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Babiš: Evropa musí vyslat
jasný signál, že je zavřeno
Jan Rovenský
Princip, že migranti jsou na
moři a my se jich musíme
ujmout, je cesta do pekel. Evropa naopak musí vyslat jasný signál, že je zavřeno, řekl v rozhovoru pro Právo premiér a lídr
ANO Andrej Babiš.
■

Vládnete dva měsíce spo-

lečně s ČSSD, jak se vám spolupracuje se soc. dem. a předsedou Janem Hamáčkem?
Je to o jednotlivých ministrech.
Soc. dem. má stále svoji DNA,
stále se snaží něco deklarovat, ale
s panem předsedou se mi spolupracuje dobře. Funguje to.
■ Váš kabinet ale stále není
kompletní, respektive Hamáček sedí v čele resortů vnitra

Platí, že nevezmeme
ani jednoho
ilegálního migranta.
Bezpečnost je pro
mě priorita
a zahraničí. Myslíte si, že europoslanec soc. dem. Poche se
stane ministrem zahraničí?

Myslím si, že ne. Mám pocit,
že na post ministra zahraničí soc.
dem. navrhne jiné jméno. Je to
ale věc pana Hamáčka. Předpokládám, že se to vyřeší v řádu
maximálně dvou měsíců.
Ten stav by neměl trvat dlouho,
protože bude zasedání OSN,
oslavíme 100 let vzniku Československa. Těch povinností je
dost a potřebujeme post obsadit.

■ Poche v rozhovoru pro
Právo řekl, že by ČR mohla
projevit solidaritu s Itálií tím,
že bychom na našem území vyřídili některé žádosti o azyl. Ti
lidé by pak dostali azyl v jiné
zemi nebo by byli repatriováni.
Proč něco takového odmítáte?
Aktivně dělám zahraniční politiku. Proto jsem se na summitu
EU tak zasazoval o to, společně

s maďarským premiérem Orbánem a V4, aby byly kvóty zrušeny, což se podařilo. Scházím se
s evropskými politiky a opakuji
jim náš názor. A ten je, že nám
nikdo nikoho nebude vnucovat
a že Češi budou rozhodovat, kdo
bude u nás žít. To je základ. A teď
bychom se měli angažovat v řešení celoevropské migrace.
(Pokračování na str. 7)

Vobořil dostal
padáka, ujali
se ho piráti
Karolina Brodníčková
Piráti sice nosí nálepku strany, která chce legalizovat drogy,
ale zákon, který pod jejich rukama vzniká, bude mnohem mírnější.

Neměla by přijít
klasická legalizace.
Měla by to být
kontrolovaná
dostupnost
Jindřich Vobořil
Dovolit chtějí uživatelům pěstování pouze omezeného množství konopí, a to za striktních
podmínek.
Spolupracovat na jeho přípravě chtějí i s bývalým vládním
koordinátorem protidrogové po-

litiky a členem ODS Jindřichem
Vobořilem. Premiér Andrej Babiš (ANO) několikrát Vobořila
kritizoval a tím ho znechutil.
Vobořil pak z funkce odešel. Šéf
pirátů Ivan Bartoš řekl, že Babiš
ho z funkce „vyštípal“.
Vobořil se v otázce legalizace
konopí drží zpátky, domnívá se,
že není možné, aby se droga
mohla prodávat volně bez kontroly.
„Neměla by přijít klasická legalizace. Měla by to být kontrolovaná dostupnost,“ poznamenal
Vobořil s tím, že by marihuana
neměla být využívána komerčně
jako alkohol nebo tabák.
S piráty by si mohl ve věci rozumět. Ani oni totiž nechtějí
v chystaném zákoně dostát zcela
slovům ze svého programu „obchod s drogami bude legalizován a zdaněn“.
(Pokračování na str. 2)
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ROZLOUČENÍ S NEJMLADŠÍM HRDINOU. V kostele Panny Marie Růžencové v Plzni se včera rozloučily s Patrikem Štěpánkem
asi tři stovky lidí. Byl nejmladším z trojice českých vojáků, které 5. srpna zabil v Afghánistánu sebevražedný atentátník. Více na str. 3

Ministryně Nováková se zbavuje podnikání jen pomalu
Adéla Jelínková
Na konci července uplynula
čerstvé ministryni průmyslu
a obchodu Martě Novákové (za
ANO) třicetidenní lhůta k tomu, aby se zbavila funkcí ve
statutárních orgánech svých
čtyř společností, které vlastní.

