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Zákonodárci
schválili daňové
úlevy za pomoc
Ukrajině

PODAŘILO SE NÁM ODLOŽIT
ÚČINNOST STAVEBNÍHO ZÁKONA,
TO NÁM UMOŽNÍ JEJ OPRAVIT

Dary poskytnuté Ukrajině na podporu
jejího obranného úsilí nebo tamních
neziskových organizací si bude možné odečíst z daňového základu. Navíc
bude možné v letošním roce odečítat
dary na zákonem stanovené účely až
do 30 procent základu daně z příjmů.
Počítá s tím zákon o opatřeních v oblasti daní, který schválily obě komory
Parlamentu České republiky. Daňová
novela představuje další z právních
úprav na pomoc Ukrajině, která třetí
měsíc čelí ruské vojenské agresi.
„Chtěl bych poděkovat všem českým
občanům za ohromnou vlnu solidarity.
Finanční dary, které poskytli jednotlivci i firmy, přispívají k obraně Ukrajiny
proti ruské invazi či pomáhají tamním
neziskovým organizacím. Je to i dobrý
signál společnosti, které není situace
nedaleko od našich hranic lhostejná,”
uvedl vicepremiér a předseda hnutí
STAN Vít Rakušan.

Poslanecká sněmovna schválila odložení
klíčových částí nového stavebního zákona. Od poloviny příštího roku tak začne
fungovat pouze Specializovaný a odvolací
stavební úřad. Bude mít na starosti velké
infrastrukturní stavby, například dálnice, celostátní železnice nebo elektrárny.
Ostatní stavby budou až do 30. června 2024
podléhat povolování podle dosavadních
předpisů.
„Jasně jsme před volbami avizovali, že
nesouhlasíme se stavebním zákonem, jak
ho navrhla minulá vláda. Byli jsme proti

tomu, aby se rušil velký počet stavebních
úřadů a centralizovalo se stavební řízení. To, že se nám konečně podařilo schválit odklad účinnosti tohoto zákona, je důležitý krok k nápravě. Můžeme napravit
chyby napáchané paní exministryní Dostálovou. Můžeme připravit zákon, který
skutečně zjednoduší stavební řízení, ale
zároveň zachová jeho dostupnost v regionech,” dodala 1. místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny Věra Kovářová.
Intenzivní debata o podobě nového stavebního zákona stále probíhá jak v rámci regionů, tak ve sněmovně.

MINISTR SÍKELA: PRACUJEME NA TOM,

ABYCHOM MĚLI DOSTATEČNÉ ZÁSOBY PLYNU
Pamatujete si, co jste dělali v noci na 24. února, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu? Já moc dobře. V bruselském hotelu v evropské
čtvrti, jsem vstával kolem páté ráno, abych se připravil na svou první formální radu ministrů, zapnul jsem televizi, uviděl záběry
ruských tanků přejíždějící hranice na Ukrajinu a v tu chvíli mi bylo jasné, že se změnil svět. Svou účast na radě ministrů jsem zrušil
a ještě dopoledne odletěl zpět na krizový štáb ministerstva průmyslu a obchodu do Prahy.
České republiky se ruská agrese bezprostředně nedotýkala. Dalo se ale tušit, že tentokrát rozpoutal ruský diktátor Vladimir Putin
konflikt, který bude mít vážný dopad na celou Evropu.
(Pokračování na str. 2)

HNUTÍ STAN
PRACUJEME NA TOM, ABYCHOM MĚLI
DOSTATEČNÉ ZÁSOBY PLYNU
(pokračování ze strany 1)
Na válku se Putin připravil a jako jednu ze svých zbraní užívá
také energetiku. A Česká republika byla proti této ruské zbrani
bezbranná.
Může za to nečinnost minulých vlád v čele s našimi energeticky nebezpečnými předchůdci vedenými Andrejem Babišem. Ti
energetickou bezpečnost zanedbali trestuhodně. Z toho vyplývá
současná energetická závislost na Rusku, odkud dovážíme více
než 95 procent zdejšího zemního plynu a téměř 50 procent ropy.
24. února bylo v tuzemských zásobních okolo 750 milionů metrů
krychlových zemního plynu. Kdyby Putin vypnul dodávky do Evropy, vystačilo by nám tak na měsíc a následovaly by velmi vážné
problémy pro český průmysl a v důsledku toho pro celou zemi.
Tehdy bylo také jasné, že ještě několik týdnů bude trvat topná
sezóna a do zásobníků tedy nebude možné vtláčet další plyn ke
tvorbě zásob na příští zimu. Do konce března klesly zásoby plynu
až na 458 milionů metrů krychlových, což odpovídá přibližně 15
procentům kapacity zásobníků.
Vše navíc komplikoval fakt, že cena plynu byla (a stále je) výrazně vyšší než v předchozích letech a že obchodníci mají na plně
liberalizovaném trhu slabší motivaci se plynem zásobovat.
Tohle všechno bylo nutné vyřešit. My jsme také ihned po začátku
ruské agrese začali plánovat státní nákup plynu.
Trhy však byly tak rozkolísané, že pustit se do nákupu okamžitě
by mohlo dopadnout katastrofálně a my se šeredně přeplatili. Rozhodně jsem se tedy nehodlal řídit nesmyslnými výkřiky opozice
v čele s poslancem Andrejem Babišem, který vyzýval k nákupu
plynu ve dny, kdy jeho cena dosahovala historického maxima.
Plyn jsme tedy nakoupili ve chvíli, kdy to bylo výhodné. Oproti Babišovým radám jsem ušetřil přibližně čtyři miliardy korun.

Okamžitě po začátku ruské agrese jsme byli v kontaktu s obchodníky s plynem, abychom našli způsob, jak je motivovat
k nákupům zásob před příští zimou. Postupně jsme tedy v jejich
prospěch záruky vyřešili u OTE a hlavně jsme vydali krizové
opatření, prostřednictvím kterého jim s nákupy plynu finančně
pomáháme.
Prostřednictvím něj jsme také státu zajistili vliv nad následným
rozprodáním takto naskladněného plynu. Ten tedy bude muset
být vyskladněn postupně po celou topnou sezónu a ne najednou.
Zpětně víme, že zásobníky s plynem napříč Evropou si pronajala ruská společnost Gazprom a nechal je schválně prázdné, aby
Putinovi umožnil vydírat EU v rámci energetické války. To tak
také zvýšilo tlak na růst ceny a Evropskou unii vystavilo hrozbě
nedostatku plynu.
Něco takového se nesmí opakovat – ani v Německu, ani u nás.
Připravili jsme proto opatření UIOLI (Use it or lose it), na základě
kterého budou obchodníci s plynem muset využít kapacitu v plynových zásobnících, jinak o ni přijdou a bude si ji moci pronajmout někdo jiný.
Jaký je výsledek našeho postupu? K 20. květnu bylo v tuzemských zásobnících více než 1,5 miliardy metrů krychlových plynu. Tyto zásoby by nám bez omezení měly vydržet do konce září.
Zásoby zemního plynu v České republice vzrostly od 1.4. nejvíce
v Evropě. Zásobníky se plní nejrychleji minimálně od roku 2015,
například oproti loňsku je jarní nárůst tuzemských zásob plynu
vyšší až padesátkrát.
Uvědomuji si, že toto je teprve začátek. A k nápravě toho, co minulá energeticky nebezpečná vláda zanedbala, nás čeká ještě
spousta práce. Ten základní cíl, tedy zajištění co největších zásob
plynu před příští zimou, se nám ale zatím plnit daří.

