
Drive-in volby
Lidé v izolaci nebo karanténě budou 
moci volit prezidenta. Poslanci schválili 
tzv. drive-in volby, jejichž cílem je 
umožnit co největšímu množství voličů 
aktivně vykonávat volební právo, 
které je jedním ze základních principů 
demokratického právního státu. 
Schválení zákona o zvláštním způsobu 
voleb tak dává voličům, kteří onemocněli 
covidem-19 možnost hlasovat buď 
z auta, nebo na zvláštních stanovištích, 
případně prostřednictvím speciálních 
schránek.

„Tento zákon je připraven pouze  
pro tyto prezidentské volby, které se 
uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 
2023 a jejich případné druhé kolo 
ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Pro 
usnadnění hlasování budou volby 
rozloženy do více dnů. Ve středu budou 
moci voliči hlasovat na zvláštních 
volebních stanovištích pro drive-in 
volbu, ve čtvrtek a v pátek bude probíhat 
hlasování v pobytových zařízeních. 
Hlasování do přenosných hlasovacích 
schránek bude tradičně probíhat 
v řádném termínu voleb,” uvedla členka 
sněmovního ústavně-právního výboru 
Lucie Potůčková (STAN).

správy. Přestože zájmy samospráv a je-
jich představitelů hájíme kontinuálně, 
příjmy z  této mimořádné daně budou 
kompletně použity na mimořádné vý-
daje se zastropováním cen energií, které 
bude hrazeno ze státního rozpočtu. Pří-
jemci „benefitu“ v podobě zastropování 
energií jsou přitom i samosprávy a jimi 
zřizované organizace,” shrnul předseda 
poslaneckého klubu Josef Cogan. 

Poslanecká sněmovna schválila daň z mi-
mořádných zisků firem - energetických, 
petrolejářských a těžebních - a bank, ne-
boli windfall tax. Právě příjmy z  ní by 
měly pokrýt většinu nákladů na zastropo-
vání cen energií. Ministerstvo financí od-
haduje výnos z daně na 85 miliard korun. 

„Od opozice ve Sněmovně zazněla kritika, 
proč část výnosu z této mimořádné daně 
nedostanou v rámci sdílených daní samo-

V posledních dnech, týdnech a měsících trávím hodně času na cestách. Podstatně víc než bych si přál, ale jinak to nejde. Zejména 
povinnosti spojené s předsednictvím EU mě jakožto ministra vnitra často odvádějí mimo ČR. Velmi intenzivně cestuji hlavně na 
Balkán. Čím dál zřetelněji se totiž ukazuje, že řešením letošního enormního nárůstu nelegální migrace do Evropy je dohoda se 
zeměmi západního Balkánu na sladění vízových povinností s třetími zeměmi. 

(Pokračování na str. 2)
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Úvodní slovo předsedy hnutí

Novela zákona o správě voleb usnadní 
vydávání voličských průkazů, sloučí volby 
do jednoho dne a stanoví pevný termín pro 
volby komunální, krajské a senátní na první 
říjnový týden.

LETEM (PŘEDSEDNICKÝM) SVĚTEM

(pokračování ze str. 1)

Státy, s nimiž má Schengen bezvízový styk, musejí podstatně 
lépe kontrolovat, kdo na jejich území přichází, pokud chtějí pri-
vilegovaný vztah se zeměmi schengenského prostoru zachovat. 
Například Srbsko tak už dělá první kroky a zavádí víza vůči ně-
kterým třetím zemím. Dalším důvodem mých cest směřujících 
na jihovýchod je skutečnost, že bez pomoci celé EU se státům na 
vnější hranici Unie může jen obtížně dařit tuto hranici chránit. 
Spolupráci ale prohlubujeme i se zeměmi mimo EU, třeba s Al-
bánií. Řada důležitých jednání k tomuto tématu se ale odehrála 
také v Lucemburku, Berlíně nebo koneckonců v Praze, v rámci 
ministerské konference nazvané „Pražský proces“. Kromě toho 
mě zaměstnávala i situace na česko-slovenské hranici, kde, jak 
víte, jsme byli kvůli nelegální migraci nuceni dočasně zavést 
kontroly. Se slovenskými partnery se snažíme postupovat v co 
nejtěsnější koordinaci, a přestože chápu, že pro Slováky je situ-
ace nepříjemná, nemáme bohužel v současné době jinou mož-
nost, jak převaděčům dát najevo, že tudy cesta nevede – a přede-
jít zavedení kontrol na česko-německých hranicích.

Navzdory nabitému „cestovnímu“ programu ale nezanedbá-
vám ani jinou než „migrační“ agendu. Vy, kdo sledujete moje 
sociálních sítě nebo sítě STAN, jste určitě zaregistrovali nedáv-
né „legislativní“ počiny ministerstva vnitra, na které jsem pyš-
ný. Je to novela zákona o správě voleb, která usnadní vydává-
ní voličských průkazů, sloučí volby do jednoho dne a stanoví 
pevný termín pro volby komunální, krajské a senátní na první 
říjnový týden. Novela lustračního zákona, jež ukončí nesysté-
movou výjimku pro členy vlády, která se před osmi lety zaved-
la kvůli Andreji Babišovi. Novela zákona o  matrikách, která 
umožní uzavírání registrovaného partnerství na kterékoliv 
matrice v ČR (dnes to je možné jen na 14 z nich). Nebo zrušení 
tisíců zákonů, vyhlášek a nařízení, které jsou nefunkční a zů-
stávají v našem právním řádu zcela zbytečně. 
Co mým náročným programem ministra předsednické země 
trpí nejvíc (když pominu svůj rodinný život :-/), je role před-
sedy našeho hnutí. Potřeboval (a chtěl!) bych trávit podstatně 

víc času tady v ČR, v našich regionech, s našimi lidmi, s kole-
gy poslanci i se senátory, s vámi. Přestože jsem hrdý na to, jak 
česká vláda včetně zástupců STAN předsednickou roli zvládá, 
s radostí vyhlížím dobu, kdy budu moci čas, který mi dnes za-
bírá evropská agenda, věnovat Starostům a nezávislým. A  je 
mi jasné, že po tom všem, co se nám v posledním roce podařilo 
dokázat i přestát, ten společný čas pro dialog, diskusi i obyčejná 
lidská setkání prostě potřebujeme. Těším se na něj – a na vás.

VÍT RAKUŠAN, 
předseda hnutí

Úvodní slovo předsedy 
hnutí
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VLADIMÍR BALAŠ: 
DĚTI A MLÁDEŽ SE VE ŠKOLE MUSEJÍ NAUČIT 
KOMPETENCÍM, KTERÉ VYŽADUJE 21. STOLETÍ.

Máte za sebou téměř půl roku ve funkci ministra. 
Co považujete za svůj dosavadní největší úspěch a proč?
Vzhledem k tomu, že jsem do čela resortu nastoupil se začát-
kem českého předsednictví v Radě Evropské unie, tak za svůj 
největší úspěch, a  je to samozřejmě úspěch celého resortu, 
považuji hladký průběh akcí spojených s  předsednictvím 
v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Proběhla řada důleži-
tých konferencí a akcí, ať už u nás či v zahraničí, a máme před 
sebou další důležité výzvy. Mým krátkodobým cílem tedy je, 
abychom za resort školství dovedli předsednictví do úspěšné-
ho konce a mohli předat pomyslné žezlo Švédsku s klidným 
svědomím. Myslím, že zatím se nám, ale i celé vládě, v tomto 
směru velmi daří. 
Vzhledem k životnosti ministrů školství považuji za úspěch i to, 
že jsem stále ve funkci. To je samozřejmě nadsázka. Ale teď váž-
ně. Mou velkou výhodou bylo, že jsem převzal resort po Petru 
Gazdíkovi, který za své krátké působení udělal několik důleži-
tých kroků, a já jsem tedy měl na co navazovat. Ať už jde o revizi 
rámcových vzdělávacích programů či řešení nadcházejících ma-
turit či celkově situace v CERMATu.

