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S velkým politováním jsem si v deníku
MF DNES 31. března přečetl článek Mi-

lana Vodičky o situaci Alžířanů v tranzitní
zóně v Turecku. Redaktor tvrdí, že alžírský
stát opustil své občany, stejně jako předtím
ve svém článku z roku 2011 Kdyby vzplálo Al-
žírsko. Stát, ať už je jakýkoliv, nikdy neo-
pouští své občany. Alžířané navštěvující Tu-
recko, v počtu 1 200, jsou běžně repatriová-
ni, stejně jako těch 7 000 až 8 000 dalších
po celém světě. Připomínám, že naši spolu-
občané, kteří byli v Česku, byli přesměrová-
ni do Vídně, kam přiletělo letadlo z Moskvy,
aby je dopravilo domů. Byli ubytováni v ho-
telech, kde jim stát nařídil dodržování karan-
tény, a většina z nich se ve zdraví a bezpečí
vrátila ke svým rodinám. Je to povinnost a
zodpovědnost alžírského státu. Před rozhod-
nutím o přerušení letů z Turecka někteří při-
jeli na istanbulské letiště, aby nastoupili do
letadla, což už ale nebylo možné. Alžírsko se
dohodlo s tureckými orgány o zajištění uby-
tování svých občanů až do jejich evakuace.
Alžířané přítomní v Turecku se museli při-
hlásit konzulárním úřadům, aby byli identifi-
kováni a mohly být vyřízeny registrační for-
mality. Bylo jich více než 1 200. Procedura je-
jich návratu proběhla, naši státní příslušníci
nebyli opuštěni. A k včerejšímu dni už byli
všichni alžírští občané doma a v karanténě.
— Hamid Boukrif, velvyslanec Alžírska

P andemie COVID-19 narušila mnoho (do-
sud funkčních) smluvních vztahů. Ně-
kteří smluvní partneři jsou schopni se

domluvit, jiní se snaží pohledávky agresivně
vymoci. Když se naléhání věřitelů stupňuje a
aktuální finanční situace dlužníka neumož-
ňuje všechny uspokojit, začnou se, ať už na
straně věřitelů, či dlužníka, skloňovat dvě
slova: insolvenční návrh.
V této souvislosti byl parlamentu předlo-

žen vládní návrh zákona řešícího mj. noveli-
zaci insolvenčního zákona, která by zavedla
možnost tzv. mimořádného moratoria. To
může být účinným prostředkem ochrany
pro podnikatele, kteří se v důsledku mimo-
řádných opatření při současné epidemii ocit-
li v ekonomických obtížích, čelí tlaku ze stra-
ny věřitelů a obávají se zahájení insolvenční-
ho řízení pro (hrozící) úpadek.
Pokud si takto zasažený podnikatel podá k

soudu návrh na moratorium, získává ochran-
né období v trvání 3 měsíců (s možností pro-
dloužení), kdy po tuto dobu na něj věřitelé
tzv. „nemohou“. Vyhlášené moratorium uti-
ší hlas věřitelů a poskytne podnikateli mož-
nost se nadechnout a přeskupit finanční síly
tak, aby na konci tohoto období stál jeho
závod ozdravený aspoň do té míry, že riziko
úpadku bude zažehnáno, ideálně natrvalo.
Běhemmoratoria si může dlužník zejména

sám určit, které věřitele považuje za klíčové
pro zachování svého provozu, a jejich pohle-
dávky hradit přednostně (bez ohledu na to,
zda jiné byly splatné dříve). Ostatní věřitelé,
jejichž smluvní vztah s dlužníkem trval ales-
poň po určitou dobu, mají zakázáno své
smlouvy s dlužníkem vypovědět či od nich
odstoupit z důvodu prodlení dlužníka. Tím
má podnikatel zajištěny dodávky energií, su-
rovin, zboží a služeb, které může po dobu
moratoria bez přerušení čerpat. Ačkoliv mo-
ratorium obsahuje i pojistky proti krácení
majetkové podstaty (tj. proti nekalému jed-
nání dlužníka během této ochranné doby),
institut je jednoznačně nastaven tak, aby z
něj maximálně vytěžil dlužník. Moratorium
chrání podnikatele, kteří si jen potřebují
uspořádat své záležitosti tak, aby během
krátkého období vlastními silami (hrozící)
úpadek překlenuli a jako revitalizované závo-
dy pokračovali v provozu.
Jelikož v zájmu ekonomiky je podpořit pod-

nikatele v době koronavirové, lze předpoklá-
dat brzké schválení předloženého návrhu.
Pokud se tak stane, věříme, že soudy budou
moratoria ochotně vyhlašovat, a proto využi-
tí této unikátní příležitosti, ve vhodných pří-
padech, důrazně doporučujeme.

