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Studio: Evropa stále naléhavěji řeší střet zájmů českého premiéra. Co všechno je ve hře. 
Záchranářka kritizovala středočeský kraj za nedostatek pomůcek, teď ji vyšetřuje policie z odboru extremismu a terorismu. Dvě stovky nemocných kvůli nákaze v dole Darkov. Reportáž z nejpostiženějšího místa. 
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Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Vláda se v posledních měsících věnovala řešení epidemie. Ostatní problémy ustoupily do pozadí. Novináři, včetně nás to respektovali, problémy ovšem nezmizely, a tak se i evropské instituce znovu zabývají střetem zájmů českého premiéra. Andrej Babiš a jeho skalní příznivci o tom sice nechtějí nic slyšet, nicméně je to realita, před kterou nelze utéct. Více v reportáži Anety Snopové a Hanuše Hanslíka.

Daniel FREUND, německý europoslanec, výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu /Zelení/
--------------------
Ty peníze se nedostávají tam, kam by měly. A máme výjimečnou situaci v České republice, kdy premiér je největším beneficientem fondů EU v zemi.

Jeroen LENAERS, nizozemský europoslanec, výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu /Křesťanská demokratická výzva/
--------------------
Skutečnost, že hlava státu, který je čistým příjemcem (pozn.: peněz z rozpočtu EU), zneužívá peníze pro osobní obohacení, to je nejen hanba vůči daňovým poplatníkům, ale zároveň to oslavuje důvěru občanů v naše nástroje, nástroje EU.

Lara WOLTERSOVÁ, nizozemská europoslankyně, výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu /Strana práce/
--------------------
Buď pan Babiš dál povede Agrofert, jako tomu bylo v minulosti, anebo bude premiér. Momentálně zkrátka sedí na mnoha židlích.

Andrej BABIŠ, premiér, předseda strany /ANO/
--------------------
Já vám můžu jenom zopakovat, že žádný střet zájmů nemám, že jsem postupoval podle lex Babiš. Dále to ani nechci komentovat, protože se bojím, že by jsem se musel následně omlouvat za ten komentář.

Andrej BABIŠ, premiér, předseda strany /ANO/
--------------------
Já vám můžu říct, že Evropský parlament nás stojí 2 miliardy Euro ročně. Strašně moc peněz, takže ty europoslanci by neměli, neměli dělat politiku, ale měli by se starat například aby, aby trošku šetřili. Žádný střet zájmů neexistuje, protože máme lex Babiš, takže to je stále dokola.

Hanuš HANSLÍK, moderátor
--------------------
O možném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše se v Česku i v celé Evropě mluví od chvíle, kdy před šesti lety vstoupil do vlády. Poslední 2 roky se na Babiše a holding Agrofert soustředí auditoři Evropské komise. Premiér útoky odmítá s tím, že Agrofert nyní místo něho ovládá částečně jeho manželka Monika Babišová, a částečně manažeři holdingu.

Milan EIBL, analytik, Transparency International
--------------------
Celá kauza se začala psát v roce 2018, kdy jsme my podávali první podnět, a to v tomto případě právě na Evropskou komisi. Tenhle ten podnět vyvolal i reakci v Evropském parlamentu, jehož výsledkem byla rezoluce, která tvrdila, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, a právě apelovala na Evropskou komisi, aby rychle zjednala nějakou nápravu, popřípadě aby se snažila zabránit vzniku škody. Evropská komise v prosinci roku 2018 zaprvé pozastavila platby Agrofertu s tím, dokud nebude vyřešen celý střet zájmů. A za druhé jasně ustanovila, že se bude jednat o dvou auditech, které se mají směřovat na nezemědělské dotace a zemědělské dotace. Ten první audit tak již má teda finální znění. A ten druhý audit, tak v tu chvíli ještě probíhá nějaké korekce ze strany České republiky.

Miroslav MOTEJLEK, ekonomický publicista
--------------------
Holding Agrofert v minulých letech čerpal každým rokem někde kolem jedné a půl až dvou miliard korun. Dotace, jak evropské, tak tuzemské. Když se podíváme na tu sumu a porovnáme to s daní z příjmu právnických osob všech společností skupiny Agrofert, tak dotace dramaticky převyšují tuto částku. To znamená Agrofert potřebuje nutně dotace.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Zatím nejtvrdší vyjádření směrem k Babišovi zazněla od členů výboru rozpočtové kontroly Evropského parlamentu. Českého premiéra vyzvali, aby buď prodal Agrofert, nebo aby tento holding přestal přijímat dotace. Anebo aby se Babiš vzdal funkce předsedy vlády.

Daniel FREUND, německý europoslanec, výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu /Zelení/
--------------------
Buď odstoupí z pozice premiéra, nebo nebude akceptovat dotace EU v jakékoliv formě.

Jeroen LENAERS, nizozemský europoslanec, výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu /Křesťanská demokratická výzva/
--------------------
Tohle je morální volba, morální volba pana Babiše. Jestli chce využívat své mocenské pozice, anebo jestli tu pozici chce využít k tomu, aby konal dobro pro české občany. Musí si vybrat.

Hanuš HANSLÍK, moderátor
--------------------
Europoslanci z kontrolního výboru považují za prokázané to, na co už dříve poukázaly audity Evropské komise. Andrej Babiš podle nich i nadále ovládá holding Agrofert a má osobní prospěch z dotací, jejichž přidělování může prostřednictvím jemu podřízených státních institucí ovlivňovat. Jak to vidíte? Má pan Babiš problém.

Jaroslav FALTÝNEK, předseda poslaneckého klubu /ANO/
--------------------
Já to vidím. Ne, ne, pan Babiš žádný problém nemá, protože on splnil zákon. A dneska politici z Evropské unie někteří kritizují, že nenaplnil český zákon. Ale to je jejich politický názor. Já třeba mám názor, že ho naplnil, ale rozhodnout to může pouze soud.

Hanuš HANSLÍK, moderátor
--------------------
Evropští poslanci ale neřeší jen možné porušení českého zákona. Řeší i porušení evropské legislativy. A český zákon navíc označují za nedostatečný kvůli absenci kontrolních mechanismů.

