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Starostové a nezávislí představili návrh 
nového přerozdělení peněz pro krajské 
samosprávy, který počítá se solidárním 
příspěvkem pro sociálně nejslabší regio-
ny a zavádí do koeficientu přepočtu RUD 
jasně měřitelná kritéria – počet kilometrů 
silnic 2. a 3. třídy a počet obyvatel v kraji.
Současný stav přerozdělování peněz kra-
jům (rozpočtové určení daní) je špatný 
a obsahuje řadu nedostatků, které jsou 

diskriminační jednak pro sociálně slabší 
regiony, ale také pro kraje, které zazna-
menávají příliv nových obyvatel, jako je 
Středočeský nebo Jihomoravský kraj. Za-
tímco přerozdělení daňových výnosů pro 
obce už obsahuje snadno měřitelná krité-
ria, krajům tato dosud chyběla - například 
k lidnatosti kraje se při rozdělování sdíle-
ných nijak nepřihlíží. 

Pokračování na straně 2.

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

STANOVINY
Pozvánka na konferenci 
„Daně, daně, daně“

Už Benjamin Franklin řekl, že v životě  
jsou jen dvě jistoty - placení daní a smrt.
Daně jako takové provází naši společnost 
již tisíce let a dalších pár tisíc nejspíš ještě 
provázet budou. A s tím jde ruku v ruce, že 
se kolem nich vedou dennodenně bouřlivé 
debaty jak na půdě Poslanecké sněmovny, 
tak u piva v hospodě. 

Současná vláda je za časté zvyšování  
daní z mnoha stran kritizována.  
Je kritika oprávněná?

Myslíte si, že je aktuální daňové zatížení 
s ohledem na současnou ekonomickou 
situaci vhodné? Mělo by se snad ještě 
zvýšit? Nebo naopak snížit?
Na všechny tyto a mnoho dalších otázek 
ohledně ekonomie a daní se pokusíme 
odpovědět na naší konferenci “Daně, daně, 
daně”, pořádané dne 15. ledna 2020 
v Schebkově paláci v Praze.

Hlavní body programu budou: 
• Specifika českého daňového systému 

pohledem odborníků
• Co můžeme zlepšit? 
• Zahraniční inspirace

Všechny vás proto srdečně zveme, 
nicméně kapacita sálu je omezená, proto 
se prosím registrujte na tomto odkazu zde: 
https://1url.cz/@RegistraceDane.

„Náš návrh zavádí dvě systémová kritéria, která jsou objektivní 
a nezpochybnitelná. Daňový výnos navrhujeme dělit na základě 

nově zavedeného systému, a to dle dvou základních kritérií – počtu 
obyvatel a počtu kilometrů silnic 2. a 3. třídy. Odráží to odpovědnost 
krajů právě ve vztahu k jejich občanům a území, jež mají ve správě, 

tedy počet obyvatel a také počet kilometrů silnic II. a III. třídy.“

CHCEME VÍCE 
PENĚZ PRO KRAJ

http://facebook.com/starostove
https://1url.cz/@RegistraceDane


Změny  RUD

NOVÉ NASTAVENÍ PRAVIDEL 
FINANCOVÁNÍ KRAJŮ 
- SPRAVEDLIVĚJŠÍ A SOLIDÁRNÍ

Kraj celkový příjem kraje  
po změně

celkový příjem kraje  
po změně

Hlavní město Praha 2 882 853 812   2 882 853 812   

Středočeský 13 923 907 830   13 923 907 830   

Jihočeský 7 530 810 678   7 530 810 678   

Plzeňský 6 607 842 192   6 607 842 192   

Karlovarský 3 181 492 251   3 181 492 251   

Ústecký 7 706 032 991   7 706 032 991   

Liberecký 3 985 408 492   3 985 408 492   

Královéhradecký 5 480 561 623   5 480 561 623   

Pardubický 5 178 341 526   5 178 341 526   

Vysočina 6 154 381 011   6 154 381 011   

Jihomoravský 9 472 247 923   9 472 247 923   

Olomoucký 5 805 041 961   5 805 041 961   

Zlínský 4 551 444 579   4 551 444 579   

Moravskoslezský 9 283 177 102   9 283 177 102   

Úhrn 91 743 543 970   91 743 543 970   

Stávající úprava vykazuje řadu nedostatků. V prvém sledu rozsah 
sdílených daní je vzhledem k míře svěřených veřejnoprávních 
úkolů krajům dlouhodobě neudržitelný a vede až k nedůstojné-
mu „každoročnímu přetahování“ krajů s vládou ČR o dorovnání 
těchto diskrepancí, ať z národních zdrojů či zdrojů EU. Za druhé 
klíčová formule dělení objemu prostředků rozpočtového určení 
daní pro kraje je již téměř dvacet platná a neměnná, aniž by odrá-
žela jakýkoli skutečný systém a kritéria pro dělení tak podstatné-
ho objemu veřejných zdrojů, jako je tomu – byť částečně – v systé-
mu rozpočtového určení daní pro obce. V neposlední řadě za třetí 
současnému systému rozpočtového určení daní chybí jakákoli 
solidární složka.
„Náš návrh zavádí dvě systémová kritéria, která jsou objektivní 
a nezpochybnitelná. Daňový výnos navrhujeme dělit na základě 
nově zavedeného systému, a to dle dvou základních kritérií – počtu 
obyvatel a počtu kilometrů silnic 2. a 3. třídy. Odráží to odpověd-
nost krajů právě ve vztahu k jejich občanům a území, jež mají ve 
správě, tedy počet obyvatel a také počet kilometrů silnic II. a III. 
třídy,“ vysvětlil spoluautor návrhu, hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta.
Krajům byla v minulosti svěřena kompetence za správu a rozvoj 
silniční sítě – silnic II. a III. třídy, tato změna však nebyla doprová-
zena přesunem adekvátního rozsahu veřejných zdrojů (prostřed-
ků). Přitom za takové situace nelze než konstatovat, že rozměr 
takto svěřené odpovědnosti a veřejných prostředků neodpovídá 
po desítky let kumulovanému infrastrukturnímu dluhu na těchto 
komunikacích. Paradoxně pak kraje nemají podíl 
na odpovídajícím daňovém inkasu státu právě ve vztahu k silnič-
ní síti (např. silniční dani či dani z minerálních olejů). Návrh také 
reaguje na další veřejnoprávní úkoly, přenášené na kraje řadou 
právních předpisů. Zároveň je nutné si uvědomit, že podpora, kte-
ré se krajům dostává z evropských zdrojů, klesá a bude slábnout 
i v dalších letech. 
V průběhu dvou posledních dekád došlo k zásadní proměně demo-
grafického vývoje (vylidňování některých krajů a vzniku vnitř-
ních a vnějších periferií a naopak přílivu obyvatel v některých 
krajích – zejména v aglomeračních zázemích některých měst). Na-
příklad Středočeský kraj vykázal za tyto dvě dekády nárůst oby-
vatel o téměř 250.000 obyvatel, a to „jen“ těch hlášených v systému 
evidence obyvatel. Stejně tak v Jihomoravském kraji se zvýšil po-
čet obyvatel za sledované období o bezmála 60.000 obyvatel. Tyto 
nárůsty počtu obyvatel se ovšem logicky nemohou promítnout do 
systému rozdělování sdílených daní pro kraje, pokud zákon počítá 
pouze se statickou hodnotou (neměnnou procentní výměrou podí-
lu) každého kraje. Přitom je nepochybně nesporné, že vedle jiných 
zákonem svěřených kompetenci je zvyšování kvality života obča-
nů kraje jeho prvořadým úkolem. Těžko pak může být spravedlivý 
takový zákonný mechanismus rozdělování sdílených daní mezi 
kraje, pokud počet jejich obyvatel není zásadním kritériem pro 
dělení daňového výnosu mezi příjemce (kraje). To stejné lze uvést 
k otázce rozlohy kraje, které ovšem jako samostatné kritérium je 