Veronika Střížová
advokátka PwC Legal

Alžírští občané
nebyli opuštěni

D vě zprávy, očekávaná a překvapivá,
se potkaly v jediný den.
Že mezinárodní hudební festival

Pražské jaro letos kvůli koronaviru vymění
svou obvyklou podobu za internetovou, se
všeobecně předpokládalo, čekalo se pou-
ze na oficiální vyjádření a podrobnosti o
náhradním programu.
Zato fakt, že v době, kdy veškeré natáče-

ní stojí, vzniká televizní sitkom, dokonce
rychloseriál Láska v čase korony, který pre-
miéru chystá už koncem dubna a slibuje
humorný pohled na proměnu lidských
vztahů za karantény, pořádně překvapil.
Však také hned vyvolal spoustu otázek.
Jak se bude štáb chránit před nákazou?

Dostanou herci roušky? A když půjde o lás-
ku, mohou se v nich dejme tomu líbat?
Tým České televize kolem Tomáše Bal-

dýnského, který zálibu v neobvyklých pro-
jektech prokázal třeba sérií Kosmo, veške-
ré pochyby vyvrací. Štáb bude minimální,
kamery robotické a herci se před nimi buď
nepotkají, nebo půjde o životní partnery,
kteří beztak už sdílejí společnou domác-
nost. Čili seriál se přiblíží běžnému princi-
pu života za nouzového stavu: doma si lidé
pomalu jdou na nervy, s jinými mluví pou-
ze z okna, balkonu či přes dveře a po ostat-
ních se jim stýská; stejně jako po chvilce
soukromí. Ostatně sami tvůrci vyzývají di-
váky, aby jim svými zážitky pomohli k in-
spiraci pro psaní příštích dílů; zatímmají
jen první scénář, v němž vystupují tee-
nager odloučený od rodičů, senior od man-
želky a mladý pár od možnosti nevěry.
Samozřejmě otázkou zůstává, jak seriál

dopadne, nakolik se na něm podepíší veš-
kerá realizační omezení a jestli se zamýšle-
ný humor nemine účinkem jako v jiném
pokusu, pořadu Novy Spolu z domu, kde
Skype propojující nezávazné tlachání něko-
lika celebrit dokázal svou technickou nedo-
konalostí za pár minut odradit.

Ale pandemiální sitkom znamená v kaž-
dém případě nápad – a nápad je to, co se
cení. Mezi dva dosavadní tábory umělců,
fňukající kvůli ztrátám a pomáhající na ji-
ných frontách, se vklínil třetí, který zkouší
dělat svou práci situaci navzdory. Navíc
hravě – a kdo si hraje, nezlobí.
Jistěže vedle světových akcí typu Pražské-

ho jara vypadá Láska v čase korony jako
domácká besídka, ale ruku na srdce, co
máme právě nyní zapotřebí víc? Festivaly
zvedají prestiž, sitkomy náladu. Navíc festi-
valy jsou založené na živé pospolitosti, kte-
rá se teď octla na indexu. A v neposlední
řadě, pokud mají dostát své provoligové
pověsti jako zrovna Pražské jaro nebo kar-
lovarský filmový festival, který ještě vyčká-
vá, musí naplnit svůj přívlastek meziná-
rodní. Což obnáší zahraniční hosty, tedy
zase dočasně nedostupnou položku.
Ano, je to těžké a je to nespravedlivé. Za

