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Aktualizace
webových stránek
Web hnutí STAN prošel velkou proměnou.
Nejen vizuální, ale také funkční. Na
domovské stránce si budete moci
prohlédnout odkazy na další dva weby
hnutí STAN – ať už boj hnutí STAN za
ochranu naší krajiny nebo na stránky,
kde se dozvíte vše o modernizaci českého
vzdělávání.
Zájemci o členství u Starostů a nezávislých
nově mnohem jednodušeji naleznou
odkaz na online přihlášku registrovaného
příznivce. Po demonstraci na Letné a výzvě
Milionu chvilek, aby se lidé aktivně zapojili
do politiky, výrazně vzrostl zájem lidí o to,
aby přiložili ruku k dílu a stali se součástí
Starostů a nezávislých.
Největší změnou je nová sekce
„STARÁME SE“, kterou naleznete v pravé
části webových stránek. Mapuje činnost
a úspěchy představitelů hnutí STAN
v časovém sledu. Potěšíte nás, pokud
budete web pravidelně sledovat a sdílet
vše, co naši poslanci dělají. Po poslední
aktualizaci už je to poměrně jednoduché.
O všem se můžete sami přesvědčit na
www.stan.cz.

JAK ZMĚNIT FINANCOVÁNÍ
SAMOSPRÁV VE VAZBĚ
NA DEMOGRAFICKOU
PROMĚNU ČR
Stárnutí, vylidňování a aglomerační oblasti

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

Česká populace stárne. Takové konstatování není ničím překvapivým. Demografický výhled do roku 2050 i při rozumném
scénáři očekává, že počet obyvatel ČR se
sníží na 8,13 mil.1 oproti současným 10,5
mil. obyvatel. To už je pořádný rozdíl.
Tento trend už započal, populace nejen
stárne, ale rovněž řada oblastí naší země
se vylidňuje. Mladší generace odchází
do velkých měst či jejich aglomeračního
zázemí (kružnice 10-15 km od velkých
měst). V řadě krajů vznikají vnitřní peri-

ferie. Čísla jsou to neúprosná a neradostná. Ačkoli celková bilance počtu obyvatel
obcí versus města se zatím drží na přibližně stejné výši, detailní pohled ukazuje, že
především malé obce a řada neatraktivních lokalit obyvatele ztrácí.
Detailní pohled na jednotlivé kraje ukazuje, že prakticky ve všech krajích vznikají územní oblasti, odkud lidé masivně
odchází.

Změny RUD

JSOU NUTNÉ ZMĚNY V RUD
A NASTOLENÍ SKUTEČNÉHO SYSTÉMU
Jak se lidé stěhují v ČR

Regiony odkud lidé odcházejí

– změny v počtech obyvatel jednotlivých krajů. Od přijetí zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) v roce 2000 se počty obyvatel v těchto krajích výrazně změnily, zejména se masivně zvýšil
počet obyvatel Středočeského kraje, Prahy a o něco zvýšil počet
obyvatel Jihomoravského kraje. Oproti tomu není překvapivé,
že lidé výrazně odchází z Moravskoslezského, Karlovarského
kraje a také Vysočiny a Ústeckého kraje. Co však překvapivé je,
že financování krajů se neodvíjí od počtu obyvatel či jiného systémového kritéria. Takže je vlastně jedno, kolik obyvatel kraje
mají, resp. k jakým demografickým přesunům dochází. Veřejné
zdroje si kraje dělí na základě procentního koláče, který se od
roku 2000 nezměnil! Přitom obcím se peníze dělí na podkladě
hned několika kritérií (počet obyvatel, žáků či započitatelná
výměra katastru). Za dvě desetiletí se však obyvatelstvo přeci
jen přeskupilo, v některých krajích dokonce výrazně.

Regiony, kam lidé přicházejí

Stárnutí obyvatelstva dokládá následující čísla, z nichž plyne,
že se za tři roky počet seniorů zvýšil o 8 %. Ovšem máme velikostní kategorie menších měst mezi 5tis. až 10 tis. obyvatel, kde
se počet seniorů za zkoumané období zvýšil o 12 %!
Do načrtnuté demografické situace vstupuje také třetí moment

Počet obyvatel

Současný „systém“ dělení prostředků mezi kraje je založen na
procentech dělení celkového krajského RUD mezi kraje bez
ohledu na počet obyvatel. Jde prostě jen o čísla procent vzájemného dělení (poměrů mezi kraji).
Když se podíváme na shora uvedená data a predikce, je jasné,
že financování samospráv (obcí a měst na jedné straně a krajů
na straně druhé) by se mělo změnit. Od schválení rozpočtového
určení daní je možné identifikovat tři etapy změn:

počet obyvatel 65+

OD
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počet obyvatel
k 1. 1. 2019

r. 2016

r. 2017

r. 2018

r. 2019

index
2019/2016

1

99

31 237

6795

8 029

6 995

6 993

102,9%

100

199

146 515

27 938

29 241

29 470

29 949

107,2%

200

499

655 673

113 367

117 053

120 086

123 100

108,6%

500

999

966 997

164 219

169 669

175 059

177 261

107,9%

1 000

1 999

1 072 002

175 524

181 644

187 433

194 693

110,9%

2 000

4 999

1 280 006

225 157

232 594

239 973

243 418

108,1%

5 000

9 999

1 001 254

180 809

185 888

191 757

202 510

112,0%

10 000

19 999

977 836

179 640

185 445

190 653

197 657

110,0%

20 000

49 999

1 293 656

252 100

259 860

266 714

268 537

106,5%

50 000

99 999

868 774

171 050

174 582

178 949

182 137

106,5%

100 000

149 999

204 968

38 370

39 555

40 500

41 339

107,7%

150 000

a více

2 150 882

397 443

405 362

412 594

419 023

105,4%

10 649 800

1 932412

1 988922

2 040183

2 086617

108,0%

Celkem ČR

30 LET svobody
Hlavní město Praha

4,0641

47 500 Kč

Plzeň

2,2961

28 600 Kč

Ostrava

2,2961

28 500 Kč

Brno

2,2961

28 600 Kč

Ostatní obce

1,0000

15 000 Kč

1. v roce 2008 – odstranění skokových přechodů u velikostních kategorií obcí a podpoření nejmenších obcí (+ zavedení
kritéria velikosti katastru)
2. velká změna RUD v r. 2012 – zvyšuje se podíl obcí na sdílených daních (+ zavedení kritéria počtu žáků)
3. v roce 2017 na návrh Libereckého kraje se narovnalo sdílení daní na stejnou úroveň 23,58 %.
Krajské RUD se měnilo v zásadě jen navýšením příjmů pro
kraje, žádné vnitřní parametrické změny zákon nedoznal.
S ohledem na shora jasná data, potvrzující významnou demografickou proměnu naší země, by hnutí STAN mělo usilovat
o změnu současného financování samospráv, a to přestože
RUD bylo opakovaně měněno dobrým směrem (viz shora).
Chceme-li občany udržet i menších obcích s příjmem do 2 mil.
Kč ročně, pak musíme tyto obce podpořit, aby mohly investovat do kvality života občanů, v čemž stát fakticky selhává. Našim cílem by mělo být, aby se v obcích opravovala infrastruktura, majetek obcí, bylo investováno do občanské vybavenosti
a dostupnosti služeb pro občany.
V rozpočtovém určení daní pro samosprávy je zakotveno stále
několik neodůvodněných prvků. Čtyři největší města mají stanoveny výrazně zvýhodňující tzv. přepočítací koeficienty. Díky
nim mají na jednoho obyvatele vyšší příjem, než je tomu u jiných
samospráv. Z tohoto pohledu jsou diskriminovány paradoxně
ostatní krajská města. Proč Olomouc, Liberec, Zlín aj. nejsou také
zvýhodněnými městy? Uznávám, že Praha plní nadregionální
funkce, je to hlavní město. U Brna, Ostravy a Plzně ale žádné zdůvodnění, proč mají mít ze zákona zvýhodněné příjmy, nenajdete.
I Liberec má ZOO, divadlo a spoustu sportovišť. To stejné platí
o Olomouci, Zlínu, Ústí n. Labem atd. RUD však není zákonem
„pro revoluci“. Proto je třeba konsensuálně stanovit přechodné
období, kdy se ostatní budou k těm čtyřem „vyvoleným“ přibližovat růstem HDP či daňového inkasa a příjmy čtyř největších měst

