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Počátkem dubna Poslanecká sněmovna 
schválila zákon o kompenzačním bonusu, 
který od té doby byl opakovaně novelizo-
ván a rozšiřován o další okruhy subjektů, 
které budou mít nárok na pomoc. Na prv-
ní pohled ušlechtilý záměr má ale jeden 
velký háček: nenasytná vláda sahá pro 
peníze určené na kompenzace do samo-
správných rozpočtů.

Po vypuknutí pandemie koronovaviru se 
spousta lidí ocitla ze dne na den ve velmi 
těžké a složité situaci, kdy potřebovali fi -
nanční pomoc. Byli mezi nimi i drobní 
podnikatelé. Vláda se rozhoupala a po ně-

kolika týdnech předložila do Poslanecké 
sněmovny návrh zákona o kompenzač-
ním bonusu, který má pomoci OSVČ. 
Záměr je to sám o sobě chvályhodný a je 
s ním možné jen souhlasit. Co ale notně 
pokulhává, je provedení, kdy na se pro-
středky určené na kompenzace seberou 
obcím a krajům. O tom, že to není úplně 
košer, svědčí skutečnost, že se touto zásad-
ní informací paní ministryně Schillerová 
zapomněla pochlubit i v důvodové zprá-
vě k zákonu… Náhoda? Nemyslím si. Ne-
choďme kolem horké koše, spíš šlo o pod-
raz na samosprávu.

Pokračování na straně 2

Kontaktujte nás!
www.starostove.cz,
facebook.com/starostove

STANOVINY
PŘÍLOHA 
PRO KRAJSKÉ 
VOLBY 2020
Vážené čtenářky a čtenáři našich 
Staňáckých listů,
až se rozhodnete otočit list a ponořit se 
do textů o činnosti zástupců hnutí STAN 
zjistíte, že aktuální číslo je svým obsahem 
poněkud delší, než jste zvyklí. Je to dáno 
tím, že se blíží letošní krajské volby a my 
jsme si pro vás přichystali speciální 
přílohu. A ne jednu ale rovnou dvě.

Po pravidelných informacích o aktuálním 
dění v české politice naleznete přílohu 
věnovanou osobnostem, které jsou lídry 
hnutí pro podzimní krajské volby. Dozvíte 
se, kdo jsou ti lidé, vyslaní do boje o pozice 
hejtmanů.

Druhá příloha je věnovaná celostátnímu 
programu hnutí STAN pro krajské volby 
2020. Byť každý kraj je svým způsobem 
specifi cký a jeho občany trápí odlišné 
problémy, představujeme priority, které 
jsou společné a aplikovatelné ve všech 
krajích. Tyto programové body jsou 
východiskem pro krajské programy 
a zárukou, že hnutí STAN drží směr. 
Směr, jehož cílem je fungující krajská 
samospráva.

SAMOSPRÁVA 
V ČASECH KORONAVIRU: 
FACKOVACÍ PANÁK 
BABIŠOVY VLÁDY

Věra Kovářová, 
poslankyně STAN



Pro dobrotu na žebrotu?
Jistě, určitá míra solidarity je namístě, to nikdo soudný nezpochy-
bňuje. Je ale přípustné přivést do vážných problémů samosprávy 
a spolu s nimi lokální ekonomiku? Já si to nemyslím. Vždyť na 
rozpočty obcí, měst a krajů bude mít zásadní dopad už samotné 
zpomalení ekonomiky a pokles výběru daní. Tak jako tak hospo-
dářské ochlazení pocítí – a asi aby to nebylo málo, doráží je naše 
neosvícená vláda tím, že budou muset unést břímě v podobě po-
dílu na kompenzačním bonusu. 

Je to paradoxní, protože podíl samospráv na zvládnutí současné 
pandemie koronaviru byl naprosto zásadní, a naopak vláda jim 
mnohdy zmatenou komunikací házela příslovečné klacky pod 
nohy. Byly to právě samosprávy, kdo se staral o své občany, snažil 
se sehnat dezinfekce, distribuovat roušky, které si občané museli 
sami ušít. Zatímco ministři se takřka každý den předháněli na 
tiskových konferencích, zástupci samospráv zasedali v krizo-
vých štábech a řešili situaci přímo v terénu. A jak je za to Babišova 
vláda odmění? Sáhne jim na daňové příjmy…

Zůstatky na účtech: obehraná písnička
Mezi argumenty ve prospěch tohoto nemravného postupu se 
často objevuje např. tvrzení, podle kterého samosprávy mají na 
účtech velké množství prostředků. Závidí jim snad vláda, že jsou 
samosprávy schopny šetřit a připravovat si finance na význam-
nější investiční akce? Nedivím se, pokud to tak je, naše vláda něco 
takového moc neumí. Ale to, že samosprávy dobře hospodaří, 
přece ještě neznamená, že jim může vláda tak zásadně zasáhnout 
do rozpočtu. Rozpočtový výpadek ve výši několika desítek mili-
ard je citelný a dotkne se mimochodem i těch, jejichž úspory jsou 
z nejrůznějších důvodů nižší. A takových samospráv mimocho-
dem také není málo. O nich ale demagogická vláda nemluví.

Co obcím sebereme, to jim rozdělíme na dotacích?
Když ale mluví, stojí to za to. Dech mi vyrazila reakce ministry-
ně Schillerové a premiéra Babiše v momentě, kdy se samosprávy 
v reakci na chystané opatření začaly bouřit. Výpadky prý budou 
obcím kompenzované skrze dotační tituly! Panečku, to se poved-
lo: když obcím na dotacích vrátíme, co jim manipulativní nove-
lou sebereme, proč je vůbec potřeba něco takového dělat?  

Člověk nemusí být paranoidní, aby ho napadlo, že vláda chce sa-
mosprávy nejprve vyhladovět, aby jim pak po avizovaném ma-
sivním navýšení dotačních titulů začala přidělovat dotace. Ale 
kdy to bude, o jaké „masivní“ navýšení se bude jednat, na jaké 
projekty se bude vztahovat, podle jakého klíče se bude rozhodo-
vat, to je vše ve hvězdách! 

Zůstává výrazná pachuť. I kdyby se všechno vyjasnilo a rozběhlo 
v řádu dní, trápí mě ještě jedna věc, a to daleko výrazněji. Obá-
vám se totiž toho, že hlavním cílem je podmanění těch dosud 
neohnutých starostů a hejtmanů. Právě ti budou muset leštit po-
věstné ministerské kliky a škemrat o poskytnutí dotací, právě ti 
budou nuceni žádat o peníze, které dosud ležely v jejich obecních 
a krajských pokladnách. 

A jak moc dobře víme, premiér Babiš bude moc rád připomínat, 
jak jim zařídil tu a tu dotaci a oni že mu prý za to musí být vděční, 
protože bez něj by daný projekt přece vůbec nerealizovali! Že to 
není jen moje bujná fantazie, o tom svědčí jeho výroky v tomto 
duchu na půdě Poslanecké sněmovny, kdy neváhá takto trapně 

ponižovat konkrétní opoziční politiky včetně našich kolegů ze 
STANu. Inu, starého psa novým kouskům nenaučíš…

Zkrátka a dobře, hraje se o hodně. Nikdo, komu leží na srdci svo-
bodná samospráva, nemůže být k vládním krokům lhostejný. Co 
začalo jako podraz, nemůže jinak, než jako podraz skončit. Měli 
bychom si to pamatovat a být ostražití. Z našich svobodných sa-
mosprávných obcí a krajů rozhodně nechceme mít státem dirigo-
vané národní výbory! 

Podle toho musíme k vládním rozpočtovým kejklům přistupovat. 
Přísloví „Mlčeti zlato, mluviti stříbro“ musí v současné situaci 
ustoupit ve prospěch jadrnějšího „Líná huba, holé neštěstí“.  Na 
nás všech záleží, aby to neštěstím pro samosprávy, ze kterých si 
Babišova vláda dělá fackovacího panáka, neskončilo. Věřím, že to 
nedopustíme!

(pozn. Tento text vznikl ještě před setkáním starostky Petry Peckové 
s Andrejem Babišem a slibem, který premiér vypustil z úst – tedy, že 
prosadí návrh, který obcím i krajům navrátí prostředky, o které je 
vláda připravila spoluúčastí na podpůrných opatřeních.

STAN proti loupeži peněz obcí

Věra Kovářová,
poslannkyně STAN



PREMIÉR BABIŠ 
O OBCÍCH 
NEPOKRYTĚ LŽE

Ve svých nedělních promluvách své ovečky přesvědčuje o svém vi-
dění světa. Nikdy jsem si takovou nedělní kázeň našeho premiéra 
nepustil až do poslední květnové neděle, kdy mne kolegové donu-
tili se na ni podívat. Od 16 minuty Andrej Babiš hovoří o dopadech 
vládních opatření na naše obce, města a kraje, kompenzačním 
bonusu a dotacích pro samosprávy. Nevím, zda mám doporučovat 
shlédnout tuto směsici lží, manipulace, neznalosti a trapnosti, nic-
méně je dobré se v klidném rozpoložení vyrovnat s fakty. 

Tvrzení č. 1  
„Stát v roce 2011 snižoval obcím podíly z vybraných daní.“
To je pravda. Ale proč to tehdy vláda udělala? Odpověď najdete 
u stanoviska ministra financí Andreje Babiše z r. 2016 k návrhu 
Libereckého kraje na opětovné posílení rozpočtů obcí. Ke snížení 
podílu obcí v r. 2011 došlo z důvodu prováděné důchodové refor-
my, kdy stát zvýšil daňové inkaso a tento zvýšený příjem chtěl 
použít na financování reformy penzí a neměl tak logicky putovat 
ani samosprávám. 

Tvrzení č. 2 
„Strany demobloku podíl obcí snižovaly“
Stalo se tak pouze v r. 2011 z důvodu vysvětlených shora. Nicméně 
hned v r. 2012 došlo k zásadnímu přidání peněz obcím ze státního 
rozpočtu a udělal to právě Babišem zmíněný „demoblok“ (nove-
lou zákona č. 295/2012 Sb.). 

Co Andrej Babiš zamlčel?
Premiér Babiš naprosto zamlčuje, že když vláda premiéra Sobot-
ky a ministra financí Andreje Babiše penzijní reformu zrušila 
(a nikdy také tolik potřebnou reformu důchodů nepředložila), ten 
snížený podíl obcím z r. 2011 si nadále nechávala, jen ho vráti-
la krajům. Na obce se prostě Andrej Babiš jako ministr financí 

vykašlal. Když se snažili senátoři tento podíl obcím vrátit, Babiš 
jakožto předkladatel pronesl jen dvě slova „Zásadní nesouhlas“. 

Tvrzení č. 3 
„My jsme snížení obcím napravili a dávali 
jsme obcím víc peněz“
Nepravda, návrh podalo Zastupitelstvo Libereckého kraje a Ba-
bišem řízené ministerstvo financí s novelou vyslovilo ostrý ne-
souhlas a dokonce uvedlo, že „znamená výrazný negativní dopad 
na státní rozpočet a neřeší žádné z výše uvedených aktuálních 
potřeb a požadavků obcí.“. Jinými slovy premiér Babiš dělal vše 
proto, aby obcím jejich snížený podíl po celé minulé volební ob-
dobí nevrátil.

Tvrzení č. 4 
„Všechno platí v rámci krize státní rozpočet, 
jen ten kompenzační bonus nešlo udělat jinak, 
než se budou podílet obce“
Pomiňme fakt, že Andrej Babiš opět zamlčuje, že vláda na podpo-
ru používá ve velkém rozsahu i peníze EU. Kompenzační bonus 
šlo rozhodně konstruovat tak, aby se nedotkl příjmů obcí a měst. 
Měl to být zvláštní nárok ve státním rozpočtu pro fyzické či práv-
nické osoby (tzv. „příspěvek“ podle zákona o rozpočtových pravi-
dlech), který by se spravoval (procesně řídil) podle tzv. daňového 
řádu. Toto vše šlo napsat úplně jednoduše do zákona, ale vláda to 
vymyslela jinak. Celou jednu třetinu těchto kompenzací zaplatí 
samosprávy, vládě se na daních zpět vrátí minimálně 20 %, tak-
že tyto vládní dárečky věnuje za poloviční náklad. Nechtěli byste 
taky na Vánoce pořídit dárky za polovic?

Stanislav Polčák,
předseda Sdružení místních samospráv ČR, 
europoslanec STAN

Křesťané každou neděli naslouchají 
promluvám svých duchovních pastýřů, a i já 
jakožto hříšný člen tohoto společenství tak 
činím. V neděli však své pravidelné promluvy 
nemají jen křesťanští pastýři, ale i pastýř 
nejsilnějšího vládního hnutí, toho času v pozici 
českého premiéra. 

STAN proti loupeži peněz obcí



Komentáře politiků STAN

Co Andrej Babiš zamlčel?
Český premiér poněkud taktně pomlčel, že on osobně za vládu 
slíbil obcím a městům, že se jejich rozpočtů nedotkne, a naopak 
je podpoří. Také ministryně financi Alena Schillerová obce vyzý-
vala, ať se nebojí investovat, že vláda se jejich příjmů negativně 
nedotkne. Opak se stal pravdou.

Tvrzení č. 5 
„Museli jsme vzít nějaké malé peníze obcím a krajů“
Za prvé vláda neměla ani tolik slušnosti, aby nám aspoň řekla, 
že samosprávám vezme peníze z jejich rozpočtů. Vláda před sa-
mosprávami úspěšně zatajila, což hodnotíme jako podraz vlády 
na obce a kraje. Za druhé nejde o žádné malé peníze, možná z po-
hledu vlastníka, resp. obmyšleného AGROFERTU jde jen o drobné, 
ale jen pro obce náklad kompenzačního bonusu znamená -12,5 
mld. Kč a pro kraje je to dalších 4,5 mld. Kč (dopady na každou 
obec si můžete ověřit zde https://www.smscr.cz/kalkulacka/rud/
index.html). 

Co Andrej Babiš zamlčel? 
Premiér poněkud zapomněl zmínit, že jeho vláda už v pondělí 
25. 5. předložila další sadu zákonů se zásadním dopadem na 
rozpočty samospráv (celkem -10 mld. Kč), který už v pátek pro-
tlačila sněmovnou. Takže celkový dopad jen těchto dvou vlád-
ních návrhů představuje pro samosprávy ztrátu přesahující 
-25 mld. Kč.

