
Vánoční přání
Vánoce jsou obdobím, kdy se lidé takřka 
z celého světa spojí, aby oslavili svátky 
klidu a míru. Zároveň je to také skvělá 
příležitost pro nás všechny, abychom 
se zastavili, setkali se, ať už v rodinném 
kruhu či s přáteli, a zhodnotili to, co  
jsme v uplynulém roce zvládli, čeho  
jsme dosáhli a zamysleli se nad tím,  
co nového nás v následujícím roce čeká.

Tento rok byl pro všechny v mnohém 
náročný. Čelili jsme velkým výzvám, 
ať už to byly následky boje s pandemií, 
řešení ekonomických obtíží nebo 
probíhající válka na Ukrajině. I přesto 
pevně věříme, že váš rok přinesl i mnoho 
pozitivního a že jste neztratili naději, 
protože (tady si dovolíme vypůjčit slova 
Václava Havla) „naděje je stav ducha, 
který dává smysl našemu životu.” 

Vánoce jsou právě ten čas, kdy více než 
kdy jindy cítíme podporu, sounáležitost, 
lásku a přátelství. Však to je na lidském 
životě to nejkrásnější. Tímto vám 
přejeme šťastné a radostné Vánoce, 
mnoho úspěchů a štěstí v novém roce. 
Ať nám všem nový rok přináší nové 
naděje, naděje na změny, které budou ku 
prospěchu nás všech.

Vaše redakce STANovin

až do konce března 2024. Díky online 
registraci a následnému vylepení vízo-
vého štítku bude snadnější zjistit aktu-
ální stav daného uprchlíka. Balíček po-
máhá i  s  lepší dostupností psychologů, 
kteří jsou potřeba nejen pro prchající 
před válkou, ale čím dál více i pro čes-
ké občany. Dále balíček řeší flexibilnější 
zapsání i  odhlášení ukrajinských dětí 
ze školek i škol, abychom lépe reagovali 
na jejich přítomnost,” okomentoval Lex 
Ukrajina místopředseda bezpečnostní-
ho výboru Martin Exner. 

V prosinci poslanci schválili další balíček 
novel zákonů, který řeší pomoc ukrajin-
ským uprchlíkům a  jejich pobyt v České 
republice – takzvaný Lex Ukrajina. Jed-
ná se již o  čtvrtý balíček, který reaguje 
na aktuální situaci na našem kontinentě 
a upravuje podmínky, které se vztahují na 
Ukrajince prchající před válkou, jež se do-
stali do České republiky. 

Hlavním cílem Lex Ukrajina IV bylo pro-
dloužení institutu dočasné ochrany, který 
měl vypršet v březnu příštího roku. „Ba-
líček prodlouží institut dočasné ochrany 

Často se o Česku mluví jako o malé zemi v srdci Evropy.  Je to takové milé klišé, na které bych se dnes chtěl podívat optikou 
právě skončeného českého předsednictví Radě EU. Pokud jde o tu malou zemi, nebudu teď vyvracet nesprávnost tohoto tvrzení 
poukazováním na rozlohu nebo počet obyvatel České republiky. V Evropské unii – ale ostatně i leckde jinde – totiž platí u nás před 
lety zpopularizované rčení „jaké si to uděláš, takové to máš“. 

(Pokračování na str. 2)
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Úvodní slovo předsedy hnutí

V SRDCI EVROPY

(pokračování ze str. 1)

Malá je tedy v rámci EU ta země, která si nedokáže nebo ne-
chce najít spojence, která nedokáže nebo nechce jednat a uza-
vírat dohody, která ublíženě stojí v koutě a fňuká, případně 
nečinně přihlíží zpovzdálí a čeká, až bude moci na okamžik 
zvýšit svou velikost nějakým tím vydíráníčkem. Pak je skoro 
jedno, kolik milionů lidí v takové zemi žije. V Evropě je to pro-
stě malá země.
Velké země jsou naopak ty, které stojí u zrodu velkých věcí. 
Které sebevědomě nastolují agendu, předkládají návrhy. Kte-
ré si umějí chytře vyjednat podporu, přesvědčit oponenty, 
nabídnout v pravou chvíli ústupek ve prospěch něčeho hod-
notnějšího. 
Přátelé, s  plnou odpovědností mohu po zkušenosti českého 
předsednictví říci, že Česká republika je velká země, a jsem 
na to hrdý. A říkám to s klidným svědomím i proto, že dobře 
vím, že se nejedná o samochválu – že podobné reakce prová-
zely naše angažmá v čele Rady EU a ke konci předsednictví se 
jen stupňovaly, ostatně sám jsem jich několik vyslechl osobně. 
Během několika málo měsíců, bez náležité předchozí přípra-
vy, se nám podařilo sjednotit EU v tak složitých otázkách, jako 
jsou sankce proti Rusku, přístup k ukrajinským uprchlíkům 
nebo společný postup v nákupu energií a regulaci jejich cen, 
abych jmenoval jen ty nejviditelnější úspěchy. Předsednictví 
jsme zakončili rozšířením Schengenu o Chorvatsko, což pova-
žuji za jakousi symbolickou tečku za naším působením v čele 
Rady. Obrovský dík za to patří všem, kdo se na tom s nesmír-
nou profesionalitou a obdivuhodným nasazením podíleli jak 
u nás doma, tak na půdě institucí EU. 
Pokud se v rámci EU budeme i nadále chovat tak, jak se nám to 
dařilo během předsednictví, snad se nám brzy podaří zbavit 
se tady doma dojmu, že jako členská země EU jsme ve vleku 
nějaké cizí nepřátelské entity, a v zahraničí zase napravit po-
křivený obraz Česka jako věčného kverulanta, který jen čeká 
s nataženou dlaní. 
A tím se dostávám ke druhé části onoho klišé: srdce Evropy. 
Nevnímám ten pojem geograficky. Pro mě je srdce symbolem 
toho, co udává rytmus a zajišťuje koloběh životadárné krve, 
ale taky pomyslné sídlo emocí. Jako tepající srdce EU jsme se 
myslím během předsednictví osvědčili dobře. A  pokud jde 
o  ty emoce: nechci přeceňovat diplomatické zdvořilosti, ale 
skutečně jsme během uplynulých měsíců slyšeli tolik upřím-

ně míněných milých slov na naši adresu, že věřím, že v srdci 
Evropy jsme se pevně uchytili – a že už v něm zůstaneme. Me-
tafora „srdce“ ostatně dobře rezonuje i s havlovským mottem 
„Evropa jako úkol“, které jsme si pro předsednictví zvolili. 
No a když už jsme u těch anatomických metafor, není mno-
hem lepší být v srdci Evropy, než osinou v …?

Váš Vít Rakušan

VÍT RAKUŠAN, 
předseda hnutí

Úvodní slovo předsedy 
hnutí

Podařilo se nám sjednotit EU v tak složitých 
otázkách, jako jsou sankce proti Rusku, přístup 
k ukrajinským uprchlíkům nebo společný 
postup v nákupu energií a regulaci jejich cen.
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LUKÁŠ VLČEK: 
HNUTÍ STAN JAKO PRIORITA – OHLÉDNUTÍ 
ZA 6 MĚSÍCI VE FUNKCI 1. MÍSTOPŘEDSEDY

Na mimořádném sněmu v Hradci Králové jsem vám slíbil plné na-
sazení a oporu Vítkovi Rakušanovi, a tento slib se už od svého zvo-
lení snažím aktivně plnit. Upravil jsem si své pracovní povinnosti 
tak, abych mohl našemu hnutí věnovat co nejvíce času. Rezignoval 
jsem proto na funkci 1. místopředsedy poslaneckého klubu, opustil 
sněmovní zemědělský výbor a upravil si své povinnosti v domov-
ském regionu.
Postupně teď objíždím všechny regiony, kde kromě setkání s kraj-
skými výbory také spolu s kolegyní Míšou Šebelovou školíme nově 
zvolené zastupitele. Osobně jsem v tomto roce školil už v Jihomo-
ravském, Karlovarském, Olomouckém, Plzeňském, Středočeském 
a Ústeckém kraji nebo na Vysočině. Další cesty za školeními plánuji 
příští rok, stejně tak, pokud mi to pracovní povinnosti jen trochu 
dovolí, navštívím vaše krajské sněmy, abyste měli prostor dát mi 
zpětnou vazbu osobně.
Mým dalším místopředsednickým úkolem je kooperace na chodu 
hlavní kanceláře. Teď například pracujeme jak na větším perso-
nálním posílení naší centrály, tak na hledání zdrojů pro posílení 
krajských organizací, abychom ještě efektivněji a  lépe dokázali 
s voliči komunikovat, ať už skrze naše mediální kanály nebo třeba 
pořádáním akcí pro veřejnost. 
Proto na příští rok plánujeme aktivity k oživení vašich krajských 
center. Kromě nabídky zajímavých tematických seminářů zavede-
me princip pravidelných výjezdů ministrů do regionů, což je věc, 
které v současnosti bránilo především naše předsednictví v Radě EU. 
Pro lepší komunikaci směrem do regionů jsme také zavedli platfor-
mu krajských předsedů, která se pravidelně schází, pokaždé v ji-
ném kraji, a slouží k přenosu zkušeností a diskuzi nad politickými 
a provozními otázkami našeho hnutí.
Pod vedením kolegyně Míši Šebeové a za pomoci našich rezortních 
programových rad a programových komisí jsme zpracovali návrh 
strategie našich prioritních politickýc témat pro další období, která 
vychází z rozložení resortů i dotazníkového šetření mezi našimi 
členy. Tuto strategii v uplynulých dnech projednal Celostátní vý-
bor a celá debata bude pokračovat v příštím roce. Naším cílem je 
efektivnější prosazování priorit hnutí STAN na úrovni legislativy 
i exekutivy. K tomu nám kromě ministrů a našich lidí v jejich kabi-
netech pomáhají také naši političtí náměstci na dalších resortech, 
se kterými také aktivně kooperujeme.
Kromě výše zmíněných aktivit stojí z mé práce také za zmínku ně-
kolik politických témat, kterým se spolu s kolegy věnuji, kam na-
příklad patří prosazení zachování stavebních úřadů, energetika 
– především komunitní a decentralizovaná, životní prostředí, regi-
onální rozvoj nebo hybridní hrozby. Samozřejmě při tom všem také 
myslím na práci pro svůj region – Pacovsko a Kraj Vysočina. A to, 
co má v mém nabitém diáři vždy prioritu, je má tolerantní rodina.