Andrej BABIŠ, premiér, předseda strany /ANO/
--------------------
Já ten zákon samozřejmě respektuji, a podle něho jsem postupoval. A samozřejmě jsem moji bývalou firmu vložil do svěřenských fondů.

Milan EIBL, analytik, Transparency International
--------------------
Zákon o střetu zájmů neříká nic o svěřenském fondu. Zákon o střetu zájmů ukládá politikovi, který je ve střetu zájmů, tak aby se ho zbavil. Jakým způsobem on to udělá, je úplně jedno. Andrej Babiš v tuhle chvíli lže, když tvrdí, že on byl dohnán k tomu, aby založil ten svěřenský fond, protože on měl plejádu možností, jak se toho mohl zbavit.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Jaké jsou vlastně o Babišově střetu zájmů důkazy? Ty hlavní, o které se opírají i audity Evropské komise, poskytl sám Agrofert.

Hanuš HANSLÍK, moderátor
--------------------
Ve slovenském registru partnerů veřejného sektoru musí firmy povinně uvádět konečné uživatele výhod. Firmy z holdingu Agrofert patřící do svěřenských fondů Andreje Babiše mezi konečnými uživateli výhod sami uvádějí i českého premiéra. Dalšími konečnými uživatel výhod jsou podle dokumentů manažeři Agrofertu Zbyněk Průša, Alexej Bílek a Václav Knotek, a také manželka předsedy vlády Monika Babišová.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Zatímco údaje o manažerech a premiérově manželce lze dohledat i v českých rejstřících. Informace o Andreji Babišovi jako člověku, který má z fondu prospěch, v Česku podle zákona veřejná není.

Andrej BABIŠ, premiér, předseda strany /ANO/
--------------------
To je nesmyslný, protože já samozřejmě jsem to položil do fondu, a já, kdyby jsem šel na valnou hromadu, tak jsem, není tam mě tam nepustí, a na tu firmu nemám žádný vliv. A kdybych skutečně chtěl něco udělat, a já znovu říkám, že nejsem blázen, proč bych to dělal, tak by se to už dávno, dávno samozřejmě jako zjisilo.

Hanuš HANSLÍK, moderátor
--------------------
Sám Andrej Babiš ale letos v dubnu poskytl další důkaz o svém stále existujícím propojení s Agrofertem. Ve svém pravidelném nedělním proslovu, který zveřejňuje na sociálních sítích, četl poznámky z papíru, na jehož rubu byla premiérova mailová komunikace.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Původní mail zaslaný ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem na Babišovu soukromou mailovou adresu premiér přeposlal pracovnici společnosti Imoba. To je firma patřící do holdingu Agrofert, vlastnící mimo jiné Čapí hnízdo, kvůli jehož padesátimilionové dotaci je premiér trestně stíhán.

Hanuš HANSLÍK, moderátor
--------------------
Spolupracovníci premiéra vysvětlovali, že Babiš přeposlal vládní mail do firmy Imoba jen proto, že ho potřeboval vytisknout. Pracoval prý ve svých kancelářích naproti průhonické Sokolovně, která také patří společnosti Imoba. A dokument si odběhl tisknout na recepci Sokolovny.

Karel HAVLÍČEK, ministr dopravy /nestr. za ANO/
--------------------
Tak jako si celá řada z nás tiskne dokumenty doma, protože úřadujeme mimo jiné o víkendech i doma, tak na tom nevidím nic mimořádného. Já znám ten režim v té Sokolovně. Tam je to tak, že vlastně pan premiér tam má kanceláře naproti je Průhonická Sokolovna.

Hanuš HANSLÍK, moderátor
--------------------
Jenže Babišovy kanceláře, ve kterých premiér podle Havlíčka o víkendech úřaduje jako doma, patří také firmě Imoba z holdingu Agrofert. Soukromé kanceláře sloužící pro potřeby premiéra tu vybudovala v roce 2014, když už byl Babiš ve vládě. Na jakém právním základě tu premiér úřaduje nikdo nevysvětlil, a podle Babišových kritiků to dokazuje přinejmenším netransparentnost vztahu Babiše s Agrofertem. Podle katastru nemovitostí jde oficiálně o rodinný dům, a premiér tu pravidelně úřaduje. V domě i na zahradě například natáčí své proslovy k občanům.

Andrej BABIŠ, premiér, předseda strany /ANO/
--------------------
Tak čau lidi, já vás všechny zdravým. Je neděle. Takže čau lidi, dnes je opět neděle. Takže čau lidi, je neděle. Zase mám roušku, bohužel.

Hanuš HANSLÍK, moderátor
--------------------
Přímo v kancelářích poskytl před týdnem i rozhovor zpravodajství České televize.

Andrej BABIŠ, premiér, předseda strany /ANO/
--------------------
Já jsem byl včera na procházce s rodinou v průhonickém parku, tam bylo strašně moc lidí.

Hanuš HANSLÍK, moderátor
--------------------
Média také upozornila na to, že Agrofert obhospodařuje i Babišův soukromý mail, jehož webová adresa je registrovaná na jméno IT experta holdingu.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
To jsou všechno informace, se kterými pracovali i členové výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. 7. května odhlasovali zprávu shrnující vyšetřování vedené výborem, zahrnující i návštěvu České republiky na konci února. Babiš se se členy kontrolního výboru sám nesetkal. A když představovali českým novinářům svou práci na tiskové konferenci, uspořádal ve stejnou chvíli tiskovou konferenci ke koronavirové pandemii.

Andrej BABIŠ, premiér, předseda strany /ANO/
--------------------
Já jsem svolal tuto tiskovou konferenci, abysme znovu a opakovaně informovali o situaci.

Monika HOHLMEIEROVÁ, předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu EP
--------------------
Jde nám velmi vážně o prospěch obyvatel ČR, o prospěch všech evropských obyvatel. Chci, aby to bylo úplně jasné. My nepracujeme proti někomu, proti českým obyvatelům.