Reforma vzdělávání v podobě – mimo jiné – zmíněné revize 
rámcových vzdělávacích programů je nejen prioritou 
ministerstva, ale i jednou z hlavních priorit vlády jako celku 
a konkrétně premiéra. Jak je daleko?
Za mne je revize rámcových vzdělávacích programů naprosto 
zásadní věcí, která může a musí české školství posunout ne o je-
den, ale hned o několik kroků vpřed. Děti a mládež se ve škole 
musejí naučit kompetencím, které vyžaduje 21. století. Jde o pro-
jekt, v němž navazuji na svého předchůdce, který ji převzal také 

Vadimír Balaš nastoupil do úřadu v době českého předsedniství Radě EU, v rámci kterého se mu 
podařilo uspořádat několik akcí u nás i v zahraničí. Ve své funkci se chce mimo jiné soustředit na 
modernizaci vzdělávacího systému a na nastavení mechanismu, který zaručí automatické navýšení 
mezd pedagogických pracovníků.

STAN a školství

Mou velkou výhodou bylo, že jsem převzal 
resort po Petru Gazdíkovi, který za své 
krátké působení udělal několik důležitých 
kroků, a já jsem tedy měl na co navazovat. VLADIMÍR BALAŠ, 

ministr školství, mládeže a tělovýcovy 
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po svém předchůdci. Jedná se o běh na dlouhou trať, spíše o tako-
vou štafetu. V době, kdy jsem převzal resort, již byl hotový mate-
riál nazvaný Hlavní směry, ten udává směr, kterým se revize má 
vydat. Vyjádřil jsem tehdy názor, že se mi zdá tento dokument 
málo ambiciózní a revize by mohla jít ještě dál. Mezitím ale již 
s  původním dokumentem Hlavních směrů pracují na Národ-
ním pedagogickém institutu, který je má přetavit do samotných 
„ervépéček“, tedy držíme původní harmonogram. Nečekám, že 
by některé z drobných změn v Hlavních směrech měly vliv na 
časování celé věci. O revizi se hovoří už několik let, musíme ji ko-
nečně dotáhnout do zdárného konce. Věřím, že se nám to podaří 
a školy už za několik let budou moci podle nových vzdělávacích 
programů naplno vyučovat.

Velkou bolestí školství jsou platy učitelů – letos se údajně 
dostaly na „pouhých“ 110 procent průměru, cíl vlády je 130 
procent. Bude to v roce 2024?
Jedná se o  hru s  čísly, která se v  posledních dnech objevila 
v mediálním prostoru. Platy pedagogických pracovníků byly 
v roce 2021 na úrovni 119 % průměru a úroveň za rok 2022 
v  tuto chvíli ještě neznáme, respektive ani znát nemůžeme, 
protože máme teprve listopad. Vše je tedy jen odhad. Ve sně-
movně v současné době máme návrh novely zákona o peda-
gogických pracovnících, k němuž je připojen i návrh novely 
školského zákona. Ten stanovuje mechanismus, který bude 
garantovat, že průměrný plat pedagogického pracovníka 
bude od roku 2024 udržován na hranici 130 % průměrné 
mzdy. Tedy na cílové hodnotě, kterou si vláda předsevzala ve 
svém programovém prohlášení. 

NERV navrhuje zavedení odloženého školného na vysokých 
školách, vy se k návrhu stavíte rezervovaně. Nepřineslo 
by to do školství nezbytné peníze? V čem vidíte slabiny 
návrhu?
Myslím si, že je potřeba nejdřív důkladně analyzovat, jaké jsou 
náklady a jaké by z tohoto opatření byly výnosy. Nemám na to 
vyhraněný názor, ovšem jsem spíše skeptický, že by to něco při-
neslo. Je to jako u zahraničních studentů, kteří studují v českém 
jazyce, ti také neplatí školné, přesto je to pro stát přínosné. Sa-
mozřejmě chápu i argumenty druhé strany, například že stát vy-
chovává třeba lékaře či sestry pro Německo a česká společnost 
z této investice nic moc nemá. Jak jsem řekl, je potřeba důkladně 
zanalyzovat výnosy a náklady a až na základě této analýzy může 
padnou rozhodnutí, které je ze své podstaty politické. Předpoklá-
dáme, že o námětech NERV, a to nejen pro oblast školství, se po-
vede další debata na úrovni vlády.

Vláda schválila navýšení jednotkových cen pro výstavbu 
nových škol a přidala na tento účel i více než půl miliardy, 
pomůže to? A budou ty peníze navíc stačit?
Je to náš velký úspěch a jsem rád, že se nám podařilo tento krok 
prosadit. Přinese téměř deset tisíc míst ve školách, jak v nových, 
tak v  dostavbách, jen ve Středočeském kraji, kde je kapacita 
škol dlouhodobě velmi nedostatečná, to umožní postavit šest 
nových škol, ale přínos pocítí samozřejmě i další kraje. Kapa-
cita škol je obecně bolavé místo našeho vzdělávacího systému, 
zejména pak v některých krajích. Chci nicméně upozornit na 
to, že zodpovědnost za kapacity ve školách má především zři-
zovatel – města, obce, kraje. Ty na základě demografického vý-
voje ve své obci musejí plánovat i kapacity ve školách. Pokud do 

STAN a školství

obce přijde developer a chce postavit bytový dům o 100 bytech, 
musí na to samospráva adekvátně reagovat, má na to ostatně 
prostředky z rozpočtového určení daní, které jsou vyhrazeny 
i na oblast školství. 

Velkou pozornost budil v posledních týdnech tým vašich 
poradců – nejprve angažmá Petra Gazdíka, pak rezignace 
jeho i pana Plagy. Co se to ve vašem týmu dělo?
Proč jsem angažoval Petra Gazdíka, to už jsem veřejně vysvětlil. 
Byla za tím snaha o kontinuitu i jeho zkušenosti s regionálním 
školstvím. Rezignace pana Plagy mě upřímně překvapila, pro-
tože sám projevoval zájem o placenou pozici v týmu ministra. 
Mrzí mě i forma oznámení, kdy osobní e-mail, kterým mi ozná-
mil svou rezignaci, zároveň odeslal médiím. Přitom mi to mohl 
říct osobně, když jsme dva dny před tím potkali na Hradě. Re-
zignaci Petra Gazdíka chápu. Kdyby zůstal, málokdo by řešil to, 
že školství a jeho potřebám rozumí a má zájem ho zlepšovat, ale 
všichni by pořád připomínali, že má na ministerstvu „trafiku“, 
jak to označil pan Plaga. Chápu, že tuhle nálepku na sobě nechtěl 
nechat. 

