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NEJSME STRANA JEDNOHO 
MUŽE ALE HNUTÍ VŠECH 
PRACOVITÝCH ČLENŮ

Starostové a nezávislí vyrostli zespodu. To není fráze. Je to fakt. Nejsme 
„tradiční“ strana s historií táhnoucí se desetiletími. Nejsme strana, která 
stojí na protestu proti všemu a všem, nestavíme a ani nemůžeme stavět 
na image rebela. Nejsme byznysová strana, kterou si založil milionář 
nebo miliardář a která stojí právě jen na něm a s ním také padá. Nejsme 
strana jednoho muže, ať už v čele, nebo v pozadí. Nejsme strana s tuhou 
kázní, nejsme ale ani sdružení volných radikálů. To všechno nejsme. 

Co ale jsme?
Jsme Starostové. V tom slově je vše: zkušení komunální politici (a, prosím, 
nebojme se už napříště slova „politik“); lidé, kteří denně musí prakticky 
řešit často hodně nepředvídatelné problémy; starostové a místostarosto-
vé, kteří mají v zásadě jeden jediný cíl: zajistit, aby se lidem v jejich obci 
žilo dobře nebo ještě lépe. 
Když se v roce 2009 naše hnutí přetavilo z regionálního v celostátní, zbýval 
necelý rok do sněmovních voleb. Spolu s TOP 09 jsme se do Poslanecké sně-
movny dostali. Rychle jsme se rozhlédli a začali prosazovat svoji politiku. 
Přinesli jsme do ní praktický pohled starostů, ale zároveň jsme věděli, že 
musíme dělat politiku pro lidi, ne jen pro starosty. Nejsme profesní sdruže-
ní starostů pro starosty, jsme politické hnutí starostů pro lidi, voliče.
Pokud se teď jako odcházející předseda ohlédnu přes rameno a mám podat 
střízlivou „zprávu o stavu STAN“, pak mám pocit (a opravte mě, pokud se 
mýlím), že za tu dobu jednoho desetiletí se ze Starostů a nezávislých stal 
STAN - celostátní značka. Máme samostatný, i když nejmenší klub v Po-
slanecké sněmovně. Máme jeden ze dvou nejsilnějších klubů v Senátu. Na 
mandáty jsme z parlamentních stran vyhráli komunální volby.

Můžeme růst i nadále
Nemá smysl vypočítávat, co všechno se dělo, s kým jsme chtěli spolupra-
covat, s kým to nešlo, o co všechno jsme se pohádali a někdy i na čas roz-
hádali, kdy to klaplo a kdy to nevyšlo. Znáte to všichni a mým úkolem teď 
není sepisovat historii Starostů a nezávislých.
Není mým úkolem ani vás ukonejšit v pocitu sebeuspokojení. Pokud mlu-
víme o úspěších, tak je neumenšujme, nehrajme si na falešnou skrom-
nost. Ale také mějme na vědomí, jak velice křehké jsou. 
Proč to píšu? Protože předávám vedení STAN v relativně dobré kondici, 
a to slovo „relativně“ podtrhuji. Je to dosavadní vrchol Starostů a nezávis-
lých a já pevně věřím, že není posledním, že to není ona meta, na které 
zůstaneme. Potřebujeme růst v krajích a potřebujeme voliče přesvědčit, že 
právě my jim můžeme i na celostátní úrovni nabídnout dobrou správu této 
země. „Dobrou správu této země“ - že to nezní „sexy“? Stačí to na souboj 
s rebelskými výkřiky? Stačí to na souboj se sliby ráje na zemi, rozhazo-
váním nalevo napravo a snímáním odpovědnosti z lidí a přenášením je 
na stát? Stačí střízlivá věcnost na souboj s populismem?
Já pevně doufám (víc nemohu), že ano. Vedení STAN v novém složení 
bude mít za úkol o tom přesvědčit i další skupiny voličů.