Andrej BABIŠ, premiér, předseda strany /ANO/
--------------------
Ta paní je totálně pomatená, protože ona nechápe, jak fungují dotace, jak se přidělují, a tak dále. Takže to je tak všechno, co k tomu můžu říct.

Hanuš HANSLÍK, moderátor
--------------------
Premiér se pustil i do dvou českých europoslanců, členů kontrolního výboru. Lidovce Tomáše Zdechovského a piráta Mikuláše Peksy. Těm pak začaly chodit přes internet výhrůžky.

redaktor
--------------------
To, říkáte to tedy v souvislosti i s nějakými vašimi slovy, že jste je označil za vlastizrádce, tak to na to říkáte. Děkuju.

Andrej BABIŠ, premiér, předseda strany /ANO/
--------------------
No, určitě, pan Zdechovský a pan Peksa jsou vlastizrádci. Jsou český poslanci, který by měli bojovat za české zájmy, a nedělat v Evropském parlamentu politiku proti české vládě nebo českému premiérovi. A tak jsem se omlouval panu Zdechovskému a Peksovi, že nejsou vlastizrádci, ale jsou to udavači. No a za to se určitě neomluvím, protože je to tak.

Monika HOHLMEIEROVÁ, předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu EP
--------------------
Tedy ze strany premiéra, ještě jsem nezažila tak agresivní přístup, aby bylo ke kolegům takto přistupováno, že byli částečně pod policejní ochranu, to se ještě nestalo v žádném členském státě, to je úplné novum.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
K čemu všemu nakonec evropský výbor rozpočtové kontroly došel? Podle jeho závěrů se české instituce o kontrolu střetu zájmů vůbec nesnaží.

Monika HOHLMEIEROVÁ, předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu EP
--------------------
Na naše otázky, kdo je zodpovědný za odhalování střetu zájmů, jsme dostali zajímavé odpovědi. Že to musí hlásit ten člověk samotný. a pokud to neohlásí, tak nemá střet zájmů. A já jsem řekla, co když to neohlásí? Hm, tak nemá střet zájmů.

Sandor RONAI, maďarský europoslanec, výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu /Demokratická koalice/
--------------------
Během schůzí v Praze se nám čím dál víc potvrzovalo, že evropské fondy tu nejsou využívány tak, jak by měly.

Jeroen LENAERS, nizozemský europoslanec, výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu /Křesťanská demokratická výzva/
--------------------
Ty peníze nejsou určené pro oligarchy. Jsou určené pro rodinné podniky, pro malé a střední firmy. A ty by měly peníze čerpat.

Daniel FREUND, německý europoslanec, výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu /Zelení/
--------------------
Je důležité, aby fondy, prostředky daňových poplatníků, se dostaly k těm, ke kterým mají.

Jeroen LENAERS, nizozemský europoslanec, výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu /Křesťanská demokratická výzva/
--------------------
Zdá se, že nikdo nemá zájem na řešení klíčových problémů v České republice. A to je ten problém.

Hanuš HANSLÍK, moderátor
--------------------
Za problém europoslanci považují nejen to, že dodržování zákona nikdo nekontroluje, ale za jeho porušení ani neexistují sankce. Se závěry kontrolního výboru, který Andreji Babišovi doporučil, aby buď odstoupil nebo prodal Agrofert, nebo přestal pobírat dotace, nesouhlasil jediný jeho člen.

Ondřej KNOTEK, český europoslanec, výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu /ANO/
--------------------
Co je ale již za hranicí přijatelnosti, jsou konkrétní a dosti zásadní doporučení, která se v nových případech opírají jen, cituji, o nabytí dojmu, pocitu obavy nebo nedostatku zjištění, že tomu není jinak. Nepřijatelnou okolností je i role vedoucí mise, předsedkyně výboru kont, která opakovaně v průběhu vystoupení na plénu Evropského parlamentu deklarovala náklonnost k organizaci Milion chvilek pro demokracii.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Na objektivitu členů výboru se Knotek postěžoval i v mailu, který nám napsal, když jsme zkoušeli oslovit všechny české europoslance za hnutí ANO. Po telefonu s námi nakonec mluvili jen dva.

Radka MAXOVÁ, europoslankyně /ANO/
--------------------
Co se týká těch závěrů, tak bohužel ve svém, ve své závěrečné zprávě se tam potvrzují znepokojení se situací v České republice, a co není samozřejmě milé, že největší riziko bylo identifikováno v nejvyšších politických patrech.

Ondřej KOVAŘÍK, europoslanec /ANO/
--------------------
Já myslím, že v tuto chvíli nebudeme předjímat. Ta šetření probíhají, probíhá komunikace mezi Evropskou komisí a příslušnými místy v české státní správě. Myslím, že v tuto chvíli to žádný další komentář nepotřebuje.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj ČT, Brusel
--------------------
Případ českého premiéra je tady v Bruselu vnímán velice citlivě, a to jak Evropskou komisí, tak také evropskou radou. Instituce totiž řeší případ jednoho z premiérů členských států, který shodou okolností v této budově, budově Evropské rady zasedá během summitu. Navíc instituce rozhodují podle nového pravidla, to znamená, jak rozhodnou v tomto případě, takový vlastně bude precedens.

Hanuš HANSLÍK, moderátor
--------------------
Oni vlastně říkají, že on stále ovládá Agrofert, a že má prospěch z evropských peněz, které plynou do Agrofertu.

Jaroslav FALTÝNEK, předseda poslaneckého klubu /ANO/
--------------------
To říkají oni a my zas říkáme, že to není pravda, takže opravdu by to měl rozhodnout soud, a pokud to někdo myslí vážně, no tak by měl podat žalobu, aby se to konečně nějakým způsobem rozseklo.

Hanuš HANSLÍK, moderátor
--------------------
O vyjádření jsme žádali i společnost Agrofert a jejího šéfa Zbyňka Průšu. Žádost o rozhovor odmítl mluvčí Agrofertu. Podle něj Agrofert i Babiš jednali vždy v souladu se zákony. Množství dotací pro Agrofert roste podle odborníků po celou dobu, kdy je Andrej Babiš v politice.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Je tam znát, jaký rozdíl po vstupu Andreje Babiše do politiky?