„Podle slovenského vzoru by s ohledem na
stárnutí české populace mělo být do RUD
zařazeno rovněž nové kritérium – počet
seniorů nad 65 let s trvalým pobytem na
území obce a také zvýšena váha kritéria
počtu žáků.“

Stanislav Polčák,

europoslanec za STAN a předseda
Sdružení místních samospráv ČR
budou zastropovány, tzn. reálně neklesnou. Pokud jde o Prahu,
ta je v krajském RUD skutečně podhodnocena a její krajský daňový objem by měl stoupnout (srov. podíl Prahy v krajském RUD
shora – 3,183 %).
Podle slovenského vzoru by s ohledem na stárnutí české populace mělo být do RUD zařazeno rovněž nové kritérium – počet seniorů nad 65 let s trvalým pobytem na území obce a také zvýšena
váha kritéria počtu žáků. Sdílení daní mezi stát a obce by mělo
obsahovat rovněž solidární část, kdy by např. 1% celkového RUD
sloužilo na podporu strukturálně postižených regionů a obcí.
V neposlední řadě i krajské RUD by mělo nově sledovat například
počet obyvatel v krajích či počet kilometrů silnic ve vlastní správě. Nepochybně zdůvodněný je pak podíl krajů z inkasa silniční
daně, příp. jiných daňových výnosů státu. S ohledem na ohromující infrastrukturní dluh na místních komunikací v obcích nebo
u silnic 2. a 3. třídy, které spravují kraje, by se stát měl nově podělit o výtěžek ze silniční daně či z daně z minerálních olejů. Obce
a kraje by tak mohly více opravovat místní komunikace a silnice
ve své správě.
Investice do občanské vybavenosti a infrastruktury obcí
a krajů
Uvedenými změnami ve financování samospráv bychom motivovaly obce a regiony, aby výrazněji investovaly do infrastrukturního dluhu na svém území (opravovaly silnice a komunikace,
veřejné budovy, zaváděly vysokorychlostní internet) a podporovaly občanskou vybavenost a dostupnost služeb. Nemohou však
zůstat osamocené, musí pomoci stát, dokonce si myslím, že i Evropská unie. Nové programovací období od r. 2021 ostatně bude
jednou z posledních příležitostí, jak zvyšování kvality života našich občanů podpořit i z evropských zdrojů.

ROZHOVOR s Janem Farským

VOLEBNÍ OBDOBÍ
POSLANECKÉHO
KLUBU STAN JE
ZA POLOVINOU
jak bys ty 2 roky zhodnotil?
Po počátečním rozběhu si každý poslanec našel svoje téma, svoji
oblast. Na prvním místě bych uvedl Věru Kovářovou, která exceluje v interpelacích, ale taky jako jedna z mála opozičních poslankyň a poslanců dokáže prosadit pozměňovací návrhy i celé
zákony. Odvádí obrovskou práci kolem rozpočtu, ale stala se
i jakousi „starostovskou ombudsmankou“, která pomáhá řešit
některé problémy, které obtěžují naše obce. Jana Krutáková se
vrhla na problematiku zemědělství a ochrany životního prostředí. Připravila balíček proti suchu, který relativně jednoduchými
opatřeními pomáhá udržet vodu v krajině a zvýhodňuje odpovědné hospodaření proti intenzivnímu vyčerpávání půdy. Vít
Rakušan spustil projekt vyhledávání Absurdit, kterých v našem
právním řádu není zrovna málo, a soubor opatření vyústil v balíček pro jednodušší stát. Věnuje se také bezpečnostním otázkám.
Petr Gazdík dává dohromady nutné změny našeho vzdělávacího
systému, aby fungoval i pro výzvy 21. století. Já se věnuji pomoci
lidem v dluhových pastech, zastavování nezákonných exekucí,
pomoci regionům posílením například relokací ústředních úřadů do krajských měst.

Je náročné fungovat jako malý klub o 6 poslancích?
Jaké jsou výhody a nevýhody malého klubu?
Je to hrozně náročné. Když má klub 78 poslanců, rozdělí si práci
na 78 dílů. Když má klub 6 poslanců, rozdělí si stejný objem práce
jen na 6 dílů. A tak se každý musíme účastnit jednání několika
výborů, máme několikanásobně více zákonů na starosti. Výhodou je snad jen to, že jsme malá parta a máme tak k sobě blíže a na
sebe více času...

Jaká je atmosféra ve Sněmovně? Dokážete
spolupracovat s ostatními stranami, nebo jste tam
spíše na nože? Máš sympatie i k některým lidem
z jiných stran?
Pokud chceme něco prosadit, spolupracovat musíme. S některými je to radost, s některými náročné, s některými nepříjemné. Ale
to je naše práce. A sympatie k lidem z jiných stran? V tom stranická linie až tak nerozděluje.

Jan Farský,

předseda poslaneckého klubu STAN
Jaké jsou výzvy do konce volebního období?
Máte představu, co všechno byste ještě chtěli změnit?
Obrátit pozornost k regionům. To, jak se otevírají nůžky mezi
kvalitou života a možnostmi v centru v porovnání s regiony, je
neudržitelné a do budoucna nebezpečné. Dále budeme podporovat vzdělání, jako nejlepší investici do budoucnosti. Prosadíme
odpovědnost úředníků za jejich rozhodování. Pokusíme se prosadit korespondenční hlasování a také snížení věkové hranice volebního práva na 16 let. Zastavíme praxi energetických šmejdů.
Určitě budeme pracovat na pomoci lidem v dluhové pasti. Lidem,
kteří jsou vyloučeni ze společnosti a kteří nemají žádnou naději.
Zároveň brzy podáme i tzv. balíček pro jednodušší stát, který obsahuje několik jednoduchých novel, které ale ve výsledku usnadní život občanům. Připravujeme též balíček proti suchu, který jde
ruku v ruce s naší iniciativou 1000 a 1 cesta pro kraj

„Musíme obrátit pozornost k regionům. To,
jak se otevírají nůžky mezi kvalitou života
a možnostmi v centru v porovnání s regiony, je
neudržitelné a do budoucna nebezpečné. Dále
budeme podporovat vzdělání, jako nejlepší
investici do budoucnosti. A to není všechno.“

KOMENTÁŘ předsedy

OTEVŘEME NAŠE
HNUTÍ VŠEM,
KDO CHTĚJÍ
SLUŠNOU POLITIKU
Oslavili jsme 30 let svobody v naší zemi, společně, důstojně, v debatách s lidmi v ulicích i s těmi nejbližšími doma. Měl jsem z té
atmosféry kolem sebe neskutečně dobrý pocit. Setkal jsem se
s příznivci i s našimi kritiky, dialog jsme vedli slušný a věcný. Asi
nejčastěji se naše hovory stáčely ke spolupráci demokratických
stran, ke které nás ostatně vyzval i spolek Milion chvilek pro demokracii. Jak sami víte, rozhovory s předsedy těchto stran vedu
už delší dobu, snažíme se mluvit o budoucnosti, o možnostech
spolupráce, o tom, jak naši zem posunout zase o kus dál. Že to není
lehká debata a že to nebude snadné, vím už teď.
V krajích teď finišují debaty o tom, jak budou vypadat naše krajské kandidátky, s kým budeme ve volbách spolupracovat, stejně
jako koho pošleme do boje o senátorské křeslo. I když nejsou vyjednávání ve všech krajích zdaleka jednoduchá, věřím, že právě
naše kandidátky budou těmi vítěznými (a zatím si opravdu netroufnu predikovat, zda k Martinu Půtovi přibude náš další hejtman či hejtmanka).
Jsem si vědom toho, že bychom asi každý našli nějakou vadu
u KDU-ČSL, TOP 09 či dalších subjektů, se kterými se spojujeme.
Jenže vyjednávání je uměním kompromisu. Věřte, že se snažíme
na kandidátky vybírat lidi schopné, bez škraloupů, s plánem, jak
proměnit české a moravské regiony k lepšímu. Dokážete si představit, že to v ostatních krajích může vypadat v budoucnu tak,
jako v tom Libereckém pod „naší“ taktovkou? Já ano. Nebo být

