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NÁZORY
glosy

Kontrola bankovní poplatky nesníží

Je to trapné,
paní Vondráčková
Helena Vondráčková hodlá žalovat
stát u Evropského soudu pro lidská
práva ve Štrasburku. Důvodem je
to, že český Ústavní soud jí nedal
za pravdu v jejím sporu s Janem
Rejžkem. Hudební kritik se tak
nemusí omlouvat populární zpěvačce za výrok, že za své porevoluční úspěchy vděčí kontaktům
s normalizačními hudebními mafiány, kteří ji v osmdesátých letech
tlačili do televize a do rádií.
Není v tuto chvíli nutné rozebírat
vděčné téma, jak se popovým hvězdám typu Vondráčkové podařilo
úspěšně přežít změnu režimu. Není
ani rozhodující, že se Rejžek za svá,
jistě tvrdá slova už na základě předchozího soudního nařízení omluvil.
Podstatné je to, že dvůr vyšší
instance verdikt zrušil. Ústavní
soud vycházel z toho, že paní Vondráčková se může proti obecným
nařčením kdykoli v médiích snadno
ohradit. Přesně takhle to totiž
chodí ve Štrasburku, v USA a všude
tam, kde se ctí svoboda slova.
Helena Vondráčková ve vleku
svého manžela Martina Michala,
který se v poslední době soudí se
vším a se všemi, šlápla vedle.
Nejenže ztrapňuje sebe, ale může
otrávit i mnoho svých příznivců.
Těch, kteří ji živí. Aby dlouhá noc
brzy neskončila.
(lh)

Lidovci pro svůj lid
Lidovecký poslanec Jiří Karas přišel loni s myšlenkou, která vzbudila vlnu bouřlivých reakcí. Bezdětní
by prý měli platit vyšší daně. Vedení strany se tehdy od jeho názoru
distancovalo. Uběhl nějaký čas
a nápad je tady znovu. Jen v poněkud jiném balení. Ti, kteří vychovávají děti, by prý měli být v příspěvcích na důchod zvýhodněni před
bezdětnými. Tentokrát s ním přišel
přímo předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek.
Blíží se volby (tu a tam se dokonce hovoří o předčasných) a rodiny
s ratolestmi by mohl příslib nižších
odvodů vlákat mezi lidovecké voliče.
Bezdětní se navíc tolik nenaštvou,
protože oni přece nebudou platit
víc, jen se jim vyhne zvýhodnění.
O původní myšlence poslance
Karase lze diskutovat, lze s ní
dokonce hodně nesouhlasit, nelze
jí však upřít průhlednost. Naproti
tomu současný lidovecký návrh je
až příliš lidový. Zakamuflovaný
a populistický.
(ac)

Ano, poplatky se zdají vysoké. Ale
co s tím můžeme dělat? Začneme
bankám diktovat jejich výši? Ta doba
už dávno minula. Chce snad ČOI
obvinit banky z umělého předražování služeb? Ale jak jim to dokáže?
V zemi jich už působí desítky, konkurence je tu pořádná. Kdyby tu byl prostor pro snížení poplatků, určitě by se
mezi více jak třiceti línými kapry
v rybníce našla štika, která
by srazila poplatky a přetáhla zákazníky. Zatím se ale
Kdyby tu byl prostor pro
nic takového neděje.
Ceny se prý liší jen minisnížení poplatků, určitě by
málně, což vyvolává podezření z nějaké nekalé
se našla štika, která by je
dohody mezi bankami.
srazila a přetáhla zákazníky. Bylo by to možné, kdyby
jich tu bylo jen pár. Ale
u nás jich dnes funguje příliš mnoho na nějakou kartelovou
zaly jako solidní podnikatel. Co si slidohodu. Podezření tu však budou
bovat od dalších kontrol?
vždy, dokud se bude v médiích propíMohou snad kontroloři doufat, že
rat, že možná předražují své služby.
banky nachytají stejnými fintami, na
ČOI si možná s chutí zahraje roli
jaké lapají nepoctivé číšníky, pumpaře
ochránce drobných klientů a politici
a trhovce? Bankéře stěží dostanete na
se při té příležitosti jistě rádi blýsknou
to, že na účet připsal dvě čárky nebo že
v televizi. ■
ředí vodou. Kontroloři vědí, že bankéře za ruku jen tak nechytíš, a tak je zají(Rozhovor se šéfem ČOI přinesl
mají hlavně ony nešťastné poplatky.
Profit č. 12/2005).
ci stěžují, že musí platit i za to, co
nechtějí, a že je banky špatně informují, pak je správné, že ČOI na stížnosti reaguje. Úspěch ale není zaručen. Vloni se ve finančním sektoru
kontrolovalo 149 reklam a nabídek na
spotřebitelský úvěr, a závady se našly
jen u jedenácti z nich. Jinde přitom
ČOI odhalí porušení zákona u každého třetího případu. Banky se tedy uká-
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Č

