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Doktoř Fřemr byl něko|ik |et soudcem Mezinářodního trestního
třibuná|u osN pro Rwandu, kteřý síd|í v Tanzánii. soudi| tam tři

případy mužů, kteří mě|i podí| na řwandské genocidě. r

ó

šimIiste si, že Ýglánípo obnově třes-
tu smrtiu nás neutichá?
s tlestem smlti mě často spojují,

plotože jsem vyhlašoval poslední lozSu.
dek smrti. UŽ byl dokonce stanoven termín
poplavy. Nakonec k ní naštěstí nedošlo '
díky zrušení tohoto trestu. Pochopitelně
si všÍmám toho Volání po obnově tÍestu
smIti' sleduji průZkumy Veřejného minění
aVidím, Že početjeho zastánců klesá. Je to
podle mě výÍaz humanizace a nalůstající
Vyspělosti společnosti. Algumentem plo
uzákoněnÍ tlestu smlti bylo, že údajně
odradí potenciální pachatele od těch ne,i.
blutálnějších deliktů. Měl jsem s nimÍ co
do cinén í a můŽu Vá\ uiisI iL. Že tihle Vrazi
ve chvíli páchání Vůbec nebrali v úvahu
přÍpadný trest' A da]šÍ s|alistiLy iika'ji. Že
existence tlestu smrti nesníží počet nej-
těžších zločinů' Naše společnost by měla
mÍt na to, aby se povzneslavýš a nesníŽila
se tou odplatou na úIoveňvÍaha.

Jeden z aÍgumentů přotitrestu smrtije Íizi.
ko justičního omy|u. Víte o nějakém přípa-
du, kdyje podezření, že k němu doš|o?
Je to velmi osobní pocit, ale mám ho. Jde
o popravenou olgu Hepnarovou' která na.
jela na tramvajový ostrůvek a zabila osm
lidí. studovaljsem její spis a viděl, že osud
téhle mladé ženybyl ZVIáštní, zjevně měla
špatný vztah s matkou, coŽ jí předurčilo
k nenávisti ke společnosti. Fakt ie, že ten
čin byl hrůzný dokonale promyšlený ale
i ]ak.'' Naše| isem Ve spisu znalecké po-
sudky' které šly stliktně ploti sobě, jeden
tvrdil, že je příčetná, druhý opak' Nikdo
nepožádal o třetí znalecký posudek, který
by rozhodl, jestli Hepnalová skončí Vpsy-
chiatrické léčebně, nebo na popravišti.
Ze spisu jsem cítil aTmosleru' kterou jsem
do ulčité míry chápal, ale justice neměla
podlehnout té oblovské společenské ob-
jednávce s Hepnarovou Zatočit'

ona přecetoužila po 5m]ti...
Nevím'.. Ihned se přiznala, že nejde o do-
pravní nehodu, to je plavda. Ale Vím Z his-
torek, ktelé mezi námi plávníky kolují, Že
se poplavě fyzicky bránila, vzdorovala -
i přes uklidňující plostředky, ktelé dosta-
ia. Soudce, který musel být u poplavy' se
prýVlátilVšoku.

By|jste nékdy u popravy vy?
Nebyl. Aníjeden ze dvou tlestů smlti, kte-

Ié jsem udělil' nebyl lrykonán, odsouzení
Vocáseki Malý dostali místo toho doŽivotí.
Malý nakonec spácha l sebeVIa Zd u ve \ éZ-
nici. Ale můj nadříZený pŤedseda senátu,
k popravám chodit musel - steině ].ako lé-
kař, prokulátol, ředitel věznice..' DIuhý
den s ním nebyla řeč.

