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Zapojte se do práce
odborných komisí!
V rámci našeho hnutí pracuje 13
odborných komisí, které vytvářejí
programová východiska hnutí STAN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bezpečnost a obrana
EU a zahraniční politika
Sport a pohybová gramotnost
Ekonomika a daně
Doprava a infrastruktura
Životní prostředí a zemědělství
Kultura a cestovní ruch
Ústava a justice
Sociální politika
Zdravotnictví
Školství
Veřejná správa a eGovernment
Průmysl, věda a výzkum

Chtěli bychom touto cestou oslovit vás
všechny, kdo ještě neměli šanci se do
práce v odborných komisích zapojit.
Pokud se zajímáte o některou z uvedených
oblastí, neváhejte se s žádostí o zapojení
ozvat na email komise@stan.cz.
Ať jsou vaše názory i úspěchy vidět
Již druhým rokem vycházejí pravidelně
v elektronické podobě každý měsíc naše
Stanoviny, které dostávají do schránek
všichni registrovaní příznivci našeho hnutí.
Vzhledem k tomu, že řada z vás má mnoho
zajímavých témat, na kterých pracuje, ale
také velkou řadu úspěchů, kterými není
vůbec špatné se pochlubit, jsme otevřeni
i vašim textům.
Pokud budete mít zájem o zveřejnění
vašeho komentáře ve Stanovinách, stačí
se vždy do dvacátého dne v měsíci ozvat
krajskému tajemníkovi či se s textem
obrátit přímo na mou emailovou adresu
tomas.pergl@stan.cz.
Tomáš Pergl, mluvčí hnutí

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

CHCEME
JEDNODUŠŠÍ
A MODERNÍ STÁT
Ve svém kandidátském projevu na předsedu představil Vít Rakušan svou vizi politiky 5 inovací. Po představených projektech
v boji proti suchu a modernizaci českého
vzdělávání pro 21. století nyní hnutí STAN
přichází s třetí inovací – s návrhy, které
mají ambici výrazně zjednodušit zakrnělou státní správu a odstranit zbytečnou
byrokracii, která nás tolik zpomaluje.
V moderním státě by se měli občané cítit
pohodlně. Jsme Starostové, proto víme, kde
se mohou odstranit zbytečné požadavky,
které na nás stát nyní klade. Více než rok
sbíráme podněty od občanů. A rozhodli

jsme se nečekat na reformu, která nikdy
nepřijde. Předložili jsme několik návrhů,
které i bez širší reformy mohou výrazně zjednodušit fungování státní správy.
Pokud chceme být konkurenceschopní
zemím, které jdou světu příkladem, musíme začít s odstraňováním byrokratických
překážek a vytvořit stát, který bude jeho
občanům srozumitelný. Stát má totiž sloužit, ne překážet.

Více o jednotlivých návrzích
uvnitř tohoto čísla a na
www.jednoduchystat.cz.

STÁT
MÁ SLOUŽIT,
NE PŘEKÁŽET

JEDNODUCHÝ STÁT

ÚŘADY BUDOU SDÍLET INFORMACE.
KONEČNĚ!
Stát má občanovi sloužit, ne mu házet klacky pod nohy. Náš návrh nově zavede povinnost
úřadů předávat si informace, které jsou volně dostupné v centrálních evidencích a rejstřících. Každému občanovi se ulehčí. Nebude muset řešit, zda mu nechybí nějaké dokumenty
obsahující informace, které si úřad může jednoduše zjistit. Úřady si tak budou moci zajistit
potvrzení o studiu či souhlas s umístěním sídla podnikání při zakládání živnosti a podobně.

MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST? V MODERNÍM STÁTĚ NENÍ TŘBA!
Pokud se vám podaří zdárně vyřídit veškeré náležitosti s finančními úřady či orgány
sociální správy, musíte se dostavit ještě na úřad v místě vašeho trvalého bydliště.
To může být vzhledem ke studiu či práci mimo domov dost náročné. Zavádíme proto
možnost podat konkrétní návrh/žádost u věcně stejného úřadu. Ten pak podání přijme
a doručí jej na „váš úřad“.

ZAVEDEME ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O ZAHÁJENÉ EXEKUCI
V praxi se často stává, že lidé v exekuci prodávají cenný majetek jako například auto. Dlužník
ovšem nemůže volně nakládat se svým majetkem. V tomto případě je prodej neplatný. Nic
netušící kupec tedy nejenže neobdrží, co si zakoupil, ale je dokonce možné, že nedostane
zpátky ani své peníze. Naše novela zavede povinnost úřadu zveřejňovat v centrálním registru
vozidel údaje o zahájení exekuce u vlastníka. Právní jistota občanů se zase o kousek posune!

JEDNODUŠŠÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTI
Stalo se vám někdy, že jste si vypočítali daň z nemovitosti a na úřadě jste se dozvěděli, že je to špatně? Podle našich zjištění je mnohem více lidí, kterým s vyplňováním
správných údajů pomáhají úředníci podle katastru nemovitostí, než těch, kteří si daňové
přiznání zvládnou sestavit sami. Proto navrhujeme, aby úřady posílaly předvyplněný
formulář na základě dat z katastru nemovitostí. Daňový poplatník pak jen podepíše
přiznání a zaplatí daň. Jednoduše, rychle a bez zátěže občanů.

JEDNODUCHÝ STÁT

2020

ZJEDNODUŠÍME ZRUŠENÍ REGISTRACE K DPH

2021

Naše novela umožní podnikatelům zrušit své podnikání po šesti měsících namísto současných dvanácti. V mnoha případech dochází k tomu, že by bylo pro podnikatele za splnění
zákonných podmínek výhodnější si požádat o zrušení registrace k DPH, ale přesto musí
počkat alespoň dvanáct měsíců, než uběhne minimální doba, po kterou musí být k dani
registrován před jejím zrušením.

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY FIREM ZVEŘEJNÍ STÁT ZA VÁS
Obchodní korporace jsou povinny zveřejňovat v obchodním rejstříku své účetní
závěrky, ale nikdo to nevynucuje. Co s tím? Nyní bude stát ekonomické údaje, které
obdržel v daňovém přiznání, zveřejňovat v obchodním rejstříku za podnikatele.

ŘIDIČÁKY PRO PRVOŘIDIČE RYCHLEJI
Pamatujete si, jaké to bylo po dokončení autoškoly? Nadšení a také nervozita. A tahle nervozita stoupá tehdy, když nemáte možnost si řidičský průkaz vyřídit hned. Ovšem v případě
žádostí o opětovné vystavení průkazu jej lze obdržet v řádu několika dní. Proč to tak nejde
i u prvořidičů? I tuhle absurditu jsme se rozhodli napravit.

STÁT MÁ
SLOUŽIT,
NE PŘEKÁŽET

KOMENTÁŘ předsedy hnutí

NÁŠ NÁVRH ZÁKONA MÍŘÍ NA
NEPOCTIVÉ ÚŘEDNÍKY, TI SLUŠNÍ
SE NEMUSÍ BÁT
Milí čtenáři STANOVIN,
vítám vás všechny ve volebním roce, ve kterém budeme usilovat
o místa v krajských radách a zastupitelstvech a rovněž v Senátu.
Usilovně jednáme o takových kandidátech a spojeních, která našemu hnutí v tomto úsilí výrazně napomohou. Pokud uspějeme,
můžeme ukázat lidem v Česku, že STAN je možnou alternativou
současnému koaličnímu konstruktu, který zemi otáčí zpět.
Už v lednu jsme o sobě dali vědět poněkud odvážným návrhem na
sloučení ministerstev zemědělství a životního prostředí: vyvolalo to docela obšírnou diskuzi a za tu jsem nesmírně rád. Vláda náš
návrh odmítla ve stejný den, kdy premiér země oznámil spojení
Ministerstva průmyslu a obchodu s Ministerstvem dopravy.
A právě u této události bych se rád zastavil a věnoval se jí šířeji:
přišla ve chvíli, kdy se znovu pokoušíme prosadit náš návrh zákona na zavedení hmotné odpovědnosti úředníků za jejich chyby.
Na Ministerstvu dopravy kdosi zpackal zakázku na systém kupování elektronických dálničních známek za 400 milionů. Ministra
dopravy Vladimíra Kremlíka to stálo křeslo. Zakázka se stornovala, mezitím proběhl víkendový hackathon - akce programátorů, kteří stihli zdarma systém naprogramovat a spustit, aby prokázali, že suma 400 milionů za takovou zakázku byla nesmyslná.
Nevím, jestli nástupce Vladimíra Kremlíka Karel Havlíček bude
celou kauzu řešit poctivě a se vší odpovědností. Pokud by se totiž
něco podobného stalo v kterékoliv obci či kraji, starosta, primátor
či hejtman by byl povinen vymáhat škodu po tom úředníkovi či
úřednících, kteří škodu způsobili. Stát takovou povinnost nemá,
nemá ji tudíž ani ministr Havlíček.
Ve sněmovně leží už léta náš návrh, který tuto povinnost státu
ukládá. Pokud by vláda skutečně myslela boj s korupcí vážně, pak
by takový návrh pustila dál a podpořila jej. Není nutné vymýšlet
složité paragrafy. Když to zjednoduším, ve stávajícím zákoně se
jen změní slovo: z „může“ vymáhat škodu na „musí“.
Nedělám si žádnou iluzi o tom, že právě IT zakázky jsou jedním
z největších boláků státní správy. A už vůbec si nedělám iluzi
o tom, že mnozí úředníci jednají na politický pokyn a pak jsou
třeba uklizeni na jiné klidné místo, až se problém přežene. A dál
dělají to, co jim mocní dovolí.
Právě tady je třeba upozornit na to, že náš návrh v žádném případě není namířen proti úředníkům jako takovým. Jako kolínský
starosta jsem léta na chodbách potkával poctivé pracovité lidi
a nechtěl bych, aby se právě kvůli takovým změnám v zákonech
cítili ohroženi. Není to zákon, který by jim měl spustit majáček
v hlavě pokaždé, když něco podepisují. Pokud jednají čestně
a podle pravidel, nemusí se bát. Obavy by však naopak měli mít
ti, kteří byli doteď „v suchu“: unikli trestu, nebo je někdo přikryl –
u mnohých to dnes už nezjistíme. Tihle lidé dělají všem poctivým
úředníkům ostudu, a právě proto by měli za své přečiny pykat.
Naše návrhy mají smysl, mají chránit poctivé a pomoci spravedlnosti právě v takových případech, jako jsou nesmyslně předražené
státní zakázky. Koalice povolila opozici tzv. opoziční okénko, tedy

