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ROBERT SCHUSTER

PRAHA/BRUSEL Bruselské karty se
včera odkryly. Nová šéfka unijní
exekutivy Němka Ursula von der
Leyenová představila svůj sedma-
dvacetičlenný tým, který tvoří
14 mužů a 13 žen – o čtyři více
než v dosavadní Evropské komisi
Jeana-Clauda Junckera. Zároveň
stanovila tři klíčové oblasti: digi-
talizaci, klimatickou politiku
a ekonomiku sloužící občanům,
které svěřila třem výkonnýmmís-
topředsedům. Těmi se stanou Ni-
zozemec Frans Timmermans,
Dánka Margrethe Vestagerová
a Lotyš Valdis Dombrovskis.

Česko poprvé ve vedení
S prázdnou neodešlo ani Česko,
přestože si nevytáhlo vytoužené
ekonomické eso. Poprvé v histo-
rii bude mít místopředsednické
křeslo, na nějž od 1. listopadu
usedne dosavadní eurokomisařka
Věra Jourová.
Von der Leyenová svěřila Jou-

rové, která na rozdíl od silné mís-
topředsednické trojky nebude mít
vlastní aparát ani generální ředi-
telství, péči o evropské hodnoty
a o transparentnost. Součástí její-
ho portfolia bude i dodržování de-
mokratických principů, snižování
byrokracie, boj proti dezinforma-
cím a dohled nad nezávislostí mé-
dií. Na dodržování principů práv-
ního státu bude spolu s ní dohlížet
Belgičan Didier Reynders – stane
se komisařem pro spravedlnost.
„Dnešní nominace je pro mě

velká čest. Z pozice místopředsed-
kyně budu mít možnost zasaho-
vat do průřezových témat a ovliv-
ňovat také ekonomická rozhodnu-

tí. Je to poprvé, kdy má Česko
možnost se tímto způsobem podí-
let na řízení Evropské komise
a na formování budoucnosti Evro-
py,“ zdůraznila Jourová.
Přidělené portfolio a místopřed-

sednický post včera přivítal pre-
miér Andrej Babiš (ANO), podle

něhož je to vyznamenání pro naši
zemi. „Bylo mou prioritou získat
pro Českou republiku takto vyso-
ký post,“ řekl včera. Ještě před ne-
dávnem přitom zdůrazňoval nut-
nost vyjednat pro Česko silné eko-
nomické portfolio, například
vnitřní trh či mezinárodní ob-

chod. Naděje upínal i k oblasti di-
gitalizace. To se nakonec nepoda-
řilo a většinu silových oblastí si
ponechaly západní země.
Podle kritiků Česko v unijním

diplomatickém boji pohořelo.
„Portfolio paní Jourové nemá žád-
ný reálný vliv,“ komentoval před-

seda opoziční ODS Petr Fiala. Ak-
cent na místopředsednické křeslo
se podle opozice přeceňuje.
Celkem bude mít nová Komise

osm místopředsedů, z toho právě
tři s výkonnou mocí.
TÉMA na stranách 2 a 3
Poznámku čtěte na straně 10

MICHAELA TĚŠÍNSKÁ

PRAHA Obyvatele obce Pivín na
Prostějovsku překvapilo letošní
březnovou sobotu okolo poledne
táhlé houkání vlaku. Potom slyše-
li už jen skřípění brzd.
Mašina přesto bohužel přejela

dvě dívky ve věku 18 a 19 let. Do
zatáčky si na koleje lehly vedle
sebe schválně. Záchranáři poté na-
šli i dopis na rozloučenou.

Ve věkové skupině 15 až 24 let
je sebevražda druhou nejčastější
příčinou smrti. První jsou násled-
ky úrazů. „Mladí lidé mají menší
míru životních zkušeností, roli
hraje i zvýšená konzumace psy-
choaktivních látek a zvýšená im-
pulzivita,“ říká Martin Anders,
místopředseda Psychiatrické spo-
lečnosti České lékařské společ-
nosti Jana Evangelisty Purkyně.
S průměrně 1300 sebevražda-

mi ročně se Česko řadí mezi
země, kde si lidé berou život čas-
těji než jinde. Stát chce proto zlep-
šit prevenci. Na osoby, které by
mohly mít sebevražedné myšlen-
ky, se mají zaměřit i praktičtí léka-
ři. Odborníci budou také analyzo-
vat riziková místa, jako právě ná-
draží. Více čtěte na straně 5

EXPERIMENTÁLNÍ LÉČBA
Jaká jsou pravidla zařazování pacientů

do testů nových léků a postupů Strany 14 a 15
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ZBYNĚK PETRÁČEK