Slova PŘEDSEDY

Petr Gazdík,
dosavadní předseda hnutí STAN
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NEJSME STRANA JEDNOHO 
MUŽE ALE HNUTÍ VŠECH 
PRACOVITÝCH ČLENŮ

MUSÍME UKÁZAT, ŽE KDYŽ UMÍME 
SPRAVOVAT OBEC ČI KRAJ, 
UMÍME SPRAVOVAT I ZEMI
Prvních deset let bylo pro Starosty a nezávislé (a Starosty pro Liberecký 
kraj) úspěšných. Každý z nás má kořeny v komunální politice, každý 
z nás zná život obce, umí řešit dennodenní problémy jejích obyvatel 
a každý z nás o nich umí napřímo mluvit s veřejností. V komunální po-
litice, ze které jsme jako hnutí vzešli, jsme silní a věříme si. Za uply-
nulých deset let jsme vedle opakovaných vítězství v malých obcích 
a městech uspěli také v Kolíně a ve statutárních městech, jako je Zlín, 
Liberec nebo Jihlava. Ovšem na dalších úrovních politiky nás všechny, 
ale především nové vedení, čeká ještě velký kus práce. Příští rok budou 
krajské volby. Je před námi nejen obhajoba vítězství v Libereckém kra-
ji a skvělého výsledku ve Středočeském kraji, ale musíme chtít získat 
i kraje další. Musíme veřejnosti ukázat, že stejně tak, jak umíme spra-
vovat obce či kraj, umíme spravovat i naši zemi. Máme druhý největší 
senátorský klub v horní komoře Parlamentu ČR, který je plný výraz-
ných osobností se širokou škálou názorů. Ostatně celé naše hnutí není 
naštěstí ani hnutím jednoho muže, ani stranou jednoho povoleného 
názoru. Jsme hnutím silných osobností, které umějí věci vymyslet a do-
táhnout do konce, ale není někdy úplně jednoduché nás sladit a udržet 
pohromadě. 

Rok a půl jsme také stranou parlamentní. Jsme sice stranou nejmenší, 
ale je právě jen a jen na nás, abychom v dalších volbách posílili. Bohu-
žel jestli je něco, co děláme s nejméně viditelnými výsledky, pak je to 
právě práce našeho poslaneckého klubu. Chápu, že síla šesti poslanců 
není sama o sobě největší. Ovšem není to jen o počtu. Byť jsme malý po-
litický klub, říkáme ty samé formulky a klišé jako velké politické stra-
ny nebo další politické subjekty jen o málo větší než jsme my sami. Za-
tím neumíme navázat na úspěšná místní a krajská témata a přetavit je 
do celorepublikového formátu. Jsme zbytečně pasivní a na část voličů 
stále působíme jako odborové hnutí starostů. Jsme neustále překvapo-
váni tím, co současná vláda dělá za podpory komunistů, extremistů či 
jiných nedemokratických stran. Připusťme, že za současný stav neseme 
jistý díl odpovědnosti. Po parlamentních volbách jsme vítězi nenabídli 
jiné a pro nás přijatelné řešení. Nemluvím o účasti ve vládě s ANO, ale 
o stanovení jasných podmínek, za kterých by vláda byla v parlamentu 
tolerována. Ale to už je historie. Pevně věřím, že se z toho nové vedení 
do budoucna poučí. Cílem každé politické síly je prosazování myšlenek 
a programu při řízení měst, krajů a celé země. 

Chci poděkovat všem našim členům, podporovatelům a příznivcům, 
díky kterým hnutí STAN za deset let došlo právě tam, kde je. Cesta tím 
ale nekončí. Odpovědnost za budoucnost Starostů a nezávislých máme 
všichni společnou.

Slova BÝVALÉHO PŘEDSEDY

Martin Půta,
bývalý předseda hnutí STAN 
a hejtman Libereckého kraje
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PROČ JSTE SOUČÁSTÍ STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH?

ANKETA

Pamatuji si, kdy jsme se v Babicích u Olomouce v roce 
2008 poprvé sešli se stejně zapálenými starosty, kteří 
reagovali stejně jako já na výzvu krajského předsedy SMS 
ČR Ladislava Števanky. Ten nás sezval, abychom sestavili 
kandidátku do krajských voleb. Bylo to moje první zapo-
jení do přípravy volebního programu a volební kampaně, 
tehdy jsme byli velmi politicky nezkušení, tedy já sama 
určitě. Měli jsme společné téma, a to bylo rozpočtové 
určení daní, čili spravedlivé rozdělení pro menší obce. 
Věřili jsme, že správná myšlenka si najde své příznivce 
a podporovatele a nám pomůže k prosazení změn. Bo-
hužel tehdy se nám nepodařilo uspět ve vedení kraje, ale 
podařilo se propojit starosty napříč celým krajem a trou-
fám si říct, že se sešli lidé, kteří nemysleli na sebe, ale 
na své obce. Během těch jedenácti let se představitelé 
obcí proměnili a přinesli nové nápady a nové vize, které se 
snažíme společně uskutečňovat a pomáhat si navzájem.

