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Staňte se super
dobrovolníkem!
Vážené příznivkyně, vážení příznivci,
kampaň do říjnových parlamentních voleb
odstartovala. Nám se teď bude hodit
každá ruka. Přidejte se k nám a pomozte
dovést koalici Pirátů a Starostů k vítězství
v možná nejdůležitějších volbách v historii
České republiky. V případě zájmu vyplňte
svoje kontaktní údaje na
http://bit.ly/PridejSeKnam.
Zapojit se můžete celou škálou možností
– od distribuce letáků, vyvěšení plachet,
rozdávání koaličních novin, až po pomoc v
kontaktní kampani.
Pojďte s námi změnit budoucnost
naší země!
#nechtenastospravit
Děkujeme za Vaši podporu!

VRAŤME ZEMI
BUDOUCNOST:

ZAHÁJILI JSME KAMPAŇ
DO SNĚMOVNÍCH VOLEB
Chceme vyvést Česko z krize,
modernizovat ekonomiku i zdravotnictví
či zajistit dostupnější bydlení

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

Zadavatel: Piráti a Starostové / Zpracovatel: STAN

Koalice Pirátů a Starostů oficiálně zahájila
v úterý 18. května kampaň do sněmovních
voleb. Do těch jde s heslem „Vraťme zemi
budoucnost“. Během tiskové konference
vystoupilo všech 14 krajských lídrů, kteří
představili společné programové priority.
Mezi ně patří vyvedení země z krize, modernizace ekonomiky i podpora podnikání
či inovací, férové daně, dostupné zdravotnictví, školství pro 21. století, průhledné
fungování států bez korupce nebo ochrana
naší krajiny a pitné vody. Akci u pražského
Rudolfina moderovali předseda Pirátů
Ivan Bartoš s předsedou Starostů Vítem Rakušanem.

„Poslední těžký rok v pandemii krizi Česka
ještě prohloubil a naplno ukázal, co naši
zemi trápí. Pokračující klientelismus, chaos
v řízení státu, absence dlouhodobého plánu, neschopnost státu vyrovnat se s krizovými situacemi. To a mnohé další chceme
řešit. Připravili jsme proto volební program,
který vrátí naši zemi budoucnost a uděláme
maximum pro jeho realizaci,“ uvedl Ivan
Bartoš hned na úvod. „Náš plán stojí na jednoduchých principech, na efektivním moderním státu, svobodách jednotlivců, ohleduplnosti k těm, kteří neměli v životě dost
štěstí a na dlouhodobě nastavených a spravedlivých pravidlech,“ dodal Vít Rakušan.

VRAŤME ZEMI BUDOUCNOST

„Zajistíme důstojný život všem občanům a podpoříme jejich
potenciál, což prospěje i naší ekonomice. Cestou k lepší budoucnosti je jednoznačně zvyšování kvality vzdělávání. Chceme, aby
do škol proudilo 5 procent HDP a výuka nejen žáky připravila
na život, ale také bavila. Musíme zmodernizovat její obsah, aby
si žáci osvojili i řešení praktických problémů a získávali zkušenosti z praxe. Školám zároveň ulehčíme od papírování a dáme
učitelům prostor k dalšímu rozvoji,“ nastínil Bartoš jednu z priorit koalice. „Naši zemi chceme dostat do zelených čísel stejně
jako se nám to podařilo u mnoha měst a obcí. Nebudeme vám
lhát a slibovat na rozdíl od jiných nesplnitelné. Nevystačíme si
pouze se škrtáním zbytečných výdajů, bude potřeba velkých
změn,“ zakončil úvodní blok předseda STAN.
Velkým tématem nadcházejících voleb je restart ekonomiky
po krizi. Této oblasti se intenzivně věnuje Mikuláš Ferjenčík,
jednička kandidátky v Pardubickém kraji. „Chceme zastavit
rozvrat veřejných financí a modernizovat naši ekonomiku zlepšením výběru daní, odbouráním některých daňových výjimek
a důslednějším bojem proti nelegální daňové optimalizaci, například transferovým cenám. Stejně tak ušetříme náklady na
chod státu například digitalizací. Schodek rozpočtu dostaneme
pod 3 procenta HDP, abychom mohli vstoupit do systému ERM 2
a ušetřit tak desítky miliard na úrokových platbách státu,“ popsal Ferjenčík.
Podle Martina Jiránka, lídra společné kandidátky v Královéhradeckém kraji, bude klíčové přetransformovat české hospodářství z levné ekonomiky na ekonomiku znalostní: „Díky tomu
porostou rychleji jak zisky firem, tak i mzdy zaměstnanců. Digitalizací pak zefektivníme provoz státu, ušetříme peníze a zjednodušíme lidem přístup ke službám úřadů. Už nebudou muset

stát v hodinových frontách, ale vše si vyřídí v případě zájmu
z pohodlí domova.“
Koalice se chce i v příštích čtyřech letech intenzivně věnovat
regionálním nerovnostem a vylidňování venkova. „Připravíme novou strategii pro rozvoj venkova i pracovních příležitostí. Opravíme stavební právo, abychom zrychlili výstavbu
infrastruktury a přispěli k lepší dostupnosti bydlení. Posílíme
finanční nezávislost samospráv, protože místní vždycky vědí
lépe, na co jsou peníze potřeba,“ řekl Tomáš Müller, lídr společné kandidátky v Olomouckém kraji. „Na základě analýzy upravíme dotační programy tak, aby systematicky podporovaly vybavenost obcí. Pohlídáme, aby státní politika a státní investice
pomáhaly rozvoji venkova. Současné zemědělské programy využijeme ke zlepšení krajiny, například z hlediska odolnosti vůči
erozím,“ popsal své cíle i Milan Daďourek, jednička na Vysočině.
Sociálním tématům se dlouhodobě věnuje Olga Richterová, lídryně v Praze. Koalice podle ní bude nadále prosazovat dostupné
bydlení, dostupnou péči pro děti a sociální služby včetně těch
terénních. „Zasazujeme se také o férovou valorizaci důchodů,
úpravu systému penzí ve prospěch těch, kdo pečovali a pečují,
či motivaci dobrovolně pracujících důchodců. Naším cílem je
komplexní podpora rodin v jejich rozmanité podobě jakožto základního stavebního kamene společnosti, kde nikdo nezůstává
na vedlejší koleji,“ dodala Richterová.
Zdravotnický systém čelil za poslední rok obrovskému náporu.
Podle Petra Třešňáka, jedničky v Karlovarském kraji, je klíčové
zaručit dobrou dostupnost zdravotní péče ve všech regionech.
A připravit se na jakékoliv další vlny pandemie či obdobné hrozby do budoucna. „Zasadíme se, aby se země již nedostala do takové zdravotnické krize, jako jsme zažili s covidem. Zajistíme
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skutečně chytrý systém trasování, testovací kapacity, ale především dostatek personálu a technického vybavení ve zdravotnictví obecně. Digitalizací zdravotnictví pak usnadníme lidem
přístup k péči,“ uvedl Třešňák.
Boji proti korupci by se dál ve Sněmovně rád věnoval Jan Farský, lídr Libereckého kraje. „V boji s hospodářskou kriminalitou
budeme nekompromisní. Prosadíme nový trestní řád, který odstraní průtahy a obstrukce v trestním řízení a využijeme moderních nástrojů pro vyšetřování kauz. Zajistíme maximální
nezávislost státních zástupců a zavedeme transparentní výběrová řízení na jejich pozice,“ nastínil priority Farský. Podle Lukáše Černohorského, který stojí v čele kandidátky v Moravskoslezském kraji, se koalice zaměří zejména na omezení možnosti
střetu zájmu. „Odmítáme, aby dotační tituly a veřejné zakázky
byly nadále vypisovány pouze v zájmu vládnoucích oligarchů.
Rozšíříme působnost Nejvyššího kontrolního úřadu. NKÚ musí
mít pravomoc kontrolovat i státní podniky a státem ovládané
firmy,“ doplnil Černohorský.
Koalice chce stát zjednodušit a zprofesionalizovat. „Chceme,
aby zemi vedli profesionálové, chceme vrátit lidem důvěru
v politiku. Omezíme možnosti politiků ovládat mediální domy
a zasahovat do nezávislosti ČT. Umožníme občanům i expertům
připomínkovat návrhy zákonů pomocí projektů Otevřená vláda
a Sněmovna. Zajistíme přehledný rozklikávací rozpočet i maximální transparentnost všech kroků,“ řekl Josef Bernard, lídr
v Plzeňském kraji.
Události posledního měsíce ještě více zdůraznily důležitost bezpečnosti naší země. „Posílíme spojenectví v NATO a připravíme
se nejen na tradiční hrozby, ale i kybernetické nebo hybridní.
Předsednictví Česka v Radě EU využijeme pro prosazování české agendy a navázání konstruktivní spolupráce s evropskými
partnery. Stojíme za jasnou prozápadní orientací i sebevědomou politikou vůči nedemokratickým režimům. Přispějeme ke
vzdělané a informované společnosti, která se ubrání dezinformacím i lepší vymahatelnosti práva v online prostředí,“ popsal
Lukáš Kolařík, jednička Jihočeského kraje.
Radek Holomčík, jednička kandidátky v Jihomoravském kraji
a František Elfmark, lídr ve Zlínském kraji, mají pak jako hlavní
téma ochranu přírody a ekologii. „Chceme vrátit krajině život,
vodu i pestrost a zahájit její detoxikaci. Budeme spolupracovat
se zemědělci, lesníky a dalšími, kteří se o ni starají. Ke zdravé krajině se nedá probuzerovat, naopak omezíme byrokracii
a nesmyslné příkazy. Podpoříme poradenství, výzkum a lokální zpracovatelství, aby maximum snědených potravin pocházelo z ČR,“ řekl Holomčík. „Podpoříme úspory energií i zdrojů,
na odpad se díváme jako na důležitou surovinu. Máme plán na
modernizací naší energetiky, průmyslu i dopravy tak, abychom
zmírnili klimatické změny a udrželi konkurenceschopnost
a pracovní místa. Pomohou nám k tomu i stovky miliard z evropských investic, které míníme efektivně vynaložit,“ doplnil
Elfmark.
„Program Pirátů a Starostů jsme připravovali 6 měsíců ve 14 expertních týmech. Zajímáme se hlavně o lidi. Nabízíme řešení,
která nejsou vždy líbivá, ale jsou podložena odbornými analýzami a skutečně fungují. Každý z téměř 70 bodů obsahuje jasný popis problému, co jsme na tom už odpracovali, konkrétní
návrhy opatření, ale také benefity, které občanům přinesou,“
uzavřel Jakub Michálek, vedoucí koaličního programu a dvojka
kandidátky v Praze.

