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Z domova

P
řed druhou odpolední netr-
pělivě přešlapují před Sně-
movnou maminky s dětmi
a aktivistémenšinové sexu-
ální orientace. Když spatří

blížící se poslankyni Pavlínu Nytro-
vou (nezařazená), dvě maminky jí
s úsměvem nabízejí perníček s azu-
rovou polevou. Je na něm nápis:
Různé rodiny, stejná práva.
Nicnetušící poslankyně vlídně

sáhne po dárku. Teprve když zjistí,
že jej nabízejí registrované partner-

ky prosazující právo homosexuálů
na rodičovství, ztuhne jí úsměv na
rtech. Zrovna ona proti němu ur-
putně bojuje. V první chvíli se zdá,
že perníček štítivě vrátí, pak ale
rychle zmizí v útrobách budovy.
„Uvolněte prosím vchod,“ nabá-

dá přítomné před Sněmovnou poli-
cista. Vyslechnout si hlasování o no-
vele, která by umožnila v homose-
xuálním páru takzvané přiosvoje-
ní, přišla asi padesátkamladých lidí
– gayů a leseb. „Pane ministře, a co
vy?“ Podpoříte nás, doufám...“
osloví Adéla Skálová s roční dcerou
Hermínou v náručí ministra Jana
Chvojku. Nástupce Jiřího Dienstbie-
ra krčí rameny: „Já za vámi stojím,

ale to víte, jde o hodnotovou věc.
Není to o pravolevém vidění,“ nará-
žíministr zodpovědný za lidská prá-
va na rozpolcený postoj ČSSD.
Před budovou je rušno. Vedle

hloučku aktivistů menšinové orien-
tace rozbili svůj petiční stánek paci-
fisté. Zdobí ho nápis Nebe patří
míru. Poslanci totiž měli na progra-
mu i smlouvu o spolupráci se Slo-

venskem při ochraně vzdušného
prostoru.
A pak už se všichni tlačí dovnitř.

Prezident festivalu Prague Pride
Czeslaw Walek sepisuje seznam
lidí, kteří chtějí sledovat jednání po-
slanců ve velkém sále osobně. Jeli-
kož se na galerii všichni nevejdou,
dostávají přednost maminky s dět-
mi. Židli na galerii chce ukořistit
kde kdo. „Nepustíte nás před vás?“
prosí mladámaminka snědého mla-
díka, ten se ale rytířsky nezachová:
„Ne ne, taky chceme dovnitř. My
jsme tady kvůli zákonu o cizincích,“
opáčí muž lámanou češtinou.

Znovu až zase po volbách
První zástupci veřejnosti procházejí
bezpečnostním rámem. „Všechno
musíte nechat v šatně. Máte s sebou
vodu? S tou dovnitř nesmíte,“ rázně
kormidluje příchozí černovlasá
úřednice. „Žádnou vodu nemám.
Leda plodovou,“ odpovídá mladá
žena ve vysokém stupni těhotenství.
Maminky s dětmi zaplní lavice na

galerii. V jejich tvářích je vidět napě-
tí. Stanou se svědky posledního po-
kusu zařadit novelu na program jed-
nání Sněmovny. Pokud se to nepo-
daří, už ji do konce volebního obdo-
bí nestihne ve třech čteních projed-
nat. Týká se odhadem až dvou a půl
tisíce dětí. Těch, které už ve stejno-

pohlavních rodinách žijí a k nimž
nemá druhý rodič žádná práva.
Dole v sále to hučí jako v úle. „Pro-

sím o klid,“ ukázňuje zákonodárce
předseda Sněmovny Jan Hamáček.
Někteří poslanci noří pohledy do no-
tebooků či tabletů, pár jich popochá-
zí po Sněmovně, jeden se labužnic-
ky zakusuje do banánu. U pultíku se
střídají řečníci. Zatímco milovníci
mnoha slov jimi svůj návrh notně
opentlí, poslankyně Radka Maxová
(ANO) je stručná: „Chtěla bych požá-
dat o pevné zařazení bodu číslo 78
na čtvrtek. Týká se novely zákona o
registrovaném partnerství,“ říká.
Návrhů zařadit do programu dal-

ší body přibývá. Znuděné pohledy
ratolestí na galerii prozrazují, že
nejmenší účastníci ještě nedokážou
dohlédnout význam chvíle. Někte-
ré děti tu a tam hlasitě projeví ne-
spokojenost, na jiné padá dřímota.
Ze 174 přihlášených poslanců je

pro zařazení návrhuMaxové 64, pro-
ti je 60. Zbytek se zdržel hlasování,
takže návrh nedostal potřebnou nad-
poloviční většinu hlasů. „Návrh při-
jat nebyl,“ suše oznamuje Hamáček.
Členové „duhových rodin“ – jak

sami sebe označují – zklamaně
opouštějí galerii. Venku smutně re-
ferují těm, co se dovnitř nedostali.
„Musíme to strávit. Jde se na paná-
ka,“ zavelí aktivista Jan Kozubík.