Jana Přecechtělová, starostka Srbec

Jsem ve společnosti obdobně smýšlejících lidí s potenci-
álem prosadit změny, které mají smysl.

Zuzana Tvrzníková, starostka Zámrsku

Hnutí STAN jsem začal vnímat ve svém druhém volebním 
období starosty města Teplice nad Metují (2002-2018), 
když především STAN s podporou TOP 09 prosadil změnu 
RUD a tím výrazným způsobem zvýšili ekonomickou sta-
bilitu a nezávislost většiny obcí a měst ČR. V komunálních 
volbách 2010 i 2014 jsme úspěšně kandidovali pod hlavič-
kou STAN a naše volební okrsky pomohly úspěchu STAN 
v krajských, parlamentních i senátních volbách. Až v po-
sledních komunálních volbách 2018 jsme o jednotky hlasů 
skončili na 2. místě a byli odsunuti do ne nevýznamné opo-
zice 5 ku 11. Kromě volební podpory i pro lidi zajímavého 
hnutí mi STAN přináší naději, že názory slušných lidí neza-
niknou ve vřavě populistických proklamací a marketingo-
vých nabídek bez skutečné ochoty plnění slibovaného.

Milan Brandejs, bývalý starosta Teplic nad Metují

Hnutí STAN je mi sympatické z celé řady důvodů. Největ-
ším z nich jsou lidé, kteří toto hnutí reprezentují. Součástí 
celého týmu je řada osobností, které nemají problém se 
sdílením osobních životních zkušeností. Za řadou z nich 
je vidět velký kus práce. Velkým vzorem pro moji práci 
starosty je stávající starosta Kolína Vít Rakušan. Další 
velký důvod, proč být součástí hnutí STAN, je program 
s vizí „Chceme vrátit stát zodpovědným občanům“. Věřím 
v tento program a chci jej prosazovat mezi lidmi ve svém 
okolí. Hnutí STAN mi pomáhá být správným starostou 
s nadhledem.

Roman Foršt, starosta Stochova

STAN je mi nejbližší svým liberálním zaměřením a dů-
razem na právní stát a principy subsidiarity. Na hnutí 
STAN velmi oceňuji, že vzniklo skutečně zdola jako hnutí 
občanů, kteří se starají o obce a města, v nichž žijí. Podle 
mého názoru právě tak má vypadat politika, které občané 
mohou důvěřovat, protože je zaměřena na řešení praktic-
kých problémů lidí v každodenním životě.

Hana Kordová Marvanová, radní Hl. města Prahy

Protože se mé myšlenky ztotožňují s názorovým prou-
dem lidí, kteří jsou ve STANU nebo v jeho blízkosti. Při-
náší mi to možnost pracovat na úrovni komunální politiky 
v zádech s partnerem, za kterého se na politickém ryb-
níčku nemusím stydět.

Petr Letocha, zastupitel v Karviné

STAN je mi nejbližší svým liberálním zaměřením a dů-
razem na právní stát a principy subsidiarity. Na hnutí 
STAN velmi oceňuji, že vzniklo skutečně zdola jako hnutí 
občanů, kteří se starají o obce a města, v nichž žijí. Podle 
mého názoru právě tak má vypadat politika, které občané 
mohou důvěřovat, protože je zaměřena na řešení praktic-
kých problémů lidí v každodenním životě.

Hana Kordová Marvanová, radní Hl. města Prahy

Inspiraci, povzbuzení a pocit sounáležitosti k formaci se 
zdravým rozumem, dobrým úsudkem a zkušenostmi. 
Zkrátka jsem ráda, že patřím k těm, jejichž posláním je 
veřejná služba, máme stejné starosti i radosti v podobě 
rozvoje měst a obcí. Blízký je mi program i proevropské 
smýšlení.

