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XI. Republikový
sněm Starostů
a nezávislých
Letošní sněm bude volební. Budeme
volit nového předsedu našeho hnutí,
jeho místopředsedy, členy předsednictva
i celostátního výboru. Na sněmu bude
také detailněji představen koaliční
program pro nadcházející parlamentní
volby. Uskuteční se v úterý
31. srpna 2021 v hotelu Clarion v Praze.
Věřím, že nám budou okolnosti
tentokrát přát a podaří se nám - ač na
druhý pokus - v pořádku osobně sejít.
Z rozhodnutí Celostátního výboru hnutí
bude Sněm probíhat čistě prezenční
formou. Věříme, že drtivá většina delegátů
už bude v době konání Sněmu naočkovaná.
Ty, kteří nebudou mít v den konání akce
14 dnů po plně dokončeném očkování,
prosím o předložení dokladu
o provedeném testu (ne starší tři dny)
při registraci na místě.
Těšíme se na osobní setkání po dlouhých
měsících, které probíhaly během
koronavirové krize přes obrazovku
počítače.

Lucie Krejčová,
ředitelka hlavní kanceláře

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

Zadavatel: Piráti a Starostové / Zpracovatel: STAN

SLOVO
PŘEDSEDY
Naše hnutí je jedním z favoritů nadcházejících
voleb. A je to zásluhou nás všech,
naší společné dobré práce.
Praktickou a srozumitelnou politikou
vracíme lidem důvěru v to, že jim někdo
pomůže. Že má politika skutečný obsah
a nesymbolizují ji jen hádky, rozhazování
veřejných prostředků, poskytování dotací
vlastní firmě či kamarádům. My jsme tu
pro lidi a takové je i naše chápání politiky.
Nesmírně si vás za takový přístup vážím.
Současný úspěch jde za vámi všemi. Děkuji vám za to moc.

Vedení hnutí jsem před 2 lety přebíral od
Petra Gazdíka. Už tehdy byl STAN na trajektorii růstu. Byť nás mnozí podceňovali (což
bývá v politice výhodné), považovali za
náhodný a pomíjivý prvek české politiky,
byl jsem hluboce přesvědčen o obrovském
potenciálu našeho hnutí. Dokázali jsme,
že nejsme žádnou chybou systému, ale naopak jeho pevnou, logickou a perspektivní
součástí. Důvodů pro to je mnoho.

KANDIDÁTI NA MÍSTOPŘEDSEDU

Neudělali jsme žádnou vážnou politickou chybu. Přes to, co
všechno jsme za ta léta museli na české politické scéně prožít,
jsme vždy byli konzistentní, věděli jsme, pro co a pro koho politiku děláme. Nezapomněli jsme na to, odkud pocházíme: Ze
svých obcí a měst, kde žijeme a chceme žít, chceme tam vychovávat své děti, budovat sousedské vztahy, pozitivně ovlivňovat
své okolí. A právě díky tomuto nezkaženému genetickému základu jsme společenskou silou, která může porazit populismus. Už
v krajských volbách jsme prokázali, že populisty můžeme porazit poctivě odvedenou prací, kterou lidé vidí a jsou o její kvalitě
přesvědčeni. A jsme mimochodem jedinou demokratickou silou,
která se v žádném kraji nezpronevěřila spoluprací s extrémisty
či populisty. Jsem na to pyšný.
Nejsme žádným pytlem blech, za který nás často označují naši
soupeři. Jsme středovou celostátní politickou sílou se silným

a logickým programem pro budoucnost. Jasně proevropské hnutí, které ctí naše mezinárodní závazky a vnímá, kam patříme
a máme patřit. STAN je platformou pro aktivní lidi, nejen starosty. S důrazem na decentralismus, na politiku co nejčitelnější
a co nejblíže lidem. Jsme hrází populismu, který se dá porazit
jen skrze praktická řešení a lidský přístup. Každý den, po celé
republice, děláme hodnotovou politiku bez ideologických frází.
A já nám věřím. Věřím, že jsme budoucnost.
Víme, co chceme. Máme vizi, kterou společně ctíme a pro kterou pracujeme. Jako předseda dnes rád představím cestu, po
které bych rád STAN vedl v příštích letech. Ta cesta je spojena
s pocitem odpovědnosti za další osud České republiky. Chceme
především spravit naši zemi tak, jak to již léta ukazujeme ve
svých obcích a městech. Přesvědčme naše spoluobčany, že nám
mohou věřit.

JSME STRANOU
ÚSPĚŠNÝCH STAROSTŮ
A ZKUŠENÝCH LIDÍ.
BUDE MI CTÍ BÝT
I NADÁLE SOUČÁSTÍ
VEDENÍ
Vážené členky a členové, registrované příznivkyně a příznivci,
vážené čtenářky a čtenáři,
dovolte mi, abych se krátce představil. Jmenuji se Jan Farský,
celý život žiji v Semilech, kde jsem od roku 2006 do roku 2014
působil jako starosta. V letech 2008 a 2016 jsem byl zvolen zastupitelem Libereckého kraje a v roce 2010 jsem z posledního
místa kandidátky přeskákal (o berlích) do Poslanecké sněmovny. Na podzim roku 2017 jsem jako lídr kandidátky měl tu čest
dovést STAN do Poslanecké sněmovny jako suverénní stranu.
Tento rok kandiduji ve volbách do Poslanecké sněmovny znovu, jako lídr kandidátky ve svém rodném Libereckém kraji.
Václav Havel kdysi řekl, že je ve společnosti cítit „blbá nálada“.
Já tu náladu cítím také, možná ale i přes všechny skandály, které se na nás dennodenně valí, o něco méně než před čtyřmi lety.
Tenkrát bylo pro mnohé z nás skoro nepředstavitelné, že by se
poměry v naší zemi mohly razantně změnit. Nemožné se stává skutečností a my máme šanci letošní volby společně s Piráty
vyhrát a podílet se na sestavování příští vlády, která otočí kurz
naší země správným směrem.
Když jsem před dvěma lety na republikovém sněmu žádal jako
kandidát na 1. místopředsedu vaši důvěru, věřil jsem, že STAN
je ohromnou silou. O to více jsem rád, že se to potvrdilo. STAN je
příkladem toho, že dobré a úspěšné projekty vznikají odspodu.
Že nejsme strana druhé volby, ale že jsme stranou úspěšných
starostů a lidí, kteří mají se správou naší země zkušenosti a kte2 / STANOVINY SRPEN 2021

Jan Farský,
1. místopředseda hnutí

ří ví, jak na to. Za svůj čas v politice jsem měl možnost poznat
řadu z vás, poznat, jak dobře děláte svoji práci, a znovu a znovu
se přesvědčit, že STAN má smysl, že práce pro veřejné blaho má
smysl. Je to neskutečná síla, která odolá. A já vám za to každému
z vás senátorů, poslanců, hejtmanů, starostů, členů a příznivců
děkuji.
Vy jste ten důvod, proč se budu o pozici 1. místopředsedy ucházet znovu, vy dáváte této práci smysl, pro vás mi bude ctí i nadále ve vedení STAN pracovat.
Děkuji vám za vaši důvěru

KANDIDÁTI NA MÍSTOPŘEDSEDU

Věra Kovářová,

Petr Gazdík,

místopředsedkyně hnutí

místopředseda hnutí

MÁM RADOST,
ŽE SÍLA STANu ROSTE

PROČ KANDIDUJI
NA MÍSTOPŘEDSEDU

Jmenuji se Věra Kovářová, pracuji jako poslankyně za Středočeský kraj a chci být i nadále vaší místopředsedkyní.
Ve STANu jsem od jeho počátků. Vlastně od doby, kdy se všichni jeho členové do nějakého většího STANu s trochou nadsázky
mohli docela pohodlně vejít. Ta doba je pryč, uběhla léta, rozrostli jsme se. Jsme úspěšní. Zasedáme v obecních a krajských
zastupitelstvech, PS, Senátu. A v Evropském parlamentu. Vedeme obce a kraje. Úspěšně.
Ne, už nemáme malý STAN. STAN už je velký, naše samostatné
preference překročily dříve myslitelné hranice. To, že se nám
tak daří, je skvělé. Úspěch ale současně představuje riziko. Nepřehlížejme to. Co udělat pro to, abychom na jedné straně udrželi příznivá čísla a na druhé i ve velkém STANu dokázali uchovat jedinečnou atmosféru?
Osobně považuji za nejlepší recept to, že se nadále budeme věnovat i těm zdánlivě malým tématům. Se kterými přicházejí
starostové, naši příznivci. Nebo třeba sousedé. Žádné téma není
tak malé, aby si nezasloužilo pozornost. Vím, o čem mluvím,
těmto malým tématům, po kterých mediálně neštěkne pes, se
sama dlouhodobě věnuji. Malá témata jsou ukazatelem vnitřní
demokracie v rámci politických stran a hnutí.
Čím větší moloch, tím menší pravděpodobnost, že se jimi bude
někdo zabývat. Čím větší moloch, tím horší vnitřní komunikace, tím složitější přenos nápadů z území, od členské základny
směrem nahoru. A já chci, aby se STAN tím molochem nestal.
Aby řešil i ta na první pohled malá témata. Aby dovedl komunikovat navenek, ale i dovnitř.
Aby těžil ze skvělé party a znalostí a schopností všech svých členů a příznivců. To nás odlišuje, v tom jsme jedineční, a to je ten
důvod, proč je mi pod STANem stále dobře. A takový STAN, otevřený, komunikativní a nenamyšlený, neodtržený od reality, chci
i nadále reprezentovat, a proto se znovu ucházím o vaši podporu.