Tvrzení č. 6 
„Za nás dostali samosprávy po konci demobloku 
o 104 mld. Kč navíc“
To je pravda. Nicméně srovnávat konec roku 2013 s koncem roku 
2019 je vysoce manipulativní. Premiér zapomněl dodat, o ko-
lik peněz si polepšil státní rozpočet. Zatímco v roce 2013 příjmy 
státní rozpočtu dosáhly částky necelých 1.100 mld. Kč, na konci 
r. 2019 to bylo už 1.523 mld. Kč (přes 1,5 bilionu). Příjmy státu na-
rostly o neuvěřitelnou třetinu! Sám se divím, kam ten stát ty pe-
níze dává, když to na výkonu vidět moc není (jen na úřednicích 
a zaměstnancích státu došlo k nárůstu celkového počtu z r. 2013 
134 tis. na 208 tis. v r. 2019).

Tvrzení č. 7 
Nakonec jsem si nechal tvrzení, které v nedělní 
Babišově kázni zaznělo na prvním místě. 
„Stát nemá žádné vlastní peníze, má jen peníze 
svých občanů.“ 
S tím lze víceméně souhlasit, jen by bylo dobré, kdyby na to český 
premiér myslel i v okamžicích, kdy tak bohatě čerpá z veřejných 
zdrojů jím tolik milované dotace.
Samosprávy v naší zemi s takovým nespravedlivým a manipu-
lativním přístupem vlády nemohou souhlasit, a proto vyhlásily 
Stávkovou pohotovost starostů. Jde nám totiž o naše občany na 
prvním místě, o jejich kvalitu života v našich obcích, městech 
a krajích. 

Předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský nasbíral dostatečný počet podpisů pro 
svolání mimořádné schůze k boji se suchem. Ta se uskuteční 18. června od 9 hodin. Na mi-
mořádné schůzi by se měly projednat pouze návrhy týkající se úprav pro ochranu krajiny, 
které se zatím nedostaly ani do prvního čtení. Týká se to vládních i opozičních návrhů.
„Po deštích z posledních týdnů může převládat iluze, že jsme z nejhoršího venku. Ale není 
tomu tak. Naše krajina byla za desítky let natolik zdevastovaná, že potřebnou vodu v půdě 
nedokáže zadržovat, a proto může být za několik týdnů zase zcela vyprahlá. Je nejvyšší 
čas krajině a půdě pomoci,“ upozorňuje Jan Farský.
Celá řada odborníků už několik let upozorňuje na alarmující stav sucha v České republi-
ce. Pro vládní činitele však ochrana krajiny doposud nebyla prioritou. Nyní je příležitost 
ztracená léta nezájmu dohnat.
„Vláda však o boji se suchem více mluví, než se mu skutečně věnuje. Už více než rok leží 
ve sněmovně několik návrhů, které mohou zemi pomoci v boji se suchem, ale vláda jejich 
projednání stále odkládá. Slova vládních politiků plynou, voda z krajiny nenávratně mizí 
a naděje v podobě potřebných změn mezitím leží zaparkovaná ve sněmovně,“ dodává 
předseda poslaneckého klubu STAN Farský.
Na schůzi by se měla projednávat vládní návrhy i návrhy od zástupců dalších parlament-
ních stran. Na schůzi by se mělo jednat o změnách vodního zákona, novele zákona o po-
zemkových úpravách i zanesení práva na pitnou vodu do Ústavy.
„Přijetí těchto návrhů výrazně pomůže naší krajině. Mnohem více než komise, které jen 
potvrzují to, co už víme, a stejně pak požadují schválení změn. Tím se dostáváme do blud-
ného kruhu. Čím rychleji budou mít lidé v naší zemi základní právo na pitnou vodu, mož-
nosti použitou vodu recyklovat nebo bude konečně schválena protierozní vyhláška, tím 
dříve pomůžeme navrátit krajině přirozený ráz,“ doplňuje poslankyně Jana Krutáková.

Jan Farský,
předseda poslaneckého klubu

SVOLALI JSME MIMOŘÁDNOU 
SCHŮZI K BOJI SE SUCHEM 
Je nejvyšší čas krajině a půdě pomoci.



STAN ve Sněmovně

PROČ JE DŮLEŽITÉ 
NEMÍTI FILIPA

Vzbudilo to ve mně očekávání, že tato strana pomalu míří do za-
pomnění, stejně jako její někdejší předlistopadoví vůdci. Mýlil 
jsem se. Poslední události ukazují, že komunisty nízká čísla po-
bídla k větší agresivitě a rozpínavosti, na jakou byli zvyklí.

Po mých nedávných sněmovních vystoupeních týkajících se prá-
vě komunistické strany, konkrétně jejího šéfa Vojtěcha Filipa, mi 
někteří příznivci zazlívali, že se málo věnuji současným palči-
vým problémům, jakým je třeba sucho, a vracím se namísto toho 
do minulosti. Myslím, že je dobré vysvětlit, proč je důležité i dnes 
chránit pravdu a nenechat na parlamentní půdě převracet minu-
lost k obrazu svému.

Výroky komunistů mě rozčilují pravidelně. Demagogie Marty 
Semelové ohledně Milady Horákové, neuvěřitelná drzost Stani-
slava Grospiče popírající události Srpna 1968 a poslední neuvě-
řitelné výroky Vojtěcha Filipa na adresu českých legionářů. Filip 
v rozhovoru pro ruský armádní web vychválil Ruskou federaci, 
navíc mluvil o negativním vlivu Evropské unie a USA a některé 
pražské politiky označil za „fašizující“. Nadzvedlo mě, když zpo-
chybňoval zásluhy českých legionářů o samostatný stát, tradičně 
oslavoval komunistický režim a prohlásil, že česká společnost je 
prolezlá fašizmem. Četl jsem rady, ať mávnu rukou, že si může 
v Rusku „plácat“ co chce. Jenže on tento rozhovor poskytl jako 
místopředseda sněmovny, a to zcela mění situaci.

Ruská propaganda využije vždy každou maličkost, díky které 
může živit myšlenku, že Evropani, konkrétně Češi, jsou frustro-
vaní současnou situací a chtějí změnu. A že takovou změnou mo-
hou být právě komunisté a jejich spásou Rusko. Považuji to za 
vážný prohřešek, kterého by se neměl dopouštět žádný ústavní 
činitel, natož první místopředseda sněmovny. I proto vznikla 
iniciativa za jeho odvolání, a rovněž inciativa, že se sněmovna 
distancuje od Filipových nedůstojných vyjádření a postojů. Ruso-
vé musí slyšet, že nejsme jejich gubernií, jakkoli ruské agentury 
naše slova zpochybní a překroutí, a svým občanům je náležitě 
přežvýkají v tolerovaných mezích. Přesně takhle to s námi dělali 
komunisti před rokem 1989 a snaží se nás zase pokoutně ovládat. 

Vít Rakušan,
předseda hnutí STAN

Když letos v březnu průzkum agentury 
Kantar CZ poprvé v polistopadové historii 
„poslal“ komunisty mimo Sněmovnu, 
přiznávám, že jsem měl radost. Netěší mě, 
že i po tak dlouhé době se v časech svobody 
těší stále nemalé přízni, a toto byla první 
vlaštovka, že se to možná změní. 

Dovolí jim to Andrej Babiš, který jako Faust upsal svou duši pek-
lu. Co zasel, sklízí teď, komunisté ho drží pod krkem svými pod-
mínkami. Mezi jinými chtějí odvolat ministra zahraničí Petříčka, 
nelíbí se jim zahraniční politika, kterou dělá.

Mnohem složitější je to s Čínou, kterou nám jako vzor neustále 
podsouvá prezident republiky. Má tady úplně jiné zájmy, než mají 
Rusové. Pojí nás zcela jiné vztahy, ale stejně jako Rusové nás vní-
mají jako “užitečné...“, raději použiju blázny. Používají nás rovněž 
jako nástroj propagandy, ale jsme pro ně důležití i z hlediska prů-
myslové špionáže. Máme se jí bát? Ano i ne. Pokud nechá prezi-
dent Miloš Zeman pracovat bezpečnostní složky a nebude dokola 
zpochybňovat jejich kvality, můžeme být klidní. Měli bychom 
nicméně pečlivě hlídat, co který český politik říká na čínské či 
ruské půdě. Podobná vyjádření, která pronesl Filip v Rusku, jen 
přiživují aktivity tamní propagandy.

Na místech, jako je sněmovní stupínek místopředsedy sněmovny, 
by měl sedět člověk s morální integritou, který souzní s českou 
zahraniční politikou, jenž určuje vláda prostřednictvím Minis-
terstva zahraničí. Vojtěch Filip takovým politikem není, ale to ne-
říkám prvně. Považuji ale za důležité vysvětlit právě nyní, proč 
jsem mu v poslední době věnoval svůj drahocenný čas, a proč si 
myslím, že Vojtěch Filipa ve sněmovně nepotřebujeme. A mimo-
chodem, není pravda, že bychom na aktuální problémy Česka 
zapomněli. Na problém sucha zapomíná především česká vláda, 
která opakovaně shazuje body týkající se tohoto tématu pod stůl. 
Proto teď chceme, aby se sněmovna sešla mimořádně a na tako-
vém jednání jednala výhradně o tomto tématu.



STAN v Parlamentu

„FALTÝNEK TV“
Poslední květnový týden ve Sněmovně neznamenal jen „černý den“ pro obce 
a města, ale také „černý den“ pro veřejnoprávní Českou televizi. 
Na všechna tři volná místa v Radě České televize zvolila sněmovní většina složená 
z Babišova ANO, komunistů a SPD lidi, kteří by ji nejraději zadupali do země: jedna 
ze zvolených „nerozumí smyslu veřejnoprávních médií“, druhý úzce spolupracuje 
s Babišovým vydavatelským domem a třetí označuje některé - vůči němu kritické 
- pořady za „nejodpornější bulvár“. Veřejně jsem to označil za volbu ze strany „ko-
munisticko-populisticko-fašistické“ většiny, což vyvolalo vášně. Ale hlavně mě 
pobavily dohady, kdo je kdo. Omlouvat se za to nehodlám, není proč.
Jako opozice jsme prosazovali ne lidi naslouchající našim názorům, ale opravdu 
respektované osobnosti s nadhledem, zkrátka zástupce veřejnosti, a ne třeba jen 
jednoho názorového proudu. Sněmovní většina smetla jakékoliv dohody ze stolu. 
Veřejnoprávní média si platíme proto, aby byla nezávislá a nijak neprosazovala 
zájmy svých majitelů. Ne prostor, který ovládne vládnoucí establishment.  
Pokusy ovlivňovat média ze strany politiků tu budou vždy, někdy i vedené ušlech-
tilými pohnutkami, mnohem častěji ale snahou prosadit svůj úhel pohledu a vy-
lepšit svoji image. Silné médium se silným managementem tomu dokáže čelit. Mé-
dium, do jehož čela poslušná rada zvolí poslušného člověka, to nedokáže - pak už 
netřeba dělat nátlak, bude stačit naznačit a PR mašinérie pojede i tam. A ono stačí 
často jen tu a tam něco potlačit a nevysílat. 
Čekám pohyb ve veřejnoprávní televizi. Čekám tlaky na ředitele, možná i pokus 
vyměnit jej. To všechno budeme pečlivě sledovat, ale to je tak vše, co můžeme. Ne-
chci ale televizi, která mi bude třeba podprahově vysvětlovat, že české potraviny 
z Agrofertu jsou pro nás to nejlepší.

Petr Gazdík,
poslanec hnutí STAN

Vojáci v tak starých autech už jezdit nemohou. 
Nechci, aby stát dělal škrty v rozpočtu pro Armádu ČR!
Když se ohlédnu za nedávným uplynulým velmi mimořádným obdobím, jež bylo ve znamení 
zostřené pozornosti na udržení zdraví spoluobčanů, potenciálně ohrožených koronavirovou 
pandemií, a vezmu to vzestupným směrem, tak jsem se jako starosta především staral o „své lidi“ 
tak, jak bylo aktuálně třeba. 
V té době byly omezené akce, setkávání, ale vyvstávaly nové záležitosti, které bylo nutné 
urychleně řešit. A to například od ujasnění omezeného chodu městského úřadu v době nouzového 
stavu, aby vydával rozhodnutí, která měl a jež občané potřebují, přes řešení školek a jeslí pro děti 
potřebných, či pečovatelské služby, až po zajištění dezinfekce a ochranných pomůcek. Široká 
škála prací a úkonů nejenom pro městský úřad, ale celé město.
 V době nouzového stavu dvakrát zasedalo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, kterých jsem 
se účastnil, s důležitými body a úkoly k projednání a rozhodnutí. Je třeba si uvědomit, že tento rok 
nedopadne tak, jak jsem si naplánovali, že bude třeba zásadně omezit investice. Veřejná správa 
se musí připravit na nižší daňové příjmy. Musíme začít hledat rezervy v městských a obecních 
rozpočtech a první, co budeme muset řešit, je omezení investičních akcí. 
Na půdě Senátu ČR bylo zasedání tzv. v krizovém režimu. Tzn. že jsme museli zákony, které přicházely 
ze sněmovny Parlamentu ČR, řešit ve zrychleném jednání, tedy projednat tak rychle, aby například 
příspěvky na péči, příspěvky podnikatelům a další záležitosti, byly vyřešeny co nejrychleji. 
Jako člen senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost jsem se aktivně podílel na 
projednávání dvou zásadních záležitostí. Prvním byla podpora Armády ČR. Jinak řečeno, aby 
stát neudělal škrty v rozpočtu na výdaje směřující k lepšímu vybavení Armády ČR. Potěšilo mě, že 
i premiér A. Babiš sám uznal, že vojáci „v tak starých autech“ už jezdit nemohou. 
Druhým bylo usnesení Senátu ČR, jež vycházelo směrem k otázce dopisu Čínské ambasády 
směrem k Hradu. Ve finále se jednalo o obecnou podporu předsedy Senátu, aby v budoucnu zvážil 
cestu na Taiwan.  

