
Schválili 
jsme zvýšení 
příspěvku na 
bydlení. Platit 
začne od října
Kabinet kvůli zdražování energií navýšil 
takzvané normativní náklady, které 
představují strop pro výpočet dávek na 
bydlení. Od října vzrostou o dva až  
4 500 korun. Změny se dotknou 
i životního a existenčního minima. 
O jejich výši se rozhodne v příštích 
týdnech. Nařízení míří především na 
ohrožené skupiny - například na matky 
samoživitelky, seniory nebo větší rodiny. 
Jde o adresnou a cílenou pomoc, která 
bude pokračovat i v příštím roce.

„Po navýšení a kompletní revizi 
normativů na bydlení jsme volali již 
dlouho. Hlavně samoživitelky, malé 
domácnosti, nebo senioři měli nárok na 
podporu jen v řádu stovek korun. Takto 
skutečně budou dostávat důstojnou 
finanční podporu a nebudou muset 
živořit,” uvedla poslankyně Pavla 
Pivoňka Vaňková (STAN).

i veřejné instituce. Jak jsme slíbili, ni-
koho nenecháme padnout a Putin nás 
vydírat nebude!” shrnul 1. místopřed-
seda vlády a  ministr vnitra Vít Raku-
šan (STAN). „Navazujeme tak na naše 
předchozí kroky, například na zajištění 
dostatku plynu. Od začátku září k nám 
žádný ruský plyn neteče, přesto se nám 
daří pokrývat nejenom denní spotře-
bu, ale i plnit zásobníky. Ty jsou nyní 
plné z 90 %,“ doplnil ministr průmyslu 
a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Vláda stanovila maximální ceny pro ma-
loodběratele u  silové elektřiny na šesti 
korunách včetně DPH za jednu kilowattho-
dinu (kWh), u plynu na třech korunách za 
kWh. Vliv na výši záloh bude mít cenový 
strop od listopadu. Na opatření půjde ma-
ximálně 130 miliard korun. Velkým fir-
mám pak kabinet nabízí pomoc v celkové 
výši 30 miliard korun. O  tu budou moci 
firmy žádat od 1. listopadu.
„Zastropujeme ceny elektřiny a  plynu 
pro domácnosti, malé a střední podniky 

Nebudu chodit kolem horké kaše: do komunálních voleb jsme si přiměřeně věřili, z nich naše hnutí vzešlo a tradičně jsme v nich 
dosahovali přesvědčivých výsledků. Přece jen jsem ale čekal, co s přízní voličů udělá naše vládní angažmá v nesmírně náročné 
době i problémy, které po vstupu do vlády hnutí STAN provázely a za kterými jsme se rozhodli udělat tečku na červencovém sněmu. 
Komunální volby jsem tedy vnímal jako určitý test důvěry. A  přestože vím, že situace se lišila obec od obce, město od města, 
celkové hodnocení ukazuje, že se nám dařilo naši práci zpravidla obhájit. Za to chci vám všem skutečně od srdce poděkovat. STAN 
z politické mapy rozhodně nemizí, čímž jsme zřejmě některé naše konkurenty velmi zklamali.

(Pokračování na str. 2)

KOMUNÁLNÍ 
VOLBY 2018

Září 2022 číslo 9
STANOVINY

MYSLÍME NA VÁS! 
ZASTROPOVALI JSME 
CENY ENERGIÍ

TEST V PODOBĚ KOMUNÁLNÍCH VOLEB JSME ZVLÁDLI

TAKÉ ČTĚTE:
STAN a komunitní energetika 

- přibližuje 1. místopředseda 
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY VÍTA RAKUŠANA

TEST V PODOBĚ KOMUNÁLNÍCH 
VOLEB JSME ZVLÁDLI 
(pokračování ze str. 1)

Řečí čísel jsme v komunálních volbách uspěli. O tom se ale po-
drobněji dočtete v jiném textu těchto Stanovin. Já zmíním jen 
pár údajů: Společně se Starosty pro Liberecký kraj i s nezávislý-
mi kandidáty na kandidáty na koaličních kandidátkách získali 
3186 mandátů. Ano, je to méně než před čtyřmi lety, ale odpo-
vídá to menšímu počtu kandidátek, které jsme postavili, a i na-
dále nás to řadí mezi nejúspěšnější politické subjekty na komu-
nální úrovni. I letos platilo, že ze všech kandidujících subjektů 
jsme měli nejvyšší „efektivitu“, pokud jde o proměnu kandidátů 
v mandáty – téměř z třetiny lidí na našich kandidátkách se sku-
tečně stali zastupitelé a zastupitelky. To se nepodařilo nikomu 
z politických konkurentů. A vypíchnout chci ještě jeden dílčí 
úspěch: Podařilo se nám poprvé samostatně dostat na pražský 
magistrát. Uspět tady jen pár měsíců po celostátně sledované 
kauze Dozimetr je i symbolicky velmi cenné. Vnímám letošní 
komunální volby a jejich výsledek jako významný krok k reha-
bilitaci značky STAN, a to nejen v Praze.

Nechci ale realitu lakovat na růžovo, nemůžu se tedy nezmínit 
také o neúspěších. Zaznamenali jsme dílčí nezdary – nepoda-
řilo se nám například udržet v zastupitelstvu Českých Budějo-
vic; tam, kde jsme byli zvyklí vítězit, jsme teď často byli druzí 
nebo i méně úspěšní. Nezřídka nás z prvního místa odsunulo 
hnutí ANO, které v současné situaci (válka, energetická krize, 
inflace) sbírá hlasy nespokojených. Do složení zastupitelstev 
zasáhla mnohem více také extremistické a xenofobní SPD. Co 
s tím? Populismu se dá čelit jen předkládáním a realizováním 
praktických, fungujících řešení. Konstruktivní, poctivou prací, 
v které byla až dosud naše největší síla. A pokud jde o extremis-
mus, z pozice ministra vnitra mohu slíbit, že potírání extremi-
smu, dezinformací a projevů nenávisti bude dál jednou z mých 
priorit v resortu vnitra.

Za neúspěch považuji jednoznačně senátní volby. Jejich vý-
sledek zůstal za našimi očekáváními. Postavili jsme ve 14 ob-

vodech 14 výborných kandidátů a kandidátek, někteří z nich 
mandát obhajovali. Dnes, kdy tyto řádky píšu, nás čeká druhé 
kolo, do kterého postupuje podstatně méně našich kandidátů, 
než jsme čekali. I nadále budeme zřejmě mít druhý nejsilněj-
ší senátní klub, ale ve volbách do Senátu jsme pravděpodobně 
více než v komunálu doplatili na pozici vládní strany v těžkých 
časech. Řešení do budoucna vidím hlavně ve vytváření širších 
koalic pro námi podporované senátní kandidáty. Mementem 
může být Kroměříž, kde s námi kandidátka KDU-ČSL nechtěla 
o podpoře ani jednat, a pak jak ona, tak náš vlastní kandidát 
skončili před branami druhého kola. Anebo mírně řečeno ne-
šťastné Karlovy Vary, kde proti sobě (přes veškeré úsilí vedení 
hnutí) stanuli NÁŠ hejtman a NÁŠ místopředseda Senátu. Oba 
deklarovali, že hodlají kandidovat bez ohledu na to, kdo z nich 
dostane podporu STAN. V souboji osobních ambicí dostala na 
frak demokracie – do druhého kola postoupily kandidátky ANO 
a SPD. Tohle považuji osobně vlastně za největší prohru právě 
uplynulých voleb.