OBNOVME KOMISI K VYŠETŘOVÁNÍ HAVÁRIE NA BEČVĚ
Poslanec a ministr školství Petr Gazdík navrhuje obnovit komisi Poslanecké sněmovny pro vyšetření otravy řeky Bečvy kyanidem v roce 2020. Ani po roce a půl
není havárie došetřena – okresní soud ve Vsetíně vrátil státnímu zástupci případ
k došetření kvůli nedostatkům, které se mohly projevit při dokazování.
„Sněmovní vyšetřovací komise z minulého volebního období jasně konstatovala
velká pochybení při vyšetřování havárie. Teď jí dal vsetínský soud za pravdu. Nová
Sněmovna by měla opět zřídit vyšetřovací komisi k Bečvě. Ne aby zasahovala do
vyšetřování, ale aby zajistila, že nebude ovlivňováno politicky,“ řekl Petr Gazdík.
Vyšetřování vedlo k závěru, že řeku otrávila firma Energoaqua. V podezření byla
i firma DEZA z portfolia holdingu Agrofert. Státní zástupce nakonec obžaloval ředitele firmy Energoaqua a vyloučil z podezření firmu DEZA. Právě tyto závěry nyní
soud zpochybnil.
„Problém není v tom, že by šlo jen o chyby, máme i podezření na zločinné spolčení
– a už tehdy jsme říkali, že by i toto měly orgány činné v trestním řízení prošetřit,“
dodal Petr Gazdík.
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EET? CIRKUS ZA DVĚ
MILIARDY ROČNĚ
Deset dní čistého času. Takovou dobu stráví každý rok podnikatelé v Česku tím, že vyřizují nejrůznější úřední záležitosti.
Rozhodně nemáme v této zemi málo předpisů a zákonů, přehnaná byrokracie podnikatele naopak spíš dusí. Do voleb jsme
šli s tím, že to chceme změnit, že chceme administrativní zátěž
snižovat. A EET takovou zbytečnou zátěží bezesporu je.
Vládou schválený návrh počítá s úplným zrušením elektronické evidence tržeb, nezachovává ani dobrovolnost (dobrovolně
evidujících podnikatelů je asi 50 tisíc, většina z nich ale ze setrvačnosti). Proč jsme se tak rozhodli? Dobrovolnost by musela
přinést výhody, pro stát i pro podnikatele. Jak jsme si ale v debatě se zástupci profesních a podnikatelských sdružení ověřili,
žádné takové benefity zkrátka neexistují.
Ba právě naopak. Ústavní soud zrušil povinnost evidovat
bezhotovostní platby, právě jejich počet ale v posledních letech – i v důsledku covidové pandemie – prudce vzrostl. Nyní
představují asi 80% podíl na veškerých platebních transakcích.
Jinými slovy celý tento cirkus, který prosadila minulá vláda
Andreje Babiše, by dál fungoval kvůli 20 % plateb. A „zábava“
by to byla poněkud drahá. Podnikatele stojí provoz a aktualiza-

JOSEF BERNARD,

poslanec a předseda rozpočtového výboru PS

ce pokladních zařízení každoročně zhruba 1,5 miliardy korun.
Na straně státu jsou pak náklady asi půl miliardy. Dohromady
dvě miliardy, a to rozhodně nejsou malé peníze. Není lepší investovat je smysluplněji? Naše odpověď je jasná: ano a konec
povinnosti elektronické evidence tržeb.

ČR JE OBHÁJCEM LIDSKÝCH PRÁV I DEMOKRATICKÝCH
PRINCIPŮ. V RADĚ OSN PRO LIDSKÁ PRÁVA MÁ SVÉ MÍSTO
V úterý 10. 5. probíhala volba nového člena Rady OSN pro lidská práva. Na uvolněné místo po
Ruské federaci, která byla vyloučena z tohoto orgánu za porušování lidských práv na Ukrajině,
byla vybrána Česká republika.
Dodržování lidských práv je základní a bezpochyby nejdůležitější společenskou normou, jež by
neměla být nikterak zpochybňována a nikomu upírána. Ve světle událostí, které zasáhly nejen
evropský kontinent, ale překvapily i obyvatele celého západního světa, je správné, že rada hlasováním vyloučila Ruskou federaci z Rady OSN pro lidská práva. Tímto krokem také podpořila
diplomatickou izolaci Ruska a zmenšila jeho vliv na chod světových institucí.
Chování, které předvádí ruští vojáci s požehnáním Vladimira Putina na ukrajinském území, je
jasnou ukázkou porušování lidských práv od A po Z. Důkazy o vraždění civilistů a svědectví
ukrajinských žen, které musely se svými dětmi opustit svůj domov nebo byly přímo napadené
cizími vojáky, jasně ukazují na to, že Rusko páchá válečné zločiny, a pro takové nemá být v civilizovaných institucích místo. Naopak by měli stanout před soudem a za tyto trestné činy nést
odpovědnost.
Česká republika, jakožto přihlížející člen této rady OSN, byla jedním z kandidátů, který se
o uvolněný post ucházel – a uspěl. Věřím, že naše země má v tomto orgánu své místo. Je
vyspělou demokracií, která permanentně vystupuje ve vnitrostátní i zahraniční politice jako
obhájce lidských práv a demokratických principů. Jsme členy Organizace spojených národů,
Evropské unie, jejíž radě budeme za několik měsíců předsedat. Důkazem toho je i aktuální
podpora Ukrajiny a pomoc jejím občanům před hrůzami války. To a mnoho dalších případů jsou
chvíle, kdy na svou zemi můžeme být hrdí.
Ondřej Lochman, poslanec
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NÁŠ MALÝ
GREEN DEAL
Adaptace na klimatické změny a snížení
emisí – právě to byla hlavní témata
nedávno pořádaného summitu OSN
ve skotském Glasgow.
U řečnického pultíku se střídali světoví lídři a mnohdy plamenně hovořili o nutnosti globálních změn. Na úrovni Evropské unie
téma Green Deal, tedy tzv. Zelená dohoda pro Evropu, rezonuje.
Umocněno je současným válečným konfliktem na Ukrajině a růstem cen energií, který je ovlivněn především agresí Ruska.
Rád bych krátce na příkladu našeho města ukázal, že ochrana
klimatu není cizí ani našemu malému regionu. Realizace environmentálně přínosných projektů má smysl nejen pro zlepšení
životního prostředí, ale jejich uskutečnění má také ekonomicky
pozitivní dopady. V minulých letech jsme vybudovali mnoho projektů pro snižování produkce skleníkových plynů, řešili odpadové
hospodářství nebo například investovali do opatření na zadržení
vody v krajině. V současné době připravujeme projekty pro modernizaci zdrojů tepla a instalace vlastních obnovitelných zdrojů
energie – fotovoltaiky na objektech v majetku města Pacova.
V minulých letech Pacov realizoval několik důležitých projektů,
jejichž smyslem bylo snížení energetické náročnosti budov. Byly
zatepleny školské objekty, radnice či objekty pro bydlení. Ty byly
realizovány v nízkoenergetických standardech. Takové investice přinášejí nemálo provozních úspor a zlepšují i vzhled města.
Vlastní energie z obnovitelných zdrojů
V současné době jsme na začátku instalace vlastních obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaika na střechách objektů
v majetku města, například na střeše školní jídelny, polikliniky
nebo domu sociálních služeb. Celkově se bude jednat o instalaci
téměř 1 MWh výkonu. Pro to využijeme také revitalizovanou
skládku odpadů, která se nachází v blízkosti zmodernizované
čistírny odpadních vod. A právě její významnou část spotřeby
energie tato instalace pokryje. Fotovoltaiku máme v plánu doplnit také o bateriová úložiště a chytré řízení sítě.
V našem regionu byla vždy důležitá spolupráce obcí. Ty dlouhodobě spolupracují například při poptávání dodavatelů elektřiny a plynu. Díky této aktivitě našeho mikroregionu (Mikroregion Stražiště) se nám daří poptávat větší objemy, a tím dosahovat
nižších jednotkových cen elektřiny a plynu. Na výhodné ceny
tak dosáhnou i malé obce.
Z pohledu krajiny a zadržování vody byla důležitá realizace nových vodních ploch či obnova stávajících. I v této oblasti připravujeme další projekty, například máme připraveny projekty na
obnovu drobných vodních děl v našich lesích.
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LUKÁŠ VLČEK,
poslanec