Jan Sobotka,
senátor STAN



Z PRAVIDELNÉ AGENDY SENÁTORŮ
V době nouzového stavu senátor Zbyněk Linhart, senátor za ob-
vod Děčínsko, pomáhal mj. zajišťovat desinfekci a ochranné po-
můcky pro nemocnice a obce na Šluknovsku či navozit potraviny 
z potravinové banky v Litoměřicích pro organizace ve Šluknov-
ském výběžku a podobné aktivity. Pro příhraniční regiony a míst-
ní obyvatele měly velmi negativní dopad uzavřené hranice. Pan 
senátor proto aktivně vystupoval a jednal o otevření dvou hra-
ničních přechodů v děčínském okrese ve Hřensku a Dolní Pous-
tevně. V době nouzového stavu senátor Zbyněk Linhart, senátor 
za obvod Děčínsko, pomáhal mj. zajišťovat desinfekci a ochranné 
pomůcky pro nemocnice a obce na Šluknovsku či navozit potra-
viny z potravinové banky v Litoměřicích pro organizace ve Šluk-
novském výběžku a podobné aktivity. Pro příhraniční regiony 
a místní obyvatele měly velmi negativní dopad uzavřené hrani-
ce. Pan senátor proto aktivně vystupoval a jednal o otevření dvou 
hraničních přechodů v děčínském okrese ve Hřensku a Dolní 
Poustevně. V rámci udržení dobrých vztahů u zavřených hranic 
ve Hřensku umístil pan senátor z kolegy plachtu přes Labe s ná-

pisem „Ahoj, sousede!“ v češtině a němčině a na vrcholu hory Luž 
se potkal se starostou města Grosschönau při setkání lidí z Čech 
i Saska a zahájení výstavby nové rozhledny, kde si oba slíbili další 
společnou účast při jejím otevření 21. 8.  U příležitosti 75. výročí 
od ukončení druhé světové války v koncentračním táboře Rabš-
tejn uctil památku obětí války.

Vedle tohoto se konala pravidelná zasedání Výboru pro územní 
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a jednání pléna Se-
nátu. Dne 29. dubna při senátním projednávání návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění, využil přítomnosti ministra zdravotnictví, 
aby mu opět připomenul dlouhodobě neutěšenou situaci v regi-
onálním zdravotnictví a vyzval k řešení, především ve vztahu 
k rumburské nemocnici a špatné dostupnosti zdravotních služeb 
v příhraničních oblastech. Účastnil se i co by místostarosta města 
Krásná Lípa práce na radnici – příprava nových investic a úpravy 
rozpočtu. A činnosti o.p.s. České Švýcarsko.  

STAN v Senátu

Koronavirová krize nijak nepřibrzdila činnost Jana Horníka ani 
jako senátora ani jako starosty pohraničního města Boží Dar.

Kromě své obvyklé činnosti v Senátu (organizační výbor, klub 
senátorů, plénum) se nejednou vyjádřil v zájmu obecních samo-
správ. Nejviditelnější byly jeho projevy na schůzích pléna Senátu, 
kde se ozval proti ochuzování obecních rozpočtů při vládních 
kompenzacích pro OSVČ a malé s.r.o., proti přenášení problému 
státu na pronajímatele či proti projevům diskriminace pendlerů. 
Spolu s dalšími senátory klubu STAN se připojil k ústavní žalobě 
proti zákazu vycestování občanů z České republiky.

Největší mediální pozornost zřejmě získala jeho výzva členům vlá-
dy, aby nestrašili občany. Zřejmě i proto, že se takto vyjádřil první 
(později podobný názor vyslovila řada osobností, počínaje senáto-
rem MUDr. Žaloudíkem a konče např. MUDr. Janem Pirkem) a na-
psal v podobném smyslu i dopis řediteli České televize.

Stejně aktivní byl Jan Horník i mimo Senát. Členy vlády (A.Babiše, 
J.Hamáčka, A.Vojtěcha) oslovil dopisy kvůli nedostatečnému počtu 
přechodů pro pendlery na česko-německé hranici, kvůli paraly-
zování místních samospráv zbytečně přísným zákazem konání 
zastupitelstev i kvůli nedostatečnému informování starostů o ko-
ronavirové situaci v jejich obcích nejen v Karlovarském kraji.

Na základě poznatků, že mnozí starostové pohraničních obcí bez 
jakékoli odezvy oslovovali různé členy vlády, založil senátor Hor-
ník platformu Bez drátu/Ohne Draht, která by měla sdružit cca 140 

starostů českých a německých pohraničních měst a obcí, posílit je-
jich hlas, a i v budoucnu napomáhat řešení specifických problémů 
pohraničí.

Stejně jako v předchozích letech nezapomněl Jan Horník ani 
v této složité době v rámci Jáchymovského pekla 2020 uctít pa-
mátku politických vězňů. 

ŘEŠÍME PROBLÉMY SAMOSPRÁV 
I OBYVATEL V PŘÍHRANIČÍ



VZPOMÍNKA NA KOLEGU A KAMARÁDA 
FRANTIŠKA MOKREJŠE

VZPOMÍNÁME

František pro STAN žil a dýchal
„Smutná zpráva, že nás navždy opustil František Mokrejš, ve mně 
vyvolala nesmírnou lítost a následně odstartovala vlnu vzpomí-
nek, o které bych se rád v několika větách podělil. 
Františka jsem poznal v roce 2008, kdy dával dohromady kan-
didátku „Nezávislých starostů pro kraj“. Byl jejím lídrem. V roce 
2009 se podílel na založení celostátního hnutí STAN (Starostové 
a nezávislí) a od počátku byl členem celostátního výboru. V tém-
že roce byl spoluzakladatelem hnutí STAN v Pardubickém kraji. 
Na jaře roku 2011 se stal jejím tajemníkem a v roce 2012 byl kraj-
ským sněmem zvolen předsedou. Obě funkce vykonával součas-
ně až do roku 2015, kdy mi předal funkci předsedy. V roce 2016 
pomohl STAN dovést k úspěchu v krajských volbách.

Činnost tajemníka ukončil v roce 2019.
František pro STAN žil a dýchal. Má obrovskou zásluhu na vy-
budování členské základny v Pardubickém kraji. Každý rok pod-
stoupil desítky cest za starosty obcí a měst a získal jich pro naše 
hnutí více než sto. Když jsem s ním čas od času jel, obdivoval jsem, 
jak měl srovnanou řeč a argumentaci i jeho tah na branku.
Práce s lidmi Františka bavila a zároveň naplňovala. Nám všem 
ze STANu bylo ctí s Františkem spolupracovat a stále jsme se od 
něho měli co učit.

Františkova slova:
„Sport mě naučil kolektivní odpovědnosti, vyhrávat i prohrát, ale ni-
kdy nic bez boje nevzdat. Naučil mě i poctivost, osobní odpovědnost 
a náročnost k sobě samému, ale i k druhým.“
Rád bych Ti, Františku, za všechny starostky a starosty, vesnice 
a města, i za celý kraj za všechno poděkoval. Budeš nám moc chybět. 
Nikdy nezapomeneme na Tvůj úsměv a humor, svědomitost a pra-
covitost, ale i nezlomnou vůli a rozhodnost.
Byl jsi rovný a férový chlap a takového si Tě uchováme v našich 
srdcích.“

Oldřich Koblížek, 
předseda hnutí STAN v Pardubickém kraji

Hluboce nás zasáhla zpráva o  úmrtí Františka Mokrejše. Zakladatel 
STANu v Pardubickém kraji a krajským předseda nás v roce 2016 pomohl 
dovést k  úspěchu v  krajských volbách. Nejen pracovně, ale především 
lidsky nám bude moc chybět. Nikdy nezapomeneme na jeho úsměv 
a humor, pracovitost, podporu, ale i zaťatost a rozhodnost. Práce s lidmi 
ho bavila. Pořád ho máme rádi a bude tu s námi. 

Staňáci 
z Pardubického kraje

„Františka jsem blíže poznala před 18 lety, když jsem se stala starost-
kou. Tehdy byl on již zkušeným matadorem, starostou v Horním Úje-
zdě. Potkávali jsme se často při práci v Mikroregionu Litomyšlsko. 
A také jsme spolu s ním a s Láďou Mlatečkem založili krajskou orga-
nizaci STANu v Pardubickém kraji, bylo to v roce 2008. František byl 
pracovitý, slušný, vlídný a milý člověk. Františku, zůstaneš navždy 
v našich vzpomínkách.“

Hana Štěpánová, 
radní Pardubického kraje

„František byl úžasný, rovný a čestný člověk, který nikdy nikoho ne-
odmítl a každému se snažil pomoci. Jeho úsměv doprovázel každé 
naše jednání. Přesně před čtyřmi lety seděl František u mě v kance-
láři a jako tajemník STANu a jeho bývalý předseda, a seznamoval mě 
se STANem. Díky Tobě jsem i já svou maličkostí mohla do politiky 
přispět. Dal si mi toho moc a budeš mi chybět především jako člověk, 
který měl srdce na správném místě.“

Michaela Matoušková, 
starostka Řečan nad Labem

„Františka jsem ho poznat nejen jako svědomitého kolegu, ale také 
jako bezvadného člověka. Byl bojovník srdcem i duší. Měl smysl pro 
fair play a každou činnost dělal s nejlepším přesvědčením. Bude nám 
tu všem chybět, ale vzpomínka na Františka v nás zůstane. Navždy.“

Petr Gazdík, 
bývalý předseda hnutí STAN

„František Mokrejš byl úžasný člověk. Mohla bych říct, že pracovat 
s ním byla radost, ale ona byla radost s ním prostě jen být. Vždy milý, 
usměvavý, zapálený. Staňák tělem, duší, ale hlavně i srdcem. Svět, 
a hlavně STAN bez něj bude o hodně moc chudší. Pokoj Tvojí duši, 
Františku. My se pokusíme vést všechny další bitvy tak, abys na nás 
mohl být pyšný!“

Lucie Krejčová, 
ředitelka Hlavní kanceláře



KVĚTEN 2020 NAVRHUJEME POMOCI 
I MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÝM 
ČESKÝM ULTURNÍM AKCÍM

VLÁDA HODILA PENDLERY 
PŘES PALUBU. PODÁVÁME JIM 
POMOCNOU RUKU

PROSADILI JSME TÝDEN 
HRAZENÉ DOVOLENÉ NAVÍC PRO 
DOBROVOLNÍKY NA TÁBORECH 
A TRENÉRY MLÁDEŽE

Od roku 2021 se zavede možnost 5 dní dovolené navíc pro 
vedoucí táborů, trenérů mládežnických sportovních týmů 
a dalších osob, které se ve volném čase věnují dobrovolné 
péči o děti a mládež. Návrh připravil předseda poslanecké-
ho klubu STAN Jan Farský ve spolupráci s dalšími kolegy.

V praxi už možnost dalších dnů dovolené pro instruktory, 
zdravotníky a další umožňují státní fi rmy. Od příštího roku 
se tato možnost zavádí i pro zaměstnance soukromých 
fi rem. Když zaměstnavatel volno dobrovolníkům umož-
ní, bude mít nově záruku refundace mzdy nebo platu 
ze strany státu. Odhadované roční náklady státu se tak 
pohybují kolem 50 milionů. „Náklady státu jsou v porovná-
ní s přínosy dobrovolnictví zcela minimální. Dobrovolníci 
věnují výchově, vzdělávání, sportování, svou energii, čas, 
peníze i zkušenosti. Jsem přesvědčení, že si tuto změnu 
zaslouží,“ upozorňuje autor návrhu Jan Farský.

Skupina senátorů v čele s Miroslavem Balatkou (STAN) 
předložila Ústavnímu soudu ČR návrh na zrušení krizového 
opatření Vlády ČR o podmínkách přeshraničního styku pro 
takzvané pendlery. Ústavní stížnost má konkrétně napadnout 
aktuální opatření, nařizující přeshraničním pracovníkům jed-
nou měsíčně absolvovat hrazené testy na COVID-19.

„Jsem rád, že podmínky byly nově alespoň trochu rozvolněny. 
Test jednou za měsíc ale nedává už vůbec žádnou logiku, za 
30 dnů se stihnete nakazit a vyléčit. Jediným efektem tohoto 
opatření jsou pouze další komplikace životů tisíců pendlerů 
a náklady navíc. Už nyní tráví spoustu času dlouhým ježděním 
k přechodům, kterých je v současné době otevřeno podstatně 
méně než obvykle a tráví tam ve frontách hodiny a hodiny 
času,“ odůvodňuje podání návrhu Balatka.

Poslanecká sněmovna defi nitivně schválila vládní návrh 
na pomoc malým s.r.o. formou kompenzačního bonusu, 
na které se ale budou z velké části podílet samosprávy ze 
svých příjmů. Hnutí STAN to považuje za zásadní chybu, 
která povede k pozastavení většiny připravovaných pro-
jektů v regionech. Poslanci STAN proto navrhují okamžité 
řešení formou zvýšení rozpočtového určení daní. Tento 
návrh již leží ve sněmovně a je nejvyšší čas ho projednat.

„Rozhodnutí vlády je skutečně závažným zásahem roz-
počtů a je třeba urychleně přijmout řešení. Znovu proto 
navrhnu zařadit k projednání návrh na změnu RUD z pera 
Libereckého, Pardubického nebo Zlínského kraje a v rámci 
něj upravit podmínky tak, aby obce i kraje dostaly zpět mi-
nimálně tolik, o kolik je vláda nyní připravila,“ představuje 
návrh řešení z dílny STAN předseda Vít Rakušan.

MÁME ŘEŠENÍ, JAK NAVRÁTIT 
PENÍZE DO ROZPOČTŮ KRAJŮ, 
OBCÍ A MĚST

Koronakrize ohrožuje nejen divadla, orchestry a další 
širokou kulturní obec, ale také významné festivaly a kul-
turní akce jako např.  Pražské jaro, Mezinárodní hudební 
festival Český Krumlov, Mezinárodní fi lmový festival 
v Karlových Varech, Colours of Ostrava a desítky dal-
ších významných akcí. 

Vláda s přímou účinnou pomocí velkým kulturním akcím 
zatím nepočítá. Poslankyně STAN Věra Kovářová proto 
navrhuje usnesení, které požaduje po vládě okamžitou 
pomoc, která zabrání konci mezinárodně uznávaných 
kulturních akcí a festivalů.

STARÁME SE

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA 
WWW.STARAME.SE



PRAHA-TROJA  
- MEZI MĚSTEM  
A KRAJINOU

V roce 2018 vznikl Příměstský park Trojská kotlina jako spolek 
čtyř městských částí, kterých se prostor kotliny, jež dodnes zů-
stala zelenou krajinnou oázou uprostřed města, týká. Smyslem 
je koordinace našich aktivit a úzká spolupráce s hlavním měs-
tem i občanskými spolky, které v Praze 6, Praze 7, Praze 8 a Pra-
ze-Troji pracují.
Díky velké podpoře Jany Plamínkové se před pěti  lety roze-
běhl  široce  pojatý  projekt  na  harmonizaci  velkých  investic 
města do trojské krajiny s cílem získat zároveň s novou tech-
nickou infrastrukturou i zkvalitnění veřejných ploch a par-
ků podél řeky a vyvážit tak negativní vlivy velkých staveb na 
krajinu.

