva vnitra z Číny, takže vlastně nebylo skutečně vůbec nic. A my jsme stáli před otázkou, že buď tedy koupíme v té době ano, velmi drahé respirátory, ale budeme aspoň něco mít.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle dodavatele respirátorů se na vysoké ceně podepsalo to, že je musel dodat do druhého dne, a právě v době propuknutí krize.

redaktorka/citace: Martina Piskorová, ředitelka marketingu Batist Medical
--------------------
V této chvíli jsme byli požádáni, zda jsme i za těchto krizových okolností schopni sehnat okamžitě, tedy s dodáním do druhého dne, ty nejkvalitnější respirátory určené pro nemocnice. Po složitých jednáních a přes 3 zahraniční prostředníky jsme potvrdili, že jsme schopni tyto vysoce kvalitní respirátory nakoupit. A následně během 24 hodin dovézt, což se také stalo.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
--------------------
To je česká firma, je to český vlastně výrobce roušek, a my jsme se s nimi nakonec dohodli na tom, že nám poskytnou čtyřicetiprocentní slevu.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
To jste tedy tu slevu vyjednávali teď. Byla tedy reakce na to, že vlastně zaznívala ta kritika těch cen.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
--------------------
Tak, ale tak my jsme samozřejmě viděli, že ta cena je zcela normální a určitě za standardní situace bychom nikdy takové respirátory nenakoupili, protože ta cena byla velmi vysoká, ale tehdy to bylo postaveno tak. Ano tak mám tedy respirátory. Buď je berte nebo nechce být.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ministr Vojtěch pak u některých drahých nákupů spoléhá na snížení ceny kvůli odpuštění daní, které Česku stejně jako některým dalším členským zemím, schválila Evropská komise.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
--------------------
Podle rozhodnutí Evropské komise, podle všeho se tyto ochranné prostředky nakonec nebude vztahovat DPH.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
A další nákup. Ve stejný den, kdy ministerstvo zdravotnictví objednalo ty nejméně účinné respirátory FFP1 za necelých 500 Kč, nakoupilo ty nejlepší FF3 za 101, tedy za pětinu. Trojkové respirátory prozatím nejdráž nakoupila 2 centra pro seniory .Objednala je přitom ještě 2 týdny před vypuknutím krizového stavu. Na jehož začátku ceny vystřelily. 1 000 Kč za kus zaplatili společnosti CB Production, která se prezentuje především jako vývojář softwaru.

Tomáš HLUŠEK, ředitel CB Production
--------------------
Cena byla, jaká byla. Ve své podstatě za řeknu super drahé peníze kupoval, takže.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Podle vás to teda bylo v pořádku?

Tomáš HLUŠEK, ředitel CB Production
--------------------
Je to v podstatě nabídka, poptávka.

Luboš HALENKOVSKÝ, ředitel. Centrum Rožmitál pod Třemšínem
--------------------
Bylo to sice, ale tohle to bylo to jediný, co jsme vlastně, na ten koronavir vlastně měli.

Ilona VESELÁ, ředitelka Centra pro seniory Chodov
--------------------
Byla to cena vysoká. Byla no, ale v podstatě pro mě bylo důležitý, kdyby ta situace nastala, tak abysme mohli okamžitě mít k dispozici ochranný pomůcky. A nečekat na dodávky.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Vláda zkraje března zastropovala ceny těch nejlepších respirátorů, tedy FFP3. Jejich distributorům nařídila prodávat je pouze státu maximálně za 350 Kč bez DPH. Jak už jsme řekli, úřady za stejné typy pomůcek platily rozdílné sumy. Zarážející je ale to, od jakých firem je objednávaly.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Dobrý den. Paní Knížková, my bysme se chtěli zeptat na Receu, jak jste získali tu zakázku na respirátory.

Lenka KNÍŽKOVÁ, majitelka firmy Recea Prague
--------------------
Já jsem měla tak strašnou špatnou zkušenost s novinářema, že s váma fakt nechci mluvit. Získali jsme to tak, že jsme darovali státu tři tisíce, a proto nás oslovili.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Hm, a jsem a.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Vy jste někdy dělali s těmi respirátory, vy jste to někdo s tím obchodovali.

Ladislav MEJZLÍK, děkan, Fakulta financí a účetnictví VŠE
--------------------
Ta společnost nějak nevzkvétá je předlužená kumulovaná ztráta už převýšila výši základního jmění, takže vlastně /nesrozumitelné/ záporné nemám. Webové stránky zaměstnance a nevykazuje nějakou rozsáhlou činnost.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Jednatel firmy Recea Praha má řadu exekucí.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Oficiálně bydlí tady na radnici Prahy 5. Toho často využívají lidé, kteří chtějí uniknout exekuci.