Na sněm před více než dvěma lety jsem si přinesl malý stan.
Jako symbol STANu velkého, symbol hnutí, které má jasný politický směr, a tím je rozhodování co nejblíže lidem, ale které
zároveň zastřešuje pestrou směsici názorů našich politiků.
Zkrátka pod plachtu tohoto stanu může každý, kdo vyznává
naše základní hodnoty. A tento stan (STAN) jsem před dvěma
lety předal Vítkovi Rakušanovi. Delegátům tehdejšího sněmu
děkuji za to, že ho zvolili jako mého nástupce. Ty uplynulé dva
roky totiž ukázaly, že jsme zvolili dobře.
STAN zmohutněl co do podpory voličů. STAN nebývale uspěl
v senátních i krajských volbách. STAN možná i dospěl, dá-li se
to tak říct - z hnutí starostů ve prospěch starostů jsme se stali
politickým hnutím s jasnou vizí pro voliče. A po dlouhých debatách a zvažování jsme vykročili vstříc - teď už hodně se blížícím
- parlamentním volbám spolu s Piráty. Obě strany musely leccos překousnout. Nejvíce své ego, nebo spíš svá ega. A uvědomit
si, že podstatné je cosi nadstranického - budoucnost této země.
Budoucnost bez toho, aby si stát patřící občanům privatizoval
oligarcha, budoucnost vzdělaných lidí, budoucnost prosperity
a spokojeného života. O tuto budoucnost nám jde.
Spojili jsme se pro tyto volby, nespojujeme strany. Stále jsme
Starostové a nezávislí, stále jsme STAN. Ale nejsme účelové
spojení kvůli jen kvůli volebnímu výsledku. Rozhodli jsme se
a zavázali jsme se, že po nadcházejících volbách půjdeme společně buď do vlády, nebo do opozice. A ať už to dopadne jakkoliv,
chceme z vládních nebo opozičních lavic ovlivňovat směřování
naší země, ovlivňovat její budoucnost.
A u toho všeho bych rád i nadále byl jako místopředseda STAN.
Nepřipadám si ještě starý ani opotřebovaný. Chtěl bych i nadále jako emeritní předseda krýt Vítkovi Rakušanovi záda, bude-li o to stát. A budete-li o to stát i vy.
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SILNÉ STŘEDOVÉ STAROSTOVSKÉ
HNUTÍ MUSÍ NABÍDNOUT OCHRANU
KONZERVATIVNĚ-LIBERÁLNÍCH HODNOT
Starostové a nezávislí jsou hnutí, u jehož zrodu
jsem mohl téměř již před 20 lety společně se
svými kolegy stát. Pozorovat, jak naše středové
hnutí sílí prakticky každé volební klání, je
ohromujícím zadostiučiněním i závazkem.
Málokdo věřil v úspěch středového hnutí založeného na komunálních politicích. Přes některá klopýtnutí, k nimž jsem přispěl
nepochybně i já osobně, má STAN své nepopiratelné místo na
politické scéně. Ukazuje se totiž, že mít tak blízko k občanům na
místní úrovni, být schopen kompromisu v zájmu rozvoje vlastní obce či města a zároveň držet slovo, jsou hodnoty, jež voliči
oceňují. STAN ovšem není jen nějakým účelovým shlukem komunálních politiků. Spojují nás naše hodnoty středového liberálně-konzervativního hnutí, náš dlouhodobý směr vyjádřený
v Hodnotovém desateru STAN. Jsme již druhé volební období
pevně ukotveni v rodině proevropského politického proudu napříč celou Evropou.
Považuji za zásadní profilovat se STANem důležitá programová
témata, jako je důrazné
prosazování principu subsidiarity, tedy omezení státu a růst
role samospráv, posilování právního státu a také pevné euro-atlantické zakotvení naší země na mapě světa.
STAN se zasadil o ochranu základních hodnot demokratického
právního státu. Díky senátorům STAN byl změněn diskriminační volební systém nebo ochráněno soukromí komunálních politiků. Nesmíme se bát vystoupit i v tématech, kdy je to nepopulární či to aktuálně nepřináší volební hlasy. Kdo se před rokem
odvážil vystoupit na ochranu práv občanů, kterým vláda protiústavně zakazovala vycestovat, na ochranu věřících, kterým
vláda zakazovala účast na bohoslužbách, na ochranu práva na
vzdělávání našich dětí, zavřených maloobchodů a služeb? Bylo

Našimi hlavními tématy musí být i nadále
ochrana životního prostředí, naší krajiny,
vody, půdy, čistého vzduchu. Kdo jiný, než
starostové umí skloubit enviromentální
zájmy s rozvojem života místních komunit?
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Stanislav Polčák,
europoslanec
to naše hnutí, senátoři hnutí STAN - patří jim za to dík a rád jsem
jim v tom byl ku pomoci.
Našimi hlavními tématy musí být i nadále ochrana životního
prostředí, naší krajiny, vody, půdy, čistého vzduchu. Kdo jiný než
starostové umí skloubit environmentální zájmy s rozvojem života místních komunit? V popředí našeho zájmů musí stát moderní vzdělávací systém, rozpočtová odpovědnost či také udržitelný
sociální systém.
Tedy ochrana těch konzervativně liberálních hodnot, které naši
voliči už mají s naším hnutím spojeny. Nesmíme je v jejich důvěře zklamat.
Jsem přesvědčený, že v nadcházejících parlamentních volbách,
ale také v komunálních volbách 2022, se ukáže výrazná síla
hnutí STAN. Rád k dalšímu růstu našeho hnutí přispěji, pokud
mi členové našeho svěří důvěru. Jak tomu už bylo na počátcích
našeho hnutí, jsem připraven pomoci našemu hnutí tam, kde
bude potřeba...

KANDIDÁTI NA MÍSTOPŘEDSEDU
PROČ KANDIDUJI
NA MÍSTOPŘEDSEDU
STAN?
V roce 2002 jsem poprvé kandidoval v Dolních Břežanech v komunálních volbách. Pro nespokojenost s poměry v obci. Nelíbil
se mi její chaotický územní rozvoj, špatná péče o veřejný prostor, absence jakékoli občanské vybavenosti. Starostou jsem již
páté funkční období. Z Dolních Břežan jsme dokázali během
dvaceti let udělat dobré místo pro život, synonymum vyváženého územního rozvoje, obec s kvalitní architekturou, vysokým
standardem veřejného prostoru a rozsáhlou občanskou vybaveností. To je moje vizitka z komunální politiky.
V roce 2008 jsem stál u první středočeské nezávislé kandidátky do krajských voleb. Získali jsme čtyři mandáty, v roce 2012
deset, v roce 2016 byl STAN s patnácti těsně druhý a v roce 2020
jsme krajské volby vyhráli s 18 mandáty. Od roku 2012 jsem
krajským zastupitelem, nyní radním pro finance. Mojí krajskou
vizitkou je vybudování úspěšné organizace a vítězství v krajských volbách v největším kraji.
Od roku 2014 jsem členem předsednictva STAN. V poslední
době mám na starost vnitřní chod organizace a její financování. Zároveň se stále více věnuji oblasti financí. V obou případech mi pomáhá analytický trénink ze studia jaderné fyziky
a manažerská zkušenost z více než desetiletého působení v investičním bankovnictví. Tudíž mám i nějaké zkušenosti z celostátní politiky, které se projevily při přípravě finančního programu do sněmovních voleb.
STAN je unikátní hnutí. Zakotvené v regionech jako nikdo jiný.
Se znalostí problémů velkých měst i malých vesniček. Proto je ze

Věslav Michalik,
starosta Dolních Břežan

všech politických subjektů nejstabilnější. Proto je tak úspěšný
v senátních volbách. Má ohromný potenciál dále růst. STAN
může samostatně vyhrát příští sněmovní volby. STAN může
změnit tuhle zemi k lepšímu. Se svojí dosavadní komunální,
krajskou a celostátní zkušenosti k tomu chci přispět. Alespoň
částečně tak společnosti vrátit, co mi umožnila získat.

Zvolené předsednictvo na X. Republikovém sněmu Starostů a nezávislých v roce 2019.
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STAN V KAMPANI

VYJÍŽDÍME VRÁTIT ZEMI BUDOUCNOST!
Každý den od 10. srpna až do 4. října se budeme moci setkat pokaždé v jiném městě.
Navštívíme všechny kraje. Připojte se k nám! Celý plán cesty najdete zde:

www.piratiastarostove.cz/kalendar
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STAN V PARLAMENTU
ZASADILI JSME SE O ZACHOVÁNÍ
DĚTSKÝCH SKUPIN. PROSAZUJEME I UKONČENÍ
PRAXE KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ
Poslanci projednávali na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny na konci července ve třetím čtení zákony týkající se sociálně-právní problematiky. Zástupci koalice Pirátů a Starostů
vítají přijetí novely zákona o dětských skupinách, která díky
jejich pozměňovacím návrhům zlepší fungování skupin a pomůže rodinám s malými dětmi. Klíčovou změnou je odmítnutí
transformace dětských skupin na jesle, nastavení stabilního
financování a prodloužení hranice věku dítěte pro návštěvu
skupin do předškolního věku, tedy do šesti let dítěte. Piráti
a Starostové také dlouhodobě prosazují ukončení zastaralé praxe umisťování nejmenších dětí do kojeneckých ústavů. Jedním
z řešení je větší pomoc rodinám dětí s vážným onemocněním,
lepší podpora pěstounů či prevence odebírání dětí rodičům ze
sociálních důvodů, aby k umisťování dětí do podobných zařízení vůbec nemuselo docházet.
„Projednávání novely zákona o dětských skupinách bylo zdlouhavé, museli jsme ale opravit chyby, které předložila vláda ve
své novele a které by poškozovaly fungování dětských skupin,
respektive je zrušily a transformovaly na jesle. Dětské skupiny
se ale osvědčily jako alternativa k mateřským školám v malých
obcích, kde buď školka vůbec není, nebo nemá dostatečnou kapacitu, a pro rodiče, kteří se chtějí dříve vrátit zpět do pracovního procesu. Úprava přináší úlevu samosprávám i rodičům, kteří nemusí vozit děti do několika kilometrů vzdálených školek.
Proto jsme rádi, že se podařilo najít kompromisní řešení, které
reflektuje potřeby právě rodičů i obcí. Naším cílem bylo zachovat kvalitní a stabilní péči o děti, což se nám povedlo. Zároveň
byly zapracovány i naše návrhy, které počítají s posunutím věkové hranice, do které může dítě skupiny navštěvovat, tedy do

doby zahájení povinné školní docházky. Jako krok správným
směrem vnímáme i rozhodnutí o zamítnutí označení těchto
skupin jako jesle,” zhodnotila přijatou podobu zákona místopředsedkyně STAN Věra Kovářová.

