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PRAHA ČSSD prosadila jako ná-
městka na ministerstvo dopravy
spadající pod hnutí ANO nestraní-
ka Kamila Rudoleckého. MF DNES
zjistila, že tento úředník sehrál
před deseti lety významnou roli
při nevýhodném prodeji státního
podílu v uhelné společnosti OKD.
Jakožto ředitel odboru veřejné

podpory antimonopolního úřadu
totiž podepsal rozhodnutí, v němž
byla hodnota státního podílu v do-
lech vyčíslena na 3,5 miliardy ko-
run. Vláda pak tento dokument vy-
užila jako podklad pro prodej.
Za něj odpovídal tehdejšíminis-

tr financí, dnešní premiér Bohu-
slav Sobotka. Vláda nakonec pro-
dala podíl za 4,1 miliardy korun,
což podle aktuálních zjištění poli-
cie byla příliš nízká cena. A Sobot-
ka se dnes proti kritice za podhod-

nocení OKDbránímimo jiné doku-
mentem Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže (ÚOHS).
Ten sehrál v případu dvojakou

roli. V dubnu 2004 totiž zakázal stá-
tu prodat 45,88procentní podíl
společnosti Karbon Invest za pů-
vodně plánovaných 2,25 miliardy
korun, protože částka byla podle
jeho analýz příliš nízká.
ÚOHS argumentoval údaji dru-

hého zájemce o koupi, společnosti
Penta Finance, která hodnotu po-
dílu vyčíslila na 3,5miliardy. Rudo-
leckým řízený odbor tak v podsta-
tě státu ušetřil téměř 1,5 miliardy
korun, a kdyby tady příběh končil,
byla by jeho úloha jednoznačně
pozitivní. Jenomže prodejem se
po letech začala zabývat protiko-
rupční policie a loni obvinila dva
bývalé náměstky z Fondu národní-

ho majetku, kteří stanovili původ-
ní sumu. Policie se však zaměřila i
na roli ÚOHS, byť z něj nikoho ne-
obvinila. Výrazně podhodnocená
podle jejích zjištění byla i suma 3,5

miliardy a také konečná prodejní
cena. Pozdější posudek ústavuNO-
VOTA totiž spočetl cenu podílu na
10,3 miliardy a společnost Ernst
& Young dokonce na 24 miliard.
Policisté kvůli tomu vyslýchali i Ru-
doleckého. „Vyjádřil jsem se poli-
cii, teď však nechci komentovat ob-
sah své výpovědi,“ říká.
Rudolecký argumentuje tím,

že hodnoty státního podílu v OKD
vycházejí z podkladů, které měl
tenkrát jeho odbor. „V dané době
nebyly k dispozici jiné podklady,
než které jsme zmínili v odůvodně-
ní rozhodnutí. Nebyly jiné posud-
ky, a tak jsme vycházeli z materiá-
lu druhé strany, tedy konkurence,“
řekl MF DNES Rudolecký.
Důrazně odmítl, že by kauza

OKD měla cokoliv společného s
jeho novou pozicí naministerstvu a
s tím, že ho tam dosadila ČSSD. Po-
dobně se vyjádřil i premiér Sobot-
ka. „Jakoukoliv spojitost vylučuji,
neboť jsem až do této chvíle netu-
šil, že rozhodnutí podepsal pan Ru-
dolecký,“ reagoval Sobotka. Podle
něj jde jen o náhodu. Jan Brož
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Podivná privatizace
■ Většinový podíl v uhelných
dolech OKD prodal stát
v 90. letech.

■ 23. března 2004 rozhodla
Špidlova vláda o prodeji zbylých
45,88 % OKD společnosti Karbon
Invest za 2,25 miliardy korun.
Cenu stanovil posudek FNM,
který zřejmě vůbec neodrážel
hodnotu OKD.

■ Antimonopolní úřad prodej
zakázal s tím, že je cena nízká,
a stanovil ji na 3,5 miliardy.

■ 15. září 2004 vláda rozhodla o
privatizaci OKD za 4,1 miliardy.

■ Nový majitel si krátce poté
nechal státní podíl znovu ocenit
a dospěl k sumě 10,3 miliardy.

PRAHA (zt) Mezinárodnímu týmu
lékařů v čele s českými onkology
se podařilo zefektivnit léčbu akut-
ní lymfoblastické leukemie (ALL) u
dětí. Novýmimetodami léčili 5 060
dětí ze čtrnácti zemí světa.
A boj o život nad leukemií vyhrá-

lo 82 procent těchto pacientů. V
Česku je úspěch ještě výraznější:
zcela vyléčit se daří 89
procent dětí.
Přestože je ALL nej-