redaktor/citace: Jan Kunc, jednatel společnosti Recea Prague
--------------------
Moje osobní poměry nemají nic společného s ekonomickou a finanční situací společností Recea Prague, kterou obchodně řídím. Firma je plně solventní. Nemá žádné nezaplacené závazky po splatnosti, řádně vede účetnictví, zakládá do sbírky listin, a platí daně. V loňském roce jsme dosáhli zisku v řádu nižších jednotek milionů korun, což bude patrné ze sbírky listin, jakmile do ní výsledky za loňský rok založíme.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ministerstvo nakonec velkou část objednávek za 310 000 000 Kč od této firmy zrušilo.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
--------------------
Reálně jsme té firmě zaplatili, v uvozovkách pouze 12 000 000. A již více jim nebudeme platit, a právě proto, že buď dodal se zpožděním, anebo, což je ten problém, dodala výrobky, které zkrátka nesplnily kvalifikační kritéria.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Zakázku za dalších 300 000 000 si ministerstvo zdravotnictví domluvilo s firmou De Sol Investment.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Tohle je adresa v centru Prahy, kam si firmy často zapisují svá sídla.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Jejich kanceláře tu ale nenajdete. Zapsala se sem i firma Del Sol Investment.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Její jednatel bydlí v severočeské vesnici Želenice poblíž Mostu. I on čelí několika exekucím.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Dobrý den.

respondentka
--------------------
Dobrý den.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
My jsme z Český televize, my hledáme pana Pöspökiho. Je doma?

respondentka
--------------------
Není doma.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Bylo by ještě možné tedy pana Pöspökiho zastihnout?

respondentka
--------------------
Odpoledne, až přijde z práce.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
A on chodí do práce. Já myslel, že podniká, když má tu firmu na ty respirátory.

respondentka
--------------------
Heleďte, se, já nevím. To se musíte zeptat jeho. Já já nevím vůbec. Chodí do práce.

Michal BLÁHA, zakladatel projektu Hlídač státu
--------------------
Pokud je někdo v exekuci a dokáže zajistit a zprodukovat nákup respirátorů v Číně, včetně dopravy do České republiky v hodnotě stovek milionů korun, tak je podivné, že je v osobní exekuci, takže já to vnímám spíše, že se jedná o nastrčené bílé koně.

Ladislav MEJZLÍK, děkan, Fakulta financí a účetnictví VŠE
--------------------
De Sol Investment je vlastně firmu z Belize, a dohledat fakticky fyzickou osobu vlastníka, je prakticky nemožné.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Do Želenic jsme se vrátili. Jednatele společnosti De Sol Investments jsme však ani napodruhé nezastihli.

redaktor/citace: Štefan Püspöki, jednatel De Sol Investment
--------------------
Firma funguje, odvádí daně, všechno máme v pořádku, takže nevím, proč by si měl někdo myslet, že jsem tam bílý kůň.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Pochybnosti budily i předchozí jednatel společnosti De Sol Investment.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Měl totiž bydliště hlášené tady na úřadě Prahy 15. I dodávky od této firmy se nakonec ukázaly jako problematické.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
--------------------
Jsme ty respirátory  vyzkoušeli, a ty respirátory zcela propadly v daných testech. Také jsme tu měli nastaveno tak, že platíme až po dodání, a po výsledcích testů. Byly špatné, takže jsme celou objednávku zrušili.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Na kritiku, že někteří obchodníci se snaží na krizové situaci nekřesťansky vydělat, zareagoval Andrej Babiš na svém Facebooku.

redaktor/citace: Andrej Babiš, premiér /ANO/, zdroj: Facebook
--------------------
Aby bylo všem jasné, že to myslíme vážně, spustil specializovaný Finanční úřad akci empír, během které kontroluje dodržování cen. Obchodníkům se strachem hrozí pokuta až 10 000 000 Kč.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Zvláštní je, že kontroly se netýkaly neprůhledných firem, od kterých si stát ve velkém objednával. Ale solidních a zavedených společností. Firma Fire centredokonce nabízela státu zdarma 2000 respirátorů třídy FFP3. Stát na to ale nereagoval, a do firmy přišla kontrola.

Ondřej LETOVANEC, ředitel společnosti Fire Cenre
--------------------
K nám se nahlásila na kontrolu finanční správa jako specializovaná, která vlastně měla zájem o informace ohledně prodeje respirátorů FFP3.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
I když kontrola na nic nepřišla, z obchodů se státem nakonec nic nebylo. Inspekce dorazila i do další firmy obchodující s ochrannými prostředky.

Petr Pícha ML., jednatel Pícha Safety
--------------------
Pánové přišli, podívali se, zjistili, že žádnej respirátor jsme vlastně po datu neprodali nikomu, komu bysme  nesměli ani, aniž by cena prodejní byla vyšší, než je zákonem stanovená. A tím byl konec kontroly.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Finanční úřad se o kontrolách nechtěl bavit. Odmítl také přiblížit, kolik jich udělal.

