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SCÉNA
Hřebejk a Jarchovský:
20 let, 10 filmů
Úspěšný filmový tandem slaví kula-
té výročí. Scenárista a režisér spolu-
pracují už dvě desetiletí a právě uvá-
dějí desátý společný film – Kawasa-
kiho růže. Víkend – strana 29

VĚDA
Látka proti AIDS,
která se může stát lékem
Čeští vědci objevili novou sloučeni-
nu, která dokáže zastavit množení
smrtícího viru HIV. Může to být ces-
ta k účinné látce, která nemoc sku-
tečně vyléčí. Víkend – strana 36

KAVÁRNA
Petr Fidelius:
splachovací slůvka
O čudlíku, workshopu a dalších slo-
vech, která jsou v běžné řeči nepo-
stradatelná, ale v psaném textu půso-
bí divně. Víkend – strana 40

Praha (jvl) - Státu hrozí mimořád-
ný problém – chyba v zákoně ho
může stát až 106 miliard korun. Da-
ňoví poradci hromadně upozorňují
firmy, že by mohly dostat od státu
vráceny až stovky milionů korun
již zaplaceného sociálního pojiště-
ní.

Řada firem v uplynulých dnech
dostala dopis či telefonát od práv-
nických a auditorských firem, které
je informují, že na základě nedávné-
ho rozsudku krajského soudu by
měly mít nárok na vrácení pojistné-

ho za leden až červen 2007. V té
době totiž byla v zákoně díra a po-
jištění se platit nemuselo. O vrácení
by měly žádat co nejdříve – nejlépe
do konce roku.

„Klientům o tom dáváme vědět,
je to povinnost daňových poradců,“
říká Radek Dyntar ze společnosti
Ernst & Young. Řada firem do toho
jde, jiné vyčkávají na rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu. Další
to odmítají, protože platit pojištění
považují za správné.

Podrobnosti na str. A8

Kodaň, Praha - Stovka světových
prezidentů a premiérů uběhla mara-
ton, ale na konci téměř minula cíl.

Výsledek desetidenního planetár-
ního summitu v Kodani je tak polovi-
čatý, že se ostrované v Tichomoří
stále bojí, že se jejich země utopí v
moři.

„Máme dohodu!“ ohlásil fran-
couzský prezident Nicolas Sarkozy.
Hned však dodal, že „ten text není
dokonalý“. Od konference se očeká-
vala dohoda na tom, že svět do roku
2050 sníží na polovinu emise sklení-
kových plynů. Nepovedlo se.

Místo toho se státníci 192 zemí

shodli pouze v tom, že do ledna před-
loží průmyslové země písemně své
návrhy, jak budou snižovat emise do
roku 2020. A také, že se koncem
příštího roku zase sejdou a podisku-
tují jak dál, tentokrát v Mexiku.

I věčně optimistický a v marketin-
gu zběhlý americký prezident Bar-
rack Obama připouštěl, že se konfe-
rence, kde měl být za jednoho z hrdi-
nů, moc nepovedla. Obama se sice
ještě pokoušel na poslední chvíli za-
chránit dojem z konference a domlu-
vil s Čínou, Indií a Jižní Afrikou zá-
kladní obrysy financování a kontro-
ly systému snižování emisí. Ale sám

také rovnou říkal, že „jde o malý
krok správným směrem“ a „bylo by
potřeba jít mnohem dále“.

Obecná dohoda Ameriky s největ-
šími rozvojovými zeměmi mluví i o
tom, že udrží oteplování pod hranicí
dvou stupňů Celsia za sto let. I kdy-
by se to povedlo, pro mnohé země
by to byla stále katastrofa. Některé
ostrovy by mohly zmizet z mapy,
obavy má i Nizozemsko.

Navíc je to jen politický příslib,
který se může proměnit v závazný
dokument nejdříve zase na další
bombastické konferenci.