Eliška Olšáková,  starostka Valašských Klobouk
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ANKETA

PŘÁNÍ HNUTÍ STAN DO DALŠÍCH 10 LET

Hnutí STAN bych popřál, aby si i nadále udrželo své silné 
stránky. Poznal jsem v něm spoustu pracovitých lidí, kteří 
mají charakter a dobrou vůli měnit svět kolem sebe k lep-
šímu. A takových lidí by mělo i do budoucna přibývat.

Viktor Vojtko,  zastupitel Českých Budějovic

Především aby STAN hrál na celostátní úrovni zásadnější 
roli a mnohem více se podílel na směřování tohoto státu, 
ideálně ve vládních koalicích. STAN dominuje na komu-
nální úrovni, daří se mu v krajích i senátu a slušelo by mu 
i mnohem vyšší zastoupení ve sněmovně. Jsme hnutí s ob-
rovským potenciálem nasměrovat tuto zemi k dlouhodobé 
a udržitelné prosperitě. Jsem přesvědčen o tom, že z dlou-
hodobé perspektivy bude obyvatelům země v širším kon-
textu lépe s naším hnutím, které umí pracovat ve prospěch 
celé společnosti jako celku, i když to bude nutně znamenat 
krátkodobě si odepřít současný blahobyt a pohodlí.

Martin Mrkos, starosta Žďáru nad Sázavou

STANu přeji, aby si zachoval svého praktického a prag-
matického ducha otevřeného a kamarádského starosty. 
Zároveň mu přeji, aby dospěl, aby byl více expertní, sofis-
tikovaný, s širokým domácím i mezinárodním rozhledem.

Věslav Michalik,  starosta Dolních Břežan

Schopné lidí s láskou i k venkovu, kteří chtějí v jeho pro-
spěch pracovat. Hodně dobrých nápadů a rozhodnutí pro 
samosprávy.  Nám jednotlivým členům přeji zdraví a dob-
ré vztahy.

Hana Štěpánová,  radní Pardubického kraje

Přála bych hnutí STAN do dalších 10 let stále sílící pod-
poru občanů a úspěch nejen v nadcházejících volbách, 
ale i v dalších volbách komunálních, krajských i parla-
mentních.

Hana Kordová Marvanová,  radní Hl. města Prahy

Minimálně 10 % ve všech následujících volbách! Hodně 
pracovitých a zapálených členů, kteří budou dále po-
souvat STAN dopředu. Přeji také, aby se členům i příz-
nivcům vyhýbaly nepříjemné aféry a pořád jsme zůstali 
nohama na zemi. V neposlední řadě přeji také zvětšující 
se a loajální voličskou základnu.

Petr Letocha,  zastupitel v Karviné

Hnutí STAN přeji do dalších let, aby se stalo jedníou z nej-
větších politických sil v naší krásné zemi. V období 10 let 
náš čeká řada voleb, od těch na místní úrovni až po volby 
do Evropského parlamentu. Přeji hnutí STAN co nejlepší 
výsledky s dvoucifernými procentuálními hodnotami. 
Přeji hnutí, aby se stalo sebevědomím společenstvím lidí, 
kteří jsou stejně jako já hrdí na to, že mohou být součástí 
tak skvělého týmu.

Roman Foršt,  starosta Stochova

Nebudu přát hnutí STAN, ale lidem naší krásné vlasti, aby 
se naše zem ubírala správným směrem a našla si důstoj-
né místo v Evropě. Aby si mohli lidé vybírat své zástupce 
z mnoha kandidátů typu Martin Půta, Vít Rakušan aj., kte-
ří nejsou odtrženi od reality skutečného života a opravdu 
tuší, co obyčejný člověk opravdu potřebuje.

Milan Brandejs,  bývalý starosta Teplic nad Metují

Starostům a nezávislým přeji moudré a rozhodné politi-
ky ve vedení hnutí. Přeji velkorysost při jednání s nechá-
pavými a soucit a otevřené srdce pro slabé.

Jana Přecechtělová, starostka Srbec 
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10 let hnutí Starostové a nezávislí

• Vznik Starostů a nezávislých.

• Petr Gazdík se stal předsedou hnutí.

• Podepsána dohoda o spolupráci s TOP 09 

na všech úrovních.
• Volby do Poslanecké sněmovny – koalice s TOP 09 

získala a hnutí STAN obsadilo 9 mandátů.