Celé znění programu, které obsahuje téměř sedm desítek
bodů, je k vidění na společném webu www.piratiastarostove.cz.
Programové priority pak naleznete zde.
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STAN PRO MODERNIZACI ZEMĚ

ZASLALI
JSME VLÁDĚ
PŘIPOMÍNKY
K NÁRODNÍMU
PLÁNU OBNOVY
180 miliard z EU má jít
na modernizaci země,
ne lepení dluhů kabinetu.
Koalice Pirátů a Starostů zaslala celkem 35 připomínek k Národnímu plánu obnovy, který je základem pro čerpání až 180 miliard
Kč z evropského Fondu obnovy. Vláda předložila dokument do
meziresortního připomínkového řízení na poslední chvíli, tedy
pouhé 3 týdny před termínem odevzdání Evropské komisi. Piráti jí přitom zaslali své návrhy a nabídli pomoc se sestavováním
plánu již v prosinci loňského roku. Obě strany také iniciovaly
mimořádnou schůzi Sněmovny, kde o Národním plánu obnovy
diskutovaly s vicepremiérem Karlem Havlíčkem. Kvůli přestávkám, které si vzal klub ANO a následně klub SPD, však Sněmovna
nestihla hlasovat o navrženém usnesení, vyzývala proto vládu
k tomu, aby zaslané připomínky vypořádala.
„Máme obrovskou příležitost ekonomicky posunout Českou republiku směrem k době postcovidové, podobně jako se tomu stalo
třeba v poválečném období díky Marshallově plánu. Například
v oblasti digitalizace požadujeme větší důraz na investice do IT
expertů ve státní správě, jinak hrozí, že budou uzavírány nevýhodné smlouvy, šité na míru velkým IT firmám. Stejně tak je důležité, aby investice vedly k lepšímu propojení IT systémů, které
budou přívětivé pro občany, a posílit kybernetickou bezpečnost,“
popsal pirátský poslanec František Kopřiva.
„V oblasti ochrany vody v krajině nesouhlasíme s výstavbou betonových vodních nádrží, neboť mokřady, tůně nebo protierozní
meze řeší stejný problém efektivněji, levněji a výrazně méně invazivně. V oblasti vzdělávání oceňujeme fond pro poskytování IT
vybavení znevýhodněným žákům a rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí, nicméně požadujeme, aby byla zahrnuta i učiliště a počítalo se s rekvalifikacemi právě například
v uhelných regionech,“ doplnil Kopřiva. Piráti a STAN se podle
něj obávají, zda bude vláda schopna uhlídat správné cílení investic nejen na papíře, ale i v praxi, a zajistit férové čerpání dotací.

Jan Farský,

předseda poslaneckého klubu

„Cílem Národního plánu obnovy není zalepit díry ve veřejných
rozpočtech nebo přihrávat dotace velkým hráčům ze zastaralých odvětví, ale zmodernizovat stát a naši ekonomiku, aby byla
udržitelná a konkurenceschopná v 21. století. Investice hrazené
z unijního Fondu obnovy mají jít primárně do perspektivních
odvětví, kde budou pracovní místa i v roce 2050, a mají pomoci
především malým a středním podnikům. V případě státní správy
pak musí být důraz na rozvoj strukturálně postižených regionů,“
okomentoval i 1. místopředseda STAN Jan Farský s tím, že je třeba, aby vláda ohlídala, aby byly investice v souladu s klimatickými a digitálními cíli EU.
„Nutné je rovněž zohlednit sociální rozměr investic s důrazem
na vzdělání. Pro firmy a samosprávy musí vláda zároveň zajistit
férové a snadné čerpání dotací,“ uzavřel Farský.

Piráti a Starostové prosazují využití
financí z EU na tyto priority:










modernizaci ekonomiky
rekvalifikaci pracovníků
modernizaci školství a rozvoj pedagogických pracovníků
ochranu vody a krajiny
transparentní a efektivní IT systémy
zateplování budov
vysokorychlostní železnice
elektromobilitu
kyberbezpečnost

Kompletní seznam připomínek naleznete zde.

STAN K VÝBUCHU VE VRBĚTICÍCH

PŘIŠLI JSME S VRBĚTICKOU VÝZVOU
Žádáme spravedlivé odškodnění osob postižených tragédií
a brzké zveřejnění závěrů vyšetřování.
Podle zástupců STAN jde po zjištění závažných okolností kolem
vrbětické tragédie o útok na suverenitu České republiky. „Útok
na suverenitu naší země nemůže zůstat bez rázné odezvy vůči
Ruské federaci. Na zítřejším jednání sněmovny budeme chtít prosadit rezoluci odsuzující ruský teroristický čin na našem území
a vyzvat vládu k okamžitému zamezení ruského vlivu na našem
území. Považuji za klíčové již nyní požádat o podporu spojence
z Evropské unie a NATO, kteří by měli odsoudit akt agrese vůči
suverenitě členské země,“ řekl předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
Po zjištění závažných skutečností našich tajných služeb přišli starostové z okolí Vrbětic s tzv. Vrbětickou výzvou, ve které požadují
spravedlivé odškodnění i zveřejnění závěrů vyšetřování.
„Vyšetřování tragédie trvá téměř sedm let, pokud je nyní znám
viník, který to způsobil, tak žádáme plné odškodnění právnických i fyzických osob. Tragická událost byla pro zdejší rodiny
utrpením a mnoho z nich si nese následky dodnes, aniž by jejich
újma byla spravedlivě odškodněna. Chceme také, aby stát konečně po necelých sedmi letech od tragédie co nejdříve zveřejnil finální závěry vyšetřování, aby bylo každému občanovi v regionu
i v naší zemi zřejmé, kdo je za výbuch v areálu Vrbětic zodpovědný,” upozorňuje autor Vrbětické výzvy a starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák.
Starostové a nezávislí ze Zlínského kraje navrhli usnesení krajského zastupitelstva, které má podpořit Vrbětickou výzvu starostů z okolí Vrbětic.
„Tragická událost a její následky se dotýkají velké části regionu
Zlínského kraje, proto jsme připravili na jednání zastupitelstva
návrh usnesení, které žádá brzké zveřejnění informací a žádá
vládu, aby vysvětlila, jak je možné, že ve skladech v těsné blízkosti několika obcí byla skladována nebezpečná munice, když
tam měla být uskladněna pouze tzv. delaborovaná munice. Krajské zastupitelstvo by mělo také dát jasně najevo, že poskytnuté
odškodnění pozůstalým, vlastníkům, dotčeným obcím a jejich
občanům za výbuchy ze strany vlády je zcela nedostačující, a požádat vládu o urychlené poskytnutí adekvátního odškodnění
s následným uplatněním vůči zodpovědným osobám, případně
i vůči zodpovědnému státu. Věřím, že se k tomu zastupitelé v zájmu občanů z regionu postaví čelem,” doplňuje zlínský poslanec
a krajský zastupitel Petr Gazdík.
Podle europoslance Stanislava Polčáka jde o porušení mezinárodních úmluv a celou záležitost by česká vláda měla řešit se svými spojenci z EU a NATO.
„Akt ruské agrese je zcela zřejmým porušením úmluvy o ochraně práv občanů České republiky. Vláda musí po vyšetřování vrbětické tragédie vznést mezistátní stížnost na Ruskou federaci,
která označí viníka i na mezinárodní úrovni. Za těchto okolností
považuji za nutné také jednoznačnou podporu Ukrajiny, která se
nachází v současném napětí při přesunutí vojenských jednotek
směrem k Donbasu. Západní svět by si neměl nechat líbit východní agresi,“ dodává europoslanec STAN Stanislav Polčák.