nedostatečným hlediskem. Neodráží totiž svěřenou odpovědnost 
v rozsahu veřejných úkolů kraji. 
Třetím hlavním principem nové právní úpravy je zavedení soli-
dárního příspěvku, kterým se kraje v malé míře podílí na odstra-
ňování strukturálního postižení, jež tíží některé kraje. Jestliže ná-
vrh zohledňuje přesuny obyvatelstva v rámci ČR, je nezbytné pro 
jeho vyváženost, aby ve snaze o řešení těchto problémů také rea-
goval na problémy, znevýhodnění, sociálně napjatou situaci a pod-
pořil takto postižené kraje. Navrhovatel si je vědom, že zásadní 
pomocí mají být jak zdroje EU, tak národní zdroje, které dotčeným 
krajům mají pomoci uvedené problémy řešit. O roli slábnoucích 
evropských zdrojů uvedl již navrhovatel shora, je nutné zmínit 
také jejich účelovou vázanost, která se u nově formulovaného so-
lidárního příspěvku pochopitelně neobjevuje. Princip solidarity, 
který se promítá zcela nově v navrhované míře, je však adekvát-
ním příspěvkem všech ostatních krajů vůči takto znevýhodněným 
krajům a výrazem jejich sounáležitosti naznačené problémy řešit. 
Míru potřebnosti takového příspěvku by vyhláškou určovala vlá-
da. Měřítkem by byla míra strukturálního postižení, mezi něž 
spadá míra zjištěné nezaměstnanosti, celkový objem vyplacených 
dávek státní sociální podpory, případně další kritéria.
Tyto peníze pro kraje navíc by měl stát rozdělovat z vybrané sil-
niční daně a z daně z minerálních olejů - u obou v rozsahu 8,92 %. 
Návrh přináší pozitivní dopad do rozpočtů všech 14 vyšších územ-
ních samosprávných celků, což se pozitivně přenese do podpory 
regionální a lokální ekonomiky.
 



Rok 2019 byl i pro hnutí STAN plný změn a pracovního nasazení našich zástupců nejen v Parlamentu, 
ale také v krajských a obecních zastupitelstvech. Se vstupem do roku 2020 vám přinášíme přehled těch 
nejzajímavějších věcí, které v uplynulém roce proběhly.

ROK 2019

Leden: Vznik iSTAR

Hnutí STAN se na počátku roku rozhodlo založit vlastní think-
-tank „Institut moderní politiky“. Šlo osnahu vyplnit mezeru 
mezi existujícími pravicovými think-tanky na jedné straně 
a levicovými na straně druhé. 

Institut moderní politiky iSTAR má za cíl jasně formulovat 
myšlenky a vize liberální středové politiky. Bez zastírání 
skutečných problémů České republiky hledat jejich řešení, 
bez ideologických klapek a klišé. Snaží se propojovat politiky 
a odborníky, vytvářet odborné podklady a analýzy směřující 
k definování centristické liberální politiky.

iSTAR pod vedením Barbory Urbanové již během roku 2019 
zorganizoval tři úspěšné velké konference, jejichž výstupy 
jsou také podkladem pro tvorbu politiky hnutí STAN.

Únor: Proti zdanění církevních restitucí

Poslanecká sněmovna přijala zákon o zdanění církevních 
restitucí. Senátoři hnutí STAN v čele se Zdeňkem Hrabou 
upozornili, že podají návrh na zrušení zákona Ústavnímu sou-
du, pokud Sněmovna zákon schválí i přes odmítnutí Senátem. 

Návrh novely totiž zcela popírá právo na legitimní očekávání, 
že smlouvy uzavřené mezi církvemi a státem se musí a bu-
dou dodržovat. Stát nemůže svou zákonodárnou iniciativu 
zneužívat pro svévolné upravování nedostatků, které se sub-
jekty nedokázal dohodnout smluvně, ať už se jedná o církve 
nebo třeba soukromé firmy. Senátoři návrh na zrušení zákona 
sepsali spolu se Stanislavem Balíkem a podali Ústavnímu 
soudu. Ten přijatý zákon na podnět senátorů na podzim 
skutečně zrušil.

Březen: Nižší daň za e-knihy a audioknihy

Poslaneckou sněmovnou byl schválen pozměňovací návrh 
z pera Věry Kovářové, který má za cíl podpořit čtenáře k vyš-
šímu zájmu o e-knihy a audioknihy snížením sazby DPH z 21 
% na 10 %, tedy na stejnou úroveň, jako mají tištěné knihy. 
V České republice byla do té doby mnohem vyšší sazba DPH 
na elektronickou formu knih, než je evropský průměr. Tato 
změna je jednou z možností, jak udržet konkurenceschopnost 
vydavatelství, která se zaměřují na mladou generaci, jež 
denně využívá digitální nástroje k četbě textů.

Duben: X. Sněm hnutí STAN

Nejvýraznější změny přišly na konci dubna, kdy proběhl 
volební sněm Starostů a nezávislých. Dosavadního předsedu 
Petra Gazdíka nahradil ve funkci jeho 1. místopředseda, sta-
rosta Kolína a poslanec Vít Rakušan. Byl jediným kandidátem 
a získal důvěru 94 % delegátů. Jeho 1. místopředsedou se 
stal Jan Farský. Značnou personální proměnou prošlo také 
složení předsednictva a celostátního výboru.

Vít Rakušan představil na sněmu také programové priority, 
kterými by se měl STAN pod jeho vedením zabývat – tzv. po-
litiku 5 inovací (školství, boj se suchem, zjednodušení státní 
správy, sociální systém a daňová politika). Ihned po svém 
zvolení také oznámil, že politika má být otevřená a srozumi-
telná pro mladší generaci, a proto navrhuje snížení volební 
hranice v komunálních volbách na 16 let.

Květen: Volby do Evropského parlamentu

Hnutí STAN se podařilo po mnoha vyjednáváních dohodnout 
spolupráci do evropských voleb se 14 regionálními partnery, 
Stranou zelených a TOP 09. Společný program byl proev-
ropský, podporující jednotnou a bezpečnou Evropskou unii, 
podporující regionální rozvoj. 

Koaliční kandidátka Spojenci pro Evropu předčila prognostic-
ká očekávání a uspěla se ziskem 11,65 % hlasů a 3 mandátů. 
Za hnutí STAN obhájil svůj mandát dosavadní europoslanec 
a předseda SMS ČR Stanislav Polčák. Spolu s ním byli do 
Evropského parlamentu zvoleni také zástupci TOP 09 Jiří 
Pospíšil a Luděk Niedermayer. 

Červen: Protivládní protesty  
a posílení nezávislosti státních zástupců

Po celý začátek léta rezonovaly problémy a kauzy českého 
premiéra. Po kontroverzní personální rošádě ve vedení minis-
terstva přišla série protestů pořádaná spolkem Milion chvilek 
pro demokracii, kterému se podařilo do ulic dostat statisíce 
lidí nespokojených se současnou vládou a s obavami ohledně 
ohrožení nezávislosti státního zastupitelství.

Senátoři z klubu STAN proto představili novelu zákona 
o nejvyšším státním zastupitelství, jejíž ambicí je posílení ne-
závislosti státních zástupců na eventuálních tlacích a politic-
kých vlivech. Navrhovaná právní úprava má stanovit jasnější 
pravidla pro jmenování, odvolání a trvání funkčního období 
vedoucích státních zástupců a posílit tak důvěru v nezávislou 
justici.