Nechci ale skončit pesimisticky. Komunální volby ukázaly, že 
máme pevnou pozici v obcích a městech, tam, kde je nejvíc prá-
ce – a kde jsou její výsledky často také nejlépe vidět. Přenášení 
zkušeností a dobré praxe z „komunálu“ do dalších pater poli-
tiky, ale i zaměření na praktická, funkční řešení, je a vždycky 
bude to, co jako Starostové a nezávislí naší společnosti nabízí-
me. A jak je vidět, poptávka po tomto všem, navzdory rostoucí 
vlně často bezskrupulózního populismu, dál trvá. Děkuji vám 
všem, kdo se téhle vlně pod značkou STAN odvážně a odpověd-
ně stavíte. 

VÍT RAKUŠAN, 
předseda hnutí

Komunální volby ukázaly, 
že máme pevnou pozici v obcích a městech, 

tam, kde je nejvíc práce 
– a kde jsou její výsledky často 

také nejlépe vidět.
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STAN: KOMUNÁLNÍ 
VOLBY JSOU ÚSPĚŠNĚ 
ZA NÁMI, SENÁT ALE 
ZŮSTAL ZA OČEKÁVÁNÍM
Hnutí Starostové a nezávislí považuje letošní komunální volby 
za úspěch. Společně s nezávislými kandidáty, kteří byli hnutím 
STAN navrženi, získalo 3 186 mandátů. To sice znamená pokles 
oproti výsledku z roku 2018, je dán ale tím, že v letošních volbách 
STAN postavil pouze 735 kandidátek, v roce 2018 to bylo cca 880. 
Výsledky senátních voleb však nedopadly podle očekávání - ze 
14 kandidátů uspěli čtyři. Již v prvním kole uspěl společný ko-
aliční kandidát a člen senátorského klubu Starostů Jiří Růžička. 
Ve druhém kole budou svoji pozici obhajovat tři senátoři. 
V letošních komunálních volbách se potvrdilo, že občané hod-
notí převážně každodenní práci a praktická řešení, která jim 
nabízejí jejich volení zástupci na radnicích, a proto je hnutí Sta-
rostové a nezávislí trvale úspěšné. Zástupci hnutí STAN nově 
zasednou v devíti krajských zastupitelstvech včetně hlavního 
města Prahy, kde STAN uspěl poprvé jako samostatné usku-
pení. Pražský zisk pěti mandátů, kdy si kandidátka STANu 
dokonce o jeden polepšila v porovnání s volbami před čtyřmi 
lety, lze označit za jednoznačný úspěch, a to jen pár měsíců po 
celostátně sledované kauze Dozimetr. Pohledem zpět na výsle-
dek v krajských městech si Starostové a nezávislí polepšili o dvě 
zastupitelstva, v roce 2018 byli součástí sedmi.
Co se týče statutárních měst - STAN postavilo svoje kandidátky 
nebo kandidátky v koalici s dalším politickým subjektem ve 23 
z nich, celkem uspělo v 16 a ve dvou dokonce zvítězilo; v Liber-
ci (koalice Starostové pro Liberecký kraj, TOP 09 a KDU-ČSL) 
a v Třinci (koalice STAN a SNK).  Na rozdíl od roku 2018 budou 
zástupci hnutí zasedat v zastupitelstvech Brna, Ostravy, Karlo-

vých Varů nebo Plzně. Naopak budou chybět například v Čes-
kých Budějovicích. Děčíně, Karviné, Pardubicích nebo Přerově. 
V řeči čísel si STAN ve srovnání s rokem 2018 pohoršil o osm 
mandátů. V oblastech, které v minulosti byly pro STAN skoro až 
zárukou dobrého výsledku, nyní zástupci hnutí propadali. Pří-
kladem může být Zlín. Zatímco při minulých komunálních vol-
bách STANu jen těsně uniklo vítězství, letos se hnutí propadlo 
na šesté místo. Pokud se podíváme na volební výsledky - v roce 
2018 ve Zlíně hodilo svůj hlas Starostům a nezávislým 18,58 % 
voličů, letos ztratilo hnutí podporu více než 11 procent voličů. 
Počet mandátů v zastupitelstvu tak klesl oproti dosavadním de-
víti pouze na tři. 
V  případě okresů si Starostové a  nezávislí připsali vítězství 
ve dvaceti z nich. Nejvýrazněji si polepšili v okrese Havlíčkův 
Brod, Písek, Ostrava-město, Plzeň-město a  Chomutov. V  rám-
ci obcí s  rozšířenou působností, kterých v  Česku nalezneme 
203, se STAN utkal o hlasy voličů ve 127 z nich. Úspěch sklidi-
li kandidáti ve 114 obcích, vítězně se jich ujali v 21 případech. 
Mnohdy šlo o vítězství výrazná, a to díky spojitosti daného mís-
ta s tvářemi Starostů a nezávislých. Řeč je například o Kolíně 
(téměř 50 procent), Pacově (přes 58 procent), Semilech (přes 32 
procent), Mnichovu Hradišti (přes 72 procent), Mnichovicích 
(přes 80 procent), Nové Pace (přes 46 procent), Suché Lozi (přes 
35 procent) nebo o Dolních Břežanech (přes 59 procent).
Za povšimnutí stojí i vysoká úspěšnost z hlediska poměru mezi 
počtem kandidátů a zvolených zastupitelů - dohromady hnutí 
STAN spolu se Starosty pro Liberecký kraj navrhli 6 051 kan-
didátů, zvoleno z nich bylo celkem 1 950. V průměru tak každý 
třetí kandidát získal křeslo. Pokud se podíváme na další stra-
ny z vládní pětikoalice - ODS si připsalo 20% efektivitu, lidovci 
téměř 24%, TOP 09 17% a Piráti necelou 9% úspěšnost v tomto 
ohledu. Nejvíce se dosažené efektivity hnutí STAN blížilo opo-
ziční hnutí ANO s 28,06 %.
V nejbližších dnech nás budou zajímat počty starostů a starostek, 
kteří vzejdou z povolebních vyjednávání. Ambicí hnutí Starosto-
vé a nezávislí je, aby společně s partnerským SLK měli i nadále 
nejvyšší počet starostů ze všech politických subjektů v Česku.

HNUTÍ STAN A VOLBY 
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SÍKELA: „PRACUJEME 
NA TOM, ABYCHOM BYLI 
NA ZIMU PŘIPRAVENI 
CO NEJLÉPE.”