Jsem rád, že díky udržení této oblasti v gesci našeho náměstka 
primátora Petra Hlubučka můžeme dále  připravovat  zpřístup-
nění  Císařského  ostrova,  projektovat  metropolitní  lužní  park 
u vodní  slalomové dráhy nebo nové řešení nábřeží v Podbabě 
a u Stromovky. Velkým tématem je obnova cesta a zlepšení propo-
jení s Prahou 8. Máme velkou příležitost tyto projekty realizovat.
Trojská krajina je tím nejhodnotnějším, co můžeme všem Praža-
nům nabídnout, a proto je její zachování hlavním kritériem při 
našem  posuzování  všech  stavebních  záměrů,  včetně  variant 
tranzitních dopravních tras, ať již tramvají nebo lanovkou.
Za poslední tři roky vznikly v katastru Troje tři nové vinohrady, 
včetně jedné komunitní vinice, a tak bych rád pozval všechny v so-
botu 12. září do Trojského zámku na tradiční Trojské vinobraní.  

Tomáš Drdácký, zástupce starosty

PRAHA

Od roku 2006, kdy jsme byli poprvé zvoleni 
do trojského zastupitelstva, se snažíme 
pracovat pro Troju jako celoměstskou 
rekreační oblast i klidnou rezidenční čtvrť 
zároveň. To nelze bez dobré spolupráce 
s okolím. 

KOTVA NA ROZBOUŘENÉM MOŘI
Když se mě před senátními volbami voliči ptali, proč vlastně kandiduji, většinou jsem po prav-
dě odpovídal, že hlavně proto, že Senát považuju za důležitou kotvu v rozbouřených vodách. 
Zkušenější kolegové nade mnou pobaveně kroutili hlavou a radili mi, abych radši sliboval, že 
ve svém obvodu zajistím víc parkovacích míst a levnější byty. Jsem rád, že jsem neuposlechl. 
Jednak bych se pro zjevnou nepoctivost takových slibů musel už tehdy propadnout hanbou, 
jednak mi náš dnešní politický vývoj dává za pravdu více, než jsem čekal.  Po pravdě řečeno, 
některé věci jsem si ani neuměl představit.
Neuměl jsem si například vůbec představit, že se český Hrad stane zastupujícím úřadem Rus-
ka a Číny.  Že naše vláda jako jediná v Evropě zakáže svým občanům vycestovat za hranice, 
a to bez ohledu na Ústavu, epidemiologickou situaci, nezákonně a bez zdůvodnění i časové-
ho vymezení. Prostě jen tak… Nebo že odebere obcím a krajům peníze, které dostávají podle 
zákona, a místo nich jim nabídne milodary, které bude přidělovat podle míry jejich loajality 
k panovníkovi. Skutečně jsem nevěřil, že se už v prvním roce svého mandátu něčeho takového 
dožiji.  Jsem proto moc rád, že se nám v Senátu – a trochu pyšně dodám, že i mojí vlastní ini-
ciativou – podařilo hrozbou ústavní žaloby přimět vládu, aby protizákonný a neodůvodněný 
zákaz cestování sama zrušila. A pevně doufám, že se nám nakonec podaří zvrátit i onen bez-
precedentní útok na rozpočty samospráv.   
Senát bývá často označován za sbor individualit. Je pravda, že vlastní přesvědčení zde často 
váží víc, než stranická disciplína. Ale v jednom máme všichni jasno. Tahle země je parlament-
ní republika. Nesmíme dopustit, aby se stala součástí holdingu jednoho oligarchy, ani filiálkou 
řízenou z Pekingu nebo Moskvy.  A taky to nedopustíme.

David Smoljak, senátor za STAN
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Žijeme ve 21. století, přesto v Česku stále fungují relikty rakousko-uherské státní správy. Jak ukázala so-
ciologická data, Čechům nejvíce vadí, že s nimi úřady nedokáží jednat na dálku, neváží si jejich času a oni 
tak tráví dlouhé hodiny ve frontách. Chceme to změnit, a když už budou muset lidé na úřad zavítat, chceme 
nabídnout příjemné prostředí, kde úředník jedná věcně a rychle. Hejtmanství musí být vůči lidem otevřené, 
lidé nemají mít pocit, že krajští politici žijí v uzavřené bublině, a neznají tak jejich potíže. 
Občané obcí by naopak měli být více vtahováni do rozhodování samosprávy a měli by mít pocit, že zvolené 
politiky jejich problémy zajímají a řeší je. Na celostátní úrovni již STAN úspěšně úročí projekt ABSURDIT, 
tedy soubor tipů na nešvary státní správy od občanů, které politici STAN legislativními opatřeními napravu-
jí. Stejně to může fungovat i na krajské úrovni. Vždy budeme uplatňovat princip subsidiarity, rozhodování  
chceme posunout co nejblíže lidem. 
Tam, kde politici STAN zasedají v krajských radách, prosazují transparentní výběrová řízení. Takový princip 
chceme uplatnit všude, podpoříme to zřízením krajských nominačních výborů, které budou dohlížet nad 
výběrovými řízeními a personálními nominacemi do orgánů právnických osob s majetkovou účastí kraje. 

	 OTEVŘENÉ HEJTMANSTVÍ

• dálkové nahlížení i video přenosy a záznamy ze zasedání zastupitelstva
• rozklikávací rozpočet
• open data

	 PŘÍVĚTIVÉ ÚŘADY

• přehledná a přívětivá komunikace kraje s občany
• inventura veškeré agendy a činností na krajských úřadech - efektivní státní správa
• odstranění ABSURDIT státní správy na krajské úrovni

	 BEZPEČÍ PRO OBČANY

• prosazování výuky branné výchovy a občanské výchovy na středních školách
• zavedení preventivních vzdělávacích koncepcí zaměřených na virtuální bezpečnost 

	 ROZVOJ KRAJŮ

• přesun úřadů do regionů
• rozhodování co nejblíže lidem; co nejvíce veřejných potřeb mají zajišťovat samosprávy - obce a kraje

	 NOMINAČNÍ VÝBOR PRO KRAJE

• zprůhlednění regionální politiky - dohled nad výběrovými řízeními a personálními nominacemi do orgánů 
právnických osob s majetkovou účastí kraje

Veřejná správa



Ředitelé škol jsou dnes zavaleni zbytečnou administrativou a ztrácejí tak drahocenný čas určený pro rozvoj 
školy. Chceme to změnit a omezit administrativu mezi školami a krajem na minimum.
Po dohodě s  rodiči i  učiteli chceme pilotně ověřovat model „reálné střední školy“. Ta umožní flexibilní 
přechod z jednoho typu školy na jiný i v průběhu studia. Studenti mají mít možnost vybrat si ze „švédského 
stolu“ - namixovat si výběr předmětů podle svých předpokladů a zájmů (předměty zaměřené více profesně, 
přírodovědně nebo humanitně). 
Do financování a spolurozhodování o směřování reálných středních škol chceme vtáhnout místní zaměst-
navatele a podniky a ve spolupráci s nimi pak umožnit studentům středních škol praktickou výuku v tech-
nologických centrech zřizovaných kraji. Hejtmanství by měla dotačně podpořit regionální výzkum i místní 
vědce zapojené do mezinárodních vědeckých týmů.
Kraj by měl financovat sportoviště, cyklostezky, neměl by zapomenout na pěší turistiku, a umožnit tak svým 
obyvatelům aktivní trávení volného času. 

	 KRAJ A ŠKOLA

• omezení administrativy 
• krajská akreditační agentura - hodnocení středních škol a jejich vzdělávacích programů 

	 REÁLNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA (POD JEDNOU STŘECHOU)

• prostupná, vnitřně diferencovaná
• vstup odborníků z praxe
• „švédský stůl“ předmětů
• středoškolské minimum (ve dvou úrovních)

	 VĚDA A VÝZKUM 

• dotační podpora regionálních výzkumů
• podpora vědců zapojených do mezinárodních vědeckých týmů 

	 ROZVOJ SPORTU A POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI

• podpora aktivního trávení volného času - výstavba sportovišť a cyklostezek, podpora pěší turistiky
• povinný příspěvek z RUD - podpora dotačně opomíjených skupin obyvatel (děti do 6 let, senioři)

Vzdělávací systém



Současná snaha vlády nastartovat průmysl 4.0 se neobejde bez dialogu s kraji. Mnohým hejtmanstvím 
však dodnes chybí jasná vize a  koncepce, dlouhodobě pak postrádáme diskuzi o  vysokorychlostním in-
ternetu dostupném pro každého, což pomůže rozvoji venkova. Kraj může mít hned několik nástrojů, jak 
napomáhat rozvoji místní ekonomiky – třeba inovační vouchery či dotační tituly pro střední a malé podniky, 
které se zaměřují na finální produkci. Zaměstnavatelům a podnikatelům by pak měl být kraj prostředníkem 
při navazování nových kontaktů uvnitř i vně kraje.
Aby kraje dobře hospodařily, musí se nutně změnit příjmová strana jejich rozpočtů. Navrhujeme změnu 
rozpočtového určení daní, které krajské rozpočty posílí. Chceme totiž více myslet na ty, kteří přemýšlí 
a chovají se ekologicky, a v tomto jejich podnikání je podpořit. To platí i pro lokální poskytovatele ener-
gie, zejména pokud využívají obnovitelné zdroje. 1 % krajského rozpočtu pak chceme posílat na podporu 
krajských inovací. 

	 ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

• nutná změna parametrů přerozdělení výnosů z daní

	 ENERGETIKA

• podpora lokálních poskytovatelů energie 
• dekarbonizace - podpora obnovitelných zdrojů

	 PŘEROZDĚLĚNÍ KRAJSKÝCH DOTACÍ

• dotační podpora zemědělců, kteří produkují regionální potraviny a věnují se šetrnému zemědělství
• granty pro projekty, které se věnují boji s klimatickými změnami

	 PODPORA PODNIKÁNÍ 

• inovační vouchery
• inovační centra 

	 ŘÍZENÍ FINANCOVÁNÍ KRAJSKÝCH ORGANIZACÍ

• nutnost sestavení plánů investic pro udržitelnost a  rozvoj (ovlivňuje ekonomiku a  finance kraje, ale 
i kvalitu služeb pro občany)

• optimalizace zajišťovaných služeb na základě výkonových ukazatelů – na základě dat pak lze lépe měřit 
kvalitu služeb dle jednotlivých odvětví

• efektivní převody nemovitostí ze státu na kraj (potažmo na obec v případě nezájmu kraje)
• spravedlivé investice do nemovitostí kraje na základě pasportizace majetku

Ekonomika kraje



	 REGIONÁLNÍ PARTNERSTVÍ

• rozvoj partnerství regionů - mezinárodní spolupráce pro samosprávy a regiony, zejména přeshraniční 
spolupráce INTERREG 

• posílení role regionů v rámci rozvoje zahraničních vztahů ČR, včetně zapojení do koncepce zahraniční 
politiky

	 PODPORA PRŮMYSLU

• rozvoj průmyslu 4.0 v kraji podporou experimentálních center
• program na podporu výzkumu a inovací – 1 % krajského rozpočtu na podporu krajských inovací

Ekonomika kraje



Za poslední roky jsme se dostali do situace, kdy jsme kvalitu naší krajiny, půdy a vody příliš neřešili. Výsled-
kem je zplundrovaná půda, která nedokáže zadržet vodu, jež pak rychle odtéká a není ji kde zachytávat, 
protože u nás chybí až tisíce rybníků a vodních nádrží. Chceme prohloubit náš projekt obnovy polních cest 
„1000 a jedna cesta pro krajinu“ a změnit tak přístup ke krajině. 
Chceme dotačně podpořit lokální farmáře, kteří se věnují šetrnému zemědělství. Ekologické smýšlení by 
nemělo být vnímáno jako nákladný a nepotřebný výstřelek – kraje by měly obce a jejich obyvatele podpo- 
rovat ve všech aktivitách vstřícných k půdě a krajině, jít jim příkladem a poradit, kde je třeba. 
Bez kvalitního územního plánování však nápravy zpustošené krajiny nedosáhneme. Kraje by měly obcím 
zajistit profesionální poradenství, jak zpracovávat územní plány a koncepce uspořádání krajiny či jak řešit 
pozemkové úpravy. 

	 PŘEROZDĚLĚNÍ KRAJSKÝCH DOTACÍ

• granty pro projekty, které se věnují boji s klimatickými změnami
• prohloubení projektu „1000 a jedna cesta pro krajinu“ - změna přístupu ke krajině

	 PODPORA LOKÁLNÍCH ZEMĚDĚLCŮ

• podpora ekologického zemědělství a výroby zdravých lokálních potravin
• dotační podpora zemědělců, kteří produkují regionální potraviny a věnují se šetrnému zemědělství

	 OVZDUŠÍ A ENERGIE

• podpora „kotlíkových dotací“
• podpora snižování spotřeby energie - zateplování veřejných budov
• podpora zavádění úsporného veřejného osvětlení a osvětlení veřejných budov 

	 PORADENSTVÍ PRO OBCE

• poradenství pro obce, jak zpracovávat územní plány a  jejich koncepce uspořádání krajiny, jak řešit 
pozemkové úpravy

	 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

• aktualizace krajských plánů odpadového hospodářství - podpora největší možné recyklace směsného 
komunálního odpadu

• podpora recyklovatelných materiálů na všech typech krajských akcí

Vztah ke krajině



Sociální služby v kraji musí být snadno dostupné, je nutné celou síť na základě dobře sesbíraných dat opti-
malizovat. Hejtmanství by měla usilovat o to, aby komunitní, terénní, odlehčovací a ambulantní služby byly 
poskytovány profesionálně v přirozeném prostředí, a toto důsledně kontrolovat. 
Uvažujeme o  propojení zdravotních a  sociálních pracovníků a  vytvoření tzv. mezioborových týmů, které 
budou moci snáze posoudit pacienta z hlediska zdraví i jeho sociální situace. Na seniory myslíme celý rok, 
ne pouze na Vánoce. Rodina je pro nás velmi důležitá, i proto chceme vytvořit dostupnou síť rodinných cen-
ter. Kraj by měl také podporovat zapojení aktivních seniorů do veřejného života a zároveň se postarat o ty, 
kteří to sami nezvládnou. Důležitá je spolupráce s neziskovým sektorem, především v oblasti asistenčních 
a terénních služeb.