KONEC NEKALÝM PRAKTIKÁM ENERGOŠMEJDŮ.
POSLANCI SCHVÁLILI ZMĚNY INICIOVANÉ HNUTÍM STAN
Poslanecká sněmovna schválila v polovině července dlouho projednávanou novelu energetického zákona, která zahrnuje i regulaci
nekalých praktik podomních prodejců energií. Hnutí Starostové a nezávislí představilo již v listopadu roku 2019 úpravu tohoto zákona,
která počítala s omezením praktik, jež často překračovaly hranici zákona. Vláda ale později představila vlastní návrh novely zákona,
k němuž poslanci hnutí STAN připravili několik pozměňovacích návrhů. Z nich poslanci přijali mimo jiné ten, který bude obcím umožňovat zakázat na jejich území právě podomní prodej energií i prostřednictvím zprostředkovatelů.
„Podařilo se nám prosadit k novele energetického zákona mimo jiné jeden z našich pozměňovacích návrhů, který konečně skoncuje
s nepoctivými praktikami, přes které nabízeli tzv. energošmejdi zejména seniorům nevýhodné smlouvy a tahali z nich peníze. Koronavirová krize navíc dala tomuto problému zcela nový rozměr: “výhodná změna dodavatele energií a roušky zdarma”, to byla jejich taktika.
Ať už se jedná o prodej hrnců, energií, dezinfekce, čínských roušek či testů, stát musí své občany dostatečně chránit. Nyní budou mít
obce ve své gesci možnost zakázat podomní prodej na svém území a ochránit tak obyvatele před podvodnými praktikami. Jsme rádi, že
se našla shoda napříč politickým spektrem, která definitivně zmaří tyto aktivity,” okomentoval předseda hnutí Vít Rakušan.
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STAN PROTI KORUPCI
CHTĚLI JSME VE SNĚMOVNĚ PROJEDNAT
PROTIKORUPČNÍ ZÁKON O LOBBINGU.
ODS A TOP 09 BOHUŽEL JEDNÁNÍ ZNEMOŽNILY
Piráti a Starostové tlačili na mimořádné
schůzi Sněmovny, aby se konečně
projednal zákon o lobbingu. Na důležitou
protikorupční legislativu ale opět nedošlo.
Předseda poslanecké Sněmovny Radek
Vondráček z ANO totiž zařadil bod až na
konec programu, ODS a TOP 09 zároveň
zablokovaly návrh Pirátů a Starostů na
jednání po 14. hodině.
Zákon by zavedl, aby se schůzky s lobbisty musely povinně evidovat a k záznamům měla přístup veřejnost. Piráti a Starostové také
prosazují vznik registru lobbistů, kde bude jasně uvedeno, v jaké
oblasti lobbují. K legislativě rovněž navrhli úpravy, aby se musel
evidovat lobbing nejen u přípravy a schvalování zákonů, ale například i u přípravy zakázek či přerozdělování dotací. Stejně tak
chtějí, aby musel povinně zaznamenávat schůzky s lobbisty i prezident a jeho poradci, vláda totiž pro Hrad chystá výjimku.
„Znovu se bohužel ukazuje, nakolik vážně to jednotlivé sněmovní strany myslí s prosazováním protikorupčních opatření
a jak reálně naslouchají přáním občanů. Více než 70 % Čechů
považuje za důležité vědět, kdo ovlivňuje podobu zákonů, a polovina Čechů si myslí, že lobbing má výrazný nebo dokonce
zcela zásadní vliv na podobu zákonů. Na to je potřeba reagovat.
Lobbing do dnešní doby není nijak regulován ani monitorován,
přitom veřejnost má právo vědět, kdo se snaží ovlivňovat podobu zákonů, přípravu zakázek či rozdělování dotací,“ uvedl
předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že koalice Pirátů a Starostů
se proto podílela na přípravě pozměňovacích návrhů, které by
zavedly povinnost evidovat všechna setkání politiků, prezidenta či jeho poradců s lobbisty.
„Stejně tak požadujeme, aby byly v evidenci uváděny zájmy
a záměry lobbování, tedy proč k daným schůzkám s politiky
vůbec došlo a co bylo jejich cílem. Zveřejňovány by měly být
také přestupky lobbistů. Velkým problémem je za nás i fakt, že
vláda ve svém návrhu zákona v tichosti osvobodila prezidenta
či jeho poradce od povinnosti hlásit schůzky s lobbisty. Něco takového je nepřijatelné, stejná pravidla musí platit pro všechny.
Lidé by měli vědět, s jakými lobbisty se hlava jejich státu stýká
a proč,“ doplnil Bartoš.
„Ani dnes, na mimořádné schůzi Sněmovny, nebyla přijata novela zákona o lobbingu. Je to jen další potvrzení našich dřívěj8 / STANOVINY SRPEN 2021

ších prohlášení, že současná vláda navzdory svým tvrzením
nechce bojovat proti korupci. Vždyť právě lobbing dnes většina
lidí považuje především za nástroj pro kmotry. Proto naším
dlouhodobým záměrem je, aby lidé věděli, kdo ovlivňuje nejen
podobu tuzemských zákonů, ale i přípravy veřejných zakázek
nebo rozdělování dotací. V tomto duchu jsme také předložili
řadu pozměňovacích návrhů, které by pozitivně ovlivnily podobu celého zákona, který ale Sněmovna nestihla projednat,“
popsal místopředseda STAN Petr Gazdík.
V rámci doplnění vládního zákona o lobbingu předložila pozměňovací návrh poslankyně Věra Kovářová za STAN už v roce
2019. Ten počítal s rozšířením výčtu lobbovaných i o poradce
prezidenta republiky, případně prezidenta samotného. „Cílem
navrhované změny je zamezit pochybným obchodním schůzkám spolupracovníků pana prezidenta. Často se totiž při pracovních i neformálních jednáních setkávají s osobami, které
splňují podmínky lobbisty a také tak vystupují. Dlouhodobě se
proto snažíme, aby se zákon netýkal pouze legislativních procesů a aktérů. Nevidíme zásadní rozdíl mezi poradcem člena
vlády a prezidenta republiky, aby byl vyjmut z onoho zákona.
A právě kauzy kolem Nejedlého a Mynáře, na které upozornil
před několika lety i sám premiér, dokazují, jak nutné je jasně
stanovit pravidla,“ objasnila důležitost přijetí Kovářová. S navrhovanou změnou nyní počítá komplexní pozměňovací návrh
Ústavně-právního výboru Sněmovny.

STAN PROTI DALŠÍ VLNĚ PANDEMIE
NABÍZÍME VLÁDĚ POMOC PRO ZVLÁDNUTÍ
PODZIMNÍ EPIDEMIE. CHCEME POSÍLIT MOTIVACI
K OČKOVÁNÍ MOŽNOSTÍ VÝBĚRU TYPU VAKCÍNY
Poslanci Pirátů a Starostů apelovali na vládu se šesti stěžejními body plánu pro zvládnutí
podzimu, který může rozhodnout o dalším vývoji pandemické situace. Tedy o tom, zda se
žáci vrátí do škol a služby a maloobchody zůstanou otevřené a bez omezení.
Dále navrhují, aby ke zvýšení motivace lidí k očkování šlo skrze
svobodnou volbou typu vakcíny, výběrem termínů nebo zvýšením počtu očkovacích míst. Jednou z nejkritičtějších oblastí je
školství, kde stále vláda nevypracovala plány pro vývoj situace
a možná řešení na lokální úrovni. Piráti a Starostové proto vládě
nabídli pomoc svých expertních týmů, které mají pomoci nejen
při tvorbě opatření proti šíření pandemie, ale také zabránit dalším nezákonným postupům. Nejvyšším správním soudem bylo
do dnešního dne shledáno již 30 takových protiprávních postupů vlády a ministerstev.
Koalice proto připravila šest základních bodů plánu k bezpečnému zvládnutí podzimu:
1) Namotivovat co nejvíce lidí k dobrovolnému a co nejsnazšímu očkování, zejména rizikové skupiny včetně seniorů. Chceme, aby si lidé mohli vybrat preferovanou vakcínu.
2) Funkční a rychlé trasování, u rizikových variant v řádu
hodin.
3) Bezpečný návrat žáků do škol – vzdělání nám zajistí budoucnost.
4) Udržet maloobchody a služby otevřené, případně zajistit
dostatečné kompenzace.
5) Bezplatné a dostupné testování všude v ČR.
6) Příprava plánu na podzim a variant podle vývoje.
„Očkování je postavena řada bariér, lidé mají jen omezenou možnost při výběru druhého termínu, téměř neběží vakcinace o víkendu a nelze si snadno zvolit požadovaný typ vakcíny. Chybí
inovativní přístup k tomu, jak dostat např. nízkoprahová místa
pro očkování do regionů. Proto jsme navrhovali možnost očkování v lékárnách, zcela dobrovolně, která by zajistila větší dostupnost, ale vláda na to rezignovala. V očkování existuje stále celá
řada zbytečných bariér, namísto aby vláda lidi k očkování motivovala,“ uvedla Olga Richterová z Pirátské strany k příčinám
neochoty některých lidí k očkování.
Expert na zdravotní právo Ondřej Dostál následně upozornil na
diskriminaci lidí, kteří covid-19 prodělali: „Dle dostupných vědeckých poznatků mají tito lidé dostatek protilátek a podle všeho
neohrožují sebe ani ostatní o nic víc než lidé očkovaní. Nejvyšší
správní soud dokonce vládu z podnětu lékaře za tuto diskrimi-

naci tvrdě zkritizoval, ale dosud nedošlo k nápravě. Situace se
přitom týká statisíců občanů. Základní svobody nejsou na hraní
a u každého zákazu musí platit, že bude nutný a nebude zbytečně
diskriminační. Nejde jen o právní formalismus, ale o úctu k právům lidí. Vláda selhává nejenom u lidí s protilátkami, ale i u dalších skupin, proto je předmětem kritiky soudů.“
Jan Farský, 1. místopředseda Starostů, varoval před případnými omezeními maloobchodu a služeb: „Nesmíme už dopustit,
aby lockdowny dopadaly nejvíce na maloobchody a služby. Nesmíme dopustit chaotické zavírání, otvírání, měnění pravidel,
diskriminace. Nesmí se už na nikoho zapomenout a nikdo nesmí být ponechán bez pomoci. Čerpáme ze zkušeností starostů
a hejtmanů z regionů a nabízíme vládě pomoc našich expertních
týmů. Budeme rádi, když s námi vláda, než vystřelí své nápady,
nejprve navržená opatření prodiskutuje. Už nesmí dojít k neodůvodněnému diskriminačnímu zavírání a omezování.“
Petr Gazdík, místopředseda Starostů, upozornil na vážnou situaci ve školství: „Je čas přestat dělat marketing a začít připravovat
důsledné plány na to, co se může na podzim stát. Jednou z nejpostiženějších oblastí, na kterou vláda kašlala, je školství. Naše děti
chodily do školy nejméně z celé Evropy a potřebujeme od vlády
vědět, jaké má plány a jak bude vypadat další školní rok. Chceme
jasné plány pro to, jak mají být školy uzavírány lokálně, chceme
větší pravomoci pro zřizovatele a ředitele škol. Potřebují vědět,
jak sestavit rozvrhy, pokud se jich lokální opatření dotknou. Také
žádáme neinvazivní PCR testy, ale vláda nám ústy hlavní hygieničky na výboru sdělila, že ČR nemá dostatečné kapacity pro
testování žáků. Věříme, že MŠMT v nejbližší době nabídne všem
ředitelům a zřizovatelům manuál, jak mají od 1. září postupovat.
Jsme připraveni s MŠMT spolupracovat při přípravě manuálů.“