val do vybudování sběrného dvora v Nádražní ulici a areálu
kompostárny Šimpach (bývalé ruiny muničního skladu, které
jsme zdědili po armádě a revitalizovali), kde občané mohou odkládat nejen biologicky rozložitelné odpady, ale také stavební
suť, která se nám díky tomu neválí ve škarpách a v lesích.
Lépe třídit, méně platit
Naše město je akcionářem společnosti SOMPO a.s., která je ze
100 % vlastněna městy a obcemi našeho regionu. V minulých
letech společnost investovala do moderních technologií na třídění odpadu, díky tomu dosahujeme nadprůměrných výsledků v třídění odpadů. Nová třídící linka na Hrádku u Pacova
pomáhá třídit plastové odpady a papír. Díky vysoké čistotě vytříděných odpadů se firmě daří tyto odpady částečně prodávat
a tím zlepšovat ekonomiku odpadového hospodářství. Občané
tak zaplatí méně. Obnovitelné zdroje energie – fotovoltaiku bychom chtěli také využít pro provoz třídící linky. Aktuálně pracujeme na instalaci FVE na střeše třídící linky.
Do budoucna vidíme, že jsou zde ještě rezervy, na kterých bude
nutné zapracovat. Čeká nás modernizace veřejného osvětlení.
Pacov provozuje více než 500 světelných bodů a řada z nich je
technologicky zastaralá a energeticky náročná. Také nás čeká
modernizace několika plynových kotelen. Ty bychom chtěli vyměnit za moderní technologie a případně také instalovat tepelná čerpadla a plynové kogenerace, které vyrábějí elektrickou
energii a odpadní teplo je využíváno pro provoz objektu.
Na většinu výše uvedených projektů se nám podařilo získat nemalé prostředky ze zdrojů Evropské unie. Tyto projekty a přístupy dávají smysl nejen z pohledu „dobrého hospodáře“, ale
zlepšují také životní prostředí v našem regionu.
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NASTAL ČAS
NA EURO?
JE TŘEBA KONEČNĚ
ZAČÍT POLITICKOU
I VEŘEJNOU DISKUZI
Nepřijetí eura pociťují každý den
obchodníci i peněženky českých občanů.
Kurz koruny k euru není stabilní.
Podnikatelé se musí zajišťovat vůči kurzovým výkyvům a zbytečně platí českým bankám za převod z korun na eura a naopak při
dovozu i vývozu. Kvůli tomu se prodražuje dovezené zboží, což
platí každý z nás při každém nákupu! Před cestami do zahraničí
musíme měnit peníze. Jsou to desítky miliard korun ročně bankám a směnárnám. Koruna je prostě zbytečným zdražením obchodu i cestování. Proto přijetí eura v České republice nejen podporuji, ale snažím se vysvětlovat mýty a dezinformace, kterými
byla česká veřejnost zmanipulována odpůrci evropské integrace.
Začít je tedy potřeba politickou a veřejnou diskuzí. V pondělí
25. dubna 2022 jsem proto uspořádal spolu se spolky Euro v Česku a Pulse of Europe debatu ve Sněmovně s názvem „Nastal čas
na euro?“. Pozvání přijali odborníci z nejpovolanějších – někdejší
slovenský koordinátor pro přijetí eura Igor Barát, člen bankovní
rady ČNB a bývalý zmocněnec vlády pro zavedení eura Oldřich
Dědek a také viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.
Na začátku diskuze jsme se dostali k tomu, proč má vlastně euro
mezi veřejností tak malou podporu. Podle Oldřicha Dědka je to
obava z inflace. Na Slovensku, které euro přijalo, se ale kvůli přijetí inflace neprojevila a je tam inflace nižší než u nás. „Určitě z toho
nevyvodíte, že zavedení eura systematicky zvyšuje inflaci,“ uvedl
Dědek. Výhody eura se nakonec ukáží po jeho přijetí, jak je vidět

Vedle technické přípravy je klíčovou
součástí procesu i informační kampaň. Jako
politici se nesmíme bát veřejnosti výhody
eura vysvětlovat a euro demýtizovat.
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MARTIN EXNER,
poslanec

na průzkumech veřejného mínění ze zemí, které eurem platí. Radek Špicar později řekl: „Hlavní důvod, proč lidé nechtějí euro, je
obava ze zdražení. To je euromýtus! Na Slovensku k inflaci související s eurem nedošlo. O tom by politici měli začít mluvit!“
Cenná slovenská zkušenost
Díky Igoru Barátovi jsme se dostali i ke zkušenostem nám blízkého
Slovenska. Zdůraznil, že vedle technické přípravy je klíčovou součástí procesu i informační kampaň, která osloví celou populaci.
Špicar se poté dostal k politickým otázkám – před brexitem země
eurozóny vyvažovalo Spojené království, ale po jeho odchodu se
centrum rozhodování více a více přesouvá k zemím, které platí
eurem, kde Česko chybí. Zmínil také, že „euroizace“ české ekonomiky už dávno probíhá nehledě na to, že euro stále ještě oficiálně
nemáme. Moderátor debaty Michael Pascal Večeř konkrétně zmínil, že „Škodovka chce od příštího roku komplet dělat v eurech.“
Závěrem padla otázka, co udělat, abychom euro v Česku přijali.
Dědek zdůraznil, že je potřeba apelovat na politickou reprezentaci. Špicar se bude nadále snažit upozorňovat na problematiku
eura přes Svaz průmyslu a dopravy. Barát doporučil Čechům, aby
zkusili také nátlak „zdola“, od společnosti. Já si myslím, že se jako
politici nesmíme bát veřejnosti výhody eura vysvětlovat a euro
demýtizovat.

