
Zákonodárci 
schválili úsporný 
tarif, který má 
zmírnit dopady 
rostoucích cen 
plynu a elektřiny
Zákon o příspěvku 
podepsal 
i prezident Zeman 

Domácnostem má pomoci snížit 
účty za elektřinu a plyn úsporný tarif, 
jehož základní obrysy schválili jak 
zákonodárci, tak jej svým podpisem 
stvrdil prezident Miloš Zeman. Proti 
původnímu vládnímu návrhu rozšiřuje 
možnost příspěvku ze státního rozpočtu 
i na dodávky tepla do bytů. O konkrétní 
podobě tarifu, kterou na konci srpna 
schválila vláda, si můžete přečíst zde.

Půjde o dotaci státu ve prospěch 
obchodníků s plynem a elektřinou, kteří 
o tuto dotaci posléze sníží zákazníkům 
účet nebo zálohy. Budou to muset 
zřetelně uvést ve vyúčtování. Příspěvek 
na elektřinu a plyn dostanou lidé 
automaticky.

tost partnerství pak podtrhuje i ministr 
průmyslu a obchodu Jozef Síkela. „Evro-
pa potvrdila svoji jednotu a  solidaritu. 
Podařilo se nám zajistit zásoby plynu pro 
naše občany. Vysíláme silný signál Vla-
dimiru Putinovi, kterému se nepovedlo 
Evropskou unii rozklížit, ale také našim 
občanům, že nás nečekají potíže v zimě, 
že nebudeme mít nedostatek plynu. 
Máme ho dost a nedovolíme Rusku, aby 
ohrožovalo naši bezpečnost přerušením 
dodávek,“ shrnul Síkela.  

Uplynuly téměř dva měsíce od momentu, 
kdy se Česko postavilo do čela Rady Evrop-
ské unie. České předsednictví podle minis-
tra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka 
přineslo na evropský kontinent i úlevu. Bě-
hem prvních 60 dnů ukázalo, že je schopné 
zvládnout i „mission impossible” a vyjed-
nat tak zásadní věc, jako je dohoda o plynu. 

„Vědomě se snažíme přesvědčovat naše 
partnery, používat argumenty. Nestavět je 
před ultimáta či veta,“ doplnil Bek. Důleži-

Delegáti na Mimořádném Republikovém sněmu hnutí STAN v Hradci Králové zvolili nové vedení. Dosavadní předseda Vít Rakušan 
obhájil již podruhé svůj mandát jednoznačnou podporou necelých 96 procent hlasů. Ve svém předvolebním projevu zhodnotil 
nelehké období, kterým si hnutí Starostů a nezávislých prošlo, ale také vizi a ukotvení. Na pozici 1. místopředsedy ve volbě uspěl 
poslanec Lukáš Vlček. Místopředsedy se dále stali Jan Farský, Michaela Šebelová, Pavel Čížek a Jan Lacina. 
„Předseda na hnutí nesmí zůstat sám. Jsem proto rád, že od nově zvolené místopředsedkyně a zvolených místopředsedů zaznělo, že 
si opravdu říkají o práci. Naše hnutí potřebuje teď víc než kdy jindy tým, který si jasně rozdělí kompetence a bude pracovat nejen pro 
fungování našeho hnutí, ale hlavně pro lidi v naší zemi," dodal Rakušan.
„Z regionálního start-upu jsme se jako druhé nejsilnější vládní hnutí posunuli do první politické ligy. Je na čase změnit naše uvažování, styl 
a prezentaci naší práce. Svým kolegům jsem slíbil, že jako místopředseda zapracuji na naší profesionalizaci a komunikaci, nejen navenek, 
ale i té vnitřní. Jsem přesvědčený, že dokážeme dokončit naši proměnu v etablovanou a respektovanou politickou sílu, která dokáže řešit 
problémy této země a jejích obyvatel," řekl nově zvolený 1. místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček. 
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https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-konkretni-podobu-tzv--usporneho-tarifu--prumerna-pomoc-bude-ve-vysi-15-000-kc-198490/
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VÍT RAKUŠAN: 
VNITRO, TO NENÍ 
LEHKÁ DISCIPLÍNA

Ministerstvo represe změnit na ministerstvo bezpečí a funkč-
ního státu. A mimochodem – to jsem nevzdal ani náhodou. Je-
nomže těch bojišť, otevřených válečných front, se najednou ob-
jevilo nějak moc. Jedno bojiště je reálné – ukrajinské. Na „můj“ 
úřad a moji hlavu navalilo zátěž, kterou jsem si jen těžko doká-
zal, v rozsahu a důsledcích, představit. Další bitevní pole jsme 
si z části vytvořili sami. STAN začal tropit neplechu. Vršili jsme 
chybu za chybou, nový tlak, nové hřiště, ze sálového fotbálku 
jsme vyběhli na ten dlouhatánský zelený trávník, kde jsme se 
i přes občasné hezké kličky ztráceli, špatně orientovali, nechali 
se někdy až naivně připravovat o balon a jen pomalu se učili 
přejít z obrany do rychlého brejku. Ze sympaťáka třídním prů-
švihářem.

Bitevní pole jsme si z části vytvořili sami. 
Vršili jsme chybu za chybou, nový tlak, 
nové hřiště. Ze sálového fotbálku jsme 
vyběhli na dlouhatánský zelený trávník, 
kde jsme se i přes občasné hezké kličky 

ztráceli, špatně orientovali. 

A taky jsme možná v záplavě adrenalinu, stresu a každoden-
ní operativy trochu ztratili nadhled. Jako bychom zapomně-
li, koho jsme odstavili od moci, jaký zázrak se nám povedl. 
Chemický Ali, agent, divoký privatizátor, sponzor politických 
stran, obžalovaný vlastník médií a jednoho politického hnutí… 
Ale on nezapomněl. Neodpustil. Nevzdal to. V tom obytňáku ne-
spí. Chce zpátky. A tady někde … se vlastně všechny ty roviny 
zvláštně potkávají. Jasně, chyby jsme určitě dělali sami … ale je 
všechno jen náhoda? Ten tlak na STAN, ta urputná pozornost 
a snaha najít cokoliv nového, nejlépe každý den. To není jenom 
uraženost ješity, který dostal pár knokautů v televizních deba-
tách. To je součást války o charakter téhle země. Být skutečně 
na západě, nebát se pomáhat třeba Ukrajině, nebát se Putina 
označit za válečného zločince, neuvažovat na rozdíl od vždy 
připraveného čísla dvě Havlíčka o  tom, že by nám soudruzi 
z  východu stavěli jadernou elektrárnu. Tihle hoši chtějí svůj 
byznys, prachy, vliv a pocit moci. Čím absolutnější, tím lepší. 
Kamarád Vladimir je velký vzor.

Tuhle zemi měli v drápech osm let. Prorostli státem a jeho apa-
rátem jako rakovina. Metastázy vlivu nalézáme všude, kam se 

„Vnitro, to není lehká disciplína…“ Tuhle 
větu mi řekl těsně po nástupu do funkce 
jeden zkušený novinář. Nebyl jsem naivní, 
nezkušený, bez manažerských či politických 
kompetencí. Nečekal jsem dny zalité 
sluncem, úřednické kanceláře plné úsměvu, 
dokonce jsem ani nepočítal s potleskem 
a plácáním po ramenou. Čekal jsem tvrdé 
bitvy. Boj o charakter úřadu.

VÍT RAKUŠAN, 
předseda hnutí
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podíváme. A … v tomhle kontextu je dobré si říct, kdo a proč 
vlastně vadí.
Jasně. Oslabený STAN, který zmizí z vlády a tím se přepíše poli-
tické hřiště. Na tahu bude prezident a může začít jeho poslední 
velká partie na rozloučenou.