Miroslav MOTEJLEK, ekonomický publicista
--------------------
Ten rozdíl je tam samozřejmě markantní. Rostlo to, ale bylo to spíš akviziční. Tady bych řekl, že spíš akviziční činností Agrofertu, který jak, jak kupoval další zemědělské podniky, tak s nimi kupovali i ty dotace. V momentě pokud by Evropská unie přestala platit dotace, tak zemědělské podniky skupiny Agrofert by se dostaly do zásadních problémů. A musely by je řešit jiné výdělečné části holdingu. Mohlo by to vyústit až v insolvenci některých z nich, ale bezpochyby zemědělské podniky jsou na nich životně závislé.

Lukáš DOLANSKÝ, zpravodaj České televize v Bruselu
--------------------
Zpráva kontrolního výboru je konečná. Výsledky šetření nyní putují sem do dalších evropských institucí. No, a tyto instituce se nyní musí rozhodnout, jestli se výsledky šetření a doporučeními poslanců budou řídit.

Milan EIBL, analytik, Transparency International
--------------------
Ten střet zájmů v zahraničí existuje taky. Není to o tom, že by to bylo specifikum české země. U nás je to specifikum v tom, že český stát proti tomu nějak aktivně nebojuje, ba naopak pro něj je to trošku obtížný hmyz, který on musí nějak odhánět. A ta paradoxní situace je, že jediný, kdo se stará o to, aby v České republice neexistoval střet zájmů, tak je Evropská komise, nikoliv český stát.

Možná přijde i policie
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Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Veronika Brožová pracuje u záchranné služby Středočeského kraje a v prvních dnech po vypuknutí krize upozornila otevřeným dopisem na nedostatek ochranných pomůcek. Teď policie z odboru boje proti extremismu a terorismu zjišťuje, zda nespáchala trestný čin. Trestní oznámení podalo vedení Středočeského kraje, kterého se dopis dotkl. Policie se zaměřila i na redakci oblastního serveru Náš region, který dopis zveřejnil. Záchranářka se brání, že jen řekla pravdu, která pomohla nápravě situace. Natáčela Jana Neumannová a Ondřej Golis.

Veronika BROŽOVÁ, záchranářka Středočeského kraje
--------------------
Jako mám mít strach za to, že jsem řekl pravdu? Tak to budeme zase opravdu zpátky v těch padesátých letech. Já jsem neudělala nic špatného. Neřekla jsem žádnou lživou informaci.

Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ, hejtmanka Středočeského kraje /ANO/
--------------------
Ten článek byl naprosto lživý a v tuto chvíli šíří poplašnou zprávu.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Je podle vás v pořádku dávat trestní oznámení na někoho, kdo pouze řekl svůj pohled na věc?

Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ, hejtmanka Středočeského kraje /ANO/
--------------------
Hezký den, na shledanou.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Na shledanou.

Aleš ZAVORAL, ředitel, Náš region
--------------------
Působí to na mě tak, že paní hejtmanka se snaží jako zastrašovat.

Petr TOMAN, advokát
--------------------
Považoval bych to za velmi, velmi intenzivní, velmi intenzivní a velmi silný útok na základní právo, a to na svobodu projevu.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
První polovina letošního března. Koronavirus zastihl nepřipravené Česko.

Vojtěch BLAŽEK, redaktor, Seznam Zprávy
--------------------
Ve Středočeském kraji byly vlastně úplně stejné problémy jako v celé republice. Samozřejmě kraj zoufale sháněl jakékoliv respirátory a roušky a neměli je ani zaměstnanci na záchrance.

Veronika BROŽOVÁ, záchranářka Středočeského kraje
--------------------
Běžným civilistům je doporučováno, aby chodili v rouškách, tak my neměli doporučení žádné a ani v podstatě pomůcky. Měli jsme je ve velmi omezené množství. Měli jsme jeden respirátor a pár kusů toho oblečení.

Vojtěch BLAŽEK, redaktor, Seznam Zprávy
--------------------
Ta situace s nedostatečným zabezpečením záchranářů jaksi kontrastovala s tím, že paní hejtmanka několik dní předtím poslala záchranářům dopis, jak jsou hrozně důležití a jak kraj je bude především chránit.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Vedení kraje si důležitost vaší profese a práce uvědomuje a bude se snažit udělat vše pro to, aby bylo vaše zdraví ochráněno a váš život nebyl nijak ohrožen.

Veronika BROŽOVÁ, záchranářka Středočeského kraje
--------------------
Neměla jsem strach o sebe. Pokud povezete pacienta, který může mít a má třeba koronavirus bez jakýchkoliv ochranných pomůcek a pak vezete pacienta, který je onkologicky nemocný nebo má sníženou imunitu, tak pak ty pacienty vystavujete velkému riziku, že to na ně přenesete.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Záchranářka se proto ze zoufalství rozhodla napsat otevřený dopis středočeské hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové z hnutí ANO.

ukázka z otevřeného dopisu
--------------------
Prosím, objasněte mi, jak probíhají opatření, která mají zajistit naší a vlastně následně i vaši bezpečnost? Reálně. Protože to, co se dozvídám z médií, se neslučuje s tím, jak to probíhá v realitě. Ubezpečte mě, prosím, že vaše vyjádření nejsou jen pouhopouhé prázdné populistické fráze.

Marcel MIHALIK, redaktor, Náš region
--------------------
Tak to mi přišlo jako drsná výpověď ženy z první linie, u které jsem nepředpokládal, že má důvod si vymýšlet. Tak proto jsem to zpracoval, ten otevřený dopis zveřejnil.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Po uveřejnění dopisu se zvedla vlna solidarity.