„Velká základna komunálních politiků je naše
rodinné zlato, které nám mohou populistické
a rychle vznikající politické projekty jen
závidět. Ale já bych dal rád šanci i těm, kteří
komunální politikou sice neprošli, ale jednou
by třeba mohli být i dobrými starosty či
starostkami.“

Vít Rakušan,

předseda hnutí STAN
alespoň v takových koalicích, kde nebudou naše myšlenky nakonec zcela zadupány, jak se nám to stalo ve Středočeském kraji, kde
jsme rok vládli s hnutím ANO.
Trošku jiné je to při vyjednáváních o senátních kandidátech:
i tady probíhají společné debaty se stranami Demokratického
bloku: kandidáty si chceme vzájemně podporovat a nestavět
proti sobě. Právě v senátních volbách za nás budou v některých
obvodech kandidovat i osobnosti, které sice nejsou členy našeho
hnutí, jejich myšlení a politika je však STAN blízká. Setkal jsem
se i s názory, že bychom do našeho starostenského hnutí neměli
přijímat lidi, kteří nejsou bytostně spjati s komunální politikou.
Já bych vás však i touto cestou požádal o to, abychom jim dali
šanci.
Krátce po listopadových oslavách jsme spustili kampaň, ve které jsme vyzvali všechny lidi, kteří ctí naši politiku, aby se k nám
přidali. Aby rozšířili naše řady příznivců a do budoucna i našich
členů. Myslím, že je ta nepříznivější doba otevřít se novým pohledům a myšlenkám. Naše základna komunálních politiků je naše
rodinné zlato, které nám mohou populistické a rychle vznikající
politické projekty jen závidět. Ale já bych dal rád šanci i těm, kteří
komunální politikou sice neprošli, ale jednou by třeba mohli být
i dobrými starosty či starostkami (a zastupiteli a zastupitelkami). Mám obrovskou radost, že ode dne vyhlášení výzvy o STAN
projevily zájem více než dvě tisícovky lidí. Naše krajské výbory
už s nimi vedou rozhovory o tom, proč se rozhodli k nám přidat
a proč je jim politika hnutí STAN blízká. Vnímám to jako dobré
znamení: že lidem v této zemi zdaleka není lhostejné, jak ji hnutí
ANO se skomírajícími sociálními demokraty a komunisty v zádech vrací o desítky let dozadu. I když jsme pro mnohé malé hnutí, stále rosteme, pomalu si budujeme důvěru a respekt ostatních
i v těch nejvyšších patrech politiky.

STAN ve Sněmovně

STÁTNÍ ROZPOČET
NA ROK 2020:
PRIORITY STANU
SE NEMĚNÍ
Poslední měsíce roku bývají v Poslanecké sněmovně ve znamení projednávání návrhu státního rozpočtu. Nejinak to je i letos.
V předminulém čísle jsem se věnovala prvotnímu pohledu na obdržený návrh státního rozpočtu na nadcházející rok a nyní bych
vás ráda seznámila s pozměňovacími návrhy, které jsme jako
Starostové a nezávislí k vládní předloze „zákona roku“ uplatnili.
Nejdřív ale jedna obecnější poznámka: vláda v návrhu rozpočtu
opomíjí vlastní priority, které má uvedené ve vládním programovém prohlášení, jednom z klíčových koncepčních materiálů. Její
vládnutí, orientované možná na základě výzkumů veřejného mínění, možná na základě vrtochů nejrůznějších PR poradců, je tak
čím dál víc nesrozumitelné a nepředvídatelné. Skutečnost, že vláda ke svému programovému prohlášení přistupuje tímhle způsobem, nemůže těšit ani odpovědnou opozici, která to s Českou
republikou myslí dlouhodobě dobře. A takovou opozicí my jsme.
Svoje vlastní představy a priority jsme jako Starostové a nezávislí vyjádřili v podobě pozměňovacích návrhů. Jejich podstatou je
zpravidla přesun finančních prostředků na realizaci našich priorit, kterými jsou například adekvátní platy učitelů, dostatečná
kapacita mateřských a základní škol, rekonstrukce místních komunikací nebo záchrana ohrožených kulturních památek.

Věra Kovářová,

poslankyně STAN

Ano, ti z vás, kteří naše aktivity sledují dlouhodobě, se mohou trochu nudit: tyhle návrhy předkládáme každý rok. Ale je to právě
proto, že jsou to naše priority, o jejichž smysluplnosti jsme dlouhodobě přesvědčeni a ze kterých neustoupíme. Vzdělaná, úspěšná
a kulturní společnost, která velmi dobře ví, že Česká republika
nekončí za hranicemi Prahy, to je cíl, k jehož dosažení chceme přispět.

Pozměňovací návrhy STAN k státnímu rozpočtu 2020
Oblast školství
1) Zvýšení platů učitelů (SD 3744)
Navýšení platů učitelů o 5,5 mld. Kč na slibované 15% navýšení (MŠMT).
Vláda neplní svůj slib vůči učitelům a nenavyšuje jejich platy
o slíbených 15 %. Předložený pozměňovací přesouvá do resortu MŠMT za účelem zvýšení platů pedagogů 5,5 mld. Kč. Je
nutné dostatečně odměňovat učitele hned z několika důvodů.
Jejich platy jsou ve srovnání s ostatními profesemi s vysokoškolským vzděláním podhodnoceny a dále právě učitelé vychovávají budoucí generace.
2) Rekonstrukce a navýšení kapacit MŠ/ZŠ (SD – 3741, 3742,
3745, 3747)
K navýšení alokací dotačních titulů byly předloženy 4 pozměňovací návrhy, které kopírují roztříštěnost dotačních titulů napříč

resorty. Jejich cílem je navýšit alokace dotačních titulů, které se
zaměřují na rekonstrukce škol (tříd) a případné rozšíření jejich
kapacit. Nutnost rozšiřování kapacit MŠ/ZŠ je dána změnou demografického složení obyvatel obcí v okolí velkých měst.
1) Navýšení alokace dotačního titulu 298D2310 Podpora
výstavby a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí o 300 mil. Kč (VPS).
Druhý pozměňovací návrh navyšuje alokaci nového dotačního
titulu 298D2310 Podpora výstavby a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí, který bude
nově vyhlášen na Ministerstvu financí, ovšem pouze s alokací
100 mil. Kč. Alokace je rozpočtována v kapitolním sešitě Všeobecné pokladní správy a navrhuje se její navýšení o 300 mil. Kč.
2) Navýšení alokace dotačního titulu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov o 300 mil. Kč (MMR).
První pozměňovací návrh navyšuje alokaci dotačního titulu na
rekonstrukci a přestavbu veřejných budov se zaměřením na
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obecní školy o 300 mil. Kč. Tento dotační titul je určen pro obce
do 3000 obyvatel a je veden v rámci Podpory a rozvoje venkova.
Dotační titul je vyhlášen na Ministerstvu pro místní rozvoj.
3) Prodloužení dotačního titulu Podpora rozvoje a obnovy
obecní materiálně technické základny regionálního školství (dotační subtitul 298D21) a navýšení alokace o 300 mil.
Kč (MŠMT).
Další předložený pozměňovací návrh opět míří na dotační
program Ministerstva financí, který již v současné době je
možné využívat. O jeho významu svědčí i počet podaných žádostí. Tento dotační titul v příštím roce bude ukončen. Z tohoto důvodu se také navrhuje jeho prodloužení do roku 2021
a zároveň navýšení jeho alokace pro rok 2020 o 300 mil. Kč.
4) Znovu zavedení dotačního titulu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných
územně samosprávnými celky s alokací 300 mil. Kč (VPS).
Poslední pozměňovací návrh na rekonstrukci a navýšení kapacit MŠ/ZŠ navrhuje znovuzavedení velmi úspěšného a žádaného dotačního titulu 133 310 Rozvoj výukových kapacit
mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Jeho žádanost dokazuje rozšíření kapacit
škol o více než 5500 míst. Právě proto se navrhuje jeho znovuzavedení s alokací 300 mil. Kč.