Červenec: Boj proti suchu

Během léta se znovu na mnoha místech v ČR projevilo 
dlouhodobé sucho. Vláda však v této záležitosti nepodnikla 
žádné razantní kroky s cílem udržet vodu v krajině. Poslanci 
hnutí STAN proto navrhli balíček několika legislativních opat-
ření, která zefektivní boj proti suchu. Mezi tato opatření patří 
sjednocení kompetencí MŽP a MZe, osvobození mokřadů 
a remízků od daní, podpoření recyklace vody, kapkové závla-
hy bez obstrukcí, zjednodušení dotace na dešťovku a právo 
na pitnou vody v Ústavě. Více na www.stanprotisuchu.cz.

Ale řešení lze hledat i nelegislativní cestou. Starostové 
a nezávislí spustili projekt „1000 a 1 cesta pro krajinu“, který 
má za cíl jednoduchou obnovou starých polních cest rozdělit 
velké polní lány a udržet vodu v krajině. Jedná se o nelegis-
lativní nástroj, kterým může každý starosta výrazně pomoci 
obrazu krajiny v prostředí obce. Do projektu se zapojilo ihned 
po představení více než 100 obcí, ale hnutí STAN považuje 
za adekvátní cíl obnovit v řádu několika let 1000 a 1 cestu po 
celé České republice. 

Přihlašovat své obce můžete stále na emailu:  
1001cest@stan.cz.

Srpen: Modernizace českého školství

Náš vzdělávací systém je starý a nereaguje na změny dnešní 
doby. Musíme porozumět potřebám dětí a nastavit systém, 
který jim pomůže s orientací ve světě i za 20 let. 

Proto přišli Petr Gazdík a Mikuláš Bek s konceptem moderni-
zace českého vzdělávání pro 21. století. Základem vize jsou 
změny, které by začaly už na základní škole, ale mnohem více 
by se projevily ve středním školství: maximální prostupnost 
celé soustavy středních škol, svoboda studenta vybrat si 
z jakéhosi „švédského stolu“ předměty, které odpovídají jeho 
zájmům a schopnostem. Výsledkem by postupně mohlo být 
školství, které pomůže měnit profesní zaměření po celý život.

Více na www.moderniskolstvi.cz.

Září: Ochrana nezávislosti médií

Po několika návrzích poslanců hnutí STAN se konečně podařilo 
projednat výroční zprávy České televize za roky 2016 a 2017. 

Poslanecká sněmovna je nakonec, i přes odpor politických 
stran SPD a KSČM, schválila, a tlak na Českou televizi nyní 
na chvíli ustane. Velkou zásluhu na tom má právě opozice, 
která naléhala na nutnost tyto zprávy schválit, protože jinak 
by byla ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií na poli-
tické moci. Především kvůli neustálému tlaku, že v případě 
neschválení dvou po sobě jdoucích zpráv by současné vedení 
ČT muselo skončit.

Říjen: Úspěchy našich starostů

Starostové z hnutí STAN uspěli v každoroční soutěži Ko-
munální projekt 2019. Josef Horinka, starosta Hrádku nad 
Nisou, zvítězil se svou budovou nové městské knihovny v ob-
lasti „Kulturní a vzdělávací činnost“ a stal se také absolutním 
vítězem soutěže Komunální projekt roku 2019.

Jana Plamínková, starostka MČ Praha – Slivenec, zvítězila 
v kategorii „Veřejná zeleň“ se svým projektem Park Granáto-
vá a Jan Jiskra, starosta obce Starkoč, zase uspěl v kategorii 
„Chytrá obec“ s projektem odkanalizování obce soustavou 
domovních čistíren odpadních vod.

Listopad: Berounka se nesplavní

Poslankyně Jana Krutáková prosadila ve Sněmovně opat-
ření, které dává přednost ochraně řeky Berounky před její 
splavností a uchová přírodní ráz krajiny v jejím bezprostřed-
ním okolí. Po zákazu splavnosti řeky volala již roky celá řada 
starostů a občanů ze Středočeského kraje.

Berounka až po přístav Radotín nově nebude vedena jako 
splavnitelná. V současné době, kdy naše krajina trpí nedo-
statkem vody, musíme maximalizovat naše úsilí v ochraně 
vodních zdrojů, a to včetně našich řek.

Prosinec: Ukončíme nekalé praktiky energošmejdů

Nekalé způsoby podomních prodejců, kteří v obcích okrá-
dají seniory uzavíráním nevýhodných smluv, nepatří do 21. 
století. Hnutí STAN se proto rozhodlo s tzv. “energetickými 
šmejdy” skoncovat hned dvěma způsoby.

První změna zákona umožní obcím zakázat na svém území 
podomní prodej energií, stejně jako dnes mohou vyhláškou 
zakázat prodej jiného zboží. Druhou cestou je komplexní 
novela energetického zákona, která výrazným způsobem re-
guluje činnost zprostředkovatelů (těch, kdo uzavírají smlouvy 
se zákazníkem) a chrání práva spotřebitelů.

http://www.stanprotisuchu.cz
mailto:1001cest%40stan.cz?subject=
http://www.moderniskolstvi.cz


SLOVO předsedy

MŮJ ROK 2019 
V KOSTCE

Do roku 2019 jsem si dal předsevzetí projet křížem krážem repub-
liku, navštívit regiony, pobavit se s lidmi, co je trápí, jak vnímají 
politiku, a vést dialog jak s příznivci, tak oponenty. Probrali jsme 
mnoho rozličných témat a můžu již teď slíbit, že od toho neupus-
tím ani v roce 2020. Nebudu zde podrobně rozepisovat co, kde 
a jak. Budu totiž rád, když se přesvědčíte osobně. Chtěl bych Česko 
bez příkopů, kde odlišný náhled nepodněcuje hádku, ale diskuzi.
Loňský rok byl (opět) ve znamení mnohých výročí. Připomněli 
jsme si 20 let od vstupu do NATO. Symbolicky jsem proto navrhl 
na státní vyznamenání lorda Robertsona, bývalého generálního 
tajemníka NATO, který byl ve funkci v době našeho přistoupení, 
a přispěl tak velkým dílem, abychom se stali součástí této orga-
nizace,. Jsme také 15 let členem EU, a především jsme oslavili 30 
let od tzv. Sametové revoluce. Člověk si uvědomí, jak je svoboda 
a lidskoprávní problematika důležitá. Rád jsem proto podpořil 
Milion chvilek pro demokracii a další projekty např. Amnesty In-
ternational. Svoboda totiž nezačíná a nekončí jen u našich hranic.
Duben byl pro mne přelomovým. Jak víte, proběhl náš X. celore-
publikový sněm, na kterém jsem byl zvolen předsedou hnutí. Ne-
smírně si vážím důvěry našich členů a rád bych poděkoval Petru 
Gazdíkovi za vyjádření podpory a umění odejít z předsednické 
funkce na vrcholu. To je znak velkého politika. V den sněmu jsme 
zaznamenali i jedno symbolické vítězství. David Smoljak byl 
v doplňovacích volbách zvolen do Senátu a my tak můžeme být 
pyšní na nejsilnější klub. O měsíc později jsme uspěli i ve volbách 
evropských.

Vít Rakušan,
předseda hnutí STAN

Rok 2019 skončil a my již oslavili 
příchod roku nového a kulatého. Od té 
doby, co mám malé děti (a další kousek 
na cestě), oslavy nejsou až tak bujaré, 
a tak mám alespoň čas napsat pár 
slov o uplynulém roce 2019. Chápu, 
že nejsem první ani poslední, nicméně 
slibuji, že se pokusím co do počtu 
znaků držet při zdi, abych vás úplně 
neunudil. 