Veronika BROŽOVÁ, záchranářka Středočeského kraje
--------------------
Lidi nám vlastně začli nosit pomůcky, které měli oni zakoupené a darovali nám je.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Dopisu záchranářky si všimla i velká média. O jejím příběhu se tak dozvědělo celé Česko.

mluvčí
--------------------
Já to tady mám v krabici.

ukázka, Události
--------------------
Bedna s ochrannými rouškami určená pro základnu středočeské záchranky ve Zdibech. Od soukromých dárců je sem dnes přivezla záchranářka Veronika Brožová.

Veronika BROŽOVÁ, záchranářka Středočeského kraje
--------------------
Jsem napsala z pondělka na úterek v noci e-mail paní hejtmance a povolila jsem kolegovi, aby to nasdílel na svých facebookových stránkách.

Vojtěch BLAŽEK, redaktor, Seznam Zprávy
--------------------
Reakce kraje byla dosti bouřlivá, možná až jaksi skrytě zuřivá, protože oni ji obvinili ze lži.

Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ, hejtmanka Středočeského kraje /ANO/
--------------------
Já jsem si bohužel s velkým rozčílením četla článek v plátku Náš region a musím říct, že jsem byla velmi zaskočená, jak útočný článek a nepravdivý článek byl zveřejněn o tom, že záchranná služba Středočeského kraje nemá ochranné pomůcky.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Nadřízený navíc záchranářce za veřejnou kritiku veřejně pohrozil postihem.

oznámení na FB Jaroslavy Pokorné Jermanové
--------------------
Důrazně žádám, abyste dříve než naprosto neprofesionálně začnete hovořit, navíc lživě, k veřejnosti, povětšinou laické, kontaktovala mě či ostatní členy vedení záchranky a problémy řešila primárně s námi. Berte proto mimo jiné také na vědomí, že vaše jednání kvalifikujeme jako porušení pracovní kázně.

Jiří KNOR, ředitel ZZS Středočeského kraje
--------------------
Pro mě je to dávno uzavřené, bylo to v době nouzového stavu, kdy jsme byli všichni pod tlakem, pod obrovským tlakem a já se k tomu prostě vyjadřovat nebudu.

Oldřich KUŽÍLEK, organizace Otevřená společnost
--------------------
Když se někdo takhle ozve, tak úplně veřejně je takhle dehonestován a atakován ze strany svých nadřízených, to mně přijde úplně jako zdrcující pro nějakou demokratickou kulturu.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Hejtmanka Jermanová nakonec pod tlakem oznámila, že se se záchranářskou setká.

Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ, hejtmanka Středočeského kraje /ANO/
--------------------
Já se zítra a s dotyčnou paní sejdu. Já jsem od ní oficiálně žádný otevřený dopis neobdržela. Ona ho zveřejnila pouze na Facebook a já jsem se to dozvěděla od svých kolegů.

Jiří KNOR, ředitel ZZS Středočeského kraje
--------------------
Pokud vím, tak paní Brožová se s paní hejtmankou usmířily.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Záchranářka ale setkání popisuje jinak. Spíše než snaha o usmíření to podle něj bylo pozvání na kobereček.

Veronika BROŽOVÁ, záchranářka Středočeského kraje
--------------------
Já byla překvapená z toho, jak to probíhalo místy. Byli nejvíc jako rozzlobení na to, že jsem nezavolala jim, že jsem to zveřejnila, což je úsměvné, protože zdravotnická zařízení napříč republikou vystupovala v médiích a přiznávala, že nic nemají, ale my jsme měli stále dost, tak to bylo prezentované, což pravda nebyla.

Aleš ZAVORAL, ředitel, Náš region
--------------------
Všechny tady věci jsme de facto psali, nějakým způsobem jsme informovali veřejnost, že se něco takového děje. A paní hejtmanka nás prostě nějakým způsobem dokonce na tiskové konference jmenovala, že na nás podá trestní oznámení za šíření poplašné zprávy.

Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ, hejtmanka Středočeského kraje /ANO/
--------------------
V tuto chvíli už se realizují právní kroky s ohledem na vydávání tohoto článku, protože ten článek byl naprosto lživý a v tuto chvíli šíří poplašnou zprávu.

Petr TOMAN, advokát
--------------------
Naprosto vylučuju, že by obsah dopisu mohl být šířením poplašné zprávy. Tam není žádná poplašná zpráva, která by mohla kohokoliv vyděsit.

Oldřich KUŽÍLEK, organizace Otevřená společnost
--------------------
Hlavně se domnívám, že tam žádná skutková podstata vůbec nenastala a že nikde žádné šíření poplašné zprávy nebo pomluvy nedošlo.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
A jak jsme zjistili, trestní oznámení nedávno skutečně padlo. Podávala jste vy anebo hejtmanství trestní oznámení kvůli stížnosti paní záchranářky Brožové, jak si stěžovala na nedostatek ochranných pomůcek?

Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ, hejtmanka Středočeského kraje /ANO/
--------------------
Úřad, ano.

Robert BEZDĚK, radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví
--------------------
Pokud se týká trestního oznámení, které podal Středočeský kraj, domnívám se, že ani mně, ani vám v souvislosti právě s tímto trestním oznámením nepřísluší, abychom ho jakkoliv hodnotili, protože předmětem toho trestního oznámení je činnost médií.

Jan DANĚK, mluvčí Policie hlavního města Prahy
--------------------
Mohu potvrdit, že se tímto případem zabýváme. V současné chvíli k této věci nebudeme poskytovat žádné bližší informace.

Marcel MIHALIK, redaktor, Náš region
--------------------
Já to cítím tak, že je to politický tlak, kdy se přes policii snaží někteří politici šikanovat novináře a média.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Jestli kraj podal trestní oznámení na záchranářku Brožovou, server, který publikoval její dopis nebo na oba, nelze nyní s jistotou říct. Na koho to bylo? Bylo to přímo na ni?

Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ, hejtmanka Středočeského kraje /ANO/
--------------------
Já si myslím, že teď to je probíhající věc, takže jestli chcete, obraťte se na tiskového oddělení, buďte tak laskav. Jsem před jednáním.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Ale vy jste to trestní oznámení podali, tak proč o něm nechcete říct alespoň základní informace?