• Komunální volby – celkem 2483 zastupitelů, hnutí 

STAN samostatně 1240.

• Senátní volby – senátorský klub TOP 09 

a STAN tvořilo 5 členů.

• Nová dohoda s TOP 09, která upravuje spolupráci 

pouze na Parlamentní úrovni.

• Volby do Poslanecké sněmovny – koalice 

s TOP 09 získala 11,99 % a hnutí STAN 

obsadilo 4 mandáty.

• Martin Půta se stal předsedou hnutí.

• Eurovolby – koalice s TOP 09 získala 15,95 % 

a europoslancem hnutí STAN se stal Stanislav 

Polčák.

• Komunální volby – celkem 3073 zastupitelů, 

hnutí STAN samostatně 1324.

• Senátní volby –senátorský klub STAN se 

rozrostl na 6 členů.

• Petr Gazdík znovu zvolen předsedou hnutí.

• Krajské volby – 9,90 % a 74 krajských 

zastupitelů hnutí STAN.

• Senátní volby – senátorský klub posílil 

na 11 členů.

• Senátní volby - senátorský klub STAN je s 18 členy 

nejsilnějším klubem v Senátu PČR.

• Komunální volby – celkem 3808 zastupitelů, hnutí 

STAN samostatně 1584.

2009

2018

2010

2012

2013

2014

2016

• Krajské volby – 6,63 % a 44 krajských 

zastupitelů hnutí STAN.

• Senátní volby – vznikl senátorský klub 

Starostů a nezávislých s 5 členy.

• Konec dlouhodobé dohody o spolupráci s TOP 09.

• Změna loga.

• Volby do Poslanecké sněmovny

 – hnutí STAN s lídrem Janem Farským 

získalo 5,18 % a 6 mandátů.

2017
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STAN v Parlamentu

REGISTR SMLUV 
BUDE BEZ VÝJIMEK
Březen byl v Poslanecké sněmovně ve znamení 27. schůze, která 
probíhala prakticky celý měsíc. Ve 3. čtení byla například schvá-
lena novela zákona o registru smluv. Nyní budou muset smlouvy 
zveřejňovat podniky, kde má stát většinovou účast. Tyto podniky 
měly dříve výjimku z povinnosti smlouvy zveřejňovat, teď bude 
ale smlouvy zveřejňovat například i ČEZ. 
Naše poslankyně Věra Kovářová připravila svůj další návrh na 
změnu zákona. Tentokrát se jedná o snížení DPH na audioknihy 
a e-knihy z 21 % na 10 %, což bude mít za důsledek snížení cen 
a například knihovny na licencích ušetří i milionové částky. 
V prvním čísle STANovin jsem se zmiňoval o svém záměru zasta-
vovat nezákonné exekuce. V této iniciativě společně s mým týmem 
dále pokračujeme a již máme první výsledky. Některé exekuce se 
nám podařilo zastavit a lidem tak ušetřit peníze. Případné vymo-
žené peníze se totiž lidem vrátí a budou mít na řádné zaplacení 
svých dluhů. Některé soudy nám dosud vyhovět nechtějí. Nene-
cháme se ale odradit a budeme pracovat dále.