	 DOSTUPNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

• optimalizace sítě sociálních služeb v kraji = snadnější dostupnost
• komunitní, terénní, odlehčovací a ambulantní služby poskytované v přirozeném prostředí 
• důsledná kontrola kvality služeb, kterým kraje poskytují oprávnění
• dostupná síť rodinných center

	 MEZIOBOROVÉ TÝMY

• řeší pacienta z hlediska zdraví i jeho sociální situace
• spojení profesionálů různých odborností zdravotních i sociálních, kteří spolu úzce spolupracují

	 PODPORA NEJOHROŽENĚJŠÍ SKUPINY

• výstavba či podpora chráněného bydlení pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením
• spolupráce s neziskovým sektorem: asistenční a terénní služby
• důsledná práce s komunitou ve vyloučených lokalitách

Sociální systém



V  oblasti kultury jsou kraje nejslabší složkou podpory na ose „stát – kraje – obce“ a  finanční tíži řady  
krajských institucí nesou města. Chceme to změnit a i tady otevřít otázku změny v rozpočtovém určení daní. 
Kulturní granty mají být srozumitelné, transparentní a spravedlivé.
Nezapomínáme ani na lokální a  folklórních spolky, protože lokální uskupení jsou v  mnoha regionech  
jedinými nositeli kultury – proto by je měla hejtmanství podporovat.
Kraj musí navazovat zahraniční partnerství a podporovat cestovní ruch, který má mimořádnou perspektivu 
i pro venkov a pohraniční části republiky. Neobejde se to ale bez systémové podpory regionálních letišť 
a rovněž bez finanční injekce do zdevastovaného lázeňství. 

	 PODPORA KULTURY

• zřízení systému jednoletých i víceletých dotací dle příkladů dobré praxe 
• spravedlivé a transparentní kulturní granty

	 CESTOVNÍ RUCH

• víceleté dotační tituly pro rozvoj cestovního ruchu
• systémová podpora regionálních letišť
• investice do zdevastovaného lázeňství

	 KOMUNITNÍ SETKÁVÁNÍ

• pomoc lokálním a folklórním spolkům
• dotační podpora obecních „hubů“ – míst k setkávání 

Kultura 
a cestovní ruch



Ačkoliv Česko už do posílení silniční infrastruktury nalilo miliardy jak z vlastních, tak i evropských peněz, 
na kvalitě českých silnic to není příliš znát. STAN přichází se změnou rozpočtového určení daní, která by 
posílila krajské rozpočty, což by umožnilo lépe spravovat silnice 2. a 3. tříd. Kvalitní infrastruktura je přitom 
základem pro rozvoj regionů. 
V okolních zemích již větší měrou investují do železničního spojení a podporují vysokorychlostní tratě. V kraj-
ském měřítku je třeba zavést integrované tarify dopravy mezi jednotlivými kraji. Pokud jde o autobusovou 
dopravu, je na místě podpora nízkokapacitních a školních autobusů. Doprava je jednou z největších příčin 
znečištění ovzduší, a proto by kraje měly finančně pobízet projekty založené na vodíkových technologiích. 
STAN myslí i na ty, kdo volí osobní dopravu – jednotlivé regiony by měly být propojeny páteřní sítí cyklo- 
stezek, měly by nabízet dostupnou infrastrukturu pro nabíjení elektrokol.
STAN myslí i na infrastrukturu pod zemí – mnoho domácností v Česku dosud není připojeno na vodovod 
či splaškovou kanalizaci. Pro mnoho regionů se tak klimatická změna, méně vody ve studnách, nebo taky 
někdy žádná, stává obrovským problémem.  

 SILNICE

• výrazné investice do silnic 2. a 3. tříd
• obchvaty kolem měst jako priorita

 ŽELEZNICE A AUTOBUSY

• integrované tarify dopravy mezi jednotlivými kraji
• podpora nízkokapacitních a školních autobusů
• vodíkové technologie

 CYKLOSTEZKY, ELEKTROMOBILITA

• vytvoření páteřní sítě cyklostezek - propojení jednotlivých krajů
• dostupná infrastruktura pro nabíjení elektrokol a jejich zabezpečení
• cyklostojany u úřadů, středních škol a krajských nemocnic

 VODOHOSPODÁŘKÁ INFRASTRUKTURA

• výrazné dotace obcím na výstavby vodovodů
• podpora dotačních programů pro domácnosti na připojení na splaškovou kanalizaci
• investice do čistíren odpadních vod

Doprava 
a infrastruktura



Kraje by v oblasti zdravotnictví měly mít ambici na jedné straně zajistit vyváženou a dostupnou zdravotní 
péči, a na druhé straně nabídnout zdravotníkům zázemí. Obce v mnoha regionech dnes bojují s fatálním 
nedostatkem lékařů, řešením mohou být například sdružené praxe více lékařů, kteří společně sdílejí pro-
stor i vybavení. Obce pak zajišťují svoz pacientů k lékaři, což ocení zejména senioři či maminky s dětmi.  
Nezbytná jsou podle nás krajská poradenská centra pro zdravotní péči, která budou tlumočit občanům 
jejich práva a kompetence v oblasti zdravotnictví při jednání s lékaři, nemocnicemi a pojišťovnami.  Záro-
veň by měly regiony vytvořit dostupnou síť center paliativní péče. Dobře si rovněž uvědomujeme přetížení 
Zdravotnické záchranné služby, řešením může být například obnovení sítě Lékařské služby první pomoci 
včetně návštěvní služby. 

	 VENKOVSKÝ DOKTOR

• krajská kontaktní poradenská centra pro zdravotní péči
• doprava k lékaři pro seniory či matky s dětmi
• „venkovský doktor“ = sdružená praxe více lékařů, sdílený prostor i vybavení, obce zajišťují svoz

	 ODLEHČENÍ KRIZOVÝM SLOŽKÁM ZZS

• obnovení sítě Lékařské služby první pomoci včetně návštěvní služby
• výrazné snížení neindikovaných výjezdů Zdravotnické záchranné služby

	 KRAJSKÁ PORADENSKÁ CENTRA

• občané mají možnost poradit se o svých právech a kompetencích v oblasti zdravotnictví při jednání 
s lékaři, nemocnicemi a pojišťovnami

• dostupná síť center paliativní péče – pomoc pacientům, aby mohli řešit svůj zdravotní stav v domácím 
prostředí, a odlehčení blízkým pacienta a jeho rodině

Zdravotnictví



Představení
lídrů 
hnutí STAN
Krajské volby 2020



Petra Pecková
Středočeský kraj

Věk: 44 let Bydliště: Mnichovice

Pracovní činnost:
2014 – dosud - Starostka města Mnichovice 
2014 – dosud - Členka Výboru pro rozvoj měst 
a obcí Středočeského kraje 
2014 – dosud - Členka krajského představenstva 
Sdružení místních samospráv ČR
2010 - 2014 - Místostarostka města Mnichovice 
(odpovědnost za oblast školství a kultury)
2011 - 2014 - Reportérka, scénáristka a reži-
sérka projektů - na volné noze 
• Krotitelé dluhů (Česká televize)
• Tísňová linka (Česká televize)
• 112 – V ohrožení života (TV NOVA)
1996 - 2011 - TV NOVA, redakce zpravodaj-
ství a publicistiky (reportérka a režisérka 
pořadu Občanské judo, reportáže pro pořady 
Zálety a Víkend, scénáře pro talk show Áčko)

Vzdělání:
• Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 
v Praze, obor Veřejná a sociální politika (Mgr.)
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
v Brně, obory Mediální studia a žurnalistika 
+ politologie
• Vyšší odborná škola publicistiky

Petra Pecková

 Mnichovice

 - Starostka města Mnichovice 
 - Členka Výboru pro rozvoj měst 

 - Členka krajského představenstva 

 - Místostarostka města Mnichovice 

- Reportérka, scénáristka a reži-

• Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 
v Praze, obor Veřejná a sociální politika (Mgr.)
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 

Starostka 
města 
Mnichovice



Petra Pecková
Proč kandiaduji na hejtmanku?
• Protože chci rozbít Bratrstvo kočičí pracky a pomoci změnit Středočeský kraj.
• Protože chci ve Středočeském kraji opravené silnice, fungující dopravu i do té poslední ves-

nice, kvalitní a dostupné vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, moderní technologie 
a rychlý internet, zdravé životní prostředí a hlavně spokojené občany, kterým se ve Středo-
českém kraji dobře žije.

• Protože chci, aby fungovala spolupráce s Prahou a byl vybudován silniční okruh kolem Prahy.

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?
• Jsem ráda, že jsem spoluautorkou analýzy nedostatečné kapacity základních škol (Hrozící 

kolaps zajištění základního vzdělávání v suburbanizačním prstenci okolo Prahy), která byla 
podkladem k nastartování dotačního titulu MFČR. Díky němu už byly postaveny školy v hod-
notě téměř 3 miliardy.

• Jsem pyšná na spolupráci s občany a na to, že Mnichovice jsou v rámci ČR nejúspěšnějším 
městem zapojeným do participativního rozpočtování. Náš participativní rozpočet nese ná-
zev Pro Mnichovice.

• Obrovskou poctou je, že moji práci pro město a desítky postavených objektů a dokončených 
projektů ocenili voliči téměř 82 % hlasů, které naše sdružení získalo v posledních volbách.

Co trápí náš kraj?
• Velký nárůst počtu obyvatel a nedostatečná infrastruktura (celostátně nejnižší počet do-

mácností napojených na veřejný vodovod a kanalizaci, silnice v katastrofálním stavu, nedo-
statečné pokrytí vysokorychlostním internetem).

• Tristní výsledky středních škol.
• Nekoncepční přístup k rozvoji kraje jako významné součásti pražské aglomerace.
• Obrovské rozdíly mezi obcemi – vylidňování versus obrovský příliv obyvatel.

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky?
Zvítězit ve volbách, sestavit fungující a pracovitou koalici, se kterou dokážeme změny prosadit. 
Řídit kraj odpovědně, předvídatelně, transparentně, otevřeně, efektivně, spravedlivě a vstřícně. 

Proč kandidujete za hnutí STAN?
Protože znám kvality našich kandidátů, jejich práci pro města a obce, způsob jednání a jejich 
názory. Protože vím, že STAN není uskupení řízené mocí a  silou, protože vím, jak moc jsou 
starostové zvyklí pracovat a věci dotahovat. A protože vím, že se kraj nedá řídit jako fi rma. Ale 
jako obec ano. 

Starostka 
města 
Mnichovice

Kontakt:
email: starostka@mnichovice.cz, telefon: +420 603 232 524



Jiří Švec
Jihočeský kraj

Věk: 44 let Bydliště: Lišov

Pracovní činnost:
1993-1994 - Základní vojenská služba na pozici řidič 
a mechanik - opravář techniky                                                                                                                                        
1994-1996 - EGE spol. s r.o. – svářeč AL 
v ochranné atmosféře
1997-1999 - ČKD Dopravní systémy a.s. 
– svářeč AL (státní a evropské zkoušky)
2000-2002 – OSVČ                      
2002-2010 - Předseda osadního výboru 
místní části města Lišov (obce Velechvín)
2006-2010 - Místostarosta města 
a člen Rady města Lišov
2008-2011 - Předseda Školské rady 
při ZŠ Lišov
1999-2010 - QARTAL spol. s r.o. 
– odborný pracovník výroby 
a montážestrojů a zařízení
2010-dosud - Starosta města Lišov
2010-dosud - Místopředseda
Svazku obcí Lišovsko
2013-dosud - Předseda Dozorčí rady 
Místní akční skupiny Hlubocko 
– Lišovsko  o.p.s.
2017-dosud - Radní Jihočeského 
kraje pro oblast dopravy

Jiří Švec
Jihočeský kraj

Bydliště: Lišov

 - Základní vojenská služba na pozici řidič 
a mechanik - opravář techniky                                                                                                                                        

 - EGE spol. s r.o. – svářeč AL 

 - ČKD Dopravní systémy a.s. 
– svářeč AL (státní a evropské zkoušky)

– OSVČ                      
 - Předseda osadního výboru 

místní části města Lišov (obce Velechvín)
- Místostarosta města 

 - Předseda Školské rady 

 - QARTAL spol. s r.o. 

 - Starosta města Lišov
 - Místopředseda

 - Předseda Dozorčí rady 
Místní akční skupiny Hlubocko 

- Radní Jihočeského 

Starosta města 
Lišov a radní 
Jihočeského 
kraje pro oblast 
dopravy



Jiří Švec

Kontakt:
email: starosta@mulisov.cz, telefon: +420 602 139 464

Vzdělání:
• Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor Veřejná a sociální politika (Mgr.)
• Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, obory Mediální studia a žurnalistika 

+ politologie.
• Vyšší odborná škola publicistiky.

Proč kandiduji na hejtmana?
• Protože to navazuje na mou dosavadní práci pro město Lišov i pro Jihočeský kraj.
• Protože chci podporovat vybavenost a rozvoj venkovských oblastí.
• Protože chci vybudovat co nejširší a propojenou síť cyklostezek v celém kraji.

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?
• 4 roky místostarostou města Lišov, 10 let starostou města Lišov.
• 3 roky radním Jihočeského kraje pro oblast dopravy – a stále ještě jsem neztratil kuráž 

hledat řešení a vysvětlovat je veřejnosti i kolegům.

Co trápí náš kraj?
• Absence rychlé a bezpečné silnice spojující Jihočeský kraj s kraji Plzeňským a Jihomorav-

ským a dokončení středočeského úseku dálnice D3 směrem na Prahu.
• Nedostatek odborných lékařů na venkově i ve městech – dlouhé objednací lhůty ke speci-

alistům a nedostatek obvodních lékařů, dentistů mimo velká města.
• Kůrovcová kalamita – dopady klimatických změn na životní prostředí a hospodaření v kraji.

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky?
• Využít zkušenosti všech našich kandidátů a pomáhat řešit zmíněné problémy.

Proč kandidujete za hnutí STAN?
• Protože mám tu čest dlouhá léta pracovat jako starosta a ve STANU jsem našel lidi, kteří 

mají stejné cíle, tedy zlepšovat život obyvatel našich obcí a měst.