STAN VE SNĚMOVNĚ

FAKTA MÍSTO LŽÍ.
NOVELA O POJISTNÉM
NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ
POJIŠTĚNÍ JE KROK
K VYROVNANÉMU HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍCH
POJIŠŤOVEN
Stručně a jasně - ať už se vás současná opozice snaží vyděsit sebevíc, realita je jednoduchá: českému zdravotnictví žádný kolaps
nehrozí, žádný tunel se nekoná. V žádném případě se to nedotkne
výkonu jakékoli lékařské a zdravotnické péče kdekoli v České republice. Naopak - konečně přinášíme do problematiky valorizace
plateb za státní pojištěnce prvek stability a předvídatelnosti.
Konkrétně jde o toto - naše koalice se novelou zákona snaží finančně stabilizovat zdravotnický systém, který je dlouhodobě
financován spíše „odhadem“. My to chceme zpřesnit. Novela, kterou předkládáme, jednoznačně určuje, jakým způsobem se bude
valorizovat výše platby za státní pojištěnce. Tento výpočet přitom
vychází, stejně jako u valorizace důchodů, z růstu reálné mzdy
a z indexu růstu spotřebitelských cen. Je jednoduchý a přehledný.
Nastavení takového valorizačního systému je u státních pojištěnců logický. A stejně jako v případě důchodů je potřeba nechat je
předvídatelně růst podle ekonomické situace.
Dosud to bylo tak, že se vždycky jednou za čas hledal konsensus
na zvýšení, na kterém se musela shodnout ministerstva zdravotnictví a financí. Bylo to ale vždy až na nátlak pojišťoven, nikdy se
nejednalo o pravidelnou reakci na reálné zvýšení cen na trhu. A to
není dobře. Rozhodli jsme se to změnit, zjednodušit a zprůhlednit.
V průběhu pandemie covidu-19 se z důvodu enormních nákladů

Problémem českého zdravotnictví není
nedostatek peněz za státní pojištěnce. Reálný
problém, kterého si ale opozice nevšímá, je
nedostatek zdravotního personálu. To nelze
vyřešit zvýšením těchto plateb, ale jen a
pouze investicemi do vzdělávání.
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JAN KUCHAŘ,
poslanec

navýšily platby za státní poplatníky o cca 40 % na částku 1787,- os/
měsíc, a z této částky nyní novela zákona vychází. Pro bezproblémové zajištění zdravotnické péče v roce 2023 je odborným odhadem pojišťoven potřeba částka minimálně 1850 Kč, přičemž v predikci výpočtu dopadů výše zmíněné novely se částka blíží téměř
k 1900 Kč.
Co to znamená? Plánujeme platbu s meziročním nárůstem o více
jak 10 miliard Kč. I podle predikce pojišťoven se jedná o přebytkový výhled. Žádný krach zdravotnictví tedy opravdu nehrozí. Mimochodem, na rezervách pojišťoven je momentálně přes dalších
50 miliard.
Další opoziční argument o zdravotní péči o ukrajinské občany je
také nesmyslný, protože při propočtu na cca 200 000 pojištěnců
(část Ukrajinců už pracuje a tím se stali klasickým plátcem zdravotního pojištění) se jedná o necelé 1 % nárůstu v těchto platbách.
Problémem českého zdravotnictví tedy není nedostatek peněz za
státní pojištěnce, jak tvrdí opozice.
Reálný problém, kterého si ale opozice nevšímá, je nedostatek
zdravotního personálu. To nelze vyřešit zvýšením těchto plateb,
ale jen a pouze investicemi do vzdělávání.
Stejně tak zdržené zdravotní úkony, odložené kvůli pandemii,
není možné urychlit navyšováním finančních toků, protože peněz je opravdu dost, ale opět jen a pouze snížením nedostatečných
kapacit zdravotnického personálu.

STAN VE SNĚMOVNĚ

CESTA KE ZMĚNĚ
ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ.
ŠKOLY POTŘEBUJÍ
VE SVÝCH ŘEDITELÍCH
NAJÍT LÍDRY
Jsem přesvědčena, že ředitel školy by
měl být pedagogickým lídrem. Člověk,
který se nebojí zavádět změny a inovace,
podporuje učitele i jejich chuť rozvíjet se
a do centra pozornosti staví děti a jejich
učení. Z pohledu zřizovatele u nás v obci to
bylo velmi důležité kritérium u konkursu.
Zcela jistě ale může být jiná role ředitele
malé a velké školy.

MICHAELA ŠEBELOVÁ,
poslankyně

Právě dění okolo naší základní školy mě před pár lety dostalo
do komunální politiky. Na první zasedání zastupitelstva obce
jsem se byla podívat, protože tehdejší ředitel školy měl být odvolán, což se nám jako rodičům nelíbilo. Přišli jsme ho hájit –
a vyhráli jsme. Ale jak už to v životě bývá, stejně jsme nakonec
museli vybírat ředitele nového.
Člověk, který tehdy vyhrál, se choval v mnohých ohledech zcela standardně – asi tak jako většina ředitelů v našem školství.
Trávil většinu času v roli personalisty, správce budovy, ekonoma a právníka. S maximálním respektem k ředitelům i kompetencím, které mají, jsme se ale jako zřizovatel začali zajímat
o to, jak se vlastně ve škole učí a co je pro vzdělávací instituce
ve 21. století důležité. Pomohla nám třeba společnost EDUin,
která se v souladu se svým posláním zaměřuje na informace
veřejnosti a médií o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací
politiky, propojuje odbornou a širokou veřejnost.
U našeho dalšího konkursu jsme už proto postupovali jinak
a hledali uchazeče, který je empatický, sleduje novinky ve vzdělávání a má chuť zavádět je do praxe. Člověka, který má ambici
utvářet úspěšnou školu, do které by sám rád chodil. Proč jsme si
to takto nastavili? Protože jsme nechtěli ředitele, jehož jedinou
starostí je správa a údržba budovy, aktualizace směrnic a rozpočet. Ano, jsou to důležité věci, navíc se snadno kontrolují. Proto jsou bohužel pro mnohé zřizovatele hlavním kritériem (mimochodem, i u našeho konkursu mne fascinovaly dvě otázky
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položené každému z devíti uchazečů – popište přesně správní
řízení o přijetí žáka a jaké je číslo teď již nevím přesně, kterého
zákona).
Téma v poslední době opravdu rezonuje i v těch nejvyšších
politických patrech. Jsem proto ráda, že Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy pod vedením Petra Gazdíka (STAN), Národní pedagogický institut ČR a organizace Učitel naživo nově
spolupracují na vzdělávacím programu Lídr školy. Tento program má za cíl podpořit budoucí i začínající ředitele v oblasti
pedagogického vedení, tedy schopnosti zavádět změny a inovace do praktické výuky. Také si myslím, že toto je jedna z cest, jak
začít měnit české školství.
V rámci projednávané novely zákona o pedagogických pracovnících dojde v této souvislosti k jedné důležité změně. S ohledem na zvyšující se požadavky na odpovídající přípravu ředitelů škol a školských zařízení, zejména v oblasti pedagogického
vedení, se lhůta, do kdy je ředitel povinen absolvovat studium
pro ředitele škol prodlužuje ze 2 na 3 roky. Účelem změny je,
aby měli poskytovatelé vzdělání i samotní ředitelé více prostoru na témata pedagogického vedení školy a aby měli noví ředitelé na studium více času.
Věřím, že jdeme správným směrem a přeji našim dětem mnoho
osvícených a nadšených učitelů a ředitelů.