Aby vypadnul STAN z vlády, je potřeba zabít mě. Zničit, znevě-
rohodnit. Je v tom něco osobního, to cítím. Ale, přátelé, je tady 
především vnitro. V očích holek a kluků z holdingu centrum 
moci, kontroly nad státem, silovými složkami. Tihle lidé prostě 
nemohou z podstaty své nátury ani uvěřit, že jsem jako mini-
str nikdy neviděl spis týkající se kauzy našeho spolustraníka. 
Nevěří a  neumí si představit, že nekontaktuju vyšetřovatele, 
nevytvářím tlak, prostě se to nepokouším „nějak zařídit“. Z je-
jich pohledu je nezávislý státní aparát deformací. Všichni jsou 
si rovni, ale oni, na svých stylizovaných fotkách za dva miliony, 
o něco rovnější… Ale pojďme o kousek dál. Rakovinu je potřeba 
léčit. Mnohdy radikálně, bolestivě, často má terapie nežádoucí 
vedlejší účinky. Tahle vláda to slíbila. A já se do toho, bohužel 
jako jeden z mála, pustil. Zajímavý postřeh, který nám dává 
trochu jiný úhel pohledu, měl v  Reportéru novinář Jaroslav 
Kmenta: „Změna od dob Babišovy vlády proběhla zatím pou-
ze na postu policejního prezidenta a ředitele civilní rozvědky 
ÚZSI…“ Tedy dvě zásadní změny v mé režii. Dodal bych, že jsem 
také vymetl trafikanty a vlivové skupiny z dozorčí rady České 
pošty a na podzim bude mít tahle zbytnělá instituce i nového 
ředitele. A tohle všechno se, samozřejmě, neodpouští…

Pojďme se ale zaměřit na Petra Mlejnka a jednu z našich tajných 
služeb. Rozvědka nebyla poslední dlouhá léta v dobré kondici. 
Byla dotčena vážnými kauzami, neměla jasný směr, zacílení, 
definici. I z toho důvodu jsem úmyslně sáhl po člověku, který 
byl z vlastní vůle posledních 10 let mimo bezpečnostní služby, 
a toto rozhodnutí bylo vědomé a záměrné.
Mám na něj kladné osobní reference od lidí, kterým v této ob-
lasti důvěřuju. On sám nabídl reference dalších důvěryhod-
ných expertů. Směřuje ÚZSI k tomu, aby byla účinnou obranou 
našich národních zájmů proti skutečně relevantním hrozbám. 
Nehrát si na pseudoglobální službu, ale zacílit na reálné nebez-
pečí. Věnovat se Rusku, Číně, poskytovat vládě strategická data 
pro rozhodování v neklidné době energetické a cenové krize.

Rozumím zájmu investigativních novinářů, ale při vší úctě 
k jejich práci, orgány, které pana Mlejnka opakovaně prověřily, 

mají lepší možnosti si informace zjišťovat a ověřovat a spoleh-
livější zdroje, než je člověk aktuálně obviněný z organizované 
kriminality.
Já přes všechnu obezřetnost základním bezpečnostním proce-
sům a základním institucím tohoto státu věřím. Musím jim jako 
ministr věřit. Jejich zpochybňování je nebezpečné a  nezodpo-
vědné. Takovým zpochybňováním jsou tvrzení o „nepodstatnos-
ti“ prověrky NBÚ nebo řeči o tom, že na přísně tajné prověřují 
ředitele Mlejnka „jeho vlastní podřízení“ a že to tedy nemá smysl 
– to je naprostá hloupost a pohrdání profesionalitou všech, kdo 
v bezpečnostní komunitě působí. Prověrka je nezpochybnitelná, 
soudně přezkoumatelná. Prověrku nikdy nedělá služba sama, 
musí si, zcela dle dikce zákona, vyžádat od dalších služeb, policie 
či dalších právnických a fyzických osob všechny informace, jež 
jsou pro posouzení daného člověka zapotřebí.

Členky a členové vlády kladli řediteli Mlejnkovi přes dvě hodi-
ny otázky, na které dostali odpověď. Nikdo z členů vlády nevy-
stoupil s návrhem na odvolání Petra Mlejnka z funkce. Samo-
zřejmě nemůžeme předjímat, zda Petr Mlejnek získá prověrku 
na přísně tajné. Pokud nikoliv, je to jasná kvalifikační překážka 
a zákonný důvod pro výměnu v čele služby – ale to se týká jaké-
hokoliv kandidáta.

Díky moc za přečtení, zamyšlení a snad i pochopení. Dovolím 
si nakonec neskromně říct, že i přes počet bojišť, kde jsem vedl 
a vedu válku, se za své působení na vnitru nemusím stydět. 
A mám chuť vám všem dokázat, že na vnitru se dají dělat moc 
zajímavé a užitečné věci. Je to, bude to, ministerstvo bezpečí.

Váš Vít Rakušan

I přes počet bojišť, kde jsem vedl a vedu 
válku, se za své působení na vnitru 

nemusím stydět. Mám chuť všem ukázat, 
že se na vnitru dají dělat užitečné věci. 

Je to, bude to, ministerstvo bezpečí. 
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MIMOŘÁDNÝ SNĚM PŘINESL TAKÉ ÚPRAVU STANOV 
HNUTÍ STAN A VOLBU CELOSTÁTNÍHO VÝBORU

Součástí Mimořádnoho Republikového sněmu hnutí STAN bylo vedle volby  vedení také schválení nové podoby stanov. Proměna stanov 
posiluje kontrolní orgány hnutí. Především rozšiřuje působnost a pravomoc dozorčí rady, počet jejích členů současně navyšuje ze tří na 
pět. Úprava tak například umožní lépe kontrolovat a dohlížet na dodržování závazných právních předpisů a vnitřních předpisů hnutí. Nově 
se také zaměří na přijímané dary hnutí, v této souvislosti může dozorčí rada jak udělovat pokyny k jejich vrácení, tak zadat jejich samotnou 
kontrolu.
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PRVNÍ MĚSÍCE NAŠEHO 
PŘEDSEDNICTVÍ MÁME 
ÚSPĚŠNĚ ZA SEBOU

Zástupcům české vlády se už během prvního měsíce předsednic-
tví v Radě EU povedlo dosáhnout řadu dílčích úspěchů. Ať už se 
jedná o kompromisy mezi ministry členských zemí, o shodu na 
úrovni velvyslanců či jednání s Evropským parlamentem. Nalé-
zání společného evropského hlasu se druhému českému před-
sednictví daří. Dosud nejvýraznějším přínosem je bezpochyby 
dohoda členských států o snížení spotřeby plynu, k níž se českým 
vyjednavačům na konci července podařilo dospět za rekordních 
šest dnů od představení návrhu Komise. Ukazuje se tak, že na-
vzdory objektivně složité situaci se vládě podařilo na předsednic-
tví dobře připravit. 

Zpřísnění sankcí vůči Rusku a podpora EU Ukrajině 
Pomoc válkou zmítané Ukrajině je prioritou českého předsed-
nictví. Velvyslanci členských států proto pod českým vedením 
schválili v pořadí již sedmý sankční balíček. Měl by Rusko dál 
ekonomicky oslabovat a Ukrajinu tak v boji podpořit. Státy EU se 
zároveň v závěrech o zahraničích manipulacích s informacemi 
a vměšování shodly, že zesílí svou aktivitu v boji proti hybridním 
hrozbám, které EU hrozí nejen ze strany Ruska.

Kromě sankcí schválila Rada EU také další finanční pomoc Ukraji-
ně ve výši jedné miliardy eur. Vedle toho dostane válkou zmítaná 
země vojenský materiál za dalších 500 milionů eur. 

V souvislosti s kandidátským statusem Ukrajiny se někteří mini-
stři včetně mne, rozhodli přizvat své ukrajinské protějšky na své 
rady do Prahy. Mé pozvání přijala ukrajinská vicepremiérka Olha 
Stefanišina, která navštívila Prahu a zúčastnila se neformálního 
zasedání Rady pro obecné záležitosti.

Podpora pro země a regiony zasažené válkou na Ukrajině
Čeští diplomaté také zvládli dojednat společnou pozici všech člen-
ských států k návrhu FAST-CARE. Ten cílí na další pomoc regio-
nům EU, které přijaly velké množství uprchlíků z Ukrajiny nebo 
se potýkají s nepříznivými hospodářskými dopady agrese Ruska. 