Rusko po zahájení vojenského útoku na Ukrajinu začalo vyu-
žívat energetiku jako ekonomickou zbraň proti Západu. Vláda 
proto dlouhodobě věnuje úsilí řešení nedostatku energetických 
surovin a  jejich vysokým cenám. Připravila národní řešení, 
které doplní o  kroky, které se během českého předsednictví 
v  Radě Evropské unie podařilo dohodnout na unijní úrovni. 
Řeč je o úsporném tarifu, zastropování cen energií nebo nebo 
i vytváření zásob plynu.
Jako pomoc občanům v boji s vysokými cenami energií jsme 
připravili tzv. úsporný tarif, na jehož základě dostane od 1. říj-
na příspěvek každá domácnost, která má uzavřenou smlouvu 
s dodavatelem elektřiny. Nehledě na to, jestli primárně využí-
vá elektřinu, plyn nebo má vytápění zajištěno přes domovní 
kotelny nebo centrální teplárny. Vedle toho se začátkem října 
spustí další pomoc v podobě odpouštění poplatků za podporo-
vané zdroje energií. Domácnostem tímto opatřením ušetříme 
599 korun za každou megawatthodinu spotřebované elektřiny.
Zároveň pracujeme i na energetické budoucnosti pomocí rozvoje 
obnovitelných zdrojů nebo dostavby Jaderné elektrárny Duko-
vany. Řešíme příčiny problému, a to i na evropské úrovni. V prů-
běhu září tak například ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela 
svolal mimořádná jednání Rady ministrů pro energetiku. 
Kvůli raketovému nárůstu cen elektřiny na konci srpna jsme 
přistoupili k  mimořádnému rozhodnutí a  zastropovali ceny 
energií pro domácnosti, pro živnostníky a malé a střední firmy. 
Ale také pro poskytovatele veřejných služeb, jako jsou nemoc-
nice, školy nebo sociální ústavy. Cena silové elektřiny včetně 
DPH tak dosáhne maxima na šesti korunách a cena plynu na 
třech korunách včetně DPH za kilowatthodinu. Na úhradu ná-
kladů plánujeme využít zvýšenou dividendu státních podniků, 
windfall tax, která má dočasně zdanit sektory s nepřiměřený-
mi zisky díky současné situaci s cenami energií a paliv, a také 
přebytky výnosů z prodeje emisních povolenek. Zároveň jsme 
zajistili i  pomoc s  drahými energiemi pro velké průmyslové 
a energeticky náročné firmy.
„Kromě zastropování cen plynu a elektřiny pro vybrané menší 
a střední podniky poskytneme firmám také pomoc formou dota-
cí podle Dočasného krizového rámce. Půjde až o 30 miliard ko-
run.S dalšími až 30 miliardami korun počítáme na připravova-
nou pomoc malým a středním podnikům připojeným na hladinu 
vysokého a velmi vysokého napětí. Tuto pomoc jim poskytneme, 
jakmile nám to umožní navrhovaná opatření Evropské komise,” 
přidal podrobnosti ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Zároveň jsme na MInisterstvu průmyslu a  obchodu navýšili 
hranici pro instalaci solárních elektráren bez licence a staveb-
ního povolení - z 10 na 50 kilowattů. V souvislosti s tím navy-
šujeme i dotace na fotovoltaické elektrárny. Z Národního plánu 

obnovy poskytneme navíc 4 miliardy korun. Čím víc energií si 
totiž domácnosti a firmy vyrobí samy, tím lépe se budou umět 
bránit případnému zneužívání energetiky jako zbraně.

Zajistili jsme dostatek plynu na topnou sezonu
Řešit ale musíme i nedostatek plynu. Ten si zajišťujeme ze zámo-
ří. Pro zajímavost - množství plynu dovezené ze Spojených stá-
tů pokryje zhruba třetinu loňské spotřeby. První LNG terminál 
zprovozněný v Evropě po začátku války na Ukrajině postupně 
přechází do plného provozu. Díky tomu tak dorazila do nizo-
zemského terminálu, jehož část kapacity máme pronajatou, 
první loď se zkapalněným plynem pro Česko. Dorazit jich má 
celkem 8.
„Zemní plyn, který získáme díky tomuto LNG terminálu, nám po-
může zvládnout nadcházející zimu. Vybrali jsme si ho právě pro-
to, že jde o první LNG terminál zprovozněný v Evropě po zahájení 
ruské agrese proti Ukrajině,“ řekl ministr průmyslu a obchodu 
Jozef Síkela.
Přípravy na zimu znamenají také plnění tuzemských zásobní-
ků. Zásoby plynu na topnou sezónu trvale narůstají. Aktuálně 
jsou v zásobnících 3 miliardy kubíků plynu, čímž už se dostá-
váme k  pokrytí dvou třetin loňské spotřeby. A  když už jsme 
u roku 2021 - ve srovnání s předchozím rokem jsme na tom líp, 
loni byla maximální úroveň zásob 2,818 miliardy. 
„Pracujeme na tom, abychom byli na zimu připraveni co nejlépe. 
Starostové se umí postarat o své občany. O jejich bezpečnost i pro-
speritu. Stojíme v první linii bezprecedentní migrační vlny i ener-
getické války. A dovolím si říct, že jsme v této krizi naše občany 
ochránili lépe, než by to dokázal kdokoliv jiný. K tomu všemu ale 
přispívají i úspory energií. Přes nižší aktuální teploty totiž není vyš-
ší spotřeba plynu než dřív. Za to chci poděkovat.” doplnil Síkela.

HNUTÍ STAN A ENERGETIKA
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LUKÁŠ VLČEK: 
V ENERGETICE SKLÍZÍME OVOCE VLASTNÍ PRÁCE

Energetika – úspory, vlastní zdroje energie a spolupráce jsou 
pro naše město Pacov i okolní region dlouhodobě důležitým té-
matem. Intenzivně jsme se této oblasti začali věnovat zhruba 
před 14 lety. Naše strategie má tyto body:
• minimalizace energetické provozní náročnosti
• investice do vlastních zdrojů energie
• spolupráce s partnery v regionu 

V  současné době máme za sebou první bod našeho plánu. 
Úspornými opatřeními se nám podařilo snížit energetickou 
náročnost většiny objektů našeho města, které provozuje nejen 
úřad, ale také školky, školy, dům sociálních služeb, polikliniku, 
zámecký areál, sběrný dvůr, kulturní a sportovní infrastruk-
turu a  podobně. V  předchozích letech jsme zateplili všechny 
relevantní objekty a průběžně modernizujeme jejich zdroje vy-
tápění, modernizujeme systémy řízení apod. Vhodné objekty 
doplňujeme o systémy rekuperace a vzduchotechniky, toto je 
důležité především pro školské provozy.
Třetí bod naší strategie také z velké části naplňujeme již něko-
lik let. V našem mikroregionu Stražiště spolupracujeme na spo-
lečném nákupu energie. V praxi to funguje tak, že město Pacov 
a další obce organizují společné nákupy energií skrze poptáv-
kové řízení. V praxi se nám daří výrazně snížit náklady díky 
většímu poptávanému objemu energií. Obce takto řeší veškeré 
své provozy, tedy nejen úřady, ale také školství, zdravotnictví 
nebo kulturní a sportovní zařízení.
V  letošním roce jsme zahájili práci na naplňování druhého 
bodu. Jednou z  největších letošních investic města Pacova je 
instalace fotovoltaických systémů (FVE) na střechách objektů 
v majetku města a ploše bývalé skládky odpadů. Instalace FVE 
je rozdělena do dvou let 2022 a 2023. Celkový instalovaný vý-

kon FVE systémů bude 840,24 kWp, z toho 494 kWp střešní FVE 
a 345,6 kWp pozemní FVE. Ročně by takto mělo být vyrobeno 
více jak 800 MWh. To je více jak 50 % roční spotřeby elektrické 
energie provozů města Pacova. 
FVE budou instalovány na tyto objekty: Dům sociálních služeb 
Pacov, gymnázium, poliklinika, skladová hala za zámkem, zá-
kladní škola, školní jídelna a tělocvična, sběrný dvůr, čistírna 
odpadních vod a plocha bývalé skládky.
Díky výše popsané strategii máme dlouhodobě nízké náklady 
na energie a naše město a region jsou stabilnější v dnešní ener-
geticky náročné době. Za vším jsou ale tisíce hodin práce a de-
sítky milionů investic. Na většinu investic se nám podařilo také 
zajistit financování z programů EU. 
Města a obce mají v současné době stále k dispozici zajíma-
vé programy (např. Modernizační fond), které mohou snížit 
jejich energetickou náročnost a  zvýšit jejich rezistenci vůči 
energetickým krizím. Velkou výhodu mají ti, kdo v minulosti 
investovali, tak jako to bohužel vidí i náš stát v okolních ze-
mích.

LUKÁŠ VLČEK,
1.místopředseda hnutí STAN, poslanec

HNUTÍ STAN A ENERGETIKA

Energetická krize byla jedním z velkých témat uplynulých komunálních voleb.  
1. místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček na vlastní zkušenosti z vedení města 
popisuje, jak může vypadat zodpovědný přístup měst a obcí v této problematice.