Z KOMORY ANEB JAK ŽIJEME VE SNĚMOVNĚ

Eliška Olšáková:
„Díky ANO za krásné ráno! Aneb když si strana ve sněmovně vezme
ráno hodinku na poradu klubu. Dnešní ranní osmička
s @StanMuller
”
Twitter

Ondřej Lochman:
„Demokracie není rychlá, levná nebo pohodlná záležitost.
To ve Sněmovně rychle pochopíte. Máme za sebou s kolegy další
obstrukční, tedy spíše destrukční týden Babišovy party, která hájí
Andrejovy kšefty a nechce dopustit schválení zákona o střetu
zájmu.”
Facebook
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Hana Naiclerová:
„Dnes to bylo bezkonkurenčně dno politické kultury. Tomio
Okamura svou řečí plnou urážek ministrů vyvolal jejich odchod
ze sálu a schůze tak byla ukončena. Tento styl zbytečně
promrhaného času v krizi mě štve. Zrušení EET a další body
zase odloženy.”		
Twitter

Milada Voborská:
„Zkuste si to. Dneska jsme podpořili s kolegy Dějepisnou soutěž
studentů gymnázií pořádanou Gymnáziem Cheb a Nadačním
fondem Gaudeamus
”
Twitter

STAN V SENÁTU
KORESPONDENČNÍ ZPŮSOB VOLBY
JE STANDARDNÍM NÁSTROJEM V DRTIVÉ
VĚTŠINĚ DEMOKRATICKÝCH ZEMÍ
Korespondenční volba pro občany pobývající v zahraničí je tématem na české politické scéně více než dvacet let. Tu a tam toto
téma vyplave na povrch, prochází parlamentem, ale nakonec
přes mnohé politické deklarace o její nutnosti nejsou návrhy na
její zavedení schváleny.
Téma distanční volby pro české občany v zahraničí se opět se
vší naléhavostí objevilo před rokem v souvislosti s nutností
novelizace zákona o volbách před volbami do Poslanecké sněmovny. Senátoři ze senátorského klubu STAN podali pozměňovací návrh, který by tento způsob volby zavedl. Tento krok
reagoval především na mnohaleté naléhavé volání komunity
našich občanů, kteří doufali, že budou korespondenčně volit
již v podzimních parlamentních volbách 2021. Návrh asi po
šestihodinové rozpravě v Senátu neprošel, neboť formující se
koalice SPOLU návrh nepodpořila. Jako hlavní důvod senátoři
uváděli nutnost co nejrychleji schválit zákon, ale také především nemožnost prosadit korespondenční volbu přes tehdejší
sněmovní většinu. Senátoři však přislíbili, že se v případě vítězství koalice v podzimních volbách zasadí o to, aby občané
mohli korespondenčně volit již v prezidentských volbách.
V Senátu jsme tedy připravili senátní návrh novely volebního
zákona. Návrh byl rychle schválen a ještě na podzim po vítězných volbách postoupen do nově zvolené Poslanecké sněmovny v naději, že bude novela brzo schválena. Chtěli jsme dostát
slibům voličům, a také se především zajistí to, aby občané už
nemuseli cestovat stovky a tisíce kilometrům za výkonem svého volebního práva.
Novelu ale postihl jiný osud. Ocitla se sice na programu jednání
poslanecké sněmovny na konci ledna tohoto roku, ale kvůli nesouhlasu SPD a ANO se do poloviny května nedostalo ani na její
projednávání. Dnes je již téměř jisté, že novela do konce května
nepostoupí ani do prvního čtení. Vzhledem k termínům projednávání to znamená, že našim občanům nebude opět umožněno volit korespondenčně v nadcházejících prezidentských
volbách. Rád bych se mýlil, ale dosavadní způsob projednávání
tomu bohužel nasvědčuje. Paradoxně se tak opakuje podobná
situace jako před rokem, jen s tím rozdílem, že nyní demokratické strany v poslanecké sněmovně drží většinu. Lze analyzovat a popisovat různé příčiny této situace, v politice se však
počítá konečný výsledek. Ten říká, že v prezidentské volbě nezbude našim občanům než opět cestovat stovky a tisíce kilometrů do volebních místností pro uplatnění svého volebního práva. V případě prezidentských voleb to bude dokonce dvakrát.
Na závěr je třeba poznamenat, že korespondenční způsob volby je standardním nástrojem v drtivé většině demokratických
zemí. V Evropské unii mohou v různé podobě korespondenčně volit občané ve dvaceti čtyřech zemích. Například Sloven9 / STANOVINY KVĚTEN 2022

MAREK HILŠER,
senátor

sko umožňuje svým občanům volit ze zahraničí ve volbách
do Národní rady již od roku 2005. Počet Slováků v zahraničí
se odhaduje na tři sta tisíc a v posledních volbách o možnost
korespondenčně volit požádalo asi osmdesát šest tisíc voličů.
Střední odhad počtu českých občanů pobývajících v zahraničí je asi pět set tisíc a v posledních prezidentských volbách se
v zahraničí zúčastnilo asi osmnáct tisíc voličů. Platí, že o prezidentské volby je vyšší zájem než o volby do poslanecké sněmovny. Střízlivé odhady úředníků ministerstva předpokládají, že volební účast v případě zavedení korespondenční volby
by mohla v zahraničí stoupnout až na padesát tisíc voličů. Při
použití analogie Slovenska, lze předpokládat, že by se v zahraničí mohlo prezidentských voleb zúčastnit až sto tisíc občanů
České republiky.

