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Vláda vymýšlí lepší vymáhání alimentů.
Odebrání řidičáků se osvědčilo

Bavorská CSU má
nového předsedu

NavýživnémdlužíČešivsou-
hrnu 10 miliard. Některé
samoživitele nezodpověd-
nost neplatičů vrhá i s dět-

mi pod hranici chudoby. Vláda
Andreje Babiše (ANO) se při svém
vzniku zavázala, že prosadí zákon
o zálohovanémvýživném.Na jeho
základě by alimenty za neplatiče
hradil stát a pak je po nich vymá-
hal. Zároveň ale ministři slibují –
a vyzývá je k tomu i opozice –, že
zlepšímechanismy,kterými lzeali-
menty vymáhat.
Jediný konkrétní návrh, kte-

rý zatím vláda předložila, se týká
odměn vězňů. Ministr spravedl-
nosti Jan Kněžínek (za ANO) dal
k připomínkám návrh, který zvy-
šuje nejen odměny, ale také podíl,
jenž z nich může odcházet právě

Na německé vnitropolitické
scéně se během víkendu
odehrála další významná
změna. Bavorská Křesťan-

sko-sociální unie (CSU) si na svém
mimořádném sobotním sjezdu
v Mnichově zvolila nového před-
sedu. Podle očekávání se jím stal
šestačtyřicetiletý Markus Söder,
dosavadní předseda zemské vlády.
Ve funkci střídá veteránaněmecké
politiky a také stranického rivala
Horsta Seehofera.
Markus Söder, který stojí v čele

bavorské vlády od loňského břez-
na, patří v Německu k nejméně
oblíbeným zemským premiérům.
Za kontroverzní se považuje na-
příklad jeho nařízení, aby u vcho-
du do všech zemských úřadů visel
křesťanský kříž.
V Malé olympijské hale se pro

něj vyslovilo 87,4 procenta dele-
gátů. „Pronovéhopředsedu, který
chcevrátit straněbývalousílu, je to
nevalný výsledek,“ komentuje list
SüddeutscheZeitung.Podlenějpro
něj zvedli ruku i ti, kteří vůčiněmu
mají výhrady, ale lepší alternativa
prostě neexistuje.
Bavorská CSU si zvolila nové-

ho šéfa šest týdnů poté, co si ses-
terská Křesťansko-demokratická
unie (CDU)do svého čela postavila
AnnegretKrampovou-Karrenbaue-
rovou, nástupkyni Angely Merke-
lové. Křesťanští sociálové na svém
sjezdu podle Süddeutsche Zeitung
novou šéfku CDU srdečně uvítali.
Očekávajíodní,žebudevůčiBavor-
sku vstřícnější nežMerkelová.

na výživné. „Dotkne se to téměř
třetiny pracujících vězňů,“ řekl již
dříveministr.Změnabymělaplatit
od července.
Posledních šest let mají exeku-

toři možnost neplatiči alimentů
odebrat řidičský průkaz. Nejprve
mohli opatření využívat u rodičů
dětí do 18 let, od října2017 sevěko-
váhranice zvedlana26 let zapřed-
pokladu, že potomek studuje. Ná-
stroj ale exekutoři nemohou vyu-
žítu rodičů, kteří řidičákpotřebují
k obživě.
Odebrání řidičského oprávnění

nemábýt trestemzaneplacení vý-
živného, ale „pákou“, jak rodičedo-
nutit dlužnéalimenty zaplatit. Po-
dle Exekutorské komory se opat-
ření osvědčilo, exekutoři odebírají
tisícovky řidičáků ročně. „Výživné
je v řadě případů uhrazeno dříve,
než tomu jeustandardníchzpůso-
bůvedení exekuce,“ uvedlamluvčí
komory LenkaDesatová.