Kultura
3) Podpora památek (SD 3743)
Zvýšení podpory památek o 239 mil. Kč (MK).
V České republice je více než 40 000 památek, z toho je 12 památek UNESCO a 296 národních kulturních památek. Jedná
se o kulturní dědictví, které je nutné chránit. Kromě samotné
ochrany kulturního dědictví se také podporují s tím související odvětví, která se podílí na opravách památek, a v neposlední řadě se také zvýší atraktivita těchto památek. Navrhuje se
navýšení dotačních programů na záchranu a obnovu kulturních památek o 239 mil. Kč na celkovou částku 1 mld. Kč.
4) Podpora živého umění (SD 3682)
Zvýšení podpory živého umění o 84 mil. Kč (MK).
Kultura a živé umění jsou nedílnou součástí české společnosti a přispívá k jejímu obohacení a rozvoji hodnot společnosti.
Důvodem k předložení tohoto PN je dlouhodobý nedostatek finanční prostředků na tyto oblasti, což mimochodem připouští
i samotné Ministerstvo kultury v důvodové zprávě navrhovaného rozpočtu. Navrhuje se zvýšení rozpočtu na podporu profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických
orchestrů a pěveckých sborů o 46 mil. Kč a kulturní aktivity
se zaměřením na podporu festivalů profesionálního umění
o 38 mil. Kč. Oboje v rámci rozpočtu Ministerstva kultury.

Rekonstrukce silnic
5) Rekonstrukce krajských silnic (SD 3739)
Navýšení rozpočtu na opravy krajských silnic o 4 mld. Kč
(MD – SFDI).
Silnice II. a III. tříd přešly v roce 2001 do vlastnictví krajů s vel-

kým vnitřním dluhem a dále bez jasné koncepce jejich budoucího financování. Každoročně se finanční prostředku hledají
až během roku, což je z pohledu stavební sezóny velmi problematické a je nutné mít zajištěné finanční prostředky již na počátku roku. Z tohoto důvodu se navrhuje přesun finančních
prostředků ve výši 4 mld. Kč do rozpočtu SFDI s určením na
rekonstrukci, případně výstavbu, silnic II. a III. tříd a dále silnic nahrazujících nevybudovaný silniční okruh kolem Prahy.
6) Místní komunikace (SD 3740)
Navýšení alokace dotačních titulů Podpora obnov y místních komunikací o 300 mil. Kč (MMR).
I místní komunikace trpí velkým vnitřním dluhem, který byl
u obcí do 3000 obyvatel spočítán v rámci projektu AGIS Sdružení místních samospráv České republiky až na 200 mld. Kč.
Tuto potřebu dokládají i podané žádosti o dotaci, které několikanásobně překračují alokace dotačního titulu na podporu
obnovy místních komunikací. V současné době jsou mezi náhradníky projekty za více než 1,2 mld. Kč. Proto se navrhuje
navýšení alokací dotačních titulů na podporu obnovy místních komunikací v souhrnné výši o 300 mil. Kč.

Protidrogová politika, sociální a protidrogová prevence
7) Protidrogová politika (SD 3684)
Navýšení programu protidrogové politiky o 9 mil. Kč
(MSp).
Finanční prostředky na protidrogovou politiku jsou napříč
resorty snižovány, což je alarmující. Dále je protidrogová politika financována také z rozpočtu samospráv. Není možné financováním zatížit ještě více obce a kraje a podíl státu snížit.
Navrhuje se zvýšení rozpočtu Ministerstva spravedlnosti o 9
mil. Kč za účelem zachování programu protidrogové politiky
ve výši minimálně stejné, jako byla v roce 2019.
8) Sociální a protidrogová prevence (SD 3685)
Navýšení oblasti sociální a protidrogové prevence o 900
tis. Kč (MSp).
Odborná veřejnost se shoduje, že pokles kriminality jde ruku
v ruce s kvalitně připravenými programy prevence. Je proto
nezbytné tento trend podpořit a udržet finanční prostředky
na tyto programy alokované alespoň ve stejné výši, jako byly
minulý rok, tedy navýšit rozpočet Ministerstva spravedlnosti o 900 tis. Kč za účelem udržení kvality sociální prevence
a prevence kriminality a zachování současných dotačních titulů pro neziskové organizace v oblasti probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy a dospělé.

Ostatní
9) Český svaz bojovníků za svobodu (SD 3737)
Přesun financí z dotace pro ČSBS na dotaci pro ČSOL ve výši
3,15 mil. Kč (v rámci VPS).
Tato organizace se opakovaně a dlouhodobě odklání od svých
ideálů, hodnot a poslání této organizace. Právě z tohoto důvodu
se navrhuje odejmutí 50% výše dotací a přesun této částky na
opravu Larischovy vily, ve které by měla být vybudována expo-
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zice Ležáků a ležáckých dětí, které byly násilně odebrány svým
matkám a transportovány do vyhlazovacího tábora na území
dnešní Polska. Dále by ve vile bylo zbudováno muzeum spojené
se vznikem a historií samotné vily. Další místnosti by byly věnovány expozici domácího a zahraničního odboje během 2. světové války. Současná výše dotace pro ČSBS je 6,3 mil. Kč.
10) Horská služba (SD 3693)
Navýšení dotace pro HS o 50 mil. Kč (MMR).
Návrh státního rozpočtu na rok 2020 obsahuje snížení rozpočtu pro
Horskou službu o více než 40 mil. Kč. S tímto krokem nelze souhlasit, jelikož počet úrazů ošetřených Horskou službou každoročně
roste, což připouští i samotná důvodová zpráva návrhu rozpočtu
Ministerstva pro místní rozvoj. Dále Horská služba je v rámci integrovaného záchranného systému složkou, která je v místě zásahu
přítomna jako první. A právě z těchto důvodů se navrhuje navýšení
rozpočtu Horské služby o 50 mil. Kč., což představuje dorovnání na
současnou úroveň rozpočtu s dalším navýšením o 10 mil. Kč.
11) Kancelář prezidenta republiky (SD 3680)
Přesun 73 tis. Kč z KPR do VPS – „Odškodnění obětem trestné
činnosti …“.
Kancelář prezidenta republiky v roce 2015 odmítla sdělit výši
hrubých příjmů kancléře Vratislava Mynáře. Tuto informaci poskytla až po více než 19 měsíc, což žadatel o informace považoval
za zásah do svých práv a následně požadoval úspěšně náhradu
újmy. Ministerstvo financí, které zastupuje stát v soudních sporech, bylo povinno uhradit 47 tis. Kč za újmu a 26 tis. Kč jako náklady řízení. Kancelář prezidenta republiky odmítla souhrnnou

„Státní rozpočet se čtyřicetimiliardovým
schodkem byl nakonec 4. prosince schválen
Poslaneckou sněmovnou. Neprošel žádný
z našich pozměňovacích návrhů ani
návrhů ostatních opozičních stran. V době
ekonomického růstu nejspíše projíme další
rok. Je to krátkozraký přístup, na který
v budoucnu všichni doplatíme. Vláda se ale
odmítá inspirovat v hospodaření jiných států,
které jen zjednodušením státní správy dokáží
ušetřit 2 % HDP. Ministryně raději vyjde vstříc
komunistům a za pár ústupků si koupí jejich
potřebné hlasy.“