Jaký pro mě byl první půlrok v roli 
1. místopředsedy STAN? Hodně náročný, 
především, co se času a cestování týče.

STAN ve Sněmovně

LUKÁŠ VLČEK, 
1. místopředseda hnutí
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DOSTUPNÉ ENERGIE VŠEM ANEB CO 
DĚLÁ STAN NA POLI ENERGETIKY

Byli jsme lehkovážní, když jsme toto riziko včas nepozorovali. 
Ještě minulý premiér Babiš odmítl projekt na stavbu nového 
plynovodu vedoucího z  polských přístavů k  nám a  jeho „su-
perschopný“ ministr průmyslu Havlíček i přes veškerá bezpeč-
nostní varování dělal vše pro to, aby umožnil Rusům dostavbu 
Dukovan. Následky podcenění geopolitických choutek Ruska 
a stoprocentní závislosti na jeho plynu nyní pociťujeme všich-
ni. Nebyli bychom to ale my, Starostové a nezávislí, kdybychom 
jen seděli a lamentovali. 

Zásluhou našich lidí se letos podařilo včas vyjednat kapacitu 
zásobníků, a tak v zimě bude plynu dostatek. Pustili jsme se do 
boje s vysokými cenami energií. Nejdříve jsme zařídili úsporný 
tarif a následně zastropování cen energií. Zároveň pracujeme 
na tom, abychom se závislosti na plynu a  fosilních palivech 
v budoucnu zbavili, abychom byli v co největší míře energetic-
ky soběstační. 

V prosinci prošel Sněmovnou zákon, kterým odstraníme zby-
tečné administrativní překážky pro výstavbu nových obno-
vitelných zdrojů energie. U staveb do výkonu 50 kW – což od-
povídá ploše solárních panelů na střeše průměrného kravína 
– nebude potřeba stavební povolení. Odpadne tak zbytečné 
papírování a dojde k urychlení výstavby obnovitelných zdrojů. 

V průběhu příštího roku také prosadíme v Parlamentu legisla-
tivu, která umožní rozvoj komunitní energetiky, tedy to, aby si 
lidé v místě svého bydliště, například v obci, energie vyráběli 
i sami spotřebovávali. Je to ozkoušený model z Rakouska a Ně-
mecka, za který nás chválí mnohé ekologické spolky a organi-
zace. Dojde tak k diverzifikaci zdrojů. V současné době je tato le-
gislativa v mezirezortním připomínkovém řízení. Vzniká také 
tlak na modernizaci distribuční sítě, protože jsou v ČR oblasti, 
kde je síť na hraně svých možností. 

Usilovně také pracujeme na tom, aby co nejdříve byl zahájen 
tendr na dostavbu Dukovan a  to tak, aby vyhrál ten nejlepší 
a  nejspolehlivější dodavatel. Příští rok rovněž přepracujeme 
státní energetickou koncepci tak, aby reflektovala všechny ak-
tuální výzvy dnešní složité doby.  

Jsem si jist, že se situace na trhu s energiemi v průběhu příští-
ho roku uklidní a že se jako STAN zasadíme o rozvoj moderní 
energetiky, která nás zbaví závislosti na fosilních palivech z ne-
přátelských zemí.

Žádná vláda v historii svobodného Česka zatím nemusela řešit tak složitou situaci na poli 
energetiky jako ta naše. Cílené ruské spekulace s plynem, vyprázdněné zásobníky 
a následná válka vyhnaly ceny energií do astronomických výšin. 

STAN ve Sněmovně

TOMÁŠ MÜLLER,
poslanec
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INVESTICE V DOPRAVĚ SE NEZASTAVÍ, DO 
KRAJSKÝCH SILNIC PŮJDE NOVĚ 6 MILIARD!

Je skvělou zprávou, že se nám podařilo do státního rozpočtu 
vtělit jednu z  našich důležitých priorit – 6 miliard korun na 
silnice II. a III. tříd. Je to velký skok oproti původním 4 miliar-
dám, které byly investovány poslední roky. Tento bod byl jed-
ním z bodů, které STAN prosadil do programového prohlášení 
vlády. 
Za tyto finance si neslibujeme jenom příjemnější, ale také bez-
pečnější jízdu po našich krajích. V průběhu tohoto roku jsme do 
českého právního řádu prolnuli evropskou legislativu týkající 
se bezpečnosti. Ta významně posílí bezpečnostní aspekty při 
výstavbě nových silnic a rekonstrukci těch stávajících. Staros-
tové měst a obcí tak mohou očekávat více opravených kilome-
trů komunikací, ale i realizaci bezpečnostních prvků v často 
rušných průjezdních úsecích. 
Spolu s krajskými silnicemi jsou naší prioritou také železnice. 
V příštím roce bude mít Správa železnic možnost hospodařit 
až se 70 miliardami Kč, což je historicky nejvíce. Zahájíme tak 
množství velmi potřebných staveb – velké výzvy nás čekají 
v Praze a jejím okolí, kde železnice hraje velkou roli v dojíždění 
za prací do samotného centra metropole, zásadní investice se 
ale chystají na celém našem území. Opraveno bude mj. více než 
130 nádražních budov a  pokračovat bude také odstraňování 
nebezpečných železničních přejezdů nejen na silnicích prv-
ních tříd.
Přípravy budou pokračovat i  na vysokorychlostních tratích. 
Skvělou zprávou je prosazení nových spojení do strategické 
evropské sítě TEN-T, která v případě splnění technických pa-
rametrů získá evropské financování. Jedná se např. o spojení 
Praha – Mladá Boleslav – Liberec – Zhořelec, VRT Praha – Brno 
a Přerov – Ostrava nebo Krušnohorský tunel. V rámci náklad-
ní dopravy pak podporu získá např. i spojení Choceň – Hradec 
Králové – Velký Osek.
Sečteno a podtrženo, jsem velmi rád, že právě v oblasti dopravy 
jsou zajištěny veškeré předpoklady pro četné investice. 

Krajské komunikace jsou dlouhodobě podceněnou položkou ve státním rozpočtu.  
Miliardové dluhy na této infrastruktuře nedokážeme smazat ani ze dne na den, ani z roku na rok. 

STAN ve Sněmovně

Spolu s krajskými silnicemi jsou naší 
prioritou také železnice. V příštím roce bude 
mít Správa železnic možnost hospodařit až 
se 70 miliardami Kč, což je historicky nejvíce.

ONDŘEJ LOCHMAN,
poslanec a předseda podvýboru pro dopravu
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VĚRA KOVÁŘOVÁ: 
ROZPOČET, KTERÝ POMÁHÁ – I DÍKY STANU

STAN ve Sněmovně

Někdo by mohl dodat, že potřebné jsou pro naše budoucí úspě-
chy, pro to, aby nám voliči v budoucnosti znovu dali svůj hlas. 
Formulovala bych to jinak. Obě jsou potřebné k tomu, abychom 
plnili naše předvolební sliby. A když je plnit budeme, a když 
také budeme umět občany o této práci informovat, tak si nás 
voliči najdou. Asi nikdo nejsme nadšení ze schodku rozpočtu na 
příští rok. Skutečně není malý – 295 miliard korun je opravdu 
hodně. Nepochybuji, že všichni, kdo věc posuzujeme realistic-
ky, se znalostí ekonomických souvislostí a minulých schodků 
a především se znalostí hospodářské reality našich dnů, víme, 
že o mnoho nižší by být nemohl. To by znamenalo nechat pad-
nou velké skupiny obyvatel do opravdu obrovských finančních 
problémů. Bylo by to velmi nezodpovědné. Již tak totiž není si-
tuace dobrá. O to větší odpovědnost ale máme za to, aby tyto 
peníze byly využity smyslupně. 
Především proto, aby peníze směřovaly k  těm, kdo pomoc 
opravdu potřebují, jsem s podporou našeho poslaneckého klu-
bu a řady dalších poslanců podala pozměňovací návrh, který 
díky vstřícným koaličním jednáním nakonec získal dosta-
tečnou podporu. Změna původního rozpočtu neznamená, že 
by svoje využití měnily nějak výjimečně velké částky. Důleži-
té však je, že tím získaly financování některé činnosti, které 
opravdu pomáhají těm nejpotřebnějším a  nejdůležitějším: li-
dem ve skutečné nouzi a dětem. 
Návrh přidal pro příští rok k původním 60 dalších 40 milionů 
korun na podporu programů školních obědů zdarma. Letoš-
ní odhady hovoří o  tom, že školní obědy vynechávalo i  přes 
existující systém ze sociálních důvodů značné množství žáků 
základních škol a že poptávka po obědech zdarma v roce 2023 
ještě vzroste. Zde nejde jenom o nasycení dětí, ale i o udržení 
a rozvinutí jejich sociálních vazeb. Navíc jsou k dispozici sku-
tečně reprezentativní výzkumy, které dokládají, že možnost 
společného stravování má velmi kladné dopady na studijní 
výsledky. Je to velmi dobrá investice do budoucnosti národa. 
Změna umožní i přes inflaci a růst ceny energií přinejmenším 
udržet a možná i zvýšit počet dětí, kterým budou obědy zdarma 
poskytovány. 
Druhý pozměňovací návrh byl na zvýšení prostředků pro pod-
poru potravinových bank o  39 milionů korun. Potravinové 
banky ve spolupráci s řadou dalších humanitárních organizací 
(jmenuji namátkou Českou katolickou charitu či Člověka v tís-
ni) distribuují především seniorům, rodičům samoživitelům 
a také rodinám, které se ocitly ve svízelné situaci, konkrétní 
pomoc v podobě balíčků obsahujících potraviny, dětské výživy 
a potřeby, drogistické zboží a další věci potřebné pro provoz 
domácností. 
Zhoršená ekonomická situace dostala potravinové banky pod 
velký tlak, protože zájem o tuto formu pomoci výrazně vzrostl. 
Hodně jim pomáhá veřejnost při sbírkách potravin, pomáhají 