HNUTÍ STAN A DĚNÍ VE SVĚTĚ

EVROPSKÉ ZBRANĚ PRO
EVROPSKÉ ARMÁDY:
CESTA K SILNĚJŠÍMU NATO
Ruská agrese na Ukrajině ukázala, jak stateční jsou Ukrajinci.
Jak nám mohou být inspirací v touze po svobodě a v obraně
své vlasti, za což jsou připraveni obětovat i to nejcennější, co
mají. Ukázala silnou Ukrajinu a silné USA. A Putinova agrese
ukázala i schopnost Evropy se rychle domluvit, akčně reagovat.
Zároveň ale připomněla, že Evropa se bez pomoci USA nedokáže postarat o svoji bezpečnost. Že když je v problémech, obrací
se na USA. Svým způsobem to ilustruje i návštěva ministryně
Černochové v USA, byť v obecné rovině spolupráci s Američany
a posilování vzájemných vazeb vítám.
Ruská agrese a její následky dávají příležitost situaci změnit.
S ohledem na požadavky ukrajinské vlády a zkušenosti ukrajinských vojáků byla na Ukrajinu dodána těžká technika pocházející z Ruska nebo dokonce ještě SSSR. Země bývalé Varšavské
smlouvy se tak vydaly ze svých, často už zastaralých, zbraní.
Samozřejmě je bude nutné nahradit. A tady se otevírá pro Evropu obrovská šance. Pokud ji nevyužije, bude i nadále v rámci
NATO slabším, zranitelným, nedospělým partnerem USA.
Obnova vojenského vybavení je šancí pro evropský
průmysl i výzkum
USA na svoji obranu ročně vynaloží cca 3x více než Evropa.
Mají jinou strukturu rozpočtu, armáda financuje daleko více
státu než v Evropě, ale i tak je rozdíl obrovský. Na výzkum a vývoj v oblasti obrany dávají USA desetkrát více než Evropa a dovoz zbraní z USA do Evropy je cca 8x vyšší než dovoz z Evropy
do USA.
Tak výrazný nepoměr je nebezpečný. Evropa tak dále slábne.
V oblasti průmyslu, výzkumu a vývoje i hospodářství. Závislost Evropy na USA se prohlubuje. Obnova vybavení armád po
ruské agresi na Ukrajině dává Evropě výjimečnou příležitost
to změnit.
Nedostatečná spolupráce mezi evropskými státy při zajištění
obrany stojí ročně 25 až 100 miliard €. Roztříštěnost nepřináší
větší konkurenci, ale větší náklady. V USA existuje 30 obranných systémů, v EU 178. Například hlavních bojových tanků
má Evropa 17 druhů, USA jeden, bojových letounů má Evropa
20, USA 6. Náklady na výzkum jsou tak pro Evropany obrovské,
výstup omezený. A výsledkem je slabá Evropa, která se musí
obracet na USA o pomoc.
Američany bude více zaměstnávat Čína
To ale do budoucna není nutné. A ani rozumné. Doba bipolárního světa je pryč. Už to není USA a na druhé straně SSSR/Rusko
a střetová linie v Evropě. Čína po ekonomickém růstu roste i vojensky. Rychlost jejího zbrojení a obsazování prostoru je varující. A USA budou muset rozpínavosti Číny v prostoru Pacifiku
čelit. Budou muset svoji pozornost a sílu obrátit směrem k Číně.
Ostatně ohlásil to už Obama a pokračoval v tom i Trump. Okolnosti donutí i Bidena. A i pro samotné USA bude v tu chvíli vý10 / STANOVINY KVĚTEN 2022

JAN FARSKÝ,

1. místopředseda hnutí STAN

hodné, když Evropa bude silná a schopná obrany. Když NATO
bude stát na dvou nohách.
Naprosto rozumím potřebě obnovy naší vojenské techniky.
Naprosto chápu, že je potřeba jednat co možná nejrychleji.
A máme být za co USA vděčni. Tak jako v letech 1917 a 1944,
i letos Evropu zachraňují. Ale upřednostnit dodávky z USA je
krátkozraké. Pro Evropu i USA. Podle mého názoru je nutné investovat co nejvíce přímo v Evropě.
Obranný průmysl v Evropě vytváří cca 750 tisíc přímých i nepřímých pracovních míst. Investice do obrany mají na úrovni
EU multiplikační efekt 1,6, který se rozprostírá mezi celou řadu
činností a odvětví, jako je vybavení, vědecký výzkum a stavebnictví. Jejich multiplikační efekt v oblasti kvalifikované zaměstnanosti je 7,6 (vyšší než v odvětvích, jako je zdravotnictví,
doprava a vzdělávání) a multiplikační efekt v oblasti výzkumu
a vývoje je 12 až 20krát vyšší než ve stejných odvětvích.
Putinova invaze na Ukrajinu v roce 2014 prohloubila spolupráci v evropské obraně. Brexit ji ještě urychlil. Teď máme šanci
povýšit Evropu na mocnost.
Vyšlo na lidovky.cz

HNUTÍ STAN

ZODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Chybně nastavení rozpočty, nezvládnuté investice, megalomanské projekty nebo
externí vlivy uvrhly v minulosti řadu českých měst a obcí do vysokých, často
ochromujících dluhů. Jedním z takových měst byl i Kolín.
Poté co se Vít Rakušan stal v roce 2010 starostou, vítal ho na
radnici dluh přes miliardu korun. Rozpočet města činil v té
době zhruba miliardu a jen splátky dluhu a úroků z rozpočtu
ukrajovaly 125 až 135 milionů ročně. Když se v roce 2014 stal
místostarostou Michael Kašpar, činil dluh Kolína 699 milionů
korun. O pět let později, kdy se stal starostou, klesl dluh na 422
milionů korun. Dnes činí 263 milionů.
Jak to v Kolíně dokázali? „Musíte chtít, opravdu chtít. Musíte
nadchnout všechny ostatní, aby chtěli. Nesmíte se bát dělat nepopulární rozhodnutí. A o tom, jak na tom jste, musíte lidem
říkat pravdu,“ vysvětluje předchůdce Michaela Kašpara ve
funkci starosty Vít Rakušan.
Rozpočet a jednání s bankami a státem
Kolín byl v roce 2010 nejzadluženějším městem v České republice. Kolínští věděli, že musejí drasticky šetřit. Procházeli rozpočet města položku po položce a škrtali a snižovali výdaje.
„Nové vedení města snížilo výrazným způsobem počet úředníků, náklady na právní a ekonomické poradenství, omezilo
výdaje do kultury a sportu, snížilo investice a zcela zastavilo
přípravu největší investice – výstavbu nové sportovní haly.
Tehdy jsme si řekli, až město zase finančně postavíme na
nohy, tak halu postavíme. Odhadli jsme to na deset let. Spletli
jsem se o jediný rok,“ vzpomíná Vít Rakušan.
Zásadním nástrojem ve snaze snižovat dluhovou zátěž města byla jednání s bankami o restrukturalizaci dluhů a změně
úvěrových podmínek a jednání se státem o návratné finanční
výpomoci, která by městu šetřila peníze za úroky. Tato opatření byla radnicí realizována opakovaně v letech 2012, 2013,
2014, 2016 a 2018. Nejpřínosnějšími opatřeními byly přechody od fixních úroků na úrokové swapy. Například v roce 2012
přechodem z pevného úroku ve výši 7,58 % na úrokový swap

Vedení Kolína ale navzdory zadlužení
nezastavilo všechny investice do rozvoje
města. Místo jedné velké investice přešlo
k investicím do menších projektů, které
zlepšovaly úroveň života ve městě,
přinášely každodenní radost a byly po území
města přiměřeny rozprostřeny.
11 / STANOVINY KVĚTEN 2022

MICHAEL KAŠPAR,
starosta města Kolín

klesly roční splátky úroků (z půjčky ve výši 350 milionů korun
od České spořitelny) z 25,78 na 13,85 milionů korun. Podobná
operace v roce 2014 snížila celkovou splátku konsorciu bank
o 43,61 milionů korun.
Malé investice a dotace
Vedení Kolína ale nezastavilo všechny investice do rozvoje
města. Místo jedné velké investice přešlo k investicím do menších projektů, které zlepšovaly úroveň života ve městě, přinášely každodenní radost a byly po území města přiměřeny rozprostřeny. „Například, lapidárně řečeno, místo jedné superhaly se
postavily tři venkovní workouty,“ říká Michael Kašpar.
Podrobněji o tom, jak hospodaří v Kolíně, se dočtete zde.