velkými akcemi stojí celoroční práce od-
borných týmů i finanční prostředky od stá-
tu i sponzorů, kteří mohou mít v budouc-
nu jiné starosti. Nicméně na druhé straně
hrozí festivalům větší nebezpečí než pře-
sun termínu či odklad na příští rok, totiž
provinčnost. Pokud by totiž zuby nehty tr-
valy na konání v limitované podobě, pro-
měnily by se ve smutný trucpodnik troseč-
níků malého tuzemského ostrůvku, pospo-
jovaných po síti. Tedy vlastně v podobnou
svépomocnou mikroaktivitu jako Láska
v čase korony.
Koneckonců v rušení světových přehlí-

dek nejsme první ani poslední, ruší se fil-
mové Cannes i operní Bayreuth, takže ja-
kápak ostuda.
Kdežto komediální seriál natáčený o ko-

ronaviru za koronaviru může znamenat
pro naše barvy prvenství. Třeba se jednou
bude tradovat, že Češi dali světu Čapka,
Havla, Jágra, textilní roušky a smích proti
strachu.

K
do v karanténní nudě z čirého zou-
falství zavítá i na internetové strán-
ky domácích partají, mnohdy se
nestačí divit. Třeba když na webu
ANO klikne na rubriku Lidé, před-

stavující to nejlepší, co dnes hnutí nabízí.
Na prvním místě nepříliš překvapivě –
předseda Andrej Babiš. Ale za ním: Alena
Schillerová (nestranička), Karel Havlíček
(nestraník), Klára Dostálová (nestranička)
a tak dále, až teprve na šestém místě stra-
ník Richard Brabec a na desátémmístě –
světe, div se – Roman Prymula.
Respektovaný epidemiolog měl před šes-

ti lety kandidovat do Senátu za zemanov-
ce, strana s nímměla velké plány, ale nako-
nec z nich sešlo. Pak byl spojován se sociál-
ními demokraty, jejich ministr Miloslav
Ludvík si ho přivedl na úřad, nejdřív jako
poradce, pak z něj udělal náměstka. Aktu-
álně je z něj jeden z nejmocnějších mužů v
zemi, těší se velké důvěře premiéra a vy-
stupuje na brífincích po jeho boku.
Pokud se opravdu hnutí ANO povedlo

dnes populárního lékaře zlanařit, bude to
jen potvrzením toho, že Babišovi stratégo-
vé a marketéři ani v čase epidemie nezahá-
lejí. Svědčí o tom i změna prezentace. V

prvních dnech se snažil strhnout všechnu
pozornost na sebe sám Babiš. Ale buď to
už fyzicky nezvládal, nebo jeho tým usou-
dil, že to působí kontraproduktivně. V kaž-
dém případě již dnes v mnoha mediálních
výstupech absentuje, rozprostřel pozor-
nost na více lidí, dokonce nechal k záslu-
hám „přičichnout“ i šéfa ČSSD Jana Hamáč-
ka.

Zápas na novém hřišti

A způsob prezentace i celá dnešní doba
hnutí ANO svědčí. Lze-li věřit průzkumu
společnosti Kantar, který zatím jako jediný
časově zasáhl dobu nejtužšího boje s epide-
mií, pak je vládní hnutí s bezmála 35 pro-
centy na svém šestiletém vrcholu podpory
a jako jediný subjekt zaznamenalo mezimě-
síčně výraznější nárůst. Jakžtakž důstojně
zůstávají na svém ODS a Piráti a šest zby-
lých sněmovních stran je zadupáno na sa-
mou hranici parlamentní existence. Při ur-
čité souhře okolností by vývoj dokonce
mohl nahrávat variantě jednobarevné vět-
šinové vlády ANO. Souvislost s angažová-
ním populárního epidemiologa s hradním
metálem na prsou čistě náhodná?
Ještě před vypuknutím epidemie se zdá-

lo, že má Babiš své jisté. Preference stran
byly zakonzervované a opozici se zvolna
rozplývala naděje, že by ekonomický cyk-
lus mohl do parlamentních voleb v příštím
roce podrazit hnutí ANO nohy. Pak přišel
koronavirus a s ním nové politické hřiště.
Do očí bijící neschopnost mohla Babiše
rychle odrovnat, v opačném případě ho
doba může vynést klidně ke 40 procen-
tům.
Vláda zatím úplně neexceluje, ale není to