Dostal jste se k největším z|očinům náho-
dou' nebojste právě to Chtě| soudit?
Bylo to moje rozhodnutí, nikoliv náhoda.
snad mě přitahovalo, Že v těch pŤípadech
bylo vŽdyckyjasné, kde je dobro a kde zlo.
A navíc, u vraŽd odjakživa byla a dodneš-
ka,je k dispozici nejkvalitnější součást
policejního sbolu, takzvaná mordpalta'
PřÍpady dokázala uŽ tehdy, v osmdesátých
letech, perfektně vyšetřit, takŽe soudce,
který dostal p|ofesionálně připlavený
spis' měl lehčíúlohu. Ale kdysijsem soudil
i občanskoprávní spory'

Toznamená třeba Íozvod?
Taky a bylo to absuldní. Bylo mi pětadva-
cet a soudil jsem rozvod padesátiletého
muŽe, ktelý si našel milenku. Podle teh.
dejšího zákona jSem se měl pokusit muŽe
usmÍřit s manŽelkou, takŽe jsem mu vy-
světloval smysl manŽelství a ladil, aby měl
rozum, že má děti'AbsuldnÍ.

Je to jen věc věku, nebo i osobnostníGh
rysů, které soudce potřebuje?
obojí. V an8losaském systému se soud-
ci rekrutují Většinou Z osobností, ktelé
uŽ plokázaly odborně i osobnostně, Že
na tunkci soudce mají. Na post vyššího
soudce dosáhnou v pětačtyřiceti padesáti
letech. U nás se soudcem můŽe stát absol-
venl práV po čtyřech pěti letech' kdy pra '

cuie jako asistent soudce nebo soudní če-
katel. Teplve ve chvíli, kdy se sám obleče
do taláIu, se ukáže, jestlinato má' soudce
nepotřebuje jen Znát Zákon, ale musí být
rozhodný a slušný mÍt sebekontrolu, dob-
ře se vyjadřovat. Naplňuje mě optimis-
mem mladá generace, lidl, kteří absolvo-
Vali studium v zahl aníčí, LLmi Cízí jazyky,
studují i cizí litelaturu.. ' Jsou mnohem
lepší, neŽ byla naše generace. Pominula
i nouze o soudce z 90. let, soudcem se sta-
ne jen každý desátý uchazeč. Vidím v tom
šanci českéjustice.

Uje|a vám někdy pusa, když jste soudil
a před vámi stá| odporný z|oduch?

To se nesmí stát a nestalo se mi to. Vy-
vztekám se jinde a iinak. Technik může
být klidně cholerik, vynikající herečka
hysteIka, stlojvůdce nerozhodný sla-
boch, ale soudce musí být skutečná
osobnost. Většina adeptů dnes plochází
psycholo8ickými testy, sám si ovšem kla.
du otáZku, nakolik jsou ty testy průkaz-
ne' protože pod|e mé se slejne aŽ v praxi
projevi, jak nový soudce obstojí. Vidím je
pak' jak někteŤí v jednací síni neunesou
tlak, chovají se arogantně k účastníkům
řízení, někdo je slaboch, oddaluje roz
hodnutí. JenomŽe odvolat soudce ploto,
Že se osobnostně na tu pláci nehodí, je
skoro nemožné.
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coievíc než zákon? coje nad ním?
Vplávním státě, ktelým'isme od roku 1989'

nic a nikdo. I stát je podle Listiny Základ-
ních práv a svobod váZán zákonem' Nic-
méně vidím, že i někteřÍ ústavníčinite]é se
domnívají, že stojí nad Zákonem.

Tím, že sami nedodržuií zákon?
Nejen. Například Ústavní soud něco roz-
hodne a první reakce poslanců je: Co
s tím uděláme? ]ak to obejdeme? Klasi-
kem je v tom pan prezident Klaus' ktelý
například nerespektoval IoZhodnutí Nej-
vyššího správního soudu' že prezident se

musi r yslor it. zda imenuie. nebo neime-
nuje justičního čekatele Petra Langela

soudcem' Václav Klaus verdikt ignoloval,
coŽ má obrovský destruktivní dopad na
společnost. Panprezident Klaus podle mě

VŽdycky trošku tIpěl přeZíIaVým vZtahem
kjustici.