V kontextu ruské agrese vůči Ukrajině je důležitá i podpora souse-
dícímu Moldavsku. Pod českou taktovkou přijala Rada nařízení, 
kterým se dočasně liberalizuje obchod s některými moldavskými 
zemědělskými produkty. Díky tomu může Moldavsko po dobu 
jednoho roku minimálně zdvojnásobit jejich vývoz do zemí EU 
bez jakýchkoli cel. 

Úspěchy v digitální oblasti
Velkého úspěchu dosáhlo české předsednictví také v digitální ob-
lasti. Během vyjednávání s Evropským parlamentem se podařilo 
dohodnout na podobě programu digitální dekády. 

Rada pro zahraniční věci také v červenci schválila závěry o di-
gitální diplomacii. EU bude na jejich základě aktivně prosazovat 
všeobecná lidská práva a základní svobody v digitálním prostře-
dí a přístup k digitálním technologiím zaměřeným na člověka. 
Akt o digitálních trzích byl dílem předcházejícího francouzského 
předsednictví. Definitivně posvětit se ho podařilo za toho českého.

Pokroky v přístupových jednáních
České předsednictví bude navždy spojeno i s historicky význam-
ným dnem pro západní Balkán. 19. července odstartovala přístu-
pová jednání se Severní Makedonií a Albánií. Po dlouhých letech 
čekání mohou obě kandidátské země konečně začít vyjednávat 
jednotlivé přístupové kapitoly, což je velký krok na jejich cestě do 
evropského společenství. 
Zásadní pokrok nastal i v oblasti financí. Ministři dali konečný 
souhlas s přistoupením Chorvatska do eurozóny. Společnou mě-
nou, kterou dnes používá 19 členských států, začnou Chorvaté po-
užívat od začátku příštího roku. 

Neformální Rady v Praze
Intenzivní práce politiků a diplomatů neprobíhala jen v Bruselu, 
ale i na neformálních jednáních v Praze. Na nich se otevřelo na-
příklad posílení boje proti sexuálnímu zneužívání dětí, ochrana 
přírody a  biodiverzity, digitalizace mezinárodní justiční spolu-
práce nebo posílení odolnosti demokratických institucí. Nejen 
těmito tématy se budou ministři i diplomaté na evropské úrovni 
zabývat v příštích měsících. 

MIKULÁŠ BEK, 
ministr pro evropské záležitosti

STAN V EVROPĚ - ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ
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JAK SE ŘÍDÍ UNIE: 
MINISTR SÍKELA 
VYJEDNAL PLYNOVOU 
DOHODU. PLYN 
PRO ČESKO BUDE

Pod vedením českého předsednictví se na konci července mini-
stři pro energetiku v Bruselu shodli na koordinovaném snížení 
spotřeby plynu před nadcházející zimou. Unijní mimořádná 
Rada pro energetiku, kterou svolal ministr průmyslu a obcho-
du Jozef Síkela, totiž podpořila návrh o koordinovaném snížení 
spotřeby plynu v rámci balíčku opatření s názvem Save Gas for 
a Safe Winter. Cílem tohoto balíčku je příprava zemí Evropské 
unie na nadcházející zimu v případě přerušení dodávek ruské-
ho plynu. 

„Členské státy na červencové mimořádné Radě EU pro energetiku 
ukázaly, že si v případě potřeby dokáží pomoci. Odsouhlasili jsme 
dohodu o solidaritě a jednotě, která napříč evropským kontinen-
tem pomůže zajistit dostatečné dodávky plynu pro nadcházející 
zimu. Balíček nese název Save Gas for a Safe Winter, tedy Šetřete 
plynem pro bezpečnou zimu, a to je podstatou dnes přijaté doho-
dy,“ shrnul ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodal: 
„Děkuji všem, kteří se na dnešním úspěchu podíleli a pomohli na-
lézt silný evropský kompromis.“

Cílem balíčku je zajistit dostatek plynu pro celou EU před nad-
cházející zimou s ohledem na možné přerušení dodávek z Rus-
ka. Evropská komise o dalších dodávkách zemního plynu jedná 
s Nigérií a již dojednala memoranda s Izraelem, Egyptem, Ázer-
bájdžánem nebo s Norskem. Druhou částí tohoto balíčku jsou 
vodítka zahrnující paletu opatření, která mohou členské státy 
přijmout s cílem snížit spotřebu plynu.

Navržená opatření mají zajistit dostatek dodávek plynu pro 
chráněné zákazníky, koordinovat snižování spotřeby plynu 
v domácnostech, veřejných budovách, energetice a průmyslu. 
Obsahuje výčet preventivních opatření a věnuje se mimo jiné 

i společné poptávce členských států, úsporám skrze snižování 
spotřeby v sektorech vytápění a chlazení, navrhuje tak napří-
klad snížení teploty ve veřejných budovách na 19 °C a v domác-
nostech snížení o 1 °C, ale řeší i podporu využívání alterna-
tivních zdrojů energie (uhlí, biomasa, nafta, jaderná energie) 
v průmyslu a energetice.

Hlavní částí návrhu je nařízení Rady umožňující vyhlášení 
„unijní výstrahy (Union Alert)“. Vyhlášení tohoto stupně poho-
tovosti je nezávislé na pohotovostních stupních platných podle 
nařízení o bezpečnosti dodávek plynu. Unijní výstraha spouští 
povinnost pro snižování spotřeby. Návrh nařízení stanovuje 
cíl snížit mezi letošním srpnem a koncem března 2023 spotřebu 
plynu o 15 procent ve srovnání s průměrnou spotřebou v tomto 
období za posledních 5 let.

„Musíme se podělit o bolest, oběti jsou nutné, dojednali jsme dob-
rý kompromis. EU je jednotná a solidární. Dohoda jasně ukazuje, 
že se členské země rázně postaví jakékoli snaze Ruska rozdělit EU 
použitím dodávek energie jako zbraně,“ hodnotil výsledky jed-
nání Síkela. 

STAN V EVROPĚ - ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ

„This was not a Mission Impossible! 
Ministři dosáhli politické dohody o snížení 
poptávky plynu před nadcházející zimou.“

          Twitter

https://twitter.com/EU2022_CZ/status/1551869961840254977 
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HASIČI JSOU NAPROSTO 
KLÍČOVÍ PRO CHOD 
TÉHLE ZEMĚ. UKÁZALO 
SE TO DÁVNO PŘED 
HŘENSKEM

Velmi důležitou roli sehráli hasiči i při pandemii koronaviru. 
Koordinovali provoz testovacích a očkovacích center, rozváželi 
dezinfekci nebo pomáhali v nemocnicích na covidových oddě-
leních, když stoupal počet nakažených zdravotníků.
Fungování záchranných složek je v současné době postavené 
hodně na dobrovolnících. Sami hasiči přiznávají, že bez dob-
rovolných hasičů by se při zásazích v Hřensku neobešli. Dob-
rovolní hasiči zde odvedli perfektní práci při zajišťování eva-
kuací obcí a pracech spojených s uvolňováním cest pro hasicí 
techniku. 
Do sněmovny jsem přišla s vizí sjednocení záchranného systé-
mu v České republice. Velkým problémem naší kritické infra-
struktury je, že nemá ucelenou legislativu a spadá pod různé 
úřady státní správy. Problematické je především v letní sezóně 
a při povodních zapojování vodních záchranářů, kteří jsou ve-
deni jako spolek pod Ministerstvem vnitra. Naopak třeba Hor-
ská služba spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Osobně 
bych ráda prosadila, aby byly složky kritické infrastruktury 

sjednocené pod jedním ministerstvem a  bylo zajištěno jejich 
pravidelné financování. Zároveň je nutné sjednotit, jaká práva 
a povinnosti jednotlivé složky mají. 
Jsem proto moc ráda, že můžu tuto problematiku řešit v Podvý-
boru pro integrované záchranné složky a zároveň úzce spolu-
pracuji s Ministerstvem vnitra. Máme naprostou shodu na tom, 
že si hasiči dlouhodobě zaslouží přidat. Vít Rakušan potvrdil, 
že od ledna příštího roku porostou platy hasičů o 10 procent. 
Zároveň víme, že si podporu zaslouží i ostatní záchranné slož-
ky. Aktuálně proto pracuji na udržitelném a dlouhodobém sys-
tému financování pro vodní záchranku a možnostech odchodů 
do předčasného důchodu pro záchranáře.