Nesmíme už dopustit, aby lockdowny
dopadaly nejvíce na maloobchody a služby.
Nesmíme dopustit chaotické zavírání,
otvírání, měnění pravidel, diskriminace.
Nesmí se už na nikoho zapomenout a nikdo
nesmí být ponechán bez pomoci.
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STAN PRO BEZPEČNÝ PLÁN
PŘEDSTAVILI JSME NÁVRHY, JAK ZAJISTIT
NA PODZIM BEZPEČNÝ NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL
A NAHRADIT DĚTEM DLOUHÝ VÝPADEK
V PREZENČNÍ VÝUCE
Piráti a Starostové vyzývají znovu vládu, aby nezaspala v přípravě na podzim a zajistila
bezpečný návrat žáků do lavic. Navrhli jsme také opatření, jak toho dosáhnout
a zároveň jak dohnat výpadek prezenční výuky, který se řady žáků negativně dotkl.
Již v květnu jsme zároveň zveřejnili komplexní program pro
vzdělávání v 21. století, jenž zajistí vysokou úroveň školství,
dobré podmínky pro učitele a hlavně výuku, která bude žáky
nejen bavit a přinese jim dobré uplatnění, ale připraví je na
všechny novodobé výzvy.
„Kvůli neschopnosti vlády byly naše školy zavřené téměř nejdéle v celé EU. Společně se Starosty jsme přitom již v březnu
předložili kabinetu plán pro bezpečný návrat žáků do škol.
Vše dopadlo extrémně negativně na naše děti, kdy až 50 tisíc
žáků vypadlo z online výuky. Velký nápor to představovalo
i pro rodiče a učitele. To se nesmí opakovat. Vyzýváme proto
znovu vládu k přípravě na podzim. Měsíce ji tlačíme k testování
ve školách skutečně kvalitními neinvazivními PCR testy, jako
jsou třeba plivací, kloktací či lízátkové. V případě zhoršení epidemiologické situace musí být vzdělávání dětí naší prioritou.
Školy musí mít dostatečnou podporu v zajištění a organizaci výuky. Dlouhodobě navrhujeme posílit pravomocí ředitelů škol,
aby měli prostor pro vlastní nastavení rotací tříd, využití méně
početných skupin či venkovní výuky s tím, že jim bude i v této
souvislosti zajištěna dobrá metodická podpora. Klíčové je také
posílit distribuci ochranných prostředků do škol,“ uvedl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík s tím, že v případě zhoršení
situace je zcela zásadní zohledňovat lokální epidemiologickou
situaci a nejít hned cestou plošných opatření. Důležité je podle
něj také to, aby se vláda poučila z minulých chyb a zajistila pro
školy lepší podmínky pro distanční vzdělávání.

Žáci, studenti, jejich rodiče a především celá
vzdělávací soustava se stali obětí neschopnosti
vlády v boji s koronavirem. Na rozdíl od většiny
zemí se děti do škol v uplynulém školním roce
takřka nedostaly a absence otevřených škol
bude mít do budoucna fatální důsledky.
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„Žáci, studenti, jejich rodiče a především celá vzdělávací soustava se stali obětí neschopnosti vlády v boji s koronavirem.
Na rozdíl od většiny zemí se děti do škol v uplynulém školním
roce takřka nedostaly a absence otevřených škol bude mít do
budoucna fatální důsledky. Již v uplynulých měsících jsme
proto navrhovali například letní vzdělávací kempy i opatření pro zajištění doučování v průběhu dalšího školního roku.
Ministerstvo školství sice letní vzdělávací kempy zajistilo, ale
kromě jejich bezplatnosti nepřišlo s žádným návrhem k podpoře účasti především znevýhodněných skupin žáků a žáků
ohrožených školním neúspěchem. Právě v této souvislosti bychom považovali za více než žádoucí zapojit školy, které by i ve
spolupráci s místními sociálními službami pomohly tyto skupiny dětí a žáků identifikovat. Vyhlášená výzva sice obsahuje
doporučení, aby organizátoři letních vzdělávacích kempů se
školami spolupracovali, ale toto doporučení je velmi vágní. Za
důležité rovněž považujeme řešit výpadek praktické výuky
a efektivně nastavit spolupráci škol se zaměstnavateli, kterou by mělo koordinovat ministerstvo školství ve spolupráci
se zástupci zaměstnavatelů,“ popsal místopředseda Starostů
a nezávislých Petr Gazdík.
Podle Pirátů a Starostů se ale nesmí opomíjet ani dlouhodobé strategie pro zkvalitnění školství. Již v květnu jsme proto
představili programové body k této oblasti. „Pokud nám voliči
dají důvěru, zajistíme, aby na vzdělávání šlo dlouhodobě minimálně 5 procent HDP. Investice do škol a našich dětí se nám
totiž mnohonásobně vrátí. Výuka musí žáky připravit na život a bavit je - chceme proto modernizovat její obsah, zvyšovat
atraktivitu výuky a klást větší důraz na aplikaci znalostí, hledání řešení a rozvoj praktických dovedností. Musíme dát také
učitelům prostor pro jejich další profesní rozvoj, ulehčit školám od papírování. Chceme rovněž podpořit tvorbu a rozvoj
didaktických postupů, které umožní vzdělávání různorodých
kolektivů, a posílit důraz na poskytování zpětné vazby žákům
ve výuce, aby byl v maximální možné míře rozvíjen potenciál
každého žáka. I to může pomoci snížit rozdíly mezi žáky, které
současný systém vytváří,“ nastínil Ferjenčík.
„Pracovníci ve školství, žáci i jejich rodiče mají za sebou velmi
náročný školní rok. V první řadě si zaslouží ocenění za trpělivost a snahu, jak udržet standard vzdělávání i v nelehké době.
A za to jim náleží naše velké díky,” poděkoval Petr Gazdík.

KOMENTÁŘ PŘEDSEDY

MY CHCEME VÍC. CHCEME VYHRÁT
Vraťme zemi budoucnost. Lžou o nás, protože se nás bojí. Tahle dvě jednoduchá (ale
zásadní) sdělení jste už určitě během naší kampaně slyšeli. A my zase od vás, že ta
kampaň stojí … jak to jen říct slušně… za zlámanou grešli. Pojďme se na to společně
podívat. Z různých úhlů, s nadhledem. A v souvislostech.
Vzpomínáte si ještě na těch 250 tisíc lidí na Letné, kteří vyzývali demokratické strany, ať se spojí? Vzpomínáte si na komentáře
(fakt, schválně si je najděte) slovutných politických komentátorů,
kteří měli jasno v tom, že to tahle mdlá opozice nemůže zvládnout? A ejhle. Po roce a půl jsou tady dvě koalice demokratických
stran nabízející dva koncepty budoucnosti, zároveň ale už dopředu deklarují, že chtějí vládnout dohromady.
A tady prosím právě o ten nadhled: Není to z pohledu roku 2019
neuvěřitelný úspěch? Poprvé se propadnutí hlasů ve volbách
nebudou bát síly liberální demokracie, ale naopak populisté, komunisté, bývalí komunisté a jejich „přisluhovači“. Budou se vzájemně kanibalizovat – růst preferencí jednoho z nich znamená
pokles druhého. I tohle je velký argument pro existenci koalic,
který má pro budoucnost naší země opravdu větší sílu než ta či
ona výhrada k některému z koaličních subjektů.
První průzkumy nás pasovaly na favorita. Odhady našeho zisku
se pohybovaly okolo 30 %. Euforie, vlna podpory i zevnitř našich
struktur. Ale ani Ivan Bartoš, ani já jsme z toho velkou radost neměli. Jednak proto, že lepší je růst zvolna, zdravě, směrem k volbám. A jednak z očekávání toho, co se i naplnilo.
Okamžitě proti nám vystřelily profesionální hnojomety, útoky
ze všech stran, od těch nejmazanějších až po vyloženě primitivní. Dohromady udělaly svoji práci. Odpůrce utvrdily v bojovné
nenávisti, váhající znejistily. A my jsme začali chybovat. Nechali
jsme se zahnat do defenzivy, ztratili lehkost a tah na bránu. Projevilo se to v prognózách. Čísla od 23 do 26 % začala být vnímána
jako neúspěch.
A tady podruhé prosím o odstup a ztlumení emocí: Když jsme
spolu s Ivanem představovali náš koncept spolupráce členským
základnám, dali jsme si za cíl 25 % volebního zisku. Škarohlídi
tomu nedávali velké šance. Nyní, když se v rozmezí statistické
chyby pohybujeme právě u této mety, je už úhel pohledu jiný.
Chci jasně říct: My chceme víc. Chceme vyhrát. Neuspokojí nás
„nějaký zisk“. Ambice je vítězství. Zároveň: Při veškerém přiznání vlastních gólů a hloupostí, které jsme provedli – není důvod
k panice. Nejsme v krizi. Protivník rozdělal oheň a jeho největším
potěšením je přihlížet tomu, jak polínka nejistoty a vnitřního napětí přidáváme do plamene my sami.
Přehodili jsme výhybku. V mnoha směrech. Piráti v kampani
zůstanou piráty a Starostové starosty. Ukážeme, že naše síla je
v synergii. Energie a zkušenost není fráze, ale fakt. Školství otevřené době a světu, konec zadlužování, propojení regionů a podpora venkova, péče o krajinu (jak jsme na to zvyklí a umíme to)
v souladu s udržitelným zemědělstvím, bezpečnost lidí bez strašení, moderní, digitální, přívětivý stát místo obludných nových
úřadů, aktivní, kritické členství v mezinárodních strukturách