Díky naší strategii máme v Pacově 
dlouhodobě nízké náklady na energie. Naše 
město a region tak jsou i stabilnější v dnešní 

energeticky náročné době.  V současnosti 
mají velkou výhodu ti, kdo v minulosti 

investovali, tak jako to bohužel vidí i náš stát 
v okolních zemích 
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CESTA K ENERGETICKÉ 
SOBĚSTAČNOSTI

Bioplynovou stanici jsme zvolili, protože nám řeší několik pro-
blémů najednou. Jednak nahrazuje čistírnu odpadních vod 
a  kanalizaci. Kněžice mají pět set třicet obyvatel, ovšem sto 
z nich žije mimo, ve dvou místních částech a pro ně bychom 
stejně kanalizaci vybudovat nemohli. Takže jsme si řekli, proč 
odpad nevyvážet i z Kněžic, když už na to budeme mít techniku 
a nevyužívat tento odpad v bioplynové stanici. Samozřejmě to 
sehrálo významnou roli v ekonomice celého projektu. Investič-
ní náklady projektu sice byly obrovské, ale po odečtení nákladů 
na kanalizaci a čističku znamená zhruba 45 milionů úsporu. 
My jsme ale šli dál a řekli jsme si, že takto budeme likvidovat 
i veškeré biologické odpady, tzn. posečenou trávu z obecních 
ploch, kterých máme asi 10 hektarů, což není málo, také shra-
bané listí, odpady z domácností, jídelen atd. 

Díky tomuto projektu devadesát procent trvale žijících obyvatel 
Kněžic není závislých na uhlí ani na plynu. A nyní pro ně plá-
nujeme vybudovat lokální distribuční síť na dodávku elektři-
ny. Cesta je to opět trnitá, ale snad se podaří po ní dojít do cíle. 
Dodávka elektřiny je totiž výrazně složitější. Nejen legislativně, 
ale i technologicky. Je třeba stabilizovat zdroj a pořídit akumu-
laci. Tyto aktivity budou bohužel finančně hodně náročné, pro-
to se snažíme dosáhnout sdílení vyrobené elektřiny, a to díky 
energetickým komunitám. Chtěli bychom motivovat naše oby-
vatele tak, aby se zapojili do projektu a pořídili si fotovoltaické 
elektrárny na střechy svých domů, potom by sdílení fungovalo 
ideálně. Dále se nám podařilo v roce 2020 zrealizovat posilo-
vací kotelnu na štěpku pro nových 12 rodinných domů, které 
v Kněžicích vyrostli za poslední čtyři roky.
Plánujeme rozšířit zpracování odpadů o  balené potraviny, 
ale všechny projekty jsou finančně náročné, tak uvidíme, jak 
se bude situace vyvíjet. Nechceme však jen přihlížet a doufat. 
Chceme být připraveni a jít příkladem dalším obcím a městům 
v naší zemi, protože věříme, že cesta, kterou jsme se vydali, je 
správná.

MILAN KAZDA,
starosta Kněžic

HNUTÍ STAN A ENERGETIKA

Malebná vesnička ve Středočeském kraji, 
máme 530 obyvatel ve třech místních 
částech: Kněžice 430 obyvatel, Dubečno 
51 obyvatel, Osek 49 obyvatel. A když jsme 
přemýšleli nad tím, co udělat pro naše 
obyvatele a životní prostředí, jak nahradit 
kanalizaci a ČOV, zpracování odpadů, jak 
udržet finanční toky v regionu a dosáhnout 
posílení rozpočtu obce - nejlépe nám 
z toho vyšlo vydat se cestou energetické 
soběstačnosti.

Snažíme se dosáhnout sdílení vyrobené 
elektřiny, a to díky energetickým 

komunitám. Chtěli bychom motivovat naše 
obyvatele tak, aby se zapojili do projektu 

a pořídili si fotovoltaické elektrárny na 
střechy svých domů, potom by sdílení 

fungovalo ideálně. 
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POMOC OBČANŮM 
A PODNIKATELSKÉMU 
SEKTORU S NÁRŮSTEM 
CEN ENERGIÍ

Schůze byla svolána na žádost některých senátorů a také Vý-
boru pro hospodářství, zemědělství a  dopravu, jehož Podvý-
bor pro energetiku, kterému předsedám, se energetickou krizí 
dlouhodobě zabývá. 

Výsledkem této mimořádné schůze je přijetí usnesení, ve kte-
rém Senát podporuje návrh vlády na zastropování ceny elektři-
ny na 6 Kč/kWh za silovou elektřinu a plynu ve výši 3 Kč/kWh 
pro maloodběratele a  je připraven legislativní změnu, která 
umožní přijmout příslušné nařízení vlády, urychleně projed-
nat. 

Dále upozorňuje vládu na nutnost strategické a  srozumitel-
né komunikace směrem k  občanům, institucím a  podnikům 
o energetické politice vlády. Připomíná také usnesení Výboru 
pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost k národní bezpečnos-
ti a embargu na dovoz ruského plynu, ropy a uhlí. A považuje 
za nezbytný odklon ČR od ruských energetických zdrojů a za-
jištění energetické suverenity ČR.

Dále Senát v usnesení vyjadřuje podporu vládě v dalším postu-
pu přípravy budování malých a mikro jaderných zdrojů; pod-
poruje též na mezinárodní úrovni urychlené vybudování ply-
novodu Stork 2 pro napojení na polskou plynárenskou soustavu 
a jednání s Německem o vybudování LNG terminálu v blízkosti 
existujících plynovodů. 

Senát vyzývá vládu, aby jednala na úrovni EU o snížení cen 
emisních povolenek, dále pak o prodloužení dočasného krizo-

vého rámce a jeho rozšíření pro podporu průmyslu a podniků 
s vysokou energetickou náročností a zároveň vyzývá k vytvo-
ření domácích programů podpory pro podniky (velkoodběra-
tele), které potřebují dočasně překlenout dopady energetické 
krize. Také chce, aby se na úrovni EU jednalo o předcházení pa-
nice na trhu s energiemi jednotným přístupem a řešením. Dále 
navrhuje prověření možnosti dočasného zavedení cel podle 
pravidel WTO na energeticky náročné výrobky přicházející ze 
zemí mimo EU a kde jsou ceny energií násobně nižší než v EU.
 
Senát dále vyzývá vládu ke zjednodušení podmínek a adminis-
trativy pro instalaci zařízení pro využití obnovitelných zdrojů 
včetně podmínek pro získávání příslušných dotací a  k  před-
ložení legislativy umožňující rozvoj komunitní energetiky, 
definici energetických společenství a sdílení energií. Žádá za-
bezpečení úprav energetické sítě umožňující připojování al-
ternativních energetických zdrojů a dále zajištění rychlejšího 
postupu instalace inteligentních měřičů. Vyzývá také k nove-
lizaci vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění v bytových 
domech tak, aby více motivovala k úsporám tepla.