V červnu jsem učinil jedno z nejtěžších rozhodnutí svého poli-
tického života. Nechci být patetický, ale kdo mě zná, ví, že Kolín 
pro mne vždy byla a bude srdcová záležitost. Bohužel již nebylo 
v mých silách sedět jedním zadkem na dvou židlích, a než abych 
byl brzdou místo hnacího motoru, předal jsem starostovský řetěz 
svému skvělému kolegovi a příteli Michaelu Kašparovi. Věřím, že 
bude v dobrých rukou. Myslím tím Kolín.

Že se ani jako Starostové nebojíme reálné práce, dokázali kolego-
vé hlavně v létě. Jan Farský a Pavel Čížek spustili projekt „1000 a 1 
cesta pro krajinu“, který je jednoduchou možností, jak bojovat se 
suchem, přímo v rukou obcí. Zapojilo se jich už přes 150. A příští 
rok na jaře do toho zase šlápneme. Kromě praktických opatření 
jsme představili i legislativní řešení sucha.

Když už jsme u té legislativy - spousta lidí se mě ptá, co jsme teda 
v té Sněmovně dokázali. Jasně, předkládáme vlastní návrhy (tře-
ba důstojné podmínky pro pracující cizince, snížení lhůty pro 
vydání řidičáku prvožadatelům, snížení věku pro získání voleb-
ního práva v komunálních volbách na 16 let, novelu pro účinnější 
boj s autovraky v ulicích…), ale vládní koalice nám na opoziční 
návrhy vyhradí vždy jedno odpoledne za půl roku. Všechno proto 
trvá, ale ani tak se nevzdáváme. Teď na konci roku jsme podali 
novelu, která má vymýtit praktiky tzv. „energošmejdů“. A pak je 
ještě jedna cesta, kterou umí skvěle využít naše poslankyně Věra 
Kovářová, a tou jsou pozměňovací návrhy. Tímto způsobem po-
mohla třeba ulehčit obcím od zbytečné byrokracie a šikanózních 
pokut nebo prosadila snížení DPH na e-knihy.

Vím, že jsem na začátku slíbil, že se pokusím držet při zdi. No, 
to se úplně nezadařilo. Nicméně děkuji všem, kteří jste dočetli až 
sem. Děkuji všem našim voličům za podporu, oponentům za nové 
výzvy a mé rodině, že to se mnou prožívá a nikdy mě nenechá ve 
štychu. A vám všem, mým drahým kolegům, přeji pevné zdraví, 
mnoho úspěchů v pracovním i soukromém životě, více času na 
vaši rodinu i přátele, ale především pocit radosti z těch každo-
denních maličkostí, které náš život mohou dělat šťastným. Hezký 
nový rok 2020!



STAN v Senátu

SENÁT ODMÍTL  
PODPOŘIT  
STRUKTURÁLNĚ  
POSTIŽENÉ REGIONY

A to převážně kvůli senátorům za ANO a ODS, kteří jako jeden 
muž podpořili vládní návrh a o pozměňovacích návrzích se tím 
pádem už nehlasovalo. V zákoně tak zůstala pouze věta, která ne-
konkrétně a bez dalšího upřesnění pouze deklaruje podporu regi-
onům postiženým těžbou uhlí. Je to škoda, ale to se nedá nic dělat. 
Senátoři se většinově spokojili (a já jejich rozhodnutí respektuji) 
se sliby ministra Brabce za ANO o tom, že uhelné regiony podpoří 
i bez tohoto upřesnění v zákoně.

Miroslav Balatka,
senátor STAN

Poslanecká sněmovna také v prosinci  
zamítla návrh Jana Farského na přesun  

části úřadů do regionů. Hnutí STAN však boj 
za rozvoj regionů nevzdává a na jaře představí 

komplexní balíček s několika konkrétními 
návrhy, jak snížit rozdíly mezi centrem 

a regiony.“

Myslel jsem si, že po poslední schůzi Senátu 
budu psát oslavný příspěvek o tom, jak 
Senát na uhelné regiony nezapomíná, a kde 
to jen jde, tak je podporuje. Příspěvek o tom, 
že Senát schválil můj pozměňovací návrh 
zákona o emisních povolenkách ohledně 
zpřesnění minimální podpory pro uhelné 
regiony při rozdělování financí na projekty 
a vyslal tím pozitivní signál do strukturálně 
postižených krajů. Jenže nevyslal.

Rád se nechám příjemně překvapit splněním těchto slibů, ale 
jsem spíše skeptický. Uvidíme.
Nicméně pozitivní na celé věci je to, že se téměř dvě hodiny disku-
tovalo o situaci v uhelných regionech a strukturálně postižených 
krajích, o emisních povolenkách, o nutnosti podpořit transforma-
ci. To znamená, že se naše téma opět zvedlo, ministr Brabec i díky 
tlaku senátorů a argumentaci v rozpravě nasliboval na půdě Se-
nátu (a na záznam) uhelným regionům opravdu hodně. Osobně 
mi pak po jednání slíbil, že se na jeho slova můžu spolehnout, 
a o téma se i díky dlouhé rozpravě zajímala Česká televize a ČTK.
Tak jsme alespoň trochu v Praze slyšet, prostě dělám, co můžu. Je 
mi líto, že můj návrh nebyl hlasovaný, ale jsem připravený a budu 
otevírat téma regionů dál.
Jsem moc rád, že mému pozměňovacímu návrhu vyslovil podpo-
ru senátorský klub Starostů a nezávislých. A to včetně „pražáků“ 
z našeho klubu, jako je Marek Hilšer, který vystoupil jako rodilý 
Chomutovák v diskusi a bil se jako lev za naše regiony, Jiří Drahoš, 
který se mnou se zájmem diskutoval problematiku uhelných re-
gionů, nebo David Smoljak, který mi říkal, že už měl na základě 
velmi nadějného průběhu senátní rozpravy připravený status na 
FB o tom, že můj návrh prošel, a že to jenom odpinkne, až to „bude 
doma“, ale konečné hlasování ho stejně jako mne trochu překva-
pilo. Chtěl bych poděkovat i Janu Horníkovi za jeho plamenný 
projev na podporu návrhu, stejně jako Aleně Dernerové a také 
dalším senátorům a senátorkám napříč ostatními politickými 
kluby, kteří můj návrh a regiony podpořili v rozpravě, nebo poté 
hlasováním nepodpořili vládní návrh tak, aby se dostalo i na 
pozměňovací návrhy. Moc děkuji. Ale bylo nás tentokrát málo, 
vládní návrh byl schválen. Tak to někdy chodí. Každopádně jako 
Starostové a nezávislí budeme za regiony bojovat dál a nic se tím 
nemění.