Vaše nedávná vyjádření na adresu učitelů a ředitelů 
vyvolala docela rozruch. Jak tedy hodnotíte úroveň 
českých pedagogů a dalších profesí působících ve školství?
Má vyjádření byla poněkud vytržena z kontextu a vyznění ne-
pomohla ani mediální zkratka. Několikrát jsem svá slova uvá-
děl na pravou míru a poděkoval všem učitelům za jejich práci. 
Bylo by nicméně naivní si myslet, že všichni učitelé podávají 
nadprůměrné výkony. Učitel je absolvent vysoké školy, stejně 
jako právník nebo lékař. A  stejně jako máme nadprůměrné, 
průměrné, dobré a ne úplně dobré právníky nebo lékaře, tak 
máme takové i učitele. Učitel je stejně jako lékař člověk, který 
by se měl celý život vzdělávat a udržovat své znalosti aktuál-
ní a své „řemeslo“ provozovat ruku v ruce s nejnovějšími tren-
dy. A řekněme si upřímně, ne každý to tak má. Vyzdvihl bych 
v tomto směru práci ředitelů škol, kteří by měli být pedagogic-
kými lídry a dbát na to, aby jejich učitelé byli ti nejlepší a vzdě-
lávali se. Řada z nich tak činí, a to i přesto, že jsou často doslova 
zavaleni papírováním. Zapomínat nesmíme ani na nepedago-
gické pracovníky, bez kterých by školy nemohly fungovat. Ško-
la je jako organismus, který může dobře fungovat jen v případě, 
kdy má dobrou životosprávu. Tu zajišťuje v prvé řadě ředitel, 
pedagogický sbor a nepedagogičtí pracovníci. Uvědomuji si, že 
podmínky k práci nemají vždy optimální, snažíme se to zlep-
šovat a všem, kdo i za stávající situace dělají svou práci poctivě 
a s nasazením, chci poděkovat.

Učitel je stejně jako lékař člověk, který by 
se měl celý život vzdělávat a udržovat své 
znalosti aktuální a své „řemeslo“ provozovat 
ruku v ruce s nejnovějšími trendy. 
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JOSEF BERNARD: JAK BUDE VYPADAT 
ROZPOČET PRO ROK 2023?

Určitě hodnotím kladně, že se Ministerstvo financí na začátku 
roku pustilo do přepracování státního rozpočtu navrhovaného 
minulou vládou se schodkem 376,6 mld. korun, které přines-
lo téměř 100 mld. korun úspor, především na výdajové straně. 
Protože právě kvůli nezodpovědnému hospodaření minulé vlá-
dy jsme se zadlužovali vůbec nejrychleji v celé Evropské unii. 
Takové tempo bylo zcela neudržitelné.

Kvůli mimořádné události na východ od našich hranic, vyvo-
lané ruskou agresí a s tím související migrační vlnou a důsled-
ky vysoké inflace, vláda nakonec přistoupila k revizi rozpočtu 
pro rok 2022. Pomoc firmám a domácnostem s cenami energií 
včetně odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energií, dvojí 
mimořádná valorizace penzí, humanitární dávka a příspěvek 
pro solidární domácnost, historicky první nákup plynu do stát-
ních hmotných rezerv či jednorázový příspěvek na dítě, to je 
jen zlomek z výčtu důležitých mimořádných výdajů, které se 
podařilo pokrýt. Ale takové kroky se pro pomoc českým obča-
nům udělat musely.

Momentálně v  Poslanecké sněmovně probíhá projednávání 
rozpočtu pro příští rok, do kterého budeme vstupovat s defici-
tem 295 mld. korun. To vzhledem k řešení strukturálního de-
ficitu dobrá zpráva není, nicméně jsme stále v kritické situaci, 
a proto půjde zhruba 209 mld. korun z plánovaného deficitu 
na pomoc našim občanům a firmám. O řešení deficitu v tomto 
rozpočtu nemůže být řeč. Já jsem zastáncem toho, že v hospo-
dářské krizi stát pomáhá, což s sebou logicky přináší navýšení 
deficitu.

Vyrovnané veřejné finance a odpovědná fiskální politika jsou 
dále jedním z našich cílů. Je jen málo vyšších priorit než neza-
dlužovat budoucnost nás, našich dětí, této země. Proto nelze 
zavírat oči nad stavem veřejných financí jako takovým, neboť 
může mít na další generace skutečně výrazné dopady. Struk-
turální saldo, které vzniká bez ohledu na to, zda se ekonomice 
daří nebo ne, aktuálně činí kolem 220 miliard korun. Jakým 
způsobem obrátit negativní trend jeho prohlubování i s opat-
řeními, které pomohou české ekonomice, budeme debatovat 
ve zvláštní skupině iniciované Ministerstvem financí. Takové 
číslo se nedá odstranit zdánlivě jednoduchými škrty ve výda-
jích. Je potřeba hledat kombinaci různých opatření na příjmo-
vé i výdajové straně a experti našeho hnutí se na tom budou 
intenzivně podílet.

Je to nyní rok, co jsme poprvé usedli do poslaneckých lavic, a přitom již třetí předloha
státního rozpočtu, kterou se zabýváme. Rok 2022 je pro nás všechny doslova turbulentní,
veškeré události, zejména celoevropská energetická krize a vysoká inflace, se zcela logicky negativně 
promítají do stavu veřejných financí.

STAN ve Sněmovně

JOSEF BERNARD,
poslanec
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WINDFALL TAX ZDANÍ KORPORACE 
A UMOŽNÍ STÁTU POMÁHAT LIDEM

Zatímco lidé od jara řeší, kde vezmou na stále rostoucí ceny 
energií, korporace, které s energiemi podnikají, bohatnou. Pro-
stý nárůst tržních cen jim přinesl zisky, o jakých se jim před 
válkou ani nesnilo. Jde přitom o zisky, o které se nemusely nijak 
zasloužit. Ale nejenom v energetice firmy bohatly. Rekordní zis-
ky zaznamenávají díky nárůstu úrokových sazeb také banky.
Proto se na úrovni Evropské unie a posléze i České republiky 
přistoupilo k  tzv. dani z neočekávaných zisků (windfall tax). 
Daň je koncipována tak, aby postihla jen ty opravdu nadměr-
né zisky, které byly neočekávané a o které se korporace neza-
sloužily dobrým hospodařením, technologickými inovacemi či 
restrukturalizacemi.
Proč další daň? Aby stát mohl lidem v krizi pomáhat, a nezadlu-
žovalo to veřejné rozpočty více než je nutné, potřebuje stát další 
příjmy. Windfall tax nezatíží normální lidi, zaměstnance ani 
podnikatele, ani malé a střední podniky.
Častá otázka je, proč výnosy z daně z windfall tax půjdou do 
státního rozpočtu a  ne obcím? Protože pomoc lidem v  čase 
energetické krize je na státu. Stát dotuje ceny energií v podobě
zastropování cen. Navíc ze zastropování budou v příštím roce 
profitovat právě i obce, kraje a všechny veřejné instituce pod ně 
spadající. Windfall tax byla od začátku koncipována tak, aby 
získala státu peníze na účinné řešení energetické krize.
A proč zdaňovacím obdobím není i rok 2022, kdy zisky vzni-
kají? Na to je třeba se ptát našich koaličních partnerů z koalice 
SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) v čele s panem ministrem Stan-
jurou. My jsme o to spolu s Piráty usilovali, ale koaliční partneři 
se obávali soudních sporů. Podle vyjádření předních ústavních 
právníků ale daň z neočekávaných zisků na rok 2022 nebyla 
protiústavní, a ostatně ji takto předvídalo i evropské nařízení. 
Na zisky z letošního roku by ale měl dosáhnout připravovaný 
institut solidárního příspěvku, který
chystá Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Když začínal rok 2022, málokdo z nás si dovedl představit, co vše se letos může stát. Ruská útočná 
válka proti Ukrajině připravila tisíce lidí o životy, Ukrajince o domov. Nenávratně ale zasáhla celý svět 
a s hospodářskými důsledky se budeme potýkat i my.

STAN ve Sněmovně

Windfall tax byla od začátku koncipována 
tak, aby získala státu peníze na účinné 
řešení energetické krize.