HANA ŽÁKOVÁ,
senátorka

STAN V SENÁTU

Dne 13. září se konala mimořádná schůze 
Senátu Parlamentu ČR zaměřující se na 
pomoc občanům a podnikatelskému sektoru 
s nárůstem cen energií. Jednání se zúčastnili 
také členové vlády, konkrétně předseda 
vlády Petr Fiala, ministr průmyslu a obchodu 
Jozef Síkela a ministr práce a sociálních věcí 
Marian Jurečka.
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BERNARD: STABILIZACE 
VEŘEJNÝCH FINANCÍ  
NEBUDE MOŽNÁ BEZ  
RAZANTNĚJŠÍHO ZÁSAHU

Důvody předložení jsou poměrně jasné a pochopitelné, dopady 
pokračujícího válečného konfliktu na Ukrajině, jehož důsledky 
nebyly v době sestavení rozpočtu na rok 2022 známy, růst život-
ních nákladů občanů České republiky vyvolaný jak inflací, tak 
vysokými cenami energie či reakce na energetickou krizi nebo 
zajištění strategických zdrojů. Všechny tyto události se zcela lo-
gicky negativně promítají do vývoje veřejných financí.
Plánované příjmy státního rozpočtu činí 1 bilion 678 mld. ko-
run, což představuje navýšení o 65 mld. korun. Předpokládané 
výdaje státního rozpočtu činí 2 biliony 8 mld. korun, což před-
stavuje navýšení o 115 mld. korun. Z těchto údajů vyplývá na-
výšení schodku o 50 mld. korun na celkových 330 miliard. 
Největší část navýšených příjmů tvoří daňové příjmy ve výši 41 
mld. korun, následují příjmy nedaňové ve výši 14,4 mld. korun 
a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politi-
ku zaměstnanosti ve výši 9 mld. korun. 
Rozpočtově nejvýznamnější položkou na výdajové straně je 
balíček pomoci s cenami energií zahrnující zejména úsporný 
energetický tarif, hrazenou podporu obnovitelných zdrojů 
energií ze státního rozpočtu, či podporu kotelen a centrálního 
vytápění. Z letošního rozpočtu bude hrazena přibližně jedna 
čtvrtina z celkové sumy, tj. 16,75 mld. korun. Novela rozpočtu 
dále zohledňuje potřebu zvládnout uprchlickou krizi z Ukraji-
ny. Na humanitární dávku, příspěvek pro solidární domácnost 
a na okamžitou pomoc půjde navíc 10 mld. korun.  Novelizova-
ný rozpočet pokrývá také historicky první nákup zemního ply-
nu do státních hmotných rezerv za 8,5 mld. korun a financuje 
jednorázový příspěvek na dítě v celkové výši 8 mld. korun či 
druhou mimořádnou valorizaci penzí za 7,8 mld. korun. Prů-
měrný starobní důchod se díky třetí letošní valorizaci penzí 
zvýší od září o dalších 700 korun a v roce 2022 tak přesáhne 
hranici 18 tisíc korun. Na tři valorizace penzí v tomto roce vy-
členila vláda celkem zhruba 56 mld. korun.
Novela dofinancovává také oblast vodního hospodářství, soci-
álních služeb, SFDI, filmových pobídek, školství, systém soci-
álních dávek a sport včetně posílení dotačních titulů na vznik 
nových bytů. Jsem velmi rád, že jsme s koaličními kolegy z roz-
počtového výboru podali k  novele státního rozpočtu na rok 
2022 pozměňovací návrh a našli finanční prostředky také pro 

spolky jako například Junák - český skaut, Pionýr nebo mladí 
hasiči na pokrytí zvýšených nákladů na energie. Tyto organi-
zace jsou malý krok před uzavíráním jejich základen a klubo-
ven a pro některé z nich to může mít až likvidační následky. 
Jsem toho názoru, že novelizovaný rozpočet na rok 2022 se 
schodkem 330 mld. Kč představuje kompromis mezi potřebou 
kompenzovat rostoucí ceny zejména ohroženým skupinám 
naší společnosti, udržet investiční aktivitu státu a  nevzdat 
se fiskální odpovědnosti, ke které se vláda zavázala ve svém 
programovém prohlášení. Předchozí vláda navrhovala scho-
dek 377 mld. korun, tedy ještě skoro o 50 mld. více. Určitě mě 
prohloubení schodku schváleného začátkem tohoto roku nijak 
netěší. Největší problém stávajícího rozpočtu je strukturálně 
vysoký schodek, tedy ohromný nesoulad mezi velikostí výdajů 
veřejného sektoru na straně jedné a velikostí příjmů na stra-
ně druhé. A to bude jeden z úkolů pro odbornou ekonomickou 
komisi hnutí STAN, které předsedám. Hledat řešení, kde kon-
krétně šetřit a kde hledat příjmy, protože stabilizace veřejných 
financí nebude možná bez razantnějšího zásahu.

JOSEF BERNARD,
poslanec, předseda sněmovního rozpočtového výboru

STAN VE SNĚMOVNĚ

Vládní novela státního rozpočtu na rok 2022, 
kterou se nyní zabývá Poslanecká sněmovna, 
vychází z nutnosti reagovat na nepředvídatelné 
turbulentní situace v tomto roce. 
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BARBORA URBANOVÁ: 
NA KONCI SVÉHO 
MANDÁTU SE CHCI 
POSTAVIT PŘED LIDI A ŘÍCT, 
ŽE JSEM PRACOVALA 
PRO NĚ. POLITIKA JE 
PRO MĚ SLUŽBA

Báro, uživatelé Twitteru měli již několikrát příležitost sle-
dovat dění na jednání Poslanecké sněmovny prostřednic-
tvím vlákna na tvém účtu. Co tě vedlo k tomu komentovat 
online dění ve Sněmovně a jak tě to napadlo?
Byla to úplná náhoda. Jedno dlouhé, shodou okolností páteční jed-
nání, začalo večer vypadat na další noc ve sněmovně. Měla jsem 
hotovou svou práci a protože já nevydržím sedět a nic nedělat, za-
čala jsem spontánně psát… Hned při další příležitosti, kdy se jed-
nalo o opozicí vyvolanou schůzi k nedůvěře vládě, jsem jela takové 
vlákno už od začátku jednání. Věděla jsem, že taková schůze bude 
zajímavá pro čtenáře, právě při takové schůzi se totiž komentuje 
to nejaktuálnější dění, politici mají připravené vyloženě politické, 
hodnotové a v některých případech státnické projevy. Někteří je 
mají připravené provokativně, hodně zaměřené tak, aby získali 
mediální prostor. Materiálu proto bylo dost a dost.

Jak náročné je tweetovat o dění ve Sněmovně, aby vlákno fun-
govalo, tedy mělo to hlavu a patu i vtip? Kde čerpáš inspiraci?
Člověk se musí soustředit trochu víc než normálně, ale proto-
že jsem velmi rychlý psavec na mobilu i počítači, nepřipadám 
si tím zatížena, pokud mám hotovou jinou práci nebo nemám 
průběžně nějaké schůzky, rozhovory… co se týče toho vtipu, já 
se o něj snažím. Snažím se komunikovat a glosovat úplně stejně, 
jako si občas píšu s kamarády, se kterými vášeň pro politický 
bizár sdílím. Snažila jsem se ale taky čtenáře úplně nepřehl-
tit, aby to zůstalo „čtivé“, nebýt jen průtokáč informací, ale je-
jich moderátor. Vložit do toho svůj pohled a nějakou přidanou 
hodnotu, odpovědi na nejčastější dotazy. Chtěla bych to dělat 

častěji, ale ne úplně vždy, spíš u těch obsahově “zajímavých” 
schůzích. Pro ty ostatní pracuji na jiném formátu informování.

Jsi nejmladší poslankyní v hnutí STAN, jak se na tuhle tvoji 
aktivitu dívají tvoji kolegové z poslaneckého klubu?
Myslím, že jim připadala zábavná, někteří mi psali pozitivní 
zpětnou vazbu, my držíme při sobě a smysl pro humor většinou 
sdílíme, máme v klubu velmi dobrou atmosféru.

Když se teď posuneme od tvých reportů ze sálu trochu dál, 
na sociálních sítích je dneska téměř každý. Jak moc je vyu-
žíváš ve své práci poslankyně?
Velmi. Připadá mi to přirozené, protože úkolem politiků dle 
mého není jen “něco zařídit”, ale také o  tom informovat, vy-
světlovat to. Myslím, že to, a teď to bude znít jako velké klišé, 
přes to to řeknu, že to svým voličům všichni dlužíme, aby pro-
stě věděli, co s jejich důvěrou děláme. Politika je pro mě služba. 
Přiznám se však, že od dřívějšího, možná hlavně mladického, 
psaní dlouhých historek na Facebooku jsem se přesunula mno-
hem víc na Twitter, to je hodně politické prostředí, a snažím se 
prorazit na Instagramu, což je pro mě práce na dlouhé lokte. Ale 
věřím, že autentičnost je tím receptem.