STAN v Parlamentu

NÁRODNÍ 
INVESTIČNÍ PLÁN  
JE POUZE SEZNAM 
ZBOŽNÝCH PŘÁNÍ
Vláda v prosinci představila dlouho slibovaný Národní investič-
ní plán. Namísto naděje se ale po jeho zveřejnění objevují spíše 
komentáře plné zklamání. Národní investiční plán má totiž řadu 
nedostatků, tím nejvýraznějším je absence skutečných vyhlídek 
na realizaci sepsaných investic.
Národní investiční plán je seznam zbožných přání bez ambicí 
skutečné realizace. Čekal bych, že vláda bude mít větší ambici, 
než sestavit pouhý „wish list”. Když jsem si prošel ten slavný tzv. 
Národní investiční plán, zjistil jsem, že tohle není žádný plán, ale 
obyčejný zásobník projektů, který si sestavuje každý starosta ve 
své obci. 
Národní investiční plán má řadu strategických nedostatků. Ne-
dočtete se v něm, kde na realizaci projektů chce vláda vzít peníze, 
a také neřekla, kde jsou její priority. Vláda tak pouze po mnoha 
měsících sepsala své sliby krajům a obcím na papír a vyčíslila je. 
To přeci nestojí za pochvalu. Všechny projekty vyjdou na 8 bilio-
nů korun a čekal bych od premiéra, že nám také řekne, kde na to 
chce vzít. Uvědomuji si potřebu, ale nejásám, protože si nedovedu 

realizaci všech projektů představit. Obzvláště když už dnes hos-
podaříme s deficitem rozpočtu.
Já bych rád vyzval ale i vás, kolegy z vedení krajů, měst a obcí, 
napište mi na vit.rakusan@stan.cz, zda jste v Národním investič-
ním plánu našli něco, co není potřebné, nebo naopak, co ve výčtu 
potřebných projektů chybí. Vy znáte své okolí lépe než kdejaký 
úředník ministerstva.

Vít Rakušan,
poslanec STAN

Kvůli sněmovní chybě zákona a drahách můžeme přijít o stovky či tisíce 
stromů po celé republice. Poslanci totiž dnes odhlasovali, že KAŽDÝ strom, 
který může při pádu zasáhnout do dráhy, se smí pokácet. A ta chyba? Dráhou 
se v tomto případě rozumí třeba i tramvajová nebo trolejbusová trať. Ve sku-
tečnosti tedy dnes poslanci dali zelenou tomu, aby se bez jakéhokoli bližšího 
zkoumání stavu stromů pokácely klidně celé aleje ve městech nebo stromy 
na okrajích parků.
Tomuto nesmyslu jsem se snažil zabránit pozměňovacím návrhem, který Se-
nát podpořil. Ten by v zásadě jen napravil onu nesrozumitelnost sněmovní 
verze a dával by povinnost posoudit nebezpečnost stromu podél trati před 
jeho pokácením. Je škoda, že na své chybě poslanci trvají. Bohužel jsou jako 
major Terazky z Černých Baronů: „Popílit! Všetky popílit!“ A trestem za to 
bude další svévolné kácení dnes již nedostatkové zeleně.

POSLANCI SCHVÁLILI  
SVÉVOLNÉ KÁCENÍ 
STROMŮ PODÉL TRATÍ

Mikuláš Bek.
senátor STAN



STAN vzpomíná

VZPOMÍNKA NA 
VÁCLAVA HAVLA

STAN pomáhá!
Starostové a nezávislí byli požádáni, aby pomohli uprchlíkům na ostrově Lesbos. I  tam přichází zima. Rodiny s dětmi v táboře Moria 
mrznou. Je tam nedostatek přikrývek, základního vybavení, místním lékařům chybí například EKG. A právě jeho nákup odsouhlasilo 
předsednictvo hnutí Starostové a nezávislí. Ano, pomáháme i v České republice. Ale nejsou nám rozhodně lhostejné osudy lidí ani mimo naše 
území. Není nám jedno, že je dětem kdekoliv na světě zima a nedostává se jim základní lékařské péče. Nejen o Vánocích.
Nebyl to ale jediný vánoční dar našich členů. V prosinci proběhla tragická událost, kdy po střelbě v ostravské Fakultní nemocnici zemřelo 
sedm lidí. Je těžké si představit, co prožívají pozůstalí po obětech střelby a jak jim tento strašný čin změnil z minuty na minutu osudy, když 
zasáhl jejich nejbližší. Nečekaně, z ničeho nic. Teď zřejmě prožívají velmi těžkou část svých životů, možná jednu z nejtěžších. Kromě ztráty 
nejbližších lidí je čeká i řešení dalších záležitostí, na které se nemohli připravit. Ačkoliv finanční prostředky pro ně v tuto chvíli nejsou tím 
nejdůležitějším, co postrádají, tak mohou pomoci alespoň zmírnit následky této tragédie. FN Ostrava uspořádala sbírku pro pozůstalé 
a senátorský klub hnutí STAN už do této sbírky přispěl částkou téměř 100 tisíc korun. 
Pokud byste se chtěli přidat a přispět také, číslo účtu je 73030761/0710, další informace o sbírce jsou na tomto odkazu: https://bit.ly/2SeycuJ.

18. prosince 2019 uplynulo již 8 let od smrti prvního českého prezi-
denta. Byl to člověk oplývající morálním kreditem, důstojným vy-
stupováním, nadčasovým myšlením. Ale také obyčejný člověk, chá-
pající naše každodenní problémy. Taková osoba v době rozdělené 
společnosti s prohlubujícím se nepochopením chybí. A každým ro-
kem ji postrádáme více a více. Proto je důležité si odkaz Václava Hav-
la připomínat. Stejně jako jeho díla a myšlenky. Členové hnutí STAN 
z toho důvodu uspořádali veřejné čtení z díla Moc bezmocných.
Dílo Moc bezmocných bylo věnováno památce Jana Patočky. Podle 
názoru filozofa Daniela Kroupy má Moc bezmocných jednoznačný 
přesah i pro dnešní dobu. Poselství, které v sobě nese, vzkazuje li-
dem, aby se nejen o veřejné věci zajímali, ale aby se je snažili přede-
vším pravdivě poznat. „Bez těch ideologických brýlí, které už dnes 
sice nevnucuje komunistická totalitní propaganda, ale propagandy 
jednotlivých politických stran a dalších hnutí. Stále a znovu je ten 
jazyk, kterým popisujeme situaci, manipulován – a to bylo právě 
téma Václava Havla, že je třeba se z této manipulace vymknout a dí-
vat se na věci vlastníma očima,“ uvedl Kroupa.

„Je totiž vůbec otázka, zda „světlejší 
budoucnost“ je opravdu a vždy jen záležitostí 

nějakého vzdáleného „tam“. Co když je to 
naopak něco, co je už dávno zde, – a jenom 
naše slepota a slabost nám brání to kolem 

sebe a v sobě vidět a rozvíjet?“ 

Václav Havel, Moc bezmocných, 1978

https://bit.ly/2SeycuJ


DŮCHODOVÁ reforma

NOVINKY Z KOMISE 
PRO SPRAVEDLIVÉ 
DŮCHODY

V populaci narůstá podíl osob starších 65 let a zvyšuje se střední 
délka života. Při nastavení věku odchodu do důchodu se však 
z mého pohledu musíme zabývat také věkem dožití ve zdraví, 
který je již výrazně nižší. Proto by bylo vhodné vedle důchodo-
vé reformy řešit také reformu zdravotnictví. V kontextu toho se 
komise zabývala i řešením problematiky dřívějšího odchodu do 
důchodu pro pracovníky v náročných profesích, kteří právě ze 
zdravotních důvodů nemohou pracovat do dosažení běžného 
důchodového věku. Prozatím se počítá s tím, že by do této kate-
gorie byli zařazeni pracovníci ve stávající 4. kategorii práce, při 
níž hrozí vysoké riziko ohrožení zdraví. Zařazení dalších osob 
bude dále řešeno kolektivním vyjednáváním. 

Demografický vývoj bude v budoucnu znamenat nárůst výdajů 
na důchody, a tak je nutné se otázkou zabývat podrobněji jak 
na výdajové, tak na příjmové stránce. Výdaje jsou poměrně dob-
ře předpověditelné, ale příjmová stránka je dosud nedořešená. 
V zemích EU je pravidlem, že příjmy na krytí důchodů jsou dvojí 
- z pojistného a ze státního rozpočtu. Z tohoto důvodu se Komise 
pro spravedlivé důchody inspirovala a navrhla a později odsou-
hlasila vytvoření nového 0. a 1. pilíře. 