místo alibismu, havlovská tradice statečné zahraniční politiky
bez přikrčených zad, skutečný boj proti ožebračování lidí exekutorskými mafiemi, které mají podporu současné vlády.
Pozitivní vizi prezentovanou jednoduše – to nabídneme lidem
v dalších týdnech. S kontaktní kampaní na hraně možností.
S Ivanem dvakrát objedeme všechna krajská a okresní města,
budeme zajíždět originálním způsobem na venkov. Od 10. 8. až
do dne voleb jsme v terénu. Bez pauzy.
A na ty, kteří se nás bojí, přestaneme být hodní. Nebudeme říkat
jen to, že vrátíme budoucnost. My jim také jasně řekneme, že ti
současní vládci nám ji ukradli. Ukradli nám tuhle zemi. Půdu,
vzdělávání i přátele ve světě, kterým nejsou spolehlivými partnery. V COVIDU lidem ukradli jejich blízké. Ukradli perspektivu
úspěšného života a spokojeného stáří našim dětem. Kradli, upláceli, lhali, nechali lidi zchudnout a neochránili nejpotřebnější.
Potřebují krást dál – neumí to zastavit. My to zastavíme a půjdeme dál. Ne zpět před Babiše – vstříc budoucnosti. Naše koalice je
zásadní změnou a oni to vědí. Proto lžou – bojí se nás. Právem.
Volič se nás bát nemusí. Nekrademe, nelžeme, jsme demokrati.
Váš Vít Rakušan
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STAN PRO ZDRAVOU KRAJINU
VYUŽIJEME POTENCIÁL
ČESKÉHO DŘEVA
A POMŮŽEME
KRACHUJÍCÍM PILÁM
Zahájili jsme sérii tematických snídaní.
První diskutovanou oblastí bylo
zemědělství a životní prostředí. Řešila
se například problematika dřeva, kdy se
obrovské objemy dřeva ze státních lesů
vyváží za hranice, zatímco českým pilám
hrozí krach.
Hovořilo se i o nastavení dotačního systému, aby lépe podporoval mladé zemědělce či rodinné farmy, o odpadovém hospodářství, růžových sběrných popelnicích na textil nebo rizicích megalomanského projektu výstavby kanálu Dunaj–Odra–Labe.
„Vyvážíme velké objemy dřeva ze státních lesů do zahraničí
a řada pil u nás propouští nebo přímo zavírají, protože nemají co
řezat. Tato situace je důsledkem jednak špatného přístupu ke státním lesům a také totálního selhání surovinové politiky naší země.
To musíme změnit. Za Piráty a Starosty podporujeme přístup ke
dřevu jako k unikátní obnovitelné surovině,“ řekl Radek Holomčík, poslanec Pirátů a místopředseda Zemědělského výboru.
„Chceme proto, aby státní lesy změnily svůj přístup k obchodní politice a podílely se na stabilizaci dřevozpracovatelského průmyslu
v České republice. Přímá obchodní spolupráce mezi státními lesy
a konkrétními českými firmami umožní větší zacílení a lepší znalosti dřevozpracovatelského průmyslu v konkrétních regionech
a řešení takových problémů, jako je nedostatek zaměstnanců.
Očekáváme od toho, že různými cestami budeme moci motivovat
firmy k udržitelnějšímu hospodaření. To pomůže i soukromým
vlastníkům lesů, protože ti jsou mimořádně závislí na lokálních
zpracovatelských kapacitách,“ dodal Holomčík.
Expert Starostů na zemědělství a náměstek hejtmanky Plzeňského kraje Pavel Čížek následně zmínil problematiku dotací v zemědělství. Podle něj je systém třeba upravit tak, aby podporoval
mladé zemědělce a rodinné farmy. „Mladí zemědělci jsou podporováni málo. Měli by mít na začátku jistotu, že mohou získat
finanční podporu na techniku. Dnes jsou překážky k založení
farmy obrovské. Naším cílem je redistribuce plateb na prvních
200 hektarů každé farmy, podpora mladých zemědělců a kontinuální diskuze se všemi zemědělci. Chceme zrušit plošné dotace
na hektar, z nějž jde produkce na energetické účely – kukuřice do
bioplynky nebo řepka do bionafty. A to z toho důvodu, že například v bioplynkách je dotována vyrobená energie, tudíž se jedná
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Jana Krutáková,
poslankyně

o dvojí dotaci. Na zemědělské půdě se mají pěstovat potraviny
a krmiva, paliva minimálně,“ nastínil Čížek.
Tématem byla také smlouva o zlepšování splavnosti Labe mezi
ČR a Německem a kontroverzní projekt stavby kanálu Dunaj–
Odra–Labe. „Česká vláda si podpisem smlouvy připravila půdu
pro to, aby dál mohla pokračovat v přípravě výstavby kanálu
Dunaj–Odra–Labe. Stavba nemá opodstatnění vodní dopravy
a pro životní prostředí je to vyloženě hrozba a ekonomický tunel. Přesto pan ministr Havlíček smlouvu podepsal. Peníze se
neustále utrácejí na projekční práce – celkem už to byla 1 miliarda. Za tuto částku by se dalo zrevitalizovat území o ploše desítek kilometrů čtverečních. Potřebujeme investovat do krajiny,
revitalizovat vodní toky přírodně blízkým způsobem. Nesmíme
už dál betonovat a prohlubovat koryta, která jen urychlí odtok
vody z krajiny, což by kanál Dunaj–Odra–Labe zapříčinil,“ popsala Dana Balcarová, pirátská předsedkyně Výboru pro životní
prostředí.
Během snídaně bylo projednávané i téma odpadového hospodářství. Podle Jany Krutákové, poslankyně za Starosty a expertky na odpadové hospodářství, by jedním ze způsobů, jak odpad
vrátit zpátky do oběhu, mohlo být zavedení růžových popelnic
na textil. „Textil by se měl od roku 2025 povinně začít třídit
i v našich obcích. V současné době se ho vytřídí jen 3 procenta, 97
procent je dále likvidováno na skládkách nebo ve spalovnách. Ze
zkušeností zejména severských států víme, že se dá zrecyklovat
až 80 procent textilu,“ dodala na závěr poslankyně STAN.

STAN PRO ZMĚNU ZÁKONA O DRAHÁCH
RIZIKO ŽELEZNIČNÍCH NEHOD SE ZVYŠUJE.
MINISTERSTVO MUSÍ JEDNAT IHNED,
NE ČEKAT DALŠÍCH DVACET LET
Starostové a nezávislí hluboce litují srážky
dvou vlaků u Domažlic a zejména ztrát na
životech. Bohužel musíme konstatovat,
že bylo opět otázkou času, než se něco
podobného stane, neboť i v letošním roce
došlo k desítkám případů, kdy vlak jel
nedovoleně za návěstidlo s návěstí zakazující
jízdu – ke srážkám ani zranění naštěstí
nedošlo.
Bylo to však dostatečné varování, že se Ministerstvo dopravy
nepoučilo z loňského léta, které bylo ve znamení další vlny
nehodových událostí, a nepřijalo účinná opatření, resp. že neučinilo maximum pro vyšší bezpečnost na železnici. Toto varování bylo dostatečně důrazné poslední sobotu, kdy se srazila
lokomotiva s osobním vlakem v Němčicích nad Hanou a tato
srážka si vyžádala 2 zraněné.
Dlouhodobě se zabýváme otázkami drážní bezpečnosti a naši
poslanci vedle interpelací předkládají i konkrétní pozměňovací návrhy k zákonu o dráhách, které však Ministerstvo dopravy soustavně odmítá, i když se týkají např. vrácení oprávnění pro Drážní inspekci vykonávat prevenci na dráhách,
větších pravomocí pro Drážní úřad a Drážní inspekci, nebo
které těmto institucím usnadňují jejich činnost potřebnou pro
celou společnost.
„Ministerstvo dopravy pod vedením hnutí ANO výrazně omezilo personální kapacity Drážní inspekce i Drážního úřadu,
přitom se zvyšují dopravní výkony, železnice zažívá významný rozvoj jako nikdy předtím, narůstá počet dopravců, je nedostatek provozního personálu, každodenní provoz je narušován nejrůznějšími mimořádnostmi v důsledků stavebních
prací apod. Rizika vzniku nehody se zvyšují, prevence však
fakticky vymizela,“ upozornil bývalý šéf Drážní inspekce
a expert hnutí STAN na železniční dopravu Roman Šigut.
Ministerstvo dopravy pod vedením Karla Havlíčka dalo závazek zabezpečit železniční tratě systémem ETCS a k tomu si stanovilo, že se tak má stát do roku 2040. Zástupci hnutí STAN však
vyzývají k rychlejšímu prostupu, protože nelze čekat dalších 20
let a riskovat tragické nehody a ztráty na životech.
„Stejně tak návrh ministerstva na sankční systém pro strojvedoucí vůbec neřeší problém předcházení vzniku nehod, ale řeší
až důsledky, tj. až když se něco stane, navíc nesystémově u jedné vybrané profese. Drážní bezpečnost je třeba řešit komplex-