Proievi|o 5e to nejspíš iv ieho poslední
amnestii...
. '. kteÍou bylo bezpochyby záhodno kon-
zultovat s just1čnÍm expertem'

Považujete amnestii za dobÍý nástÍoj,
smysIupIný?
Naopd|' mám ,,ásadnÍ výhrad} \ůči in.
stitutu amnestie, je to pŤeŽitek Ze středo-
réku. r právnlm slá|ě je neúslroiný'.l]iše

ho nalušuje' První věc, kterou amnestie
popírá, je splavedlnost, rovnost lidí před
zákonem. Proč někdo, kdo nastoupí tlest
30' pro\ince a jenom proto. Že ie 20. Výro-
čí vzniku republiky, svůj tlest nevykoná
a půjde domů, zatímco jiný kdo nastoupí
o dva dny později, ho vykoná? Amnestie
k tomu popírá smysl trestního řízení, kdy

ide o to, aby se trestem napravil pachatel,

aby se dostalo satisfakce oběti a aby spo-
lečnostViděla' Že se nevyplatí nedodIŽovat
zákony. Iaký efekt má amnestie? Pochopil
jsem Havlovu amnestii, v zemi vládl étos'
byla tu.naha po cP|onarodnim u\miření'
ZačÍt od nuly, dát šanci i těm, kteří dejme
tomu nejak pochybiIi. l rak myslrm' Žc

FEEž
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idcu prezidenta Ha\.la' ktelého si \'e]ice
t u7inr jaIo \ťlllillo hiIn]cn;.IV' alnnl'.l ie
nenaplnila. Mvs]ím, Že i on sán1 to uznal'
PrV1]í jcho annestie v lednu '90 sc vztaho.
vala na 23 tisíc lidí V Ceskos]or'ensku, ciru.
há, při vzniku Ceské rcpubliky v roce 1993,
uŽ jeD aSi na 107 lidí.

KIausova amnestie osvobodi|a znovu tisíCe
vězňú...
.'' a]e hlavně postrádá ten étos' snr'vsl'
Pan prezident Klaus přcce vždy řÍkal, Že
alnnestic neuznává, a teď clůsiedky jeho
anrnestie zdědí ti, co přijdou po něm. Je
r eiice tLratni'nra!|lic|) na |U||l ll ||| 

'! 
J ná '

obsahujc problernatický čl.lnck 2' kterÝ
se vrm..ká \'iem alnne.Iiim' It..t'p znatr
i Ze s\'ěta' Všcobecnou an.Inestii vvhlašuje

10

iinde \'ětšinou parlanent nebo jiné ko]ek'
ti\'ní těleso' SvěřiÍ takto rozsáhlý zásah do
pláva jednolnu č]o\'ěku, kterÝ tretnusí mít
plávnické l'zdělirní' nemusÍ dbát Žádných
pravidel' lni \'dnešní době připadá jako
]laplostÝ přeŽitek, kteIý nenrťlŽc mít jiDÝ
neŽ negaljv1]í efekt'

Nevnímáte to ijako urážku vaší profesní
prá(e, když se takh|e náhIe a bez vysvětIení
ukončí letité vyšetřování?
Nad to se lrlilsí \'všctri)vatel nebo soudce
povznÓst, ]]rotoŽe se to stává i u milostí'
Je to prostě nronentálně sotlčást našeho
prál.ního řírdu.

Jakýie pod|e vás vztah mezizákonem a mo-
rá|kou? Jednou jsem 5e zeptaIa Viktora Ko.

ženého, Co ie moÍá|ka, a on odpovědě|, že
zákon a morá|ka je přo néi totéž. Když jsem
v Ázerbájdžánu. Ctím jeho zákony. tedy
imoÍá|ku, řek|.
To je abso]utně air-rorr1lní. Pak b'Y museL
morálně pl.ijmout i norinlberské zákon1.,
které byly ]e8álně pelÍ.oktní, ale naplos.
Ill iInolJln'' In. co itl.á \ iLtor KoŽetrr',L'
1třiztta|' IrizL'IlÍ1.| \pUIl\'Ilo\liI LIlo! d Il l

se le8álnč, a]e Vedle toho si můžu dě]at,
co chci' Veškelý obsah nrlrálky dil žád-
nóho zákona nedostaneme' ]ak rrzákot-tit,
7p I'lt\rim iall mladrl -r'drrour r rramtaji
staIou paní? Pozdravit' poděko\'at' ne]hat?
To vedc jen k tomu, že sptllečnost je zahI-
cplra /Jknr\. Inr rr.ndenr i rrl'ravoq6l ; 