M usí se chovat jako řádní hos-
podáři, vysvětloval loni
v červnu ministr dopravy

Dan Ťok, proč dvě organizace jeho
resortu podaly žalobu o miliardu
korun na firmu Kámen Zbraslav. Ta
podle nich zavinila sesuv svahu,
který v roce 2013 na dálnici D8 a že-
lezniční trati u Dobkoviček na Ús-
tecku způsobil miliardovou škodu.
Snaha řádně hospodařit se však

zatím zcela míjí účinkem. Soudní
jednání ještě nezačalo a organizace
Ťokova resortu – Ředitelství silnic
a dálnic (ŘSD) a Správa železniční

dopravní cesty (SŽDC) – už za žalo-
bu utratily přes osmmilionů. Navíc
reálně hrozí, že miliardu nezískají,
a naopak další miliony budou mu-
set platit. Žalovaná firma nyní sčítá
vlastní škody, které jí vznikly kvůli
soudnímu sporu, a spočítala, že od
ŘSD a SŽDC bude chtít 10 milionů.
„Za právní služby to odhaduji na

1,5 milionu, za znalecké posudky a
jejich úřední překlady dalších zhru-
ba osm milionů korun,“ uvedl pro
MF DNES Pavel Sedláček, jenž za-
stupuje Kámen Zbraslav. Žalovaná
firma si nechala zpracovat posudky
i v Drážďanech či od Hornické uni-
verzity v rakouském Leobenu.
Všechny hovoří v její prospěch.

Znalci odmítají argument minister-
stva dopravy, které tvrdí, že kame-

nolom firmy Kámen Zbraslav příliš
zatížil hranu svahu štěrkem. Za se-
sunutí kopce podle nich může ex-
trémní déšť a to, kudy dálnice
vede. Vozovka je totiž zaříznutá pří-
liš hluboko do nezajištěného sva-
hu, o němž se přitom několik let vě-
dělo, že je značně nestabilní.

Stát spoléhá na jediný posudek
Kámen Zbraslav má pět posudků.
ŘSD a SŽDC opřely žalobu o jedinou
analýzu. A ta ani není jejich. Ihned
po zavalení dálnice D8 u Dobkoviček
na Ústecku v červnu 2013 si ji nechal
zpracovat Josef Kačírek, jenž býval
kdysi spolumajitelem kamenolomu
a roky se homarně snažil získat zpět.
Posudek pro něj za 300 tisíc ko-

run zpracovalo VUT Brno, které za

jediného viníka sesuvu označilo
právě kamenolom. To však odmítl
Ústav struktury a mechaniky hor-
nin Akademie věd a posudek ostře
zkritizovala Česká geologická služ-
ba, která nedoporučovala, aby na
něm byla postavena žaloba.
Přesně to se však stalo. Pouhý je-

den den před uplynutím tříleté pro-

mlčecí lhůty ji podalo ŘSD kvůli ško-
dě na D8 a SŽDC kvůli poničené tra-
ti. ŘSD žádá bezmála 800 milionů,
SŽDC dalších 240 milionů.
Obě organizace již zaplatily soud-

ní poplatek 8,1 milionu korun, kte-
rý se vypočítává z vymáhané sumy
a bez něhož by nemohly žalobu po-
dat. Další statisíce platí za právní-
ky. Jen SŽDC za ně utratila již přes
400 tisíc korun, sdělil Marek Illiaš
z tiskového oddělení SŽDC.
Pokud by obě instituce žalobu

stáhly, než začne soudní líčení,
soud by jim vrátil 80 procent poplat-
ku. Když spor vyhrají a vymohou
alespoň polovinu požadované část-
ky, Kámen Zbraslav jim bude muset
uhradit veškeré náklady – soudní
poplatek i peníze za právníky.

Firma je naopak přesvědčena, že
má jasné důkazy o své nevině. Po-
kud soud rozhodne v její prospěch,
stát nejenže nezíská žalovanoumili-
ardu, ale ještě přijde o miliony za
soudní náklady a Kámen Zbraslav
po něm bude žádat zmíněných de-
set milionů. Ostatně ty by chtěl
i v případě, pokud ŘSD a SŽDC žalo-
bu včas stáhne nebo dojde během
soudního jednání ke smíru.
Ministerstvo dopravy nechce spor

komentovat, neboť stále spoléhá na
mimosoudní vyrovnání, jehož jed-
nou variantou je odkoupení a uzavře-
ní lomu. To by podle ministerstva
zvýšilo bezpečnost území. Kámen
Zbraslav se nebrání jednání, ale nej-
prve žádá, ať je stažena žaloba. K
tomu se ŘSD ani SŽDC zatím nemají.