Vrbětická výzva: UŽ NIKDY ZNOVU!
1. Jsme zásadně znepokojeni informacemi o zapojení ruských tajných služeb do výbuchů v areálu Vlachovicích –
Vrběticích.
2. Žádáme, aby z důvodů dlouhodobé rozvratné činnosti
ruských složek na území našeho státu bylo zastoupení diplomatů a pracovníků ruského velvyslanectví rovnocenné
s českým zastoupením v Rusku.
3. Žádáme vládu, aby neprodleně zamezila nelegálnímu vlivu Ruska na našem území.
4. Žádáme o zveřejnění informací o zapojení Ruské federace
do výbuchu a po 6,5 letech od výbuchu také brzké zveřejnění závěrů z vyšetřování ze strany policie a dozorujícího
státního zastupitelství.
5. Konstatujeme, že poskytnuté odškodnění pozůstalým,
vlastníkům, dotčeným obcím a jejich občanům, ať náhrada škody skutečné, ušlého zisku či zadostiučinění, za výbuchy bylo dosud zcela nedostačující, zejména z důvodu
nezjištěného viníka.
6. Vyzýváme Vládu ČR, aby poskytla součinnost při vymožení adekvátního odškodnění vůči zodpovědným osobám
a případně zodpovědnému státu.
7. Požadujeme po vládě ČR vysvětlení, jak je možné, že ve
skladech v těsné blízkosti několika obcí byla skladována
nebezpečná munice, která ohrozila životy občanů přilehlých obcí.
8. Vyzýváme vládu ČR, aby zabezpečila plnohodnotný pyrotechnický průzkum a zabezpečení zasaženého území.
9. Žádáme o podporu naše spojence v NATO a EU a vyslovujeme také podporu Ukrajině i dalším zemím zasaženým
agresivním postupům ze strany Ruska, především Bulharsku a Velké Británii.
10. Vyzýváme Vládu ČR, aby vzhledem k úmrtí dvou občanů ČR postupovala Česká republika podle čl. 33 Úmluvy
o ochraně lidských práv a svobod, tj. po vyšetření věci
oznámila Evropskému soudu pro lidská práva skutečnosti
o případném porušení Úmluvy Vysokou smluvní stranou Ruskou federací.

EKONOMICKÁ KONDICE ČESKA

VĚRA KOVÁŘOVÁ:
CHCEME POSTAVIT EKONOMIKU
ZPĚT NA NOHY
Podle ekonomky Evy Zamrazilové už v roce 2024 narazí český rozpočet na limit,
kdy se musí použít daňová brzda. Co by měla příští vláda udělat pro to,
aby k tomu nemuselo dojít?
Veřejné finance v České republice jsou v tak devastačním stavu, že
jejich konsolidace bude pro nadcházející vládu tou nejvýznamnější výzvou. Chyběla vize, docházelo k rozsáhlému plýtvání zdrojů
a alokace finančních výdajů vůbec nereflektuje potřeby 21. století.
V první fázi bude třeba zklidnit ekonomiku po krizovém období,
to znamená snížit panující nejistotu bez razantních změn v prvním roce. V rané postcovidové době bude nutné narovnat nespravedlnosti způsobené vládními opatřeními a pomoci nejzranitelnějším rodinám, které se kvůli koronavirové krizi ocitly na
hranici chudoby. Cílem takového stimulu by mělo být postavení
ekonomiky zpět na nohy.
Ve druhé fázi se musí nastavit parametry pro konsolidaci veřejných financí a jejich následný růst. To obnáší změnu daňového
systému a jeho zpřehlednění, výrazné snížení zcela zbytečných
výdajů (efektivita výkonu státní správy, modernizace, daňová
optimalizace, kontrola veřejných zakázek atd.…), ale také investičně podpořit udržitelný růst země, což se netýká pouze investic
do vzdělávání a ochrany krajiny, ale také podpory začínajících
podnikatelů, například formou snížených odvodů.
Pokud se podaří konsolidace, bude nutné připravit zemi na další léta
a desetiletí dopředu nastavením udržitelného financování systému.
To znamená začít rozsáhlou digitalizaci veřejné správy a přizpůsobit stát udržitelnému financování na výdajové stránce, což obnáší
realizaci dlouho slibované reformy důchodového systému.
Nutné bude nejspíš zvyšování daní. Jaké konkrétní daně bude
potřeba zvýšit, aby stát v dalších letech mohl snižovat své
schodky?
Daňový systém trpí vysokým zdaněním práce těch, kteří mají
podprůměrné příjmy, a přitom nízkým zdaněním činností, které
mají negativní dopady na naši společnost. Příjmy státu jsou dnes
ve stavu, kdy neumožňují dlouhodobě udržitelné financování

Chceme připravit rozsáhlý balík pro
postcovidový restart, kde budou významně
zastoupeny investice na delší horizont, než
je jedno volební období.

veřejných služeb ani ve stávajícím rozsahu, natož při představě
dalšího rozvoje veřejných služeb.
Pro současnou vládu je bohužel jedinou cestou, jak stávající služby udržet, zadlužování se, protože odmítá přijít s řešením, které
bude správné, byť možná nepopulární. Tím však řešení problému pouze odsouváme a výrazně zatěžujeme další generace.
Prioritou bude hledat úspory na výdajové stránce, veřejnou správu digitalizovat, zefektivnit chod státu a lépe kontrolovat veřejné
zakázky. Bude také třeba odstranit bariéry v daňovém systému,
které brání účasti na trhu práce. Zajistit nízké zdanění práce i do
budoucna. Trvale odstranit daňové výjimky, zjednodušit celý
systém a najít zdroje, které umožní financovat školství, zdravotnictví, důchody a další veřejné služby.
Uvědomujeme si ale i nutnost hledat nové zdroje příjmů, protože
bez toho není možné snížit tempo zadlužování. A pokud někdo
tvrdí, že to zvládne bez zásahů do příjmové stránky nebo omezení
veřejných služeb v dnešním rozsahu, tak otevřeně lže. Možnosti,
které se nabízí, jsou zdanění digitálních gigantů, zavedení ekologických daní nebo vyšší daně z těžby nerostných surovin – tyto
finance by pak měly putovat na rozvoj regionů, kde těžba probíhá.
Přínosem může být také důslednější kontrola transfer pricingu
a nelegálních praktik v daňové optimalizaci tak, aby byla férová
část zisků zdaněna v ČR a peníze sloužily rozvoji veřejných služeb.
Je podle vás únosné, aby Česká republika v budoucnu dál žila
s vysokými deficity rozpočtu? Kdy by se mělo začít pracovat
na jejich snižování?
Systém zadlužování nastavený posledními vládami je zcela neudržitelný. Řítíme se do propasti a zásadním úkolem příští vlády
bude zabrzdit rozjetý vlak zadlužování českého státu dříve, než
dojde k nejhoršímu. Chceme připravit rozsáhlý balík pro postcovidový restart, kde budou významně zastoupeny investice na
delší horizont, než je jedno volební období.
Výdajová stránka rozpočtu musí projít důkladnou obměnou, protože už mnoho let funguje pouze ze setrvačnosti a vůbec neodráží potřeby 21. století. Mnoho potřebných strukturálních změn na
výdajové stránce vládní reprezentace stále odkládá, přičemž už
jsme prošvihli ten nejlepší čas ekonomické konjunktury.
Země potřebuje projít zcela zásadními změnami v oblasti důchodů, sociálních dávek i digitalizace a modernizace složek státního
aparátu. Právě realizace těchto změn je klíčem, jak zajistit udržitelnost financování výdajů i pro další generace.