Ukládá jí to zákon o střetu zájmů.
Jak zjistilo Právo z obchodního rejstříku, zatím tak učinila
pouze ve třech případech, kdy jí
v čele představenstva či na pozici jednatelky nahradil její syn
Jiří Novák.
Ve čtvrté firmě Sluno Corpo-

ration zůstává i měsíc a půl po
svém jmenování jednatelkou.
Mohla se tak dopustit přestupku, za který jí hrozí až čtvrtmiliónová sankce.
Podle její mluvčí Štěpánky
Filipové ale i tento post Nováková řeší. Společnost navíc prý nevyvíjí žádnou činnost. Činnost

firmy ale nemá na možný přestupek žádný vliv.
„Ministryně na funkci jednatelky rezignovala a svolala valnou hromadu za účelem likvidace firmy. Zánik funkce se odvíjí od těchto procesů,“ poznamenala pro Právo ve čtvrtek Filipová.

Ani o svolání valné hromady
a jejích výsledcích ale obchodní
rejstřík neinformuje. Poslední
dokument byl do systému přidán před třemi dny.
Českému rozhlasu Nováková
tvrdila, že valnou hromadu svolala 31. července.
Právu ale ministryně milio-

nářka, která před nástupem na
ministerstvo působila jako viceprezidentka Hospodářské komory a prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu České
republiky, na podrobné otázky
týkající se jejího podnikání nereagovala.
(Pokračování na str. 4)

Dvě třetiny energie ze solárů rodinným domům utečou
Martin Procházka
Dvě třetiny elektřiny, které lidé v rodinných domech vyrobí
prostřednictvím fotovoltaik na
střeše, zmizí bez užitku v přenosové síti v případě, že rodiny
nemají zároveň bateriové úložiště.
„Podle Solární asociace 64 %
energie z fotovoltaiky bez aku-

mulace přeteče bez užitku do
sítě. Rozvoj bateriových a jiných
akumulačních systémů je tedy
i v zájmu provozovatelů distribuční a přenosové sítě,“ řekl
Právu výkonný ředitel asociace
pro akumulaci a baterie Aku-Bat CZ Jan Fousek.
Podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže jsou v současnosti
v České republice instalovány

Rozvoj bateriových
a jiných akumulačních
systémů je v zájmu
všech
Jan Fousek, Aku-Bat
solární panely na přibližně 20
tisících domech. „Toto číslo
v následujících letech bude

rychle stoupat. Pomalu přichází
doba, kdy většina nových domů
již bude mít na střeše solární
elektrárnu,“ řekl Právu Kříž.
I podle Fouska se dá očekávat
to, že ve většině nových rodinných domů by v nejbližších letech mohla být instalována malá
bateriová úložiště. Ta ukládají
elektřinu vyrobenou z fotovoltaiky na střeše, kterou lze po-

tom využít v případě skutečné
potřeby domácnosti. Podle Aku-Bat by se do pěti let mohly
v České republice postavit bateriová úložiště s kapacitou desítek megawattů.
„Rozhodně očekávám, že většina nových instalací fotovoltaiky na střechy rodinných domů
bude již rovnou spojena s akumulací energie. V budoucnu bu-

de, i v závislosti na rozvoji chytrých sítí, toto vše spojeno s čistou mobilitou a celkově
rozvojem chytré domácnosti,“
doplnil Fousek.
(Pokračování na str. 5)