HANA NAICLEROVÁ,
poslankyně, členka rozpočtového výboru
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MÁME JASNÝ POSTOJ K RUSKU. 
JEHO ČINY PÁCHANÉ NA UKRAJINĚ ODPOVÍDAJÍ 
METODÁM TERORISTICKÉHO REŽIMU

STAN ve Sněmovně

BARBORA URBANOVÁ,
poslankyně

Poslanecká sněmovna odsoudila rozsáhlé útoky na ukrajinské 
civilní obyvatelstvo nebo klíčovou energetickou infrastruktu-
ru. Stejně tak neuznává výsledky tzv. referend o připojení čtyř 
okupovaných oblastí na východě Ukrajiny. V souladu s rezolucí 
Parlamentního shromáždění Rady Evropy označila ruský re-
žim za teroristický. Ruská agrese namířená právě proti civi-
listům je snahou o dosažení politických cílů zastrašením lidí 
a odpovídá teroristickým metodám. Přímé či nepřímé výhruž-
ky použitím jaderných zbraní, stejně tak jako falešná a nepod-
ložená obvinění Ukrajiny z plánování použití zbraní hromad-
ného ničení, jsou nebezpečnou eskalací napětí a hrozbou pro 
celoevropskou bezpečnost.

„Ruská agrese neznamená jen posílání zbraní na Ukrajinu. Zna-
mená změnu přístupu naší země k Ruské federaci. Nebojíme se 
v Parlamentu jasně říkat, co je špatně a proč. Ukazujeme tak ne-
jen, že nám to není jedno, ale také, že jsme připraveni ke konkrét-
ním diplomatickým krokům,” zdůvodňuje vypracování usne-
sení místopředsedkyně zahraničního výboru za hnutí STAN 
Barbora Urbanová.

Tisková zpráva

https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/tiskove-zpravy/poslanecka-snemovna-prijala-usneseni-ke-stupnujici-se-ruske-agresi-na-ukrajine-a-oznacila-rusky-rezim-za-teroristicky


8 / STANOVINY LISTOPAD 2022

SOUSEDSKÉ HLÍDÁNÍ 
POMŮŽE RODINÁM 
S MALÝMI DĚTMI 

Připravovaný koncept tzv. sousedského hlídání výrazně pomů-
že rodinám s malými dětmi, jejichž rodiče se chtějí vrátit dříve 
do práce, říká poslankyně a místopředsedkyně sociálního vý-
boru Pavla Pivoňka Vaňková, která se podílí na přípravě novely 
zákona, jež tuto službu zavede.
„Setkávám se s mladými rodiči a ty jsou doslova zoufalí, že ne-
mohou dát dítě do školky. Jesle jsou daleko, chůvy finančně nedo-
stupné a musejí nebo se chtějí vrátit do práce. Tato novela těmto 
rodinám s dětmi zejména do tří let velmi pomůže. Naší inspirací 
jsou sousední Německo a Rakousko, kde funguje tzv. Tagesmutter 
či Tagesvater (v překladu denní matka či otec). Jde o to, že se lidé 
budou moci starat o děti v domácím prostředí, zatímco jejich ro-
diče se mohou vrátit do práce. Za to obdrží od státu příspěvek. 
Jde o velmi účinnou alternativu ke stávajícím dětským skupinám, 
jejichž vznik je s ohledem na přísné podmínky dost náročný,“ sdě-
lila Pivoňka Vaňková. 
Zdůraznila, že o sousedském hlídání se v České republice hovo-
ří jíž zhruba 15 let, nikdy se však diskuze nepřenesly do přípra-
vy konkrétní legislativy. To se nyní změnilo a v současné době 
se tak na MPSV ladí podmínky, včetně výše úhrady za každé 
dítě, která má být od 6 do 11 tisíc korun. Lidé, kteří se budou 
o děti starat, budou muset také absolvovat základní kurz zdra-
vovědy a psychologie dítěte. 
„Naším cílem je, aby rodiče měli možnost volby – zda chtějí být 
se svým dítětem co možná nejdéle doma, nebo zda chtějí nastou-

pit brzy zpět do práce. Toto rozhodnutí je na každém z nás a my 
bychom k tomu měli vytvořit vhodné podmínky,“ vysvětlila Pi-
voňka Vaňková. Podotkla, že ČR má nejdelší rodičovskou dovo-
lenou v EU. Rodič může být až čtyři roky s dítětem doma. „Ne-
chceme rodiče nutit do práce, ale chceme nabídnout alternativy. 
Navíc dostupná péče o děti se vyplácí všem – státu, rodičům, ale 
i zaměstnavatelům,“ dodala Pivoňka Vaňková.

PAVLA PIVOŇKA VAŇKOVÁ,
poslankyně

STAN ve Sněmovně

Rekonstrukce státu ocenila Hanu Naiclerovou za přispění 
k rychlému projednání reformy Úřadu pro dohled nad 
hospodařením politických stran a hnutí. „Opozice v čele s SPD 
se snažila projednávání zákona zpomalit. V kontrolním výboru 
se mi podařilo tomu zabránit. Kdo má finance v pořádku, 
nemusí se funkčního dohledového úřadu bát,“ říká poslankyně. 

Protikorupční Rekonstrukce státu k tématu uvádí: „ÚDHPSPH 
prochází reformou - vzniká Kolegium - nový kolektivní prvek 
pojišťující nezávislost. Skrze něj se bude řídit a plánovat 
dohledová činnost Úřadu. Nastávající prezidentská volba tak 
bude pravděpodobně konečně pod dohledem nezávislého 
a funkčního rozhodčího.“

Ocenění Rekonstrukce státu 
putuje za poslankyní 
Hanou Naiclerovou

https://www.facebook.com/hananaiclerova.politicka
https://www.facebook.com/RekonstrukceStatu
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Měsíc listopad je již tradičně obdobím, kdy je věnovaná zvýšená pozornost problematice předčasných porodů a  následné péči 
o novorozence. V České republice se každým rokem narodí 7 až 8 tisíc dětí předčasně, což s sebou nese zvýšené nároky nejen na 
následnou nemocniční péči, ale především na samotné rodiče, kteří se musí pokusit s nastalou situací co nejlépe vypořádat. A protože 
nám nejen na těchto rodinách záleží, hledali jsme způsoby, jak jim pomoci.
Zátěž, která v podobné situaci dopadá na rodinu, je enormní. A systém, který je nastaven pro případy, že se vám narodí zdravé miminko, které 
si brzy po narození můžete vzít domů a starat se o něj, nestačí pro ty případy, kdy je vaše dítě dlouhodobě hospitalizované na neonatologii a vy 
za ním musíte jezdit a pomáhat mu. Bohužel tyto příběhy končí i tím, že jeden z rodičů přichází o své zaměstnání a finanční situace rodiny není 
dobrá. Zejména v dnešní těžké době bylo nutné hledat jakoukoliv pomoc, kterou můžeme těmto rodinám poskytnout. 
A řešení jsme spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí našli. Brzy to bude rok, kdy jsme o něm poprvé jednali. Po krátké poradě 
jsme se dohodli, že v chystané novele zákona o pomoci v hmotné nouzi rozšíří ministerstvo vyjmenované případy, kdy lze vznést nárok 
na tzv. mimořádnou okamžitou pomoc. A to v návrhu, který jsme schvalovali v červnu ve Sněmovně bylo. Konkrétně se jedná o hrazení 
cestovného, tedy alespoň o část zvýšených rodinných nákladů na život. Zákon dnes již platí, nicméně bylo potřeba ještě ověřit, zda 
Úřady práce rodinám tento příspěvek opravdu budou přiznávat a tímto směrem je usměrnit. I v tomto mi ministerstvo vyhovělo, za což 
moc všem zúčastněným děkuji. 
Na vás mám prosbu. Jedná se o situaci, ve které by nikdo z nás nechtěl být, přesto, pokud se vás týká nebo pokud znáte někoho, koho 
se to týka, neváhejte si o příspěvek jak zažádat, tak nám dát zpětnou vazbu, zda vše funguje tak, jak má. Bez vašeho zapojení bychom 
se o tom nemuseli dozvědět a pak se nám mnohem hůře věci zlepšují. 