částku 73 tis. Kč Ministerstvu financí uhradit a odmítla své pochybení. S tímto nelze souhlasit, soud pochybení uznal a právě proto
se navrhuje snížit rozpočet Kanceláře prezidenta republiky o zmíněných 73 tis. Kč a přesunout je do položky Odškodnění obětem
trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady, ze které bylo 73 tis. Kč uhrazeno.
12) Ústav pro studium totalitních režimů
Navýšení položky Ostatní běžné výdaje za účelem zajištění
výročního zasedání Evropské sítě úřadů spravujících písemnosti tajné policie.
Navrhuje se zvýšit výdaje kapitoly ÚSTR celkově o částku 2 mil.
Kč. Navýšení souvisí s rolí ÚSTR jako organizátora výročního
zasedání Evropské sítě úřadů spravujících písemnosti tajné policie („European Network of Official Authorities in Charge of the
Secret-Police Files“). V roce 2020 se toto zasedání uskuteční v České republice, neboť ÚSTR společně s Archivem bezpečnostních
složek převzaly předsednictví. Pořadatelská strana musí zabezpečit výlohy související s touto akcí. Dále nová alokace směřuje
do služeb spojených s IT. Zde je potřeba zajistit navazující technickou podporu investičního majetku, u kterého již tato služba
zajištěná při pořízení vypršela. V současnosti je navrhovaná alokace v této oblasti nedostatečná.
13) Pozemkové úpravy
Navýšení alokace položky „Pozemkové úpravy“ o částku
300 mil. Kč.
Pozemkové úpravy reagují jak na společenský a ekonomický vývoj, tak také na vývoj klimatu a předpovědi jeho dalšího vývoje.
Při provádění pozemkových úprav je kladen důraz na opatření
sloužící ke zmírnění škod způsobených klimatickými změnami, opatření ke zmírnění projevů degradace půdy, zlepšování
ekologické stability krajiny a budování odpovídající cestní sítě.
S ohledem na komplexnost řešení venkovských oblastí prostřednictvím návrhů pozemkových úprav a jejich následných realizací, které jsou finančně náročné, a také s ohledem na vývoj cen
poskytovaných služeb v oblasti pozemkových úprav, je zřejmé,
že přidělována výše finančních prostředků nemůže postačovat.
Pro pozemkové úpravy je ze státního rozpočtu dlouhodobě přidělován stejný objem finančních prostředků. Ačkoliv MŽP přislíbilo 1,5 miliardy na pozemkové úpravy, rozhodlo se však této
1,5 miliardy poskytnout prostřednictvím OPŽP. Toto je poněkud
nešťastné řešení, neboť proces čerpání z OPŽP je zdlouhavý a během rozpočtového roku 2020 by se nepodařilo nic vyčerpat. Navrhuje se proto navýšit položku „Pozemkové úpravy“ o částku
300 mil. Kč v rámci kapitoly Všeobecné pokladní správy.
14) Drážní úřad a drážní inspekce
Navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců Drážního úřadu o 3
mil. Kč a Drážní inspekce o 596 tis. Kč.
V poslední době roste počet mimořádných nehod na drahách
a je nutné zajistit dostatečné personální prostředky na zajištění
bezpečnosti na železnici. Dále těmto institucím bude v souvislosti s implementací tzv. 4 železničního balíčku narůstat agenda,
kvůli které by v případě nenavýšení finančních prostředků na
platy zaměstnanců mohlo dojít k snížení kvality a kvantity kontrol na železnici.

STAN v Senátu

KONFERENCE 30 LET SVOBODY 1989-2019
Konference 30 let svobody se uskutečnila na půdě Senátu Parlamentu České republiky v pátek 15. listopadu pod záštitou jeho
1. místopředsedy Jiřího Růžičky a místopředsedy Jana Horníka.
Programovou mozaiku různých republikových oslav kulatého
výročí Sametové revoluce ozvláštnilo setkání velkých osobností
českého i slovenského národa, symbolicky v instituci, která je ze
své hluboké podstaty strážcem demokratických principů, tvořících pilíře v mnoha odstínech nahlížené svobody. Zcela záměrným, nikoliv jen dekoračním prvkem bylo umístěný portrétu
Václav Havla hned vedle konferenčního portálu. Připomenutí
odkazu Občanského fóra měl na svědomí v nápaditém upgradu
známého loga jeho autor a spoluorganizátor celé Konference Pavel Šťastný. Jak uvedl ve svém památném novoročním projevu
v roce 1990 první demokraticky zvolený prezident po listopadovém převratu Václav Havel: „Na nikoho, kdo za naši dnešní svobodu tak či onak zaplatil, by nemělo být zapomenuto.“
Jedním z hlavních mediálních partnerů konference byla Česká
televize. V roli její hlavní průvodkyně se představila Daniela Písařovicová, dalšími moderátory tematicky pojatých panelů byli
například Jakub Železný, Jakub Szántó či Jan Pokorný. Sympatické bylo systematicky programově pojaté generační prolínání, kde vedle pamětníků a aktivních účastníků Sametové revoluce hovořili o svém vztahu k demokracii a svobodě lidé, kteří
se narodili již ve svobodném státu. Vše se nádherně doplňovalo
a atmosféra diskusí byla velmi inspirativní. Hosté si pozorně vy-

slechli příspěvky signatáře Charty 77 a prvního předsedy Senátu PCŘ Petra Pitharta i současného aktivisty Mikuláše Mináře.
Konference byla rozdělena do šesti tematických bloků: „Revolucionáři“ a hybatelé doby; Technologie a ekonomika; Média; Bezpečnost a armáda; Architektura a památky a Gastronomie. V panelech se představilo na třicet diskutujících. Z pozvaných hostů
jmenujme ředitele České televize Petra Dvořáka, armádního generála Petra Pavla, ředitelku českého Googlu Taťánu le Moigne,
architekta Josefa Pleskota, herce Lukáše Hejlíka, podnikatele Michela Fleischmanna či ekonoma Tomáše Sedláčka.
Vzdání holdu a úcty těm, kteří za svobodu bojovali, i dodání síly
i entuziasmu těm, kteří ji dnes brání a opečovávají, se podařilo!
Svoboda není dar, svoboda je stav, možnost pro tady a teď uchopit
svůj život podle vlastních představ. Zdravou společnost založenou na principech svobody a demokracie by měli, z větší části,
tvořit k sobě i k okolí nelhostejní a angažovaní lidé. Svoboda je
veřejně, bez sankcí, v souladu s etickými zásadami vyjádřit svůj
názor a nebýt za to stihán. Svoboda je možnost protestovat a kultivovaně vyjadřovat nesouhlas. Svoboda je nejcennější statek,
který musíme chránit a opatrovat. A podobná setkání jsou moc
důležitá pro uvědomění si všeho výše řečeného. I proto o dva dny
později přišli senátoři z klubu Starostové a nezávislí, společně
s představiteli hnutí Starostové a nezávislí, položit květiny k Pamětní desce 17. listopadu.

Daňový balíček jen tahá peníze z kapes občanů a nic jim za to nenabízí
Vláda Andreje Babiše předložila Poslanecké sněmovně tzv. daňový balíček, který má předně zajistit zvýšení příjmů do veřejných rozpočtů.
Tyto příjmy chtějí získat zejména prostřednictvím zvýšení inkasa spotřebních daní z lihu, tabákových výrobků, daní z hazardních her a také
zdvojnásobení poplatku za povolení vkladu do katastru nemovitostí.
O tomto balíčku jako první rozhodují senátní výbory, a to hospodářský výbor a výbor pro územní
rozvoj a veřejnou správu. V prvně jmenovaném výboru se senátoři jasně postavili proti skokovému
zvýšení spotřební daně u tabákových výrobků o 18 %, což by znamenalo nárůst cen o cca 12-13
Kč na krabičku. „Krásný dárek pro černý trh a naše sousední státy. Za poslední dva roky se v ČR
více než zdvojnásobila spotřeba nelegálních cigaret a už nyní rostou nákupy v příhraničí Slovenska
a Polska, kde v současnosti stojí krabička asi o 4 koruny méně,“ říká člen tohoto výboru a senátor
STAN Miroslav Balatka. Velmi diskutovaným tématem bylo také zdanění loterií. „Zvýšení zdanění
loterií, které mají nejnižší riziko vzniku závislosti, na úroveň zdanění hracích automatů, které
mají naopak nejvyšší závislostní rizikovost, je bezesporu špatně a nedává to smysl ve vztahu
k závislostem na hazardních hrách. Raději bych viděl vyšší zdanění hracích automatů,“ dodává
Balatka.
Ve výboru pro územní rozvoj a veřejnou správu bylo hlavním tématem navýšení poplatku za
povolení vkladu do katastru nemovitostí z 1000 Kč na dvojnásobek. Vláda místo toho, aby tedy
tyto navíc vybrané prostředky od občanů dále vložila do zkvalitnění služeb katastrálních úřadů či
na zvýšení platů pracovníků úřadů, tak je vezme a „zalepí“ jimi další díru v rozpočtu. „Náš výbor se
rozhodl podpořit pozměňovací návrh, který zvýšení tohoto poplatku zruší. Stát nemá vytahovat
z kapes daňových poplatníků peníze a nic jim za to nenabízet,“ říká předseda senátorského klubu
STAN a místopředseda výboru Petr Holeček. „Se senátory z ostatních stran jsme se domluvili na
tom, že do sněmovny pošleme tento návrh zákona s jedním či dvěma pozměňovacími návrhy, které
mají šanci na to, aby je v dolní komoře nehodili pod stůl,“ doplňuje předseda Holeček.

