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Česko zaostává v péči
o mozky za Slovinci a Litevci

U DÁ L O S T I

■V
Nobelovku za literaturu
má Doris Lessingová
Letošní Nobelovu cenu za literaturu získala sedmaosmdesátiletá britská spisovatelka Doris Lessingová. str. 10

Gross prodal akcie
Moravia Energo
Expremiér Stanislav Gross prodal 31 procent společnosti Moravia Energo firmě Arca Capital
Bohemia slovenského finančníka Pavola Krúpy. Kolik za akcie
dostal, Gross neřekl, podle odborníků vydělal na transakci
desítky milionů korun, uvedl
server Týden.cz. str. 2

Brusel schválí Česku
první programy
Česko čeká v pondělí průlomový den – Brusel téměř s jistotou
schválí první tři programy, podle nichž bude země moci čerpat
miliardy z evropských fondů,
především na vzdělávání. Země
tak může rozjet čerpání zhruba
106 miliard korun (do roku
2013 celkem 3,8 miliardy). str. 7

www.ihned.cz/autori
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Česko si talentu a schopností
svých lidí hledí výrazně méně než
vyspělé země. Zaostává v tom však
i za Slovinci a Litevci. Mezi novými
zeměmi Evropské unie je v budování ekonomiky založené na znalostech až na třetí příčce. To je
hlavní závěr nejnovější studie »Index lidských zdrojů«, kterou sestavil uznávaný bruselský think-tank
Lisabonská rada a již HN exkluzivně získaly. Je to první analýza, která srovnává, jak jsou na tom země
střední a východní Evropy v moderní, na znalostech postavené
ekonomice. Právě z toho lze odvo-

dit, jak mohou prorazit v globální
konkurenci v budoucnu. Na rozdíl
od jiných studií se Lisabonská rada nedívá jen na investice do vědy
a vzdělání, ale i na rozšíření moderních technologií či na produktivitu lidí ve znalostních profesích.
Česko se v žebříčku 12 zemí –
deseti postkomunistických členů
EU a dvou kandidátů na vstup –
umístilo na čtvrtém místě. Ve využívání lidských zdrojů jej předčí
i Turecko. Jeho druhé místo je
však hlavně výsledkem toho, že
počet obyvatel Turecka na rozdíl
od všech ostatních hodnocených
zemí výrazně roste.
Autoři studie Česko většinou
chválí. »Země, které v indexu
uspěly – Slovinsko, Estonsko, Lit-

va, Česko – mají reálnou šanci dosáhnout do dvaceti let životní
úrovně obvyklé na Západě,« řekl
HN hlavní autor indexu Peer Ederer. »Ale jen pokud budou dál rozvíjet své lidské zdroje a dosáhnou
společenského konsenzu v makroekonomické politice,« dodal.
Domácí ekonomové jsou skeptičtější. »Všechny studie ukazují,
že ve znalostech nejsme jedničkou
ani v regionu. S vyspělými zeměmi
se zatím nemůžeme vůbec srovnávat,« říká ekonom Miroslav Zámečník.
Podle expertů z Lisabonské rady
je ve srovnání s ostatními naší silnou stránkou překvapivě vzdělání.
Patří nám v něm druhá příčka,
hned za Slovinci. Z jiných studií

Petr Vašek
www.ihned.cz/vasek
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přitom vychází naopak jako naše
slabina. Tentokrát se však přihlíželo nejen k tomu, kolik lidí v zemi
má vysokoškolský titul, ale třeba
i k času, který rodiče tráví s dětmi,
a rozvíjejí tak jejich schopnosti
a talent. Slabinou je naopak nízká
produktivita práce a využití moderních informačních technologií.
Premiér Mirek Topolánek přitom
tvrdí, že jeho vláda chce proměnit
Česko právě v ekonomiku znalostí.
»Aby byla do deseti let jednou
z nejbohatších zemí Evropy. Zemí
vzdělaných lidí, kteří se uplatní
kdekoli v Evropě.« Právě podpora
vzdělání a vědy je jeho prioritou po
zbytek vládního mandátu.
Pokračování, str. 7

Genocida Arménů pošramotila vztahy USA s Turky

Primátor Bém:
Chobotnici odstěhujte
Kaplického »chobotnice«, nová
budova Národní knihovny, asi
nebude na pražské Letné. Primátor Pavel Bém řekl, že
knihovna musí být buď méně nápadná, nebo ji magistrát »uklidí«
pryč z centra Prahy. str. 3

Oligarcha kříží plány
Kellnerovy PPF

FOTO: ČTK/AP

Nejbohatší Čech Petr Kellner
se dostal do sporu s ruským
oligarchou Olegem Děripaskou, což může zhatit jeho plány
s jednou z největších pojišťoven v Rusku – se společností
Ingosstrach. str. 15

Číslo 198

Vláda
vykročila
k reformě
důchodů

rozvoji talentu lidí země pokulhává: má slabou produktivitu a málo investuje do technologií

Radek Honzák, Lenka Zlámalová

◆

Před zastupitelskými úřady USA v Ankaře a Istanbulu protestovaly stovky lidí proti rezoluci zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů USA,
jež označuje smrt asi 1,5 milionu Arménů za první světové války v Turecku za genocidu. Turecká vláda se zlobí, USA se omlouvají. Více na str. 5