BARBORA URBANOVÁ, poslankyně

Listopad: měsíc předčasně narozených dětí

STAN ve Sněmovně

ELIŠKA OLŠÁKOVÁ: 
HNUTÍ STAN JE TEĎ 
MOTOREM KOMUNITNÍ 
ENERGETIKY 
Sousloví komunitní energetika je v  souvislosti se současnou 
energetickou krizí hojně skloňované. Úvodem je potřeba říci, že 
samosprávy napříč Českou republikou energetickou soběstač-
nost vnímají jako téma již několik let. S  rozvojem tepelných 
čerpadel, bioplynových stanic a dalších obnovitelných zdrojů 
energie se myšlenka legislativního zavedení komunitní ener-
getiky stává nutností. Nestačí totiž jen energii přímo v místě 
vyrábět, musíme být schopni ji snadno sdílet. 
Těsně před komunálními volbami mi bylo ctí uspořádat pove-
dený seminář na téma komunitní energetiky, který se setkal 
s velkým zájmem z řad politiků i odborné veřejnosti. Bylo pro 
mne potěšením, že pozvání přijali ministryně životního pro-
středí Anna Hubáčková a ministr průmyslu a obchodu Jozef 
Síkela, který ve svém vystoupení a následné diskusi slíbil, že 
legislativní definice tzv. „energetických společenství“, která 
umožní jednoduše energii sdílet, předloží v novele energetické-
ho zákona. Stalo se tak! Od pátku 4. 11. je zmíněná novela ener-
getického zákona v  připomínkovém řízení. Jedná se o  velký 
úspěch nás všech, kteří za téma skutečně fungující komunitní 
energetiky zejména na samosprávách bojují.
Komunitní energetika, ale také například cirkulární ekono-
mika byly i  jedním z témat na konferenci Sdružení místních 
samospráv v Českém Krumlově. Cítím velkou podporu od před-

stavitelů samospráv napříč republikou a velký zájem zavádět 
vlastní projekty, které pomohou obcím stát se alespoň částečně 
energeticky soběstačnými. Dobrých příkladů z  praxe máme 
ostatně dost. 
Hnutí Starostové a nezávislí téma komunitní energetiky zvedlo 
jako důležité téma před komunálními volbami. Není to pro nás 
ale „jen“ volební téma. Zmíněnou novelu energetického zákona 
budeme jako poslanecký klub pečlivě sledovat a snažit se o to, 
aby výsledkem byla norma, která nastartuje úplně novou kapi-
tolu české energetiky – a také národní energetické nezávislosti. 

ELIŠKA OLŠÁKOVÁ,
poslankyně
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MARTIN EXNER: 
BEZPEČNOST 
DOPRAVY – BYTOSTNĚ 
STAROSTOVSKÉ TÉMA

Ročně zemře na českých silnicích okolo 500 lidí, 20 000 lidí je 
zraněných a škoda způsobená dopravními nehodami dosahuje 
80 miliard korun. Tato úmrtí a  zranění jsou nečekaná a  zby-
tečná. Znamená to tisíce zarmoucených pozůstalých, zmařené 
životy, neúplné rodiny a neuskutečněné kariéry. Ale nemusí to 
tak být! V západní Evropě a ve Skandinávii mají na počet oby-
vatel tato čísla poloviční nebo dokonce třetinová. Kdybychom 
ročně zachránili polovinu životů, zranění a  ušetřili polovinu 
škod, bylo by to skvělé. Hlavními příčinami nehod jsou vysoká 
rychlost a nevěnování se řízení, často mobil v ruce. Češi na jednu 
stranu chtějí bezpečnost na silnici, ale na druhou stranu velká 
část občanů považuje vymáhání dopravních předpisů, třeba 
měření rychlosti v obci, za šikanu. Mnoho lidí má mylný pocit, 
že pravidla jsou pro hlupáky, kteří neumí řídit a že se jim nemů-
že nic stát. Je ale jasné, že pokud bychom skutečně dodržovali 
rychlostní limity a další pravidla, mohli bychom tím snížit počet 
mrtvých a zraněných i výši škod klidně na polovinu. To by zna-
menalo o stovky tisíc nešťastných lidí méně. 
V souladu s programovým prohlášením vlády připravuje mini-
sterstvo dopravy novelu zákona o provozu na pozemních komu-
nikacích, který zvyšuje pokuty za závažné dopravní přestupky, 
zpřehledňuje bodový systém, zavádí „řidičák na zkoušku“ pro 
začínající řidiče, možnost řízení od 17 let pod dozorem mentora 
a naopak snižuje pokuty za „banální“ přestupky. Tato novela jde 
správným směrem, ale domnívám se, že není tím, co vyřeší špat-
nou situaci na našich silnicích. Náš současný systém vymáhání 
dopravních pravidel bude i nadále neefektivní a složitý, čehož 
piráti silnic zneužívají.
Proto je potřeba začít pracovat na zcela novém zákoně o provozu 
na pozemních komunikacích, aby se zvýšil respekt řidičů k pra-
vidlům, je třeba zpřísnit a zefektivnit sankční systém, tedy vý-

STAN ve Sněmovně

znamně zvýšit pokuty, zpřísnit bodový systém a znemožnit růz-
né kličky, jak se sankcím vyhnout. Nynější nepřehledný výčet 
pokut nahradit katalogem pokut s přehlednou tabulkou. Navíc 
pokuty se nezvyšovaly mnoho let a vzhledem k inflaci a růstu 
cen jsou tak v poměru k platům zhruba poloviční než v době své-
ho zavedení. 
Současný zákon neřeší mnoho důležitých problémů, jako je na-
příklad odstup mezi jedoucími vozidly, tzv. driftování a podob-
ně. Nový zákon musí také zohlednit nástup nových vozidel, a to 
nejen elektromobilů, ale i elektrických kol, koloběžek a podobně. 
V mnoha zemích se osvědčilo i zabavení vozidla za velmi hrubé 
porušení pravidel. Opakované porušování zákazu řízení je tře-
ba vyřešit tak, aby k němu nedocházelo, třeba právě zabavením 
vozidla. 
Výše pokut by se mohla zvyšovat podle doby, za jakou jí řidič za-
platí. Například do 30 dnů standardní sazba, do 60 dnů o polo-
vinu více, nad 90 dnů trojnásobek. Výběr pokut za rychlost ze 
stacionárních radarů by výrazně zefektivnilo automatické zpra-
cování pokut bez zásahu člověka s tím, že řidič by měl možnost 
se odvolat, ale v případě neúspěšného dovolání by se pokuta zvý-
šila, aby se vyloučilo účelové protahování. 
Výše uvedené podněty nejsou nic nového. Jsou to osvědčená opat-
ření ze zemí, kde je na silnicích bezpečněji. Nemusíme objevo-
vat Ameriku, ale stačí přenést fungující pravidla z jiných zemí 
do našeho zákona. Připravuji proto pracovní skupinu složenou 
z odborníků, která bude pracovat na návrhu zcela nového mo-
derního zákona o provozu na pozemních komunikacích, který 
by bezpečnost provozu důsledně řešil. Cílem je významně sní-
žit počet nehod, počet mrtvých a zraněných na našich silnicích. 
A zvýšit šanci, že každý z nás dojede bez nehody nebo zranění 
v pořádku domů.