Hlavně na nových partajních
šéfech – Söderovi a Krampo-
vé-Karrenbauerové – bude nyní
záležet, zda se podaří svazek dvou
konzervativních křesťanských
stran v Německu stmelit. Jejich
vztah málem rozložily spory mezi
SeehoferemaMerkelovouohledně
migrační politiky.
Z tohoto pohledu je velice dů-

ležité, že se konzervativní unie
CDU/CSUshodlanatom,žespoleč-
něpodpoří lídraevropskýchlidovců
ManfredaWebera, místopředsedu
Křesťansko-sociální unie, ve vol-
bách do Evropského parlamentu
v květnu. Weber se hodlá ucházet
iopostpředsedyEvropskékomise.
„Po tom všem, co se stalo, jsou

CDU a CSU odsouzeny k harmo-
nii,“ poznamenává list. Podleněj si
jak Söder, tvrdá hlava z bavorské-
ho historického regionu Franky,
tak Krampová-Karrenbauerová,
dlouholetá předsedkyně zemské
vlády vmalémSársku, uvědomují,
že svoje posty nemají zcela jisté.
Bude-li obliba konzervativní

uniedáleklesat,dopadnou-liproni
špatně květnové volby do Evrop-
ského parlamentu a zářijové vol-
byvdůležitýchspolkovýchzemích
navýchoděNěmecka,mohloby to
znamenat jejich politický konec.
Křesťansko-sociálníunieseodvo-

lávánasvéevropskétradice,kteréje
nutnépodlenírozvíjet.CSUnasjez-
du řekla, že se musí jasně vymezit
proti pravicově populistickéAlter-
nativě pro Německo. „Evropské
volby rozhodnou, zda se bude dále
šířit viruspopulismuzleva i zprava
a získá navrch národní egoismus,
neboseposílí základyevropskéde-
mokracie,“ prohlásil Söder.

Potvrzuje to i ředitelkaorganiza-
ce VašeVýživné.cz Iveta Novotná.
„Jsou lidé, kteří i když nepotřebu-
jí automobil k výdělečné činnos-
ti, nedokážou si bez něj představit
běžnýživot,“ říká. ProjektVašeVý-
živné.cz,provozovanýAsociacíne-
úplných rodin, bezplatně pomáhá
rodičům alimenty od expartnera
vymoci.
„Ze svých zkušeností víme, že

exekuce je nejefektivnější,“ říká
Novotná.Dodává, že nejprve rodi-
čům radí, ať expartnera upozorní
nanásledky,kterébyexekuceměla,
a zkusí se ještědohodnout. „Někdy
to zabere,“ podotýká.
Ministr Kněžínek loni v září

mluvil o tom, že podobně jako
se neplatičům odebírají řidičáky,
mohli by přijít i o rybářský lístek
nebo zbrojní pas. Novotná je vůči
tomuskeptická. „Jakákolimožnost
oslabit osobní svobodu dlužníka
je dobrý krok. Ale nejsem si jistá,

jestli je tolikneplatičů, kteří rybaří
nebomají zbrojní průkazy,“ podo-
týká Novotná.
Také Kněžínek svůj návrh pře-

hodnotil a zatímzůstane jenuřidi-
čáků. „Odebírání jinýchvěcí v tuto
chvíli neplánujeme,“potvrdilKně-
žínkůvmluvčíVladimírŘepka.Po-
dle Novotné by pomohlo, kdyby
neplatící rodiče byli registrovaní
a na základě toho si nemohli vzít
třebaspotřebitelskoupůjčkunebo
hypotéku.
Loňský průzkum neziskové or-

ganizaceKlubsvobodnýchmatek,
zaměřenýpouzenaženy,ukázal, že
alimenty nedostávají tři z deseti
matek samoživitelek. Dalším tři-
náctiprocentůmchodínepravidel-
ně. Právě jim by takzvané záloho-
vané výživné pomohlo.
Koalice se teď ale nemůže do-

hodnoutna tom, jak širokámábýt
skupina rodičů,kteříbynazáloho-
vané alimentyměli nárok.

Markéta Šrajbrová
marketa.srajbrova@economia.cz

Václav Lavička
vaclav.lavicka@economia.cz
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Neřešitelných 12 procent
Loni bylo kvůli dlužnému
výživnému zahájeno zhruba
4200 exekucí. Tuto možnost
lze ale podle asociace využít
jen v pětině případů. A zhruba
12 procent případů prakticky
nelze za současných zákonných
pravidel vyřešit.