Vít Rakušan,

předseda hnutí STAN

speciální čas, kdy umožní opozičním stranám předložit a projednat jejich vlastní zákony. Bude tam i náš návrh zákona na zavedení
hmotné odpovědnosti úředníků za jejich chyby – těším se na to, co
k tomu řeknou bojovník proti korupci Babiš i dvojministr Havlíček.
Přeji vám klidný únor, jaro je zase o kousek blíž.

STAN v Senátu

MŮJ DŮM, MŮJ HRAD
Gang lupičů má ve středních Čechách
za poslední měsíce na svědomí až
120 vykradených domů a zdá se, ž
e i policie je na jejich dopadení krátká.
Lidé se často bojí proti lupičům ve vlastních
domech zasáhnout kvůli obavám,
Waby nebyli sami trestně stíháni.

Je třeba začít jednat. Chystám se proto předložit novelu trestního
zákona, která má posílit práva obyvatel při efektivní obraně proti
lupičům, a otevřít nad tímto návrhem debatu v parlamentu. Musíme totiž do budoucna posílit právní postavení lidí ochotných aktivně bránit sebe, svůj domov, své blízké, protože pouze bezprostřední
reakce na takové útoky je účinná a působí i preventivně.
Nyní mají lupiči domnělý pocit beztrestnosti nejen proto, že je složité
pro policii tyto lupiče dopadnout, ale i kvůli tomu, že občan nemá
nyní efektivní zákonnou možnost obrany svého domova. Nastal čas
na nepopulistickou a seriózní diskusi o podrobnější úpravě nutné
obrany, včetně promítnutí zásady MŮJ DŮM, MŮJ HRAD do našeho
právního řádu.
Nechci, aby ti, kdo brání sebe a svůj majetek, byli posléze popotahováni nebo dokonce trestáni. Představa, že může útočník v domě
narazit na člověka připraveného po právu a efektivně bránit svůj
domov, sebe, své blízké, ho může od útoku odradit. Na rozdíl od současnosti.
Inspiruji se i na Slovensku, kde tento princip platí. Dále v Německu,
Švédsku a nově i v Itálii. V novele nesmí chybět výslovné ustanovení, podle kterého je vyloučena protiprávnost použití zbraně na
obranu života, zdraví nebo majetku přímo v obydlí za podmínky, že
pachatel neoprávněně vniknul do obydlí nebo v něm neoprávněně
setrval, a nejedná se současně o nutnou obranu. Zároveň je nutné
definovat, že se nesmí jednat o úmyslné zabití, tedy aby nedocházelo
k možnému zneužití.
Nová úprava musí přinést ale i přesnější definici nepřiměřenosti
obrany proti útoku, tedy výslovným stanovením, že musí jít o zcela zjevnou nepřiměřenost zejména ke způsobu úroku, jeho místu
a času, okolnostem vztahujícím se k osobě útočníka nebo k osobě
obránce. Úprava by měla obsahovat i ustanovení, že ten, kdo odvrací
útok nepřiměřeným způsobem, nebude trestně odpovědný, pokud
jednal v silném rozrušení způsobeném útokem, zejména v důsledku
zmatku, strachu nebo leknutí.