Roman Šigut,

expert STAN na železniční dopravu
ně, systémově a hlavně ihned,“ dodal Šigut, který v nadcházejících volbách kandiduje v Moravskoslezském kraji.
Vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Havlíček uklidňoval vloni veřejnost, jak má věc pod kontrolou
a jak se svým „expertním týmem“ prioritně řeší drážní bezpečnost. Vývoj nehodovosti na dráhách a především tragická
nehoda u Domažlic však ukazuje opak.
„Ministerstvo dopravy zkrátka nelze řídit a věnovat se mu na
částečný úvazek. Kdyby nebylo několik týdnů do voleb, měl by
ministr Havlíček okamžitě rezignovat na svou funkci ministra
dopravy. Za tohoto stavu ho však vyzýváme, aby zajistil u hnutí ANO v Poslanecké sněmovně aktivní podporu pro pozměňovací návrhy hnutí STAN k zákonu o dráhách a udělal alespoň
to málo, co se udělat dá, a přispěl tak k vyšší bezpečnosti na železnici,“ řekl Václav Bernard, předseda odborné komise STAN
pro oblast dopravy a infrastruktury.
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NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY,
PILÍŘ ZDRAVOTNICTVÍ
Národní plán obnovy (NPO) je plán reforem a investic České republiky v době
postcovidové. Vláda ČR tak připravila materiál, který představuje plán reforem
a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků
Nástroje pro oživení a odolnost.
Tyto priority byly po konzultacích na národní i evropské úrovni přetaveny do Národního plánu obnovy, který je dále konzultován a upravován. Tento plán po projednání na úrovni vlády,
Poslanecké sněmovny i Senátu bude následně předložen Evropské komisi. Sestavení a schválení Národního plánu obnovy je
podmínkou pro následné čerpání finančních prostředků z evropských fondů (RRF).
NPO je postaven celkem na 6 pilířích, které společně vytváří
podmínky pro rozvoj české ekonomiky. Jeden z těchto pilířů míří i do oblasti zdravotnictví, konkrétně pilíř č. 6 - Zdraví a odolnost obyvatelstva, který by měl zvýšit kvalitu života
a jeho cílem je zároveň posílit zdravotní odolnost obyvatelstva.
Covidová pandemie ukázala, jak robustní a fungující zdravotní
systém v České republice máme. Síť nemocnic, která byla v minulosti kritizována jako zbytečně hypertrofická a opakovaně
se volalo po transformaci části akutních lůžek na ta následná,
se právě v této době ukázala jako ta zásadní. Do péče o pacienty
se zapojila všechna zdravotnická zařízení, od těch fakultních
až po ta okresní. I díky tomu v České republice nenastala situace, že by lékaři museli zvažovat, kterého pacienta budou například léčit na jednotkách intenzivní péče a kterého ne. Za to
vděčíme právě této síti nemocnic.
Zdravotnická zařízení, především pak ta menší, však velmi
často bojují s nedostatkem finančních prostředků na přístrojovou obnovu, péči o budovy, mobiliář. Velká část jich nečerpá
provozní příspěvek od zřizovatele a jsou finančně závislá jen
na příjmu ze zdravotního pojištění a dále z různých dotačních
titulů. Na ně však velmi často nedokážou dosáhnout. Zdravotnická zařízení se tak upnula k tomuto programu, který do zdravotnického pilíře alokoval částku téměř 12,5 mld. korun. Začaly se připravovat projekty, které by mohly nemocnice přihlásit
a ucházet se tak o evropské peníze. Vše v duchu myšlenky NPO,
kterou by měla být právě obnova.
Vláda ČR, a především premiér, se ale rozhodli investovat více
než 2/3 této částky do onkologické péče. To by samo o sobě nebylo nic špatného, neboť právě onkologická onemocnění jsou

Covidová pandemie ukázala, jak robustní
a fungující zdravotní systém
v České republice máme.
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nejčastější příčinou úmrtí. A každá koruna do zdravotnictví
je zcela jistě dobře vložená. Očekávaly se tak investice do stávajících krajských onkologických center (KOC), která jsou v každém kraji (vyjma Karlovarského). Nabízelo se tak například
obnovit přístrojové vybavení v těchto centrech, diagnostické
přístroje i ty léčebné, například zakoupení těch nejmodernějších zářičů, ale i například rekonstrukce operačních sálů
v těchto centrech. Péče o onkologické pacienty by měla být tzv.
up to date, tedy odpovídající době a dle nejmodernějších poznatků a dle doporučených diagnostických a léčebných postupů. Zároveň by měla být i pro pacienty dostupná, protože není
vhodné, aby onkologičtí pacienti cestovali za svým lékařem
a terapií stovky kilometrů.
Velké diskuze však vzbudila myšlenka pana premiéra na výstavbu dalšího, a to tzv. Národního onkologického centra. Tyto diskuze se objevily především mezi velkou částí odborné veřejnosti,
neboť tato vize nebyla původně prezentována ani na odborné
úrovni, tedy nebyla projednána především s onkologickou společností. Diskutována byla také samotná cena, za kterou před několika lety dokázala brněnská fakultní nemocnice vystavět celý
kampus, čítající téměř 20 budov. Byly vysloveny obavy, aby téměř
8 mld. korun nezmizelo neúčelně kdesi v betonu. Kontroverze
vyvolalo i samotné umístění centra, když za krátkého působení ministra Arenbergera ve vládě, který byl zároveň ředitelem
FNKV, se rozhodlo o jeho výstavbě v areálu právě Vinohradské
nemocnice. Navíc v místě, kde mělo vzniknout nové, moderní
traumacentrum. Velké otazníky vyvolává i personální obsazení
nově vzniklého centra. V době, kdy se potýkáme s nedostatkem lékařů ve všech segmentech, si nedovedu představit, že se centrum
otevře, aniž by se to po personální stránce citelně nedotklo jiných
onkologických pracovišť. Nové lékaře a sestřičky totiž nikde nevezmeme, dojde tak k odlivu kvalifikovaného personálu právě
z jiných nemocnic. Paradoxně tak může hrozit naopak zhoršení
dostupnosti onkologické péče v regionech.
Zdá se, že ve věci výstavby Národního onkologického centra
je již vše rozhodnuto, a pokud nenastane zásadní obrat, tak
se přání a sen pana premiéra začne realizovat. Nám ostatním
nezbývá nic jiného, než důsledně kontrolovat účelnost každé
koruny, která bude z veřejných a evropských prostředků do
výstavby Národního onkologického centra investována. A zároveň hledat jiné finanční zdroje pro české zdravotnictví, které
postupnou obnovu také potřebuje. A za nasazení a především
za zvládnutí covidové pandemie si je zcela jistě zaslouží.

Ivo Trešl, senátor
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VIRTUÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK OPĚT PŘED
NÁMI. TO SNAD NE!
Před pár týdny skončila olympiáda v Tokiu.
Hry, které se původní myšlence mírového
zápolení sportovců celého světa, společného
zážitku nejlepších atletů, hostitelů i diváků,
vzdálily na hony.
Ano, zvykli jsme si na to, že původní ideály amatérského sportovního klání vzaly postupně zasvé. Přečkali jsme komercionalizaci
her, zažili jsme politické protesty, bojkoty a bohužel i terorismus,
ale ještě nikdy jsme nezažili virtuální olympiádu. Letošní hry
sledovaly údajně přes čtyři miliardy lidí, ale v ochozech sledovalo úžasné výkony sportovců z celého světa vždy jen pár desítek
diváků, nejčastěji z řad funkcionářů a členů doprovodu. Na zážitky a emoce plných ochozů prostě nedošlo. A sport bez emocí je
o ničem, je jen virtuální náhražkou skutečnosti…
Virtuální svět nás prostě začíná pohlcovat. Rychle a neúprosně.
Práci, zábavu i volný čas si bez počítačů, aplikací, dokonalých
televizorů a virtuálních kontaktů už mnozí z nás ani neumí
představit. Jsou všechny technické vymoženosti opravdovou
cestou - cestou vpřed? Nebo se potvrzuje lidová moudrost o tom,
že cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly?
Velmi nestandardní olympijské hry jsou za námi a za pár dnů začne nový školní rok. Ten minulý byl mírně řečeno katastrofální.
Ne že by se děti neučily, učitelé nepracovali, ale vědomosti prostě
vířily kolem nás jen ve virtuálním prostoru. Je jisté, že nedokážeme domyslet, jaký dopad bude pro naši zemi mít rozhodnutí
plošně uzavřít školy na dobu, která nemá v Evropě obdoby, či
nulová snaha hledat jiná řešení celosvětové krize, než jakousi
prapodivnou náhražkou a hrou na školu. A také jaký dopad bude
mít rozhodnutí spolehnout se jen na virtuální výuku…

Současné pojetí školy zcela správně
zdůrazňuje potřebu pracovat se získanými
vědomostmi, schopnost řešit problém,
spolupracovat, komunikovat, společně
pracovat na projektu - a to je v systému
distanční výuky těžko zvládnutelné.
Co však je naprosto nenahraditelné, je
společný zážitek, kontakt s ostatními
a rozvoj sociálních vazeb.

Jiří Růžička,
1. místopředseda Senátu
Současné pojetí školy zcela správně zdůrazňuje potřebu pracovat se získanými vědomostmi, schopnost řešit problém, spolupracovat, komunikovat, společně pracovat na projektu - a to
je v systému distanční výuky těžko zvládnutelné. Co však je
naprosto nenahraditelné, je společný zážitek, kontakt s ostatními a rozvoj sociálních vazeb. A také společně prožitá radost
z úspěchu i sdílené zklamání, když se něco nepovede.
A když k uzavřeným školám přidáme ještě téměř celoroční
uzamčení sportovišť, pozastavení tréninků a zrušení všech
soutěží, nemůžeme se divit nárůstu psychických problémů,
ztrátě duševní pohody a zhoršení fyzické i psychické zdatnosti
dětí a mládeže. Děti potřebují zažít úspěch, vyrovnat se s porážkou, dělit se o zážitky s ostatními. Potřebují normální život,
a ne jeho virtuální náhražku.
Nový školní rok klepe na dveře a my bychom měli udělat vše pro
to, aby se už nikdy před našimi dětmi nezavřely. A také pro
to, aby nás virtuální svět nepohltil a nestal se náhražkou toho
obyčejného se všemi jeho radostmi i neduhy. Letošní olympijské hry byly v mnoha směrech varováním. Sportovci podávali
famózní výkony, za které jim nikdo neaplaudoval, a nakonec si
medaile věšeli na krk sami sobě. Ovace ve stoje se před televizory nekonaly. A v pozvání na další OH jsme se dozvěděli, že ty
příští už počítají s možností zařazení virtuálních her a e-sportů do svého programu…
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PROBLÉMY KOLEM
JMENOVÁNÍ
ŘEDITELE BIS
„Pověření“ nového ředitele BIS nešťastně
zasáhlo do předvolební kampaně
podzimních parlamentních voleb, sehraje
roli v povolebním sestavení nové vlády,
oslabilo výkonnost samotné BIS a v mnoha
„očích“ bohužel i její důvěryhodnost.
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se na své schůzi zabýval jmenováním ředitele Bezpečnostní informační služby. Důvodem jednání bylo usnesení Vlády ČR, která pověřila
Michala Koudelku zastupováním ředitele BIS s účinností od 16.
srpna 2021, a to do doby jmenování nového ředitele BIS. Toho
by měla podle premiéra Andreje Babiše jmenovat až nová vláda
vzešlá z říjnových parlamentních voleb.
Když pominu pouhé „pověření“, které je v rozporu se Zákonem
o zpravodajských službách, jenž tento termín nezná, musím
zdůraznit, že v tuto chvíli nejde o osobu pana Koudelky, ale především o Bezpečnostní informační službu jako takovou. BIS je
kontrarozvědka, která slouží především našemu státu pro jeho
obranu a bezpečnost lidí v něm žijících.
Za působení původního vedení se zdá, že nebyly zásadní problémy, ochrana obyvatel, podniků, firem a státu fungovala.
Vedení byl vytýkán otevřený postoj a naznačování rizik vůči
nebezpečí ze strany Ruska a Číny.
Nezákonným „pověřením“ však došlo k nešťastnému ohrožení
a zpochybnění výkonu služby BIS. Když je její vedoucí pracovník „pouze pověřen“, není to dobře.