i nadace a prodejní řetězce, ale potřeba ze strany lidí v nouzi se 
zvýšila velmi výrazně. 
Samozřejmě nelze vynechat ještě jednu změnu rozpočtu, kte-
rá byla skutečně nutná a kterou lze označit za naplnění priorit 
vlády: 1,1 miliardy korun na asistenty pedagogů. To je mnoh-
dy dosti opomíjená pomocná učitelská profese, která ale velmi 
výrazně pomáhá zvládnout našemu školství přibývající počty 
dětí s různými rozličnými poruchami. 
Pochopitelně bychom si všichni přáli rozpočty, ve kterých by 
bylo na všechno potřebné peněz dost. Všichni také víme, že 
takové rozpočty nebudeme mít nikdy. Potřeby budou vždycky 
převyšovat možnosti a v příštím i dalších letech to bude zvláš-
tě markantní. Přesto se ukázalo, že při důsledné koaliční práci 
a vzájemném respektu dokážeme nacházet řešení i v nynějších 
skutečně krizových letech. 
Beru to jako velký příslib soudržnosti a schopnosti naší vlád-
ní koalice řešit problémy. Samozřejmě nás opozice neustále 
kritizuje, označuje za neschopné a pomalé. Mám na to vlastně 
jenom jednu odpověď: Mlčte, protože za současné problémy, 
za nynější opravdu vážný problém veřejných financí můžete 
z nemalé části vy. Ano, kovidové období bylo těžké, ano, sou-
časná doba ovlivněná válkou na Ukrajině a ruskou invazí vy-
bublala do hospodářské krize, ale nelze zapomenout, že mi-
nulá nezodpovědná a amatérská rozhodnutí všechno jenom 
a jenom zhoršila. O to víc musíme pomáhat těm, kteří to po-
třebují…

VĚRA KOVÁŘOVÁ, 
poslankyně a 1. místopředsedkyně PSP ČR

Některá práce je hodně viditelná, některá 
práce je drobnější. Potřebné jsou obě. 
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HANA NAICLEROVÁ: DANĚ SE BUDOU MUSET 
ZVÝŠIT. OTÁZKOU JE KTERÉ A KOMU…

Každoroční deficit státního rozpočtu také znamená, že platíme 
obrovské miliardy na úrocích. Zadlužování v současnosti zna-
mená budoucí výdaje našich dětí, ale taky nižší důchody pro 
dnešní pracující.
Situací se zabýváme jak v hnutí STAN, v programové radě Eko-
nomika a daně, tak v rámci vládnoucí koalice. Založili jsme pra-
covní skupiny, kde řešíme, jaké přijmout změny – jak na straně 
příjmů rozpočtu, tak na straně výdajů. Vycházíme přitom z ex-
pertního stanoviska Národní ekonomické rady vlády (NERV), 
která formulovala jasná a konkrétní doporučení k řešení struk-
turálního deficitu. Ne se všemi jejich návrhy ale souhlasíme. Na-
příklad jsme kategoricky proti zavádění školného na vysokých 
školách. V hnutí STAN věříme, že vzdělání má být pokud možno 
dostupné pro všechny bez ohledu na jejich majetkový původ. 
Školné by dál prohloubilo sociální nerovnosti, které už teď ve 
vzdělávacím systému jsou, a které je třeba spíše odstraňovat.
S koaličními partnery se shodujeme v tom, že chceme rušit ne-
systémové a  hloupé daňové výjimky, které v  našem právním 
řádu jsou. Například u daně z přidané hodnoty chceme provést 
revizi zboží a služeb, které jsou ve snížených sazbách. Nedává 
žádný smysl, aby v nejnižší desetiprocentní sazbě byly opravy 
jízdních kol, návštěvy lázní a saun nebo kadeřnické služby. 
Zásadní změny plánujeme u spotřební daně. Je nepřijatelné, aby 
se neplatila spotřební daň z elektronických cigaret nebo z niko-
tinových sáčků, které jsou v současnosti oblíbené dokonce i u ne-
zletilých. Kromě toho chceme spotřební daní zatížit výrobky 
s obsahem THC. Je namístě také zrušit daňové osvobození vína. 
Současně ale chci revizi fungování tzv. Vinařského fondu, jehož 
účelem by měla být podpora českých a moravských vinařů.
V koalici diskutujeme o zrušení státního příspěvku stavebního 
spoření. Jedná se sice o nástroj, který řada lidí využívá, ale který 
je těžko obhajitelný: spoření není účelově vázané na pořízení by-

HANA NAICLEROVÁ,
poslankyně a členka rozpočtového výboru

STAN ve Sněmovně

Každý, kdo se trochu zajímá o veřejné finance vidí, že deficity státního rozpočtu v posledních letech 
nejsou udržitelné. Nejde přitom o to, že by každý dluh byl automaticky špatný a že by rozpočet 
musel být vyrovnaný za každou cenu. Zadlužení za účelem investic je smysluplné. Problém ale je, 
že zadlužování státního rozpočtu v posledních letech přesáhlo únosné meze.

dlení, nejedná se tedy o žádnou cílenou podporu. Naopak faktic-
ky jde o přerozdělování od chudých k „bohatým“, ne k těm, kteří 
to opravdu potřebují. Jde o transfer státních prostředků, který 
není nijak rozumně odůvodněn, kromě toho, že tento příspěvek 
funguje dlouho a pomáhá stavebním spořitelnám.
Bude potřeba jednat i o nastavení daně z příjmů a daně z nemo-
vitých věcí, kterou máme nejnižší široko daleko. Tady je ale na 
konkrétní plány zatím příliš brzy.
Otázka není, zda daně zvyšovat. Otázka je které a o kolik, aby 
daně v České republice byly nastaveny spravedlivě. Budeme usi-
lovat o to, aby zvýšení daní zatížilo běžné poplatníky co možná 
nejméně a aby předmětem daně bylo zboží, které je potenciálně 
škodlivé, ať jde o alkohol nebo o nikotinové produkty. 

Budeme usilovat o to, aby zvýšení daní 
zatížilo běžné poplatníky co možná 
nejméně, a aby předmětem daně bylo zboží, 
které je potenciálně škodlivé, ať jde 
o alkohol nebo o nikotinové produkty.
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Zjednodušujeme volby 
Volby budou jen jednodenní. O voličský průkaz bude možné za-
žádat na jakékoliv radnici. Komunální, krajské a senátní volby se 
budou konat vždycky v prvním říjnovém týdnu.
 
Snazší uzavření registrovaného partnerství 
Registrované partnerství půjde nově uzavřít ne na 14, ale na té-
měř 1300 matrikách po celé České republice. Naším cílem je ale 
manželství pro všechny.
 
Vláda bez estébáků 
Vysocí státní úředníci musejí mít lustrační osvědčení. Má se to 
podle nás vztahovat i  na ministry. Připravili jsme proto novelu 
lustračního zákona.
 
Zvládli jsme uprchlickou krizi 
Společně s kraji, obcemi a veřejností jsme se dokázali postarat 
o téměř půl milionu válečných uprchlíků z Ukrajiny. Ukázali jsme, 
že dokážeme být solidární a zásadoví.

MV,  
Vít Rakušan

STAN  ve Vládě ČR

Předsednictví v Radě EU
Ve druhém pololetí jsme předsedali Radě Evropské unie. Za to, jak 
jsme se předsednictví zhostili, sklízíme pochvalu od vrcholných 
představitelů unijních států.
 
Od začátku války pomáháme Ukrajině
V rekordním čase se podařilo schválit významnou finanční pomoc 
Ukrajině a přijmout další sankce proti Rusku. České předsednictví 
v tom hrálo důležitou roli.
 
Podporujeme další rozšiřování EU
Ukrajina už má status kandidáta. Během českého předsednictví 
jsme zahájili přístupová jednání s  Albánií a  Severní Makedonií. 
Jsme připraveni jim na cestě k členství v unii pomoci.
 
Mobilita bez emisí do roku 2035
Byli jsme úspěšní v jednáních s Evropským parlamentem. V rámci 
balíčku Fit For 55 jsme se dohodli na přísnějších normách pro emi-
se CO2 u nových osobních automobilů a dodávek. 

MPEZ, 
Mikuláš Bek

Konec energetické závislosti na Rusku
Zbavili jsme se energetické závislosti na Rusku. Zajistili jsme 
plyn z jiných zdrojů a z Ruska už nebude ani palivo pro Temelín.
 