Ludmila KLIMEŠOVÁ, mluvčí Specializovaného finančního úřadu
--------------------
Co se týče počtu provedených kontrol, tato statistika není uzavřená.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Nákupy úřadu během nouzového stavu prověří policie. Padlo kvůli nim totiž několik trestních oznámení. Zaměřit se na ně chystá i Nejvyšší kontrolní úřad. Neobáváte se, jak to propadne?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
--------------------
Já se neobávám. Skutečně se pracovalo zcela poctivě, ale pracovalo se samozřejmě pod tlakem, a pod naprosto krizovou situací.

Miloslav KALA, prezident, Nejvyšší kontrolní úřad
--------------------
Předpokládáme, že těch kontrolovaných subjektů bude víc než jenom ministerstvo zdravotnictví. Tak, abychom získali ucelený přehled o té problematice.

Andrej BABIŠ, český premiér /ANO/
--------------------
Požádám Nejvyšší kontrolní úřad, aby zkontroloval veškeré nákupy všech resortů v době nouzového stavu, aby nebyly pochybnosti o tom, že to proběhlo transparentně.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Návrh, aby sněmovna kontrolu podpořila, však nakonec neprošel. Žádný z poslanců hnutí ANO pro něj nezvedl ruku.

Jaroslav FALTÝNEK, předseda poslaneckého klubu /ANO/
--------------------
Hlasovat proto, že zítra bude svítit slunce, nám nám připadlo zbytečné.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Už v předchozích reportážích jsme upozornili na to, že stát se na krizi pořádně nepřipravil. I když před ní ministra zdravotnictví jiní politici varovali. To otevřelo prostor těm, kteří měli kontakty se členy vlády.

Ladislav MEJZLÍK, děkan, Fakulta financí a účetnictví VŠE
--------------------
Mně by se líbilo, kdyby například ty firmy, které by měly dodávat všechny tyto zdravotnický ochranný pomůcky, ale i jiné věci, byly domluveny předem. A to v době, kdy ještě žádná pandemie není. A ne že se domlouvají až vznikne pandemie, a to metodou, kdo se ozve, protože někoho zná.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ministerstvu vnitra například s nákupy pomáhal šéf Česko-čínské obchodní komory Jaroslav Tvrdík. Ten přitom v Česku zastupuje čínské obchodní zájmy ministr Jan Hamáček uváděl, že díky němu vnitro nakupuje přímo od výrobců. Tím by odpadlo zvýšení ceny kvůli marže prostředníků.

Filip JIROUŠ, analytik Sinopsis
--------------------
U těch firem, které jsme byli schopni na, jakoby vysokou šanci identifikovat. A získat i ní nějaké veřejně dostupné informace, tak je to přibližně třetina těch firem se z té skupiny, které vlastně byly spíše překupníkem, například firmy, které se zabývají zdravotnickým průmyslem.

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Auto si také nekoupíte. Škodovky hele, pošlou vás za dealerem, když to, když to zjednoduším. Takže je možné, že prodávat. Tak nás delegoval na svého zástupce.

Jaroslav TVRDÍK, šéf Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce
--------------------
Nic z toho nemám. Neznám žádnou firmu, se kterou spolupracujeme, také se svým týmem jsem považoval prostě za já se nebojím říct jako za národního svoji lidskou osobní povinnost těm lidem jít pomoct.
Nakažená demokracie
Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Koronavirus zabil svou první demokracii, napsal koncem března americký deník The Washington Post, o dění v Maďarsku. 13 členských států Evropské unie v otevřeném dopise vyjádřilo vážné znepokojení nad vývojem v zemi maďarský parlament 30. března přijal takzvaný koronavirový zákon. Opozice ho nazývá zmocňovací. Hlavním důvodem je, že vláda nestanovila časový limit, kdy může vládnout prostřednictvím dekretů bez účasti parlamentu. Ten se sice schází, ale vláda má možnost ho obejít v případě, že se tak rozhodne. Do Maďarska jsme kvůli zavřeným hranicím odjet nemohli, ale podařilo se nám reportáž natočit ve spolupráci s maďarským štábem.

Tereza ENGELOVÁ, redaktorka
--------------------
Maďarsko už několik let západní politici i média kritizují za postupný odklon od liberální demokracie. Premiéra Viktora Orbána, který zemi vládne rekordních 14 let, někteří neváhají označit za diktátora, natož před pěti lety, že tu narážel bývalý předseda Evropské komise Jean Claude Juncker.

Tereza ENGELOVÁ, redaktorka
--------------------
Smysl pro humor už, ale v případě Maďarska Bruselu zjevně došel. Takzvaný koronavirový zákon, který 30. března schválil maďarský parlament v souvislosti s nouzovým stavem vyvolal mezi evropskými politiky zděšení stejně jako fakt, že Orbán do ulic poslal armádu.

Donald TUSK, predseda Európskej ľudovej strany
--------------------
Zneužití pandemie k vybudování parlamentního výjimečného stavu, je politicky nebezpečné a morálně nepřijatelné.