ani žádný propadák. Na začátku velmi
energicky reagovala na vývoj epidemie,
pak přišly problémy s nákupem a distri-
bucí ochranných prostředků, aktuálně
dost chaoticky tahá z rukávu různé ekono-
mické recepty a přidává nekonečné opra-
vy jejich oprav. Ale i to zatím zjevně stačí.
Vážnost doby nepřeje přepřahání, spíš se-
mknutí se, všude ve světě panující političtí
vůdci posilují.
Navíc výkon vlády je vždy relativní v

tom, že je poměřován s výkonem opozice.
A její strategie prošla za uplynulé týdny vý-

vojem: od počáteční tvrdé kritiky kabinetu
přes státotvornou podporu jeho „rozum-
ných“ kroků, pak chtěla opozice vládu
„uvařit“ na nedostatku roušek a točením
se na detailech – a nyní pokračuje přebíje-
ním se o podobu ekonomických receptů.
O ekonomická opatření jde dnes v první

řadě. Zvolna totiž končí doba obav, že nás
virus zabije fyzicky. S vyhlížením konce ka-
rantény však sílí obavy, že nás ekonomic-
ky srazí na kolena a pošle na úřady práce.
Žádný univerzální recept neexistuje a stá-

ty to zkoušejí každý po svém. I česká vláda
zatím střílí od boku. Zejména když ANO
dlouhodobě žádný ekonomický program
nemá a jediným programem ČSSD je roz-
hazování peněz. Jmenování profesora Jana
Švejnara do čela týmu, který nás má za-
chránit, je tak výrazem společného zoufal-
ství.
V takové chvíli by bylo přirozené, kdy-

by k vládnímu tápání nabídla alternativu
opozice, zejména ekonomicky tradičně
silné ODS a TOP 09. Pohříchu mezi jejich
předsedy a místopředsedy dnes není jedi-
ný ekonom – a je to setsakramentsky
znát. Výsledkem tak není žádný ucelený
program, ale přebíjení se o jednotlivosti,
u ODS navíc o nepokrytý útok zleva na le-
vicovou vládu s cílemmaximálně saturo-
vat vlastní voličské skupiny. O odškodně-
ní podnikatelů a živnostníků je bitva nej-
větší: je to hodně slyšitelná skupina, na je-
jich profitu do značné míry závisí i profit
zaměstnanců, ale na druhé straně vláda
ví, že živnostníci masově volit ANO ani
ČSSD nebudou.
Pro vládnutí je dnešní doba velkou vý-

zvou, nic podobného ještě nikdo nezažil,
srovnatelné je to snad jen s érou prvních
reformátorů po roce 1989. Pro opozici je
to naopak tristní čas: v hlavním proudu
epidemie dost dobře nejde jít proti vládě
čelně a jiná než „virová“ témata dnes niko-
ho nezajímají. Samozřejmě – to platí dnes,
a kdo ví, co bude zítra, ostatně parlament-
ní volby jsou až za rok a půl. Nikdo netuší,
jak dlouho epidemie potrvá, ale i zkuše-
nost z Asie, která dnes čelí druhé vlně ná-
kazy, nenasvědčuje tomu, že by napřesrok
u voleb byl už boj s virem a jeho následky
dávnouminulostí.

Skoro bychom ani nevěděli, že létajícího profesora, věčně pendlujícího mezi Prahou
a New Yorkem, vůbec máme. Naštěstí Jan Švejnar občas kandiduje na prezidenta
nebo je ustanoven zachráncem země. Krizový tým ekonomů, v jehož čele nyní stojí,
se dost podobá jednomu úspěšnému pořadu někdejší televize NDR, který se jmeno-
val Ein Kessel Buntes.

Jak se chránit před
věřiteli v pandemii

Vláda řeší důsledky epidemie metodou pokus omyl, dělá chyby a
omlouvá se. Ale nahrává jí jak doba, jež velí k semknutí, tak i chudičká
opoziční alternativa. Doveze tato vlna Andreje Babiše až k volbám?

Miroslav Korecký
komentátor MF DNES

Fórum čtenářů

Diskuse

Velký festival, či
malý seriál? Co
má teď přednost
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Jednooká vláda mezi slepými

Skicář Václava Teichmanna

Vážnost doby nepřeje
přepřahání, spíš semknutí
se, všude ve světě
panující politici posilují.