mSTAN

DEN S mSTANEM 2022
Dne 14. dubna mohla po covidové pauze opět proběhnout již tradiční akce „Den s mSTANem“. Program jsme zahájili odpoledne prohlídkou Kramářovy vily. Po krátké bezpečnostní kontrole jsme se
dostali do interiérů a měli jsme možnost si prohlédnout sídlo českých předsedů vlády.
V dnešní době náš současný premiér ve vile sice
nepobývá, ale mohli jsme nahlédnout do prostor,
které se využívají k protokolárním řízením při významných návštěvách.
Poté jsme se přesunuli do Poslanecké sněmovny,
kde nás čekala debata na téma komunálních voleb.
Zde jsme mohli debatovat s výraznými osobnostmi STANu. Moc děkujeme paní místopředsedkyni
Věře Kovářové, paní poslankyni Michaele Šebelové
a pánům poslancům Janu Lacinovi a Petru Liškovi,
že se s námi podělili o své zkušenosti z komunální
politiky.
Nakonec následovala neformální část celého dne,
při které jsme mohli dále debatovat s hosty a zároveň spolu mohli strávit více času i samotní členové a navzájem se opět více poznat. Celá akce byla
podpořena ze strany nadace Konrad-Adenauer-Stiftung. Spolupráce s nimi nás velmi těší a jsme také
rádi, že s námi strávil část dne i Marcel Ladka, který
nadaci zastupoval.

Děkujeme za účast a na dalším dni s mSTANem na viděnou!

DVA ROKY
NEJMLADŠÍM STAROSTOU
Už jsou to dva roky od začátku mého starostování v Mořicích.
Letí to teda neskutečně. Já už bych do výšky snad ani růst nemusel, ale jinak nám to tady pod rukama roste pěkně.
Stavíme chodníky, bývalou školu přestavujeme na sociální
byty, všechny dráty jsme dostali pod zem. Opravili jsme školku,
budujeme hřiště pro malé i velké a přírodě pomůžeme novým
biokoridorem. Máme jasnou strategii rozvoje, tedy jízdní řád, co
a kdy by se mělo dále udělat.
Mockrát děkuji všem za podporu i trpělivost. Vím, že občas je
při všech těch stavebních pracích potřeba zatnout zuby. Vážím
si toho.
Mám radost, že se mi potvrzuje, že když děláte práci, která má
smysl, tak vás to prostě baví.
A přesně to splňuje práce pro obec Mořice. Pro místo, kde jsem
doma a kde chci, aby se mým sousedům i mé rodině dobře žilo.
Nenechme se odradit a pokračujme v práci pro naše obce a pro
venkov!

12 / STANOVINY KVĚTEN 2022

STAN NA SÍTÍCH

Zdeněk Hraba (1. 5. 2022)

Viktor Vojtko (3. 5. 2022)

Před 18 lety jsme se stali součástí Evropské unie. Je dobře,
že spolupráce napříč kontinentem funguje – historie totiž
několikrát ukázala, že absence evropské spolupráce vede
k obrovským tragédiím.

Od opozice se dozvídáme, jaká zla pácháme. Například
proti zmrazení plateb za státní pojištěnce do zdravotních
pojišťoven chtějí bojovat do roztrhání těla.
Faktem je, že zdravotní pojišťovny mají rezervy 52 miliard
a zmrazení je ve výši14 miliard. Máme tedy předplaceno.

Jan Lacina (4. 5. 2022)
Dobré ráno ze Sněmovny. ANO a SPD už 24 hodin
obstruuje průběh jednání. Na programu je několik celkem
bezbolestných norem, ale taky zrušení EET, zákon o střetu
zájmů nebo korespondenční volba ze zahraničí. Nic, co by se
hodilo Babišovi do krámu.

Martin Exner (5. 5. 2022)
Sám jsem býval i dva měsíce na cestách po Indii, když jsem
prodával české výrobky. Mnoho lidí tam bývalo na montážích,
na afilacích, jiní pracovali jako dobrovolníci. Všichni stovky
i tisíce kilometrů od velvyslanectví. Na takové neplatí ani
ten hloupý argument SPD, že kdo v Čechách nežije, nemá
o budoucnosti co rozhodovat. Naopak, tito lidé reprezentují
Česko, mnoho se i naučí a mají rozhled po světě. Proto
populisty nevolí a ti je chtějí z volby prostě vyloučit.

Věra Kovářová (4. 5. 2022)
Opozice tady trousí, že korespondenční volba ohrožuje
demokracii. Za ty roky ve Sněmovně jsem slyšela hodně
divných myšlenek, které neměly hlavu ani patu. Ale toto je
skutečně mimořádný nesmysl. Jak může ohrozit demokracii,
když umožníme volbu pokud možno všem oprávněným
voličům?

Jan Kuchař (8. 5. 2022)
Dnes si připomínáme Den vítězství – konec druhé světové
války v Evropě, ke kterému došlo před 77 lety. Bohužel,
tenhle historický okamžik vítězství nad jedním totalitním
státem kazí naše současnost, ve které na evropské půdě další
totalitní stát – Rusko – vede válku proti svému sousedovi –
Ukrajině. Připomeňme si tedy z minulosti i současnosti to
podstatné. Zlu se nesmí ustupovat, se zlem se musí bojovat.
A ještě něco – zlo bude nakonec poraženo.

Vít Rakušan (11. 5. 2022)
Situace na pražském Hlavním nádraží se řeší. Lidi nenecháme
spát na chodbách. Vznikne proto dočasné přístřeší
s veškerým zázemím. Zapojené budou i neziskové organizace.
Stále jednáme s Maďarskem o zrychlení screeningu
příchozích do ČR.
A díky všem, kteří pomáhají!

Jozef Síkela (11. 5. 2022)
Dodávky plynu do ČR jsou plynulé a tuzemské zásobníky se
plní tempem přes 25 milionů kubíků za den, což odpovídá
přibližně dvojnásobku denní spotřeby v létě. Současné
tuzemské zásoby přesahují 1,25 miliard kubíků a jsou tedy
více než dvojnásobné oproti loňsku.

Ondřej Lochman (11. 5. 2022)

Barbora Urbanová (18. 5. 2022)

Samé dobré zprávy pro dodržování lidských práv
a základních svobod! Včera byla ČR zvolena
do Rady OSN pro lidská práva a dnes se stala naše
kandidátka Klára Laurenčíková novou zmocněnkyní
pro lidská práva.