Ursula von Der LEYENOVÁ, předsedkyně Evropské komise
--------------------
Chápu, že členské země musí nouzovým opatřeními, řešit současnou zdravotní krizi. Znepokojuje mě ale, že některá opatření zacházejí příliš  daleko.

Zoltán KOVÁCS, mluvčí maďarské vlády
--------------------
To je lež, kterou slyšíme už několik týdnů po celém světě, že nová nouzová opatření potlačují demokracii v Maďarsku. Nikoliv. jsou spot zení demokracie. O jejich zavedení se vedla politická debata, odhlasovaly je dvě třetiny poslanců.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Takzvaný koronavirový zákon umožní premiérovi po dobu pandemie vládnout prostřednictvím dekretů bez nutnosti jejich schvalování parlamentem. Poskytuje také pravomoc uvěznit kohokoliv, kdo záměrně šíří poplašné zprávy o koronaviru. Nebo by blokoval vládní snahy zvládnout pandemii, což podle opozice může mířit proti už tak oslabeným nezávislým médiím. Opozice, která zákon přirovnala k nacistickému zmocňovacímu zákonu, kritizuje především jeho časovou neomezenost. Zprávy o uzavření parlamentu, které šířila i západní média, se ale ukázaly být nepravdivé.

Zoltán KOVÁCS, mluvčí maďarské vlády
--------------------
Není to na dobu neurčitou, jak mnozí tvrdí. Je to jen na dobu trvání pandemie, parlament je pak může zrušit. Parlament dál funguje. Pokud chcete vědět, co se opravdu děje v této zemi, nečtěte Wall Street Journal nebo západní liberální noviny, protože ty o dění v Maďarsku lžou.

Evžen GÁL, bývalý ředitel Českého centra v Budapešti
--------------------
Opozice, která moc velký prostor nemá, tak začala, pardon, v uvozovkách křičet a aby byli co nejhlasitější, tak to řekli, že to je zmocňovací zákon a tím chtěli připomenout nacistické Německo. Ale kdyby řekli něco mírnějšího, tak to nikdo neuslyší.

reportérka
--------------------
Evžen Gál vyučuje na Karlově univerzitě maďarskou literaturu dvacátého století. Několik let působil v Budapešti jako ředitel českého centra. Dění v Maďarsku sleduje stále a ze všech dostupných zdrojů. Opozici dává zapravdu v obavách o časovou neomezenost zákona.

Evžen GÁL, bývalý ředitel Českého centra v Budapešti
--------------------
Orbána, když se ptali, jako že tedy: "A kdy to končí? Jako končí to tím, až vlastně řekneme, že už epidemie se dál nešíří, nebo to končí například tím, že ještě prostě bude mít ten koronavir jako ekonomický dopad?" A jako on říkal: "No, může se to prodloužit, protože to je vlastně zvláštní stav, a to dokonce možná ještě nebezpečnější svým způsobem."

Márton GERGELY, zástupce šéfredaktora maďarského nezávislého týdeníku HVG
--------------------
Orbán bude potřebovat koronavirový zákon, nikoliv ke zvládnutí pandemie, ale ke zvládnutí problémů, které přijdou po ní. Víc než zákon, který má zachraňovat životy Maďarů, je to zákon, který má zachránit Orbánovu popularitu.

reportérka
--------------------
Opozice má v Maďarsku čím dál těžší pozici. Ve státních médiích, které tvoří 80 % mediálního trhu, nedostává žádný prostor. A čím dál těžší to má i v parlamentních debatách, kde poslanci vládní koalice mají dvoutřetinovou převahu. Příkladem můžou být vystoupení opoziční poslankyně Timey Szabóové, která opakovaně kritizovala kroky vlády spojené s řešením pandemie. Jednou ji poslanci z Fidesz vytleskali, podruhé jí předseda parlamentu vypnul mikrofon.

Timea SZABÓOVÁ, opoziční poslankyně /Dialog pro Maďarsko/
--------------------
Miklóš Kašler nechal vyprázdnit 36 000 nemocničních lůžek tak, že nám ty počty nějak vůbec nedávají smysl. Za svou nelidskost a za svou hloupou servilitu jednou tvrdě zaplatíte. My vás jednou...

László KÖVÉR, předseda maďarského parlamentu
--------------------
Ta nevychovanost, kterou si dovolujete, překračuje všechny možné hranice. Račte, máte slovo na tři vteřiny.

Timea SZABÓOVÁ, opoziční poslankyně /Dialog pro Maďarsko/
--------------------
Ten čas, který mi byl odebrán, jste mi nedal, pane předsedo...

László KÖVÉR, předseda maďarského parlamentu
--------------------
Děkuji pěkně, vaše tři vteřiny skončily.