Zdeněk Hraba,
senátor

Jsem rád, že tento návrh má podporu i starostů obcí, které mají
s gangem lupičů zkušenosti. „Pokud někdo vstupuje do cizího domu
páchat trestnou činnost, měl by vědět, že jeho majitel může svůj majetek po právu bránit a pachatel tak může přijít k újmě na zdraví.
Možná by si to řada zlodějů dvakrát rozmyslela,“ řekl při mé návštěvě starosta Jesenice Pavel Smutný, s kterým jsem návrh probíral.
Budu moc rád za vaše připomínky.

„Nechci, aby ti, kdo brání sebe a svůj majetek,
byli posléze popotahováni nebo dokonce
trestáni. Představa, že může útočník v domě
narazit na člověka připraveného po právu
a efektivně bránit svůj domov, sebe, své
blízké, ho může od útoku odradit. Na rozdíl od
současnosti. Inspiruji se i na Slovensku, kde
tento princip platí.“

STAN v Senátu

JAROSLAVE KUBERO,
NEZAPOMENEME
Začátek 15. schůze Senátu Parlamentu České republiky patřil
vzpomínce na náhle zesnulého předsedu Senátu. „Jaroslav Kubera byl člověk plný života a elánu. I když jsme se politicky názorově občas rozcházeli, nikdy to nebylo ve zlém. Lidsky jsem ho měl
velmi rád, obdivoval jsem ho za některé jeho postoje a hlavně za
umění komunikace s lidmi,“ uvedl 1. místopředseda Senátu Jiří
Růžička v úvodu schůze.
Členové organizačního výboru se shodli na tom, a vyslovili veřejnou prosbu, aby nástupnictví na postu předsedy Senátu bylo řešeno až po skončení pietních aktů. Smuteční shromáždění k uctění
památky Jaroslava Kubery, druhého nejvyššího ústavního činitele a dlouholetého teplického primátora, se konalo 3. února v Teplicích a v pražském Rudolfinu. Po dohodě představitelů Senátu
s rodinou proběhl pohřeb bez státních poct.
Vřelý lidský vztah k nepřehlédnutelné politické osobnosti našich
polistopadových dějin dobře vystihují slova zapsaná předsedou
senátorského klubu Starostové a nezávislí Petrem Holečkem do
kondolenční knihy: „Milý Jardo, zůstaneš v mé paměti jako charakterní, přímý a normální člověk. Navíc se smyslem pro humor,
se zdravým pohledem na svět a s chutí do života i do práce. Čest
Tvé památce.“

Senát razí vyšší tresty
za týrání zvířat
Senátor Zdeněk Hraba bojoval za zpřísnění trestů za týrání
zvířat, protože dle jeho názoru není jejich současná nízká sazba
dostatečnou hrozbou pro pachatele této trestné činnosti, kterým
v případě prokázání viny hrozí podmínečný či peněžitý trest. Podle
Zdeňka Hraby nastal čas pro zpřísnění trestů, tak aby tresty
samotné měly preventivní účinek a potenciální pachatele od této
činnosti odradily. Senát předložený pozměňovací návrh na své 15.
schůzi schválil.
„Povedlo se nám zpřísnit tresty za týrání zvířat až na tři
roky odnětí svobody. Dále zvýšení až na 5 let odnětí svobody
v případech, že někdo týrá zvířata opakovaně, dlouhodobě nebo na
veřejnosti. A zvýšení trestu odnětí svobody až na 6 let, pokud tak
pachatel činí zvláště surovým způsobem nebo na větším počtu
zvířat. Dále mnou předložený návrh počítá se zvýšením trestů
za chov v „množírnách“ v určitých případech až na 10 let odnětí
svobody,“ konstatuje Zdeněk Hraba. Na tahu je nyní Poslanecká
sněmovna. „Jsme na dobré cestě k tomu, aby se týrání zvířat
přestalo nízkými tresty tolerovat,“ shrnuje svoji úspěšnou aktivitu
senátor klubu Starostů a nezávislých Zdeněk Hraba.