Nultý pilíř by znamenal tzv. zaručený důchod, který by byl po-
skytován všem seniorům s nárokem na důchod ve stejné výši, 
jež by zajišťovala minimální standard. Na lednovém setkání bu-
deme řešit konkrétní výši zaručeného důchodu. Pokud má však 
zaručený důchod plnit funkci standardu, myslím si, že by neměl 
být nižší než hranice chudoby, která je nyní 11 963 Kč. Na komi-
si jsem zároveň upozorňovala, že je v tuto chvíli třeba počítat 
i s výší minimální mzdy, aby čistý výdělek před odchodem do 
důchodu nebyl nižší než hranice chudoby a nižší než starobní 
důchod. Uvidíme tedy, jaké propočty nám budou předloženy. 
Základní rovný důchod by byl hrazen ze státního rozpočtu. Sa-
mozřejmě je třeba se dále zabývat i otázkou povinného počtu 
odpracovaných let, které by byly podmínkou pro přidělení rov-
ného důchodu. 

V prvním pilíři by se oceňoval individuální průběh kariéry ka-
ždého člověka. Část tohoto důchodu by nezahrnovala jen výdě-
lečnou činnost, ale zohledňovala by i období péče o děti nebo 

nemohoucí blízké. STAN podporuje domácí a ambulantní péči 
o seniory, a tak vítáme řešení, kdy by v budoucnu nebyl problém 
se o naše blízké postarat, neboť by se nám tato doba péče proje-
vila na výši našich důchodů. U prvního pilíře se proto logicky 
navrhuje financování z pojistného.

Důchodová komise se však zatím nezabývala otázkou důchodů 
u osob samostatně výdělečně činných. Protože STAN podporuje 
podnikání, zejména pak malé a střední podnikatele, bude pro 
nás řešení této otázky velmi důležité. Zásadní témata se začnou 
diskutovat až od ledna, což výrazně posouvá původní termín, 
kdy měla Komise pro spravedlivé důchody předložit výsledky 
už v letošním roce. Bohužel přístup paní ministryně Maláčové 
se začal měnit a od původně zamýšlené důchodové reformy se 
nyní odklonila pouze k řešení parametrických změn, což nás 
netěší. Kritické a skeptické hlasy se proti důchodové reformě 
ozývají také zejména od ministryně financí, která ale prozatím 
nebyla přítomna žádného setkání Komise pro spravedlivé dů-
chody. Podle ní se zásadní reformu nepodaří schválit, protože 
k tomu není dostatek času. Osobně nejsem s průběhem jedná-
ní Komise příliš spokojena a vidím jak spoustu nedořešených 
otázek, tak nevůli se více hýbat z místa a otázky řešit rychleji. 
Osobně zastávám názor, že je třeba řešit důchodovou reformu 
komplexně v provazbě do dalších zákonů, a to i daňových. Pa-
rametrické změny, které paní ministryně prosazuje, nemusí být 
zcela účinné a mohou celý systém jen znepřehlednit. Přitom jed-
nou z priorit důchodové komise je právě přehlednost a předví-
datelnost, aby měl každý občan možnost znát svůj důchod v prů-
běhu kariéry a mohl si případně spořit ve třetím pilíři, který 
zůstává zatím beze změn.

Michaela Matoušková,
členka předsednictva STAN a zástupkyně STAN 
v Komisi pro spravedlivé důchody

Každý měsíc pravidelně zasedá Komise pro 
spravedlivé důchody. Ta se zabývá otázkou 
důchodové reformy, která bude nutná 
z důvodu významných demografických změn. 



iSTAR 

ISTAR:  
KREATIVNÍ NÁPADY 
VZNIKAJÍ Z DIVERZITY

Za asi největší přidanou hodnotu považuji spojování nespojitel-
ného. Není to moje myšlenka, shodou okolností zazněla na naší 
první konferenci Vzdělaná společnost. Kreativita je totiž jediná 
věc, kterou můžeme aktuálně konkurovat velkým státům, ze-
mím, které chrlí jedno auto z výrobních linek za druhým a sekají 
to, jak se lidově říká, jako Baťa cvičky. A kreativita vzniká z di-
verzity, tedy z rozmanitosti. Když budeme spojovat ty, kdo by se 
v běžném procesu nikdy nepotkali, a předkládat jim myšlenky, 
informace a data, ke kterým by se nedostali, pak lze očekávat, že 
to přinese do veřejného prostoru něco nového, jiného a možná 
i významného. 

Na našich akcích i v našich brožurách můžete narazit na odbor-
níky, vědce, nadšené aktivisty, starosty, senátory, poslance, býva-

lé ministry i členy rad Vlády České republiky. V hledišti se ale mů-
žete potkat i s lidmi, které téma prostě a jednoduše zajímá – ať už 
studenty, kvůli jejich budoucím profesím, nebo prostě jen ty, kteří 
si udělali čas na výlet na tuto akci. A něco nového se dozvěděli. 

Právě vzdělávání nás všech je totiž vždy primární cíl naší akce. 
Nikdy bych nevěřila, že budu díky konferenci „Klima se mění: Po 
nás sucho“ schopna natolik zaujatě debatovat o opatřeních a mož-
nostech v boji proti suchu, které my všichni máme. Stejně jako 
bych nikdy nevěřila, že se potkám s lidmi, kteří jsou mi během 15 
minut schopni vysvětlit, z jakých principů a z jakých výchozích 
informací by měla vycházet důchodová reforma. A že by už ko-
nečně nějaká být měla, to se asi všichni shodneme. 

A proto sem patří poděkování. Za to, že iSTAR existuje, patří velký 
dík vlastně všem, kteří ve STANu jsou. Za to, že nás sledujete, čte-
te, na naše akce jezdíte, mladí z mSTANu nám pomáhají. Vedení 
hnutí za to, že nás od začátku podporuje a dává nám směr. 

A co rok 2020? Plánujeme pokračovat. Již 15. ledna se něco do-
zvíte o daňové politice České republiky, čeká nás opět poměrně 
„našlapaná“ konference. Dále se chystáme pustit do tématu bez-
pečnosti, protože bezpečnost země je základním předpokladem 
pro její atraktivitu pro partnery. A chystáme i velkou věc: vyrazit 
tentokrát do regionů. Stejně jako hnutí STAN není pražským hnu-
tím, iSTAR nebude think-tankem, který nikdy neviděl nic mimo 
hlavní město. 

Tak vám přejeme úspěšný rok 2020, ve kterém vy i vaše okolí do-
kážete naplnit svůj potenciál. To vše hned po zdraví a štěstí va-
šem i vašich bližních. 

Barbora Urbanová,
ředitelka iSTAR

Pro iSTAR byl rok 2019 rokem prvním, 
rozjížděcím. Jak to tak u nových projektů 
bývá, většinou se už ten první rok ukáže, 
jestli vynaložené úsilí i prostředky „stojí za 
to“. Snad jsme s mým kolegou Adamem 
Voltem prokázali, že iSTAR je jedna z věcí, ke 
kterým hnutí STAN již dorostlo.

Rok 2020 pro iSTAR...

15. ledna: konference „Daně, daně, daně“
28. února: vydání brožury Budoucnost důchodů
31. března: konference „Bezpečná země = atraktivní partner“
červen: téma “Podpora regionů”
říjen: téma “Krajské zřízení”
prosinec: téma “Sociální služby a proč to bez nich nejde” 

... a mnoho dalšího!



mSTAN

Jiří Duchek,
1. místopředseda mSTAN

mSTAN: 
MÁME SMĚLÉ PLÁNY

Druhá polovina uplynulého roku byla pro naši organizaci po vol-
bě nového předsednictva ve znamení rekonstrukce chodu mSTA-
Nu. Během několika měsíců jsme rozběhli jednání na několika 
úrovních a snažíme se o širší zapojení jak směrem dovnitř (i ke 
STANu), tak i směrem navenek (na republikovém i mezinárod-
ním poli).