MICHAELA OPLTOVÁ,
poslankyně

STAN VE SNĚMOVNĚ

OCENĚNÍ REKONSTRUKCE STÁTU PUTUJE 
MINISTROVI ŠKOLSTVÍ VLADIMÍRU BALAŠOVI
Profesor Vladimír Balaš vstoupil do politiky ve velkém stylu. Na podzim se stal poslancem, začát-
kem léta ministrem školství. A teď ho Rekonstrukce státu ocenila za přípravu novely zákona o poli-
tických stranách. „Ta povede ke zprůhlednění pravidel pro financování politických stran a hnutí, a my 
tak uvidíme, kdo a kolik za nějakou tu kampaň platí,“ píše organizace o návrhu Vladimíra Balaše. 

Nedávné požáry ve Hřensku nám potvrdily, 
že bez funkčního integrovaného záchranného 
systému se neobejdeme. Policisté, hasiči, 
záchranáři, ti všichni nám každý den 
pomáhají i mimo živelné katastrofy, jako jsou 
povodně nebo požáry. 

https://www.facebook.com/RekonstrukceStatu/
https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/tiskove-zpravy/novelou-chceme-zpruhlednit-podminky-pro-financovani-politickych-stran-a-hnuti-s-odborniky-jsme-nasli-nad-navrhem-shodu
https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/tiskove-zpravy/novelou-chceme-zpruhlednit-podminky-pro-financovani-politickych-stran-a-hnuti-s-odborniky-jsme-nasli-nad-navrhem-shodu
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NADĚJE PRO LIDI 
V EXEKUCÍCH? 
EXISTUJE
V České republice se dlouhodobě potýkáme s velkým počtem 
lidí, kteří jsou v dluhové pasti. Mají vícečetné exekuce a téměř 
nulovou naději na to, že by jednoho dne mohli být mimo vliv 
a působení exekutora. 
Když na novely příslušných zákonů v minulém volebním ob-
dobí tlačil Jan Farský, nazval to exekuční pandemií. A přes to, 
že zejména jemu se některé posuny k  lepšímu podařily, stále 
nemáme vyhráno. A to ani zdaleka. 
I proto jsme v Poslanecké sněmovně již podruhé schválili mož-
nost odpuštění dluhů vůči státu. I při druhém milostivém létě, 
nutno dodat: odehrávajícím se však na podzim, musí dlužníci 
projevit aspoň základní zájem o odpuštění dluhů, a  je to tak 
správně. V čem ale jako stát, možná lépe řečeno jako společnost, 
selháváme, je v  propagaci tak užitečného “nástroje”, v  aktiv-
ním vyhledávání těch, kterých by se tato akce mohla týkat, v je-
jich motivaci. A co si budeme povídat, situace byla dovedena do 
takového stavu, ve kterém jsme nechali mnoho lidí tak dlouho, 
že už ani pomoc neočekávají, nechtějí, nevěří. Jestli je něco prů-
švih tak je to to, že si tu aktivně vytváříme společnost, která ne-
bude mít zájem podílet se na budoucnosti. Nedozírný problém. 
Do toho tu máme nezákonné exekuce. Podle odhadů jich je sta-
tisíce, přičemž jsou vedeny s vědomím exekutora i soudu, ale 
bránit se musel (a vlastně dodnes musí) dlužník sám. I v tomto 
ohledu toho hodně podnikáme, sešli jsme se se zástupci Minis-
terstva spravedlnosti a vytváříme prostor pro debatu s odbor-
nou veřejností, která hlásí jak to vypadá v terénu, v regionech. 

Jistě se ptáte na systémové řešení problému. To pomalu přichá-
zí, respektive, pokud to nepokazíme, mohlo by přijít a pomoct 
opravdu efektivně. Novela insolvenčního zákona. Oddlužení tr-
vající jen 3 roky, snižovat bariéry pro vstup do něj. Bude to velký 
politický boj, to přiznávám. Ale za STAN víme, co přesně chceme. 

BARBORA URBANOVÁ,
poslankyně

STAN VE SNĚMOVNĚ

ŠANCE PRO REGIONÁLNÍ PRODUKCI
Zkracování dodavatelských řetězců a spotřeba lokální produkce - téma, o kterém je již dlouho diskutuje, ale praxe je trochu jiná. Zá-
kladní zeleninu jako je cibule, zelí nebo brambory, máme podle největšího tuzemského pěstitele od dubna do října dostatek. Rovněž 
můžeme mluvit o soběstačnosti v zásobování vejci či mlékem. Problémem je však cena, která je pro tuzemského spotřebitele mnohdy 
rozhodujícím kritériem. Právě proto je na tomto problému třeba systematicky pracovat a najít schůdnou cestu pro všechny strany.
Jedním z řešení je zkrátit dodavatelské řetězce a nabídnout konzumentovi kvalitní regionální potravinu. To je také součást našeho 
programu v rámci rozvoje venkova a podpory zemědělství. A má už hmatatelné výstupy: S projektem „Od vidlí na vidličku“ jsme za-
čali na podzim konkrétně v Olomouckém kraji. Podstatou je vytvořit síť producentů, zpracovatelů a škol a těm nabídnout potraviny 
z lokální produkce. Ve spolupráci s členy Místní akční skupiny (MAS) Šumperský venkov jsme propojili síť těchto aktérů a od září již 
začne zásobování škol regionálními potravinami. Další etapa projektu se začíná rozjíždět v MAS Hustopečsko. Dále bychom chtěli 
jednat se zástupci prodejen typu COOP či Hruška a motivovat je ke zřízení koutků s regionálními potravinami tak, jak to vidíme např. 
v Rakousku či Německu.
Na sociálních sítích občas vidíme nabídky regionálních potravin, ale ta je značně roztříštěná. Stálo by za zvážení, zda nevyužít sílu 
sociálních sítí a nevytvořit centrální portál s nabídkou regionálních potravin: Jedu tam a tam, kde tu nabízejí lokální vajíčka nebo 
zeleninu? To by mohl být úkol pro Ministerstvo zemědělství.

Jana Krutáková
poslankyně



Z KOMORY ANEB JAK ŽIJEME VE SNĚMOVNĚ

Ondřej Lochman: 
„V druhém prázdninovém týdnu jsem dostal příležitost účastnit se 
EU Youth Conference, která byla pořádána ku příležitosti předsed-
nictví České republiky Radě EU.  Je pro mě velmi důležité si ně-
kolikrát do roka najít čas pro debatu s mladými lidmi, a povídat si  
o jejich problémech, názorech a přesvědčeních.“ 

Barbora Urbanová: 
„Dneska inspirativní schůzka s Alanem Wardlem z organizace, 
která sdružuje členy parlamentů, kteří věří v narovnání práv 
pro LGBTQ+ komunitu. Mluvili jsme hlavně o tom, jak je  
v politice důležité hodnoty, za kterými stojíme, nahlas říkat. ”
                               Twitter

Jan Berki: 
„Manželství pro všechny? Podporuji. Letos bylo pro mě důležité 
se zúčastnit i průvodu @praguepride, i když se mezi davy 
necítím úplně OK. Podstatou manželství je láska, úcta a veřejný 
závazek k druhému – ne rozdílnost pohlaví. Btw. že jsem byl 
v barvách @STANcz, je snad i vidět.“ 

Twitter
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Facebook

Michaela Opltová: 
„Setkání s vodními záchranáři na Hracholuské přehradě 
Děkuji za pozvání a příjemnou debatu hlavně o problematice 
financování. Na jeho proměně budu spolupracovat s Asociace 
krajů České republiky. Je nutné pracovat na systémovém 
řešení ”                               Facebook

https://twitter.com/BaraUrbanova/status/1557308825291689987
https://twitter.com/praguepride/
https://twitter.com/STANcz/
https://twitter.com/BerkiJan/status/1558482512338362369
https://www.facebook.com/ondrejlochmanstarosta/photos/pcb.3389276461286870/3389276381286878 
https://www.facebook.com/opltovamichaela/photos/pcb.5009619232498787/5009610175833026/ 
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HNUTÍ STAN