STAN ve Sněmovně

POČET EXEKUCÍ
JE NEÚNOSNÝ.
JE TŘEBA
URYCHLENĚ KONAT
Podobně jako před rokem a půl, kdy
projednávala Poslanecká sněmovna velmi
důležitý zákon o oddlužení pro fyzické
osoby, nás nyní čeká velká novelizace
exekučního řádu, která se může ukázat
jako naprosto klíčová. Dle mého názoru se
jedná o nejdůležitější zákon tohoto roku
v rámci mé agendy.
Exekuce jsou v České republice velkým problémem. Celkem se
v exekuci nachází téměř 900 tisíc obyvatel a počet exekučních
řízení se pohybuje okolo 5 milionů. S touto situací je třeba urychleně něco dělat. Samozřejmě je každý zodpovědný za své činy
a dluhy se mají platit. Je ale také důležité, aby podmínky byly férové pro obě strany. Ve Sněmovně tak leží dva návrhy, které chtějí
systém exekučních řízení změnit. Jeden je vládní a druhý poslanecký. Každý z návrhů obsahuje určité prvky, které se dají využít,

Jan Farský,

předseda poslaneckého klubu

a zastávám názor, že kombinace toho nejlepšího z obou návrhů
má šanci exekuční prostředí skutečně narovnat.
Nejskloňovanějším prvkem je tzv. teritorialita. To znamená, že si
věřitel nebude už exekutora vybírat, a ten bude přidělován automaticky na základě systému dle obvodů soudních krajů. Dojde
tak k narovnání nezdravě konkurenčního prostředí. Ovšem to
není to jediné. Prosazujeme mnoho dalších změn. Předkládáme
například návrh na nezabavitelné daňové bonusy nebo například to, aby exekutor mohl vstoupit do obydlí povinného v jeho
nepřítomnosti pouze s doprovodem Policie ČR. Řeší se například
i zastavování starých exekucí, na které se nepodařilo ničeho vymoci nebo problematika chráněného účtu. Dále pokračujeme
i mimo tuto novelizaci v zastavování nezákonných exekucí.
Rozhodně vás budeme o všem informovat i nadále a v případě
jakýchkoliv dotazů v této oblasti budu rád za jakékoliv podněty,
které můžete psát přímo na můj email farskyj@psp.cz.

Zrušit povinnou maturitu z matematiky nestačí
Jsem učitel matematiky. Myslím si, že by matematika měla být mezi povinnými předměty, ze
kterých se skládá středoškolská zkouška. A přesto jsem jako poslanec nyní ochoten podpořit
zrušení povinné maturity z matematiky. Paradox?
Ne. Nechci státní maturitu z matematiky, jak ji známe dnes. Bavme se rovnou o tom, jak má
vypadat maturita pro 21. století. Myslím, že absolvent střední školy má splnit v povinných
předmětech - a za mě i v matematice - tzv. „středoškolské minimum“. A nechť tuto zkoušku,
jejíž úroveň nastaví stát, složí kdykoliv v průběhu studia. A klidně opakovaně. Chceme prověřit
znalosti studenta, ne ho stresovat tím, že musí zkoušku splnit právě ten určený den, kdy je třeba
pod tlakem nebo ve špatné kondici, a nikdy jindy.
Petr Gazdík,
poslanec

A zrušme státní maturity. Nechť si podobu závěrečné „zkoušky z dospělosti“ určí každá škola
sama. Pokud o tomto začne ministr školství urychleně jednat se všemi stranami ve Sněmovně,
já tu ruku pro zrušení povinné státní maturity z matematiky zvednu. I jako matematik.

STAN ve Sněmovně

VODA
NAD ZLATO
Tohle si budeme říkat stále častěji. A proto musíme dělat všechno pro
to, abychom chránili veškeré zdroje pitné vody, které máme. Největšími znečišťovateli vody jsou hnojiva, fekálie z domácností a podnikové havárie, ať už „řízené“ či nikoliv. Všechny tři činitele mají jeden
společný problém – těžko se jim dá systémově předcházet.
Naprostá většina zemědělců a průmyslových podniků se chová
ohleduplně, ale když se někdo z nich rozhodne ilegálně snížit náklady nebo zvýšit výnosy, často se to dozvíme až potom, co začnou hynout ryby v okolních tocích. Stejně tak pokud se některá
domácnost rozhodne ušetřit za vývoz septiku tím, že provozuje
úmyslně poškozenou a prosakující jímku, jen těžko se tomu dá
zabránit. Takže je to nakonec o naší morálce, protože podle dat
zprávy o životním prostředí je zjevné, že finanční sankce nejsou
dostatečným motivátorem. Je to o tom, jestli chceme čistou, nebo
znečištěnou vodu. Je to na každém z nás.
V této oblasti musím oznámit také jednu dobrou zprávu z posledních týdnů. Naši zákonodárci prokázali, že ochranu našich řek
neberou na lehkou váhu, a Senátem tak prošel můj návrh, který
vyjímá část řeky Berounky ze splavnitelných oblastí. Není příliš opozičních návrhů zákona, které by prošly legislativním procesem a byla by na nich široká shoda. O to více si vážím, že tato
novela prošla a bude tak ochráněn přírodní charakter krajiny
i v blízkosti české metropole.
Ale tím to nekončí. V Poslanecké sněmovně se aktuálně projednává úprava našeho vodního zákona. A hnutí STAN bude v této
oblasti aktivní. Naše úprava se bude týkat především zavedení
zvovuvyužívání tzv. šedých vod.