Evžen GÁL, bývalý ředitel Českého centra v Budapešti
--------------------
V Maďarsku je ta situace skutečně zapeklitá. To je třeba vědět a vidět, že prostě ta opozice je tam roztříštěná. A navíc, kdykoliv se objeví nějaká osobnost té levice nebo těch liberálů, okamžitě se snaží vláda ho odrovnat, okamžitě prostě, ale to jsou tak nechutné útoky.

reportérka
--------------------
Opozice sice v loňských regionálních volbách vyhrála v 10 velkých maďarských městech, pozice starostů je ale v souvislosti s řešením koronavirové krizi komplikovaná. Vláda na ně vložila velkou zodpovědnost, zároveň jim ale omezila finance.

Gábor ERÖS, místostarosta VIII. budapešťského obvodu
--------------------
To, že musíme pomáhat, je samozřejmě naše morální povinnost a je to naprosto v pořádku. Jde ale o to, že na řešení těchto mimořádných úkolů nám nebyly přiděleny finanční zdroje. Ba právě naopak. Vláda nám zdroje příjmů omezila.

reportérka
--------------------
V Budapešti přišli starostové o daně z cestovního ruchu, živnostenské daně, místní daně a také o významné příjmy z parkovacích zón. Současně museli ze svých prostředků zajistit ochranné pomůcky, dezinfekce, roušky a veškerou sociální pomoc, na které ale nedostali od vlády žádné finance navíc. Gábor Erös za tím vidí politický kalkul a mstu za vítězství opozice v Budapešti v loňských lokálních volbách.

Gábor ERÖS, místostarosta VIII. budapešťského obvodu
--------------------
Orbánův režim funguje tak, že i když se snížení finančních zdrojů vztahuje i na samosprávy ovládané Fideszem, tedy ty provládní, tak ty obvykle vláda vykompenzuje nějakým jiným způsobem. Starostové Fideszu se ke svým penězům nakonec dostanou. V případě opozičních samospráv je to ale nástroj, jak proti nim naladit obyvatelstvo s tím, co všechno neplní.

Gergely CSADA, poslíček, bývalý turistický průvodce
--------------------
Živil jsem se jako turistický průvodce na volné noze. Spolupracoval jsem s cestovkami, dělal jsem prohlídky významnějších pamětihodností. Jako malý daňový poplatník jsem dostal nula forintů podpory. No jo, tak se to prostě vyvrbilo. Proto jsem hned začal přemýšlet, co se dá dělat. A rozvoz jídla byl nejvíc nasnadě, takže jsem do toho hned šel.

podnikatel z Budapešti
--------------------
Snažím se, aby moje podnikání přežilo. Dělám v pohostinství, potravinářství.... vyrábím zmrzliny. Podle mě vláda nepředložila dost záchranných balíčků. Mně jako podnikateli sice odpustili odvody, ale to je žalostně málo.

Zoltán KOVÁCS, mluvčí maďarské vlády
--------------------
Věříme, že finanční stabilitu zajistí poskytování práce. To je také důvod, proč se naše opatření soustředí především na ochranu pracovních míst. Nebo, pokud pracovní místa zmizí, chceme vytvořit stejný počet míst, o které nás pandemie připravila.

reportérka
--------------------
Navzdory kritice, že vláda byla v zavádění ochranných opatření v souvislosti s koronavirem pomalá, že zásadně podcenila nošení roušek, které jsou povinné až od minulého týdne a pouze v obchodech, a že nepomáhá finančně lidem, které pandemie připravila o práci, ukazují průzkumy veřejného mínění, že větší část společnosti je s postupem vlády spokojená.

Robert PEJŠA, hungarolog
--------------------
Od šesti rána do patnácté hodiny odpolední v podstatě si nakoupíte a můžete si zajít prostě k holiči. Samozřejmě po předběžné domluvě. Můžete si zajít na kosmetiku.

reportérka
--------------------
Hungarolog Robert Pejša žije s rodinou na východě Maďarska v menším městě Sátoraljaújhely. Reportéři ČT s ním natáčeli rozhovor před dvěma lety. Teď nám popsal situaci na maďarském venkově po Skypu.

Robert PEJŠA, hungarolog
--------------------
Takový jakoby nějaký zostřený režim tady není. Byl tady přes Velikonoce a u nás vypadalo tak, že vlastně celé město vlastně bylo uzavřeno policií.

Zoltán KOVÁCS, mluvčí maďarské vlády
--------------------
Během dvou víkendů, včetně Velikonoc, mohly obce a radnice uplatnit přísnější opatření pro místní obyvatele, než jsme zavedli v celé zemi.

reportérka
--------------------
Starostové si mohli policii či armádu zavolat na pomoc dobrovolně. Povinně ale muselo vojáky přijmou do vedení 140 strategických podniků a několik nemocnic. Další z kroků maďarské vlády, které světový tisk komentoval negativně.

Robert PEJŠA, hungarolog
--------------------
Právě ta armáda má být spojkou mezi těmi firmami, státními podniky a soukromými firmami, které byly vytipované právě těmi nejvyššími politickými místy. Nic více, nic méně prostě v tom není.

reportérka
--------------------
Podle Evžena Gála chovají Maďaři armádu ve velké úctě, takže její nasazení nevnímají zdaleka tak kontroverzně jako v západní Evropě. Problém ale vidí ve způsobu nasazení, který vnímá jako demonstraci síly.