ZÁSTUPCI STAN

Jak dlouho podle vás ještě bude udržitelná daň z příjmu, kterou od letošního ledna zavedla současná vláda? Kdo a kdy
bude muset zaměstnancům daň z příjmu opět zvednout?
Nebo to nebude potřeba?
V krizové době se za takové kroky platí výrazným navýšením
státního dluhu, a to je právě případ vládní daňové změny. Bude
těžké chybějící příjmy nahradit, ale my tu ambicí mít budeme. Už
při této změně jsme usilovali o vyšší slevu na poplatníka, protože
není správné snižovat daně nerovnoměrným způsobem, když to
zatížení systému, tak jak je dnes nastavený, padá právě na nízkopříjmové skupiny pracujících.
Když přemýšlíme o daňové změně, nebudeme chtít jít cestou dalšího zatížení zdanění práce. Ba naopak, přemýšlíme nad tím, že užitečné činnosti, jakými je právě práce, jsou již nyní zatíženy výrazně více než celá řada oblastí s negativním dopadem na společnost.
Má vaše strana ještě další nápady, kterak dát veřejné rozpočty do pořádku?
Nápadů jak konsolidovat českou ekonomiku, zastavit ohromné zadlužování na desetiletí dopředu i umožnit postupný růst,

máme mnoho. Je to však běh na dlouhou trať a bylo by bláhové
myslet si, že to stihne vláda během jednoho volebního období.
Proto bude důležité pro všechny aspekty rozsáhlých změn najít
co nejširší politickou, ale také společenskou shodu.
Cílem našeho vládního působení by mělo být plnění Maastrichtských kritérií, a tedy snižování deficitu státního rozpočtu pod
tři procenta HDP. K tomu je nutné zajistit rychlejší růst ekonomiky, vyšší efektivitu státu, ale také umožnit zapojení lidí, kteří se
dnes pohybují v šedé ekonomice, na legální trh práce. Mnohdy
je to ale také o přístupu státního aparátu a nastavení procesů
na ministerstvech. Budeme usilovat o širší zapojení odborných
kapacit, které naše země nabízí, a posílení analytické schopnosti státního aparátu s cílem lépe plánovat, měřit a vyhodnocovat
veřejné výdaje.
Když se nám podaří zpřehlednit systém státu, skrze drobné stimuly zajistit rovné šance jednotlivců i firem na ekonomickém
trhu a tvořit politiku s dlouhodobými cíli, tak je to cesta, jak naši
ekonomiku nejen konsolidovat, ale také rozhýbat pro potřebný
růst.

ODSUZUJEME
RUSKOU AGRESI
Rusko svým agresivním postupem
dlouhodobě ohrožuje stabilitu
a suverenitu zemí EU i našich partnerů.
Jen rychlý výčet některých z nich: protiprávní obsazení Krymu
a útlak tamějších obyvatel, podněcování nepokojů a ozbrojené
akce na území Ruska, dezinformační kampaně a postupy v tzv.
hybridní válce, dokonce zjevné poskytování finančních podpor
řadě radikálních politických stran napříč Evropou, v případu
Navalnyj pošlapávání závazných rozhodnutí mezinárodního Evropského soudu ve Štrasburku, které se Rusko zavázalo dodržovat, v neposlední řadě výbuchy vrbětického areálu v ČR a možná
i výbuchy v Bulharsku s mnoha mrtvými.
Naše akce musí být rozhodná. Nechceme vyvolávat zbytečné
konflikty ani válku, přejeme si přátelské vztahy s Ruskem, ale to
musí chtít i druhá strana, což se zatím za několik let vůbec nejeví
jako přání vysokých ruských představitelů. Plně podporuji požadavky naší společné rezoluce a jsem vděčný, že rezoluce zmiňuje
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zmiňuje utrpení, kterému byly vystaveny
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utrpení, kterému byly vystaveny tisíce lidí na Valašsku kolem
areálu Vrbětic.
Jako advokát dotčených obcí z oblasti kolem Vrbětic jsem byl požádán o pomoc. Pro naši zemi, občany i obce z Valašska je zásadní, aby útoky Ruské federace, ať u nás, nebo budou-li prokázány
v Bulharsku či jiné zemi, byly náležitě potrestány, odsouzeny na
mezinárodní úrovni a Rusku bylo uloženo uhradit všechnu škodu, kterou způsobilo.
Rád bych ve jménu občanů naší země v dotčené oblasti poděkoval
našim spojencům - zejm. slovenské prezidentce a slovenské vládě
a všem Slovákům, také Litvě, Lotyšsku, Estonsku a všem zemím
EU, NATO a dalším zemím za projevy solidarity a zřetelný vzkaz
nepřijatelnosti ruských agresivních postupů.
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VRBĚTICE UKÁZALY,
KDO JE KDO,
A VYŘEŠILY
DUKOVANY
Jako občan ČR a místopředseda Výboru pro
zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR
chci říci, že spolu s kolegy Výboru považujeme
situaci související s útoky na muniční sklad ve
Vrběticích za velmi vážnou z hlediska ochrany
životních zájmů ČR.
Oceňujeme práci Bezpečnostní informační služby, Národní centrály proti organizovanému zločinu a dalších institucí, které se
spolupodílely na vyšetřování.
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost doporučil Senátu přijmout usnesení, v němž mj. podpořil vládu za akt vyhoštění
pracovníků zastupitelského úřadu Ruské federace v ČR a podal
návrh k projednání incidentu ve Vrběticích Radě bezpečnosti OSN. Vyzval vládu, aby provedla inventarizaci bilaterárních
vztahů mezi ČR a Ruskou federací a vypověděla Smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci. Aby seznámila veřejnost se všemi informacemi o útoku ve Vrběticích, které nepodléhají utajení,
a zabránila šíření dezinformací. Aby neoslovovala aktéry z Ruské federace v souvislosti s přípravou stavby jaderné elektrárny
nebo jiných prvků kritické infrastruktury. Usnesení Výboru velkou většinou přijalo plénum Senátu.
„Vrbětice“ ukázaly, kdo je kdo. Byly zásadní v tom, že odkryly větší sílu ruského vlivu u nás, než jsme si mysleli. Potvrdily, že Rusko
je nepřátelská země. Skutečnosti souvisí s plánovanou realizací
výstavby pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany. Vládou
byla podceněna bezpečností rizika, přestože jsme v Senátu, resp.
ve Výboru, dávno před tím upozorňovali na rizikové faktory, pokud by zakázku získala ruská nebo čínská firma.
Dostavba Dukovan má tři rozměry: geopolitickou bezpečnost ČR,
energetickou soběstačnost a uhlíkovou neutralitu. Za prvé: patříme do NATO a do struktury EU, jsme západní svět. Za druhé:
za cca 20 let bude spotřeba energie vyšší, energie nám s největší pravděpodobností bude chybět a my ji nebudeme mít kde vzít.
Nebudeme soběstační. Za třetí: jádro je uznáno Evropskou unií
za čistý, bezemisní zdroj energie, který neumíme nahradit ničím
jiným.
Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl, spolu
s řadou odborníků, pracoval dva roky na zadání výběrového řízení na dostavbu Dukovan s cílem bezpečně vybrat zhotovitele.
Po jeho odvolání byly podmínky změněny. Všechno směřovalo
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k dodavateli z Ruska. „Vrbětice“ to naštěstí zastavily. Není cesty
zpátky. Vlády, současná i ty následující, nebudou při výběrových
řízeních oslovovat Rusko.
„Hra“ o největší státní investici za posledních více než třicet let
(pokud nesčítám výstavbu dálnic) se zemí, která se k nám chová
nepřátelsky a možná by si ČR připoutala na následujících sto let,
je definitivně vyřešena. Pro nás není Rusko kamarád, ale v tuto
chvíli nepřítel.
Jako místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR mohu konstatovat, že máme stejné informace,
jaké jsou v tisku. Jinak řečeno informace ve veřejných zdrojích
jsou totožné s těmi, které máme v Senátu, a nemáme jich víc.
A z těch indicií vyplývá, že v kauze Vrbětice se odehrává něco
navíc, o čem pravděpodobně ví jenom několik jednotlivců.
Zprávy tajných služeb jsou oprávněni číst pouze prezident a premiér. Proto je pravděpodobné, že ví daleko víc než všichni ostatní. Nikdo jiný, ani předseda Senátu, obsah zpráv, ve kterých se už
roky píše „pozor na Rusko“, nezná. Když přihlédneme k postojům
a vyjádřením z Hradu, vyplývá z toho zjištění, že příklon hlavy
státu k Rusku je evidentní a daleko hlubší. Koná dlouhodobě ve
prospěch jiné mocnosti.
Senátní kluby se dohodly a zvažují podání žaloby na prezidenta
za velezradu. Nikdo jiný ji podat nemůže. Následně ji musí schválit obě komory Parlamentu ČR napříč politickým spektrem. Otázkou jen zůstává, zdali ta doba již nastala, anebo přijde na pořad
dne po parlamentních volbách. V té době bude rok do konce mandátu prezidenta, ale stejně to stojí za to.
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PROČ PROSAZUJEME
KORESPONDENČNÍ
VOLBU?
V únoru tohoto roku Ústavní soud zrušil
některá ustanovení volebního zákona pro
volby do Poslanecké sněmovny.
Aby se předešlo ústavní krizi v důsledku absence volebních pravidel pro říjnové volby, obě komory Parlamentu dostaly za úkol
nalézt kompromis a co nejrychleji se dohodnout na podobě nové
zákonné úpravy. V pozadí hlavní debaty zaměřené na systém přepočtu hlasů na mandáty stálo ještě jiné téma. Média a většina politiků mu sice nevěnovala výraznou pozornost, ale pro velkou skupinu občanů České republiky se jedná o otázku velmi důležitou. Jde
o občany pobývající v zahraničí. Český volební zákon neobsahuje
distanční volbu. To znamená, že pro dle odhadů přes 500 000 českých občanů je velmi obtížné účastnit se voleb. Volební místnosti
jsou pro mnohé z nich často stovky až tisíce kilometrů vzdálené.
Hlasování v zahraničí totiž probíhá pouze na ambasádách nebo
generálních konzulátech. V reálném životě to například pro českého vědce, který absolvuje pracovní stáž na univerzitě v Seattlu,
znamená cestovat kvůli volbám 18 hodin autem nebo 2 hodiny
letadlem až do Los Angeles a zpět. V případě dvoukolových prezidentských voleb musí cestu absolvovat dvakrát. Je pak pochopitelné, že si i velmi zodpovědný občan při zvážení všech nákladů cestu
za volbami vážně rozmyslí. Studenti na studijních pobytech si ji
často ani nemohou dovolit z finančních důvodů.
Přitom korespondenční volba není žádná výsada, ale naprosto
běžný servis, který svým občanům poskytuje drtivá většina států Evropské unie, ale i mnoho států mimo ni. V době, kdy po celé
Evropě a světě pracují nebo studují statisíce českých občanů, je
absence korespondenční volby v našich volebních zákonech neomluvitelná.
Námitky proti korespondenční volbě často souvisí s problematikou technického zajištění voleb a ústavních volebních principů.
Nesouhlas některých politiků ale také vychází z přesvědčení, že
občan, který neplatí daně v České republice, by neměl ovlivňovat
politiku. Tento způsob argumentace má vady hned v několika rovinách.
Mylná je již představa, že by snad práce nebo studium v zahraničí
znamenaly automaticky neplacení daní v ČR. Dále pak důsledná
aplikace principu neplatíš daně, nevolíš může vést až k upírání
volebního práva občanům, kteří sice žijí v Česku, ale přitom také
daně neplatí nebo platí jen daně nízké. Do takové skupiny by se
mohli zařadit například studenti, penzisté nebo třeba rodiče na
mateřské. Absurdnost takového přístupu nás vrací do pojetí volebního práva devatenáctého století.
Nelze ani přijmout argument, že občané trvale žijící v zahraničí
nejsou přínosem pro naši zemi, tudíž by neměli mít možnost volit. Opak je pravdou. Právě oni jsou často ti, kdo reprezentují to