Téměř 10 miliard
Celkem Češi dluží na alimentech
téměř 10 miliard. Za poslední tři
roky suma podle Asociace neú-
plných rodin klesla o tři miliardy.

Průměrný dluh
Neplatiči alimentů podle aso-
ciace dluží v průměru 92 tisíc
korun. Dluh se kumuluje asi pět
let. Mezi dlužníky je zhruba jen
sedm procent žen. Asociace ale
upozorňuje, že statistiku může
zkreslovat to, že otcové častěji
než matky problém nikam ne-
hlásí a dluh neřeší.

Bez Ruska nepadne
rozhodnutí
o Kosovu.

deník Politika
Srbský provládní deník takto
označuje nejdůležitější výsledek
cesty Putina do Srbska.

■ JAPONSKO

Zemřel nejstarší muž
na světě, 113letý Japonec
Ve věku 113 let zemřel Japonec Masazo
Nonaka považovaný za nejstaršího muže
na světě, oznámila agentura Kjódó s od-
voláním na pozůstalé. Nonaka se narodil
v červenci 1905, v roce, kdy Albert Einstein
zveřejnil svou teorii relativity, zemřel v ne-
děli ráno ve svém domově ve městě Ašoro
na severojaponském ostrově Hokkaidó.
Loni v dubnu, kdy mu bylo 112 let, obdržel
od Guinnessovy knihy rekordů certifikát
potvrzující, že je nejstarším mužem planety.

■ ITÁLIE

Italská vláda schválila
nepodmíněný příjem
Italská populistická vláda schválila své dva
hlavní volební sliby – nepodmíněný základ-
ní příjem pro chudé Italy, kteří si hledají
práci, a snížení důchodového věku. Podle
kritiků je tento krok vzhledem ke stavu
ekonomiky neudržitelný. Opatření musí
do dvou měsíců schválit parlament.
Premiér Giuseppe Conte schválení reforem
přivítal jako „projekt, který se týká pěti
milionů lidí žijících v chudobě a milionu lidí,
kteří mohou dříve odejít do důchodu“.

■VIETNAM

Vietnam se nabízí jako
hostitel summitu
Vietnam je připraven hostit případný
druhý summit amerického prezidenta
Donalda Trumpa a severokorejského
vůdce Kim Čong-una. Nejmenovaný
vietnamský vládní zdroj uvedl, že se již
uskutečňují „logistické přípravy“, přes-
tože oficiální rozhodnutí o místě a datu
konání chystané schůzky ještě nebylo
přijato. O Vietnamu jako hostitelské zemi
summitu spekulují světová média už delší
dobu.
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Jsou lidé,
kteří i když
nepotřebují
automobil
k výdělečné
činnosti,
nedokážou si
bez něj před-
stavit běžný
život.

Iveta
Novotná
VašeVýživné.cz

S pot ř e b i t e l v modern í éře :
Jak zkvalitnit spotřebitelskou legislativu
a napomoci seberegulaci

HN055359

Podstatná část právní regulace, se kterou se musí podnika-
telé při své každodenní činnosti vypořádat, je v té či onémíře
motivována zajištěním postavení spotřebitele. Spotřebitel
je považován za slabší smluvní stranou, protože na rozdíl
od profesionálního obchodníka nedisponuje informacemi
o vhodných technických parametrech výrobku či poskyto-
vané službě a zpravidla má také mnohem menší přehled
o situaci na trhu. Zájem spotřebitele tak bývá ve většině od-
větví jedním z hlavních důvodů, které jsou použity k opod-
statnění nově zaváděných regulatorních opatření. Veřejno-
právní regulátor chrání slabší
stranu transakce a drží nad ní
ochrannou ruku. Ne vždy je to
však ochrana a péče, která je
vítána i ze strany spotřebitelů
samotných. Zejména tehdy, po-
kud regulatorní zásah má za ná-
sledek omezení nabídky nebo
prodražení zboží a služeb, může
spotřebitel na svou ochranu do-
platit. V řadě případů by se dalo
těmto nevhodným zásahům předejít náležitým nastavením
podmínek, které by vedly k samoregulaci sektoru, nebo ale-
spoň volbou vhodnějších způsobů regulace.