eská obchodní inspekce se připravuje na kontrolu v bankách. Lidé
si stěžují na výši poplatků a jejich
dojem potvrzuje analýza, která srovnala tuzemské banky s těmi v Evropské unii. Ty české jsou prý dražší než
v některých okolních zemích a zdejší
ceny se blíží cenám v Rakousku a Německu. Pozornost ČOI si banky vysloužily
poté, co vloni zdražily Česká
spořitelna a ČSOB, od počátku roku se pak přidaly
Komerční banka, Živnostenská banka i Raiffeisenbank. Obchodní inspekce
proto prověří jejich chování
a pokud pojme podezření,
začne provádět kontroly.
Po efektním zásahu inspektorů
proti povánočním slevám v supermarketech by to byl v krátké době druhý
zátah proti velkým firmám ve prospěch drobných zákazníků. Ministr
průmyslu Milan Urban se díky kampani blýskl v záři televizních reflektorů. Nabízí se otázka, co si slibuje od
kontroly v bankách. Pokud si zákazní-

Jiná čísla před rizikem neochrání
schránky. Marketingové akce, které
končí předáním databáze s vaším jménem, přitom začínají nenápadně. Dotazem, zda máte chvíli čas a můžete
odpovědět na některé otázky. Právě při
nich můžete lehkomyslně a zcela zdarma poskytnout spoustu cenných osobních informací někomu, o kom nevíte
vůbec nic.
Osobní údaje jsou čím dál
cennější tím, jak postupuje rozvoj
informačních technologií. Získané
soubory dat lze nejen velmi dobře
prodat, ale – co je mnohem nebezpečnější – také propojit s kteroukoli jinou databází.
A získat tak plastický obráZískané soubory dat lze
zek o tom, kdo jste, jaké
máte záliby, jaký majetek
nejen velmi dobře prodat,
a na čem vám hodně záleží.
ale – také propojit
Rodné číslo je z tohoto
pohledu citlivější údaj než
s kteroukoli jinou databází. mnohé jiné. Identifikuje vás
zcela přesně. Až na výjimky
způsobené chybou matrikáře
ho totiž nemá žádná další osoba. Jako
při schvalování jiné právní normy. Přítakové si zaslouží zvláštní nebo řekněslušný pozměňovací návrh odklepli
me větší ochranu. Nový anonymní
v rámci zákona o daních, a to bez jakéidentifikátor by ji mohl přinést.
koli diskuze a zjištění názoru veřejK čemu ale bude dobrý, pokud by – tak
nosti nebo odborníků.
jako rodné číslo – figuroval i ve veřejně
Proč by mělo lidem vadit, že tak
přístupném katastru nebo na všech
často někam vepisují rodné číslo?
dokladech a účtech živnostníků? ■
Stačí připomenout přeplněné poštovní
rejstříku nebo z katastru nemovitostí
(což jsou veřejně přístupné dokumenty), ale také například z kterékoli
obchodní smlouvy živnostníků.
Příklad živnostníků přitom není ani
tak starý. Zákonodárci se jimi v souvislosti s ochranou osobních údajů
zabývali vloni, protože hrozilo, že by
se identifikační číslo živnosti – známé
DIČ, které obsahuje celé rodné číslo –
dostalo do rozporu s nově přijatým
zákonem o evidenci obyvatelstva. Aby
tento rozpor včas odstranili, využili
českou specialitu – problém spláchli

BLANKA RŮŽIČKOVÁ

V

láda schválila záměr ministra
informatiky na náhradu rodného
čísla něčím, co bude zcela anonymní a méně intimní. Návrh na nový
„identifikátor“ je z pohledu ochrany
osobních dat poměrně logický. Nejde
o to, aby se průvodčí ve vlaku ze slevové karty nebo kdokoli jiný z internetu
nedozvěděl, kolik je vám let. Princip
ochrany osobních dat má větší ambice. Má občanům zajistit právo na soukromí. Tuto ochranu v Česku ostatně
deklaruje ústava a také
Listina základních práv
a svobod.
Nový, anonymnější identifikátor by zřejmě mohl
soukromí českých občanů
chránit lépe než dosavadní
rodné číslo. Sám o sobě
však nedokáže nic. O tom,
jak se s ním bude nakládat
čili jaké zákonné ochrany se
mu dostane, rozhodnou čeští politici.
A ti zatím příliš důslední nebyli.
Zákon o ochraně osobních dat platí
v Česku teprve pět let, ale pro dosavadní identifikátor – rodné číslo, už politici stačili stanovit spoustu výjimek.
Jiný, zvláštní zákon tak umožňuje, aby
si ho kdokoli opsal nejen z obchodního

p r of i t 1 3

22

29. 3. 2005