S ebevraždy mladých, mla-
distvých a dětí se vymy-
kají ideologickým recep-

tům. Tady nelze s filozofem Klí-
mou říci, že sebevražda je pro-
jev základní suverénnosti. Leč
stejně se před nimi žádný poli-
tický režim neuchránil. Když
Goethe v roce 1774 vydal Utr-
pení mladého Werthera, román
v dopisech vrcholící sebevraž-
dou, Lipsko knihu na půlstoletí
zakázalo. Chtělo se tak uchránit
vlny nápodob. Jakkoliv působí
takový krok autoritářsky, něco
na něm je. Když moderní Vídeň
zakázala informovat o sebevraž-
dách v metru, jejich počet klesl
na nulu.
Jenže kořen toho hlavního –

sebevražd mladých, mladist-
vých a dětí – je jinde. Pracuje
se na prevenci i na spolupráci
s praktickými lékaři. Ale na
spouštěče depresí, zoufalství
nebo šikany ve škole jsou psané
paragrafy a recepty často krát-
ké. Spíše než zákonodárci, práv-
níci či lékaři se tu mohou uplat-
nit rodiče a blízcí, prostě ti, kdo
jsou s postiženým ve stálém
kontaktu. Zní to jako klišé, ale
je to tak. Jistě, na sto procent ne-
rozpoznají
míru rizika
ani rodiče,
ale selžou-li
oni, je těžké
hledat chybu
někde jinde.

VOJTĚCH WOLF

PRAHA Z obchodního rejstříku by
měly zmizet citlivé údaje o majite-
lích a jednatelích firem. Navrhuje
to Asociace malých a středních
podniků a živnostníků, podle níž
by se datum narození či adresa,
kde dotyčný bydlí, měly přesu-
nout do neveřejné části rejstříku.
Asociace argumentuje mimo

jiné zkušenostmi ze Slovenska,
kde se podle ní objevily případy
vydírání tamních podnikatelů,
k čemuž přispívá právě snadná do-
stupnost informací na internetu.
„Z našeho pohledu jde o napros-

to nedůvodnou zátěž vůči podnika-
telům oproti fyzickým osobám.

Za prvé, když jde o drobného pod-
nikatele, tak adresa, která je
v rejstříku uvedena, se v drtivé vět-
šině případů shoduje s tím, kde ti

lidé reálně bydlí. Oproti tomu
u velkých korporací mají manaže-
ři často i několik bytů a klidně
tam uvádějí adresu, na které se ne-

zdržují. To znamená, že podnika-
telé se potenciálně vystavují všem
lidem, kteří si je najdou na justici
(web ministerstva spravedlnosti
justice.cz – pozn. red.),“ říká Zde-
něk Tomíček, šéf asociace.
Návrh podporuje ministerstvo

průmyslu a obchodu. „Datum na-
rození ani adresa bydliště, pokud
tam není sídlo provozovny,
s vlastní činností statutárních or-
gánů či společníků nemá příliš
společného. Je vhodné respekto-
vat ochranu soukromí,“ říká jeho
mluvčí Štěpánka Filipová.
Naopak resort spravedlnosti,

do jehož gesce rejstřík spadá, má
k požadavku podnikatelů výhra-
dy. Pokračování na straně 13

SUPER CENA =Mimořádná nabídka do vyprodání zásob. Nabídka je
platná do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen

v množství obvyklém pro domácnost. Všechna fota jsou pouze ilustrační.

Mimořádná nabídka do vyprodání

SUPER CENA

188,80
pouze

PLATÍ OD 11. 9.
DO 17. 9. 2019
PERSIL
Prací gel/
prášek
různé druhy
3 l=60
pracích dávek
3,51 kg
=54 pracích
dávek

EKONOMIKA

Volkswagen zahájil
dobu elektrickou

Německá automobilka ve Frankfurtu
představila očekávaný elektromobil
ID.3. Na jednu stranu jde o běžný
Volkswagen jako každý jiný. Na
druhou stranu o revoluční auto,
které má změnit firmu a možná celý
automobilový svět. strana 13

BASKETBAL

Vstříc boji o medaile
a olympiádě
Češi dnes od 15 hodin vyzvou ve
čtvrtfinále světového šampionátu
silný tým Austrálie. strana 17

Ursula von der Leyenová
Nová šéfka Evropské komise klade
důraz na digitalizaci, klimatickou
politiku a ekomoniku sloužící
občanům.

Smrt mladých? Druhá
nejčastější je sebevražda

Nové vedení Evropy:
více žen a ekologie

Věra Jourová se stane místopředsedkyní Evropské komise. Mimo jiné bude bojovat s dezinformacemi

Kde zjistíte
kolik máte bodů?
najdete v novém seriálu

PRAKTICKÁ AUTOŠKOLA
Od 13.9. v Lidových novinách

inzerce

Datum narození ani
adresa bydliště, pokud
tam nesídlí provozovna,

nemá s činností
statutárních orgánů
či společníků příliš

společného
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Rodiče a blízcí

SLOUPEK LN

Podnikatelé chtějí začernit
své adresy v rejstříku