STAN ve Sněmovně

BLÍŽÍ SE KONEC
ŠMEJDŮ PRODÁVAJÍCÍCH ENERGIE
Chceme zabránit množícím se případům, kdy podomní prodejci
leckdy úskokem či nekalými praktikami tlačí – často seniory - do
uzavření nových, mnohdy nevýhodných smluv na dodávky energií. Rozhodli jsme se pro dva způsoby, jak s tzv. „energetickými
šmejdy“ zatočit.
Nejprve jsme předložili jednoduchou novelu energetického zákona, která umožní obcím vyhláškou zakázat prodej energií. Obce
dnes sice mohou zakázat podomní prodej, ale ten se zákonem nevztahuje právě na prodejce energií. V současnosti obce, které se
pokouší regulovat tento prodej, vlastně jednají nezákonně.
Druhou navrhovanou změnou je zpřísnění podmínek pro zprostředkovatele prodeje energií tak, aby nebylo možné využívat
nekalých praktik. Návrh přesně definuje zprostředkovatelskou
činnost při prodeji elektřiny nebo plynu, tedy činnost, kdy se dojednává uzavírání smluv mezi dodavatelem energií a spotřebiteli.
Zprostředkovatelé budou moci vykonávat svou činnost pouze
v případě, že získají licenci od Energetického regulačního úřadu.
Pro získání licence musí mít žadatel o tuto licenci ukončené střední vzdělání s maturitou a prokázat finanční předpoklady k zajištění výkonu zprostředkovatelské činnosti.

Vít Rakušan,

předseda hnutí STAN

Za porušení povinností bude každý, kdo vykonává zprostředkovatelskou činnost bez licence, vystaven pokutě až do výše 100 000
Kč. Zákon obsahuje řadu ustanovení, která zásadně ochraňují
práva spotřebitelů při podpisu smlouvy. Ti budou moci například
v mnoha případech bezplatně a bez hrozby sankce od smlouvy
odstoupit. Naše komplexní řešení zkrátka nastavuje pravidla pro
podomní prodejce energií tak, jak je to dnes již běžné pro obchodní činnost v mnoha jiných oblastech.

Zachránili jsme řeku Berounku!
Jsem ráda, že bylo tak vyslyšeno volání obcí Středočeského kraje a Prahy, které se
dlouhodobě stavěly proti zásahu do krajiny a výstavbě rozsáhlých vodních děl v okolí
Berounky. Sněmovna schválila velkou většinou náš návrh, aby Berounka až po přístav
Radotín nově nebyla vedena jako splavnitelná. Jsem ráda, že tak bylo vyslyšeno volání
obcí Středočeského kraje a Prahy, které se dlouhodobě stavěly proti zásahu do krajiny
a výstavbě rozsáhlých vodních děl v okolí Berounky.
V současné době, kdy naše krajina trpí nedostatkem vody, musíme maximalizovat naše
úsilí v ochraně vodních zdrojů, a to včetně našich řek. Dosud byla Berounka vymezena
jako dopravně významná cesta, na které by podle zákona o vnitrozemské plavbě musel
investor, kterými jsou zejména Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest, vyvíjet
aktivity pro splavnění vodního toku. To by si vzhledem k hydrologickému stavu řeky
vyžadovalo výstavbu rozsáhlých vodních děl. Konkrétně hrozilo vyhloubení dna po délce
40 kilometrů, výstavba dvou nových jezů a deseti plavebních komor.
Důvodem skepse vůči celému projektu byly obavy z nevratného zásahu do přírodního
charakteru celé oblasti a vzhledem k miliardovým investičním nákladům i pesimistické
odhady ohledně výnosnosti celého projektu. Vypuštěním Berounky ze seznamu
využitelných dopravně významných vodních cest se navíc ušetří peníze Ministerstva
dopravy a Ředitelství vodních cest. Ty se budou moci přesunout na realizaci strategicky
významnějších dopravních cest.

Jana Krutáková, poslankyně STAN

STAN v Europarlamentu

KLIMATICKÁ NOUZE
Volání o pomoc či signály SOS by se určitě
neměly zneužívat. Na konci listopadu
Evropský parlament vyhlásil stav klimatické
nouze v Evropské unii.
Hlasoval jsem PRO. Proč? Začnu jednoduchým reálným příběhem
mé sousedky. Před třemi lety ji vyschla 8 m hluboká studna. Po
dvou letech úporných veder se prostě ztratila voda v této nepříliš
hluboké studni. My máme vrty výrazně více hluboké a vodu naštěstí máme. Sousedka k nám pravidelně chodí pro vodu. Už třetím rokem. Naše malá obec není napojena na veřejné vodovody.
Stejně jako stovky jiných obcí a jejich místních částí v naší zemi.
I mým dalším sousedům předloni výrazně kolísal stav vody ve
studni. Museli ji za poměrně drahou investici nechat prohloubit.
Má sousedka však v důchodovém věku na prohloubení studny
peníze nemá. A tak k nám chodí už několik let pro vodu.
Někteří se vyhlášení stavu klimatické nouze v Evropě smějí. Mé
sousedce ani mně to směšné nepřipadá. Škody na krajině, které
jsme napáchali za desítky let od doby, kdy jsme rozorali meze,
scelily lány, vyvlastnily původní vlastníky, které jsme povětšinou zavřeli či odstěhovali pryč, jsou v kombinaci s extrémním
nárůstem emisí z fosilních paliv v atmosféře enormní. Krajina
přestává plnit své funkce, půda vysychá a nestejnorodý přísun
srážek obrovské monokulturní lány povětšinou s řepkou či kukuřicí nedokážou zadržet a doplnit tak hladinu spodních vod. I proto moje sousedka už nemá ve studni vodu, i proto ji musí naše
společnost a evropské fondy pomoci. Tedy pokud zase evropskou
podporu neutratíme na blbosti či ještě hůře nerozkrademe jako
v řadě případů.

Stanislav Polčák,

člen Výboru pro životní prostředí, bezpečnost
potravin a zdraví v Evropském parlamentu za STAN

Klimatická nouze nemá podporovat určitý typ hysterie, ale ukázat nám hodinky, na kterých všechny její ručičky ukazují téměř
dvanáct. I proto jsem hlasoval PRO, i když ne se vším v rámci tzv.
New Green Deal souhlasím. Nechci totiž, aby mne či mou generaci jednou naši potomci prokleli. Protože i já se ptám, co dělala
generace přede mnou. Někteří vydávali přihlouplé pseudostatě
o „modré nikoli zelené planetě“ a popírali vliv člověka na klimatické změny. Ztratili přitom drahocenný čas a plýtvali i časem naším. Přemýšlím o generaci mých dětí. Zda nás jednou neproklejí.
Měli bychom jim naši planetu Zemi předat v obyvatelném stavu.
Žádnou jinou takovou planetu totiž nemáme… I proto jsem hlasoval PRO.