Firma žalovaná za sesuv na D8 chce od státu miliony

Za druhého rodičeNa dvě desít-
kymaminek s dětmi přišlo včera
poslance přesvědčovat, že jejich
životní partnerky bymělymít prá-
vo dítě si přiosvojit, a stát se tak
jeho zákonným zástupcem.Mar-
ně. Foto: DanMaterna a Petr To-
pič,MAFRA

Reportáž
Ivana Karásková
reportérka MF DNES

● Takzvané přiosvojení by
umožnilo nebiologickému rodiči
adoptovat dítě svého partnera či
partnerky. Aktivisté ze sdružení
PROUD se o prosazení novely
zákona o registrovaném partner-
ství, který to zatím neumožňuje,
marně snaží už třetím rokem.

●Odhady odborníků hovoří až
o dvou a půl tisíci dětí, které v
„duhových rodinách“ žijí. Tyto
děti nemají od nebiologického ro-
diče například nárok na sirotčí
důchod, výživné, dědictví v
první linii. Partner rodiče je ne-
může zastupovat na úřadech,
v nemocnicích. Děti vychované
dvěma otci či dvěmamatkami
tak přicházejí o právní jistotu a
stabilitu.

● Včera neprošel poslední pokus
o zařazení novely na jednání
Sněmovny. Rodiče s menšino-
vou sexuální orientací další poku-
sy vzdávají, protože by se novela
do konce volebního období
stejně nestihla projednat.

● Podle posledních průzkumů
téměř dvě třetiny veřejnosti ná-
vrh podporují a tato podpora na-
růstá. Zatímco v roce 2015 bylo
pro tuto změnu 59% lidí, loni to
bylo již 62%.

●Gayové a lesby v registrova-
ném partnerství si jako jednotliv-
ci od loňskamohou osvojit děti
z ústavů, jelikož Ústavní soud
zrušil diskriminační paragraf,
který jim to zapovídal.

Kdo to zaplatí?Ministr Ťok naD8.

Duhové zklamání
Sněmovna se odmítla zabývat
návrhem, aby si lesby a gayové
mohli přiosvojit partnerovo dítě.

Artur Janoušek
reportér MF DNES

Zlatá Gábina Očima Petra KOuKala
Už zítra v Magazínu DNES+TV

Fakta Osvojit si mohou, přiosvojit nikoliv

Soud

Šéf Likérky Drak
dostal 11,5 roku, do
vězení jdou i další
Všech šest obžalovaných členů liho-
vého gangu Radka Březiny poslal
včera do vězení zlínský soud. Nej-
vyšší trest, jedenáct a půl roku, si
odnesl jednatel Likérky Drak Pavel
Čaniga. Deset let dostal Robert Sed-
lařík, jenž alkohol distribuoval jako
jednatel firmy Verdana. Majetek
oboumá podle soudu propadnout
státu. Obžalovaní podle státního zá-
stupce obrali stát o 1,3 miliardy. V li-
kérce, kterou skrytě ovládal Březi-
na, podle obžaloby vyrobili tvrdý al-
kohol z pěti milionů litrů nelegální-
ho Březinova lihu. Ten byl již dříve
odsouzen ke třinácti letům. (ill, raš)

Vyšetřování

Policie navrhuje
poslat Nečesaného
a jeho ženu k soudu
Ředitele liberecké nemocnice Luď-
ka Nečesaného a jeho manželku Šár-
ku navrhla policie obžalovat v kau-
ze zdravotnických zakázek. Společ-
ně s nimi chce před soud poslat ješ-
tě představitele zdravotnické firmy
kvůli podezření z uplácení. O ukon-
čení vyšetřovaní informoval Český
rozhlas. Případ souvisí s údajným
předražením zdravotnických zaká-
zek za vybavení kardiocentra a trau-
macentra za 239 milionů korun. Je-
jich syn Lukáš Nečesaný byl vloni
v létě odsouzen na 13 let za pokus
o vraždu kadeřnice, trest mu v pro-
sinci přerušil Nejvyšší soud. (ČTK)

Platy

Praha chce pro své
úředníky o polovinu
víc, než mají jinde

Pražská primátorka Adriana Krnáčo-
vá (ANO) navrhne vládě změnu pla-
tových tarifů úředníků hlavního
města až o padesát procent. Město
podle ní nemůže o odborníky soutě-
žit se soukromým sektorem. Platy
státních úředníků mají pevně da-
nou výši stanovenou zákonem a ta-
bulkami. „Vycházíme z toho, že ži-
votní náklady v Praze jsou vyšší než
jinde v Česku. Vycházíme i z toho,
že jedním z nejlepších protikorupč-
ních opatření je dobře zaplacený
úředník,“ vysvětlila návrh Krnáčo-
vá. Je to podle ní také systémové
opatření ke zvýšení kvality práce
úředníků. (ČTK)
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