Budujeme komunitní energetiku
Zahájili jsme cestu k dostupnějším a levnějším energiím. Ko-
munitní energetika umožní výrobu a sdílení energií a zvyšuje 
naši energetickou nezávislost.
 
Pomoc s cenami energií
Díky úspornému tarifu a zastropování jsme snížili ceny energií 
domácnostem, obcím i firmám. Navíc jsme zajistili, že nikdo 
nezůstane bez dodávky energií.
 
Energie z obnovitelných zdrojů
Usnadnili jsme budování obnovitelných zdrojů energií. Výstav-
bu solárních elektráren jsme navíc podpořili dotacemi ve výši 
sedmi miliard.

MPO, 
Jozef Síkela

Revize vzdělávacích plánů
Pustili jsme se do osekávání učiva. Nechceme biflování, ale 
kriticky myslící lidi.
 
Zákon o pedagogických pracovnících
Do parlamentu jsme poslali zákon o pedagogických pracov-
nících. Učitelům garantuje minimálně 130 procent průměr-
né mzdy a každé škole školního psychologa.
 
Ředitel jako pedagogický lídr
Každá škola je tak dobrá, jak dobrý je její ředitel nebo ředi-
telka. Ti musejí být nejen manažery, ale taky hlavními peda-
gogy. Proto jsme rozjeli projekt „Ředitel – lídr školy“.
 
Nové nebo přistavěné školy
Povedlo se nám nastartovat výstavbu nových škol a  tříd. 
Jen příští rok se začnou stavět místa pro dalších zhruba de-
set tisíc žáků. 

MŠMT, 
Vladimír Balaš
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AKTUÁLNĚ 
Z MINISTERSTVA 
PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Máme zpracovanou analýzu národních dotačních titulů, na ni 
navazuje plán změn v této oblasti. Aktuálně finišuje změna Pro-
gramu rozvoje regionů pro rok 2023, ve které se jedná o změnu 
hodnotících kritérií, aby byl výběr projektů objektivní a předví-
datelný, a zapojení finančních nástrojů do dotačních titulů. Za 
námi jsou desítky vyřízených žádostí a odvolání ze stran samo-
správ na téma dotací i jiných. Jezdíme do regionů za vámi, po-
silujeme vertikální komunikaci mezi ministerstvem a územím 
a naopak. Rovněž se často setkáváme s územními partnery (SMS 
ČR, SMO ČR, SPOV ČR, AK ČR, NS MAS, ČBK, Asociace euroregi-
onů). Spolupráce je činná i v oblasti Rezortní programové rady 
a  jednotlivých výborů Sněmovny i  Senátu, kde působí STAN 
a  tématem výboru je gesce MMR ČR. Mezi velký úspěch patří 
dosavadní výsledky jednání o nové komponentě Cestovního ru-
chu v Národním plánu obnovy, která by měla být schválena. Na 
rozvoj veřejné infrastruktury pro cestovní ruch by putovalo až 
5 miliard korun. Dále aktivní řešení problematiky brownfieldů 
z NPO – individuální přístup a změkčení pravidel. Dalším téma-
tem je kontinuální podpora komunitně vedeného místního roz-
voje (CLLD). Prioritu má vyzdvižení témat Hospodářsky a sociál-
ně ohrožených území (HSOÚ) a Regionů v transformaci (3K) při 
většině jednání zabývajících se rozvojem regionů, zapracování 
těchto oblastí do bodového hodnocení národních dotací a zvýše-
ní váhy tohoto kritéria. Vyvinut byl vnitřní tlak na starostovské 
řešení problematiky stavebního zákona a souvisejících předpisů 
a spolupráce s aktéry našeho hnutí pro tuto oblast. Stranou ne-
zůstalo zapojení se do evropského předsednictví v maximální 
možné míře – pořádání zcela nových akcí v rámci CZPRESS jako 
například konference Inovativní region v Jeseníku nebo konfe-

STAN ve Vládě ČR

rence k Venkovskému paktu za účasti zástupců Evropského vý-
boru regionů a Evropského parlamentu v Lednici.

Do nového roku je před námi mnoho výzev. Jde o dokončení změ-
ny Programu rozvoje regionů pro rok 2023 a vyhlášení nové do-
tační výzvy, která bude přívětivá v oblasti její administrace. Na-
dále budeme připravovat nový Program rozvoje regionů 2024+, 
spolupodílet se na novém Programu pro podporu cestovního 
ruchu a  Programu pro podporu bydlení. Chceme i  prohloubit 
přeshraniční spolupráci nejen v oblasti fondů, ale samotné spo-
lupráce například u IZS a v dalších oblastech (doprava, zdravot-
nictví, životní prostředí, cestovní ruch, kulturu a krizové řízení). 
Jde o systémové pojetí přeshraniční spolupráce vždy na platfor-
mě MMR, MZV, dotčený resort a Asociace euroregionů. Měla by 
být zahájena práce na obecní standardizaci dle programového 
prohlášení vlády: doporučená úroveň vybavenosti pro různé 
typy obcí (např. pro vzdělání, lékařskou a sociální péči, veřejnou 
dopravu a další mobilitu, vysokorychlostní internet, komunální 
služby aj.). Na okraji nezůstane povědomí o konceptu SmartCi-
ties na ministerstvu i mezi představiteli samospráv a zajišťování 
jeho implementace na venkově. Budeme participovat na revi-
zích evropských fondů, předně programu IROP, abychom měli 
strategii a nebyli pouze reakční na problémy a dané situace. Pod-
porovat chceme další kohezi v dotační oblasti, a to u národních 
i evropských zdrojů, jelikož náš stát bude tak vyspělý jako jeho 
nejméně rozvinutá obec. Zapojíme se i do debat o RUD pro kraje. 

Přeji vám šťastné a veselé Vánoce s vašimi nejbližšími a do nové-
ho roku pevné zdraví a ať se vám daří vše, na co sáhnete.

Konec roku je časem bilancování a vizí do 
roku nového. Jinak tomu není ani na našem 
ministerstvu. Shrňme nejprve rok dosavadní 
a podívejme se do toho nového. 

ING. RADIM SRŠEŇ, PH. D.,
náměstek ministra pro místní rozvoj

Nadále budeme připravovat nový Program 
rozvoje regionů 2024+, spolupodílet se na 
novém Programu pro podporu cestovního 
ruchu a Programu pro podporu bydlení.
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Hnutí STAN 

JAK DLOUHO JEŠTĚ BUDOU 
NAŠI ZEMI NIČIT DLUHOVÍ OTROKÁŘI? 

Pro první možnost schválení skrze pozměňovací návrh, který 
jsem připravil, hlasovali jen STAN a Piráti. Kompletní zákon 
pak byl připraven a  do Sněmovny předložen už na podzim 
2020. Ale pak projednání zákona zamezilo ANO s ODS.

Před rokem se na několik pokusů podařilo závazek schválení 
zákona i s hlavními parametry dostat do Programového pro-
hlášení vlády, tak by to mohlo vypadat, že rychlému schválení 
nic nestojí v cestě. Ale…

Nejde o nic méně než o osudy 400 tisíc lidí, kteří jsou v dluho-
vé pasti. Tj. v situaci, kdy i když vynaloží veškeré možné úsilí, 
z dluhů se nikdy nedostanou. Třeba proto, že úroky a poplatky 
naskakují tak rychle, že je ani nestíhají splácet. Třeba proto, že 
je zaměstnavatelé nechtějí zaměstnávat, protože to pro ně zna-
mená další náklady a riziko. Třeba proto, že to už vzdali.

A nejde jen o těchto 400 tisíc lidí. Jde i o jejich blízké, na kte-
ré dluhové otroctví dopadá úplně stejně. Beznaděj, nedůvěra 
v systém, nulová motivace ke snaze. Když v takovém prostředí 
vyrůstají děti, jakou mají budoucnost? Jak budou žít? Nejde tak 
“jen” o těch 400 tisíc lidí, ale když započteme rodinné přísluš-
níky, určitě jich bude přes milion. Každý 10. občan naší země je 
zasažen neřešitelnými exekucemi, nemá naději, nevidí světlo 
na konci tunelu.

A proč to všechno? Komu se to vyplatí? Jen pár dluhovým otro-
kářům, kteří drží prostřednictvím vysokých úroků, poplatků, 
pokut, dlužníky v situaci, kdy dluh narůstá rychleji, než jsou 
schopni splácet. A všichni ostatní na ně doplácíme.

JAN FARSKÝ,
místopředseda hnutí STAN

17. července 2022 bylo výročí. Byli jsme rok ve skluzu s povinnou implementací směrnice EU 
o insolvenci do českého právního řádu. Proč jsme to nestihli? Že by covid?  
Složitost právní normy? Ne. V tom důvody nejsou. 

Na dluhové otrokáře doplácíme naší 
budoucností. Děti, které vyrůstají  
v rodinách, které jsou v dluhových pastech, 
nemají žádnou důvěru v systém. Naopak.
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Na dluhové otrokáře doplácí ostatní věřitelé. Nezbývá na ně 
žádný podíl, všechny případné příjmy seberou jako první v po-
řadí otrokáři, kteří se zapsali první.

Na dluhové otrokáře doplácí státní rozpočet. Lidé v dluhových 
pastech nemají motivaci legálně pracovat. Nevyplatí se jim to. 
Do státního rozpočtu tak nepřispívají, ale jen z  něho čerpají 
skrze různé dávky. Ano, můžeme se nad tím pohoršovat. Ale 
pokud byste věděli, že všechno, co nad rámec vyděláte, tak vám 
stejně vezmou, a to bez šance na to, že to někdy skončí, šli byste 
do toho?