CO SE STANEM DÁL 
A JSOU DŮVODY 
PROČ HO VOLIT?
Hodně teď diskutuju na sítích o tom, co se ve STANu děje a co by 
se s ním mělo dít dál. Přišla mi taky výzva „Jmenujte alespoň 3 
důvody, proč bych měl volit STAN…!?“ Měl jsem zrovna chvilku 
času cestou vlakem do Prahy, a tak jsem se trochu rozepsal. Na-
konec se mi zdálo, že bych se o tu odpověď mohl podělit i s více 
potenciálními tazateli…

Obecně si asi člověk vybírá svého favorita pro volby podle pro-
gramu či směřování, podle míry věrohodnosti toho programu, 
podle osobností s tou stranou spojených a - nic si nenalhávejme 
- podle toho, jak má zvládnuté PR.
Tak tedy STAN je mi programově nejbližší proto, že vzešel zdo-
la, z malých obcí, měst a regionů a tedy citlivěji vnímá skutečné 
trable a bolesti občanů a míň lpí na ideologických dogmatech. Je 
mi sympatická i snaha důsledněji aplikovat princip subsidiarity, 
tedy přenést rozhodování co nejblíže místu, o kterém se rozho-
duje, a dát nižším úrovním dostatek zdrojů a pravomocí. 
Ty kořeny zapuštěné hlouběji a blíž k jednotlivým konkrétním 
místům mimo velká centra pak dávají STANu do vínku větší cit-
livost a ochotu ba i schopnost řešit rozumně palčivé místní soci-
ální problémy jako je bydlení, školky a školy, péče o seniory atd. 
A tím, jak STAN vyrostl už i do politiky celostátní, nastavil si 
správně (z mého pohledu) i kompas pro místo Česka ve světě. 
Bez nejmenší pochybnosti podporuje a prosazuje naše ukotvení 
na Západě, v NATO a EU včetně závazků z toho plynoucích. 
A nachází postupně už i svoje místo na škále konzervatismus - 
liberalismus, kde vstřebává trendy 21. století v oblasti lidských 
práv, práv menšin, ochrany životního prostředí, genderové otáz-
ky atd., aniž by se stal agresivně progresivistickým spolkem. 
Takže důvod č. 1 – program moderní umírněně liberální strany 
21. století.

Ten program vzniká v odborných komisích (jedné jsem sám 
členem, a to právo má každý člen či příznivec) a programových 
radách (jako náměstek ministra jsem členem té “své”, tedy za-
hraniční) a pak je stvrzen na programové konferenci. To je ja-
kýsi institucionální rámec. A z něj se odvozuje to, že ten, kdo ten 
program tvoří, formuluje, debatuje o něm, tak ho taky považuje 
za svůj, věří mu a je ochoten a schopen ho prosazovat a obha-
jovat. 
Tedy důvod č. 2 – věrohodnost. Program vytvořený v debatách 
a konferencích členů a příznivců a nikoli v kanceláři PR týmu 
podle toho, co se bude líbit a dobře vypadat.

A ten program má taky svoje tváře. Ano, o některé v poslední 
době STAN přišel, ale pořád jiné má. Pro mě je to pořád přede-
vším Vítek Rakušan, kterého jsem nějak náhodně objevil před 
cca 10 lety na radnici v Kolíně a od té doby ho s narůstajícím 
nadšením sleduju. Teď schytal pár tvrdých ran, ale on i STAN 
ukazují, že to s tou změnou politické kultury myslí(me) opravdu 
vážně. Bohužel občas je to až právě Vítek, kdo musí udělat ten 

MARTIN DVOŘÁK, 
člen celostátního výboru hnutí STAN

krok, který to prokáže, zareaguje správně na chyby uvnitř svých 
řad. Ale reaguje tak, jak politická strana reagovat v dané situaci 
musí, chce-li být stranou uvěřitelnou a demokratickou. 
Ale nemáme jen Vítka. Jako silná osobnost se stále víc ukazuje 
ministr Jozef Síkela, který se nastalou energetickou krizí pere 
opravdu ukázkově. Mám možnost občas zaskakovat za ministra 
zahraničí na vládě a můžu potvrdit, že on je tam často skuteč-
ným lídrem, tím, kdo navrhuje a přináší řešení více než zapekli-
tých momentů (a že jich tahle vláda musí řešit opravdu hodně!). 
Poslední ukázkou budiž vyjednaná dohoda na úsporách ply-
nu, kterou ministr Síkela dojednal na Radě ministrů, a jejímuž 
schválení v tak krátkém čase prakticky nikdo nevěřil.
Dalším, s kým bych se nebál do žádné bouřky, je určitě Mikuláš 
Bek. Nejen proto, s jakou zdánlivou lehkostí zvládá svůj post v prů-
běhu našeho předsednictví v Radě EU, ale i pro ten ohromný roz-
hled a rozvážnost, která z něj sálá při debatě o čemkoli jiném. 
A za nimi už rostou další zajímavé typy. Doporučím Vaší pozor-
nosti jména jako Ondřej Lochman, Barbora Urbanová, Lukáš 
Vlček, Petra Pecková… To je, jak věřím, budoucnost nejen STA-
Nu, ale celé české politiky.
A to je důvod č. 3 – velký rezervoár kvalitních a erudovaných 
osobností, které se paradoxně často až v nastalé krizi objevují 
jako schopné krizi překonat. 

Ten čtvrtý bod, tedy marketing a PR, se holt ještě musíme tro-
chu doučit. Ale i tak nemám ani po přestálých bouřkách a výky-
vech co měnit na své volbě hnutí STAN jako té politické forma-
ce, která mi na moje otázky z politiky nabízí nejvíc odpovědí, 
které chci slyšet.
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HNUTÍ STAN

MODERNÍ A CHYTRÁ 
ŘEŠENÍ PRO OBEC

„Dnes tolik užívaný termín smart city má pro nás ve Slavičí-
ně širší význam. Nechápeme ho pouze jako využití moderních 
technologií. Být smart pro mě znamená spravovat obec moder-
ně, efektivně, chytře. Tedy vlastně tak, jak to dělá každý dobrý 
starosta nebo starostka. Technologie jsou jen užitečný nástroj, 
ne cíl. Cílem je moderní, příjemný, udržitelný život v  našem 
městě,“ říká Tomáš Chmela, který v čele města Slavičín ve Zlín-
ském kraji stojí od roku 2018.

Slavičín, podobně jako řada dalších měst a obcí, dlouhodobě 
trpí odchodem mladých vzdělaných lidí. Po celé republice pů-
sobí deset zubařů a třicet lékařů do 40 let původem ze Slavičína, 
v samotném městě přitom zubař i lékař dlouho chyběli. Místní 
firmy mají nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. „Právě 
tohle je moje největší motivace, proč udělat ze Slavičína chytré 
město – změnit ho v atraktivní místo pro život i pro mladší ge-
nerace, držet krok s velkými městy,“ říká starosta Chmela.

Strategie Chytrý Slavičín nestojí na drobnostech, jako jsou chy-
trá lavička, chytrý odpadkový koš nebo nabíječka. „Máme am-
bice řešit komplexnější projekty,“ dodává Chmela.

“Cirkula“ pomáhá šetří peníze i přírodní zdroje 
Tím největším je bezpochyby energetické centrum pracovně 
nazvané Cirkula. Vzniklo přestavbou staré uhelné kotelny na 
spalování biomasy. Dnes zásobuje teplem domovy dvou a půl 
tisíc lidí, tedy více než třetiny slavičínské populace. Tím to však 
rozhodně neskončilo:
už nyní jde asi o jediný projekt v ČR, který bude využívat všech-
ny obnovitelné zdroje energie. V areálu Cirkuly se v kogene-
račních jednotkách vyrábí také elektřina, letos instalovaná 
tepelná čerpadla pomáhají využívat energii z rozdílných teplot 
vzduchu a ještě v tomto roce se chystá osazení všech střech are-
álu solárními panely, které budou sloužit k ohřevu vody a v létě 
tak nahradí spalování biomasy. „Rád bych ještě adaptoval starý
komín, který je součástí areálu, na využití větrné energie. Pak 
bychom byli energeticky soběstační a skutečně využívali veš-
keré dostupné obnovitelné zdroje,“ plánuje starosta Chmela.