'tsté|Y života' kde bv se lidó měli řídit mo-
Iá1kou'
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,,Doslova mě os|niI soudce' kteréhoisem vidě| při jednom soudním pře|íčeni.
By|a to detektivka, divade|ní drama, kázánív koste|e. Kdyžisem Ve čtvrtáku
našel na nástěn(e, že městský soud h|edá zájemCe o soqdníčekate|e' zkusi|
jsem to. vybÍa|jsem si dobře'ješté dnes 5e ráno těším do prác€.''

zatímCo ideá|je?
opačný Aby lidé Iespektovali zákon ne
proto, že jeho porušením jim hrozí sank-
ce' a|e proto' Že ren Zákon po\aŽuií Za

splávný A ono se to stáVá: Lidé se chovají
v souladu se ,,Zákoneď., aníž by tušili, Že

Žádný zákon la jejich chování není. Mys.
lím, že bychom se měli soustředit na zlep-
šování molálky a mravů spíš než zákonů.
Líbí se mi myšlenka Tomáše Bati, kterou
rek| v roce 1932, V době krize: ''To. Čemu
jsme ZVykli říkaI hospodáiská krize' je

jiné jméno plo mlavní bídu. Mravní bída

'e 

příčina, hospodáŤský úpadek je násle-
dek.. ' Nepotřebujeme Žádných geniálních
obratů a kombinací. Potřebuieme mravni
stanoviska k Iidem. kpráci a veřeinemu
majetku..."

To je případný příklad, jsme znovu v klizi.
Udá|ostise dějí v nějakém kruhu. Kdyžjsem
šla nedávno z premiéry fi|mu vrahem z po-
vo|ání o Karlu Vašovi, z|očinci, kteÍý unik|
potrestání' říka|ajs€m si: Jakje to podobné
dnešku. Vyve fi|mu vystupujete.
PIávo není' bohužel, všemocné. U KaI'
la Vaše to byl netypický pIáVní problém,
nezjistilo se, zda Za tím nebyl zlý úmysl
právníků. Jsou bohuŽel případy, na které
je spravedlnost krátká. Užie to hodně dáv-
no, kdyjsem řešil případ, na ktelý myslím
dodneška: Jako odvolací soudce jsem mu-
sel potvldit Zprošťuiící rozsudek člověka,
o ktelém jsem byl na 99 procent přesvěd-
čen, že tu vraždu spáchal' Ale nebylo to
sto pÍocent! Když jsem rozsudek vyhla-
šoval, sledoval jsem reakci toho podezře-
lého a on nehnul blvou, žádný plojev
úlevy. Moji stalší kolegové vždycky říkali,
že v pochybnostech je lepší zpÍostit deset
\ inných neŽ odsoudit jediného ne!inné-
ho a to byl tento případ. Bude mě tlápit

l9-P,r._B9_9F!_r_ fF-E-ryt_B _ _ _ _ _ _ -

I Narodil se 8. ll. 1957 v Prcze,

I Roku t98o absolvoval
Právni(kou íaku|tu UK v Praze'

l 1981-8z by| čekate|em
Městského soudu v Praze' pak
soudcem obvodního soudu
pro Prahu 4, Městského soudu
v PÍaze (1986-88) a VrChního
soudu v Přaze (l989-2003). od
roku 2004 jé 5oud(em tÍestního
ko|egia Ne|vyššího soudu (R.