Josef Bernard
Plzeňský kraj

Věk: 55 let Bydliště: Štěnovický Borek

Pracovní činnost:
1983 – 1989 - Horizontkář v závodě Válcovny (Škoda), 
po vojenské službě provozní a revizní technik
1989 – Zakladatel OF Škoda
1990 – 2004 - Vedoucí personálního útvaru 
ve společnosti Škoda TS
2004 – 2010 - Personální ředitel ŠKODA Holding    
2010 – 2015 - Generální ředitel Škoda Transpotation
2016 – 2020 - Hejtman Plzeňského kraje

Vzdělání:
Škoda Plzeň, 
čtyřletý učební obor s maturitou

Proč kandiduji na hejtmana?
Svým vstupem do veřejného života 
jsem se snažil občanům ukázat, že 
politika nemusí být o politikaření 
a kmotrovství. Existuje cesta, kdy 
politik respektuje zájmy spoluobčanů. 
A s tím půjdu i do letošních krajských 
voleb. 

Josef Bernard

 Štěnovický Borek

- Horizontkář v závodě Válcovny (Škoda), 
po vojenské službě provozní a revizní technik

 - Vedoucí personálního útvaru 

- Personální ředitel ŠKODA Holding    
 - Generální ředitel Škoda Transpotation

Hejtman 
Plzeňského kraje



Josef Bernard
Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?
• Daňovému poplatníkovi jsme ušetřili 270 milionů, když jsme na základě precizní analytické práce 

revidovali staré smlouvy s dopravcem, a ten kraji musel vrátit už vyplacené peníze. Neznám žádný 
podobný případ v rámci ČR a je to významný signál voličům, že se dobře staráme o jejich peníze.

• Za další úspěchy našeho 4letého vládnutí v kraji považuji to, že jsme jako jeden z mála krajů 
dotáhli do konce tendry na veřejnou dopravu za 14 miliard korun, na jejichž základě do Pl-
zeňského kraje přijde 24 nových vlaků a 315 nových autobusů. 

• Za velký úspěch považuji i  to, že v  době koronavirové krize nemoc dosud nepronikla do 
žádného sociálního nebo zdravotnického zařízení kraje. Tedy i přes to, že náš kraj byl jedním 
z nejpostiženějších, jsme nemuseli řešit žádnou krizovou situaci, kdy bychom museli povo-
lávat na pomoc armádu apod. 

• Během těchto 4 let se nám také povedlo třikrát zvýšit dotace na sport a kulturu, přitom 
jsme krajem, který má obrovskou fi nanční rezervu, která se nám hodí hlavně teď, v době po 
koronavirové krizi, kdy náš kraj nemusí omezovat své investice. 

• Za svůj jednoznačný úspěch považuji to, že se podařilo dotáhnout do zdárného konce myš-
lenku vědeckého centra Techmánia Science Center. V současné době toto centrum navštíví 
více než 200 tisíc lidí ročně a zábavnou formou se mohou seznámit s vědou a technikou. 

• A když zavzpomínám hodně do minulosti, tak jsem považoval za naprostý zázrak, když se 
mně a pár dalším kolegům podařilo v roce 1989 přivést všechny Škodováky na plzeňské 
náměstí, to byl neopakovatelný a zásadní moment v mém životě. 

Co trápí náš kraj? 
• Jednoznačným tématem pro následující krajské volby bude boj se suchem (nedostatek 

vody) a ochrana přírody.
• Dalším tématem určitě bude udržení dobře fungujících krajských nemocnic, které se osvěd-

čily při boji s koronavirovou pandemií. 
• Určitě bude hrát podstatnou roli téma kvality silnic a dopravy v kraji.

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky?
Dosáhnout výsledku, který nám umožní být silným hráčem při sestavování budoucí koalice. 

Proč kandidujete za hnutí STAN?
Mou hlavní motivací je fakt, že v Plzeňském kraji jsem v hnutí STAN poznal schopné, šikovné, 
pracovité a poctivé lidi, jako je například Pavel Čížek. Možná se vám to bude zdát jako nepodstatná 
věc, ale to, jakou politiku a jak dobře ji děláte, záleží především na schopnostech týmu, který za 
vámi stojí a u STAN jsem přesvědčen, že jsem ten správný tým pro další práci pro Plzeňský kraj 
našel. Navíc starosty vidím jako lidi v první linii, na kterých stojí celý systém územní samosprávy.  

Kontakt:
email: jbernard@email.cz, telefon: +420 731 421 792 



Petr Kulhánek
Karlovarský kraj

Věk: 49 let Bydliště: Karlovy Vary

Pracovní činnost:
1998 – 2000 – ředitel HOPI Logistik
2000 – 2010 – Ředitel vydavatelství Promenáda v.o.s.
2010 – 2018 – Primátor města Karlovy Vary
2016 – dosud – Krajský zastupitel 
Karlovarského kraje

Vzdělání:
• Vysoká škola ekonomická v Praze, 
Podniková ekonomika a management, 
Psychologie a sociologie v řízení fi rmy 
(inženýrské studium)
• Foothill College, San Francisco 
Bay Area, Economics, Small Business 
Management, Business Administration
• Australian Pacifi c College, 
Sydney, Business Administration

Petr Kulhánek
Karlovarský kraj

 Karlovy Vary

– ředitel HOPI Logistik
 – Ředitel vydavatelství Promenáda v.o.s.
 – Primátor města Karlovy Vary

• Vysoká škola ekonomická v Praze, 
Podniková ekonomika a management, 
Psychologie a sociologie v řízení fi rmy 

Bay Area, Economics, Small Business 
Management, Business Administration

Personalista 
a zastupitel 
Karlovarského 
kraje



Proč kandiduji na hejtmana?
• Zvýšení atraktivity Karlovarského kraje jako místa pro život i turistické a lázeňské destinace.
• Řešení neutěšené situace krajského zdravotnictví po stránce fi nancování a  personálního 

zabezpečení.
• Ucelený, vyvážený a spravedlivý systém sociální péče, jejího fi nancování a rozvoje.

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?
• Šestileté vedení skupiny 11 evropských měst, včetně západočeského trojúhelníku, k zápisu 

na Seznam světového dědictví UNESCO.
• Založení Kanceláře architektury města v Karlových Varech.
• V rámci ČR první novodobý Statut lázeňského místa pro Karlovy Vary.

Co trápí náš kraj?
• Dopravní infrastruktura – neexistence dálničního spojení s  Prahou – jde o  kritický faktor 

dalšího rozvoje kraje.
• Absence veřejného vysokého školství v krajském městě.

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky?
STAN spojuje liberální poltická uskupení do společné kandidátky s cílem nabídnout lidem ro-
zumnou správu kraje jako alternativu k řízení státu/kraje jako fi rmy a nenaplňovaným populi-
stickým slibům. Ambicí je tak dosáhnout 8 a více mandátů a sehrát aktivní roli při sestavování 
budoucí krajské vlády.

Proč kandidujete za hnutí STAN?
Shoduji se s názory a přístupy k řešení veřejných věcí s hnutím STAN již bezmála 10 let. Jsou mi 
blízké principy logiky a zdravého rozumu. Starostové detailně znají prostředí v obcích, městech 
a krajích, proto řešení problematických oblastí vychází z reálného života a může tak refl ektovat 
skutečné potřeby regionu. Shoduji se také v uplatňování principu minimální byrokracie a od-
stranění zbytečné administrativy všude, kde je to možné. 

Kontakt:
email: petr.kulhanek@post.cz, telefon: +420 775 878 600



Filip Ušák
Ústecký kraj

Věk: 30 let Bydliště: Benešov 
         nad Ploučnicí

Pracovní činnost:
2010-2014 - Občanský aktivista, člen 
řady spolků, aktivní v několika projektech 
(Spolek nad Ploučnicí, OPS České 
Švýcarsko, Občané proti hazardu, 
Spolek absolventů gymnázia Děčín)
2010-2014 - Zastupitel města 
(předseda Výboru pro rozvoj města)
2014-2018 - Starosta města 
Benešov nad Ploučnicí 
2018-dosud - OSVČ 
(poradenství v regionálním rozvoji 
a veřejné správě) 
2018-dosud - zastupitel města 
Benešov nad Ploučnicí
2019-dosud Jednatel společnosti, 
člen uhelné komise 
Ústeckého kraje, člen dozorčí 
rady Dopravní společnosti 
Ústeckého kraje

Vzdělání:
• Právnická fakulta 

Filip Ušák
Ústecký kraj

Bydliště: Benešov 
         nad Ploučnicí

 - Občanský aktivista, člen 
řady spolků, aktivní v několika projektech 
(Spolek nad Ploučnicí, OPS České 
Švýcarsko, Občané proti hazardu, 
Spolek absolventů gymnázia Děčín)

 - Zastupitel města 
(předseda Výboru pro rozvoj města)

(poradenství v regionálním rozvoji 

 - zastupitel města 

 Jednatel společnosti, 

Člen uhelné 
platformy 
Ústeckého kraje, 
bývalý starosta 
města Benešov 
nad Ploučnicí



Filip Ušák

Kontakt:
email: Filip.Usak@seznam.cz, telefon: +420 723 499 990

Proč kandiduji na hejtmana? 
• Chci zastavit odliv lidí, posílit sounáležitost obyvatel k jejich regionu. 
• Posílit fi nancování krajské samosprávy (v rozpočtovém určení daní je Ústecký kraj znevýhod-

něn (dostává 6100 Kč na osobu oproti 8700 Kč na osobu např. v Kraji Vysočina) a nastavit 
efektivní fungování krajské samosprávy (dnes dublování některých agend, zbytečné utrácení).

• Připravit kraj na transformaci související s ukončením těžby uhlí a dekarbonizací.

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy? 
• Jako občanský aktivista jsem dokázal dosáhnout omezení noční jízdy transitní kamionové 

dopravy a zabránit sloučení děčínského Gymnázia s Obchodní akademií.
• Jako starosta jsem 4 roky úspěšně spravoval město Benešov nad Ploučnicí (např. jsme 

snížili o 20 % ceny tepla, restaurovali památky ve městě, opravili koupaliště, zakázali hrací 
automaty nebo aktivně iniciovali pozemkové reformy).

• Hrdý otec tříleté holčičky, kterou toho času učím poznávat svět.

Co trápí náš kraj? 
• Ústecký kraj je nejhorší prakticky ve všech statistikách v rámci ČR, tzn. dostat ho do průměrných 

hodnot je veliká výzva. Když budu konkrétní, tak například pomoci tomu, aby se 55 tisícům oby-
vatel Šluknovského výběžku dostalo základní zdravotnické péče v normální nemocnici.

• Obrovským nebezpečím je ztráta důvěry lidí v periferiích kraje v systém jako takový. Občané 
kraje musí mít důvod věřit vedení svého kraje, že se za jejich práva budou bít.

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky? 
Hnutí STAN v Ústeckém kraji doposud nikdy neuspělo ani v krajských, ani v parlamentních vol-
bách. Cílem je tuto kletbu prolomit a stát se součástí krajského zastupitelstva. Propojit dobrou 
značku hnutí STAN s kvalitní kandidátkou složenou z výrazných osobností krajského formátu, 
energií lídra a propracovaným, reálným a dobře uchopitelným programem. Cílem je dosáhnout 
dvojciferného výsledku a po volbách být součástí nějaké rozumné koalice.

Proč kandidujete za hnutí STAN?
Protože i ze své zkušenosti starosty vím, že dobře dělaná komunální politika je základem pro 
správu veřejných věcí na vyšších úrovních. Starostové a nezávislí jako hnutí mají ve svých řa-
dách stovky inspirativních osobností, které si touto unikátní zkušeností „dělat starostu“ či obec-
ně pracovat v komunální politice prošly a koukají na politiku zkušenějšíma očima. Sdílím se 
STANem pohled na svět a věřím lidem, kteří spolu se mnou mohou hodnoty a politiku STANu 
utvářet.



Martin Půta
Liberecký kraj

Věk: 48 let Bydliště: Hrádek nad Nisou

Pracovní činnost:
2002 – 2012 – Starosta Hrádku nad Nisou 
(mé rodné město, kde žiju a budu žít)
2007 – 2012 – Opoziční zastupitel Libereckého 
kraje (5 let v opozici bylo poučných)
2011 – dosud - Předseda české části 
Euroregionu Nisa 
2012 – dosud - Hejtman Libereckého kraje
2014 – dosud - Místopředseda Rady 
Asociace krajů ČR 

Vzdělání:
• Metropolitní univerzita Praha, 
 obor Veřejná správa (Bc.)

Proč kandiduji 
na hejtmana?
• Rád bych pro Liberecký 

kraj a jeho obyvatele jako 
hejtman pracoval i v příš-
tích čtyřech letech. Mám 
náš kraj rád a jsem při-
pravený v jeho prospěch 
využít všechny zkuše-
nosti a vědomosti, které 
jsem za deset let jako 

Hejtman 
Libereckého 
kraje

Martin Půta
Liberecký kraj

Bydliště: Hrádek nad Nisou

Pracovní činnost:
– Starosta Hrádku nad Nisou 

(mé rodné město, kde žiju a budu žít)
 – Opoziční zastupitel Libereckého 

kraje (5 let v opozici bylo poučných)
 - Předseda české části 

 - Hejtman Libereckého kraje
 - Místopředseda Rady 

• Metropolitní univerzita Praha, 
 obor Veřejná správa (Bc.)

Rád bych pro Liberecký 
kraj a jeho obyvatele jako 
hejtman pracoval i v příš-
tích čtyřech letech. Mám 
náš kraj rád a jsem při-
pravený v jeho prospěch 
využít všechny zkuše-
nosti a vědomosti, které 
jsem za deset let jako 

Hejtman 
Libereckého 
kraje

Hejtman 
Libereckého 
kraje



Martin Půta starosta a za sedm let v pozici hejtmana mohl získat. Jsem tady doma a už v roce 2002 
jsem si uvědomil, že když je člověku přes třicet, musí se o svůj domov začít starat a měnit 
věci, na které může dosáhnout a mít na ně vliv, k lepšímu. A taky svou práci dělám rád, 
naplno a se srdcem, a snad je to na výsledcích vidět.

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?
• Otevřeli jsme kraj a jeho fungování obyvatelům.
• Zavedli jsme předem známá a jasná pravidla stejná pro všechny žadatele při rozdělování dotací 

v dotačním fondu a postarali se o významný nárůst investic do majetku kraje, od krajských silnic 
přes centra odborného vzdělávání na středních školách, investice do krajských nemocnic, rekon-
strukce kulturních institucí až po zlepšování podmínek pro klienty našich ústavů sociální péče. 

• Za úspěch považuji také to, že mě i po 18 letech v politice lidi na ulici zdraví a nepřecházejí 
na druhý chodník.