Zvolení von der Leyen do čela Evropské komise vítáme
Poslanec Evropského parlamentu za STAN Stanislav Polčák spolu s dalšími kolegy ve frakci Evropské lidové strany (ELS) hlasoval pro
zvolení Ursuly von der Leyen, proto její vítězství ve volbě do čela Evropské komise vítá.
Jeho názor podpořilo dopolední vystoupení této kandidátky do čela Evropské komise, ve němž se zavázala hájit principy právního státu
ve všech členských státech EU, a zaručila se za nestrannou a nezávislou Komisi plnící svou roli strážkyně Smluv.
„Evropská unie potřebuje větší stabilitu, což Ursula von der Leyen často zmiňovala. Je to vzdělaná a zkušená politička. Naší výhodou je,
že pochází ze země, jejíž hospodářství je úzce provázáno s tím českým, takže bude lépe chápat naši ekonomickou situaci,“ komentoval
svoji volbu Stanislav Polčák.
Ve svém vystoupení von der Leyen zmínila řadu pozitivních prvků, ale bude také záležet na tom, jak budou promítnuty do konkrétních
legislativních návrhů.
„Pro STAN bylo klíčové, že se jasně postavila za přísné dodržování právního státu a dotačních pravidel. My to vítáme a velmi oceňujeme,
nejsem si však jist, že například premiér této země je stejného názoru,“ komentoval zvolení von der Leyen předseda STAN Vít Rakušan.

mSTAN

DOBRÁ SPOLUPRÁCE
mSTAN A STAN JE
ZÁKLADEM

Rozhovor s předsedou mSTAN Tomášem Pavelkou
Tomáš Pavelka založil mSTAN v Olomouckém kraji, jehož činnost
je vzorem ostatním krajů. Nyní se stal předsedou mládežnické
organizace na celorepublikové úrovni a je před ním pořádná výzva – nastartovat činnost mSTAN v dalších krajích tak, aby byl
Starostům a nezávislým oporou.
Jaká je činnost mSTANu?
Velmi zajímavá, otevírá obzory a cestu ke zkušenostem z praxe
komunální politiky od malé vesnice po instituce Evropské unie.
Když pominu práci v předsednictvu na organizaci vnitřního fungování naší činnosti, vyvíjí mSTAN aktivity, při kterých se navazují a rozvíjejí nová přátelství, členové získávají nové dovednosti
a vědomosti a dostávají prostor je uplatnit. Propojujeme jednotlivce, ať už členy spolku mezi sebou nebo s jinými mládežnickými organizacemi, se členy Starostů, nezávislými institucemi atd.
Snažíme se najít příležitosti, jak si vzájemně pomoci a něco se naučit od druhých a obráceně.
Kromě mSTAN studuješ a pracuješ. Máš vůbec nějaký volný
čas?
Studuji na právnické fakultě v Brně, kde máme možnost si sami
kombinovat výukové hodiny. Dále pracuji ve Sdružení místních
samospráv ČR pro obce a školy, kde pracuji průběžně a je na mém
časovém managementu, jak si to zařídím, abych zvládl úkoly
v termínu. Mám ještě pár drobnějších činností, ale téměř vše je
flexibilní. Volný čas se snažím trávit s přítelkyní, rodinou a přáteli, rád cestuji, čtu a už těším se na lyžování.
V mSTANu jste minimálně o jednu generaci mladší než členové Starostů a nezávislých. Pociťujete nějaké zásadní názorové
rozdíly?
Nemyslím, že jsou zásadní rozdíly v programových záležitostech,
nemáme potřebu se vymezovat vůči svým mateřským stranám.
Chceme podporovat diskuzi a najít vždy objektivně nejlepší řešení dané problematiky. Generační rozdíly samozřejmě existují,
mladí lidé řeší jiné problémy než jejich rodiče nebo prarodiče
a řeší je také odlišnými postupy. Myslím si ale, že dobrá varianta
je být konzervativní v hodnotách a liberální v metodách, modernizovat se, ale ne na úkor ztráty původního smyslu. V Olomouckém kraji školíme starosty v práci s Facebookem, prakticky zaměřený workshop nabízí kromě obsluhy této sociální sítě i praktické
rady, jak psát příspěvky. A to je zrovna aktivita, při které vracíme
o generaci nebo dvě starším lidem to, že nám předávají své zkušenosti.

Tomáš Pavelka,
předseda mSTAN

Plánuje mSTAN aktivity i v dalších krajích?
Chceme v každém kraji nastavit dobrou spolupráci s hnutím
STAN, na tom stavíme a ceníme si otevřenosti a podpory ze strany
Starostů, bez toho by to nešlo. Každý kraj je specifický, může mít
svůj vlastní projekt podobně jako jsme my v Olomouckém kraji
řešili participativní rozpočtování. Společnými body by měla být
pomoc hnutí STAN nejen při volbách, ale i v běžném fungování
krajské organizace, školení, nábor členů, pořádání diskuzí a republikových akcí mSTAN.

„Chceme podporovat diskuzi a najít vždy
objektivně nejlepší řešení dané problematiky.
Generační rozdíly samozřejmě existují,
mladí lidé řeší jiné problémy než jejich rodiče
nebo prarodiče a řeší je také odlišnými
postupy. Myslím si ale, že dobrá varianta
je být konzervativní v hodnotách a liberální
v metodách, modernizovat se, ale ne na úkor
ztráty původního smyslu.“

TIP starostům

?

KAUZA ZASTUPITELŮ
Z POSTOLOPRT:
VAROVÁNÍ A JAK
TOMU PŘEDEJÍT

?

Možná někteří z vás zaznamenali, že v říjnu se prohnala médii
zpráva o zproštění viny zastupitelů Postoloprt, kteří byli obvinění
z porušení povinnosti při správě cizího majetku. V reakci na toto
soudní rozhodnutí jsme připravili stručné shrnutí kauzy a zároveň i možná doporučení, jak se takovým problémům vyhnout.
Ve zkratce šlo v tomto případu o to, že zastupitelstvo se dlouho pokoušelo prodat dům na náměstí, který nakonec prodalo místním
manželům za 1 milion Kč. Manželka provozovala v domě krejčovství. Pro hlasovalo 11 zastupitelů, jeden proti a jeden se zdržel.
Důležitým prvkem zde bylo, že záměrem zastupitelů nebylo mít
na náměstí například večerku nebo podobný podnik a s dosavadním využitím byli spokojeni.
Po schválení celého procesu prodeje se ovšem objevil další zájemce, který nabídl o padesát tisíc více. Když nebyl akceptován, protože transakce už byla uzavřena, podal trestní oznámení. Trestní
stíhání za hlasování pro prodej domu za uvedenou cenu běželo
další tři roky. Jeho základem byl nesprávně vyhotovený posudek,
který objednala policie a státní zástupce akceptoval.
Radní a zastupitelé města Postoloprty včetně starosty byli obviněni a následně obžalováni, že porušili povinnosti při správě cizího
majetku a způsobili značnou škodu, což je podle zákona škoda
vyšší než 500 000 Kč. Posudek znalce žaloby totiž ocenil dům na
náměstí na částku 1 502 840 Kč, tedy na hodnotu jen o 2 840 Kč
vyšší, než je hranice „značné škody“ – půl milionu.
Naopak znalec obhajoby ocenil dům na 1 100 000, což znamená,
že rozdíl oproti kupní ceně je menší než 500 000. Znalecký posudek žaloby byl navíc nepřezkoumatelný a zabýval se zcela jinou
cenou.
Nikdo nerespektoval § 38 zákona o obcích, podle kterého může za
určitých okolností obec prodat majetek i pod cenou. Dle revizního
posudku Vysoké školy ekonomické však byla u soudu prokázána
cena domu na náměstí v době prodeje 950 000 Kč, přičemž posudek potvrdil, že při prodej lze zohlednit i neekonomická hlediska,
jako udržení živnosti v obci či to, že obec nebude dále řešit špatný
stav domu.
Jak se takovým problémům případně vyvarovat?
Podle analýzy případu musí každý zastupitel, aby jednal s péčí
řádného hospodáře, splnit tři podmínky: loajalitu k obci, informovanost a potřebné znalosti a podklady a pečlivost.