Pokračování na str. A6
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Kavárna: šílené
Vánoce se Stalinem
Před šedesáti lety režim slavil jen
jubileum diktátora Čtěte ve Víkendu

Praha - Vězeňskou službu zastupu-
je při právních sporech advokátní
kancelář, kterou spoluvlastní exmi-
nistr Pavel Němec. Ten přitom
v roce 2005 jako ministr spravedl-
nosti jmenoval do funkce současné-
ho ředitele Vězeňské služby Luďka
Kulu. Oba muži se dobře znají.

Kancelář Němec, Bláha, Navrátilo-
vá zastupuje Vězeňskou službu
mimo jiné ve sporu s firmou Micro-
soft týkajícím se Vězeňského infor-
mačního systému (VIS). Jen za listo-
pad si vyúčtovala 750 tisíc. To se zdá

vedení věznic hodně. „Uvedená část-
ka nebyla proplacena, s advokátní
kanceláří o ní jednáme,“ říká mluvčí
Vězeňské služby Robert Káčer.

Němcova kancelář má milionové
zakázky od celé řady úřadů a institu-
cí, které ve veřejné funkci řídil nebo
na které měl vliv.

Jak to dokázal? Scénář je ve
všech případech stejný. Státní insti-
tuce podepsaly za Němcova působe-
ní nebo těsně po jeho odchodu
smlouvu na právní služby s advoká-
tem Jaromírem Bláhou. Němec

opustil politiku a po dvou letech za-
ložil s Bláhou společnou advokátní
kancelář. A všechny Bláhovy státní
zakázky přešly na ni.

Němec odmítá, že by se dopustil
střetu zájmů. „O smlouvě s Vězeň-
skou službou nevím, nemohu ani po-
tvrdit její existenci, nemám na sta-
rosti její plnění, nikdy jsem o ní s ře-
ditelem nejednal a tím pádem vylu-
čuji jakoukoliv souvislost se mnou,“
napsal včera v prohlášení Němec.

TOMÁŠ SYROVÁTKA
Čtěte Téma na str. A3
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Sarah Jessica Parkerová
Rozhovor magazínu Víkend s nejslavnější seriálovou herečkou

„Máme dohodu o klimatu! Nic v ní není...“

Je to důležitý první krok, ale ces-
ta bude dlouhá, řekl Obama

39 ŽEN, MUŽŮ I DĚTÍ ROKU. V zadní řadě zleva: Klára Spilková, Pavel Staňa, Petr Fišer, Vladimír Kovář, Rostislav Novák, Klára Vytisková, Vojtěch Dyk, Leopold Sulovský, Robert Porkert, Olda Říha,
Zbyněk Soukup, Jiří Skála, Marek Votroubek. V prostřední řadě zleva: Jindřich Forejt, Vladislava Moravčíková, Jiří Pospíšil, Pavel Rychetský, František Šedivý, Zdenka Crkvenjaš, Eduard Janota, Jan Fischer,
Tomáš Mašín, Iveta Lutovská, Pavel Stodůlka, Leo Pavlát. Sedící zleva: Jana Fesslová, Imrich Gablech, Helga Hošková-Weissová, Josef Koutecký, Ewa Farna, Anděla Dvořáková, Natálie Kudriková a Anna
Siváková, Bohumila Grögerová, Josef Váňa, Michal Procházka, Eva Pilarová, Miloslav Vlk. O tom, co tito lidé letos dokázali, čtěte v magazínu Víkend FOTO: HERBERT SLAVÍK

Češi roku 2009
MF DNES vybrala osobnosti roku: premiér, konstruktér, válečný hrdina, zázračně uzdravená holčička. Kdo další?

Beseda se znovu otevře

praha
Zprávy z vašeho města

Vánoční sbírka končí. Podpořte handicapovanou dívku na www.idnes.cz/sbirka

Dilema firem: máme stát
legálně obrat o miliardy?

Volejte 225 555 522

Dálniční známka
zdarma

pro nové předplatitele
MF DNES

Zajistěte si dálniční
známku včas!

ČD: Chceme nezávislé odborníky
při výběrových řízeních str.A9
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750 000 pro pana exministra
Advokátní kancelář Pavla Němce pěkně vydělává na Vězeňské službě