Jan Farský,
předseda poslaneckého klubu

Pro jmenování profesora Aleše Gerlocha ústavním soudcem hlasovalo v tajné volbě pouhých devatenáct senátorů ze šedesáti čtyř 
přítomných. Dvoukomorový parlament je funkční pojistkou demokratického systému, podobné příklady to jednoznačně dokládají. 
Snad se budou v toku času zvětšovat i počty voličů, kteří si uvědomí záměr tvůrců novodobé ústavy horní komorou parlamentu pojistit 
demokratický systém státu proti možné nadvládě jednoho mocenského proudu nebo strany.
K přístupu druhého nejsilnějšího senátního klubu, Starostů a nezávislých, se vyjádřil jeho předseda Petr Holeček: „Uvědomujeme 
si zodpovědnost tohoto rozhodnutí, protože pozice ústavního soudce je, a v této době především, osobou důležitou pro ochranu 
demokratického zřízení. Pro nás je zásadní, aby kandidát disponoval jasným politickým postojem a morálním charakterem. Z toho 
důvodu byl Aleš Gerloch pozván na jednání našeho klubu, kde se představil a senátoři měli možnost pokládat mu otázky týkající 
se jeho minulosti i současných profesních i jiných aktivit. Konečné hlasování na plénu bude záležitostí jednotlivých senátorů a jejich 
svědomí.“ A právě postoj svědomí českých senátorů, nikoliv slepé stranické disciplíny, je signálem nesoucím naději. Po podobných 
verdiktech lze očekávat tvrdou kritiku z mnoha stran, jejichž zájmy jsou rozhodnutím Senátu narušovány. Ve sdělovacích prostředcích 
se pak často velmi populisticky hovoří o jeho zbytečnosti, o zneužívaných náhradách i předražených zahraničních cestách.
A není všem zkouškám konec, zvláště co se senátoři konkrétními aktivními kroky snaží o korigování 
výrazně proruské a pročínské zahraniční politiky. Aktivita člena senátorského klubu Marka Hilšera 
rovněž nalezla ve Valdštejnském paláci podporu: „Senát velkou většinou schválil můj návrh usnesení 
k petici občanů, která upozorňovala na krutosti páchané v Číně. Děkuji všem senátorům, kteří 
usnesení podpořili. Je to důležité především jako morální podpora všem, kdo trpí kvůli politické 
zvůli, ale také jasný signál, že Česká republika není jen zemí těch, kteří cynicky schvalují „stabilizaci“ 
čínské společnosti kvůli kšeftům a vydávají potupná prohlášení ústavních činitelů. Nepodléhejme 
falešným představám o národních zájmech, které se nám ústy prezidenta někteří snaží vnutit. 
Naším skutečným národním zájmem musí být lidskost a důstojnost člověka, na které musí stát naše 
společnost a vzájemné vztahy.“ 
Senátorky a senátoři klubu Starostové a nezávislí jsou velmi aktivní i v práci ve svých regionech 
a oblastech, ze kterých pocházejí. Navštěvují obce a pomáhají starostkám a starostům obcí 
s problémy, které jsou pro ně občas neřešitelné. Většinou jsou spojené - bohužel - s byrokracií 
a nezájmem státu či nadřízených orgánů. Zároveň se ale i podílejí na odborných konferencích 
a „kulatých stolech“, v Senátu pořádaných, ať už se týkají vzdělání či ochrany přírody, nebo 
na pomoci chudším regionům.

Sebevědomý Senát

Petr Holeček,
předseda senátorského klubu
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STAN ve Sněmovně

Vít Rakušan,
poslanec

Byla to několikaměsíční bitva, ale nakonec 
se nám ve sněmovně podařilo přijmout tolik 
potřebnou novelu cizineckého zákona, jež 
v mnohém pomůže cizincům, kteří mají skutečně 
zájem v Česku žít a především pracovat. Obsahuje 
řadu instrumentů, které zjednoduší přijímání 
cizinců, podpoří jejich integraci a zároveň dá 
vládě možnost defi novat, kolik cizinců je na 
českém pracovním trhu potřeba, a hlavně v jakých 
procesích. 
Vládní koalici se přes naše výhrady podařilo 
prosadit některé pozměňovací návrhy, které 
však mohou spíše uškodit a zaměstnance 
z jiných zemí předem diskriminují. Přijatá novela 
zavazuje cizince na konkrétního zaměstnavatele, 
nenabízí mu nástroje pro situace, kdy tento 
zaměstnavatel porušuje zákoník práce. Tím 
nejvíce demotivujícím aspektem je, že na 
potřebné a slušné zaměstnance z jiných zemí 
bude automaticky nahlíženo optikou podezřelého.

Byla to několikaměsíční bitva, ale nakonec 

Starostové podporují 
férové zaměstnávání 
cizinců

Jana Krutáková,
poslankyně

V březnu se nám mimo jiné 
podařilo spolu s kolegou Petrem 
Pávkem prosadit vyjmutí 
řeky Berounky ze seznamu 
významných vodních cest. Díky 
tomuto vyjmutí ustoupí do pozadí 
varianty splavnění této řeky 
a ruku v ruce s tím dojde k ochraně 
nejen vod, ale i malebného okolí 
této řeky. Toto vše se podařilo 
především díky podnětu, který 
přišel ze Středočeského kraje, 
a došlo tak k tomu, že obce, které 
proti rozsáhlým vodním dílům na 
Berounce bojovaly, byly vyslyšeny. 
V současné době, kdy naše krajina 
trpí nedostatkem vody, musíme 
maximalizovat naše úsilí v ochraně 
vodních zdrojů, a to včetně našich 
řek.