Směrem do budoucna si klademe velké cíle a máme smělé plány, 
které se budeme snažit postupně realizovat. Pracujeme na tom, 
abychom se navzájem mezi členy častěji setkávali a dělali věci 
společně. Samozřejmě tak, aby akce a setkání k něčemu byly, aby 
měly přidanou hodnotu. Nechceme být zalezlí každý na svém 
písečku. Naopak se chceme více propojit a využít tak kontakty 
a specifika každého z nás. To by měl být jeden z našich pilířů a na 
něm předsednictvo mimo jiné také staví. Konkrétní akce postup-
ně připravujeme a věřím, že budou stát za to. 

Tedy pokud se jich zúčastní dostatečně velká skupina členů z růz-
ných koutů republiky. A to je také věc, na které teď budeme in-
tenzivně pracovat - rozšíření členské základny především v těch 
krajích, kde ještě nemáme krajskou organizaci. Doufám, že naše 
snaha přinese své ovoce a že na budoucích akcích potkáme něko-
ho z Plzně, Hradce nebo Zlína. A že tyto nové i současné krajské 
organizace budou nápomocny našim kandidátům do krajských 
voleb.

Ať je tedy rok 2020 pro mSTAN a jeho členy mimořádně úspěšný.

„Všichni ve svém okolí známe mladé 
zapálené lidi, kteří mají chuť pracovat na 

svém okolí, zdokonalovat se a získávat nové 
zkušenosti nejen z komunální i celostátní 

politiky, ale také z každodenní péče 
o prostředí kolem sebe. 

Právě takové lidi hledáme - jimž není 
lhostejné, co se děje v naší zemi a chtějí 

přidat ruku k dílu v partě obyčejných 
mladých lidí, kteří spolu rádi tráví čas. 
Pokud někoho znáte, oslovte ho a ať se 

nám ozve, kamkoli. Na mail  
tajemnik@mladistarostove.cz nebo klidně 

i na naše facebookové stránky. Jsme 
otevřeni novým lidem s kretivními nápady 

a odhodláním!“

Od ledna do konce srpna spolek vedlo 
předsednictvo v čele s Kačkou Kapkovou. 
Důležitým milníkem tohoto období byly volby 
do Evropského parlamentu a doplňující volby 
do Senátu v Praze. Obě klání jsme podpořili 
jako dobrovolníci v kontaktní kampani 
a rovněž jsme uspořádali debatu s kandidáty. 
Podařilo se vyjet i do zahraničí, za 
zkušenostmi na pozvání pana europoslance 
Polčáka do Štrasburku, dále za vzděláním 
a navázáním kontaktů vyslat našeho 
zástupce do Norska.



Královéhradecký kraj bude v letošním roce podle schváleného 
rozpočtu hospodařit se schodkem 400 milionů korun. Na co kraj 
peníze použije, proč si půjčuje a jaké budou největší krajské inves-
tice, jsme se zeptali radního pro oblast financí Rudolfa Cogana. 

Kraj plánuje schodek rozpočtu 400 milionů, navíc ve voleb-
ním roce. Není to populismus? 
Je to spíš realistické vidění světa. Potřebujeme dofinancovat ne-
mocnici v Náchodě a na to budeme výlučně čerpat úvěr. Vedle 
toho máme rozjetých velké množství investic, například v dopra-
vě či sociálních službách, ale cítím, že nám síly docházejí. 
Kraj získal úvěr už v roce 2017, takže to není žádná nová věc. Rok 
a půl jsme vydrželi úvěr nečerpat, ale obávám se, že tento rok bu-
deme muset. 

V loňském roce se přitom kraji podařilo veškeré své úvěry 
splatit, proto se k té otázce vracím: Není to populismus? 
V rozpočtu cítím jisté tenze směrem k volbám, jsem ale jenom 
rozpočtář. Nemohu se chovat macešsky a některým potřebám 
jsem musel vyjít vstříc. Rozpočet je trochu větší než obvykle. 

Jak náročné je sestavit rozpočet, když vládnoucí koalici tvoří 
pět stan? 
Je to velmi náročný úkol, nejlépe se pochopitelně vládne jen jed-
né straně. Tlaky jsou značné, ale nemohu říci, že by kolegové ne-
chápali rozpočtové dopady svých nároků. Je to takový rozumný 
kompromis. 

Když se podíváme na graf výdajů úřadu, skoro miliarda a půl 
jde do silnic, 650 milionů do zdravotnictví a 450 milionů na 
výdaje krajského úřadu. Co si pod tím máme představit?  
Jsou to výdaje na provoz krajského úřadu a zaplacení jeho úřední-
ků, kteří kraj po administrativní stránce spravují. Nemám z toho 
radost, jak je krajský úřad velký, ale když porovnáváme úřady 
naší úrovně, jak nejsme nijak nadprůměrní. 

Jaká největší investiční akce kraj letos čeká? 
Dostavba náchodské nemocnice je stále dominantní. Dvě volební 
období to nešlo, takže fakt, že jsme stavbu vůbec zahájili, je ob-
rovské vítězství pro tuto koalici. A my novou hlavní budovu i do-
končíme. Investujeme také velké peníze do dopravních staveb, 
které byly dlouhodobě podfinancované – opravujeme rozbité ces-
ty a stavíme nové. 

Ve zdravotnictví kromě Náchoda investujeme i do nemocnic 
v jiných městech. V Jičíně už vyjely stroje a začala stavba nové 
vrátnice a lékárny, na kterou naváže stavba nového pavilonu on-
kologie. V Trutnově nás čeká stavba transfuzní stanice a interny. 
Bohužel nám stále stojí modernizace nemocnice v Rychnově, kde 

vláda nenaplňuje své usnesení a nechce poskytnout slíbené pení-
ze na stavbu. 
Každý rok také dáváme přes 100 milionů na opravy ve školství, 
máme přes 300 budov. Tato částka by podle mého názoru měla 
být dvojnásobná, abychom byli schopní začít i s tolik potřebnými 
velkými rekonstrukcemi. 

Zmínil jste nenaplněné vládní usnesení. Jak moc se do kraj-
ského rozpočtu promítají vládní sliby? 
S vládními sliby opatrně. Vždy se připravujeme na možnost, že 
vláda slib nedodrží. Například předloni vypadlo 100 milionů 
v sociálních službách, na což jsme museli reagovat. Když s mož-
ným výpadkem financí počítáme, jsme schopní jej nějakým způ-
sobem sanovat, ale je tu horší problém. A to když vláda přijme 
usnesení a její rozhodnutí natvrdo padne na vrub kraje – třeba 
zvýšení platů řidičů. Najednou jsme museli hledat dodatečné pe-
níze na jejich zaplacení. 
Je naše chyba, pokud nám vláda něco nedá, že jsme na ni spoléha-
li. Ale to, že vláda učiní krok, kterým způsobí propad příjmů nebo 
nové výdaje, tak za to vládu opravdu nemám rád. 

Říkáte, že je normální, když vláda neplní sliby? 
Jsem rozpočtář, musíme rozpočtovat jenom ty peníze, které sku-
tečně dostaneme. Pokud nejsou jisté na 100 %, musíme vytvářet 
rezervy a být připravení na výpadek. Třeba když Státní fond 
dopravní infrastruktury slíbí čtyři miliardy na opravy silnic II. 
a III. tříd a najednou je nedá všechny. Z rezerv jsme schopní tento 
výpadek alespoň částečně sanovat. 
 