Na dluhové otrokáře doplácí zaměstnavatelé – pro exekutory 
vykonávají agendu, kterou nemají finančně pokrytou s rizikem 
chyby, za kterou jim hrozí pokuta v  desetitisících. A  doplácí 
i  tím, že jim chybí motivovaní spolupracovníci, zaměstnanci. 
Na dluhové otrokáře doplácí už tak chudé regiony – odsávají 
z nich veškeré dostupné finance, komplikují zaměstnavatelům 
život a prodražují zaměstnávání, zhoršuje se kvalita služeb, na 

které lidé v dluhových pastech nemají. Na dluhové otrokáře do-
plácíme naší budoucností. Děti, které vyrůstají v rodinách, kte-
ré jsou v dluhových pastech, nemají žádnou důvěru v systém. 
Naopak. Na stát se dívají jako na nepřítele, který z velké části 
může za to, jak se mají, za to, že nemají žádnou naději. A jak my-
slíte, že budou jednou volit? 

Přitom řešení je tak snadné.
Dát lidem možnost projít oddlužením, osobním bankrotem, 
chcete-li. V souladu se směrnicí EU nechat předlužené lidi v dlu-
hových pastech projít tříletým očistcem, kdy přijdou o majetek, 
všechny příjmy musí odvádět, musí pracovat, musí se pod dohle-
dem soudců, insolvenčních správců i věřitelů maximálně snažit. 
A když to tři roky zvládnou a budou splácet dluhy všem svým vě-
řitelům, zbytek jim na konci bude odpuštěn. A mohou začít nový 
život, mají novou naději. A data ukazují, že si dají velký pozor, 
aby se do dluhů nedostali znovu – recidiva je jen 2 procenta. Va-
rování z podpory neodpovědnosti jsou tak naprosto lichá.  

Největším bohatstvím naší země jsou lidé. Oddalováním schvá-
lení insolvenčního zákona držíme 400 tisíc lidí v dluhovém ot-
roctví. Ničíme jim životy, plýtváme jejich potenciálem.  Jsme 
dost bohatí, abychom nechali 400 tisíc lidí otročit na náklady 
společnosti pro pár dluhových otrokářů? 

Insolvenční zákon je hotov. Pozměňovací návrhy v tomto smys-
lu jsem předkládal už v roce 2018, kdy byla směrnice EU už zná-
má, minulá vláda pak předložila hotový zákon v tomto znění 
v listopadu 2020. Splaťme největší dluh Sněmovny co nejdříve. 
Lobby dluhových otrokářů už nesmí mít navrch. Ekonomické 
náklady jsou už dnes pro celou společnost obrovské, lidské osu-
dy ještě můžeme zachránit. Každý den se počítá. 

Hnutí STAN 

Milostivé léto 
– lék na exekuční pandemii? 
Akce Milostivé léto má za cíl pomoci lidem z dluhových pastí. I proto v roce 2022 již podruhé poslanci schválili tuto možnost odpuštění 
dluhů vůči státu a  jeho institucím. Dlužníci, kteří chtějí splatit původní dluh a zbavit se úroků, poplatků z prodlení nebo nákladů na 
vymáhání, mohou své závazky skrze tuto akci vyřešit. Druhé kolo Milostivého léta probíhalo od 1. září do 30. listopadu 2022.  
 
V hnutí STAN se této problematice aktivně věnuje poslankyně Barbora Urbanová a náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák. Oba 
se snaží zvýšit povědomí o této problematice a upozorňovat na možnosti, které mohou lidé při boji s exekucemi využívat. Mimo podpory 
a propagaci Milostivého léta se zaměřují i na důležité systémové změny – například na úpravu parametrů oddlužení. Změna systému 
pomůže nejen lidem v exekucích, ale bude výhodnější i pro stát. „Co pro člověka s exekucí znamená, když dostane práci? Že se mu bude 
srážet ze mzdy tolik peněz, až to pro něj znamená konec důstojného života. Lidé v exekucích proto vyhledávají zaměstnání, kde dostanou 
peníze na ruku. Vyřadí je to z normálního života, komplikuje to i tak základní věc, jako je využívání vlastního bankovního účtu. Nakonec 
z toho všeho vychází špatně i stát, protože přichází o daně, sociální i zdravotní, které by za zaměstnance měl dostat,” shrnul v květnové 
tiskové zprávě náměstek Karel Dvořák. 

Největším bohatstvím naší země jsou 
lidé. Oddalováním schválení insolvenčního 
zákona držíme 400 tisíc lidí v dluhovém 
otroctví. 

https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/tiskove-zpravy/stan-milostive-leto-znovu-pomuze-lidem-v-dluzich-musi-ale-prijit-i-systemove-zmeny
https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/tiskove-zpravy/stan-milostive-leto-znovu-pomuze-lidem-v-dluzich-musi-ale-prijit-i-systemove-zmeny
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MILADA VOBORSKÁ: 
HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU VE VZTAHU 
K SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM

Návrh legislativní úpravy, jejíž předkladatelkou za HMP byla 
v lednu 2020 někdejší radní pro legislativu JUDr. Marvanová, se 
snažil upravit zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, zákon č. 26/2000 Sb., 
o veřejných dražbách a zákon 77/1997 Sb., o státním podniku za-
vedením předkupního práva pro obce a kraje. 

Novela z pera pražské radní však naopak natolik zvýhodňovala 
pozici obcí, že narušovala rovnou soutěž, zakládala nedovole-
nou veřejnou podporu, a tím by znemožnila státu přistupovat ke 
svěřenému majetku s péčí řádného hospodáře. Návrh úpravy je 
také problematický i v kontextu článku 63 SFEU (Smlouva o fun-
gování EU), kde se dostává do rozporu s volným pohybem kapi-
tálu. Zejména z tohoto důvodu tento legislativní návrh nezískal 
podpůrné stanovisko vlády, které konstatuje, že postavení obcí 
není znevýhodněné a není pravdou, že by současná právní úpra-
va ztěžovala obcím a krajům přístup k nemovitým věcem nachá-
zejícím se v jejich katastrálním území. „Mezi lety 2016–2020 tvo-
řil počet položek převedených ÚZSVM na územní samosprávné 
celky největší podíl převodů vlastnického práva k nemovitým 
věcem. Z  celkového počtu 16 156 převodů vlastnického práva 
jich 13 795 bylo bezúplatných.“  Jde tedy spíše než o legislativní 
nedostatek o  problém pravidelného přenosu informací mezi 
státním úřadem a samosprávnými celky, který je třeba napravit.

Ministerstvo financí na základě četných dotazů vypracovalo 
metodiku pro organizační složky státu a vybrané státní organi-
zace s účinností od 1. července 2020 (MF-1341/2018/72-15). Taktéž 
ÚZSVM vytvořil Informační materiál pro obce a kraje, kde jed-
noduchou a přehlednou formou seznamuje samosprávné celky 
s problematikou hospodaření a nakládání s majetkem státu v re-
žimu zákona č. 219/200 Sb., o majetku České republiky a jejím vy-
stupování v právních vztazích (ZMS). ÚZSVM pravidelně zveřej-
ňuje přehled veškerých nemovitostí, s nimiž hospodaří, na svém 
webu www.uzsvm.cz, a také nabídky prostřednictvím aplikace 

STAN ve Sněmovně

www.nabidkamajetku.cz. V sekci „Činnost ÚZSVM“, v záložce „In-
formace krajům a  obcím“ (www.uzsvm.cz/informace-krajum-a-
-obcim) jsou konkrétně informace určené právě jim. 

Jak se ale k  informacím o nabízených pozemcích dostat včas? 
Na schůzce s ředitelkou odboru Státního majetku Ministerstva 
financí Mgr. Janou Marešovou jsme diskutovaly o možnosti lepší 
informovanosti samosprávných celků pomocí datových schrá-
nek tak, aby jim možnost převodu/koupě zbytného majetku státu 
skutečně neunikla. Tato povinnost by měla být zakomponována 
do novely majetkového zákona, s níž ministerstvo počítá pro rok 
2024. Do té doby platí, že pokud obce přistupují k řešení pozemko-
vých a majetkových záležitostí zcela individuálně a proaktivně, 
příslušné územní pracoviště ÚZSVM se samosprávám snaží vyjít 
vstříc. V ideálním případě by si měly obce detailně prověřit vlast-
nictví pozemků na svém katastru z  pohledu rozvoje města ve 
veřejném zájmu a požadavky na převod pozemků se státem ko-
ordinovat. Novela zákona by jim pak měla tuto činnost usnadnit.

Už téměř rok leží na programu sněmovní agendy zákonodárná iniciativa HMP, která si kladla za cíl 
posílit postavení obcí při nabývání nemovitostí a nepotřebného majetku z vlastnictví státu.

MILADA VOBORSKÁ,
poslankyně

Jde tedy spíše než o legislativní nedostatek 
o problém pravidelného přenosu informací 
mezi státním úřadem a samosprávnými 
celky, který je třeba napravit.

http://www.uzsvm.cz
https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Properties?ListType=all&Page=1&Order=Default&OrderDesc=true&CategoryId=0&DistrictId=0&Fulltext=&OrgId=&OrganizationId=0&ContactZipCode=&PageSize=25&State=0
https://www.uzsvm.cz/informace-krajum-a-obcim
https://www.uzsvm.cz/informace-krajum-a-obcim


13 / STANOVINY PROSINEC 2022

CHCEME, ABY NAŠE DĚTI PILY ENERGEŤÁKY?

Na téma energetických nápojů a dětské obezity jsem na půdě 
Sněmovny uspořádal už dva kulaté stoly. Jsem v jednání s od-
borníky na obezitologii i adiktologii. Mám k dispozici porovná-
ní regulací hned v několika evropských zemích. Výsledky jsou 
překvapivé: všude s tím něco dělají, jenom v Česku opět čeká-
me, až nám ten problém vybuchne před očima. 