Název areálu Cirkula neodkazuje jen k oběhu ohřívané vody, ale 
také k oběhu odpadů a surovin a k cirkulární ekonomice obecně. 

Jeho součástí je také sběrný dvůr a tzv. re-use centrum, které po-
máhá vracet zdánlivě nepotřebně věci zpátky do užití. Dešťová 
voda ze střech se shromažďuje v nádržích, jež budou brzy k dis-
pozici majitelům nedalekých zahrádek k  zalévání. Druhotně 
zpracovaný demoliční odpad z areálu zase posloužil při terén-
ních úpravách v projektu Cirkula. V areálu Cirkuly vzniká i pro-
jekt moderního víceúrovňového sběrného dvora, který bude 
mimo jiné využívat stávající digitální váhu na vážení biomasy. 
To má také přinést kompletní digitalizaci sběrného dvora.

„Snažím se, aby každý náš krok měl vnitřní logiku, aby byl 
efektivní, ospravedlnil náklady. Takže třeba náš „chytrý od-
padkový koš“ není nějaká technologická libůstka. Má v sobě lis,
odpad slisuje a my máme spočítané, že díky tomu ušetříme na 
svozu,“ vysvětluje Tomáš Chmela svou filosofii, že chytrá řeše-
ní se musí vyplatit, mimo jiné proto, aby je radnice
dokázala obhájit před spoluobčany.

Podrobněji o tom, jak mohou v obcích vypadat chytrá řešení, si 
přečtěte zde. 

TOMÁŠ CHMELA, 
starosta Slavičína

Technologie jsou užitečný nástroj, ne cíl. 
Cílem je moderní, příjemný, udržitelný život

v našem městě.“ 

https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/komentare/moderni-a-chytra-reseni-pro-obec
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KANDIDÁTI HNUTÍ STAN DO SENÁTU

SEZNAMTE SE S NAŠIMI KANDIDÁTY DO SENÁTU:

Jan Horník
1 - Karlovy Vary

Václav Chaloupek Jiří Šimánek
7 - Plzeň město 13 - Tábor

Dana Kracíková 

Renata Chmelová Jiří Růžička

Petr Holeček

22 - Praha 10 25 - Praha 6

28 - Mělník 37 - Jičín

Luděk Jeništa Drago Sukalovský
40 - Kutná Hora 49 - Blansko

Radomír Pavlíček
55 - Brno - město

Michal Malacka Patrik Hujdus

Rudolf Seifert

61 - Olomouc 70 - Ostrava - město

76 - Kroměříž

Antonín Kuchař
79 - Hodonín
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Medailonky kandidátů si můžete přečíst zde.

https://www.starostove-nezavisli.cz/volby/senatni-volby-2022?fbclid=IwAR1zEKkFGaFS7uqZsCGSV7xhHLEWC9tc5ytAiN21NWg2JSfPImqcN2Gbe-A
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HNUTÍ STAN A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1000 A 1 CESTA PRO KRAJINU: OBNOVA 
POLNÍCH CEST MÁ SMYSL V BOJI PROTI SUCHU

Suchem trpí celá střední Evropa. A  přestože 
na tom v porovnání se sousedním Německem 
nebo severní Itálií není Česko tak špatně, kvůli 
dlouhodobému nedostatku srážek se od začát-
ku léta celé území tuzemska vysušuje. Jedním 
z  řešení, jak změně klimatu zdárně čelit, je 
udržování vody v krajině prostřednictvím pro-
tierozních pásů a  stromořadí. A  proto se více 
než stovka starostů spojila do projektu 1000 a 1 
cesta pro krajinu, který chce zefektivnit boj se 
suchem na obecní úrovni. Jak už název napoví-
dá, Starostové si nedali za cíl nic menšího, než 
obnovit alespoň tisíc cest mezi rozlehlými lány. 

„Obnova polních cest je jedním z nejjednoduš-
ších nástrojů obcí, jak podpořit udržitelnost 
vody v  krajině. Tyto cesty jsou zachyceny ve 
starých mapách a často zůstaly ve vlastnictví 
obce. Dnes jsou většinou zorány a jsou součástí 
velkých zemědělských půdních bloků,” uvádí 
autor projektu obnovy polních cest Pavel Čížek.

A  jak na to? „Je poměrně snadné takové ces-
ty znovu obnovit, čímž se rozdělí velká pole. 
Kolem těchto cest je následně možné vytvořit 
zatravněné protierozní pásy, osadit je alejemi 
a často jsou vhodné pro vedení cyklostezek či 
pěších turistických cest. Běžná údržba všech 
krajinotvorných a protierozních opatření není 
pro obec nijak náročná a často ji lze zajišťovat 
i ve spolupráci se zemědělci,“ popisuje Čížek.

To, že nejde o nijak náročnou záležitost potvr-
zuje i  starostka pražského Slivence Jana Pla-
mínková, kde se dosud dočkalo obnovy sedm 
cest. „Jednoduše jsme je vytýčili, vybrali firmu 
a obnovili je. Jsou to vesměs normální mlatové 
polní cesty, obyčejné, ale funkční. Plánujeme 
ještě tři cesty, z toho dvě by měl vybudovat sou-
kromý investor a jednu městská část,” shrnuje 
Plamínková. Podle jejích slov vytyčení stezek 
uvítali i  místní, kteří staronové trasy ocenili 
především během pandemie covidu-19. 

O spokojenosti obyvatel mluví i poslanec a sta-
rosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman. „Sa-
motná obnova cest se setkala s takřka výhradně 
pozitivní odezvou a cesty se brzy staly cílem pro-
cházek, místem, kam se jdou sportovci proběh-
nout či projet na kole. I když musím poznamenat, 
že to chtělo svůj čas – zprvu byly cesty hrbolaté 
a místní nám je museli pomoct prošlapat.“ Více informací o projektu si můžete přečíst zde. 

https://stanprotisuchu.cz
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HNUTÍ STAN

NA MMR PRACUJEME PRO OBCE A REGIONY!

Národní dotace řešíme od našeho příchodu na ministerstvo, 
aktuálně se podařilo dostat do návrhu změny státního rozpoč-
tu dalších 1,2 miliardy korun pro projekty náhradníků v Pro-
gramu rozvoje regionů 2022. Pokud novela státního rozpočtu 
projde v září v poslanecké sněmovně, budou finance na místní 
komunikace, veřejné budovy i místa aktivního a pasivního od-
počinku. Kromě navýšení prostředků pro letošní rok připravu-
jeme změny pro rok 2023. Půjde o změny dvojího typu, jednak 
procesní a jednak věcného zaměření dotačního programu.
Formalismus je třeba odbourat a nastavit proces chytře, trans-
parentně a  jednoduše, což pomůže obcím jakožto žadatelům 
i ministerstvu jako poskytovateli dotace. Není možné podporo-
vat všechno, proto se zaměřujeme na témata, jež nejsou podpo-
rována i u jiných poskytovatelů, tedy místní komunikace a ve-
řejné budovy, to bude linka pro příští období.
Zvýhodníme žadatele, kteří žádají opakovaně a byli dříve ne-
úspěšní. Obce v hospodářsky a sociálně ohrožených územích 
(HSOÚ) a v regionech v transformaci budou rovněž upřednost-
něny při hodnocení. Náš stát bude tak silný jako jeho nejslabší 
článek, nejslabší region.
Integrovaný regionální operační program jsme přebrali v po-
sledních fázích před jeho vyhlášením, příprava programu trvá 
více než dva roky, je to mnoho vyjednávání s územními part-
nery, složité kompromisy a složité podmínky. Co šlo, posunuli 