Co trápí náš kraj?
• Jsme kraj na okraji zájmu centrálních orgánů a institucí, kraj, který se o většinu důležitého 

vždy musel a musí postarat sám. Nestěžujeme si a jsme zvyklí si nějak poradit. Čeká nás ale 
velká změna v průmyslu, který zaměstnává a živí většinu zaměstnanců v kraji. Tato změna 
se neobejde bez podpory inovací a  lidí s novými nápady a myšlenkami a  také bez fi rem, 
které jsou tady doma a mají vazby k místu, kde podnikají.

• Za brzdu rozvoje, a v budoucnu velký problém, si dovolím označit naprosto zoufalé železnič-
ní spojení z Libereckého kraje jak do Prahy, tak do sousedních krajů. 

• Máme stejné problémy jako všechny ostatní kraje. Přichází změna klimatu a sucho se týká všech 
regionů, změnu fi nancování a větší nezávislost místní a regionální samosprávy na státu nechce 
téměř žádný ministr fi nancí a podle toho vypadají nejenom krajské silnice, ale také další služby, 
které kraje zajišťují. Ale jsem optimista a dobré změny jsou ty evoluční. Na nich musíme pracovat.

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky?
Chceme být dál zárukou toho, že kraj nebude řízen ani ze sekretariátu žádné politické strany, 
ani na dálku od pražských politiků, ani od místních kmotrů a zákulisních hráčů. Takže chceme 
potřetí vyhrát a mít zásadní vliv na vedení kraje a jeho další směřování.

Proč kandidujete za hnutí STAN?
• STAN je hnutí, které funguje odspoda, od poslední obce přes kraje až do Sněmovny a Se-

nátu, to je způsob politiky, který mi vyhovuje. Jsem rád, že nejsme hnutím jednoho názoru 
a jednoho muže. Nevěřím také na to, že celou zemi lze řídit jako fi rmu jedním člověkem. Je 
to přesně naopak. Problémy se mají řešit tam, kde vznikají, a s lidmi, kterých se dotýkají. 
A to je STAN a podstata jeho politiky v kostce.

Kontakt:
email: martin.puta@kraj-lbc.cz,  telefon: +420 602 490 016



Rudolf Cogan
Královéhradecký kraj

Věk: 48 let Bydliště: Nová Paka

Pracovní činnost:
2016 – dosud - Radní Královéhradeckého kraje 
pro fi nance a informační technologie
2012 – dosud - Člen zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje
2012 – dosud - Advokát
2010 – 2014 - Starosta města 
Nová Paka
2006 – 2010 - Místostarosta 
města Nová Paka
2002 – dosud - Člen zastupitel-
stva města Nová Paka
2000 – 2009 - Vyučující 
na Vysoké škole ekonomické 
v Praze, Univerzita Pardubice

Vzdělání:
• Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy, 
• Vysoká škola ekonomická, 

University of New South 
Wales v Sydney

Rudolf Cogan
Královéhradecký kraj

Bydliště: Nová Paka

- Radní Královéhradeckého kraje 
pro fi nance a informační technologie

 - Člen zastupitelstva 

 - Starosta města 

 - Místostarosta 

- Člen zastupitel-

na Vysoké škole ekonomické 
v Praze, Univerzita Pardubice

Vysoká škola ekonomická, 
University of New South 

Radní 
Královéhradeckého 
kraje pro oblast 
fi nancí, advokát



Rudolf Cogan
Proč kandiduji na hejtmana?
• Prvně jsem se krajům věnoval teoreticky – o krajích jsem psal disertaci, když ještě neexis-

tovaly. Následně jsem napsal o krajích články a knihy, hlavně Komentář k zákonu o krajích. 
• Mám teoretické i praktické znalosti z práva a ekonomie, které jsem rozvinul v rámci řízení 

města a kraje, jejich organizací i společností. Soustředím se na řešení klíčových a nároč-
ných úkolů. Umím řídit kraj, je to přesně ta úroveň veřejné správy, kam patřím. 

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy? 
• Zaplacení všech dluhů kraje: za poslední volební období 360 milionů korun.
• Výstavba nové náchodské nemocnice (1 650 000 000 Kč) bez čerpání úvěru.
• Zvýšení podílu investic v rámci výdajů rozpočtu kraje. 
• Miliarda ročně do silnic.
• Dotažená miliardová výběrová řízení, kterých jsem se přímo účastnil – výstavba nemocnice 

Náchod, autobusová doprava a mnoho menších. 
• Perfektní čerpání dotací, zajištění fi nančních spoluúčastí.

Co potřebuje náš kraj? 
• Výstavba dálnice D 11: z Hradce Králová až na polskou hranici za Trutnovem. Dálnice D 35 od 

Hradce Králové až po Újezd pod Troskami. Obchvaty měst – především Náchod a Nová Paka. 
• Zkvalitnění nemocnic na západoevropský standard: zcela nový pavilon interny, onkologie 

a laboratoří v jičínské nemocnici. 
• Kvalitní střední školy připravující na budoucnost.
• Zajištění vlastnictví budovy krajského úřadu. 

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky? 
Přesvědčit občany, že naše silná kandidátka dává smysl, že jsme schopni koncepčně řídit kraj. 
Koaliční kandidátka, vzhledem ke konkurenci 3 silných stran, je skutečně vybraná - bylo velice 
těžké se na ni vůbec prosadit. Po volbách chceme být jádrem koalice, která bude aktivně řídit kraj. 

Proč kandidujete za hnutí STAN? 
Nejsem stranicky zcela vyprofi lován, uznávám, že i v jiných stranách jsou schopní lidí, nicméně 
s hnutím spolupracuji od jeho založení a jsem rád, že mě ctihodní starostové vysílají do voleb-
ních klání. Vážím si toho, že zrovna STAN mi umožňuje uplatňovat moje dovednosti. 

Kontakt:
email: cogan@seznam.cz,  telefon: +420 603 504 858



Michaela Matoušková
Pardubický kraj

Věk: 40 let Bydliště: Řečany 
         nad Labem

Pracovní činnost:
1997 – dosud - Podnikání v oboru účetnictví 
a daňového poradenství, činnost podnikatelských, 
fi nančních, organizačních a ekonomických 
poradců. V roce 2012 jsem si na tuto činnost 
založila společnost A.M.M. Accounting, s.r.o. 
2010 – dosud - Starostka obce 
Řečany nad Labem
2012 – dosud – Lektorská činnost 
pro samosprávy 

Vzdělání:
• Provozně ekonomické fakulta ČZU 
v Praze, obory Hospodářská politika 
a správa, Veřejná správa a regionální rozvoj 
(magisterské studium) 
• Profesní studium na Ústavu práva 
a právních věd v Praze, obor Veřejná 
správa a samospráva krajů, měst a obcí 
(Master of Public Administration)
• Dvousemestrální kvalifi kační 
studium pedagogiky A 

Michaela Matoušková
Pardubický kraj

 Řečany 
         nad Labem

- Podnikání v oboru účetnictví 
a daňového poradenství, činnost podnikatelských, 
fi nančních, organizačních a ekonomických 
poradců. V roce 2012 jsem si na tuto činnost 
založila společnost A.M.M. Accounting, s.r.o. 

 – Lektorská činnost 

• Provozně ekonomické fakulta ČZU 
v Praze, obory Hospodářská politika 
a správa, Veřejná správa a regionální rozvoj 

• Profesní studium na Ústavu práva 
a právních věd v Praze, obor Veřejná 
správa a samospráva krajů, měst a obcí 

Starostka 
obce Řečany 
nad Labem



Michaela Matoušková
Proč kandiduji na hejtmanku? 
• Usiluji o vytvoření dostatečné sítě a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb v kraji a po-

sílení hodnoty rodiny vhodnými opatřeními.
• Chci se zasadit o zlepšení stavu silnic a mostů v kraji, vytvoření cyklistické infrastruktury 

a dopravní obslužnosti mezi jednotlivými kraji.
• Chci zlepšit péči o krajinu a její ochranu – Náš kraj má rozmanitou krajinu a přírodní bohat-

ství, bohužel však vlivem nevhodného hospodaření dochází k jeho znehodnocení, čemuž je 
potřeba zamezit.

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy? 
• Zasloužila jsem se o přestavbu staré budovy na Komunitní dům pro seniory, ve kterém našli 

senioři svůj nový domov. V budově jsem založila Univerzitu třetího věku, kterou dosud vedu. 
Za tento projekt jsem získala cenu v celostátní soutěži Komunální projekt roku 2018 - první 
místo v kategorii Sociální projekt roku.

• Připravila jsem pro naši obec návrh na realizaci zadržení vody v krajině a napojení soustavy 
pěti rybníků, které jsou vlivem sucha vyschlé a krajina zde trpí. 

• Během deseti let, kdy jsem ve funkci uvolněné starostky obce, jsem iniciovala a připravila opravy 
většiny obecního majetku, připravila a zrealizovala výstavbu místních komunikací, dětských hřišť.  

• V roce 2019 jsem získala 1. místo v celorepublikové soutěži „Nadějná politička roku 2019“. 

Co trápí náš kraj?
• Neutěšený stav mostů a silnic III. třídy v majetku kraje, ničení páteřních komunikací v ob-

cích, kde projíždí těžká nákladní vozidla s materiálem na stavbu D 35. 
• Špatná pověst nemocnic Pardubického kraje způsobuje obavy mezi občany. S tím souvisí 

i  zrušení dříve fungující sítě lékařské služby první pomoci, zdravotnictví v  kraji se stává 
lidem méně dostupné a nebudí důvěru.

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky?
Chceme být vhodnou alternativou pro voliče do vedení kraje. Starostům a nezávislým je blízká 
péče o lidi, proto máme co nabídnout v oblasti sociální a zdravotní i v oblasti školství. Pozice 
hejtmanky a krajských radních by nám umožnila měnit kraj stejně tak dobře, jako jsme dokázali 
k lepšímu změnit svá města a obce. 

Proč kandidujete za hnutí STAN?
Je mi sympatické, že politika u STAN jde odspodu a nebojí dávat na první pozice ženy, což u vět-
šiny jiných stran není tak časté. STAN má občanům kraje co nabídnout a jsou za námi nejen 
zkušenosti, ale také projekty, na kterých si lze naše úspěchy ověřit. Nebaví mě jen nadávat, co 
by se mělo, baví mě věci měnit, a to je i důvod, proč kandiduji na pozici lídryně za hnutí STAN.

Kontakt:
email: michaela.matouskova@stan.cz, telefon: +420 603 871 594



Lukáš Vlček
Kraj Vysočina

Věk: 38 let Bydliště: Pacov

Pracovní činnost:
2006 – dosud - Starosta města Pacov
2008 – dosud - Zastupitel Kraje Vysočina, 
předseda Výboru regionálního rozvoje 
a MA 21 (od roku 2016)
2014 – dosud - Předseda Regionální 
komise Svazu měst a obcí ČR

Vzdělání:
• Masarykova univerzita 
v Brně, Ekonomicko-správní 
fakulta, obor regionální rozvoj, 
veřejná správa
• Masarykova univerzita 
v Brně, Fakulta sociálních stu-
dií, obor politologie, sociologie

Lukáš Vlček
Kraj Vysočina

Bydliště: Pacov

 - Starosta města Pacov
- Zastupitel Kraje Vysočina, 

předseda Výboru regionálního rozvoje 

- Předseda Regionální 
komise Svazu měst a obcí ČR

• Masarykova univerzita 
v Brně, Ekonomicko-správní 
fakulta, obor regionální rozvoj, 

• Masarykova univerzita 
v Brně, Fakulta sociálních stu-
dií, obor politologie, sociologie

Starosta 
města Pacov



Lukáš Vlček
Proč kandiduji na hejtmana?
• Za 14 let práce v komunální 8 let v krajské politice mám dostatek zkušeností, vzdělání 

a energie.
• Kraj Vysočina potřebuje novou energii a modernizaci řady oblastí, jako jsou například insti-

tuce a organizace kraje.
• Mám rád výzvy, jsem pracovitý typ člověka se schopností hledat řešení.

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?
• Realizace řady významných regionálních projektů v  oblastech školství, dopravy, kulturní 

a sportovní infrastruktury, sociálních věcí, životního prostředí, odpadového hospodářství atd.
• Dlouhodobě fungující organizace, v jejichž čele jako starosta stojím či jsem v pozici zástup-

ce zřizovatele. V případě nutnosti se nebojím reforem a změn. Pro tyto kroky mám vždy 
dostatek patřičných argumentů, které se nebojím diskutovat.

• Z pohledu Kraje Vysočina jsem v čele fungujícího Výboru regionálního rozvoje a MA 21. 
Podílel jsem se na reformě krajské dotační politiky a její větší trasparentnosti.

Co trápí náš kraj?
• Měnící se krajina – problém vody a kůrovce.
• Špatná dostupnost veřejné dopravy – nutnost věnovat mobilitě obyvatel větší pozornost.
• Nedostupné kapacitní datové sítě ve venkovských oblastech.
• Snižující se kvalita a kvantita veřejných služeb.

Jaké jsou priority Vaší kandidátky?
Našimi hlavními prioritami jsou: mobilita, udržitelné životní prostředí a rozvoj veřejných služeb. 
Chceme posílit nástroje pro zadržování vody a práci s krajinou. Kraj Vysočina musí projít zásadní 
modernizací pro 21. století, například vyššími investicemi do datových sítí.

Proč kandidujete za hnutí STAN?
Hnutí STAN je mi blízké svojí liberální a proevropskou politikou. Je otevřené a zastupuje hod-
noty mně blízké. Zároveň v něm působí respektované osobnosti s dlouhodobými výsledky z ve-
řejného života.

Kontakt:
email: starosta@mestopacov.cz,  telefon: +420 777 334 124



František Lukl
Jihomoravský kraj

Věk: 42 let Bydliště: Kyjov

Pracovní činnost:
2001 – 2002 - Vedoucí právního oddělení 
Referátu kanceláře přednosty 
Okresního úřadu Hodonín
2003 – 2005 - Vedoucí odboru 
kanceláře starosty s kompletní 
právní agendou města
2013 – 2014 - Ministr 
pro místní rozvoj
2005 – dosud - Starosta 
města Kyjov
2015 – dosud - Předseda 
Svazu měst a obcí ČR

Vzdělání:
• Právnická fakulta 

Masarykovy univerzity 
v Brně, Právo a právní 
věda (Mgr.)