Evžen GÁL, bývalý ředitel Českého centra v Budapešti
--------------------
Objevily se tam najednou na ulicích tanky, ozbrojené transportéry... já nevím jako, co tam hledají.

reportérka
--------------------
Tanky i vojáci sice z ulic zmizeli, v případě podniků, které armáda dostala pod kontrolu ale může podle Evžena Gála hrozit i zestátnění, jako příklad uvádí vojenský dohled v soukromé továrně na výrobu papíru.

Evžen GÁL, bývalý ředitel Českého centra v Budapešti
--------------------
Já předpokládám, že to vrátí, jo, předpokládám, ale člověk neví, co bude potom, až bude po koronaviru.

reportérka
--------------------
Navzdory ostrým výtkám ze strany Evropské unie, volání po sankcích proti Maďarsku i vyloučení strany Fidesz z Evropské lidové strany nakonec nic z hrozeb Evropa nesplní. Po několika týdnech zkoumání koronavirového zákona došla k závěru, že není v rozporu s evropským právem ani demokratickými principy.

Věra JOUROVÁ, místopředsedkyně Evropské komise
--------------------
Zatím nikoliv, protože zatím Maďarsko nepřijalo takový dekret, který by odporoval evropským právním předpisům.

reportérka
--------------------
Pokud by se jednalo o Orbánův oblíbený fotbal, rozhodně dal gól nejen Evropské unii, ale svým způsobem i opozici.

Zoltán KOVÁCS, mluvčí maďarské vlády
--------------------
Ze strany slečny Jourové jde o velmi střízlivý a zdravý přístup, což je velmi osvěžující hlas mezi všemi obviněními a falešnými zprávami o naší zemi.

reportérka
--------------------
Navíc se ukazuje, že Maďarsko bude jedním z největších příjemců pomoci ze záchranného balíčku evropských veřejných investic na zmírnění následků koronavirové pandemie. Maďaři získají 5,6 miliardy eur. 2× víc než například Itálie. Jak je to možné? Nejde totiž o hotovost. Balíček se týká nevyčerpaných investic z evropských strukturálních a investičních fondů za minulý rok. Místo aby je státy vracely, můžou si je nechat na pomoc v boji s koronavirem.

Evžen GÁL, bývalý ředitel Českého centra v Budapešti
--------------------
Víte, jak je to prezentované Orbánem v Maďarsku? Že Maďarsko nedostane od Evropy vůbec nic. On to takhle denně prezentuje, jsou velké polemiky kolem toho. A on říká: "Evropa nám to dluží. Evropa by nám to stejně dala."

Márton GERGELY, zástupce šéfredaktora maďarského nezávislého týdeníku HVG
--------------------
Se všemi penězi Evropské unie, které v posledním desetiletí zaplavovaly Maďarsko, dokázal vláda v téměř každé obci udělat něco dobrého. Lepší chodník, lepší silnici, fontánu... A to Orbánovi hodně pomohlo.

reportérka
--------------------
O co mu jde tedy, Orbánovi? V jeho případě, čeho chce dosáhnout?

Evžen GÁL, bývalý ředitel Českého centra v Budapešti
--------------------
Teď už mu jde vlastně o všechno. Myslím si, že to už je vlastně ten stav, kdy si to nemůže dovolit, že vypadl.

Márton GERGELY, zástupce šéfredaktora maďarského nezávislého týdeníku HVG
--------------------
Koronavirový zákon je pouhá zbraň, kterou si sestavili, ale ještě nepoužili. Pokud přijde čas, kdy by maďarská vláda potřebovala zvláštní moc, už má zákon, který může v případě takového vývoje použít.


Pacienti, vraťte se
4.5.2020    ČT 1    str. 03    21:25 Reportéři ČT
            
Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Kvůli covidu se odložila spousta zákroků v nemocnicích, což zpomalilo léčbu pacientů. Některým to zkomplikovalo zdravotní stav. Nápor nakažených covidem se ovšem nakonec naštěstí nekonal, covidová oddělení se ruší. Nejsou pacienti. Nemocnice se nyní snažit obnovit normální provoz a vyzývají pacienty, aby se nebáli přijít. Více Lenka Klicperová a Markéta Kutilová.

mluvčí
--------------------
Tak já poprsím 35-067.

reportérka
--------------------
Epidemie zasáhla do života nás všech, zejména však nemocnic. Ty většinu oddělení zavřely a zřídily v nich lůžka pro pacienty s covidem. Zde ve Vojenské nemocnici v Olomouci mají poslední 3 pacienty.

pacientka covidového oddělení
--------------------
Přivezli mě sem tedy v docela vážném stavu, bych řekla. Dcera se nakazila v práci prostě a prostě nakazila dceru a já jsem hledala tu malou.