Pět způsobů, jak na to!
Dát věkový limit jako např. v Litvě a Lotyšsku (18 let). Můžeme 
stanovit maximální množství kofeinu, taurinu a dalších látek 
v nápojích – po vzoru Dánska, Německa a Norska. Už teď apelu-
ji na Svaz výrobců nealkoholických nápojů, aby zavedl určité 
samoregulační mechanismy. Například v  Německu, Švédsku 
a  Velké Británii se výrobci zavázali neprodávat energetické 
nápoje mladým. Zakázaný prodej na školách už sice máme, 
ale zakázanou konzumaci na školách plošně ne. Bizár. Anebo 
můžeme uvalit vysokou spotřební daň na nezdravé potraviny 
– tak to například udělali Maďaři a Poláci.

Způsobů je celá řada. Já momentálně pracuji na legislativním 
řešení situace. Za sebe říkám, že dle medicínských studií se při-
kláním k věkovému omezení prodeje, a to od 15 let.

Rostoucí obezita u dětí a mladistvých je téma, které nemůžeme ignorovat. 
Po dvou letech karantén a omezení jsou zdravý životní styl a pohyb o to víc důležité.

JOSEF FLEK,
poslanec

STAN ve Sněmovně

Další krok směrem k modernímu 
a smysluplnému školství
Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o pedagogických pracovnících. Přijetím úpravy zákona bude garantovaná výše platu 
pedagogů na 130 % průměrné mzdy. Zároveň bude posílena role ředitelů škol, kteří budou moci dočasně uznat kvalifikaci vhodným 
kandidátům na učitelské místo, kteří mají adekvátní odbornou přípravu v jiných oblastech vzdělání. Takový učitel bude zároveň motivován 
k  doplnění potřebného vzdělání a  pokud tomu tak neudělá, bude mu jeho dočasně uznaná kvalifikace po 3 letech odebrána. Další 
změnou bude ukotvení pozice uvádějícího a provázejícího učitele. „Zavedení těchto pozic do českého školství je krokem k modernímu 
personálnímu managementu ve školství. Uvádějící i provázející učitelé přispějí k celkovému zvýšení kvality pedagogické praxe a zároveň 
mohou tyto pozice oslovit praktikující pedagogy a pedagožky, kteří mají zájem a chuť se věnovat mentorování začínajících kolegů v rámci 
svého profesního růstu,” vysvětluje tuto změnu ministr školství, mládeže a  tělovýchovy Vladimír Balaš a  uzavírá: „Chceme zkrátka 
zlepšit přípravu budoucích učitelů a po absolvování jim ulehčit začátek jejich pedagogické kariéry.“

Více čtěte v tiskové zprávě.

https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/tiskove-zpravy/vladimir-balas-prichazime-s-reformou-ceskeho-skolskeho-systemu
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Barbora Urbanová: 
Podepisujeme dopisy 
za lidská práva

Amnesty International každý rok 
pořádá Maraton dopisů. Všichni 
můžeme napsat dopis, který se za-
stává konkrétního člověka, který 
je uvězněn či obžalován z  politic-
kých důvodů. Jedná se o  největší 
lidskoprávní akci na světě a  my 
na poslaneckém klubu STAN po-
depsali desítky dopisů. Když jsem 
ale šla na tiskovou konferenci, na 
které byly zástupkyně celé vládní 
koalice, zahlédla jsem v  televizi 
ukázky z fotbalového utkání Mist-
rovství světa v Kataru. Rozumějte, 
já nemám nic proti fotbalu i u nás 
doma se sleduje. Ale vlastně mě 
v tu chvíli napadlo, jak mě mrzí, že 
se nikdo z  politické reprezentace 
nahlas nevyjádřil k tomu, že kvůli 
této akci zemřelo zřejmě více než 
6500 lidí. Kvůli nelidským pod-
mínkám, kvůli tomu, abychom 
teď koukali na krásnou lesklou 
sportovní událost. A  tak jsem na 
té tiskové konferenci tohle téma 
zvedla – já bych totiž nerada, aby 
pořadatel Mistrovství světa i  při 
dalších výběrech stavěl peníze 
nad lidské životy, nad lidskou dů-
stojnost a svobodu. Nenormalizuj-
me to, odsuzujme to, i kdyby jen na 
tiskové konferenci nebo napsáním 
dalších dopisů. 
A na závěr si neodpustím: Na ženu 
dobré hodnocení, nemyslíte?

Ondřej Lochman: 
Potřebujeme NATO 
a NATO potřebuje nás

Trvající nevyprovokovaná inva-
ze na Ukrajině, kterou sledujeme 
v  přímém přenosu už déle než 
půl roku, nám neustále připo-
míná, jak je bezpečnost a demo-
kracie křehká a  jak je důležité 
spolupracovat ve větších celcích 
– mezinárodních organizacích. 
Garance naší bezpečnosti tkví ve 
spolupráci s dalšími zeměmi, což 
si uvědomily i do té doby neutrál-
ní státy: Švédsko a  Finsko, noví 
členové NATO.
,,Rusko je hrozba a musíme nadá-
le podporovat Ukrajinu”, shodli 
se všichni zástupci zemí NATO 
na výročním setkání Parlament-
ního shromáždění NATO v Mad-
ridu, kterého jsem se zúčastnil. 
Boje na Ukrajině ztíží přicházející 
zima, na což Putin spoléhá, proto 
musíme vytrvat a nadále odhod-
laně bránit Ukrajinu proti agreso-
rovi a pomáhat jí. Každý zničený 
tank na jejím území znamená 
více bezpečnosti pro nás a  další 
alianční státy NATO. 
Klíčem k  udržení bezpečnosti 
naší země je posílení východního 
křídla NATO. Je potřeba inves-
tovat do obrany a  slaďovat mezi 
aliančními státy vojenskou tech-
niku tak, aby jí v případě nutnos-
ti mohl použít voják z  jiné země 
NATO.

Josef Flek: 
Dodržování lidských 
práv v Barmě nám 
nemůže být ukradené

Tento rok vznikla neformální Par-
lamentní skupina přátel demokra-
tické Barmy/Myanmy. Většina čle-
nů je z poslaneckého klubu STAN. 
Jde o  Josefa Fleka, Jarmilu Levko 
a  Martina Hájka. Cílem skupiny 
je poukázat na hrubé porušování 
lidských práv v  zemi, kde je od-
kaz Václava Havla velmi známý. 
Prezident Havel totiž kdysi podpo-
řil opoziční lídryni Aun Schan Su 
Ťij (dnes ve vězení) a navrhl ji na 
Nobelovu cenu míru. Parlament-
ní skupina se snaží pomoci barm-
ským disidentům a poskytnout jim 
podporu v nelehké době. Není žád-
ným překvapením, že nelegitimní 
vojenská vláda v Barmě čile obcho-
duje s Ruskou federací. I proto nám 
nemohou být osudy lidí v  chudé 
zemi jihovýchodní Asie ukradené.

STAN ve Sněmovně
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Petr Letocha: 
„S kolegou Josefem Flekem jsme se vydali na konferenci s názvem 
Drony vládnou českému nebi, na které vystoupila celá řada expertů. 
Diskutovalo se například o využití dronů pro řešení bezpečnostních 
potřeb České republiky.”

Facebook

Michaela Šebelová: 
„Slavíme významné jubileum třiceti let ode dne, kdy kolegové 
z České národní rady schválili Ústavu České republiky. Právě tehdy 
byl položen pevný a stabilní základ demokratického právního státu, 
kterým Česká republika dnes je.”

Facebook

Martin Hájek: 
„Při návštěvě „mojí“ radějovské školy a školky s panem ministrem 
Vladimírem Balašem jsem dostal krom krásných obrázků od Školní 
družiny Radějov i poslanecký adventni kalendář. Jedním z úkolů byla 
třeba cesta do práce v kroji nebo recitace básničky.”

Facebook

Michaela Opltová:
„Hlásím, že v Plzni jsme žádné zlobivé děti nenašli   Jsem moc 
ráda, že jsme opět mohli s Josefem Bernardem a Pavelem Čížkem 
rozzářit spoustu dětských očí a rozdat něco dobrého ještě 
před Vánoci  ”
                           Facebook

Z Komory aneb jak žijeme ve Sněmovně

https://www.facebook.com/letochapetr/photos/a.122269798496736/1187059758684396/
https://www.facebook.com/sebelovamichaela/posts/pfbid0fkcRYnFGpyftqeLgRy4SMA7u8bq353RGDYdEd3EcH9tvJDpEXyxbgswJ581deS5wl
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005137486997
 https://www.facebook.com/hajema/posts/pfbid02SfvkJPZgB2Nbn3YEf17qTR27qRVxd7MMA5jJci77Xx2rjfCyhxieMVV4ymFCtuval
https://www.facebook.com/BernardJosef2016/
https://www.facebook.com/pavelcizekstan/
https://www.facebook.com/opltovamichaela/posts/pfbid034XqKpCVSyEwdToMneHQ5WDGaFKQcpwQaPp8jFeTyP74mYYpKcnvCHs8Grymm3Tuzl
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VÁNOČNÍ POSELSTVÍ 
SENÁTORKY 
HANY ŽÁKOVÉ

Existují přání, která si necháváme jen pro sebe. Nemáme 
mnohdy ani odvahu je vyslovit, jelikož nám připadají nesplni-
telná. Zde si dovolím použít text spisovatele Jana Menděla: „Ne-
přestávej si něco přát jenom proto, že nevíš, jak by se to mohlo 
uskutečnit. Přej si a věř a začnou se dít zázraky.“ Sama vím, že 
tomu tak opravdu je. Byť jsem věřící člověk, pokaždé mě pře-
kvapí, jak se přání plní. Nebojte se tedy vyslovit to své, které 
nosíte ve svém srdci.