Téměř každý starosta zažil stížnosti občanů  
na nedodržování rychlosti vozidel nebo na 
dopravní značení. Starostové současně znají 
nejlépe místní situaci a nebezpečná místa 
v okolí. Bezpečnost silničního provozu je tedy 
bytostně starostovské téma, které se týká 
všech lidí, a proto se mu věnuji i ve Sněmovně. 
Téma je to bohužel dost opomíjené a jeho 
důležitost podceňována.

MARTIN EXNER,
poslanec
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STAN ve Sněmovně

PODPORUJEME SILNÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ MÉDIA: 
NOVELA ZÁKONA O ČESKÉ TELEVIZI A ČESKÉM 
ROZHLASU PROŠLA PRVNÍM ČTENÍM VE SNĚMOVNĚ

„V situaci, kdy většinu soukromých médií u nás skoupili oligar-
chové, jsou silná veřejnoprávní média jedním ze základních sta-
bilizačních prvků demokracie,“ komentuje schválení tzv. malé 
mediální novely v prvním čtení poslanec Jan Lacina.
Právě zajištění svobody veřejnoprávních médií a  snížení po-
litického vlivu má projednávaná novela zajistit. „Cílem toho-
to návrhu je připravit vládní většinu v Poslanecké sněmovně 
o  exkluzivitu nad volbou členů mediálních rad těchto dvou 
významných médií, neboť vládní většina dosud mohla dvojím 
neschválením výročních zpráv odvolat celou radu a rozmetat 
současný management,“ vysvětluje Lacina, který novelu ve 
spolupráci s ministrem kultury Martinem Baxou a senátorem 
Davidem Smoljakem předložil.
V současnosti volí členy mediálních rad pouze Poslanecká sně-
movna, a má tak absolutní kontrolu nad jejich složením. Nově 
by měl třetinu radních volit Senát, což zajistí jistou kontinui-
tu a předejde povolebním snahám nově zvolené většiny si do 
kontrolních orgánů médií dosadit “své” lidi. Podle Laciny by 
„rozdělení volby mezi Poslaneckou sněmovnu a Senát výrazně 
zkomplikovalo cestu k  ovládnutí veřejnoprávních médií ak-
tuální většinou.“ Vládní koalice ve Sněmovně se tak podle něj 
„z vlastní vůle zbavuje vlivu na ČT a ČRo a jako přísloveční ka-
při si sama vypouští rybník, proti čemuž současná sněmovní 
opozice, která si naopak chce politický vliv na média veřejné 
služby udržet, bojuje ze všech sil.“ 
I kritika navržené novely členy opozice značí, že do budoucna 
svůj vliv nad veřejnoprávními médii, který v minulém voleb-
ním období bohatě využívali a pokusili se ovlivnit jejich ideolo-
gické směřování, nechtějí ztratit. I to je jasným signálem, že je 
potřeba aktuální stav narovnat a zajistit veřejnoprávním mé-
diím a jejich novinářům co největší nezávislost.
Novela mimo jiné navyšuje počet členů Rady České televize z 15 
na 18, přičemž Sněmovna by volila 12 radních a Senát 6, nebo 
ruší možnost odvolat Radu ČT a ČRo po dvojím neschválení vý-
roční zprávy. Stanovuje také minimální dobu trvání existence 
právnických osob, které navrhují kandidáty do Rady ČT a Rady 
ČRo, a to na 10 let.

Je potřeba aktuální stav narovnat a zajistit 
veřejnoprávním médiím a jejich novinářům 
co největší nezávislost.

JAN LACINA,
poslanec
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Jana Krutáková:„
„O víkendu se konala výsadba hrušní mezi Moravskou Novou Vsí 
a Hruškami. Právě zde napáchalo tornádo velké škody na krajinných 
prvcích a nyní přišel čas je sem opět vrátit. Na akci se podílelo 200 
dobrovolníků, kteří vysadili 212 nových stromů.”

Facebook

Josef Flek:
 „Air Policing Pobaltí 2022: Měl jsem možnost být mezi těmi, kteří 
předávali ocenění našim pilotům za doposud nejnáročnější misi. Šlo 
o piloty, kteří měli za úkol od dubna do konce září střežit vzdušný 
prostor Pobaltí ve strojích JAS-39 Gripen.”

Facebook

Michaela Opltová:
„S dětmi z 2.- 5. třídy Základní školy Kozolupy jsme si hráli na obecní 
zastupitelstvo. Sestavovali jsme obecní rozpočet a děti si následně 
samy řekly, co by odsouhlasily jako zastupitelé oni - všichni chtěli 
akvapark.” Facebook

Věra Kovářová:
 „Děkuji všem, kteří se zapojili do sbírky potravin. Pomáháte dobré věci.  
Získané trvanlivé potraviny či drogistické zboží bude distribuováno 
lidem v nouzi, především seniorům, rodičům - samoživitelům či 
rodinám v těžkých životních situacích.”
                           Facebook

Z Komory aneb jak žijeme ve Sněmovně

https://www.facebook.com/janakrut/posts/pfbid02LS6pafJDTRthYzBmsLcS2Vx9gThi7oM7aJUHRaddAUfDZW7Brs6sgZpKWyPgDCCLl
https://www.facebook.com/josefflekSTAN/posts/pfbid0uLYnZWBz9Ttj4dK9KPzUYJUWeYt2zcLAMdd5Hh1oVRaxffTDm4HfHV1jvxfpigByl
https://www.facebook.com/opltovamichaela/posts/pfbid0xXfER2TyjbwqwhpSjMpKeUigDYZDvqQxbSrQsfZtfivUUuYFFMYdXfLjmnK8sfAyl
https://www.facebook.com/kovarova.v/posts/pfbid02ph8HiJMpRmKToV5DLwRMqrMpSiDSoGNVNHq4d7pAhtyvyaqZeHmopMgBymtYizVml
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STAN v Senátu

BOJ O KAVČÍ HORY

Novela mění způsob volby Rady ČT a Rady ČRo tím, že zpřísňuje 
podmínky pro nominující organizace (stanoví podmínku jejich 
existence na nejméně 10 let), odstraňuje možnost odvolání Rady 
jako celku, zvyšuje počet členů Rady ČT z 15 na 18 a hlavně: zapo-
juje do procesu volby radních poprvé v historii i Senát.
Jako člověk, který stál u přípravy tohoto zákona od prvopočátku 
se musím přiznat ke smíšeným pocitům. Na jedné straně mám 
radost, že se konečně podařilo změnit zastaralý systém, který do 
mediálních rad opakovaně vysílal jurodivé zástupce aktuální 
sněmovní většiny. Na druhou stranu jsem doufal, že se nám po-
daří dojít mnohem dále.
Česká televize – a v menší míře i Český rozhlas – totiž od svého 
založení v roce 1991 čelí trvale dvojímu tlaku. Jednak na ni po 
celou dobu její existence tlačí zástupci extremistů zleva i zprava 
– první demonstraci proti ČT uspořádal už v roce 1991 předseda 
Republikánské strany Miroslav Sládek a komunisté ji odstřelo-
vali po celou dobu své parlamentní existence. Kromě extremistů 
jí ale pravidelně nevybíravě spílali i naši nejvyšší ústavní čini-
telé. Václav Klaus ji chtěl mít buď oligarchicky spřízněnou, nebo 
plně politicky ovládanou. Miloš Zeman se ze všeho nejvíc toužil 
pomstít za reportáže, které v jeho očích poškodily jeho premiér-
ský i prezidentský majestát a Andrej Babiš se zase nemohl smířit 
s tím, že je tu instituce, kterou nedokáže přímo ani nepřímo ovlá-
dat. Výsledkem byla neustálá série pokusů prosadit odvolání ne-
pohodlných ředitelů nebo kriticky vystupujících redaktorů, kde 
jako převodová páka sloužila právě Rada ČT i ČRo.
V roce 2000 se to vládě Václava Klause téměř i povedlo. Politic-
ky loajální rada tehdy v polovině prosince odvolala generální-
ho ředitele ČT, zvolila nového a na Vánoce už Jana Bobošíková 
rozdávala na Kavčích horách nepohodlným redaktorům výpo-
vědi. Zaměstnanci se tehdy proti tomu vzbouřili, Bobošíkovou 
odmítli, a ta pak po vánočních svátcích nechala vysílání České televize vypnout. Po stotisícových demonstracích nakonec vláda 