Marek Hilšer,
senátor

nejlepší z České republiky v zahraničí a kdo navazují pozitivní
vztahy podporující ekonomickou a kulturní spolupráci. V mnoha
odvětvích jsou našimi nejlepšími neformálními vyslanci.
Ekonomický přínos krajanů pro českou ekonomiku dokonce Česká
národní banka každoročně vyčísluje. Zatímco v roce 2005 remitence spočítala na 30 miliard korun, v roce 2017 už to bylo více než 80
miliard.
Sečteno a podtrženo - absence korespondenční volby ve volebních
zákonech představuje neomluvitelný dluh vůči občanům České
republiky. Je ostuda, že o tom, co se v jiných demokratických zemích považuje za standard, u nás diskutujeme už desítky let a stále
není politická vůle výkon volebního práva občanům v zahraničí
usnadnit.
Korespondenční volbu se bohužel nepodařilo prosadit ani nyní.
Současná vláda se sice ve svém programovém prohlášení k zavedení korespondenční volby zavázala, nicméně ve sněmovně při
hlasování krajany v zahraničí hodila přes palubu. V Senátu jsme se
pokusili korespondenční volbu vrátit do hry. V senátorském klubu
STAN jsme připravili pozměňovací návrh, který možnost hlasovat
korespondenčně kodifikoval. V diskusi jsme požadovali vrácení
volebního zákona s pozměňovacím návrhem zpět do Poslanecké
sněmovny. Přestože většina v Senátu podporu korespondenční
volbě dříve vyjádřila, nyní pro ni nebyla z nejrůznějších důvodů
ochotna zvednout ruku. Senátorský klub STAN tak zůstal osamocen. Po dvaceti letech slibů levicových i pravicových vlád se korespondenční volba opět odkládá a čeští občané v zahraničí budou
muset opět čekat.
Abychom dodrželi slovo, co nejdříve podáme senátní návrh volebního zákona obsahující korespondenční volbu tak, aby v případě
příznivého složení Poslanecké sněmovny po říjnových volbách
mohl být co nejdříve přijat.

SENÁTOŘI STAN

ZDRAVOTNICTVÍ
V NÁRODNÍM
PLÁNU OBNOVY
Do České republiky doputují finanční
prostředky z EU do tzv. Národního plánu
obnovy, který má být podkladem pro
čerpání peněz z nového Unijního fondu
obnovy. Původní suma měla být
172 mld., tato pak byla navýšena
na téměř 191 mld. Kč.
Česká vláda tento krok učinila po konzultaci s Bruselem. Jedná
se o půjčku, kterou bude ČR postupně splácet stejně jako ostatní unijní státy, protože Evropská komise si kvůli fondu vezme
půjčku na finančních trzích. Pro všechny státy EU bude tato
půjčka výhodná.
V rámci tohoto finančního budgetu je zhruba 15 mld. Kč vyčleněno pro zdravotnictví.
Zhruba polovina této sumy, tedy 7 mld., má být použita na vybudování Národního onkologického institutu se sídlem v Praze
v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Měl by stát na
místě původně zamýšleného trauma-centra, do kterého již bylo
dle pana ministra Arenbergera investováno cca 150 mil. Kč.
Bližší informace o onkologickém institutu jsme chtěli získat
na jednání Zdravotního výboru Senátu Parlamentu ČR. Mně
i mým kolegům se zdála investice 7 mld. výrazně vysoká, navíc
si myslím, že velká část skončí tzv. v betonu. Zajímalo nás, kdo je

Mé stanovisko je v souladu s pohledem
onkologické společnosti, že finanční
prostředky by neměly skončit
v onkologickém institutu, ale měly by být
spravedlivě rozděleny do jednotlivých
onkologických center, která jsou ve všech
krajích ČR krom Karlovarského.

Alena Dernerová,
senátorka

autorem myšlenky vybudování takového centra a zda souhlasné stanovisko dala Česká onkologická společnost.
Nemilým překvapením pro mě bylo, že onkologická společnost
o této skutečnosti neměla žádnou informaci. Mé stanovisko je
v souladu s pohledem onkologické společnosti, že finanční prostředky by neměly skončit v onkologickém institutu, ale měly by
být spravedlivě rozděleny do jednotlivých onkologických center, která jsou ve všech krajích ČR krom Karlovarského.
Zhruba by se jednalo 0,5 mld. do každého KOC (komplexního
onkologického centra). Tyto finanční prostředky by se daly velmi transparentně použít, protože čím menší je suma, tím lepší je
kontrola. 7 mld. v jednom balíku je mnohem hůře kontrolovatelných, zejména pokud je spojeno se stavbou.
A další závažný problém spočívá v tom, že nejsou zdravotníci,
tedy lékaři, sestry laboranti atd., kteří by pracovali na plný úvazek v Onkologickém institutu. Pan ministr sdělil, že by situaci
řešil externisty, což není přijatelné, protože takovýto institut by
měl mít kmenové zaměstnance, aby se netříštila péče o onkologicky nemocné. Logicky by to znamenalo personální oslabení
některých KOC, které nám závidí řada evropských zemí.
Vybudováním institutu by se oslabila regionální péče. Onkologicky nemocný pacient by měl strávit cestováním co nejkratší dobu.
Věříme, že zdravý rozum zvítězí a že vláda svůj záměr přehodnotí.