Robert BEZDĚK, radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví
--------------------
Po čtvrté vám to řeknu. Ani vám, ani mně nepřísluší to, abychom jakkoliv hodnotili trestní řízení.

Petr TOMAN, advokát
--------------------
V tento okamžik ještě nebylo zahájeno trestní řízení. Policie se pouze snaží sehnat nějaké podklady.

Veronika BROŽOVÁ, záchranářka Středočeského kraje
--------------------
By mě tedy zajímalo, na co to bylo podané, to trestní oznámení. Jakože šířím paniku? Neřekla jsem žádnou lživou informaci.

Robert BEZDĚK, radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví
--------------------
Paní záchranářka Brožová vyjádřila určitým způsobem svůj názor.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Je tedy normální, aby potom následovalo trestní oznámení, když vyjádřila svůj názor?

Robert BEZDĚK, radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví
--------------------
Podeváté vám říkám, že ani vám, ani mně nepřísluší, abychom se jakkoliv vyjadřovali k okolnostem, které se týkají prošetřování této záležitosti.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
I když jsme se 9× zeptali, informace, na koho středočeské hejtmanství trestní oznámení podalo, jsme se nedopátrali. Policie už nicméně redakci serveru Náš region kvůli zveřejnění dopisu kontaktovala. Její takzvaná žádost o pomoc obsahuje celkem 15 bodů.

Petr TOMAN, advokát
--------------------
Všechny ty otázky na mě působí velmi nemístně. Nikdy jsem se s ničím takovým nesetkal. Působí to na mě jako snaha kriminalizovat práci novinářů.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Uveďte, zda jste na dané téma, to je nedostatek ochranných pomůcek v souvislosti s nákazou nemocí COVID-19, v období března 2020 z lokality Středočeského kraje obdrželi nějaké podněty od občanů, popřípadě institucí, a to především z oblasti zdravotnictví, popřípadě, zda jste učinili vlastní zjištění a podobně.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Redakce přitom pouze zveřejnila dopis zdravotnice, která popsala svoji zkušenost.

Oldřich KUŽÍLEK, organizace Otevřená společnost
--------------------
Pro mě je to něco, co si zařazuji do škatulky zneužití státní moci, které samozřejmě probíhá třeba tím nátlakem přes policii.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Nátlak je v tomto případě o to větší, že případ vyšetřuje odbor extremismu a terorismu pražské policie. Ta odmítá vysvětlit, proč.

Petr TOMAN, advokát
--------------------
V žádném případě není důvod, aby to dělal odbor extremismu a terorismu. Rozhodně bych chtěl znát odpověď, proč to nedělá odbor obecné kriminality.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Není to přitom poprvé, kdy středočeské hejtmanství takto útočí na svoje kritiky.

Michal PÁNEK, zastupitel, Středočeský kraj /ODS/
--------------------
Kraj na mě podal trestní oznámení, domnívám se účelově, kvůli tomu, že jsem kritizoval hospodaření kraje a hospodaření středočeské Správy a údržby silnic. Cílem je jednoznačně mě zastrašit a odradit od toho, abych se této věci věnoval.

Vojtěch BLAŽEK, redaktor, Seznam Zprávy
--------------------
Manžel paní hejtmanky na mě podal trestní oznámení po sérii článků o tom, že paní hejtmanka mu prakticky dala k dispozici své druhé služební auto. Potom následovala taková ta slavná tisková konference, kde pan Pokorný se toho auta vzdal.

Jakub POKORNÝ, manžel Jaroslavy Pokorné Jermanové
--------------------
Moc mě mrzí, že se Jarka kvůli mně dostala do této nepříjemné situace a požádal jsem ji tedy, aby nás toho auta okamžitě zbavila. Garantuji vám, že už se žádného předmětu Středočeského kraje ani nedotknu, kromě své manželky!

Vojtěch BLAŽEK, redaktor, Seznam Zprávy
--------------------
A asi za 14 dní potom, možná za měsíc mi volal nějaký policista z Benešova. Z toho jsem pochopil, že došlo k nějakému podání trestního oznámení. Myslím, že tehdy bylo formulované pro stalking, jako že jsem pana manžela nebezpečně pronásledoval.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Nelze to vnímat pouze jako tlak na svoje oponenty, na své kritiky, tedy to, že na ně kraj podá trestní oznámení a je to takový zdvižený prst, "nekritizujte nás"?

Robert BEZDĚK, radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví
--------------------
Odpovím úplně stejně, jako jsem vám odpověděl předtím. Podání trestního oznámení je krajní řešení určité situace. Které to je? A jakým způsobem prostě se k tomu potom orgány činné v trestním řízení postaví, je už záležitostí někoho jiného než jste vy, popřípadě já.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Kraj podal trestní oznámení, tak ptám se, jestli to není zbytečné?

Robert BEZDĚK, radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví
--------------------
Takže teď to je po deváté, znovu.

Ondřej GOLIS, reportér
--------------------
Klidně můžeme i po desáté.

Robert BEZDĚK, radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví
--------------------
Já myslím, že jako ctím váš čas, ctěte též můj.

Veronika BROŽOVÁ, záchranářka Středočeského kraje
--------------------
Na celé té věci je fascinující, jak se dokážou lidi semknout a bylo dojemné a opravdu fascinující, jak se nám snažili dodat různé pomůcky, abychom mohli fungovat. Na druhou stranu je absurdní, že vedení záchranky místo toho, aby řešilo tu situaci, tak řeší způsob, jakým mě umlčet.
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Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Zatímco ve většině republiky se ruší zákazy kvůli koronavirové pandemii, pro Karvinsko na severovýchodě země to neplatí. Tamní černouhelný Důl Darkov se stal momentálně největším ohniskem nákazy. O víkendu se dokonce zastavila těžba a proběhlo velké testování zaměstnanců šachty, jejich příbuzných a dodavatelských firem. Nemocných je více než dvě stovky, mělo se něco udělat jinak? Zjišťovala Silvie Kleková.

horník, Důl Darkov
--------------------
Bojíme. Určitě, všichni se bojíme. Bojíme se o rodiny, každý se bojí.