Jana Krutáková,
poslankyně

Víte, co je to šedá voda? Jde o vodu, která odtéká ze sprch, umyvadel či praček a na rozdíl od tzv. vody černé neobsahuje odpad
z toalet. I přesto se kvalifikuje jako voda odpadní a není možné
ji upravit a následně použít například k zavlažování. Vzhledem
ke stále trvajícímu suchu a nedostatku vody proto navrhujeme,
aby byla voda efektivně recyklována a bylo ji možné po splnění
přesných kritérií znovu použít. Osobně si myslím, že je zakotvení takové možnosti v zákoně zcela zásadní pro využívání vody
v dnešní době, kdy jí není dostatek.

Daně, daně, daně

Barbora Urbanová,
ředitelka iSTAR

Vláda tvrdí, že chce předvídatelný a jednoduchý daňový systém. Experti na daňové právo se však
shodují, že přesně to se kabinetu nedaří plnit. Daňový systém je podle nich ve špatné kondici
a namísto pomocníka v něm podnikatelé mohou vidět spíše svého nepřítele. Bývalá náměstkyně
ministra financí a nynější daňová poradkyně Simona Hornochová poukázala na to, že současný
daňový zákon vznikl na počátku 90. let minulého století a má za sebou 180 novel. Přestává tak
být srozumitelný i pro daňové poradce. Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady
– nezávislé instituce, která má dohled nad dodržováním rozpočtových pravidel – upozornila, že to
je přesně opačný směr, než jaký podnikatelé potřebují. Podle paní předsedkyně potřebuje daňový
systém transparentnost, stabilitu a jednoduchost. Ministryně financí už několik let připravuje
projekt MOJEdaně, zatímco finanční správa naopak v posledních letech čelila kritice za příliš
razantní výběr daní. A to i u podnikatelů či firem, u kterých bylo jen pouhé podezření, že by mohli
oni nebo jejich dodavatelé krátit stát na daních. Další bolavé místo českého daňového práva
je vysoká míra zdanění. Podle Zamrazilové je v Česku sedmé nejvyšší zdanění v zemích OECD,
u zaměstnance se jedná o 43,7 procenta z průměrné mzdy. Vladimír Štípek ze Svazu průmyslu
a dopravy řekl, že zároveň tím s každou daňovou změnou roste administrativní náročnost pro
podnikatele, kterým stále přibývají každodenní povinnosti.
Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným a budeme se na vás znovu těšit už 30. dubna,
tentokrát na téma Bezpečná země = atraktivní partner. A pak vyjedeme i do regionů,
jak jsme slíbili.

ZDRAVOTNICTVÍ

FUNGUJÍCÍ
ZDRAVOTNICTVÍ
A ŠIROKÁ PODPORA
ZDRAVÍ V REGIONECH
Strádáme-li zdravotně, můžeme jen obtížně
vést produktivní, sociálně a ekonomicky
spokojený život. Nejen dostupnost a kvalita
lékařské péče, ale i zdravá krajina, životní styl
a sociální vazby určují naše zdraví.
Jak si stojíme nyní a co nastane?
Především stárneme, v roce 2040 bude v České republice každý
čtvrtý člověk starší 65 let, dnes tento podíl nedosahuje ani pětiny. Výdaje na zdravotní péči jsou u nás ve srovnání s vyspělým
světem relativně nízké, např. o 1,5-2 % HDP nižší proti průměru
států sdružených v OECD. Financování je založeno na širokém
veřejném pojistném krytí (fakticky zdravotní dani), přímé platby
obyvatel za péči jsou málo významné a v čerpání služeb nejsou
větší bariéry: tzv. „gate-keeping“ ze strany praktických lékařů
je omezený. Za této situace bude obtížné, aby systém zůstal dostupný, efektivní a finančně udržitelný. Koneckonců excesy v odlehlejších oblastech vidíme již dnes (např. Rumburk a péče pro
Šluknovský výběžek).
Jak důležitý je STANem navrhovaný „Marshallův plán pro regiony“, vypovídá kratší délka života v socioekonomicky znevýhodněných oblastech. Lidé v nejvíce strádajícím regionu umírají o 4,1
roku (!) dříve ve srovnání s regiony nejvyspělejšími. Městské regiony jsou na tom lépe, na prvním místě ve střední délce života je
Praha s přibližně osmi měsíci života nad průměrem.