Martin SVOBODA, ředitel Vojenské nemocnice v Olomouci
--------------------
Pacienti ubývají, což je dobře. To jsme chtěli. To je pravda, že ta poptávka už není taková, jako byla před třemi, čtyřmi týdny. To je dobře, to vývoj nemoci u nás v republice vypadá zatím dobře.

mluvčí
--------------------
Trošku nohy od sebe.

reportérka
--------------------
Covid zasáhl většinu českých nemocnic. Musely omezit péči o pacienty, kteří covid nemají.

Martin BALÍK, vedoucí lékař KARIM VFN a 1. LF
--------------------
Znamená to v praxi to, že se snížila vlastně kontrola onemocnění těchhle těch závažných skupin pacientů a je tady riziko a vcelku reálné riziko, že jejich základní choroby se budou horšit.

 Alena, pacientka
--------------------
Já jsem měla plánovanou gynekologickou operaci a měla jsem ji podstoupit už po Velikonocích hned. A vlastně měsíc čekám na to, jestli mi dají nový termín, nebo ne. Pro mě je problém to, že v červnu mám podstoupit další operaci, výměnu kyčle, a musím být fit, abych byla schopna po této operaci rehabilitovat.

Martin BALÍK, vedoucí lékař KARIM VFN a 1. LF
--------------------
Dostáváme pacienty, kteří se dostávají k lékaři pozdě s různými záněty, ať už to jsou třeba čelistní záněty nebo jsou to pacienti, kteří přijdou a dlouho přemýšlí nad svojí bolestí na hrudi, jestli skutečně se nejedná o nějakou katastrofu a pak přijdou s rozvinutým šokovým stavem a mají rozsáhlý infarkt myokardu. Jsou to pacienti, kteří jsou závislí a jejich život je závislý na třeba transplantaci orgánů.

člen rodiny pacientky
--------------------
Moje nevlastní dcera měla jít během února, března na  operaci ohledně výměny chlopně a díky pandemii covidu 19 se jí toto všechno prodloužilo, oddálilo... Mezi tím jí nastaly další komplikace, které vlastně už řešit museli během dubna. A díky těmto zdravotním komplikacím se vlastně kompletně oddálila operace výměny chlopně, a to až někdy na září.

Tomáš VYMAZAL, přednosta kliniky anesteziologie a resuscitace, FN Motol
--------------------
Myslím si, že těmto pacientům se ten život zkomplikoval poměrně zásadním způsobem, protože nemohli chodit ke svému ošetřujícímu lékaři, nemohli chodit na pravidelné kontroly, pokud se jejich zdravotní stav zásadním způsobem nezhoršil, ale hlavně určitě i psychika byla nastavená na to, že pokud by šli do nemocnice, tak jsou ohroženi zvýšeným rizikem toho, že by mohli být infikování virem, takže věřím tomu, že pro hodně chronicky nemocných pacientů toto období bylo velmi složité a nepříjemné.

reportérka
--------------------
V této budově za mnou jsou nyní umístěni poslední pacienti s onemocněním covid-19 z pražské nemocnice v Motole.

Martin MALOŠEK, lékař, FN Motol
--------------------
V současnosti jsou tady u nás 3 ventilovaní pacienti. Ten jejich stav se postupně zlepšuje. Jedná se o pacienty, které jednak léčíme na nějakou virovou infekci, ale samozřejmě mají nějaké svoje nemoci. Tady bylo uložených 7 pacientů.

reportérka
--------------------
V covidových odděleních nemocnic je nyní více zdravotníků než pacientů. Co tam píšete, prosím vás?

zdravotní sestra
--------------------
Že jsme sestra a že se jmenuji... že je Iveta,

reportérka
--------------------
Vážně, jako aby to věděl ten pacient?

zdravotní sestra
--------------------
Jo, taky, ale i my ostatní, abychom se poznaly.

zdravotní sestra
--------------------
Tak to je naše sestra Terezka. A chceš to i na čelo?

zdravotní sestra
--------------------
Ne, nepotřebuji.

reportérka
--------------------
Covid ochromil nejen velké nemocnice, ale i zdravotní péči v regionech. Téměř bez pacientů zůstává i nemocnice v Jičíně.

Daniela KRACÍKOVÁ, odběrová sestra covid stanu
--------------------
Já jsem endoskopické sestra.

reportérka
--------------------
A ta endoskopie je teď pro vás zavřená, nebo vás tam nepotřebovali z jakého důvodu?

Daniela KRACÍKOVÁ, odběrová sestra covid stanu
--------------------
Ta je zavřená, protože se uvolnilo místo pro covid. To bylo pro úřady.