couvla a svůj pokus o bleskové ovládnutí Kavčích hor pro tento-
krát vzdala. U našich sousedů to však takhle dobře nedopadlo. 
V Polsku, v Maďarsku a za Mečiara i na Slovensku vláda své pře-
vahy v parlamentu využila k tomu, aby nepohodlné redaktory 
a média veřejné služby proměnila ve svou vládní a stranickou 
hlásnou troubu. 
Od začátku tak bylo jasné, že pokud chceme naše média veřejné 
služby učinit více nezávislá na vládní moci, musíme je odclonit 
od vůle politické většiny v Poslanecké sněmovně. Senát v  tom 
může sehrát důležitou úlohu protiváhy, protože má jiný rytmus 
i způsob voleb a není tak svázaný s exekutivou. 
Současná podoba novely zákona o ČT svěřuje Senátu možnost 
volby 6 z 18 členů Rady, tedy jedné třetiny. Mnohem lepší by sa-
mozřejmě bylo, kdyby tato pravomoc byla rozdělena mezi oběma 
komory rovným dílem.  Ale politika je střetem zájmů a v tomhle 
případě ten poslanecký nakonec převážil.
 „Trvalo to třináct hodin!“ psalo se v souvislosti s mimořádnou 
schůzí Sněmovny, kde se o této novele hlasovalo. Podle mě to tr-
valo třicet let. A ještě to neskončilo.

Poslanecká sněmovna schválila na mimořádné 
schůzi v prvním čtení novelu zákona o ČT a ČRo.

DAVID SMOLJAK,
senátor za STAN, 
předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky

Od začátku tak bylo jasné, že pokud 
chceme naše média veřejné služby učinit 
více nezávislá na vládní moci, musíme 
je odclonit od vůle politické většiny v 
Poslanecké sněmovně. Senát v tom může 
sehrát důležitou úlohu protiváhy.
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STAN v Senátu

SENÁT ZVOLIL PŘEDSEDY, 
MÍSTOPŘEDSEDY A ČLENY SVÝCH VÝBORŮ
Přinášíme vám přehled funkcí, které obhájili, nebo nově získali senátoři zvolení za hnutí STAN.

Zbyněk Linhart, 
předseda výboru 
pro územní rozvoj, 
veřejnou správu 
a životní prostředí

„V oblasti životního prostředí bychom se měli zaměřit na 
ochranu přírody dělanou s lidmi, ne proti nim. V oblasti 
územního rozvoje na opravdovou kohezi a řešení pro-
blémů regionů. A v oblasti veřejné správy na důslednou 
digitalizaci a funkčnost státní správy. Vypadá to jako ne-
konečný úkol, ale alespoň trochu zlidštit přístupy státní-
ho aparátu je nezbytné. 
Obecně platí, že méně je více a my bychom měli prosazo-
vat méně předstírání a více důslednosti ze strany státních 
institucí, které musí jít příkladem. Utrácejí se neuvěřitel-
né veřejné peníze na všechny možné aktivity a je potřeba 
je cílit a sledovat jejich opravdové výsledné efekty. Zatím 
je to masivní plošné cukrování žádoucích dopadů.“

Miroslav Plevný, 
předseda výboru 
pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu

Jiří Drahoš, 
1. místopředseda 
Senátu a organizačního 
výboru

Leopold Sulovský, 
místopředseda 
mandátového 
a imunitního výboru

Michael Canov, 
místopředseda 
ústavně-právního 
výboru

Pavel Kárník, 
místopředseda výboru 
pro vzdělávání, vědu, 
kulturu, lidská práva  
a petice

Miroslav Balatka, 
místopředseda výboru 
pro zahraniční věci, 
obranu a bezpečnost

Karel Zitterbart, 
místopředseda výboru 
pro zdravotnictví

„V hospodářském výboru se budu snažit o objektivní 
projednávání návrhů zákonů postoupených z  Posla-
necké sněmovny, které spadají do oblasti zaměření vý-
boru. V případě, že to bude relevantní, budu prosazo-
vat opravu či jasně odůvodněné změny těchto návrhů 
formou pozměňovacích návrhů pro plénum Senátu. 

Zároveň se chci ve větší míře věnovat i vedlejší roli vý-
boru, což je připomínkování a  schvalování rozpočtu 
Kanceláře Senátu včetně kontroly hospodaření s  dů-
razem na efektivitu výdajů a zároveň i oprávněného 
nárokování zdrojů ze státního rozpočtu.“



17. listopad: oslavy Dne boje 
za svobodu a demokracii 
a Mezinárodního dne studentstva
Před 33 lety jsme řekli komunistickému režimu jasné 
a hlasité NE. Proto dnes můžeme oslavovat konec režimu, 
který potlačoval naši svobodu. Starostové a nezávislí si 
historické události tohoto dne připomněli také uctěním 
památníku 17. listopadu na Národní třídě v Praze, Debatou 
o svobodě a demokracii, které se účastnila Dana Drábová,  
Vít Rakušan a Jiří Padevět nebo účastí v Pochodu za 
demokracii. Nespočet dalších událostí zorganizovali 
starostové či starostky obcí a měst po celé České republice, 
abychom si všichni mohli připomenout, že hodnoty jako 
svoboda a demokracie nejsou zadarmo. 
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„Mladí lidé vidí svět jinak než my, "staří pardálové". 
Méně je trápí „naše témata“ (ano, včetně např. pro ně 
příliš historické událostí 17. listopadu 89), naopak více 
řeší „ta svá“. Upozorňují na to, co považují za zásadní 
celospolečenské chyby, intenzivně a někdy i radikálně. 
Neberou si servítky, mohou nám připadat drzí – ale 
především říkají, že jim není jedno, co se s naší společ-
ností bude dít dál. Touhle optikou se dívám na aktuální 
protesty a happeningy vysokoškoláků související s 
klimatem a jeho (snad ještě vratnou) změnou.
V roce 89 šlo o konec komunistů a totality, o svobodu 
projevu, svobodné volby a také odstranění železné 
opony, dělící Evropu a přeneseně i svět. Dnes jde o čistý 
vzduch, o přírodu, řeky a moře a obrat v přístupu ke kli-
matu – možnost tento svět udržet takový, jak ho známe. 
Jiná doba, jiné problémy. Ale stejný princip. Mladí lidé 
umí vždy důrazně upozornit na palčivé téma a tlačit 
na jeho řešení. Formou, kterou považují za adekvátní. 
Chtějí změnu, vyžadují ji.”