! zooe-zoog a uoto-u otz
soudce ad Iitem (pÍa(uje na
konkrétním případu) tr€stního
tribunálu osN přo RWandu.

l od 1. března 2013 soud(em
Mezinárodního trestního soudu
v Haagu, mandát by mě|skončit
v ro(e 2021.

l Je ženatý má dvě děti.

do smlti, i kdyŽ Vím, Že jsem vté chvíli ne-
mohl postupovatjinak.

Vy mys|íte, že je dnes plávní 5ituace lepší'
než když 5e soudi| Ka]e| Vaš' Což není tak
dlouho?
Poslední tři čtyři lokyie Všechno tlanspa-
Ientnější' toho jste si musela všimnout vy
i ostatní' Našla se odvaha soudit i vysoce
postavené lidi,velmi si vážím svobody slo-
va, považuju svobodná média za největší
porevolrrční výdobytek. objevila spoustu
aféI' kteÍé byjinak nevyšly na světlo světa.
K tomu parii i nlm o Ka rlu Vasovi - (en sice
unikl právnímu postihu, ale společnostho
díky filmu společensky odsoudÍ, což může
být víc než soudníVeldikt.

Jaké případy, kromě toho vÍaha-nevraha,
vám zůstáVaiív paměti?
Nezapomenu na žádný - iako neni ma-
|ých roli. nenÍ malých přlpadů' KdyŽjsem
soudil svůj plvní případ' byl to recidivis-
ta, patnáctkIát odsouzený pro krádeže,
já jsem mu tehdy ukládal tlest jeden lok
odnětí svobodý bušilo mně srdce a on zů-
staI v naprostém k]idu' Srdce mi dnes už
nebuší, ale občas si vzpomenu na případy
netypické.

Třeba na...
... Pavla opočenského' kterýpři sebeobla.
ně usmrtil mladého muŽe, kdyŽ ho ohro-
Žova| na zivoÍě ' ZdůVodniIi 

'sme. 

Že je ne-
vinný pÍotože byl ohložen na Životě a měl
plávo zabít toho, kdo ho ohrožoval. Zají-
mavý z úplně jiného důvodu, byl případ
komunistického funkcionáŤe Karla Hoff-
manna, který v roce 1968 Vypnul IoZhlas,
aby usnadnil dezo entaci obyvatelstva
a Zmenšil odpol proti invazi. odsoudili
jsmehozasabo|áŽ.AIevprůbehu řizeníse
choval pro mě pŤekvapívě. Takový souze-
nýAlois Grebeníček plotahoval řízení, jak
se dalo, aby spravedlnost nenašla reáIné
vyústění' Kalel Hoffmann, přestoŽe tlpěl
vážným srdečním onemocněním, mohl
q/uŽit své Zd ravot n í prob|émy, ce|é řizen í
absolvoval bez obstrukce a hned po od-
souzení nastoupil do výkonu tÍestu, žád-
né oddalování, iak to dneska dělá skolo
každý. ]eho tIestná činnost mi sympatická
nebyla, ale tímhle u mne získal respekt.
Další byli manželé Stodolovi. Celý život
jsem se věnoval agendě těŽkých Zločinů

11
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z Haagu by se
mě| mezinářodní
soud(e Robeřt
Fřeqlř v]átit na!.. -- náš Nejvyšší
so,qÉ kde , ::

má doživotrií
mandát.

a myslelsi, Že mě hned tak něco nelozho-
dí. Tihle Stodolovi ano' VIaŽdili kvůli páI
korunám, velice brutálně a zaměřovali se
na důchodce. t po d|ouhole|e Jlra\imi pii
čtení spisu běhalmrázpo zádech.