V březnu se nám mimo jiné 

Zachránili jsme 
Berounku před 
splavněním

UDĚLÁM MAXIMUM, ABY SE NEZVYŠOVALA 
ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ PRO OBCE A MĚSTA
Zdravím Vás v prvním jarním měsíci! Březen pro STAN i pro 
mě osobně znamenal spoustu legislativní práce v Poslanecké 
sněmovně. Připravili jsme hned několik pozměňovacích návr-
hů. První se týká snížení DPH z 21 % na 10 % na e-knihy a au-
dioknihy, aby byla sazba stejná jako u tištěných knih. Cílem 
návrhu je usnadnění přístupu k četbě a vzdělávání lidem, kteří 
využívají moderní čtecí nástroje. 
Další náš návrh se týká darování krve. Navazuji zde na svůj 
předchozí návrh zákona, který zvyšoval daňový odpočet pro 
dárce krve z dvou na tři tisíce korun – a pamatoval také úplně 
poprvé výslovně i na dárce kostní dřeně. Nová předloha má za 
cíl podpořit zaměstnavatele, aby bylo alespoň částečně kom-
penzováno náhradní volno zaměstnanců-dárců, které teď za-
městnavatelé platí z vlastních kapes.
Poslední návrh, který na podání ještě čeká, se týká sjednocení 
právní úpravy odškodňování úrazů v mateřských a základ-
ních školách, které se dnes docela iracionálně řídí rozdílnou 
právní úpravou. Tolik z naší vlastní legislativní „dílničky“. 
V Poslanecké sněmovně se objevily dvě novinky znamenající 
zvýšení zátěže pro obce a města. Za prvé se jedná o dva návrhy 

novel zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, které mohou do-
padnou na obce, jejich právnické osoby či dobrovolné svazky 
obcí. Obce a města musí už nyní snášet víc než dost kontrol, 
mnohdy duplicitních či triplicitních, a my dlouhodobě voláme 
po jejich racionalizaci a redukci. Vláda v tom nic nepodniká, 
naopak navrhuje kontroly nové. Ve sněmovně udělám maxi-
mum pro to, aby nevznikla další administrativní zátěž pro 
menší obce a města.
A ta druhá novinka? Věcný záměr stavebního práva. Prý by 
měl reformovat, zjednodušit a zrychlit stavební řízení v ČR. 
Ale bohužel přináší více otazníků a problémů než řešení. Zá-
sadním problémem je to, že obcím a městům by měl být vý-
kon této přenesená působnosti odebrán. Dopady? Zhoršení do-
stupnosti této služby, odliv kvalifi kovaných úředníků - a také 
zrušení zavedeného systému spolupráce státní správy s místní 
samosprávou. Cesta zlepšení stavebního řízení, dle mého ná-
zoru, vede úplně jiným směrem. Ale o tom třeba někdy příště. 
Krásné jaro!

Věra Kovářová, 
poslankyně

Petr Gazdík,
poslanec

V březnu jsme zcela v souladu 
s naším programem hlasovali proti 
vládním rozhazovačným nápadům, 
ale zároveň mysleli na lidi: nejsme 
opozice „s nulovou tolerancí“, rozumné 
návrhy podporujeme. Aktuálně 
připravujeme reformu vzdělávání 
- a to i ve spolupráci se senátory. To 
považuji teď za klíčové. Skrytý zápas 
probíhal o členy rad České televize 
a Českého rozhlasu - nikoliv ve výboru, 
kde je hlasovací mašinérie ANO, SPD 
a KSČM neúprosná, ale hlavně při 
dohodách klubů demokratických stran. 
Snahou bylo, aby vyloženě podivné 
fi gury v radách veřejnoprávních médií 
nezasedly. V mandátovém a imunitním 
výboru jsme řešili vzájemné urážky 
poslanců i úlety s výroky o táboru 
v Letech.