?
Loajalitou k obci se rozumí nejednat ve střetu zájmů. Informovanost a potřebné znalosti s podklady je třeba zajistit právě od
různých odborníků a specialistů. Je logické, že každý zastupitel
nemůže být odborníkem na všechny oblasti. V takových případech je dobré využít tzv. principu štafety a zažádat o odborné stanovisko, čímž se případná odpovědnost přesune na specialistu,
který stanovisko vypracovával. Zastupitelé pak též mohou prokázat, že učinili všechna možná opatření k tomu, aby zajistili skutečně odborné posouzení věci. Tím pak splní i poslední kritérium
pečlivosti.
Stručně by se dala doporučení shrnout takto:
1. Začněte tím, že správně určíte právní rámec svých povinností a odpovědnosti. Pohybujte se vždy v jeho mezích.
2. Důsledně využívejte „pravidlo štafety“ s přihlédnutím
k hodnotě kontraktu nebo výši pohledávky. Nemáte-li dostatečnou odbornost, opatřete si ji. Omezíte svoji odpovědnost, přenesete ji na odborníky.
3. Zabývejte se upozorněními, která se objeví před přijetím
rozhodnutí. Opatřete si dostatečné podklady pro konkrétní rozhodnutí včetně stanovisek expertů.
Závěrem již jen podotýkáme, že není třeba se zásadně obávat po
dobných kauz. Jednalo se ve výsledku o exces a státní žalobce čelí
v tomto případě kárným proviněním, jelikož pochybil zásadním
způsobem. Zastupitelé dokonce požadují od státu i odškodnění za
poškození dobrého jména. Rádi bychom tak případné obavy rozptýlili a předložili toto jednoduché shrnutí včetně doporučení.
David Ulvr a Jan Nešpor,
poradci poslaneckého klubu STAN

OSLAVA 17. LISTOPADU
PO CELÉ ZEMI JSME DŮSTOJNĚ
OSLAVILI 30 LET SVOBODY.
Díky za to!

PRAHA

SANDRA A HOTEL OPATOV
- PŘÍLEŽITOST NEBO HROZBA?
Praha 11 je klasickou sídlištní městskou částí. Každý Pražan ji zná pod názvem Jižní Město.
Dvě dominanty jihoměstského Opatova tvoří základní panorama
Prahy 11 hlavně při vjezdu do Prahy po dálnici D1. Dva dvacetipatrové objekty, které by se měly proměnit v bytové domy, jsou
diskutovaným tématem nejen mezi členy zastupitelstva.
Hotel Opatov už svým jménem napovídá, k jakému účelu kdysi
sloužil. Dnes je to prázdný objekt, který chátrá. Vlastní jej hlavní
město Praha.
Ubytovnu Sandra naproti tomu vlastní městská část Praha 11.
Dnes je i tento objekt prázdný. Donedávna byl objekt pronajat
soukromým provozovatelům ubytovny. Ti se však příliš nestarali
o problémy, které se v okolí Sandry vyskytovaly (nepořádek, drogy apod.). Objekt byl plný lidí s nízkými příjmy, z velké části pracujících cizinců, kteří neměli k Jižnímu Městu žádný vztah, ubytovna byla jen dočasným místem jejich života. I přes příjem, který
z pronájmu objektu radnice měla, nebyl stav nadále udržitelný.
Radnice musela situaci řešit.
Získat v současnosti sociální či dostupné bydlení se při dnešním
nedostatku bytů v Praze rovná téměř zázraku. Vedle toho je situace na pracovním trhu velmi svízelná. I proto se jak radnice Prahy
11, tak hlavní město Praha rozhodly přestavět oba domy na ubytovací jednotky určené pro bydlení mladých rodin, osob vykonávající tzv. profese z veřejného zájmu (např. učitelé, policisté, hasiči,
sociální pracovníci) či seniorů. Ubytovací jednotky by tak mohly
sloužit jako motivace pro nedostatkové profese i jako řešení pro
osoby, které si samy za tržní nájemné byt dovolit nemohou.
Záměr na přestavbu obou domů však vyvolal nové obavy. Koncentrace velkého počtu obyvatel s sebou vždy nese rizika: problémy
v soužití, problémy s parkováním, nápor na veřejné služby. Stávající obyvatelé okolních domů, kteří donedávna čelili potížím spojeným s ubytovnou, sepsali petici, která vyzývala městkou část
k přehodnocení plánu. V předvolební době se návrh řešení stal
okamžitě politickým tématem, plným emocí a fám. „Nechceme
ghetto na Opatově!“, hlásaly různé předvolební plakáty a burcovaly politickou energii proti stranám, které se za návrh postavily.
Jaká jsou tedy rizika přestavby obou domů na ubytovací (výhledově možná i bytové) jednotky? Je zcela zřejmé, že obavy jsou oprávněné, pokud by se do obou domů nastěhovali pouze nízkopříjmoví
obyvatelé. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že pokud podíl
rizikové klientely přesáhne 20 %, hrozí, že problémy převáží. Pokud je procento nižší, je velmi pravděpodobné, že problémy nenastanou. Radnice si je vědoma toho, že jakýkoli problém bude
posuzován mnohem přísněji než v jiných objektech. Je proto třeba
přijmout opatření, která rizikové situace v podstatě vyloučí.
Nově vzniklá koalice (Piráti, STAN/TOP, ANO, ODS) si do přílohy
své koaliční smlouvy vetkla několik podstatných závazků:
„Ve spolupráci s hl. m. Praha se zasadíme o společné řešení revitalizace objektů „Hotel Opatov“ a „Sandra“. Cílem je zabránit vzniku sociálně vyloučené lokality, resp. kumulace nízkopříjmových
skupin obyvatel nad rámec 15 % z celkového počtu ubytovacích
jednotek v každém objektu. Zároveň v průběhu realizace rekonstrukce prozkoumáme možnosti úpravy projektu Sandra (v re-

žimu změny projektu před dokončením) ve smyslu snížení jeho
monofunkčnosti směrem k tzv. sendvičovému principu (např.
možnost umístění DPS, zachování části objektu pro úřad MČ, sál
pro ZMČ atd.).
Zasadíme se o vytvoření pracovní skupiny pro “ubytovnu Sandra” a „Hotel Opatov“ a spolu s hl. m. Prahou se pokusíme řešit
tyto projekty společně. V rámci této pracovní skupiny budeme řešit i parkování v lokalitě pro oba nově rekonstruované domy.
Pro cílovou skupinu nízkopříjmových obyvatel v objektech objektů „Hotel Opatov“ a „Sandra“ zajistíme takovou podporu, která povede k nekonfliktnímu soužití jak v těchto objektech, tak i v jejich
okolí.“
Městská část Praha 11 má v současné době zpracovaný projekt,
který promění objekt Sandra na 174 ubytovacích jednotek. Stávající malé prostory budou slučovány tak, aby v objektu mohly bydlet
i rodiny s dětmi.
K dnešnímu dni byla ustavena pracovní skupina složená jak ze
zástupců MČ Praha 11, tak hlavního města Prahy. Na prvním
jednání této skupiny byli zástupci hlavního města vyzváni, aby
i hotel Opatov byl přestavěn tak, aby v něm byl snížen počet ubytovacích jednotek dle vzoru objektu Sandra. Obě strany se shodly,
že předpokládají podnajímání ubytovacích jednotek zejména učitelům, úředníkům, hasičům a dalším veřejným zaměstnancům,
mladým lidem, seniorům, zdravotně postiženým osobám a částečně i lidem v sociální tísni. Intenzivní sociální podporu, která je
základním preventivním nástrojem u sociálně znevýhodněných
osob, by zajišťovalo hlavní město Praha v rámci své krajské sítě
sociálních služeb.
Aby mohly být ubytovací jednotky rekolaudovány na jednotky
bytové, je třeba zajistit dostatek parkovacích míst. Vytypování
vhodného místa pro parkovací dům je úkol hlavního města. Praha
11 byla vyzvána k tomu, aby navrhla koncept víceúčelovosti obou
objektů dle potřeb svých občanů. Nezbytné také bude zajistit dostatek míst ve školkách a školách v okolí obou objektů. Je evidentní, že práce pracovního týmu bude dále probíhat a postupně tak
budou upřesňovány potřebné mechanismy, kterými by Praha 11
předcházela potížím. Je také nutné navrhnout takové podmínky
k bydlení, které budou zohledňovat potřeby starousedlíků i nových obyvatel.
V současnosti je rekonstrukce objektu Sandra kryta finančně. Vybraný dodavatel by měl objekt zrekonstruovat zhruba do dvou
let. Během nich je třeba vytvořit pravidla obsazování a provozu
objektu, navrhnout využití nebytových prostor a totéž vyjednat
s hlavním městem Prahou pro hotel Opatov.
Je zájmem všech, aby nové osídlení obou objektů dopadlo dobře.
Politické závazky stávající koalice jsou velké. Pravidelné informování obyvatel Jižního Města o vývoji situace je samozřejmostí.
Radka Soukupová,
předsedkyně zastupitelského klubu STAN/TOP 09 MČ Praha 11,
předsedkyně pro strategický a územní rozvoj