Požehnané, vírou, nadějí a láskou naplněné Vánoce 
ze srdce přeje Hana Žáková

Na Vánoce si přejeme pevné zdraví, mnoho 
štěstí, radosti a dětem plnou náruč dárků.

STAN v Senátu

Senátorský klub STAN
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JIŘÍ DRAHOŠ: BÝT 1. MÍSTOPŘEDSEDOU 
SENÁTU JE PRO MĚ VELKÁ ČEST 
A BUDU TUTO FUNKCI PLNIT ODPOVĚDNĚ

Pro mě osobně znamená funkce 1. místopředsedy Senátu daleko 
větší zodpovědnost za fungování horní komory parlamentu, než 
tomu bylo v případě „pouhého“ předsedy jednoho z výborů. Ve 
spolupráci s vedením STAN mohu více ovlivňovat agendu pro-
jednávanou v Senátu včetně té, která je pro Starosty a nezávislé 
klíčová. Důležitá je také spolupráce mezi oběma komorami par-
lamentu, což platí zejména pro krizová období. Jde především 
o vzájemnou komunikaci – právě zde vidím prostor a potenciál 
ke zlepšení a rád bych k tomu ve své nové funkci přispěl.
Zároveň bych se chtěl i nadále věnovat oblastem, které dlouho-
době sleduji – jsou jimi věda a  vzdělávání na všech úrovních. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro mě bylo důle-
žitým partnerem již za Petra Gazdíka a velmi dobrá spolupráce 
pokračuje i nyní s ministrem Vladimírem Balašem. Rok 2022 měl 
být v našich školách obdobím vydechnutí po koronavirové pan-
demii, ale ruská agrese na Ukrajině všechno změnila. Na příchod 
desítek tisíc školou povinných dětí bylo potřeba reagovat a já jsem 
rád, že v součinnosti MŠMT a obou komor parlamentu byly ve 
velmi krátkém čase připraveny speciální zákony, které pomohly 
v integraci ukrajinských žáků a studentů. S ministerstvem jsme 
letos také spolupracovali na novele vysokoškolského zákona, jež 
zásadním způsobem upravuje podmínky doktorského studia a je 
nyní v závěrečné fázi připomínkového řízení. Ale abych jen ne-
chválil – za velký dluh ve vzdělávací oblasti považuji další zpož-
dění novely zákona o pedagogických pracovních, jejíž první verzi 
minulá sněmovna zcela ostudně nepropustila do konce volební-
ho období k hlasování (šlo o novelu vrácenou ze Senátu). Součas-
ná mírně upravená verze novely je sice v Poslanecké sněmovně 
již od června, ale stále ještě nepřišla na pořad dne. Považuji to za 
velmi nešťastné nejen ve směru k učitelské veřejnosti.
Dalším tématem, jemuž se nyní intenzivně věnuji, je spolupráce 
naší země s Tchaj-wanem. V září tohoto roku jsem na ostrov při-
vezl delegaci složenou například z odborníků na epidemiologii 
a  kybernetickou bezpečnost. Hlavní diskuse se přitom týkaly 
polovodičů a  možných souvisejících tchajwanských investic 
v České republice. Jsem velmi rád, že na závěr mé cesty bylo po-
depsáno memorandum o spolupráci, v němž nám tchajwanská 
strana nabídla financování magisterských a  doktorských sti-
pendií pro české studenty, kteří na Tchaj-wan pojedou studovat 
problematiku tzv. chytrých čipů. Ve spolupráci s MŠMT se nám 
vše podařilo dotáhnout do zdárného konce, takže první čeští stu-
denti budou moci využít tyto prostředky již na podzim roku 2023. 
Ještě významnějším projektem je pak zájem tchajwanské strany 
zafinancovat u nás vznik výzkumného a vývojového centra pro 
polovodiče. Česká republika je příliš malou zemí na to, aby u nás 
vznikl celý výrobní závod na chytré čipy (zřejmě jedinou zemí 
v  Evropě, v  níž je to kapacitně možné, je Německo), na druhé 

STAN v Senátu

straně u nás máme ideální podmínky právě pro R&D centrum. 
V České republice sídlí celá řada vysoce specializovaných tech-
nologických firem v oblastech laserů, kvantové techniky, designu 
polovodičů či softwarového inženýrství – ty všechny by se mohly 
do práce takového centra zapojit. Nyní nás na české straně čekají 
mezirezortní jednání, jejichž výsledkem by mělo být posunutí ce-
lého projektu do realizační fáze. Naši tchajwanští přátelé oceňují 
dlouhodobou pozici českého státu vůči jejich situaci a zmíněné 
investice jsou jakýmsi poděkováním za naše postoje.
Celá řada lidí se mě v těchto dnech také ptá na můj pohled na blí-
žící se prezidentské volby a jakého v nich mám či nemám favori-
ta. V kandidatuře jsem podpořil svým podpisem Marka Hilšera. 
Bylo to jednak z klubové kolegiality a také z určitého sentimentu 
– podepsal jsem mu totiž kandidátní listinu už v minulých pre-
zidentských volbách. Na Markovi jsem oceňoval jeho vytrvalost, 
řadu věcí si dělal sám, během kampaně jsem s ním měl velmi ko-
rektní vztahy, a proto jsem se mu tehdy pod kandidaturu pode-
psal jakožto občan. Jako senátor jsem to nyní zopakoval, přičemž 
jsem odmítl dát svůj podpis několika dalším zájemcům, kteří mě 
o to žádali. Sice jsem si od nich opakovaně vyslechl, že senátor či 
poslanec může podepsat více nominací, ale já s tímhle právním 
výkladem rozhodně nesouhlasím, přijde mi to absurdní.

Po podzimních volbách se situace v senátním klubu Starostů a nezávislých hodně změnila. 
Početně jsme oslabili a došlo ke změnám jak ve výborech, tak ve vedení Senátu. 

JIŘÍ DRAHOŠ,
senátor
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HANA ŽÁKOVÁ: ENERGETICKÁ KRIZE 
– HROZBA I PŘÍLEŽITOST

Občas slyšíme, že současná energetická krize je „černou labutí“, 
se kterou nebylo možné počítat. Nemyslím si to. Ruská invaze na 
Ukrajinu v ní nepochybně hraje velmi důležitou roli, ale rostou-
cí závislost na plynu, útlum uhlí a nízké investice do energetiky 
v posledních desetiletích žádnou novinkou nejsou. Nejen já, ale 
prakticky všichni mí kolegové bez ohledu na politickou přísluš-
nost dlouhodobě upozorňujeme na nutnost urychlené přípravy 
nových zdrojů v čele s novými bloky v Dukovanech. Máme spo-
lu se starosty a zástupci organizací z Třebíčska za sebou desítky 
setkání a jednání s cílem zrychlit přípravu bezemisních zdrojů. 
Stáli jsme také za veškerými aktivitami, které poukazovaly na 
rizika účasti firem z Ruské federace. 

Válka na Ukrajině nepochybně posílila význam této oblasti 
a ukázala, že naše požadavky byly správné. Díky práci našich 
rodičů nám nyní akutně nehrozí nedostatek elektřiny, byť je její 
cena v minulosti nepředstavitelná. Vláda dělá hodně pro snížení 
dopadů, byť ne vždy to stačí. Nyní je na nás, abychom se postavili 
čelem k budoucnosti a zanechali i našim dětem základy, na kte-
rých mohou stavět. Základy ve formě smysluplného energetic-
kého mixu postaveného na obnovitelných a jaderných zdrojích. 
Mixu, který odpovídá potřebám a možnostem naší země. 

Válka jako katalyzátor
Současná krize je tak i příležitostí. Ukazuje, že zajištění dostat-
ku cenově stabilní energie je především strategickou úlohou 
státu. Jeho úloha je i v  tržním systému nezastupitelná. Chápu 
postoj lidí, kteří v energetice spatřují především podnikatelskou 
či investiční příležitost. Je to naprosto přirozené a legitimní. Na 
druhou stranu však zajištění základní energetické bezpečnos-
ti, která má klíčový vliv na životní úroveň našich spoluobčanů 
a konkurenceschopnost českých firem, není možné stavět pouze 
na základě ekonomických modelů. Je ale úsměvné, že pokud by-
chom do těchto modelů dosadili současnou cenu elektřiny, byly 
by nové bloky „slepicemi snášejícími zlatá vejce“.

STAN v Senátu

To od nich ale nechtějme. Ukazuje se jako krátkozraké spoléhat 
se na přesvědčení, že „stát“ vždy najde řešení, nebo na podni-
katelskou dravost. V  průběhu posledních 50 let se z  elektřiny 
stala klíčová komodita. Třeba v případě vody spoléháme na to, 
že obec, kraj či stát nedovolí, abychom za mimořádného sucha 
umřeli žízní. 