V březnu jsme zcela v souladu 

Nejsme opozicí 
s „nulovou 
tolerancí“
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Eurovolby 2019

Petr Gazdík,
poslanec

KOALICE STAN A TOP 09 
ZAHÁJILA EUROKAMPAŇ VÝJEZDEM 
NA EVROPSKOU

Koalice STAN, regionálních hnutí a TOP 09 v Praze odstartovala kampaň 
pro volby do Evropského parlamentu. Kandidáti nejprve společně ode-
vzdali kandidátní listinu na Ministerstvu vnitra, poté se vydali tramvají 
T3 Coupé z Pražského povstání na Evropskou třídu. Nakonec zastavili na 
Vítězném náměstí, kde nabízeli kávu a debatovali s občany.
„Letošní volby rozhodnou nejen o budoucnosti Evropy, ale také o posta-
vení České republiky v rámci Unie. V Bruselu nechceme hrát druhé hou-
sle, proto jdeme do voleb se silnými kandidáty a jasným proevropským 
programem. V Evropě jsme připraveni hájit české zájmy, prozápadní po-
litiku a liberální a demokratické hodnoty. Společnou kandidátku s tak 
širokou podporu považuji za velký úspěch, ve volbách očekávám dvou-
ciferný výsledek,“ říká lídr kandidátky Jiří Pospíšil.
„Základem fungující Evropy jsou prosperující a soběstačné regiony, včet-
ně metropolí. Budeme se zasazovat o směřování přímé evropské podpo-
ry pro naše obce a města, malé a střední podnikatele nebo zemědělce, 
kteří hospodaří s respektem ke krajině a půdě,“ dodává dvojka kandidát-
ky Stanislav Polčák, nominovaný hnutím Starostové a nezávislí.
Hlavními tématy kampaně jsou bezpečnost, ekonomika, životní prostře-
dí, efektivní čerpání dotací a evropská kvalita života pro všechny. Velký 
důraz je kladen i na regiony.

„Základem fungující Evropy jsou 
prosperující a soběstačné regiony, 

včetně metropolí. Budeme se 
zasazovat o směřování přímé 

evropské podpory pro naše obce 
a města, malé a střední podnikatele 

nebo zemědělce, kteří hospodaří 
s respektem ke krajině a půdě.“
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5 důvodů proč volit STAN v evropských volbách

ZKUŠENOST A ODHODLÁNÍ

Roky pomáháme našim obcím a městům, jejich problémy známe a pomáháme 
je řešit. V tom budeme pokračovat. 
V tisících městech a obcích se i díky naší pomoci uskutečnily projekty, které reálně 
zlepšily život občanů (vzdělávací aktivity, ochrana osobních údajů při nízkých 
nákladech, posílení role místních komunit – MAS).

NOVÁ INFRASTRUKTURA  
A SLUŽBY DO REGIONŮ

Prosazujeme investice do infrastruktury a služeb s evropskou podporou. Chytrý 
venkov a chytré regiony se stanou místem pro kvalitní život. Občané našich měst a 
obcí si zaslouží kvalitní život na evropské úrovni. S kvalitní infrastrukturou, rychlým 
internetem, rozvinutou kulturou a dostupnými službami v regionech.

MÉNĚ BYROKRACIE = DOSTUPNĚJŠÍ EURODOTACE

Jednodušší čerpání dotací. Větší pravomoci a méně administrativy. 
Dotace mají sloužit zejména malým a středním podnikům, obcím a městům, regionům. 
Potřebujeme efektivní systém a směřování dotací především k malým a středním 
podnikům. 

VODA, PŮDA, KRAJINA 
– HODNOTY NEJVYŠŠÍ EVROPSKÉ OCHRANY

Předáme našim dětem zdravou zemi, kde se bude dobře žít. Chceme více chránit 
půdu a vodu, přímou podporu směřovat zemědělcům, kteří hospodaří s respektem a 
šetrností ke krajině. Zemědělství musí více dbát na ochranu přírody. 

BEZPEČNÁ EVROPA

Požadujeme důslednou ochranu hranic Evropy a pomoc Unie tam, kde je třeba. 
Bezpečné vnější hranice nám umožní zachovat evropské svobody pro občany. 
Evropskou rozvojovou pomocí pomáhejme v ohrožených oblastech lidem v nouzi. 