BARBORA URBANOVÁ,
poslankyně

STAN VE SNĚMOVNĚ

Možná jste to postřehli, vedle novinářů se 
reportování z jednání Poslanecké sněmovny 
věnuje i poslankyně Barbora Urbanová. Na 
svém twitterovém účtu glosuje vystoupení 
svých kolegů a nebojí se ani ostřejšího humoru.
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Jsi opakovaně jmenovaná mezi největšími politickými ta-
lenty v Česku, myslíš, že ti k tomu mohla pomoct právě i ak-
tivita na sítích? Nemám teď na mysli to, na co se tě v rozho-
vorech často ptají, zda jsi nový Dominik Feri, narážím spíš 
na možnost zviditelnit se.
Musím odpovědět ano. Myslím totiž, že politici mají hlavně 
něco říkat světu - nejen vysvětlovat, ale říkat také svoje ná-
zory, postoje, aby byli čitelní, rozpoznatelní. Pak si jich sa-
mozřejmě lidé všimnou, stejně jako novináři a komentátoři. 
Zároveň ale musím říct, že nic z toho, co o mně někdo říká, 
nepřeceňuji, nedávám si to do životopisu, nechci se tím pre-
zentovat. Je fajn pocit, že někdo vidí minimálně snahu, možná 
i náznak výsledků - ale ty jsou vždy rozhodující. A platí, že já 
se chci moci na konci svého mandátu postavit před lidi a říct, 
že jsem pro ně pracovala.

Na závěr, když zmiňuješ, že pracuješ pro lidi...
Máš už po téměř roce funkce poslankyně nějaké hmatatel-
né výsledky, které třeba i na sítích propaguješ?
Mám radost, že ano. Podařilo se mi oslovit Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí a zvednout téma situace rodin s předčas-
ně narozenými dětmi. Některé rodiny tato zkušenost velmi 
ovlivní co se týče jejich kvality života a ne vždy se mohou se 
situací vyrovnat. Proto budou mít nárok na příspěvek mimo-
řádné okamžité pomoci - a teď pracuji na tom, aby se to dotčené 
rodiny hlavně dozvěděly. Iniciativa Pod svícnem má také své 
hmatatelné výsledky, mám radost i z toho, že se nám s náměst-
kem ministra spravedlnosti Karlem Dvořákem daří dostávat 
do regionů téma exekucí a oddlužení. Ne všechno se dá spočítat 
na stovky zachráněných životů, vím ale, že pomáháme. A díky 
tomuto vědomí mě moje práce moc baví a naplňuje.

OKRESNÍ SOUDY PILOTNĚ ZKOUŠÍ 
POZICI SOUDNÍHO SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
Devět okresních soudů po celé České republice pilotně zkouší 
novou pozici soudního sociálního pracovníka, jehož cílem je 
podpora zranitelných osob a zlepšení jejich přístupu ke sprave-
dlnosti. 
Tzv. forenzní sociální pracovník koordinuje potřeby a komu-
nikaci mezi soudem a dalšími zapojenými osobami a pomáhá 
tyto osoby navázat na další vhodné podpůrné služby.
„Náplní práce tohoto pracovníka je především zprostředková-
vat soudem doporučenou nebo uloženou odbornou pomoc, být 
například rodičům nápomocný při sestavování rodičovského 
plánu, ve vhodných případech vykonávat či se účastnit výkonu 
soudního rozhodnutí a  zajišťovat participaci dětí či být nápo-
mocný soudcům při realizaci participačních práv nezletilých 
dětí,“ sdělila místopředsedkyně sociálního výboru Parlamentu 
ČR Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).
Do testování jsou zapojeny např. okresní soudy v Jeseníku, Kro-
měříži, Šumperku, Novém Jičíně nebo Praze 8. Projekt realizuje 
Justiční akademie. V letošním roce také dojde k vytvoření ma-
nuálu této pracovní pozice.
„Testování ukázalo, že soudní sociální pracovník je potřebný. 
Soudní jednání jsou rychlejší, pro děti přátelštější a prokazatel-
ně dochází k dohodám či mimosoudním řešením. Navíc tento 
pracovník není nápomocný pouze dětem, ale i dalším zranitel-
ným osobám, jako jsou třeba senioři, lidé s duševním onemoc-
něním nebo oběti trestných činů,“ dodala poslankyně Pivoňka 
Vaňková, podle níž by bylo užitečné rozšířit působení sociál-
ních pracovníků i na dalších soudech.
Důležité je, že další postup bude vycházet z poznatků dosavad-
ní praxe. „Podporujeme ukotvení pozice soudního sociálního 
pracovníka a také vznik intervenčních programů, které budou 
moci soudy využít a přispět tak k efektivnějšímu řešení sporů,“ 
dodává náměstek Ministerstva spravedlnosti Karel Dvořák 
(STAN).

STAN VE SNĚMOVNĚ



Z KOMORY ANEB JAK ŽIJEME VE SNĚMOVNĚ

Martin Hájek: 
„Proti návrhu“. Klepy a populistické výkřiky. To je to, co si 
zapamatujeme z končícího jednání o důvěře vlády - nic víc, nic 
míň... V nelehké době potřebujeme stabilitu, ne dobrodružství  
s nejasným koncem, jaké nabídly ANO a SPD. 

Eliška Olšáková: 
„V Senátu na Kulatém stole k legislativnímu ukotvení komunitní 
energetiky. Děkuji za pozvání paní @JitkaSeitlova!”

                                Twitter

Jana Krutáková: 
„Je to 5 let od vzniku tzv. World Cleanup Day. V rámci této 
dobrovolnické akce se po celém světě organizují úklidy v ulicích, 
lesích či řekách. Můžete se zapojit nejen samotným úklidem, 
ale i mapováním černých skládek či můžete sami zorganizovat 
veřejný úklid             .“ Facebook
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Twitter

Jan Lacina: 
„Jsem na výjezdním zasedání Volebního výboru Poslanecké 
sněmovny do studia ČT v Ostravě načetl návrh neschválit 
výroční zprávu ČT za rok 2021. Volební výbor před malou chvílí 
tento můj návrh schválil.”
                               Twitter

https://twitter.com/JitkaSeitlova
https://twitter.com/OlsakovaE/status/1567780290872877057
https://www.facebook.com/janakrut/photos/pcb.1493477371086132/1496233200810549/
https://twitter.com/MartinH57504801/status/1565639602366517250/photo/1
https://twitter.com/j_lacina/status/1570343564974108673
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STAN PRO TRANSPARENTNĚJŠÍ FUNGOVÁNÍ POLITIKY

VLÁDA BEZ AGENTŮ 
STB, ZMĚNY V ZÁKONĚ 
O FINANCOVÁNÍ 
POLITICKÝCH STRAN

Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan představil 
novelu lustračního zákona, která znovu zavede povinnost pro-
kázat se čistým lustračním osvědčením pro členy vlády a jejich 
náměstky před jejich jmenováním.