Martin KREMER, horník, Důl Darkov
--------------------
Pro ně jsou přednější peníze než mít čísla v hornících. My jenom jsme číslo

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Zatímco téměř v celém Česku je koronavirus na ústupu, na východě udeřil obzvlášť citlivém místě, v černouhelném Dole Darkov. Jakmile hygienici o předchozím víkendu napočítali 2 desítky nemocných, nařídili testování přímo na šachtě. Půl páté ráno, pondělí 18. května. Fronta horníků se táhne přes celé parkoviště u Dolu Darkov. Musejí čekat na odebrání vzorků. Rozestupy se neřeší.

horník, Důl Darkov
--------------------
Fronta lidí, jak se čekalo.

Martin KREMER, horník, Důl Darkov
--------------------
To bylo vlastně od brány tudy tam, žádné rozestupy, kdyby byly ty dvoumetrové, tak poslední je /nesrozumitelné/.

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/
--------------------
To je špatně takovéhle fronty, ano. To je samozřejmě špatně. Já to vidím, ano. Já, když jsem to viděl, tak jsem to komentoval.

Pavla SVRČINOVÁ, ředitelka Krajské hygienické stanice Ostrava
--------------------
Zeptejte se OKD, které měla zorganizovat ty odběry, kdy jsme byli ve styku závodním a ten měl zajistit ty odběry organizační.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Manažeři OKD odpovědnost odmítli. Argumentují tím, že se v neděli s hygieniky domluvili na testování jen vytipovaných osob.

Naďa CHATTOVÁ, mluvčí OKD
--------------------
V pondělí ráno byl na místě ze strany odběrového týmu tento režim bez předchozího projednání změněn tak, že se budou testovat všichni zaměstnanci přicházející na směnu.

Petr PODZEMNÝ, elektrikář, Důl Darkov
--------------------
Volal jsem kdekoho. Nikdo nic nevěděl. Nikdo nic nevěděl, a když jsem potom říkal, proč tedy nevylezli tady a aspoň to neorganizovali, aspoň ty lidi neroztáhli, ať jsou 2 metry od sebe.

Martin KREMER, horník, Důl Darkov
--------------------
Na mě testy nevyšly.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Jo, takhle.

Martin KREMER, horník, Důl Darkov
--------------------
A já do práce teďka nechodím, protože mám strach z toho.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Testovali vás, že?

horník, Důl Darkov
--------------------
Jo. Veškerý...

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Neměli testovat dřív?

horník, Důl Darkov
--------------------
Proč? Vždyť se to projevilo až nějak minulý týden.

Petr PODZEMNÝ, elektrikář, Důl Darkov
--------------------
Já jsem tady stál hodinu a půl a pak ti lidi přede mnou řekli: stop, už nejsou testy, běžte domů.

mluvčí
--------------------
Dej mi pokoj s testováním, mně to stačí.

horník, Důl Darkov
--------------------
500 lidí otestovali ráno, my jsme čekali řadu a už na nás nevyšlo potom.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
A tak kdy vás otestují?

horník, Důl Darkov
--------------------
To nevím.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Hygienici vysvětlují, že při nařizování testu a karantény musejí postupovat především podle zjištěných kontaktů.

Pavla SVRČINOVÁ, ředitelka Krajské hygienické stanice Ostrava
--------------------
V té první fázi byli testováni lidé, kteří se nenacházeli na pracovištích, kde se vyskytovaly delší dobu ti pozitivní, o kterých už jsme věděli, takže to bylo těch 800 lidí. Vytrasovala nám je šachta s pomocí těch čipů, které mají v lampách.

Miroslav CHLUBNA, starosta Orlové /nezávislí a Změna pro lidi/
--------------------
Ono to na té šachtě údajně mělo fungovat tak, že havíři přišli na šichtu a řekli  "ty, ty a ty půjdeš domů, vy jste testování pozitivně, zbytek jděte na šachtu normálně fárat", i když prakticky s nimi pár dnů předtím byli.

Petr PODZEMNÝ, elektrikář, Důl Darkov
--------------------
To funguje tak, že přijdete do šachty a lidi se tam mačkají. 100 lidí se tam mačká takhle na sebe, těsně úplně, prostě spousta lidí. A stojí tam takhle třeba ve frontě 20 minut a takhle se mačkají. Pak jdou do šaten, tak se zase mačkají normálně úplně, úplně natěsno.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
V těch šatnách, jo?

Petr PODZEMNÝ, elektrikář, Důl Darkov
--------------------
Co to jde.

horník, Důl Darkov
--------------------
Ty podmínky jsou takové, že venku je to naoko a vevnitř se koupeme všichni společně. Musím jít, jede mi autobus, na shle.

Zuzana KLUSOVÁ, opoziční zastupitelka Karviné /Piráti/
--------------------
Na ta rizika nás upozornili horníci už v polovině března, v podstatě okamžitě, když začal platit nouzový stav.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Na riziko v dolech upozorňovali i odboráři. Opoziční zastupitelé v Karviné psali hygienikům i premiérovi. Vedení OKD zpřísnilo hygienická opatření, zkrátilo směny a zavedla třísměnný provoz, aby se horníci potkávali co nejméně. Ten ale trval jen do 19. dubna.

Martin KREMER, horník, Důl Darkov
--------------------
Ono nám nejdříve stáhli tu hodinu a za 14 dnů nebo tak nějak to dalo zase zpátky do všeho toho...

Naďa CHATTOVÁ, mluvčí OKD
--------------------
V té době nedošlo k žádnému pozitivnímu nálezu nákazy u zaměstnanců. S návratem pendlerů do stavu pracovníků OKD však i přes třísměnný provoz začalo docházet ke zvýšení vzájemných kontaktů.

Pavla SVRČINOVÁ, ředitelka Krajské hygienické stanice Ostrava
--------------------
Zavedli toho 19. dubna čtyřsměnný provoz, kdy ty směny se prolínaly, a toto my jsme odstranili tím mimořádným opatřením, kdy hned od dalšího dne opět najeli pouze na třísměnný provoz. Zakázali jsme šachtě přesouvat havíře z jedné šachty na druhou, přijímat nové zaměstnance a nařídili jsme jim, aby měli povědomí o tom, kdo jim přichází na šachtu ze zahraničí.