Ani uprostřed léta nezahálíme a čas na 
Ministerstvu pro místní rozvoj netrávíme 
jako okurkovou sezónu. Nedávno byly 
vyhlášeny první výzvy IROPu, pracujeme 
na inovacích v národních dotačních 
titulech, české předsednictví EU je 
v plném proudu.

jsme už nyní směrem ke vstřícnosti k rozvoji regionů a kohezní 
politice. Při dalších revizích programu budeme tlačit na vyšší 
podporu ohrožených území. Jsme připraveni s partnery v úze-
mí diskutovat a případně upravovat specifická kritéria, aby byly 
dotace směřovány tam, kde jsou nejvíce potřeba. V oblasti Komu-
nitně vedeného místního rozvoje (CLLD), kde se realizuje velké 
množství malých projektů prostřednictvím místních akčních 
skupin, budeme s partnery dále diskutovat možná zjednodušení 
a změkčení specifických kritérií pro tyto projekty.
K létu patří i Vesnice roku, tradiční soutěž, která ukazuje krá-
sy našeho venkova a inspiruje mnoho z naších kolegů ve všech 
krajích ČR. Když přijíždím na krajské slavnosti, setkávám se 
s mnohými z Vás, se starosty a regionálními politiky, kteří pra-
cují roky pro své obce, pro komunitu, čestně a tvrdě, bez boč-
ních úmyslů. Toho si cením a je to právě to, na čem musíme sta-
vět dále, na práci starostek a starostů, hejtmanky a hejtmanů 
v regionech. Jsme jako komunální a regionální politici lidem 
blízko, STAN byl lidem vždycky blízko a pracoval pro ně a řešil 
jejich problémy napřímo a s rozhodností, stabilitou a selským 
rozumem. Ať se nám to zase daří dále! 
Neváhejte se na mě nebo mého tajemníka, nejmladšího sta-
rostu, Toma Pavelku obrátit, rádi Vám pomůžeme a uslyšíme 
Váš pohled na oblasti, kterými se na MMR zabýváme.

Ing. Radim Sršeň, Ph. D.
náměstek ministra pro místní rozvoj

Když přijíždím na krajské slavnosti, 
setkávám se s mnohými z Vás, se starosty 

a regionálními politiky, kteří pracují roky pro 
své obce, pro komunitu, čestně a tvrdě, bez 
bočních úmyslů. Toho si cením a je to právě 

to, na čem musíme stavět dále, na práci 
starostek a starostů, hejtmanky a hejtmanů 

v regionech. 
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mSTAN

STUDIJNÍ CESTA mSTANU 
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Pondělí 4. července bylo ve znamení postupného nabí-
rání účastníků a cesty přes Německo, kterou nám Ra-
dim Sršeň krátil vyprávěním o EU. Na ubytování jsme 
dorazili ve večerních hodinách. V  úterý nás čekala 
hlavní část programu. Dopoledne bylo věnováno poli-
tickému poznávání, a tak hned po snídani naše kroky 
vedly do budovy Evropského parlamentu, kde jsme si 
nejprve krátce prohlédli budovu, abychom následně 
z tribuny mohli sledovat zasedání EP.
Nakonec přišla na řadu slíbená beseda s  europoslan-
cem. Pan poslanec Polčák se bohužel nakonec musel ze 
setkání omluvit, a tak nás přivítal pan poslanec Pospíšil. 
Předmětem besedy bylo zejména fungování evropských 
institucí, následované některými aktuálně diskutova-
nými politikami. Odpoledne pak bylo zasvěceno pozná-
vání bohaté alsaské kultury a historie. Nejprve jsme se 
prostřednictvím městečka Riquewihr seznámili s ven-
kovem, abychom večer svou znalost rozšířili i o měst-
ské prostředí v podání Štrasburku. Ve středu dopoledne 
jsme pokračovali v prohlídce Štrasburku, tentokrát však 
z paluby lodi brázdící místní plavební kanály.

Martin Urbanec
předseda Jihočeské krajské rady mSTAN

Naše kroky vedly do budovy Evropského 
parlamentu, kde jsme si krátce prohlédli budovu, 

abychom následně z tribuny mohli sledovat
zasedání EP.

Nakonec přišla na řadu slíbená beseda s 
europoslancem Pospíšilem, se kterým jsme probírali 

zejména fungování evropských institucí. 

Mezi 4. a 6. červencem se členové 
mSTAN na pozvání europoslance 
Stanislava Polčáka zúčastnili 
studijní cesty do Evropského 
parlamentu ve Štrasburku. Mimo 
členů mSTAN se výprava skládala 
ze zástupců STAN, SMS a dalších, 
a tak bylo osazenstvo velmi 
rozmanité, nabízející řadu možností 
k obohacující výměně zkušeností 
a názorů. Organizaci cesty a téměř 
mateřskou péči o účastníky pak 
zajistilo osvědčené duo ve složení 
Radim Sršeň a Tomáš Pavelka.



STAN NA SÍTÍCH

Jozef Síkela (26. 7. 2022) 
Na dnešní mimořádné radě EU pro energetiku jsme jasně 

ukázali, že když je to potřeba, dokážeme si navzájem pomoci. 
Odsouhlasili jsme dohodu o solidaritě, která našim občanům 
pomůže zajistit bezpečnou zimu. Děkuji všem, co se na tomto 

úspěchu podíleli v čele s týmem @CZECHIAinEU.

Hnutí STAN (2. 8. 2022)
Profesor @VladimirBalas vstoupil do politiky ve velkém 

stylu. Na podzim se stal poslancem, začátkem léta ministrem 
školství. A teď ho @RekonstrukceCZ ocenila za přípravu 

novely zákona o politických stranách.

Hnutí STAN (2. 8. 2022)
Lidé se nemusí bát. @JozefSikela má pro všechny  

dobrou zprávu: první část příspěvku na elektřinu a plyn 
dostanou začátkem října, druhou část nejpozději  

na začátku příštího roku.

Vít Rakušan (4. 8. 2022)
Od ledna příštího roku stoupnou platy hasičů a policistů na 

tarifech o 10 %. Je na tom dohoda vlády.

Mikuláš Bek (3. 8. 2022)
První měsíc našeho předsednictví máme úspěšně za sebou.

Pavla Pivoňka Vaňková (2. 8. 2022)
Další on-line formulář spuštěn   Od dnešního dne lze žádat 

o rodičovský příspěvek či změnu jeho čerpání přes web MPSV. 
A digitalizace bude pokračovat! 

Zahájena je i diskuse o zvýšení rodičovského příspěvku a jeho 
pravidelné valorizaci.

Marek Hilšer (3. 8. 2022)
Neschvaluji ústavní zakotvení manželství jako svazku  

jen muže a ženy. Je to zlomyslnost a omezení práv 
zaručovaných Listinou základních práv a svobod. Ta totiž 

chrání soukromí a rodinný život. Nikdo nemá právo určovat 
JAKÉ soukromí a JAKÝ rodinný život.

Marek Hilšer (13. 8. 2022)
Mám radost, že jsem mohl být při tom, když český  

Senát včera jednomyslně schválil vstup Švédska a Finska  
do NATO. I když ještě není ratifikace u konce, hned jsem se 

cítil o něco bezpečněji.
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Martin Exner (9. 8. 2022)
Naše národní tragédie je, že 29 % a 12 % voličů věří dvěma 

arcilhářům, že lžou úplně všichni ostatní.

Vladimír Balaš (17. 8. 2022)
Děkuji kolegům z vlády za schválení zákona o pedagogických 
pracovnících. Posiluje roli ředitelů škol, podporuje začínající 

učitele a garantuje platy pedagogů na 130 % průměrné 
mzdy. Návrh tak naplňuje hned několik bodů z programového 

prohlášení vlády.
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

V rámci iniciativy našeho poslaneckého klubu s názvem STAN pomáhá je každý měsíc 
vybrána jedna organizace, která vykonává charitativní, neziskovou, dobročinnou činnost.