Povinnost předkládat osvědčení, že člověk nespolupracoval 
s komunistickým režimem, pro vrcholné představitele tuzem-
ských ministerstev přestala platit před osmi lety za vlády ČSSD, 
KDU-ČSL a  ANO. Ministerstvo vnitra také připravilo novelu 
zákona o  sdružování v  politických stranách a  v  politických 
hnutích, týkající se Úřadu pro dohled nad hospodařením poli-
tických stran a politických hnutí. Cílem novely je zvýšit efekti-
vitu fungování Úřadu při plném respektování potřeby jeho ne-
závislosti. Na změnách se podílela i protikorupční organizace 
Rekonstrukce státu. Třetí představenou novelu, která se týká 
financování politických stran a  hnutí, prezentoval Vladimír 
Balaš jako hlavní předkladatel. 
„Podepsal jsem a odeslal do vlády novelu lustračního zákona, 
která opětovně zavede povinnost předložit negativní lustrační 
osvědčení pro premiéra, ministry a jejich náměstky. Vracíme 
tak zákon do podoby, jak tu dlouhou dobu platil, protože je lo-
gické, aby pokud mají mít čisté lustrační osvědčení úředníci, 
jej museli mít i jejich šéfové,” uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. 

Druhá představená novela se týká Úřadu pro dohled nad hos-
podařením politických stran a hnutí. Změna zákona reaguje na 
poznatky z praxe a předchází možné paralýze úřadu, ke které 
může dnes docházet z rozhodnutí jeho předsedy. Ministerstvo 
vnitra na této úpravě spolupracovalo s  Rekonstrukcí státu. 
„Všichni máme zájem na tom, aby volební soutěž probíhala 
férově a transparentně. K tomu je potřeba mít kompetentního 
a nezávislého rozhodčího. Proto před šesti lety vznikl Dohledo-
vý úřad. Jeho práci jsme v občanském sektoru bedlivě sledo-
vali a nakonec také pomohli navrhnout změny, které povedou 
k posílení jeho efektivity i nezávislosti.  Změna zákona vyjasní 
vzájemné kompetence a  povinnosti předsedy úřadu a  členů 
úřadu a také pojistí nezávislost úřadu tím, že vznikne kolektiv-
ní orgán, který bude rozhodovat o všech otázkách týkajících se 
dohledové činnosti,“ řekl Josef Karlický, vedoucí protikorupční 
organizace Rekonstrukce státu.

Ministr školství Vladimír Balaš pak představil podmínky, pod-
le kterých by nově mohly politické subjekty přijímat finanční 
dary. Navrhované změny jsou zásadním krokem vedoucím 
ke ztransparentnění politiky. „Hlavním cílem novely je zame-
zit financování politických stran a  hnutí společnostmi, kte-
ré jsou vlastněny nebo ovládány odjinud než z Česka či zemí 
EU. Finanční dary od takových společností již nebude možné 
přijímat. Rovněž nebude možné přijímat dary od společností 
s majetkovou účastní veřejného sektoru. To doposud bylo mož-
né, pokud v nich měl veřejný sektor méně než 10% majetkovou 
účast. Poskytování darů a  bezúplatných plnění by mělo být 
transparentní a mělo by poskytovat základní bezpečnostní zá-
ruky proti ovlivňování voleb ze strany subjektů, s nimiž Česká 
republika nesdílí společné hodnoty,” vysvětlil záměr Vladimír 
Balaš, který za připravené úpravy získal i ocenění od Rekon-
strukce státu. „Významným krokem k transparentnosti je i ná-
vrh poslanců hnutí STAN, který omezuje možnosti financovat 
politickou soutěž ze zahraničí a  požaduje po dárcích stran 
transparentní vlastnickou strukturu. Na dalších opatřeních 
jsme za občanský sektor připraveni spolupracovat s  vládou 
i opozicí,” dodal Karlický. 

STAN předložil zákonodárné 
iniciativy vedoucí k transpa-
rentnějšímu fungování politiky.
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HNUTÍ STAN

NOVÁ NÁPLŇ: 
REGIONY I KNIHKUPECTVÍ

Jan Farský se vrátil ze zámoří a říká, že se chce nadále angažo-
vat jako místopředseda hnutí STAN a pomoci uskupení kupří-
kladu v regionech.
„Od působení pana Farského v pozici místopředsedy si slibuje-
me lepší koordinaci ve formulování a prosazování programu. 
Bude jediným místopředsedou bez exekutivní politické funkce, 
chceme toho využít ke konsolidaci hnutí, jeho vnitřnímu rozvoji 
a další profesionalizaci,“ doplnila mluvčí hnutí Sára Beránková.
Podle samotného místopředsedy půjde především o  pomoc 
s hlavní kanceláří, s think tankem hnutí STAN a o pomoc v re-
gionech. „Vedle toho budu pracovat v našem rodinném knihku-
pectví v mých rodných Semilech,“ prozradil.
Zpoza oceánu místopředseda sledoval jak aktuální politickou 
a  společenskou situaci, tak kauzy svého domovského hnutí. 
„Kauzu Dozimetr jsme razantně vyřešili,“ sdělil svůj názor. 
Výhodou hnutí STAN podle Farského je, že má pevné základy 
v regionech, ze kterých vyrostlo. V rámci obměny předsednic-
tva hnutí právě v reakci na kauzu organizovaného zločinu na 
pražském magistrátu prý vyvstalo mnoho talentů.
Kritiku opozice směřující k  ministrům hnutí STAN si místo-
předseda subjektu nepřipouští. „Náš ministr vnitra Vít Raku-
šan na jaře zvládl největší migrační vlnu, která do České repub-
liky dorazila, Mikuláš Bek zvládá výborně české předsednictví 
Rady Evropské unie, Vladimír Balaš s klidem sobě vlastním za-

SUMMERCAMP MLADÉHO STANU 
NA LUHAČOVICKU
V termínu 5. – 7.8. zažili členové Mladých starostů a nezávislých prodloužený víkend v
klidném hotelu poblíž Luhačovic. Akce byla pořádána za účelem seznámení lidí z růz-
ných krajů napříč celým Českem. Hned po pátečním odpoledním příjezdu byl teambuil-
ding zahájen milými slovy předsedy mSTANu, večeří a zábavnou seznamovací hrou, 
která se nám protáhla až do nočních hodin. Sobota byla plná aktivit. Dopoledne jsme 
se vydali na exkurzi Slavičína, kudy nás provedl samotný starosta, Tomáš Chmela. 
Podívali jsme se na zrekonstruovanou knihovnu, společenskou halu, ekologické parko-
viště i unikátní lavičky. O složitostech politiky v menších městech jsme si promluvili 
na radnici, celé setkání jsme zakončili v místní výborné cukrárně. Po výtečném obědě 
zpátky na hotelu přišel na řadu individuální program, který se mnozí rozhodli využít 
k návštěvě bazénu a celého wellness. To se ukázalo jako dobrá volba, brzy jsme to-
tiž museli být svěží k následující aktivitě – debatě s poslankyněmi Eliškou Olšákovou 
a Michaelou Šebelovou, které nás přijely navštívit. Od tématu regionální politiky jsme 
se dostali až k lidskoprávním problémům, konkrétně k otázce manželství pro všechny. 
Po odjezdu obou poslankyň nás čekala příjemná degustace moravských vín v nedaleké 
vinárně. V útulném podniku jsme si také zahráli pub kvíz na překvapivě nejen politická 
témata, čímž byla naše sobota u konce. Nedělní ráno se skládalo z rozloučení z úst 
předsednictva mSTANu a společné snídaně. Poté jsme se každý vydali na různě dlou-
hou cestu do místa, odkud jsme přijeli.

Julie Smejkalová, mSTAN Praha

JAN FARSKÝ,
místopředseda hnutí STAN

jišťuje školy nejen pro české, ale i ukrajinské žáky,“ našel Farský 
pro své kolegy pouze slova chvály. Obdobně smýšlí i o ministru 
průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi.