cojsou takoví stodo|ovi protitomu, Cojste
vidě|ve Rwandě?
Ty delikty genocidyjsem viděl po patnácti
letech uŽ,,ien.. na fotogIafiÍch' A Z,Íistiljsem
plo mě překvapivou věc: Afrika se na tyto
zločiny dívá jinak než myv Evropě. Lidský
Živol V qfrice má niŽŠi cenu. neŽ ji r n ímá-
me mý Jsou neustále vystaveni nemocím,
nákazám' Ú m rlnost je lam v1Šší. \ás po.
chopitelně šoku].í statisíce obětí, ale ně-
kIeří mislníTím zdaleka nebyIi pobouřeni
jako já. Mě šokovala i jiná Věc. Těch hrůz
se dopustili lidé, kteří předtím žili dvacet
letvklidu, dopustili sejich na svých přáte-
lích, dokonce na příbuzných. Byli pod ob
rovským vlivem médií, hlavně Íádií, ktelá
je tak masírovala, že popadli mačety a šli
zmasaklovat lidi, se kterými chodili dva.
cet let napivo. Hutuovéjako součástplánu
genocidy znásilňovali Ženy..' I to jsme vy-
šetřovali a soudili.

MuseIjste 5e naučit místníjazyk?
Kvůli výslechům ne, ty plobíhají v ang-
Iičtiné nebo flancouziriné a tlumoČi se.
Rwandský tribunál ale sídlil v sousední

... soud(e Robelt Fremr je muž,
kteÍý se nenechá překvapit.
seš|ijsme se Íáno V pražské
MeetFaCtory, kdejsem ho pár
dnů předtím potkaIa 5jeho
ženou při projekci fi|mu Vrahem
z povolání; Utrpení soudCe
KarIa Vaš€. Jenže tentokrát byIo
zavřeno, venku |ezavo' mrz|o.
sedI si tedy v e|egantním čeřném
ob|eku, bí|é košiIia decentní
kravatě ke mně do auta,já se
ptaIa, on svou přávnickou řečí
5 třo(hou brněnského přízvuku
odpovída|. oba jsme se dívaIi
dopředu,jako bychom je|i po
nekonečné dá|nici. By|a to přo
ná5 oba nouzová premiéřa.

Tanzánii' kde se m|uri svahilsky a tu
jsem se aspoň v základech naučit musel
plo běžný život. Nikde v obchodech ne-
jsou pevné ceny, coŽ Znamená, že v mo
mentě, kdy]'sem vstoupil do obchodu, pro-
davač'..

... zdvojnásobiI Ceny?
zdesetinásobill Pochopil ].sem to hned,
když isem si šel koupit zrcátko, abych se
mohl oholit, a cenujsem nakonec usmlou-
val - nadsadil ji osmdesátklát. V Tanzá-
nii mají výraz plo bílou tVář _ mzungu -,
což současně Znamená něco jako ,,kafka'.,
oběť kšeftu. V momentě, kdy jsem na ně
promluvil svahilsky, mě blali Za místního
a ceny byly příkře odlišné'

Ted' nakročujete do nové kařiéry - za pář
dní na vás čekají u Mezinárodního třestní-
ho soudu v Haagu. Téšívás tah|e ve|mi přes-
tižnípoziCe?
To neníien mů,i úspěch, zasloužila se o něj
i česká dip|omacie. le to opravdu nejvyŠ.
ší moŽný post V tlestním soudnictví. Ale
vedle toho jsou velmi Významné i posty
u Soudního dvora EVIopské unie, Evlop-
ského soudu pro lidskápláva, kdejsou také
Ceši. 

'eden 
z lozdílů je v tom, že u Všech

těchto institucí].e dané, že vněm má Česká
repub|iLa sveho Zástupce' Tam. kde zaČí-
nám placovat].á, nic takového nikdo nega-
Iantuje. Je tu osmnáct soudců ze 121 zemí
amůŽe to být kdokoliv, odkudkoliv'

Čím v Haagu začnete?
Bude se volit kancléř soudu a předtín se
s každým z deseti kandidátů na tuto dů-
leŽitou pozici musí kaŽdý soudce setkat.
Pak uŽ bych me| zasednout do dvou sená-
tů současně, dopoledne jeden, odpoledne
druhýpřípad'

Těšíte s€?
Těším i netěším. Trošku mě zklamalo, Že
Většina placovníků toho soudu má před
stavu, Že soud je bez chyby, že jeho per-
spektiva je jasná, cítil jsem atmosféIu se-
beuspokojeni. která pod|e mého názoru
není na místě.