ODBORNÉ KOMISE STAN

PRŮMYSL 4.0
Stojíme na prahu nové průmyslové revoluce nebo spíše tato revoluce již začala, jen si
lidé neuvědomují, jak významné změny mohou očekávat.
Připomeňme si, že internet, který dnes zasahuje i do životů lidí, kteří neumí spustit počítač, byl před čtvrt stoletím záležitostí malého
množství zasvěcených. Masivní nástup umělé inteligence, internetu
věcí a robotizace, čili průmyslu 4.0, bude ještě mnohem rychlejší.
O robotech neboli automaticky řízených strojích má každý alespoň
přibližnou představu. V internetu věcí je každý stroj - ventil, lednička,
automobil nebo výtah - schopen o sobě předávat informace a přijímat
instrukce. Pro průmysl to znamená, že je v reálném čase k dispozici
ohromné množství dat a lze rychle reagovat na problémy nebo změny v přáních zákazníků. Zároveň to znamená, že neúmyslné chyby
nebo nepřátelské akce lidí mohou způsobit havárii s velkými ztrátami na lidských životech, rozvrátit zásobování nebo ochromit výrobu.
Nejširší dopad bude mít umělá inteligence. Bývaly doby, kdy se
za produkt umělé inteligence považoval textový editor. Dnes řídí
auta, rozmlouvá s člověkem v libovolném jazyce, radí lékařům
a porazí v počítačové hře každého teenagera. Budoucí svět bude
zaplaven daty a pouze umělá inteligence je dokáže přetavit v informace a tyto informace propojit do užitečných podkladů.
Umělá inteligence zvyšuje produktivitu práce, nahrazuje člověka
v rizikovém nebo ubíjejícím prostředí, dává příležitost handicapovaným spoluobčanům. To ale také znamená, že může člověka nahradit na trhu práce, a to velmi rychle. Zásadní změny už nejsou
otázkou desetiletí, ale roků, někdy i měsíců.
Jak poznáte, že je ohroženo právě vaše pracovní místo? Pokud
cokoliv děláte pravidelně a relativně ustáleným způsobem (není
důležité, jak komplexní vám práce připadá), jste dnes nebo v blízké budoucnosti nahraditelní. Pokud pracujete s lidmi nebo řešíte
různorodé problémy bez jednoduchých řešení, stroj to má s vámi
mnohem těžší a naopak vy ho můžete využít pro nezáživné repetitivní činnosti.
Jak se na budoucnost připravit? Vzděláním. Ovšem vzděláním
flexibilním. Řada dovedností bude zastaralá dříve, než student
opustí školu. A škola je pouze první krůček na cestě celoživotního
vzdělávání, která více než výčet tisíce faktů musí klást důraz na
samostatné ověřování kvality informací a schopnost ovládat moderní technologie.
Vzdělání je hlavní prioritou STANu a není náhodou, že při přechodu od popisu situace k aktivním krokům jsem začal psát o něm.
Pokud selžeme v oblasti vzdělávání, nic nás nemůže zachránit od
propadu na periferii světa. Pokud se nám podaří nastartovat flexibilní vzdělávání, ve kterém je možné rychle reagovat na probíhající změny, potom si otevřeme cestu k řadě dalších opatření.
Potřebujeme internet, a to hodně rychlý internet. Je v zájmu nás
všech, aby se co nejdříve každá domácnost mohla připojit téměř
neomezenou rychlostí. Historicky se námořní státy vždy rozvíjely
mnohem rychleji než státy vnitrozemské. Okolo rybníku dat vyspělý stát nevybudujete.
Otevřená data jsou surovinou průmyslu 4.0. Stát musí poskytovat
svá data ve strojově čitelné podobě, samozřejmě poté, co je anonymizuje a odstraní z nich informace s významným bezpečnostním rizikem. Rozvojem služeb založených na těchto datech získají
všichni občané.

A nesmíme zapomínat, že první krůčky jsou vždy nejtěžší. Podnikatelé si potřebují vyzkoušet nové postupy a technologie, aby je
mohli nasadit ve vlastních podnicích. Proto se v našem volebním
programu hodně píše o kompetenčních centrech. S moderními
technologiemi se ale musí seznámit všichni občané, bez ohledu
na věk a dosažené vzdělání. Hustá síť špičkově vybavených vzdělávacích center, například využívajících existující síť veřejných
knihoven, je naprostou nutností.
Nesmíme se vyhýbat ani kontroverzním tématům. Pokud se naplní některé scénáře průmyslu 4.0, velká část spoluobčanů nebude
schopna nalézt zaměstnání. Je v takovém případě řešením garantovaný příjem? Nejde o nějakou levicovou úchylku, seriózně se přemýšlením o garantovaném příjmu např. zabýval i Friedrich Hayek.
A jak to bude s volným časem, pokud lidé nebudou chodit do práce
a nebudou se muset o sebe postarat? Budou se místo indexů chudoby počítat indexy nudy? A co změny ve společenském postavení? Některá vážená povolání vyžadující spoustu let vzdělávání
a následné praxe mohou skončit. Jak se bude cítit 50-letý lékař radiolog, může pokračovat v jiném lékařském oboru? Co když se o
jedno právnické místo bude ucházet 25 uchazečů s titulem JUDr.?
To není fantazie, kontrolu a uzavírání běžných smluv zvládá umělá inteligence lépe než člověk. A co když se za deset let stane v zaměstnání umělá inteligence šéfem? Manažerské pozice na nižších
úrovních se často skládají z opakovaných rutinních činností.
S naší historickou zkušeností nesmíme zapomenout i na širší rizika. Co když technologie průmyslu 4.0 přinesou totalitu 4.0? Internet věcí propojuje i kamery, mikrofony a senzory, umělá inteligence rozeznává tváře, rozumí jazyku a odvozuje vzorce chování.
A i kdyby na Totalitu 4.0 nedošlo - hranice mezi totalitním státem
a demokracií může být velmi tenká. Již volby ve větším městě jsou
hlavně prodejem specifického druhu zboží umožňujícího nasazení technik “Obchodu 4.0”. Stát bude vědět o člověku mnohem více
faktů, než si lidská bytost může sama pamatovat nebo změřit. A kde
je hranice, na které stát musí akceptovat, že mezi svobody člověka
patří i svoboda škodit sám sobě? Zahrnuje tato hranice i působení
škody blízkému okolí? Nedostaneme se na šikmý svah, na kterém
po krátkodobě prospěšná opatření sklouzneme k nesvobodě?
Během historicky krátké doby může vzniknout velmi početná vrstva inteligentních, vzdělaných a pro rozvoj hospodářství nepotřebných lidí, bez společenské prestiže a naděje na zlepšení. Může taková společnost dlouhodobě poskytnou důstojné podmínky k žití?
Na co se soustředit, aby dystopické varianty budoucnosti nenastaly? Především na vzdělání, vzdělání a vzdělání - od kolébky do 150
let. Formální školní vzdělání je jen jednou z jeho mnoha složek,
ale velmi důležitou. Digitalizace přináší velkou výhodu. Lze vzdělávat praxí i v oblastech, kde to bývalo příliš riskantní nebo drahé.
A klaďme důraz na posilování místních vazeb - na rodinu, na sousedství, na sdílení společného prostoru. Zásluhy o místní sportování, kulturu či udržení hospody mají mnohem větší důležitost,
než mu přisuzuje bezduché účetnictví.

Miloslav Nič,
předseda odborné komise

FAQ

HOAXY O KOALICI
Piráti chtějí rozdávat maturity
za docházku

Ivan Bartoš je zednář,
satanista a iluminát
Předseda Pirátů Ivan Bartoš s manželkou v Barceloně navštívil výstavu Černé světlo - La Llum
Negra. Ta ukazuje historický vývoj španělské fotografie, v němž významnou roli hrálo užití symboliky, která byla v 50. letech ve Španělsku oblíbená.
Další spiklenecké teorie se opírají o návštěvu Ivana
Bartoše v Muzeu tajných spolků v Lokti. Muzeum
je běžně veřejnosti přístupné. Muzea nejsou tajné
spolky a členové tajných společností se při svých
aktivitách nefotí, protože by je to prozradilo. Ivan
Bartoš je navíc členem husitské církve.

Po sociálních sítích obíhá zkratkovité tvrzení,
že Piráti chtějí umožnit získávání maturit za pouhou
docházku. Skutečnost je však jiná: zároveň by docházelo k ověřování znalostí a dovedností již v průběhu studia maturitního oboru. Pokud by žák nebyl
schopen splnit požadované minimum, nebyl by
k maturitní zkoušce vůbec připuštěn. Maturita by se
skládala ze společné části maturity (státní maturita) a profilové části (v gesci škol), která by nadále
byla kvalifikační zkouškou. Ve společné části Piráti
navrhují bodové hodnocení, které bude mít pro zaměstnavatele i VŠ vyšší výpovědní hodnotu.

Piráti chtějí zdanit nemovitosti

STAN chce zničit resort životního
prostředí, zemědělství environmentální
agendu převálcuje
Naopak. Obě oblasti jsou propojené nádoby a
my chceme, aby i zemědělská politika měla jako
prioritu šetrné hospodářství v krajině. Soupeření
obou ministerstev, jejichž politika jde často proti
sobě, nás stojí mnoho vynaložených prostředků
a ve finále nevede ke kýženému cíli. Ministerstva
mezi sebou nesmějí soupeřit, ale jejich politika naopak musí být v souladu, což může právě zajistit
osoba jediného ministra, jehož prioritou bude šetrná
politika k naší krajině a životnímu prostředí.

Je to lež! Jde o podvržený text, který se jen
snaží tvářit jako část volebního programu Pirátů
a Starostů. S oficiálním volebním programem nemá
nic společného, ten nic z uvedených návrhů neobsahuje. Dezinformátoři při tvorbě lživého hoaxu
překrucují článek na Pirátských listech o myšlence
základního nepodmíněného příjmu, kde je zdanění
nemovitostí uvedeno pouze jako jedna z teoretických možností navýšení příjmů státního rozpočtu.
Tento článek je navíc pouze výstupem zájmové
pracovní skupiny Pirátů, neodráží oficiální volební
program Pirátů a Starostů, jak je v článku hned
v úvodu uvedeno. Nic takového by zástupci hnutí
STAN nedopustili. Jako hoax jej vyhodnotil i web
faktickeinfo.cz.