Karel Zitterbart,

předseda odborné komise STAN
ke zdravotnictví

lépe definovat a jasně naplňovat odpovědnost krajského radního
pro zdravotnictví ve vztahu k zákonným povinnostem krajů:
•
•
•

•

V odlehlejších oblastech a menších sídlech čelíme problému s dostupností péče, zanikají především praxe praktických lékařů
a dětských lékařů v menších sídlech.

•

Co tedy STAN a zdravotnictví pro nadcházející krajské volby? Myslím si, že naším hlavním cílem by měly být obce s dostupnými
zdravotními službami. Pojďme pracovat na aktivitě, nazvěme ji
např. „Venkovský doktor“, která zahrne kraje i místní samosprávy. Řekněme, že krajský radní pro zdravotnictví je i „Váš radní
pro zdraví“. I s vědomím, že klíčová je role zdravotních pojišťoven a toho, jak rozdílná situace je v jednotlivých krajích (někde
zřizují kraje v dané oblasti např. jen třetinu lůžek), vidím nutnost

•

•

Měl by posílit svůj mandát v jednáních s plátci péče, především o rozsahu poskytované péče, protože nejlépe shrne znalost regionu z úrovně místních samospráv.
STAN by měl prosazovat silnou pozici radního, který se za občany či lékaře postaví i v případě sporu s pojišťovnami.
Navrhujme vytvořit krajská poradenská centra pro zdraví,
která budou mj. tlumočit lidem jejich práva a kompetence
v oblasti zdravotnictví při jednání s lékaři, nemocnicemi
a pojišťovnami.
Tato centra též realizují programy zlepšení zdravotní gramotnosti („posílíme Vaše znalosti a sebevědomí v řešení běžných zdravotních problémů“), neboť v ČR je proti průměru
OECD vysoký počet návštěv nemocných u lékaře za rok).
Zlepšeme dostupnost zdravotních služeb a obslužnost v odlehlých oblastech či na hranicích krajů, mj. podpořme bezproblémovou dopravu k lékaři v rámci mikroregionů,
např. pro seniory či matky s dětmi.
Program „Vesnický doktor“ podpoří též tzv. sdružené praxe
více lékařů sdílejících prostory, vybavení a ordinujících na
jednom místě, přičemž samosprávy podporují dopravu lidí
do těchto ordinací v odlehlejších oblastech.
Budujme krajské zdravotní školství, zdravotnický personál v mnoha případech odchází z regionu, ve kterém studoval, lze zvažovat bližší propojení středního školství a nemocnic zřizovaných krajem.

SENIORSKÁ obálka

CO JE TO
SENIORSKÁ OBÁLKA?
•
•
•
•
•
•

Papírový formulář v průhledné obálce, který může zachránit
i život
Karta, ve které jsou důležité údaje o zdravotním stavu osoby
Je určená především seniorům, kteří žijí osamoceně ve svém
domově
Může výrazně pomoci v případě ohrožení na zdraví či na životě
Karta se umisťuje na viditelné místo na vnitřní stranu vchodových dveří nebo na dveře lednice
Záchranná služba, hasiči a policie jsou o kartě informováni
a budou ji hledat vždy na těchto místech·

„Případů osamělých starších osob, které mají náhlé zdravotní potíže a volají zdravotní záchrannou službu, bohužel přibývá, stejně jako výjezdů hasičů nebo policie.
V krizové situaci je osoba nesoustředěna, ve stresu a nedokáže
proto většinou přesně odpovídat na dotazy ohledně alergií, užívaných léků apod., které při záchranných akcích kladou členové
Integrovaného záchranného systému. S pomocí Seniorské obálky se optimalizuje nastavení včasné a správné diagnózy ještě
před případným odvozem do nemocnice. Seniorská obálka je
proto efektivním pomocníkem pro všechny zúčastněné,“ říká náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlubuček.
„Cílovou skupinou Seniorské obálky jsou především osamělí se-

nioři, ale využít ji může každý občan, který svůj zdravotní stav
vyhodnotí tak, že mu Seniorská obálka bude prospěšná. Ve formuláři budou uvedeny všechny důležité informace, jako jsou:
alergie, chronické nemoci a související předepsaná medikace
a kontakt na blízké osoby. Doporučovala bych ji proto nejen seniorům, ale také všem osobám se zdravotním postižením či rodičům samoživitelům, cizincům,“ dodává radní z MČ Praha 13 Aneta Ečeková Maršálová, iniciátorka Seniorské obálky pro Prahu.
Budete-li Seniorskou obálku chtít využít též pro svou městskou
část, obec či klienty, postup vám s radostí vysvětlí Aneta Ečeková
Maršálová na emailu aneta.marsal@stan.cz.