Minimá|ně pÍoto, že č|eny toho p|anetární.
ho, ce|osvětového tÍestního soudu nejsou
nejmocnější země světa. Jaký to má pak
smysl?
To Íe praVe Íedna Z obrovslých slabin. fer-
mín planetární jsem nikde neslyšel, ale
myslÍm, žeje výstiŽný Myšlenka zaklada-
telůje, že chtějíjednou provŽdy skoncovat
s beztlestností různých diktátorů, pa-
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chatelů nejrůznějších tlestních činů proti
lidskosti, genocidy, válečných Zločinů. Je
tu tedy soud, který nezasedá případ od
případu na základě rozhodnutí osN' když
se něco stlašného stané ve Rwandě nebo
V ]ugo\lávii. a|e soud. klerý bude o|.amŽi-
tě, zítIaschopen zahájit tIestní stíhánÍko.
hokoli na světě. Představa je, že ten soud
bude univelzální, Že poklyje celýsvět'

Jenže?
Zati]'Í]. me MezináÍodní tlestní soud 121

členů, kteří podepsali ieho Římský statut.
chybí ti neivětší: USA, Čína, Rusko, lndie

adalších68 států' BeZvelmocí, které Zatím
za.újimaji TezeTvoýaný p ostoi' nemůŽe mít
soudkredit.

Napřík|ad proč?
Ie to dost komp|ilo!ané, řeknu vám jen
příklad. I státy, které nejsou členy MeZi-
národního tlestního soudu, ho můžou
ovlivňovat prostřednictvím IeZoluce Rady
bezpečnosti osN. Jednak jednoduše roz-
hodnou, Že někoho ''předhodí.. naŠemu
soudu _ například USA dosáhly toho, že
nám předloŽily případ Kaddáfího a Lybie

, ale také odmítnou, což prosadilo v oSN

Ru.Lo a ČÍna \ pÍípade 5ýrie' pÍe:toze je
to sÍovnatelná situace s Lybií. střetává se
politika a splavedlnost, cožje špatně

Mys|íte, žeje možné, abyste 5e ivý dihod-
ný planetáÍní soudCe, 5tal v]ahem?
Viděl jsem spoustu případů, kdy slušní
lidé selhali v jedné Vteřině' KdyŽ třeba
muž přijde domů a vídí, že jeho manŽelka
ie mu nevěrná sjeho kamaládem, zatemní
se mu mysl a zavraždí. Nevím, něco tako-
reho můŽe být ive mně' V kazdem z ná'
je Jekyll a Hyde' ale 99,99 procenta lidí je
schopno toho Hydav sobě potlačit' .

komeÍčílí prezentac€

ll s . , , E ,ÉNa lnvest0vanl 5á L
nxŽ zaČíy.xa$í ewykmt
České domácnosti se zajímají o to, jak nejlépe zhodnotí své

úsp or y v četně iny e stov óni.
Investice stále budí u některých Iidí obavy,
které Většinou VyplýVajÍ spiše Z nezna|ost
této možnosti Zhodnocování peněZ. RůZné
druhy investčních produktů přitom řada
IidíVyUŽíVá a mnohdy si to ani neuvědomu-
je' MeZi né pat.| 1ap1 ZiVol1 oojišIe1l'
Přesto se bankéř často setkáVajis otáZkou,
jak Zhodnotlt peníze a 50učasně udrŽet
lnVestici V re]at Vnírn bezpečí' \,4íru rizika
samozřejmě VnÍmá kaŽdý č|ověk jinak, a|e

Akciový koš Íondu optimum Fund ČsoB Potravin a nápojů 3

55 ti*
:,ii|í.;:.1. 11.] i'/ .