častějším nádorovým
onemocněním dětí, je-
hož výskyt navíc každo-
ročně mírně stoupá,
řadí se mezi vzácné
choroby. V České re-
publice každý rok léka-
ři objeví leukemii u sed-
mi desítek dětí. Proto
také bylo potřeba spojit síly s další-
mi zeměmi.
„Výsledky léčby se zlepšily, jed-

noduše řečeno, vyléčíme více dětí.
Takže 82 procent dětí, které byly
do léčebné studie zařazeny, žijí
pět let bez známek leukemie a je-
jich šance na vyléčení je téměř sto-
procentní,“ řekl profesor Jan Starý
z 2. lékařské fakulty Univerzity Kar-
lovy a Fakultní nemocnice Motol.
Konkrétně v Česku je úspěch ještě

výraznější a zcela vyléčit se zde
daří devět dětí z deseti. Ještě před
padesáti lety přitom všechny děti s
touto formou leukemie umíraly a v
70. letech se dařilo vyléčit pouhou
pětinu z nich.
V čem spočívá úspěch nové me-

tody, kdyžmedicína nemá k dispo-
zici v posledních třiceti letech žád-

ný nový lék? Lékaři
léčbu zefektivnili díky
úpravě dávkování a
délce léčebných fází.
Léčba dětské leuke-
mie se totiž dělí do
čtyř fází, které se liší
intenzitou a složením
léků – cytostatik, kte-
rá zabíjejí leukemické
buňky.
Onkologové zkou-

šeli u všech dětí prodloužit a zin-
tenzivnit třetí fázi léčby. Zjistili, že
to nevede k lepším výsledkům
u všech pacientů, ale pouze u nejri-
zikovější skupiny. Jejich prognóza
se tím zlepšila. „Zároveň jsme
mohli u méně rizikových případů
snížitmnožství léků a délku třetí lé-
čebné fáze,“ vysvětluje lékař On-
dřej Hrušák. Díky tomu jsou děti
ušetřeny mnoha komplikací a ne-
bezpečných vedlejších účinků.

Památka rozkvete

Koupili zchátralý
zámek a brzy
otevřou unikátní
expozici sklářství
Helena Degerme žila s rodinou
až do 90. let ve Francii, kde opra-
vili jeden zpustlý zámeček. Pak
se přestěhovali do Česka a letos
se pustili do dalšího podobného
díla. Opravují chátrající zámek
ve Světlé nad Sázavou ze 16. sto-
letí, který jimměsto v září proda-
lo. Za těch několik měsíců se
toho stihlo už překvapivě mno-
ho. Už v červnu semá jeho první
část otevřít veřejnosti. V části ba-
rokního zámeckého křídla, kde
se ještě v roce 2011 pohybovalo
asi 500 studentů zemědělské aka-
demie, nyní vzniká ve spoluprá-
ci s místními sklárnami a histori-
ky unikátní expozice mapující
historii evropského, ale i místní-
ho sklářství. „Opravy chceme do-
končit v dubnu, v květnu nain-
stalujeme expozice a od června
je chceme otevřít veřejnosti,“ na-
stínila plány paní Degerme. Ro-
dina by chtěla do roku 2020 svě-
telský zámek zrekonstruovat
kompletně, a to za nejméně sto
milionů korun. Část mají pokrýt
dotace. (jsn)

PRAHA (kop) Exministr spravedlnos-
ti Jiří Pospíšil, jenž opustil ODS, se
brání tlaku, aby rezignoval i na svůj
poslanecký mandát. Před volbami
totiž kandidáti ODS do Sněmovny
podepisovali závazek, že se vzdají
mandátu, když skončí v poslanec-
kém klubu. „Nic takového jsem ale
já nepodepsal,“ řekl Pospíšil.
Dlouhodobě nejoblíbenější

představitel ODS opustil stranu
poté, co na kongresu neobhájil
post místopředsedy. Ve čtvrtek
v ČT řekl, že chce spolupracovat
s poslaneckým klubem TOP 09.
Čestné prohlášení, jak se budou

poslanci ODS chovat, schválila vý-
konná rada strany loni v září. Kan-
didáti do Sněmovnymimo jiné po-
depisovali závazek, že se vzdají
mandátu, pokud skončí jejich člen-
ství v poslaneckémklubuODS. Prá-
vě to se teď stalo Pospíšilovi.
Ten však dokument tehdy nepo-

depsal, protože s ním nesouhlasil,
což patrně manažerovi strany ušlo.
Nový předseda ODS Petr Fiala
nicméně soudí, že Pospíšil má i tak
morální povinnost se pravidly řídit.
„Nikoho nemůžete donutit vzdát se
mandátu. Ale jsoumorální závazky,
sliby, odpovědnost. Morálka se
nedá rozložit jako lego,“ napsal.

Úspěch českých lékařů: nad
leukemií vítězí 89 procent dětí
Proti nemoci zabrala úprava dávkování a délky léčebných fází

Podepsal nízkou cenu za
OKD, nyní je náměstkem

Závazek vzdát se
mandátu jsem
nepodepsal, brání
se Jiří Pospíšil

Novým náměstkem na ministerstvu dopravy je
Kamil Rudolecký, který v minulosti prověřoval
prodej státního podílu v OKD. Jeho podpis je pod
dokumentem, který obsahuje příliš nízkou cenu.

Ještě před
padesáti lety
všechny děti
s akutní
lymfoblastickou
leukemií umíraly.
A v sedmdesátých
letech se dařilo
vyléčit pouhou
pětinu z nich.