Prezident vstupuje do jmenování, diktuje, co
a jak má být. Aby premiér z prekérní situace
vybruslil, ředitele řízením pouze pověřil.
Mantinely jsou úzké a důvody zřejmé.
Na jedné straně tlak veřejného mínění i
politického dopadu, na druhé straně Hrad,
který může po parlamentních volbách
projevit nevůli z neuposlechnutého zadání.
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Jan Sobotka,
senátor
Z jiného úhlu pohledu, jestliže BIS po Sametové revoluci nabyla
významné důvěry evropských zemí a spojenců, kteří si sdílejí
informace, to není zcela běžné.
Jako postkomunistická země jsme se vůbec nemuseli příjemci citlivých dat stát. Mohli jsme trvale zůstat v podezření, že
je okamžitě „přeneseme“ do Moskvy. Mohla zůstat taková BIS,
které nikdo nevěří. Opak se stal pravdou. Došlo k navázání důvěryhodných vztahů, a tudíž ke sdílení informací, což má obrovský význam mj. při sledování a monitorování teroristů. Získali jsme důvěru, což je věcí nejenom služby, ale i ředitele BIS.
Smutné je, že se téma stalo součástí předvolební kampaně.
Související rozhodování Hradu je vměšováním do věcí, které
přísluší Vládě ČR. Prezident vstupuje do jmenování, diktuje, co
a jak má být. Aby premiér z prekérní situace vybruslil, ředitele
řízením pouze pověřil. Mantinely jsou úzké a důvody zřejmé.
Na jedné straně tlak veřejného mínění i politického dopadu,
na druhé straně Hrad, který může po parlamentních volbách
projevit nevůli z neuposlechnutého zadání. Andrej Babiš rozhodl nestandardní variantou „chytré horákyně“. Ovšem to má
za následek oslabení pozice ředitele BIS, akceschopnosti i výkonnosti kontrarozvědky. Možná i narušení důvěry partnerů
a spojenců.
Post ředitele BIS se stane předmětem povolebního sestavení
vlády. Je logické, že BIS slouží tomu, kdo je zvolen. Vždyť jedinými příjemci tajných zpráv jsou pouze premiér a prezident.
Nezapomínejme ale na to nejdůležitější, co opakuji poněkolikáté, BIS slouží především republice a bezpečnosti země i jejích
obyvatel.

ODBORNÁ KOMISE

NA ÚSPĚŠNOU
DIGITALIZACI
STÁTNÍ SPRÁVY
JEŠTĚ NENÍ POZDĚ
Digitalizace státu – asi už jste to slovní
spojení za poslední léta několikrát
slyšeli a stále vám vrtá hlavou, kde se ta
“digitalizace” v praxi vlastně děje. Chcete si
vyřídit úřední úkon z pohodlí svého domova,
a stejně nakonec musíte složitě skenovat,
tisknout a studovat všemožné online návody,
abyste přesně věděli, jak vaše dokumenty
datovou schránkou správně odeslat.
Mnoho lidí to po chvilce vzdá a jde se zase raději postavit do
dlouhé řady na úřad, kde má jistotu, že vše bezchybně vyřídí.
Abych si jen nestěžoval, jsou projekty, které digitalizaci u nás
částečně posunuly. Zejména projekt Portál občana, který již teď
umožňuje lidem si řadu věcí zařídit vlastně odkudkoli. Bohužel
propagace této služby je mizerná. Její využití tedy pokulhává za
očekáváním autorů a „digitalizace“ nebo „eGovernment“ jsou
jen pojmy, které straší lidi i některé starosty.
Takhle by to ve 21. století určitě vypadat nemělo. Toužíme po
státní správě, která mezi sebou komunikuje a vyměňuje si in-

V digitalizaci musíme dohnat premianty, a
tedy Estonsko, Dánsko či Velkou Británii.
Naše koalice nabízí srozumitelné řešení, jak
se ze současné nepříznivé situace dostat.
Ještě není pozdě, a proto věřím, že po
úspěšných volbách s digitalizací konečně
pohneme. Zaslouží si to totiž každý z nás.

Petr Letocha,
předseda odborné komise pro veřejnou správu

formace. Toužíme po státní správě, která se nevymlouvá na
nedostatek kompetencí. Naši vizí je digitálně kompetentní stát
pro každého. Zároveň se nesmí stát, aby digitalizace byla pro
občana přítěží. Čas a peníze musí ušetřit občané, firmy, ale
i úřady. Po úřadech by měla proudit data, nikoliv tisíce úředníků. Musí dojít k personálnímu zeštíhlení úřadů, nikoliv k jejich
dalšímu bobtnání.
A jak chceme státní správu lépe digitalizovat? Stát nám musí
pomáhat, nikoliv nás neustále penalizovat a házet klacky pod
nohy. Jasně rozdělíme kompetence a zajistíme strukturální, legislativní a personální podmínky pro její úspěšné zvládnutí.
Posílíme koordinaci IT, prosadíme uživatelsky přívětivější online služby nebo zdigitalizujeme složité procesy a dokumenty.
Mezi úřady musí obíhat strojově čitelná data, a ne papíry či skeny. V neposlední řadě podpoříme digitalizaci krajů a obcí, protože sdílením IT řešení a uložišť dat značně ušetříme. Z České
pošty a CzechPointů vytvoříme bránu k celému eGovernmentu pro každého.
Byrokratické peklo prostě musí skončit. Dnes jsme v digitalizaci státu až na 3. místě od konce v rámci EU a 99. na světě. V digitalizaci musíme dohnat premianty, tedy Estonsko, Dánsko či
Velkou Británii. Naše koalice nabízí srozumitelné řešení, jak se
ze současné nepříznivé situace dostat. Ještě není pozdě, a proto
věřím, že po úspěšných volbách s digitalizací konečně pohneme. Zaslouží si to totiž každý z nás
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HOAXY O KOALICI
Piráti a Starostové jsou udavači
„Pusťte nás na ně“ – tak znělo heslo kampaně Pirátů před vstupem do Sněmovny v roce 2017. Chtěli jsme
transparentnější stát a odhalovat korupci. A to jsme také dodrželi. Na vlastní náklady jsme zřídili tým analytiků,
který nám s tím během čtyř let pomáhal. Z velkých kauz jsme si došlápli na OKD, střet zájmů premiéra Babiše či
prodej aktiv české skupiny ČEZ v Bulharsku.
Transparentní veřejné finance a zakázky, boj s korupcí, daňovými úniky a oligarchy jsou hlavním pilířem
programu Pirátů a Starostů. Nechceme si nechat rozkrást stát pod rukama a rozkutálet peníze daňových
poplatníků na místa, kde už je nikdo nenajde.
Mělo by to ale platit i naopak: Kdo nekrade, nemá se čeho bát. Strach z oplétaček s policií často svazuje ruce
poctivým úředníkům a politikům, kteří se snaží prosadit něco nového. I to je potřeba změnit.
Nálepku, že jsme udavači nám dal sám pan premiér Babiš. Proč? Protože jsme se nebáli a posvítili si na něj.
Jenže snaha odhalit spáchání závažného podvodu není udavačství. Vždyť jde o peníze každého z nás. A výsledek?
Dle Evropské komise je Andrej Babiš ve střetu zájmů, europoslanci schválili rezoluci k jeho střetu zájmů a policie
chce premiéra obvinit z dotačního podvodu. Pro nás platí padni, komu padni. Krást se nemá, a už vůbec ne, když
jste premiér.

Koalice Pirátů a Starostů nerespektuje seniory
Také už jste slyšeli, že Piráti chtějí údajně seniorům odebrat řidičáky či volební právo? Nebo že je údajně
mají nutit žít s jinými osobami, převelet je do domova důchodců, omezovat jim přístup ke zdravotní péči či
zavést hromadné hroby? Nic z tohoto výčtu není pravda! Je to lidsky odporné strašení těch, kteří si už během
koronavirové krize užili strachu až až. Jsou to výroky, které bez přiložení jediného důkazu šíří dezinformátoři,
ale bohužel i někteří politici.
A jak je to ve skutečnosti? Volební právo chceme například v komunálních volbách rozšířit o mladší voliče,
volba s kým budou lidé žít je svobodné rozhodnutí každého z nás a dostupná zdravotní péče pro všechny a ve
všech koutech republiky je jednou z priorit našeho programu.
Se seniory spolupracujeme na řešeních, která zvýší kvalitu jejich života. I na tom, aby byl důchod za odměnu,
ne za trest. Žádná diskriminace se nekoná. Senioři celý život tvrdě pracovali a my jsme jim vděční za to, co
udělali pro tuto zemi.
Seniory a jejich potřeby respektujeme. Své místo mají nejen v našem programu, ale i mezi Piráty a Starosty.
Našimi členy i příznivci jsou senioři, kteří s námi sdílí svou bohatou životní zkušenost, ale i problémy, se
kterými se aktuálně potýkají. Díky tomu náš program nabízí řešení situací, které nelze nadále odkládat. Piráti
a Starostové jsou otevřeni každému, kdo má zájem se přidat a přiložit ruku k dílu, bez ohledu na věk. Podívejte
se na náš projekt Senioři na palubě a zjistěte více.
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Jan Farský (7. 7.)

Vít Rakušan (13. 7.)