(Nesl|é. Uni|evel' Hei;z,
Kellog, Danone)

srye.
I'i:i;-'1.'ir.:

(Coca Co a, Pepsi, Bemy
Co]ntíeau)

Hodnota lnvest ce a příiem z ní n,]ohou V čase ko|ísat' Fond opt murn Fund cSoB Potrav n a nápojŮ 3

posk\,'tuje ochranu invest]ce Ve !47ši 95 % investované částky' Za]jštění hodnoty V oŽené nvestice a !4i-

nosu se Váže se dn spJatnost fondu (den odkoupení podí|ů od investorů př zán kU fondu) s tirn' Že

pokud nedo de ke sp|nění záVazkŮ protistran a \,^/davate ů (em tentů) d|uhopisů držených V poťtfo iU

fondu' vyp|acená částka rnůže bf niŽší než hodnota V|oŽené investce' KaŽdá nve5tce obsahUje rziko
odvÚejícíse od]ejího charakte|u' Podrobné nforrnace Včetně informacío pop|atcích a rlz cích na]eznete

V dokumentu KiíČoVé nÍormace pro íhvestory a/nebo V prospektu Íondu na

e5x

odborníci povaŽu]í ]nvestlci do podí|ových
Íondů za jednu Z nejrozumnějších, a to
pro VetŠirJ stiadate|]' DůVod Je orosty _

na rozdí| od nákupU akc]í konkrétních fi-
rg.n 19 ve íordech rilil.o |epe ro,/|o2eno'
NesáZí tot Ž na jednu kartu, a|e investují
do akc]í Více Spo|ečností najednou. PokUd
tedy nastane S tuace, Že se některé Z f rem
dočasně nedaří, nemUsíto Znarnenat Ztrá-
tu pro klienty.

{ {3 '',b
'l:rl'.'á!.. l o ý :-]i.i *-1 ! :i i
(ReynoIds Ameřican INc,
Japan Tobacco INC)

pi.o.OYAin iCt r,t
(AnheuseFBusch InBev, Heineken)

g2 ilia

co od vá5 požaduje typický český k|ient?
\|err .htél m|t na Vybeí dosTalel moznosl '
jak zhodnotit peníze' Zároveň mnozí, t rnéné
Zkušení, \ryŽadují VysokoU pravděpodobnost
u sku, re5p' m nlmá|ní r Ziko' současně poža'
dují moŽnost V|ožit do lybraného nvest čního
produktu menší částku, ko|em 5 t síc korun.
Je ogické, že Všichn klienti h eda]í prodUkty,
u kterých očekáVají zhodnocení v|ožených
prostředků pře\ryšu]ícímíru inflace My se
irn.' dži-e ý'y'jit vsTř|., éť -ž prostiedn|(rv Ť
L.pé(nyc\ 7ě- <Te.yCh.ordi, nebo sra.da'd-
ních otevřených podíových Íondů s možností
investovat do oborů, které jsou d|ouhodobě
z skové. Jako přík ad rnůže sloužit si|né a sta-
bi]ní odvětví potrav n a nápo]ů.

Jsou investice do potřavinářského
průmyslu běžné?
Jedná 5e o jednu z nejzajírnavějších nvestič
ních pří|ežitostí na trhU' ]íst a pít se bude bez
oh edU na světovou ekonomlckou sltuac ' Po.
1'avi1y, n"poje a tdbdI lot Ž oat'. do soo'řFb-
ního uboží, které |idé ne]sou schopni nebo
ochotn Vyřad t ze svých nákupů'
NoVý Íond optin]urn Fund csoB Potravin
a nápo]ů 3, který ]sme pro klienty připra.
Vi]l, tento Íakt zoh|edňuje a nabíŽí účast
ra řospoda.en| J0 ^ad^arodn|ch Io.poróc 

'

o kterých s mys]íme, že jsou svoU kap]tá|ovou
5i]ou odoIně]šÍVůči krizl (např' coca-co a,

He]neken nebo Danone). Týto 5po]ečnost Vy

rábějíaž stovky produktů, které se prodáVají
d05|ova po.e|ém světě' PráVě tato skutečnost
s ibu]e do budoUcna stabiInítrŽby a Ž skovost.

Více informací na|eznete ná webu wÝw'csob.cz.