BUDOUCNOST
JIŽNÍ
ČECHY 2020+
Kraj,
kde se dobře žije?
DŮCHODŮ

www.facebook.com/events/180174136414401/

STARÁME SE

LEDEN 2020
AUTOVRAKY KONEČNĚ ZMIZÍ
Z ULIC MĚST A OBCÍ
Vít Rakušan předložil návrh na změnu zákona, která obsahovala srozumitelnou a jasnou definici autovraku.
Po několika schůzkách se senátorkami a poslanci jsme se
rozhodli od našeho návrhu upustit a podpořili jsme nadstranické řešení. Tento kompromis právě prošel Poslaneckou
sněmovnou a autovraky bude konečně mnohem jednodušší
dostat z ulic.

CHCEME ZVÝŠIT TRESTY
ZA TÝRÁNÍ ZVÍŘAT
Tresty za týrání zvířat jsou stále relativně nízké a pachatelé
této trestné činnosti jsou si vědomi toho, že v případě odsouzení mohou skončit „pouze“ s podmínkou nebo peněžitým
trestem v desítkách tisíc korun. Je čas tresty zpřísnit. Proto
jsme v Senátu předložili pozměňovací návrh, který má zpřísnit tresty pro množírny a pro ty, kdo týrají zvířata.
Navrhovaná změna zvýší tresty za týrání zvířat až na 3 roky
odnětí svobody, až na 5 let odnětí svobody v případech, že někdo týrá zvířata opakovaně, dlouhodobě nebo na veřejnosti.
V případě, že tak pachatel činní zvláště surovým způsobem
nebo na větším počtu zvířat, až na 6 let či v případě množíren
na 10 let odnětí svobody.

UMOŽNÍME LIDEM BRÁNIT
SE VE SVÉM DOMĚ ZLODĚJŮM

NAVRHUJEME VÍCE PENĚZ
DO REGIONŮ
Současný stav přerozdělování peněz krajům (rozpočtové
určení daní) obsahuje řadu nedostatků.
Ty jsou diskriminační jednak pro sociálně slabší regiony, ale
také pro kraje, které zaznamenávají příliv nových obyvatel,
jako je Středočeský nebo Jihomoravský kraj. Hnutí STAN
proto navrhuje nové přerozdělení peněz. Počítá se solidárním
příspěvkem pro sociálně nejslabší regiony a zavádí jasně
měřitelná kritéria – počet kilometrů silnic 2. a 3. třídy a počet
obyvatel. Zabrání to problémům při každoročních dohadech
s vládou, znevýhodnění rozvíjejících se krajů, podpoří strukturálně postižené kraje. Každý kraj dostane více peněz než
doposud.

KONEC HAZARDNÍCH AUTOMATŮ
V PRAZE
Technické hazardní hry neboli automaty jsou špatnou vizitkou Prahy.
Jsou totiž nejvíce návykové a je na ně navázána i nejrůznější
kriminalita, takže jde jak o sociální, tak i bezpečnostní riziko.
Hana Kordová Marvanová proto připravila vyhlášku o regulaci hazardu, která zakáže provoz technických hazardních her
neboli automatů. Tuto inciativu podpořila velká část starostů
městských částí, včetně čerstvého starosty Prahy 1 Petra
Hejmy, kde se negativní vlivy hazardu projevují nejvíce.

Počet organizovaných loupeží se zvyšuje, což lze ilustrovat
na 120 loupežích za poslední měsíce, které má na svědomí
gang na Jesenicku.
Lidé jsou bezmocní a často se bojí proti lupičům ve vlastních
domech zasáhnout kvůli obavám, aby nebyli sami trestně
stíháni. Senátor Zdeněk Hraba připravil novelu trestního
zákona, která má posílit práva obyvatel při efektivní obraně
proti lupičům a otevřít nad tímto návrhem debatu v Parlamentu. Inspirací je ustanovení platné na Slovensku, podle
kterého je vyloučena protiprávnost použití zbraně na obranu
života, zdraví nebo majetku přímo v obydlí za podmínky, že
pachatel neoprávněně vnikl do obydlí nebo v něm neoprávněně setrval. Zároveň je nutné definovat, že se nesmí jednat
o úmyslné zabití, tedy aby nedocházelo k možnému zneužití.

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA
WWW.STARAME.SE