Zkráceno, vyšlo na lidovky.cz
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ALICE PAUROVÁ: OŽIVÍME BŘEHY ŘEK PRO VŠECHNY GENERACE

PARDUBICKÝ KRAJ

ALICE PAUROVÁ,
členka Krajského výboru 
v Pardubickém kraji

Co je podle vás nejpalčivější aktuální problém Pardubic?
Jednoznačně doprava, potažmo parkování. Nemá to ale snadné řešení, jak někteří slibují, 
jde spíš o  skládačku několika kroků. Nutností jsou parkovací domy poblíž centra. Dále 
samozřejmě obchvaty, na které však město nemá vliv. Co navrhneme, je zavedení rezi-
dentního parkování na sídlištích Dukla nebo Polabiny. Klíčová je kvalitní veřejná doprava 
a v neposlední řadě musíme budovat bezpečné a funkční cyklostezky.

Jaké projekty mimo dopravu máte připravené? 
Chceme oživit břehy řek tak, aby na nich Pardubáci trávili volný čas. Plánujeme vybudovat 
náplavku s  restauracemi a  kavárnami, půjčovnami loďek a  prvky pro aktivní sportovce 
i pro ty, kteří chtějí u vody relaxovat. Cílem je, aby břehy řek byly místem, kde se setkávají 
generace. Podobně chceme oživit i další zapomenutá místa. Jsem přesvědčená, že velkou 
parádu mohou udělat i malé projekty, ne jen megalomanské stavby.

Jak se díváte na sport v Pardubicích?
Pardubice jsou právem městem sportu a  rozhodně musím pochválit projekt Sportovní 
park, protože přesně takhle si podporu sportu představuji. Peníze mají jít především na 
sportování dětí a na aktivní trávení volného času co nejvíce obyvatel. Město by z principu 
nemělo finančně podporovat profesionální sportovce.

A co plánujete pro ty, kteří sportu třeba tolik neholdují? 
Stejně důležité místo má ve městě samozřejmě i kultura. Ráda chodím na koncerty Pardu-
bické filharmonie, pravidelně navštěvuji Východočeské divadlo. Chceme podporovat a roz-
víjet projekty, které dávají prostor různým žánrům začínajících i profesionálních umělců. 
Podobné akce Pardubáky sbližují a posilují jejich vztah k městu.

Asi se shodneme, že jedním ze zásadních problémů Chrudimi je parkování. Co s tím? 
Jedná se o, v jisté míře, civilizační problém, kdy stávající parkoviště nejen na sídlištích ne-
stačí počtu automobilů. Je nezbytně nutné začít stavět parkovací domy. V plánu máme dva. 
Jeden by mohl vzniknout za sportovní halou a druhý v těsném sousedství sídliště U Stadionu 
vedle budovy záchranky. Samostatnou kapitolou je vybudování podzemního parkoviště před 
hotelem Bohemia, kde je nutné obnovit jednání s vlastníky hotelu.

Jak kromě výše zmíněného byste chtěli Chrudim posunout? Jaké máte připravené 
projekty?
Budeme klást hlavní důraz na na zodpovědné hospodaření města, na snahu o vyrovnaný roz-
počet a investice jen do smysluplných projektů. Chceme městu pomoci v rozvoji, a to po spor-
tovní i kulturní stránce, podpořit cestovní ruch a podnikatele, motivovat mládež a ochránit 
seniory. Žijeme v nesmírně náročné době, kdy nedokážeme odhadnout, jak se bude situace 
kolem inflace či cen energií vyvíjet, a proto nedáváme nějaké nepřiměřené sliby.

Nebojíte se kritizovat současné vedení města. Co mu vyčítáte nejvíc?
Jsem přesvědčen o tom, že Chrudim pod současným vedením absolutně nevyužívá svůj po-
tenciál. V tomto volebním období stávající vedení dokončilo především projekty, které mu při-
pravili jejich předchůdci. Z projektů, které samo zahájilo, se jedná hlavně o velmi nákladnou 
akci „kanalizace Medlešice”, kterou samotní občané této části nehodnotí nijak pozitivně. Mla-
dým chybí kvalitní sportovní plochy, podobně smutná situace je kolem revitalizace dětských 
hřišť. A faktem také je, že ačkoliv centrum našeho města patří k jedněm z nejatraktivnějších 
v Pardubickém kraji, tak není dostatečně propagované pro cestovní ruch.

ERIK JAHNICKÝ: CHRUDIM NEVYUŽÍVÁ SVŮJ POTENCIÁL

ERIK JAHNICKÝ,
zastupitel, Chrudim



ZRUŠILI JSME NAVÝŠENÍ 
PLATEB ZA STÁTNÍ POJIŠTĚNCE

Státní platby do zdravotnictví za státní pojištěnce po led-
novém zvýšení ve zbytku roku klesnou. Od roku 2024 bude 
zavedena automatická valorizace zdravotních plateb stá-
tu. Změny zavede vládní novela, kterou opětovně schválila 
Sněmovna hlasy koaličních poslanců. Dolní komora pře-
hlasovala po šestihodinové debatě veto prezidenta Miloše 
Zemana, který se podobně jako opozice obává záporného 
dopadu snížení plateb na kvalitu a dostupnost zdravotní 
péče. Vládní představitelé takové důsledky odmítli. 

„Jakkoli se všichni shodneme na tom, že péče o zdraví je 
ve všech vyspělých zemích včetně ČR velmi vysoko na 
seznamu priorit, musíme si zároveň položit otázku, jakým 
tempem mohou veřejné výdaje na zdravotnictví růst.Za-
tímco ekonomika, měřeno ukazatelem hrubého domácího 
produktum loni vzrostla o 3,3 %, náklady ve zdravotnictví 
čtyřikrát rychleji,” shrnula místopředsedkyně Poslanecké 
sněmovny Věra Kovářová (STAN).  

STARÁME SE

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

Zadavatel / Zpracovatel: STAN

STAN POMÁHÁ

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA WWW.STARAME.SE

Podpořit neziskové organizace a  charitativní projekty 
v krajích - právě o to se snaží nová iniciativa poslanecké-
ho klubu Starostů a nezávislých s názvem STAN pomáhá. 
Každý měsíc poputuje vybraná částka do jedné organi-
zace. Jakým konkrétním projektům bude určena pomoc, 
vybírají samotní poslanci z  hnutí STAN. Tentokrát svoji 
pozornost nasměrovali k Národnímu parku České Švýcar-
sko.

„Požár v  Národním parku  České Švýcarsko znamenal 
značné materiálové ztráty u dobrovolných hasičů jednot-
livých obcí, kteří se na zásahu podíleli. Důsledky jsou tak 
značným zásahem do rozpočtů obcí jejichž jednotky po-
máhali. Účelem sbírky je pomoci zmírnit zátěž na opravy, 
obnovu vybavení a opravy poškozené techniky popř. po-
moci s doplněním vhodného vybavení k lepší připravenosti 
na příští podobné situace v této oblasti,” doplnil poslanec 
Petr Liška (STAN).

Využijte Milostivé léto 2 schválené poslanci, a zbavte se 
tak vysokých úroků a exekučních poplatků, které navýšily 
váš původní dluh vůči obci, zdravotní pojišťovně, dopravní-
mu podniku nebo dalším veřejným institucím.

„Když na novely příslušných zákonů v minulém volebním 
období tlačil Jan Farský, nazval to exekuční pandemií. 
A přes to, že zejména jemu se některé posuny k lepšímu 
podařily, stále nemáme vyhráno. A to ani zdaleka.
I proto jsme v Poslanecké sněmovně již podruhé schválili 
možnost odpuštění dluhů vůči státu. I při druhém milosti-
vém létě, nutno dodat: odehrávajícím se však na podzim, 
musí dlužníci projevit aspoň základní zájem o odpuštění 
dluhů, a  je to tak správně,“ říká poslankyně hnutí STAN 
Barbora Urbanová.

SCHVÁLILI JSME MILOSTIVÉ LÉTO 
2 - DALŠÍ ŠANCE NA ODDLUŽENÍ

http://facebook.com/starostove