Kabinet Mirka Topolánka udělal zatím nejdůležitější krok
k reformě penzí. Od ledna příštího roku vznikne ve státním
rozpočtu samostatný rezervní
účet, ze kterého vláda postupně zaplatí celou důchodovou
reformu. Na tu bude celkem
třeba stovek miliard korun.
Finanční rezerva je nezbytná
proto, aby z ní stát mohl vyplácet penze poté, co přijde o část
peněz, které si mladí lidé budou spořit na soukromých
účtech.
Na nový účet bude vláda pro
začátek – do roku 2010 – vkládat nejen přebytky z toho, co
vybere od lidí na povinném důchodovém pojištění, ale i dividendy z České přenosové soustavy a z regionálních distributorů elektřiny. »Do konce roku
chceme takto na rezervním
účtu shromáždit 40 miliard korun,« říká ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. »I když
ušetříme na důchodovém účtu
zhruba 40 miliard, budeme i nadále zvyšovat důchody víc, než
bude činit inflace,« dodává.
Později by na účet měly připlynout také peníze získané
z dividend a privatizace státních podniků nebo třeba výnosy z ekologických daní či DPH.
Peníze na účtu se přitom budou moci – na rozdíl ode dneška – zhodnocovat. Vláda za ně
může například nakoupit dluhopisy. Třeba dnes je průměrný
výnos desetiletých dluhopisů
4,5 procenta.
Založení rezervního fondu
budou schvalovat poslanci v listopadu. A už teď je jasné, že
jeho zřízení skoro jistě projde.
Souhlasí s ním totiž i opoziční
sociální demokraté.
»ČSSD nemá se zřízením rezervního účtu žádný problém,«
potvrzuje místopředseda ČSSD
a stínový ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.
Založením rezervního účtu
už vláda rozběhla druhou fázi
důchodové reformy. V té první
chystá například zvýšení věku
odchodu do důchodu na 65 let.
Vláda musí ušetřit stamiliardy, str. 2

Ministerstvo chce o víkendech Gazprom bude prodávat
plyn Čechům přímo
vykázat kamiony ze silnic
Petr Sehnoutka
www.ihned.cz/sehnoutka
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Kamiony to zřejmě budou mít na
silnicích těžší. Ministerstvo dopravy navrhuje, aby nesměly na silnici
v pátek odpoledne, v sobotu dopoledne a v neděli po celý den až do
22 hodin. A to po celý rok. Dosud
platilo omezení pro kamiony v pátek a v sobotu pouze o letních
prázdninách.
Celoroční omezení kamionů vítá
i republikový šéf dopravních policistů Martin Červíček. »Zvlášť,

když vidíme, že v poslední době
stoupá počet nehod nákladních
aut, a to především před víkendem
a v pondělí nad ránem.«
Cílem zavedení zákazu je ulevit
provozu na silnicích o víkendu,
a tím snížit počet nehod. Pro představu: Česko je třetí nejhorší zemí
Evropy v počtu mrtvých při nehodách zaviněných řidiči nákladních
aut; je na tom desetkrát hůře než
třeba Rakousko.
»Do čtrnácti dnů má návrh ministerstva dopravy odejít na ostatní resorty, aby se k němu vyjádřily.
Do konce roku pak chceme návrh

předložit vládě,« říká náměstek
ministra dopravy Petr Šlegr (SZ).
Už nyní je však jasné, že to návrh ve vládě nebude mít snadné.
Bude proti. »Kvůli tomu se zvýší
intenzita dopravy jindy. Kamiony
nejezdí, protože je to baví, ale protože musí dopravit zboží. A to zákaz nevyřeší,« říká ministr průmyslu Martin Říman (ODS) unisono se zástupci dopravců Česmad
Bohemia. »V takovém omezení budeme evropský unikát,« dodává
mluvčí Česmadu Martin Špryňar.
Pokračování, str. 2
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Ruský plynárenský monopol
Gazprom obchází stále víc své
tradiční odběratele a prodává
plyn přímo konečným zákazníkům. A to i v Čechách. Cíl je jasný: vydělat i na přepravě plynu
a nedovolit, aby jeho zákazníci
mohli kupovat surovinu i u jiných firem.
V Čechách Gazprom tento týden oznámil uzavření pětiletého
kontraktu na dodávky plynu své
vlastní obchodní firmě Vemex.
Ta už prodává ruský plyn českým firmám a chce postupně
ovládnout téměř deset procent

trhu se zemním plynem. Hlavním
zákazníkem Gazpromu byla přitom dosud firma RWE.
»Vemex nedostává žádné výhody,« tvrdí Sergej Jemeljanov, náměstek šéfa Gazpromexportu, exportní odnože Gazpromu. »Nechceme vytvářet konkurenci mezi
RWE a Vemexem.« Proč tedy
Gazprom prodává plyn Vemexu,
a navíc o něco levněji než RWE?
Politikou Gazpromu je dostat se
až ke konečnému zákazníkovi,
a to ve všech evropských zemích,
přiznává Jemeljanov.
(hu)
Gazprom cílí na zákazníky, str. 19