STAN NA SÍTÍCH

Petr Gazdík - 18. 4.:

Eliška Olšáková - 27. 4.:

Rusové nám vyhostí 20 osob, z toho 16 diplomatů. Zůstane
5 diplomatů. A do 24 hodin. Neměli bychom si to nechat
líbit. Chovají se k nám jako k podřadnému druhu. 18 to by
měl být z naší strany jen začátek. Měla by nastat redukce
ruské ambasády na 5 diplomatů.

Velkokapacitní očkovací centrum je skvělý tah. Na zlínském hokejovém
stadionu se konečně rozjelo velkokapacitní očkovací centrum. Oproti
nemocnicím , které jsou svou kapacitou velmi omezené, zde budou
příchozí využít prostorného parkoviště, bezbariérový přístup, ale hlavně
komfort . Podobné zkušenosti máme i z centra Na Lapači, kde je vše
velmi kvalitně značené a očkovaní se zde nemusí těsnat při čekání.
Uvítali byste očkovací centrum i ve Valašských Kloboukách,
nebo Vám přijdou očkovací centra ve Vsetíně, Zlíně a Luhačovicích
dobře dostupná

David Smoljak - 25. 4.:
Dnešní projev Miloše Zemana by se dal shrnout do jedné
věty: Pro zájmy České republiky nemíním hnout prstem!

Petra Pecková - 29. 4.:
Stanislav Polčák - 29. 4.:
Nejsme v tom sami. 569 europoslanců vyzvalo členské
státy ke koordinovanému vyhoštění ruských diplomatů kvůli
výbuchu ve Vrběticích. Odsoudili rovněž ruské výhrůžky
a podporují, aby EU snížila závislost na ruské energii.

Mám tomu rozumět tak, že pokud bude dítě testováno ve škole
v pondělí ráno, může jít na kroužky a na sport jen do čtvrtečního rána?
Protože pak bude test starší 72 hodin? A já jako rodič nechci lhát!
Pětiboj ve čtvrtek, pozemák v pátek.

Jan Farský - 3. 5.:

Praze se daří naplňovat akční plán výsadby 1 milionu
stromů na svém území během 8 let. Ten jsme přijali
v roce 2019. K dnešnímu dni máme vysazeno 370.000
nových stromů.

Před dvěma lety jsem se setkal s paní L.R. v Rožmitále pod Třemšínem.
Měla pět exekucí a neviděla šanci, že by se z exekucí, kdy dostala. Prošel
jsem je a největší se ukázala být nezákonnou, snížili jsme ji z 120 tis. Kč na
36 tis. Kč a dohodli s věřitelem splátky.
Po dvou letech má paní L.R. splacené všechny dluhy. Z beznadějné situace
je opět svobodná a na novém začátku.
V podobné situaci jsou v naší zemi statisíce lidí. Odhadem až 400 tisíc lidé
je v dluhové pasti - dluhy jsou tak vysoké, nebo úroky naskakují tak rychle,
že je nemají šanci do konce svého života splatit. Když přičteme přímo
zasažené lidi v domácnosti, tak v dluhové pasti žije milion lidí.
V Člověk v tísni pracují profesionálové, kteří dokážou v takových situacích
pomoci. Nově spustili web www.cervenesluchatko.cz, místo, kde pomohou. Nikomu není příjemné se o svých dluzích bavit, ale Člověk v tísni
dokáže bezplatně a diskrétně poradit a pomoci.
Pokud víte, komu by mohli pomoci, předejte jim prosím kontakt
na červené sluchátko, někdy stačí podat pomocnou ruku a z beznadějné
situace se dá dostat.

Zdeněk Hraba - 3. 5.:

Josef Suchánek - 8. 5.:

„Rovněž jsme spustili všechny vleky a lanovky,“
oznámil ministr Havlíček. To se bude v polovině
května jistě hodit...

Přišla na mě řada. Proto jsem dnes dopoledne ve @fnolomouc
dostal první dávku. Očkování ověřenou vakcínou je jedním z klíčů k překonání pandemie, proto jsem o tomto svém kroku nezapochyboval ani na
minutu. Děkuji všem, kdo pomáhají pandemii zvládnout.

Petr Kulhánek - 29. 4.:
Na konci srpna se s vámi všemi rád uvidím na Mezinárodní
Filmový Festival Karlovy Vary, který i letos plánuje bohatý
doprovodný program. Dnes jsme si to potvrdili s ředitelem
festivalu Kryštofem Muchou. V říjnu pak chystají v kraji
velkou akci zaměřenou na e-sporty a v listopadu koncerty
filharmoniků.

Petr Hlubuček - 3. 5.:

Vít Rakušan - 8. 5.:
8. května 1945, Den vítězství. Konec režimu, který mohl
za zmar více než 60 milionů lidských životů. Válečný konflikt, který nechal nesmazatelné stopy na všech, kterých
se dotkl. Zlo, zášť, to nejhorší, co v nás je, na celých 6 let
ovládlo svět. Nezapomeňme a dělejme vše pro to, aby
lidstvo už nikdy neprožilo tak hrůznou zkušenost.

Vít Rakušan - 14. 5.:
Nejvyšší státní zástupce P. Zeman se vzdal své funkce. Oficiální důvody
nejsou ještě známe, ale všichni dlouhodobě vidíme, jak obrovskému tlaku
vládních politiků musel čelit. Ten vyvrcholil nedávným záměrem ministryně Benešové podat na něj kárnou žalobu za vyjádření k Vrběticím.
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DUBEN 2021
ODMÍTLI JSME ZAVÉST
POVINNÉ KVÓTY NA
POTRAVINY. TY BY POMOHLY
VELKÝM PRODUCENTŮM
Na plénu Poslanecké Sněmovny byla v dubnu projednána novela zákona o potravinách, kterou vrátil
Senát k opravě. Podstatnou změnou, oproti původnímu
návrhu, je zrušení povinných kvót na české potraviny,
které by byly v zásadním rozporu s evropským právem.
Poslanci za hnutí STAN tak podpořili opravenou verzi
Senátem.
„Jako nejdůležitější vnímám jednoznačně zrušení
povinných kvót na české potraviny v maloobchodech.
Domnívám se, že je tento bod v novele nedomyšlený, ba
přímo hloupý. Návrh se na první pohled tváří jako vstřícné
gesto pro drobné české zemědělce, opak je ale pravdou
a tato změna prospěje především velkým producentům
na trhu. České potraviny by se díky tomuto nařízení
nezlevnily, stal by se přesný opak – potravin by byl
zásadní nedostatek, proto by následovalo zdražení. Stát
má mnoho možností, jak podpořit nabídku od českých
zemědělců efektivněji, ať už podporou farmářských trhů
nebo zvýšenou osvětou pro spotřebitele. Nehledě na fakt,
že nastavení těchto kvót také porušuje volný trh Evropské
unie,” vysvětlila poslankyně Jana Krutáková. Podle ní by
si toto téma také zasloužilo širší prostor pro diskuzi.

ŽÁDÁME SPRAVEDLIVÉ
ODŠKODNĚNÍ OSOB POSTIŽENÝCH
TRAGÉDIÍ VE VRBĚTICÍCH
A BRZKÉ ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚRŮ
VYŠETŘOVÁNÍ
Podle zástupců STAN jde po zjištění závažných okolností
kolem vrbětické tragédie o útok na suverenitu České
republiky. Starostové z regionu, který byl tragédií postižen
žádají skrze tzv. Vrbětickou výzvu brzké zveřejnění závěrů
vyšetřování a spravedlivé odškodnění osob, které byly před
necelými sedmi lety tragédií zasaženy.
“Vyšetřování tragédie trvá téměř sedm let, pokud je nyní
znám viník, který to způsobil, tak žádáme plné odškodnění
právnických i fyzických osob. Tragická událost byla pro zdejší
rodiny utrpením a mnoho z nich si nese následky dodnes, aniž
by jejich újma byla spravedlivě odškodněna. Chceme také,
aby stát konečně po necelých sedmi letech od tragédie co
nejdříve zveřejnil finální závěry vyšetřování, aby bylo každému
občanovi v regionu i v naší zemi zřejmé, kdo je za výbuch
v areálu Vrbětic zodpovědný,” upozorňuje autor Vrbětické
výzvy a starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák.
„Tragická událost a její následky se dotýkají velké části regionu
Zlínského kraje, proto jsme připravili na jednání zastupitelstva
návrh usnesení, které žádá brzké zveřejnění informací a žádá
vládu, aby vysvětlila, jak je možné, že ve skladech v těsné
blízkosti několika obcí byla skladována nebezpečná munice,
když tam měla být uskladněna pouze tzv. delaborovaná
munice,“ doplnil zlínský poslanec a krajský zastupitel Petr
Gazdík.