Dlouhodobé zajištění dodávek a cen
Rozhodně nevolám po obnovení monopolu či přechodu na říze-
né hospodářství či obnovení hranic. Naopak, pouze konkuren-
ce v oblasti dodávek zajistí tlak na co nejnižší ceny a efektivní 
využití zdrojů. Podobně odmítám volání po „uzavření hranic“. 
Na druhou stranu jsme zde ale od toho, abychom zajistili ade-
kvátní prostředí pro dlouhodobé plánování v energetice. Pokud 
jsme schopni smluvně zajistit bezpečnost dodávek a přijatelnou 
cenu z nových zdrojů – ať už solárních, větrných, nebo vodních – 
měli bychom tuto možnost důkladně zvážit. A chápu a podporuji 
naši vládu ve vyjednávání o novém jaderném zdroji. Budu ale 
zároveň mezi prvními, která bude zkoumat přiměřenost marží 
výrobce. Ať už jím je ČEZ, či kdokoliv jiný. A přestože naprosto 
ctím práva minoritních akcionářů, přiměřený zisk a energetic-
ká bezpečnost země pro mě nejsou prázdnými pojmy. 

Současná energetická krize nemusí být jen kritickým obdobím. Představuje zároveň příležitost ke 
změně, kterou současná Evropa potřebuje. Nemůžeme spoléhat jen na tržní síly, z energií se stala 
komodita, na které je společnost závislá. 

HANA ŽÁKOVÁ,
senátorka

Zajištění dostatku cenově stabilní energie je 
především strategickou úlohou státu. Jeho 
úloha je i v tržním systému nezastupitelná. 



Letošní rok se tradičně po celé České republice 
rozsvítily stovky vánočních stromečků, které 

ozdobily velká i malá náměstí. Podařilo se nám 
sesbírat fotografie od některých starostů či 

místostarostů z hnutí STAN, abychom se mohli, 
alespoň touto cestou, na některá z osvětlených 

návsí a náměstí podívat.

Františkovy Lazně Mnichovo Hradiště

Senát ČR Pacov

Třebíč Horní CerekevHumpolec

Světlá nad Sázavou Trmice
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Jeseník Nišovice Moravské Budějovice

Vimperk Žďár nad Sázavou Želiv

Mrzlice Konice Srubec
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mSTAN

VÁNOČNÍ DEN
S mSTANEM 2022

V odpoledních hodinách se naši členové sjeli ze všech koutů 
republiky do Prahy, kde jako první absolvovali prohlídku Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu. Měli jsme šanci vidět historic-
ké prostory této instituce a samozřejmě jsme navštívili i iko-
nickou kopuli. Následovalo školení s Denisou Dědičovou o síle 
prezentování. Více než hodinu jsme tedy mohli poslouchat 
tipy, jak se zbavit nervozity a jak správně zaujmout publikum. 
Po čase stráveném na ministerstvu jsme se mohli postupně 
přesouvat do prostor Poslanecké sněmovny, kde proběhl sa-
motný večírek. 

Naši členové se mohli poznat a  sdílet spolu své zkušenosti 
a poznatky, a hlavně jsme měli možnost pohovořit i s poslanci 
z hnutí STAN. Jsme moc rádi, že jsme mohli strávit předvánoční 
čas v duchu přátelství a poznání. Teď už nezbývá nic jiného než 
se těšit na další akci a užít si vánoční svátky.

Zdena Kašparová, 
místopředsedkyně mSTAN

mSTAN

Předvánoční čas je pro Mladé starosty již tradičně 
spjat s Vánočním dnem s mSTANem. Letos tomu 
nebylo jinak a po dvouleté pauze se tato akce opět 
mohla 7. prosince uskutečnit. 

Co znamená nakupovat energie jako kredit do telefonu? Je to naprosto jednoduchá myšlenka, která funguje v moha zemích Evropy, 
např. v Británii nebo Irsku. Jedná se o systém, kdy si zákazník koupí kupón v hodnotě 200, 500, 1000, 2000 nebo 3000 Kč, a to na 
poště nebo na jiných kamenných obchodech, ale také si kredit může zakoupit online, kdy zákazník obdrží kartičku s kódem. Ten si 
poté přepíše do své aplikace v telefonu, stejně jako u klasického dobíjení kreditu. Tento systém je výhodný v tom, že nemáte žádné 
účty nebo zálohy a nečeká vás na konci roků šok poté, co vám přijdou nedoplatky za energie. Prostě si koupíte tolik elektřiny nebo 
plynu, kolik potřebujete a nečekáte, až vám dodavatel zvýší zálohy, podle nějakého výpočtu, kterému mnozí z nás ani nerozumí. 
Nečekají vás žádné šílené měsíční částky na zálohách, prostě už žádné papírové účty. Koupíte si elektřinu nebo plyn např. za 1000 
Kč a máte elektřinu nebo plyn za 1000 Kč a vidíte to hned na svém přístroji, který máte doma na zdi. Je to systém nakupování 
energie jak pro domácnosti, chaty, studentské ubytování, tak pro majitele domů a bytů a menší firmy.  
 
Je to další systém nákupu energií, který v ČR nenajdeme. Dnes v ČR máme jen jeden systém, a to systém zálohy, což je podle mě 
málo. Zároveň je toto řešení nevýhodné, což potvrzuje i dnešní doba. Lidem chodí nesmyslné zálohy, které nemají šanci ani zaplatit, 
a to hlavně skupiny obyvatel, jako jsou senioři, matky samoživitelky a jiné ohrožené skupiny obyvatel. Podle mě by Česká republika 
měla mít více možností, jak si nakoupit energie a ne jen jednu formu, která se dnes ukazuje, že je pro větší část obyvatel naprosto 
nevýhodná a v některých případech dokonce likvidační. 

Martin Budi, 
člen Odborné komise Průmysl, energetika, věda a výzkum

Energie na kredit 
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Pardubický kraj

NEUTĚŠENÝ STAV NAŠÍ KRAJINY: KDYŽ 
TO VÍME, PROČ S TÍM NIC NEDĚLÁME?

Jedná se o problematiku, kterou všichni vní-
máme jako zásadní pro naši budoucnost, ale 
reálné skutky a  potřebné kroky se tak nějak 
stále odkládají. Z tohoto důvodu jsme k odbor-
né diskuzi přizvali i zástupce zemědělců, kteří 
krajinu nejvíce využívají ke své produkci. Ve-
lice často slyšíme, že řada přijímaných nebo 
navrhovaných ekologických opatření ohrozí 
naši potravinovou bezpečnost, nebo ještě lépe 
soběstačnost. Já si to dovolím ale trochu oto-
čit. Pokud naopak nezačneme urychleně něco 
dělat se stavem naší přírody, tak nejvíce ohro-
žujeme vlastní bezpečnost a  soběstačnost. Je 
potřeba upustit od silných vyjádření a vzájem-
ného napadání a o to více si naslouchat a dis-
kutovat. Tato debata musí probíhat za účasti 
odborníků, a především musí následovat jasné 
a efektivní činy. Stav naší přírody nemůžeme 
hodnotit podle politických preferencí, ale mu-
síme respektovat odborné názory.
Přesně v tomto duchu se nesl i začátek zmiňo-
vaného semináře. Společně s  paní Salzmann 
zde vystoupili zástupci Státního pozemkového 
úřadu, České informační agentury životního 
prostředí a České zemědělské univerzity. Mu-
sím přiznat, že prezentované informace neby-
ly moc pozitivní a celým odpolednem se nesla 
otázka: „Když to všechno víme, tak proč s tím 
něco neděláme?”
A co by mělo být tedy prvním výstupem naše-
ho snažení? Určitě dostat diskuzi o stavu naší 
přírody do území a za účasti odborníků s tím 
„něco udělat”. Už není na co čekat.

TOMÁŠ DUBSKÝ, 
poslanec a starosta obce Vysočina

Krajina z druhé strany. Toto spojení mě zaujalo v rozhovoru s architektkou a krajinnou 
návrhářkou Klárou Salzmann při našem setkání v Poslanecké sněmovně. S dovolením 
jsme si ho s kolegyní Janou Krutákovou vypůjčili jako název našeho společného semináře 
zaměřeného právě na stav naší krajiny.

Je potřeba upustit od silných 
vyjádření a vzájemného 
napadání a o to více si 
naslouchat a diskutovat.



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

Zadavatel / Zpracovatel: STAN

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA 
WWW.STARAME.SE

Postavit o  něco větší fotovoltaickou elektrárnu bude 
snazší. Prosadili jsme návrh novely energetického zákona, 
díky které nebude potřeba povolení stavebního úřadu ani 
licence u těch s výkonem do 50 kilowattů. S novelou vláda 
přišla hlavně kvůli snížení energetické závislosti na Rus-
ku. Novinka má podpořit budování malých výroben elek-
třiny z  obnovitelných zdrojů. Zákon musí schválit Senát 
a podepsat prezident. 

„Dojde tak k vyšší soběstačnosti,” shrnul poslanec Tomáš 
Müller (STAN).

ZJEDNODUŠUJEME VÝSTAVBU 
MALÝCH FOTOVOLTAICKÝCH 
ELEKTRÁREN

Staráme se

PROSADILI JSME ZVÝŠENÍ 
PODPORY ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

Poslanecká sněmovna přijala pozměňovací návrh svo-
jí 1.místopředsedkyně Věry Kovářové (STAN) k  zákonu 
o státním rozpočtu na příští rok. Ten navrhoval navýšení 
dotací o 39 milionů korun na provoz potravinových bank 
a o 40 milionů korun na stravování žáků. Dotační program 
na podporu školního stravování žáků základních škol vyu-
žívá ročně přes 11 tisíc dětí. Vzhledem k rostoucím cenám 
potravin a energií by tak mohlo hrozit, že bez navýšení by 
nebylo možné vyhovět takovéto poptávce.

„Tyto pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu 2023 jsou 
sice co do objemu menší, ale o to více důležitější, neboť po-
máhají rodinám s dětmi a také těm, kteří se ocitají na hrani-
ci hmotné nouze,” komentovala tyto pozměňovací návrhy  
1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Ková-
řová (STAN). 

http://facebook.com/starostove