Je v silách kraje, když plánuje schodek 400 milionů, aby byl na 
konci roku rozpočet vyrovnaný?
Existují tři cesty. Pokud budou dobře chodit daňové příjmy, jsme 
jimi schopní rozpočet vyrovnávat. Na provozních výdajích kraje 
pravděpodobně nezměníme nic. Třetí cestou jsou snížené investič-
ní výdaje. Může se stát, že třeba někde nedostaneme stavební povo-
lení, investice se neuskuteční a krajské peníze se vrátí do rozpočtu. 

POLITICI UMÍ 
ZAKLÁDAT,  
NIKOLI RUŠIT

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Rudolf Cogan,
krajský radní pro oblast financí



Kulaté výročí, které proběhlo čerstvě skončený rok, se samo na-
bízí k rekapitulaci. Nebudu jediný, kdo se připojí svými řádky 
k ohlédnutí, případně krátkému shrnutí svých pocitů a poznání 
z uplynulého času. 

Mně bylo osmadvacet let, přišel jsem z vojny a za měsíc byla same-
tová revoluce. Dny nabraly obrátky, sledovali jsme média a zprá-
vy především z Prahy a každý den šli na nějakou demonstraci. 
A co k tomu víc říct...

Člověk si svobodu svoji a svých bližních uvědomí, až když o ní 
cíleně přemýšlí a mluví. Svoboda je totiž v čase, který momentál-
ně žijeme, normální. O co přicházíme, si uvědomíme, až když to 
ztratíme. 

V období minulého režimu se stávaly věci, o kterých, když se 
dozvídáš, si řekneš, to ani není možné. Jen velmi stručný výčet 
příkladů: doma se nemluvilo narovinu. Rodiče se báli, že děti ve 
svých kolektivech něco nevhodného provalí. Čtyři seděli v hos-
podě u jednoho stolu a dva z nich udali, co jste si povídali. Půjčil 
jsi kamarádovi desku Karla Kryla a rodiče ti vynadali, protože 
měli strach o tebe, o sebe. Tatínek byl politicky nepřijatelný, tak 
tě nepřijali ke studiu anebo vyhodili ze školy. Rodina vyjela na 
dovolenou a od hranic je vrátili. Vyhodili tě z práce a už tě nikde 
nezaměstnali. Přišla okupace a byly prověrky. Členové komisí vy-
šetřovali zaměstnance z pohledu jejich spolehlivosti. Například 
moje maminka se doma učila, co má u prověrek říkat, aby prošla 
a mohla dál pracovat. To jsou situace, o nichž mladí netuší, že by 
mohly existovat. 

Starší lidé se dotazují, co je to svoboda, co pro nás znamená, když 
už nemůžeme nebo nechceme cestovat? Když doba přináší jiná 
úskalí a odklon od kolektivismu k individualismu? Svoboda není 
jenom možnost cestovat, ale volnost konání. Ale to si uvědomíme 
právě při cestování do vzdálenějších mimoevropských destinací. 
Uvědomění, že u nás není válka, diskriminace, diktát jednoho ná-
boženství, různé druhy omezování.

Více než dvě desítky let působím ve státní správě. Chtěl bych při-
pomenout, že třicet let je zřetelně znát i „na našem dvorečku“. 
Byli jsme šedé sudetské město. Tak, jak byli lidé německé národ-
nosti po 2. sv. válce odsunuti, tak taky mnoho let zůstalo. Nebyla 
tu žádná zajímavost, jenom se přes Vrchlabí projíždělo do Špin-
dlerova Mlýna. A to všichni věděli, nevěděli však, co je Vrchlabí. 
Vždyť ještě do 80 let minulého století tu byly německé nápisy. Až 
vlastně po sametové revoluci se z německého Vrchlabí začalo 
klubat české město, a my jsme mohli začít o něm svobodně roz-
hodovat. 

Po roce 1989 se vláda věcí vrátila do našich rukou. Náš stát 
přešrouboval totalitní režim na demokracii a udělal dobrou prá-
ci. Vznikla Ústava ČR, byl postaven parlamentní systém, dolní 
a horní komora, vstoupili jsme do NATO a do EU. Svobodné vol-

by přinesly rozdělení na ČR a SR atd. Vše přišlo obrovsky rychle 
a lidi to udělali na první dobrou. Nemyslím si, že bychom udělali 
zásadní chyby. Do té doby jsme byli součástí Ruska, a to není po-
mluva, byli jsme součástí Ruské federace, řízené Moskvou. Po sa-
metové revoluci jsme vstoupili do struktur, které jsou pro nás při 
desetimilionovém počtu lidí zásadní, jinak bychom museli být 
stále jenom součástí Varšavské smlouvy. Hodnotím přesměrová-
ní ze země, která byla před sametovou revolucí, na zemi, která je 
nyní, jako velice dobré dílo lidí, kteří to dokázali. Mohli jsme se 
třicet let tlouct v chaosu nebo zmatku. 

Byla utvořena městská samospráva, která v rámci svého roz-
počtu může rozhodnout, co chceme a budeme dělat. A to je další 
formát svobody. Řekneme si na zastupitelstvu, které je lidmi vo-
leným samosprávným orgánem, že máme peníze na stavbu ba-
zénu, tak si ho postavíme. Nejsme závislí na žádném politickém 
sekretariátu, nikdo nediktuje, kam máme peníze investovat. Mů-
žeme rozhodovat o tom, co ve městě chceme a co nechceme. A to 
je přeci úžasná svoboda a obrovský závazek. Máme daňové a roz-
počtové příjmy a v rámci vlastního rozpočtu s nimi nakládáme. 
Byl to po roce 1989 zlom, kdy se Vrchlabí a všechna česká města, 
díky svým kompetencím, začala starat sama o sebe. A byla to šan-
ce a je pouze na lidech, kterým dává příležitost jít špatnou nebo 
dobrou cestou. Všímejme si v současné době cíleně, jak se dá tento 
před třiceti lety nastavený směr vybočit jinam. Např. když chce 
prezident změnit systém z parlamentního na prezidentský. Když 
autoritáři chtějí změnit stát na firmu apod. Znovu chválím lidi, 
kteří systém postavili dobře, a věřím, že ten obrat nenastane. Ale 
když budeme nepozorní a nebudeme si ho hlídat, zjistíme časem, 
že žijeme v jiné zemi. 

Součástí boje za svobodu je také vážit každou informaci. Pře-
mýšlet o ní a vyhodnocovat, proč ji ten který člověk vypouští, 
z jakého důvodu. Zdali je nebo není pravdivá. Nesmíme každé-
mu naskočit.

A je tu další aspekt. Často a rád hovořím s bojovníky za svobodu. 
Přestože máme zcela rozdílné pohledy na mnoho věcí, jsme na 
jedné platformě, bavíme se, názory si vyměňujeme, vzájemně se 
respektujeme. Jsou to lidé, kteří mají držet prapor toho, co bylo. 
I když už válku nezažili, jsou nositeli myšlenky. A to před same-
tovou revolucí také nebylo a nesmělo být. Vlastní názor, to je také 
svoboda.  

Nechci vést mravokárné řeči, poučovat, pouze se zamyslet nad 
tím, co je to svoboda. Kdybychom neměli někdy důvod se jí zabý-
vat, ani bychom se nad ní nezamýšleli. Taky bychom na její obsah 
ku škodě zapomněli. Takový myšlenkový proces není třeba prak-
tikovat denně, stačí občas si formát svobody uvědomit, vzpome-
nout a připomenout.

Jan Sobotka, starosta Vrchlabí a senátor

NEZAPOMÍNEJME A PŘIPOMÍNEJME 
ANEB 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
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