CHCEME POMOCI RODINÁM V DLUHOVÉ PASTI
Na pořadu schůze Sněmovny byla poněkolikáté projednávána novela zákona na změnu exekučního řádu, která by dala lidem v dluhové pasti naději
na změnu. Schválením návrhu by došlo k potřebnému omezení dluhového otroctví. Jan Farský na jednání Sněmovny navrhoval také vládní novelu
insolvenčního zákona, jejíž projednání však poslanci zamítli. Jan Farský úpravu navrhoval již v rámci novely v roce 2019, a poté opět na jaře 2020
v souvislosti s opatřeními proti ekonomickým dopadům koronaviru.
„Problém života vdluhové pasti se netýká jen zlomku společnosti, ale více než čtyř set tisíc lidí ajejich rodin, tedy až milionu lidí. I přes veškerou snahu
se někteří znich ze svých dluhů nikdy nedostanou. Často se přitom jedná vzákladu o nízké dlužné částky, ale vlivem různých poplatků, sankcí aúroků se
vyšplhají až do výše, kterou už nejsou tito lidé schopni nikdy splatit. Dluhy pak splácejí po stokorunách vybraným věřitelům, velkým exekutorům, na které
jsou napojeny původní advokátní kanceláře. A na tyto miliardáře se pak vdůsledku skládá celá země,” vysvětlil předseda poslaneckého klubu Jan Farský.
„Klíčové je však také projednání novely insolvenčního zákona, což je vládní návrh, předložený v legislativní nouzi. Přes to od té doby leží ve Sněmovně
bez zájmu dotáhnout změnu do konce. Do července máme od Evropské unie termín, abychom ho vepsali do právního řádu, ale vláda ho nezařadila ani
do prvního čtení. Hnutí ANO znovu brzdí naše snahy o projednání takto důležitého bodu, kterým můžeme dát lidem naději na lepší budoucnost,” dodal
předseda klubu STAN.
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NEJMLADŠÍM
STAROSTOU JE UŽ ROK
Rok se s rokem sešel a předseda mSTAN
Tomáš Pavelka slaví rok od zvolení do funkce
starosty obce Mořice. V rozhovoru vedeném
Zdenou Kašparovou se můžete dočíst, jak
zvládl studium a funkci starosty, jak plánuje
slavit výročí a také jaké jsou jeho plány v obci
v dalších komunálních volbách.

Už je to rok od tvého zvolení starostou Mořic, jaký je to pocit?
De facto neskutečný. Je to těžko popsatelné, protože rok se zdá jako
dlouhá doba a zároveň to uteklo jako voda. Je to jeden celý rok, ale
připadá mi pocitově jako pár týdnů. Vnímání času je pokřiveno
i pandemií Covidu-19. Když si ale vzpomenu na všechny zážitky,
naplnilo by to více než pouhý rok. Na počátku jsem byl plný očekávání a výzev, to se v zásadě nezměnilo. Stále mě něco příjemně
a bohužel i nepříjemně překvapuje, a to ještě jistě mám co poznávat
a čemu se učit. Celkový dojem je ale dobrý. Jak říká můj kamarád,
dali jsme se na vojnu, tak musíme bojovat, i to je občas třeba.
Asi to bude už ohraná otázka, ale co ti starostování dalo za
uplynulý rok?
Přímo pro mě je starostování velká příležitost pracovat pro naši
obec, měnit ji k lepšímu, snažit se o setkávání občanů obce, udržovat v chodu to, co nám zanechali předkové, a rozvíjet potenciál
naší malebné vesničky. Učím se za pochodu mnoha novým oblastem – stavebnictví, energetika, zahradní architektura a mnohé
další. Poznávám a mám možnost spolupracovat s mnoha zajímavými lidmi, od sochařů přes stavaře, inovátory, grafiky, architekty, studenty, kolegy starosty a v neposlední řadě s místními
šikovnými řemeslníky, dobrovolníky, členy spolků a běžnými
občany, kteří mají každý svůj příběh a mají často dobré podněty.
Starostování přináší každý den nové výzvy a možnosti.
Jsi stále studentem brněnských práv, jak se ti dařilo skloubit
studium s funkcí starosty?
Vzhledem k pandemii jsem od začátku roku 2020 studentem distančně a v režimu individuálního studijního plánu. Rád bych jeden den v týdnu na univerzitu jezdil, upřednostňuji osobní kontakt, moc mi to pomáhá. Snad se to od podzimu změní. Univerzita
na dálku je za mě spíše komplikace, moc se mi tím neusnadnilo.
Skloubení s funkcí starosty možné je, někdy se věci sejdou dohromady a musím více zabrat. Existuje značná provázanost mezi
starostováním a oblastí práva, hezky se mi provazuje praxe na
úřadě s teorií ze školy.

Tomáš Pavelka,

starosta obce Mořice

Setkal ses za tu dobu s kritikou vzhledem ke svému věku?
Minimálně. Trochu jsem se jí obával, ale kromě pár vtipných situací jsem se téměř nemusel s tímto potýkat. Věk je jenom číslo, to
je stále aktuálnější pohled na tuto skutečnost. Mladí lidé jsou stále
více leadery firemních týmů, mohou mít za krátký čas rozhled
o orientaci v dané problematice a přinášet tolik potřebné inovace. Udržitelný model vnímám v těsné spolupráci mladých lidí se
staršími ročníky. Mám zkušenosti i s fungujícími přátelskými
vztahy s lidmi o generaci i dvě starší ode mne. Je to zkrátka o nastavení mysli, mladý neznamená automaticky hloupý a nezkušený, starší nemusí být moudrý a uvážlivý.
Roční výročí je velká věc, jak plánuješ slavit?
Plány by byly, koronavirus jim dává však mantinely. Nejspíše jen
na konci týdne chvíli posedíme se zaměstnanci obce, nakonec
bez nich by se ten celý rok v obci mnoho neudálo. V den výročí
mě překvapily děti a paní učitelky ze školky, když mi přišly jednohlasně poblahopřát a donesly kytky a obrázek. To bylo velmi
hezké.
Plánuješ obhajovat post starosty v nadcházejících komunálních volbách 2022?
Máme spoustu plánů a nastartovaných projektů, které bych rád
dále realizoval. Nebudu zastírat, že mě starostování baví a vidím
v něm velký smysl. Pokud budou občané obce a zastupitelé chtít,
budu rád dál pokračovat. Aktuálně připravujeme s univerzitou
a občany Koncepci rozvoje obce 2021+, to je velká věc, ze které budeme roky čerpat, a já bych u toho rád byl. Na komunální politice
je hezká její bezprostřednost a smysluplnost.
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TOMÁŠ MÜLLER SI
SPOLUPRÁCI
S PIRÁTY POCHVALUJE
Máme za sebou několik týdnů
poctivé práce na přípravě volební
kampaně do poslanecké sněmovny.
Tu jsme odstartovali 18. května.
My v Olomouckém kraji máme
výhodu, že jsme spolupráci s Piráty
navázali již vloni při krajských
volbách. Za sebe musím říct, že
mám z dosavadní spolupráce dobrý
pocit a jsem rád, že STAN kandiduje
dohromady právě s Piráty.

Tomáš Müller,

starosta Nové Hradečné a krajský zastupitel

My Starostové máme mnoho zkušeností, zažili jsme toho v politice na všech
úrovních už hodně. Piráti nám k tomu
dodávají potřebný elán a energii. Dohromady to dobře funguje, a proto heslo naší
předkampaně, které můžete vidět na
billboardech a reklamních plochách, zní
ENERGIE a ZKUŠENOST. Věřím, že právě tohle spojení vyvede naši republiku
z marasmu, ve kterém se nachází.
Volební kampaň se plánuje na několika
úrovních. Kromě centrálního volebního štábu, kde sedí špičky obou našich
stran, máme i krajský štáb, kde řešíme
specifika kampaně v Olomouckém kraji.
Pravidelně se tak jednou týdne scházíme
a řešíme vše, co je potřeba – od fotografování, vydávání tiskových zpráv, přípravy
tiskových dat, zajištění dobrovolníků,
plánování akcí s veřejností až po diskutování o tom, co budeme lidem při kampani
v ulicích rozdávat či jaký program uděláme našemu předsedovi Vítkovi Rakuša-

novi a našemu kandidátovi na premiéra
Ivanu Bartošovi, až přijedou na konci září
do Olomouce. Budeme moc rádi, pokud se
do kampaně zapojíte i vy. Každý, kdo chce
přiložit ruku k dílu, je vítaný.
Jak Starostové, tak Piráti se máme od
sebe navzájem co učit. Máme to štěstí, že
špička naší kandidátky je tvořena lidmi,
kteří si navzájem lidsky rozumí. Doufám, že se to odrazí na výborném volebním výsledku.

My Starostové máme
mnoho zkušeností, zažili
jsme toho v politice na
všech úrovních už hodně.