První podpořenou akcí byla v dubnu celostátní sbírka pro po-
travinové banky, kterou zaštítila místopředsedkyně sněmovny 
Věra Kovářová.
V měsíci květnu zamířila podpora do Jihočeského kraje a na 
popud poslankyně Pavly Pivoňky Vaňkové bylo vybráno Autis 
Centrum v Českých Budějovicích, které pomáhá s péčí rodinám 
dětí s autismem a podporuje je v jejich aktivitách i možnostech 
zařadit se do „běžného“ života.
A konečně v měsíci červnu putovala podpora do našeho kraje, 
a to do Mobilního hospice Strom života z Nového Jičína.
Vybralo se úžasných 28 000 Kč, a to je možné, že některé plat-
by nebyly do iniciativy zaevidovány, protože nebyly označeny 
heslem „STAN pomáhá“. Michaela Šebelová, která zná služby 
poskytované touto organizací i z pozice starostky obce a která ji 
pro podporu doporučila, uvedla: „Je skvělé, že kromě poslanců 
se zapojili také členové a registrovaní příznivci moravskoslez-
ské organizace STAN, za což ještě jednou moc děkujeme.“
V srpnu naše poslankyně a místopředsedkyně hnutí Michaela 
Šebelová Mobilní hospic Strom života osobně navštívila spo-
lečně s  krajským tajemníkem Ladislavem Honuskem. Celou 
novojičínskou základnou je provedla milá fundraiserka Aneta 
Gerlová. Oba byli velmi překvapeni, jak se organizace v posled-
ních letech rozrostla, co se týče poboček, počtu pracovníků i na-
bídky služeb.
Prioritně poskytují specializovanou paliativní péči, a to jak do-
spělým, tak dětským pacientům, a umožňují jim tak být i v ter-
minálním stádiu nemoci tam, kde se cítí nejlépe, doma.
Dále nabízí terénní odlehčovací službu a odborné sociální po-
radenství.
Pro děti a studenty nabízí v rámci činnosti Poradny pro peču-
jící a pozůstalé Stromu života preventivně-osvětové programy. 
První z programů, „Nemocnice na kolech“, probíhá v budově 
mobilního hospice. Děti se při něm v pohádkovém sklepení hra-
vou formou seznamují s hospicovou péčí. S druhým výukovým 
programem, „Co teď a co potom“, navštěvují základní a mateř-
ské školy. Seznamují žáky a studenty s tématem zdraví/nemoci, 
koloběhu života, stáří a také umírání. 
A v neposlední řadě pozůstalým rodinám pomáhají zvládnout 
zármutek, pro pozůstalé děti zde provozují také klub Strome-
ček.
Při návštěvě proběhla mezi zúčastněnými také diskuse o dal-
ších možnostech budoucí spolupráce s touto organizací, hlavně 
k rozšíření povědomí o službách těchto Andělů Stromu života 
mezi starosty obcí, ředitele škol a širokou veřejnost. Je velmi 
důležité o  tématu smrti hovořit a  nevytvářet z  něj tabu. Bo-
hužel, jak zmínila paní Gerlová, v naší společnosti je zvykem 
uzavírat smrt do ústavů, a přitom by většina z nás ráda konec 
života strávila doma. Proto je důležité, aby služby mobilního 

hospice mohlo využívat co nejvíce pacientů, kteří je potřebují.
 Prohlídka byla zakončena nákupem v místním dárkovém ob-
chůdku Srdcovka, který vznikl na podporu činnosti hospice. 
Jeho návštěvu lze vřele doporučit, jistě zde najdete něco, co Vás 
potěší.
Pokud máte Nový Jičín z ruky, ale chtěli byste se k podpoře pro 
Mobilní hospic Strom života ještě připojit, finanční dary může-
te zasílat na účet 3925391369/0800, VS 222.
„Všem potenciálním dárcům předem děkuji a  hlavně děkuji 
těmto Andělům za jejich neuvěřitelně náročnou práci,“ uzavírá 
poděkováním článek poslankyně Michaela Šebelová.

V ČERVNU INICIATIVA STAN POMÁHÁ 
PODPOŘILA MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA

MICHAELA ŠEBELOVÁ,
poslankyně



CHCEME USNADNIT PŘÍSTUP 
K INFORMACÍM O POLOSTÁTNÍCH 
FIRMÁCH. PLNÍME TAK SLIB VĚTŠÍ 
TRANSPARENTNOSTI

Poslanecká sněmovna projednala novelu zákona o  svo-
bodném přístupu k  informacím. Návrh, který předložilo 
ministerstvo vnitra, rozšiřuje působnost zákona i na po-
lostátní firmy, které jsou podle evropského práva považo-
vány za veřejné subjekty. Nová úprava zákona se týká roz-
šíření okruhu povinných subjektů o  veřejné podniky, což 
jsou státem nebo samosprávou ovládané podniky činné 
v odvětvích, jako je energetika či doprava. Vymezuje také 
poskytování tzv. dynamických dat a licenční smlouvu a vý-
hradní dohody o poskytování informací. Mimo to se týká 
i opatření k ochraně před zneužíváním práva na informace 
nebo zřízení centrálního registru výročních zpráv. Jedná 
se o krok směrem k transparentnosti a veřejné kontrole, 
kterým vládní koalice dodržuje svůj slib voličům. 
„Domnívám se, že předložený návrh je vyvážený z hledis-
ka ochrany práva na informace i ochrany před jeho zne-
užíváním a  reaguje i  na zhoršenou bezpečnostní situaci 
a s  tím spojenou potřebu větší ochrany některých infor-
mací veřejného sektoru,” uvedl ministr vnitra a předseda 
hnutí STAN Vít Rakušan. 

STARÁME SE

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

Zadavatel / Zpracovatel: STAN

ČLENOVÉ NEFORMÁLNÍ 
PARLAMENTNÍ SKUPINY PŘÁTEL 
DEMOKRATICKÉ BARMY/
MYANMY ODSUZUJÍ POPRAVY 
POLITICKÝCH ODPŮRCŮ 
TAMNÍHO VOJENSKÉHO REŽIMU

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA WWW.STARAME.SE

V brzkých ranních hodinách 25. července jsme se dozvě-
děli, že nelegitimní barmská vojenská junta popravila čtyři 
osoby, přičemž ve dvou případech šlo o významné prode-
mokratické aktivisty. Oba se věnovali politické činnosti 
ve prospěch barmského lidu, který byl vojenským pučem 
dne 1. února 2021 zbaven svých práv na demokratickou 
vládu. Od té doby je barmský lid utlačován, zastrašován 
a odpůrci vojenského režimu jsou i za poklidný odpor věz-
něni či zabíjeni.
„Pevně věříme, že v Barmě/Myanmě dojde ke klidnému 
předání moci, a to politické reprezentaci, která byla řádně 
a demokraticky zvolena ve všeobecných volbách v listo-
padu 2020. Domníváme se, že Česká republika by měla 
zcela naplno podpořit barmské demokratické hnutí a za-
sadit se o co nejtvrdší sankce vůči současnému uzurpá-
torskému režimu,” uvedli členové skupiny za hnutí STAN 
Josef Flek, Jarmila Levko a Martin Hájek. 

Prostřednictvím úsporného tarifu a odpuštění poplatků 
za obnovitelné zdroje energie pomůžeme domácnostem 
bez ohledu na to, jestli používají elektřinu, plyn, nebo jest-
li topí prostřednictvím domácích kotelen či centrálních 
tepláren. Pomoc bude vyplacena na dvakrát. První, nižší 
částky uvidí domácnosti na svých vyúčtováních na začát-
ku topné sezony, druhá, masivnější finanční pomoc bude 
následovat uprostřed topné sezony od 1. února, přičemž 
ta zohlední i případné změny ve způsobu vytápění domác-
ností (a tudíž ve spotřebě), k nimž v mezidobí došlo. 
„S vysokými cenami energií letos pomůžeme každé do-
mácnosti bez ohledu na to, jestli využívají plyn, elektřinu 
nebo jiná paliva. Zvolíme řešení, které bude administra-
tivně nejjednodušší a zajistí pomoc všem,” sdělil ministr 
průmyslu a obchodu Jozef Síkela. 

DOMÁCNOSTEM POMŮŽEME 
S ROSTOUCÍMI CENAMI ENERGIÍ

http://facebook.com/starostove