Martina VÍTOVÁ, staniční sestra, nemocnice v Jičíně
--------------------
Sem přichází ten pacient už v nějaký naší triáži tady v nemocnici, když tam je nějaký podezření. Nebo záchranná služba, když nám ho sem směruje, kontaktní místo, že tam je nějaký soubor těch příznaků, které jsou podezřelé pro ten covid nebo ho sem posílají praktičtí lékaři, kteří mají podezření, že chtějí vyloučit covidového pacienta.

reportérka
--------------------
A za ten měsíc a půl, kolik jste tady měli pacientů?

Martina VÍTOVÁ, staniční sestra, nemocnice v Jičíně
--------------------
Můžeme si říct, že určitě tak 300 tady prošlo.

reportérka
--------------------
A těch pozitivních?

Martina VÍTOVÁ, staniční sestra, nemocnice v Jičíně
--------------------
Tady na Jičínsku byli 3–4.

Jana KYSELOVÁ, instrumentářka operačních sálů
--------------------
Mám pocit, že prostě vidíme světlo na konci tunelu, že už jako pomalu se tedy ta naše kariéra tady ukončuje.

reportérka
--------------------
Myslíte, že se lidi přestávají bát?

Martina VÍTOVÁ, staniční sestra, nemocnice v Jičíně
--------------------
Myslím si, že se přestávají bát, protože se nestal nějaký asi ten hrozný scénář, jaký jsme očekávali. A už jim je to dlouhý. Řekneme si to úplně na rovinu. Chvilku se to dalo vydržet, nějaké ty obtíže, ale teď už by samozřejmě asi chtěli naši péči.

Lenka DRAPÁKOVÁ, zdravotní sestra
--------------------
Nám zavřeli gynekologické oddělení, tam oddělení se udělal akutní covid operační, porodní sál. Takže tím pádem sestřičky, které měly doma děti malé, tak šly na /nesrozumitelné/ s dětmi a my jsme 3, které jsme zůstaly z gynekologie tady dělat.

mluvčí
--------------------
My vám na poslední den ještě vedeme tady... kdybyste se chtěli podívat, jak se to tady zavírá. To je tady vrchní sestra z ORL, ta vám také určitě řekne svoje zážitky z toho, jak se změnilo oddělení ORL na oddělení infekční. Máme tady jednoho pacienta, kterého budeme propouštět domů, pokud vyjde dneska negativní, je to tak?

zdravotní sestra
--------------------
Tak, tak.

Ilona RANČÁKOVÁ, vrchní sestra ORL
--------------------
Lůžka, která vidíte, tak patřila covidovým pacientům a od pondělí zase jsou pro naše pacienty.

Jiří CYRANY, primář interního oddělení nemocnice v Jičíně
--------------------
Stejné úsilí, které jsme na začátku vyvinuli k tomu, abychom vyslyšeli tu největší medicínskou výzvu za posledních 100 let a přizpůsobili nějak možné přicházející pandemii, tak teď vlastně stejné úsilí musíme vyvinout, abychom to všechno se snažili převrátit zpět a stejně rychle, jako jsme otevřeli covidovou ambulanci a covidová lůžka, tak abychom teďka stejně rychle otevřeli zpět běžné provozy.

reportérka
--------------------
Po návratu k normálu volají i ostatní lékaři.

Martin BALÍK, vedoucí lékař KARIM VFN a 1. LF
--------------------
Děláme to i proto, abychom těm lidem řekli, že se nemusejí bát, že prostě tady se dodržuje určitá epidemiologická hygienická opatření a že by měli chodit na kontroly, a když je jim fakt špatně, tak by měli do té nemocnice přijít. To, co my vidíme v ambulantních provozech, jsou totálně vystrašení, zbědovaní pacienti, kteří v nedobrém stavu chodí do nemocnice a bojí se. Naše výzva je také o tom, že vlastně zdraví není jenom ta tělesná stránka, kterou ochráníme karanténou a do které se zavřeme a budeme mít zavřené ve zdraví, je to vlastně i socioekonomická záležitost a je jasná souvislost mezi ztrátou zaměstnání a vlastně zhroucením osobního života a kardiovaskulární problematikou a onkologickou.

Tomáš VYMAZAL, přednosta kliniky anesteziologie a resuscitace, FN Motol
--------------------
Pevně doufám, že ta covidaria se zruší, že ty nemocnice se otevřou a začnou fungovat v normálním režimu, jako tomu bylo doposud, protože letos to byl covid-19, příští rok to může být něco úplně jiného nebo covid-20, těžko říct.

zdravotní sestra
--------------------
Tam budete chvilečku a pak pojedete zpátky do domova.

mluvčí
--------------------
Kam do domova?

zdravotní sestra
--------------------
No, tam, jak jste byla.

reportérka
--------------------
A kdy se máte vrátit zpátky?

Daniela KRACÍKOVÁ, odběrová sestra covid stanu
--------------------
Do 14 dnů možná.

reportérka
--------------------
A těšíte se už?

Daniela KRACÍKOVÁ, odběrová sestra covid stanu
--------------------
Těším.

Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Tím se pro dnešek loučím. Reportéři ČT tu budou zase za týden. Díky za pozornost a na viděnou.