• Právnická fakulta 
Masarykovy univerzity 
v Brně, pod záštitou 
Nottingham Trent University 
(MPA)

František Lukl
Jihomoravský kraj

Bydliště: Kyjov

 - Vedoucí právního oddělení 
Referátu kanceláře přednosty 
Okresního úřadu Hodonín

- Vedoucí odboru 
kanceláře starosty s kompletní 

- Předseda 

Masarykovy univerzity 
v Brně, Právo a právní 

Masarykovy univerzity 

Nottingham Trent University 

Starosta 
města Kyjov



František Lukl
Proč kandiduji na hejtmana?
• Chci nabídnout mnohaleté zkušenosti starosty města Kyjova a také předsedy Svazu měst 

a obcí České republiky v práci pro Jihomoravský kraj a  jeho obyvatele. Láska k  regionu, 
stejně jako láska k rodnému městu spolu s právním vzděláním, letitým starostovským po-
sláním, manažerskými dovednostmi, jsou tím nejlepším elixírem. Lékem a vitamíny, který 
postaví Jihomoravský kraj na nohy. Jsme krajem tradic, vína a historie. Musíme však být 
také regionem s moderní dopravní infrastrukturou, možnostmi bydlení pro mladé, pracovní-
mi příležitostmi pro všechny, s chutí pracovat. 

• Nabízím aktivní komunikaci a zapojení Jihomoraváků do rozvoje našeho kraje. Stejně jako to 
děláme na obcích a městech. Nerozhodujeme o našich občanech z radnice, ale spolu s nimi 
a v místě, o které jde.

• Jihomoravský kraj musí být region pro život a návraty.

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy? 
• Ve spolupráci s kolegy starosty se podařilo navýšit rozpočtové určení daní, stejný úspěch 

musíme dosáhnout i pro Jihomoravský kraj.
• 15 let stojím v čele města Kyjova, které nemá ani korunu dluhu. Investice přitom dosáhly 

skoro ¾ miliardy korun a skoro 1/3 byla kryta z dotací. Máme kompletně opraveny veškeré 
veřejné budovy a revitalizovány většinu sídlišť. 

• Držím si stále zdravý rozum, elán a chuť pracovat pro město, kraj a jeho obyvatele.

Co trápí náš kraj?
• Zásadním tématem pro kraj jsou fi nance. Chceme napravit nespravedlivé rozdělování fi -

nančních prostředků ze strany státu. Jihomoravský kraj je vzhledem k počtu obyvatel pod-
hodnocen až o miliardu korun. Stejně tak je tomu i ve fi nancování sociálních služeb. 

• Pokud dosáhneme spravedlivého dělení prostředků, můžeme obyvatelům JMK slíbit větší 
investice do dopravy a komunikací, sociálních a zdravotních služeb, podpory kultury a spor-
tu a také více prostředků pro rozvoj a podporu celého regionu.

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky?
Vyhrát krajské volby 2020. Naše kandidátka je postavena na zkušených komunálních zástup-
cích napříč celým Jihomoravským krajem. Umí řídit, spravovat a rozvíjet svoje obce a města. 
Starají se o kvalitní život svých občanů. 

Proč kandidujete za hnutí STAN? 
Starostové jsou moji kolegové, přátelé, lidé otevřeného srdce, osobnosti, které mi nepřestanou 
dodávat elán a inspiraci. Nabídka vést jihomoravské Starosty v krajských volbách 2020 je pro 
mě velkou ctí i závazkem. Chci přispět svými zkušenostmi a energií tomuto skvělému uskupení 
plnému zkušených praktiků a srdcařů.

Kontakt:
email:  f.lukl@mukyjov.cz,  telefon: +420 734 510 000

Starosta 
města Kyjov



Josef Suchánek
Olomoucký kraj

Věk: 57 let Bydliště: Olomouc

Pracovní činnost:
2015 – dosud – Ředitel, Správa kolejí 
a menz Univerzity Palackého v Olomouci
2011 – 2015 - MAKRO ČR Cash&Carry s.r.o., 
eCommerce Manager
2009 – 2011 – Ředitel CIBER Novasoft s.r.o.
2008 – 2011 - OSVČ (Externí poradce 
a konzultant, projektový manažer)
2005 – 2008 – Generální ředitel Vltava Stores, a.s.
1997 – 2005 - MAKRO ČR, s.r.o., různé pozice
2004 - 2005 - Ředitel Makro Zlín 
1999 - 2004 - Ředitel velkoobchodů Makro 
v různých městech – Brno, Olomouc, Nitra, 
BPO manažer (Business Process Optimi-
zation) a následně regionální manažer pro 
Čechy – Makro v Čechách
1997 - 1999 - Vyšší manažerské pozice 
v rámci Makro Ostrava
1992 – 2007 - T&G Numic, s.r.o., 
obchodní manažer, Ostrava
1987 – 1992 - Vítkovické železárny, a.s., 
výzkumný pracovník
1986 – 1987 - VÚHŽ Dobrá, a.s., 
výzkumný pracovník

Josef Suchánek
Olomoucký kraj

Bydliště: Olomouc
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Ředitel Správy kolejí 
a menz Univerzity 
Palackého a olomoucký 
zastupitel  



Josef Suchánek
Vzdělání:
• ČVUT Praha, postgraduální studium Počítačová grafi ka.
• Fakulta hutnická na VŠB Ostrava, obor Termomechanika (Ing.).

Proč kandiduji na hejtmana?
• Zdravá příroda a životní prostředí. Boj proti suchu. 
• Podpora všech regionů kraje s důrazem na ty nejvíce znevýhodněné oblasti. Vyvážená pod-

pora všech zájmových oblastí.
• Transparentní a korektní přerozdělování krajských dotací na základě jasných kritérií.

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?
• Pracovní – úspěšné řízení fi rem a organizací na principech korektního vedení lidí a jednání 

s kolegy.
• Osobní – sportováním a volnočasovými aktivitami jsem si udržel solidní fyzickou kondici (na 

svůj věk), mentální svěžest a otevřenost k novým věcem.
• Politické – spoluvytvoření fungující organizace STAN v  Olomouci, úspěch v  komunálních 

volbách a respektovaná, viditelná opoziční práce v zastupitelském klubu Piráti a Starostové.

Co trápí náš kraj?
• Náš kraj nejvíce trápí stav životního prostředí. Nešetrné zemědělství a špatné hospodaření 

v krajině má za následek, že se potýkáme se suchem. Proto prosazujeme řadu opatření, 
které naší krajině pomohou - zakládání a obnovování polních cest, vznik mezí a remízků, 
výsadba stromů a alejí, obnova meandrování uměle narovnaných vodních toků, obnovování 
původních biotopů, podpora šetrně hospodařících zemědělců a další. 

• Druhým velkým problémem je chudoba některých částí našeho kraje. Ta má několik příčin: 
chybějící infrastruktura, nedostatečné pokrytí internetem, podfi nancovaný vzdělávací sys-
tém, chybějící nabídka dobře placené práce, ze které pramení vylidňování regionů.

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky?
Umístit se v krajských volbách na takovém místě, které umožní STANu sestavovat krajskou 
radu z  pozice rovnocenného partnera. Krajská kandidátka STAN nabízí zkušené a  pracovité 
osobnosti, které jsou odborníky ve svých oblastech a budou pro kraj skutečným přínosem. 

Proč kandidujete za hnutí STAN?
Lidsky je mi tato strana je ze všech nejsympatičtější. Naši „staňáci“ jsou zkušení lidé a prosazují 
ta nejlepší řešení pro své obce, kraje, republiku i Evropu. Jsme strana pragmatických řešení, 
avšak nejsme populisté. Myslíme na budoucnost.

Kontakt:
email: josef.suchanek@stan.cz,  telefon: +420 730 806 812



Jan Lipner
Moravskoslezský kraj

Věk: 54 let Bydliště: Horní Suchá

Pracovní činnost:
1988 – 1992 – Vedoucí zahradnictví 
v podniku Opos Karviná
1991 – 2000 - OSVČ, zahradník 
v rodinné fi rmě
1994 – dosud – člen Rady 
obce Horní Suchá
1999- dosud - Starosta 
obce Horní Suchá

Vzdělání:
• Vysoká škola zemědělská 
• v Brně, zahradnická fakulta 

Lednice na Moravě (Ing.)

Jan Lipner
Moravskoslezský kraj

Bydliště: Horní Suchá

Pracovní činnost:
– Vedoucí zahradnictví 

v podniku Opos Karviná
 - OSVČ, zahradník 

 – člen Rady 

 - Starosta 

Vysoká škola zemědělská 
v Brně, zahradnická fakulta 
Lednice na Moravě (Ing.)

Starosta obce 
Horní Suchá 



Jan Lipner
Proč kandiduji na hejtmana?
Jako kandidát na hejtmana mám následující cíle:
• Rovnoměrný rozvoj celého kraje, to jest zaměření se na ty jeho části, kde jsou největší pro-

blémy (Karvinsko, Bruntálsko…).
• Dostupná zdravotní péče v celém kraji.
• Střední školství, které bude vychovávat studenty, kteří se uplatní v tomto regionu – zaměře-

ní na technické obory, podpora duálního vzdělávání.

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?
• Vybudování úspěšné průmyslové zóny z uzavřeného černouhelného dolu.
• Vyřešení kanalizace a čištění odpadních vod v obci.
• Péče o seniory – zajištění bydlení v domech s pečovatelskou službou a domu seniorů, vybudo-

vání objektu pro společenské a kulturní vyžití hornických důchodců, fi nancování Senior taxi.
• Nejen investicemi živ je člověk – úspěchem je i bezkonfl iktní spolužití občanů v národnostně 

pestré obci, kde v minulosti toto nebylo samozřejmostí.

Co trápí náš kraj?
• Odcházení mladých lidí z regionu do velkých center.
• Nedokončená restrukturalizace těžkého průmyslu na odvětví s větší přidanou hodnotou;
• Životní prostředí, a to nejen znečištění ovzduší, ale i např. chybějící koncepce při nakládání 

s komunálním odpadem.

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky?
Chceme být kandidátkou lidí, kteří rozumějí veřejné správě a jsou, nebo chtějí být v ní aktivní.

Proč kandidujete za hnutí STAN?
STAN byl vždy pragmatickým hnutím, které chtělo budovat veřejnou správu zespoda. Očeká-
vám, že se bude vždy řídit zdravým rozumem, odborností a zkušenostmi, a nikoliv rozhodnutími 
stranických sekretariátů.

Kontakt:
email: starosta@hornisucha.cz,  telefon: +420 603 257 739



Petr Gazdík
Zlínský kraj

Věk: 44 let Bydliště: Suchá Loz

Pracovní činnost:
1996 - 2002 - Učitel na Základní škole
 Josefa Bublíka v Bánově
1998 - 1999 – Základní vojenská 
služba u Hradní stráže
2002 - 2010 - Starosta obce 
Suchá Loz
2008 – 2012 - Zastupitel Zlínského kraje 
a předseda Výboru pro zemědělství, 
životní prostředí a rozvoj venkova ZZK
2010 - dosud – Místostarosta obce 
Suchá Loz
2010 - dosud – Poslanec Parlamentu 
ČR, člen školského výboru sněmovny
2013 – 2017 – Místopředseda 
Poslanecké sněmovny
2016 – dosud – Radní pro školství 
ve Zlínském kraji

Vzdělání:
• Pedagogická fakulta 

Masarykovy univerzity v Brně, 
obor učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů 
matematika-zeměpis (Mgr.)

Petr Gazdík
Zlínský kraj

Bydliště: Suchá Loz

 - Učitel na Základní škole
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 – Radní pro školství 

Pedagogická fakulta 
Masarykovy univerzity v Brně, 
obor učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů 
matematika-zeměpis (Mgr.)

Poslanec 
Parlamentu ČR, 
radní Zlínského 
kraje pro oblast 
školství 
a místostarosta 
Suché Lozi



Petr Gazdík
Proč kandiduji na hejtmana?
• Chci změnit současné největší problémy Zlínského kraje, což je vylidňování, školství a zdra-

votnictví. Zlínskému kraji ubývají lidé, ti nejvzdělanější pak odcházejí ze Zlínského kraje 
pryč. Největším problémem v této oblasti je absence technické vysoké školy.

• Během tří let, kdy jsem radním Zlínského kraje pro oblast školství, se Zlínský kraj posunul 
- máme druhé nejlepší školství po Praze, nechci však v tomto směru usnout na vavřínech. 
Chci, aby děti ve Zlínském kraji chodily do nejlepších škol v zemi. 

• Prioritou ve zdravotnictví je řešit problém krajské nemocnice. Preferuji postavit novou kraj-
skou nemocnici, ale za předpokladu, že tím neutrpí ostatní regionální nemocnice v Kromě-
říži, Uherském Hradišti a Vsetíně.

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?
• Za svůj největší úspěch považuji to, že s emi daří být dobrým otcem čtyř dětí a dobrým 

manželem. Z politického hlediska je to RUD neboli rozpočtové určení daní.  Od roku 2013 
získávají obce ročně cca 12 miliard korun nárokově navíc. V praxi většina menších obcí zís-
kává více peněz, než do roku 2013.

• Hrdý jsem také na změnu vysokoškolského zákona, kterou jsem prosadil. Studentka, která 
otěhotní během studia, neztrácí status studenta a nemusí v 26 letech platit zdravotní a so-
ciální pojištění.

• Hrdý jsem také na to, co jsem vykonal v obci Suchá Loz jako starosta.

Co trápí náš kraj?
• Největším problém je odcházení “mozků” ze Zlínského kraje. Trápí nás také nekvalitní zdra-

votnictví. Naším problémem jsou rovněž  nedostavěné dálnice a s tím související nižší prů-
měrné mzdy. 

• Náš kraj je spíše montovnou, proto je potřeba podpořit startupy a fi rmy, které produkují 
vzdělanostní ekonomiku, ne tu levnou.

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky?
Chceme uspět a pokud možno zvítězit v krajských volbách. Naše kandidátka by si to zasloužila 
také z toho důvodu, že na ní bude celá řada skvělých správců obcí a lidí, kteří v životě skutečně 
něco dokázali a jsou za nimi vidět práce a výsledky. 

Proč kandidujete za hnutí STAN?
Jako spoluzakladatel jsem stál u zrodu hnutí STAN. Je to jediné hnutí, které skutečně vzniklo 
odspodu, na základě dobrovolnosti a  dobré vůle lidí. Hnutí STAN sdružuje nejvíce kvalitních 
komunálních politiků v ČR. 

Kontakt:
email: petr.gazdik@gmail.com,  telefon: +420 605 707 757

Poslanec 
Parlamentu ČR, 
radní Zlínského 
kraje pro oblast 
školství 
a místostarosta 
Suché Lozi