příprava kvalitní legislativy či efektivní samoregulace
konkrétního sektoru však vyžaduje funkční dialog všech
dotčených stran. v České republice již čtvrtým rokem pů-
sobí zapsaný ústav Spotřebitelské fórum, jehož vizí je
přispět k vytvoření funkčního dialogu mezi státem, firmami,
spotřebitelskými organizacemi a akademickou sférou. Zá-
jmem spotřebitelské politiky by mělo být vždy usilovat ze-
jména o dobře informovaného spotřebitele, který má snad-
ný a uživatelsky přívětivý přístup k takovým informacím,
které pro své rozhodování potřebuje. dosáhnout tohoto
stavu seberegulací v dialogu spotřebitelů, jejich organizací,
regulátora a komerční sféry je podle Spotřebitelského fóra
optimálním řešením pro většinu oborů.

Současná spotřebitelská politika však není pojímána
příliš široce a stále upozaďuje pohled na spotřebitele coby
zákazníka. odrazem toho je, že také spotřebitelské organiza-
ce se zaměřují zejména na tradiční úkoly, jako je testování,
poradenství nebo osvětová činnost, a méně se věnují téma-
tům, kde nejde o ochranu spotřebitele, ale jeho zájmy jsou

přesto neodbytně dotčeny. příkladem může být absence
spotřebitelských organizací v diskusi o výhodách a nevý-
hodách zavedení eura v České republice. Je to přitom spo-
třebitel, kdo by mohl těžit z lepší srovnatelnosti cen u nás
a v zahraničí a zároveň by byl vystaven případným proin-
flačním rizikům spojeným se zavedením společné měny.
Stejně tak v otázce zákonného omezení otevírací doby ob-
chodů o svátcích nebyly spotřebitelské organizace slyšet.
Je to přitom v konečném důsledku hlavně spotřebitel, koho
zavřené obchody omezují. Spotřebitelské fórum proto usi-

luje o nastolování nových témat
a co nejširší zapojení spotřebi-
telských organizací do dialogu
se státem a firemním sektorem
s cílem přispět ke zkvalitňování
legislativy i odblokování mož-
ností seberegulace.

28. ledna 2019 Spotřebi-
telské fórum uspořádá již třetí
výroční konferenci, která se vě-
nuje naplnění vize moderního

přístupu ke spotřebiteli. první výroční konference Spotřebi-
telského fóra se v roce 2016 pod názvem „Český spotřebitel
v digitální a sdílené ekonomice“ věnovala problematice
digitálních služeb a platformám sdílené ekonomiky z po-
hledu jejich uživatelů. výroční konference nazvaná „Kvalita
zboží a potravin: Má český spotřebitel na výběr?“ se v roce
2017 věnovala stále aktuální otázce rozdílného obsahu vý-
robků u nás a v zahraničí a nabídla také debatu zástupců
politických stran věnovanou bodům spotřebitelské politiky
v jejich programech před parlamentními volbami. nadchá-
zející výroční konference, na kterou potvrdili účast přední
představitelé státu, firem i spotřebitelských organizací, a je-
jímž mediálním partnerem jsou Hospodářské noviny, po-
nese název „Spotřebitel v moderní éře“. na trhu vystupuje
široká a vzájemně nepropojená skupina spotřebitelů vůči
profesionálům. moderní technologie mohou k narovnání
tohoto stavu přispět. například online recenze uživatelů
zboží a služeb již dokážou výrazně pozvednout úroveň nabí-
zené kvality. Konference se zaměří na problematiku financí
a spotřebitele na internetu.

Kryštof Kruliš, Ph.D.
předseda správní rady Spotřebitelského fóra
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