Exekuce musí vést ke splacení dluhu, ne k dluhovému otroctví. A po dnešku jsme se posunuli od otrokářství ke splácení.
Zdaleka ale ještě nejsme v cíli. Řešením je možnost přijatelného oddlužení. Ale tu vláda blokuje. Ale to se na podzim změní.
#vratmezemibudoucnost

Chceme zabránit tomu, aby se v září, při nástupu dětí do škol,
opakovaly chaotické a nekoncepční kroky vlády, které nás
dovedly k tomu, že jsme měli nejdéle zavřené školy v Evropě.
Vzdělání našich dětí musí být prioritou i v rámci budoucích
protiepidemických opatření.

Jana Krutáková (13. 7.)

Lucie Potůčková (13. 7.):

STAVEBNÍ ZÁKON BYL PŘIJAT. Ano, byl přijat „odfláknutý“
paskvil naší vlády, který naši republiku vrací o další desetiletí zpět a stavební řízení ještě prodlouží. Senát tento zákon
jasně zamítl, ale hlasovací mašinérie opět prosadila takovýto
naprosto ostudný návrh!

Tak se ke mně chtějí přijet blejsknout KD z MMR a AS z MF.
Prý že máme krásný projekt z IROP. Nene, děvenky, sami
jsme jako obec postavili, sami jsme zařídili a děkovat budem
pouze EU directissimo. Škola je přes léto zamčená a vetřelce
do ní nepouštíme. Foťte se před Penamem.

Petr Hlubuček (21. 7.)

Stanislav Polčák (30. 7.):

V Praze nám fungují již 3 RE-USE Pointy. Tedy místa, kde
můžete odložit, anebo naopak vyzvednout staré, ale stále
ještě funkční věci. Od nábytku, přes vybavení domácnosti až
po sportovní výstroj. Bráníte tak vzniku dalšího zbytečného
odpadu. Počet pointů chceme dále rozšířit.

Šťastný pátek! 7 let čekají obce a lidé z okolí Vrbětic na odškodnění. Díky dnešní shodě v @snemovna jsou mu konečně hodně
blízko. Jsou za tím stovky hodin jednání, které jsme vedli na
všech úrovních. Díky všem, kdo se do boje o odškodnění zapojili.
Teď míříme do @SenatCZ

Věslav Michalik (3. 8.)

Věra Kovářová (6. 8.)

Výstavba bytů je další oblastí, kde je obrovský
potenciál pro investice. Veřejné i soukromé.
Poptávka násobně převyšující nabídku stojí
za stále rostoucí cenou bydlení. Mnoho lidí si
vlastní bydlení nemůže dovolit. A jde o to, aby
byla dostatečná nabídka nájemních bytů za
přijatelné nájemné. Jak situaci řešit?

Dobrá zpráva! Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh, který přinese prakticky konec kojeneckých ústavů v ČR. Do tzv. „kojeňáků“ už totiž nebude možné
umístit děti do 3 let věku s výjimkou dětí těžce postižených a sourozenců. Děti
by měly vyrůstat doma, v rodinné péči, která oproti té ústavní nabízí nespočitatelné množství přidaných hodnot a výhod. Jedním z nejvýstižnějších argumentů,
které jsem slyšela zaznít na podporu přijatého návrhu, byla všeříkající věta: děti
by přece neměly mít doteky na příděl. Takže za mě palec nahoru poslancům,
kteří se dnes naprostou většinou rozhodli podpořit pěstounskou péči a umožnili
nejmenším dětem vyrůstat v rodinném prostředí, namísto v ústavech.

Pomoci by mohla Národní rozvojová banka,
která by financovala projekty půjčkami
s dlouhou dobou splatnosti a nízkým úrokem.
Dlouhou dobou myslím až 40 let.
S takovým financováním a rychlejším
stavebním řízením se dá poměrně rychle
postavit sto tisíc bytů. Pokud budou mít
developeři, města i obce jistotu, že mohou
mít vhodný typ nemovitostního financování,
budou moci pronajímat byty levněji. Nebudou
potřebovat nastavit návratnost investice
na 10 let, ale díky podmínkám půjček na
mnohem delší dobu.
To samozřejmě sníží cenu bytů i nájmů.

Jan Kuchař (10. 8.):
Po červnovém řádění tornáda na jižní Moravě uplynul už víc než měsíc.
A už tehdy jsme se zastupiteli mluvili o tom, že nabídneme
pobyty v našich lázních, aby hlavně děti přišly na jiné myšlenky.
A nezapomínáme na to.
Tak s tím teď v srpnu začneme. Spouštíme ve spolupráci s hotelem
Spa & Kur Hotel Harvey týdenní pobyty pro děti s doprovodem z Moravy.
Věřím, že si u nás odpočinou, naberou energii a že se jim ve Františkových
Lázních bude líbit.
Děkuji všem zainteresovaným za pomoc a podporu.
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ČERVENEC 2021
KONEC NEKALÝM PRAKTIKÁM
ENERGOŠMEJDŮ V ČESKU
Poslanecká sněmovna schválila v polovině července
dlouho projednávanou novelu energetického zákona,
která zahrnuje i regulaci nekalých praktik podomních
prodejců energií. Hnutí Starostové a nezávislí představilo již v listopadu roku 2019 úpravu tohoto zákona, která počítala s omezením praktik, jež často překračovaly
hranici zákona. Vláda ale později představila vlastní
návrh novely zákona, k němuž poslanci hnutí STAN připravili několik pozměňovacích návrhů.
„Podařilo se nám prosadit k novele energetického zákona mimo jiné jeden z našich pozměňovacích návrhů,
který konečně skoncuje s nepoctivými praktikami, přes
které nabízeli tzv. energošmejdi zejména seniorům nevýhodné smlouvy a tahali z nich peníze. Koronavirová
krize navíc dala tomuto problému zcela nový rozměr:
“výhodná změna dodavatele energií a roušky zdarma”,
to byla jejich taktika. Ať už se jedná o prodej hrnců,
energií, dezinfekce, čínských roušek či testů, stát musí
své občany dostatečně chránit. Nyní budou mít obce
ve své gesci možnost zakázat podomní prodej na svém
území a ochránit tak obyvatele před podvodnými praktikami,” okomentoval předseda hnutí Vít Rakušan.

ZASADILI JSME SE O ZACHOVÁNÍ
DĚTSKÝCH SKUPIN
Poslanci na červencové mimořádné schůzi Poslanecké
sněmovny projednávali zákony ve třetím čtení týkající se
sociálně-právní problematiky. Zástupci hnutí STAN vítají
přijetí novely zákona o dětských skupinách, která díky jejich
pozměňovacím návrhům zlepší fungování skupin a pomůže
rodinám s malými dětmi. Klíčovou změnou je odmítnutí
transformace dětských skupin na jesle, nastavení stabilního
financování a prodloužení hranice věku dítěte pro návštěvu
skupin do předškolního věku, tedy do šesti let dítěte.
„Projednávání novely zákona o dětských skupinách bylo
zdlouhavé, museli jsme ale opravit chyby, které předložila
vláda ve své novele, které by poškozovaly fungování dětských skupin, respektive je zrušily a transformovaly na jesle. Dětské skupiny se ale osvědčily jako alternativa k mateřským školám v malých obcích, kde buď školka vůbec
není, nebo nemá dostatečnou kapacitu, a pro rodiče, kteří
se chtějí dříve vrátit zpět do pracovního procesu. Úprava
přináší úlevu samosprávám i rodičům, kteří nemusí vozit
děti do několika kilometrů vzdálených školek. Proto jsme
rádi, že se podařilo najít kompromisní řešení, které reflektuje potřeby právě rodičů i obcí. Naším cílem bylo zachovat
kvalitní a stabilní péči o děti, což se nám povedlo. Zároveň
byly zapracovány i naše návrhy, které počítají s posunutím
věkové hranice, do které může dítě skupiny navštěvovat,
tedy do doby zahájení povinné školní docházky. Jako krok
správným směrem vnímáme i rozhodnutí o zamítnutí označení těchto skupin jako jesle,” zhodnotila přijatou podobu
zákona místopředsedkyně STAN Věra Kovářová.

OBCE V OKOLÍ VRBĚTIC DOSTANOU
OD STÁTU ODŠKODNĚNÍ
POMOHLI JSME LIDEM
ZASAŽENÝM TORNÁDEM
Společně s Piráty jsme darovali přes jeden milion korun
obcím zdevastovaným přírodní katastrofou, a to prostřednictvím nadace Via. Na pomoc zasaženým přispěli členové a příznivci obou stran. Koalice také do poničených oblastí na Moravě i Lounsku zaslala materiální
dary, které byly podle informací místních koordinátorů
nejvíce potřeba. Šlo mimo jiné o nářadí na opravy či hygienické, zdravotní a dezinfekční prostředky.
„Přiznám se, že z pomoci, jakou jsme všichni poslali na
jižní Moravu, mám obrovskou radost. Naše společnost
znovu ukázala, že Češi jsou národ, jenž se v těžkých
chvílích umí semknout a být solidární s lidmi, kteří potřebují pomoc druhých. Věřím, že soudržná atmosféra
nám vydrží a pomůžeme společnými silami co nejdříve
obnovit oblast poničenou živelnou katastrofou,” doplnil
předseda STAN Vít Rakušan.
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Starostům zasažených obcí a poslancům za Zlínský
kraj se podařilo prosadit zákon o odškodnění postižených
občanů po útoku na muniční sklad ve Vrběticích, a to i díky
právní pomoci Stanislava Polčáka.
„Sedm let čekají obce a lidé z okolí Vrbětic na odškodnění. Díky dnešní shodě ve Sněmovně jsou mu hodně blízko.
Jsou za tím stovky hodin jednání, které jsme vedli na všech
úrovních. Díky všem, kdo se do boje o odškodnění zapojili.
Teď míříme do Senátu. A na co má odškodnění jít? Obce
potřebují opravit komunikace, revitalizovat veřejná prostranství, pole, lesy i rybníky, lidé si zaslouží podporu za
dlouhá léta, které žili ve strachu i za všechny aktivity, které
jim byly znemožněny kvůli opatřením po útoku. Dál ale nezapomínejme, že pachatelé nebyli dopadeni. Zatím nikdo za
ten útok nebyl potrestán. Tohle český stát musí dotáhnout
a bojovat o náhradu na všech úrovních, včetně mezinárodní.
Odškodnění našich obcí a občanů, kterému jsme po dnešku
zase o něco blíž, je jen jeden správný krok,” dodal europoslanec Stanislav Polčák