Naďa CHATTOVÁ, mluvčí OKD
--------------------
My samozřejmě i všechny tyto opatření kontrolujeme. Máme na to speciální týmy. Opatření se neustále aktualizují.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
První pozitivní test se u zaměstnance Dolu Darkov potvrdil 24. dubna. Původ nákazy se zjistit nepodařilo. A postupně během května přibývaly další. Vedení OKD ale o nákaze samo neinformovalo.

Petr PODZEMNÝ, elektrikář, Důl Darkov
--------------------
Z vedení vám nikdo nic neřekne. Já přijdu domů a mně moje partnerka z internetu říká, co se děje na šachtě. Tady to je fakt jako za komunistů, normálně zatloukat, zatloukat, ono to nějak vyhnije.

Zuzana KLUSOVÁ, opoziční zastupitelka Karviné /Piráti/
--------------------
O nákaze v OKD informovaly odborové svazy. OKD neinformovalo vůbec, web zel prázdnotou a žádné oficiální vyjádření nikde nebylo.

Naďa CHATTOVÁ, mluvčí OKD
--------------------
Zaměstnanci OKD jsou o aktuálním dění informováni prostřednictvím zástupců odborů, kteří jsou součástí krizového štábu. O opatřeních proti šíření nemoci byli informováni na internetu, letáky v Horníků a nadřízenými techniky.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Minulé pondělí bylo testováno 800 horníků z celkem 1800 v Dole Darkov. COVID-19 zjistili u 82 zaměstnanců a několika rodinných příslušníků.

Miroslav CHLUBNA, starosta Orlové /nezávislí a Změna pro lidi/
--------------------
Opravdu není dobře, protože ten počet nakažených je docela velký. Co je příjemné zjištění, tak je to, že to nijak nepocítili, že vlastně tu nemoc mají.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Vy jste se třeba potkal s někým, o kom víte, že už je pozitivně testovaný?

Petr PODZEMNÝ, elektrikář, Důl Darkov
--------------------
Jo, jo. Samozřejmě. Na těch dílnách už vím o dvou klucích, kteří byli nemocní. Jsem tam s nimi, že, třeba ne v úzkém kontaktu, ale prostě chodíme kolem sebe, že, bavili jsme se spolu o té poruše...

Martin KREMER, horník, Důl Darkov
--------------------
Jsme chtěli k mamce a ona říkala, ani tu nejezdi, pokud to... Bráchovi v Hyundai zakázali třeba teďka do práce, protože má člena rodiny na Darkově.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Jako vás?

Martin KREMER, horník, Důl Darkov
--------------------
No. Takže taky čeká na ty výsledky.

Petr PODZEMNÝ, elektrikář, Důl Darkov
--------------------
Třeba já trénuju cyklistiku a teď rodiče mají strach posílat se mnou děti na trénink, protože jsem z Drakova, takže by to bylo fajn otestovat všechny.

Pavla SVRČINOVÁ, ředitelka Krajské hygienické stanice Ostrava
--------------------
Mezitím nám přibyli ale pozitivní i z jiných pracovišť, kteří měli třeba slabé potíže a podobně, takže jsme rozhodli během týdne, že se otestuje vlastně celá šachta.

horník, Důl Darkov
--------------------
Já už jsem byl podruhé. Ty jsi byl v pondělí odpoledne, nebo jak jsi byl.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Řekli vám proč podruhé?

horník, Důl Darkov
--------------------
Neřekli nám, proč podruhé, protože se tady objevilo další více pozitivních případů.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Provoz Dolu Darkov je tento víkend omezen na minimum. Horníci, kteří přijeli do práce, nesfárali, ale většinou se pouze nechali otestovat na nový koronavirus.

horník, Důl Darkov
--------------------
Teď ten provoz není vůbec žádný. Teď v sobotu, v neděli to zajišťuje jenom nějakých devadesát lidí, kdy zajišťují jenom chod, aby to bylo z důvodu bezpečnosti dolu.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Takže se netěží?

horník, Důl Darkov
--------------------
Netěží se nic.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Celkově se nakonec analyzovalo asi 2,5 tisíce vzorků. V neděli 24. května večer bylo nemocných více než 150 zaměstnanců Dolu Darkov. Přes 50 jejích příbuzných i 6 polských pendlerů. Hygienici prověřovali další stovky kontaktů, kterým nařídili karanténu. COVID-19 zjistili u několika pracovníků sousedních dolů. V autobusem se potkáte s lidmi z jiného dolu?

mluvčí
--------------------
No, s ČSM.

Rastislav MAĎAR, epidemiolog
--------------------
To si musí řádně řešit vedení dolů a oni se z toho musí poučit, protože kdyby se ukázalo, že nejsou schopni systémově to nastavit tak, aby k tomu nedocházelo, k šíření viru, tak skutečně může časem dojít k tomu, že se bude omezovat provoz v dolech.

Radim TABÁŠEK, výkonný ředitel OKD
--------------------
Důl je nějaký živý organismus a jeho zastavení je vždycky složitý proces.

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/
--------------------
Ty příklady máme z Polska, kde je takto 4–5 šachet skutečně utlumeno na minimum. V okamžiku, kdy prostě by se otestovali všichni tito lidé, všechno se vyčistilo a vrátili se vlastně do práce pouze ti, kteří mají jistotu, že tedy nebyli v kontaktu s nakaženým, tak si myslím, že by se to dalo jednoduše napravit, ale já bych nerad udílel knížecí rady.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Vedení OKD v neděli 24. května potvrdilo, že těžba v Dole Darkov je přerušena a probíhají jen nezbytné práce. Není jasné, kdy se důl znovu rozjede.

Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Takoví byli Reportéři ČT, ale nové kauzy a reportáže už natáčíme. Díky za pozornost a na viděnou za týden.