Hejtman 
Josef Suchánek: 
17. listopad? 
Změna je život

STAN

NEJMLADŠÍ STAROSTA 
ZŮSTÁVÁ HNUTÍ STAN, 
USPĚLI I DALŠÍ 
ČLENOVÉ mSTAN
Po ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Mořice na Prostějovsku je 
jasné, že nejmladší starosta pokračuje ve své práci. Zastupitelé zvolili 
do čela obce našeho předsedu mSTAN Tomáše Pavelku, který je i ve 
svých 24 letech s největší pravděpodobností nadále nejmladším sta-
rostou v České republice. 
„Vážím si důvěry voličů i kolegyň a kolegů v zastupitelstvu. Plynule na-
vážeme na poslední roky úspěšného rozvoje Mořic. K nejbližším projek-
tům, pro které máme už zajištěnou i dotační podporu, patří například 
dokončení oprav mateřské školy, druhá etapa úprav víceúčelového hři-
ště a pokračování ve změně zpevněných ploch na propustné, což mimo 
jiné pomůže se zadržováním dešťové vody,“ říká Tomáš Pavelka.
V následujících letech chce vedení obce usilovat například o výstavbu 
jídelny mateřské školy, pokračovat v rekonstrukcích chodníků a při-
pravovat výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod. Obec by také 
měla přejít na úspornější veřejné osvětlení využívající LED technolo-
gii. Vzniknout má nový biokoridor podél Mořického potoka.
Máme za sebou spolu se členy Mladých starostů a nezávislých kampaň 
pod názvem: „Buď i Ty nejmladší!“ Snažili jsme se přiblížit lidem komu-
nální politiku a dát mladým impuls, že každý z nich může kandidovat a 
zlepšit prací své okolí. Z našich členů kandidovala polovina spolku, přes 
pět desítek a mnozí se do zastupitelstev i dostali. Post starosty obce zís-
kal například i Michal Ulbrich v Kobylnici v Jihomoravském kraji, mís-
tostarostou zůstal v Suché Lhotě Matěj Doležal z Pardubického kraje.

Zdena Kašparová, místopředsedkyně mSTAN

TOMÁŠ PAVELKA,
starosta obce Mořice a předseda mSTAN

Stávka ke klimatu
Studenti vysokých škol v Praze a v Brně v druhé 
polovině listopadu spustili třídenní stávku za klima. 
Protestem  chtěli upozornit na nedostatečné vládní 
řešení klimatické krize nebo společenských nerovností. 
Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) uvedl, že 
je dobře, že studenti nesou odpovědnost za svoji 
budoucnost. 

„V době, kdy je nedostatek energií z různých důvodů, 
je třeba se zabývat i tím, jak energie získat šetrnějším 
způsobem. V tomto případě nevím, co bych studentům 
na vysokých školách mohl vytknout. To, že mají 
zodpovědnost za svoji budoucnost, je jedině dobře,” 
shrnul Balaš.
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TVOŘME DOBRÉ 
VÝBORY ZASTUPITELSTEV

Výbor zastupitelstva je jeho poradním orgá-
nem a důležitou platformou pro seznamování 
veřejnosti se záměry vedení radnic. Skrze ně 
lze získat i zpětnou vazbu, jak „obyčejní“ lidé 
návrhy vnímají a jaké jsou jejich argumenty.
V  Nové Pace máme tradici silných výborů 
a  měli bychom v  ní pokračovat. Na schůzích 
výboru se projednávají hlavní otázky v daném 
odvětví, starosta a místostarostové tam chodí 
s informacemi a také na poradu s lidmi, kteří 
nejsou denně na radnici. Členové výborů tak 
mohou radním říci, co si o  určitém nápadu 
myslí, případně jaké změny navrhují. Důležitý 
je pohled jak někdo „z ulice“, kdo dlouhodobě 
sleduje určitou problematiku, tak i pohled ně-
koho, kdo o tom vůbec nic neví. Výbory mají 
standardně 7 členů, ale najdeme mezi nimi 
i výjimky. Například výbor pro rozvoj nebo sil-
niční výbor se schází i v 9 lidech. Dalšími výbo-
ry jsou finanční a kontrolní (ty jsou povinné), 
dále školský, sociální, pro životní prostředí, 
sportovní a kulturní.
Předsedové výboru byli zvoleni spolu s Radou. 
Nominace na členství nyní předkládají voleb-
ní strany. Kandidátem se může stát prakticky 
každý, ani nemusí být občanem města. Nicmé-
ně konkurence je poměrně vysoká a dostat se 
do výboru není úplně snadné. V každém pří-
padě je důležité kandidovat, resp. oslovovat 
kandidáty. 
K „pohlednému“ vládnutí ve městě je nejlepší 
nepracující výbor složený z  nýmandů. Dobře 
obsazené a sebevědomé výbory ovšem mohou 
obci a městu hodně pomoci ve správě a rozvoji. 
Moudré zastupitelstvo o to usiluje, a proto začí-
ná kvalitní volbou členů výborů.

Zastupitelstva obcí a města nyní zřizují své výbory. 
Následně budou volit předsedy těchto výborů a jejich členy. 

 Královéhradecký kraj

V Nové Pace máme tradici 
silných výborů a měli bychom 
v ní pokračovat.

RUDOLF COGAN, 
předseda kulturního výboru, 
Nová Paka a náměstek hejtmana KHK
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Zadavatel / Zpracovatel: STAN

PROSADILI JSME ZACHOVÁNÍ 
STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA 
WWW.STARAME.SE

Stavební úřady jsou zachráněny - vláda schválila novelu 
stavebního zákona a posílá ji do Sněmovny. Po měsících 
vyjednávání a diskusí, především se zástupci samospráv, 
díky skvělé práci našich zástupců Lukáše Vlčka, Elišky 
Olšákové a Věry Kovářové se podařilo zachovat v této no-
vele kompletní síť stavebních úřadů. Původní návrh novely 
přitom počítal s tím, že by až polovina stavebních úřadů 
mohla být zrušena.

„Zachování stavebních úřadů pro nás bylo, je a bude prio-
ritou. Protože máme zkušenosti z  měst a  obcí, víme, jaký 
dopad by to mělo na jejich obyvatele. I z toho důvodu jsme 
udělali maximum pro to, aby jejich počet zůstal zachován. 
Mám radost, že se to podařilo!“ říká místopředsedkyně Po-
slanecké sněmovny Věra Kovářová. 

Vláda navýšila alokaci programu na výstavbu nových ka-
pacit škol přes půl miliardy korun. To znamená rozšíření 
kapacit tam, kde bojují s  nedostatkem míst ve školách. 
V následujících letech tak díky tomu vznikne kolem 10 ti-
síc nových míst. 

„Snad se děti v 21. století nebudou při zápisu do 1. třídy lo-
sovat, jako teď v 11 městech. Díky za konstruktivní přístup 
@strakovka @msmtcr @MinFinCZ Je to jen začátek, vel-
ká práce je ještě před námi,” zhodnotila vládní krok Petra 
Pecková, hejtmanka Středočeského kraje, kde s nedostat-
kem míst ve školách bojují.

VYJEDNALI JSME FINANCE 
PRO VZNIK NOVÝCH ŠKOL

Staráme se

NA ZIMU JE ČESKO PŘIPRAVENÉ. 
REKORDNĚ JSME NAPLNILI 
ZÁSOBNÍKY PLYNU

České zásobníky plynu jsou rekordně naplněny z 99 pro-
cent, obsahují 3,34 miliardy metrů krychlových zemního 
plynu. Jejich naplněnost by podle ministra průmyslu a ob-
chodu Jozefa Síkely nebyla možná, kdyby lidé a průmys-
lové firmy nepomohli. V říjnu a prvním listopadovém týdnu 
se česká spotřeba plynu meziročně snížila o 28 procent. 
Podle Síkely je důležité, aby v zásobnících po topné sezo-
ně zůstal co největší objem plynu, aby bylo snazší zajistit 
zásoby i na příští zimu.

„Naším cílem je, abychom za topné období, tedy do března 
příštího roku, ušetřili alespoň 15 procent oproti loňskému 
roku,“ říká náš ministr Jozef Síkela a dodává: „Neúčinnější 
zbraní, kterou proti Putinovi máme, jsou úspory.“

http://facebook.com/starostove