S @_KarelDvorak: Milostivé léto je jednou z věcí, které
mohou s tímto obrovským problémem zvaným exekuce
pomoci aspoň trochu. Iniciativu jako @STANcz podporujeme,
chystáme se ji i aktivně propagovat, aby se o ní dozvědělo
ještě více lidí.
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STŘEDOČESKÝ KRAJ
DOPADY PANDEMIE A VÁLKY NA UKRAJINĚ
NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
JSOU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI CITELNÉ
Na začátku letošního roku jsme s nadějí vyhlíželi konec omezujících opatření
v souvislosti s covidem-19. Uplynulé dva roky byly ve všech oblastech velice náročné.
Každý z nás pocítil dopady pandemie na vlastní kůži.
Pominu-li oblast školství, zdravotnictví a hospodářství, dovolím si tvrdit, že sociální oblast je ta, která byla zasažena extrémně. Na jedné straně se ukázala nesmírná náročnost na
kvalitu a poskytování pobytových služeb v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením a jinými
omezeními. Na straně druhé vzrostla poptávka a potřebnost terénních služeb a externích programů. Jako příklad mohu uvést
kontaktní místa POSEZ. Tento projekt funguje od roku 2018.
Název POSEZ je odvozen od Pomoc Seniorům a Zdravotně postiženým. Cílem POZEZů je pomáhat výše uvedeným skupinám
spoluobčanů, poskytovat jim rady a pomoc v oblasti finančního
a legislativního poradenství, zdravotních i sociálních služeb.
Klientům se zde věnují individuálně podle jejich potřeb. V těchto centrech lidé nachází příjemné prostředí a vstřícné jednání.
Pro mnohé návštěvníky jsou centra nejen místem pomoci, ale
rovněž místem setkávání, společenského vyžití a radosti. Tímto dochází ke zkvalitnění života těchto spoluobčanů.
Ve Středočeském kraji tato centra fungují v Mladé Boleslavi, Poděbradech, Benešově, Slaném, Říčanech, v Berouně a v Novém
Strašecí. V současnosti se připravují další místa tak, aby jejich
rozvrstvení po kraji bylo rovnoměrné a klienti měli stejnou
šanci tuto službu čerpat. Jedná se o bezplatné poradenství. Na
činnost center vynakládá Středočeský kraj v roce 2022 částku
3 008 900 Kč.
O oblibě POSEZů svědčí stále stoupající počet intervencí. Za tři
roky jich bylo 30 000. Nároky na financování sociální oblasti
stoupají, potřeba jejich poskytování také. V letošním roce rozdělil Středočeský kraj z Humanitárního fondu 50,5 milionu korun na různé druhy sociální práce. Je to o 15,5 milionu korun

Dopady nejen pandemie, ale v současnosti
i války na Ukrajině jsou citelné. Velké
poděkování patří všem, kdo pracují v sociálních
službách, nevzdávají to a i přes všechny
překážky tuto práci vykonávají.
Bez nich by to nešlo.

PAVLA ŠTROBACHOVÁ,

předsedkyně Výboru sociálních věcí SČK

více než v minulých letech. V rámci Programu ,,Podpora sociálních služeb“ bylo podpořeno 97 žádostí částkou 45,5 milionu
a v rámci Programu ,,Podpora sociálních aktivit“ bylo rozděleno 5 milionů korun mezi 28 příjemců. Nemůžeme si ale zastírat,
že peněz do této oblasti je potřeba mnohem více.
Dopady nejen pandemie, ale v současnosti i války na Ukrajině
jsou citelné. Velké poděkování patří všem, kdo pracují v sociálních službách, nevzdávají to a i přes všechny překážky tuto
práci vykonávají.
Jsou to srdcaři a bez nich by to nešlo.
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STARÁME SE
SCHVÁLILI JSME DAŇOVÉ
VÝHODY PRO TY,
KTEŘÍ POMÁHAJÍ UKRAJINĚ
Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení vládní
novelu zákona o daních z příjmů, která umožní uplatnit
daňové výhody za pomoc Ukrajině v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jejím území. Díky předloze bude možné
například odečíst z daní bezúplatná plnění poskytnutá za
účelem podpory obrany Ukrajiny. Týkat se to bude i darů
poskytnutých přímo Ukrajině nebo ukrajinským neziskovým organizacím. Novela také zachovává i vyšší limit pro
jednotlivce a firmy pro odpočet hodnoty darů ze základu
daně z příjmů. Poslanecký klub hnutí STAN tento návrh
jednohlasně podpořil.
„Cílem návrhu je daňově podpořit dobročinné aktivity poplatníků směřující k pomoci Ukrajině a jejím obyvatelům
v probíhajícím válečném konfliktu s Ruskem. Jsem proto
velmi rád, že se podařilo návrh všemi hlasy schválit a lidé
a firmy si tak budou moci odečíst z daní dary až do výše třiceti procent daňového základu,“ uvedl k novele předseda
rozpočtového výboru z hnutí STAN Josef Bernard.

PODPORUJEME PREVENCI
A BOJ PROTI SEXUÁLNÍMU
ZNEUŽÍVÁNÍ A SEXUÁLNÍMU
VYKOŘISŤOVÁNÍ DĚTÍ
Evropská komise navrhla nové právní předpisy EU pro prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí online. Navrhovaná pravidla například ukládají provozovatelům sociálních
sítí a dalších webů odhalovat, hlásit a odstraňovat fotografie a videa s dětským sexuálním obsahem. Dosud bylo jejich
hlášení a odstraňování pouze dobrovolné. Eurokomisaři tak
reagují na celosvětový trend rostoucího počtu příspěvků
zobrazujících sexuální zneužívání dětí. Krok podporuje i vicepremiér a předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
„Naše děti tráví stále více času v kyberprostoru. Jejich
ochranu považuji za prvořadé téma. Velmi vítám návrh
nové evropské legislativy pro prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání a sexuálnímu vykořisťování dětí, který dnes
představila Evropská komise,“ řekl k tématu předseda
hnutí STAN Vít Rakušan.

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST
NA WWW.STARAME.SE

NOVOU VLÁDNÍ ZMOCNĚNKYNÍ
PRO LIDSKÁ PRÁVA SE
STALA KLÁRA ŠIMÁČKOVÁ
LAURENČÍKOVÁ, KTEROU
NAVRHLA KOALICE PIRSTAN
Novou zmocněnkyni pro lidská práva se stala Klára
Šimáčková Laurenčíková, kterou navrhlo a podpořilo hnutí STAN společně s Pirátskou stranou. V současnosti je
předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte a členkou
Rady vlády pro lidská práva. Působila jako náměstkyně
ministra školství či poradkyně ministryně práce a sociálních věcí a byla například i členkou expertního týmu
evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální věci
a začleňování. Zmocněnec má na starosti lidská práva či
dodržování práv národnostních menšin. Věnuje se i otázce
rovnosti žen a mužů, neziskovým organizacím nebo lidem
se zdravotním postižením.
„Mám velkou radost, že se nám podařilo post obsadit člověkem, který v jednom z vládních výborů již působí – Klára
Šimáčková Laurenčíková byla velmi váženou předsedkyní
výboru pro práva dítěte. Člověk se zkušeností a dlouhodobě známými názory, který má sílu agendu lidských práv na
úrovni vlády prosazovat, nám bude i v rámci sněmovny jistě
důležitým partnerem,” doplnila poslankyně za hnutí STAN
a členka podvýboru pro sexuální a domácí násilí PS Barbora Urbanová.

POSLANKYNĚ VYZÝVAJÍ
K PREVENCI KARCINOMU PRSU
V rámci kampaně Poznej (si) prsa! upozorňují poslankyně
(nejen) hnutí STAN na nutnost pravidelného absolvování
preventivního vyšetření karcinomu prsu. Při zachycení nádoru v časném stadiu je léčba relativně jednoduchá. Od 45
let jsou ženy zvány na vyšetření prsu ve specializovaném
centru zdravotními pojišťovnami. Nádory se ale objevují
i u mladších žen, u kterých je zásadní samovyšetřování.
„Pravidelně chodím na SONO prsou. Důležité je ale také samovyšetření prsu, jež odborníci doporučují provádět jednou
za měsíc pohledem a pohmatem. Tak pojďme do toho,” dodala poslankyně za hnutí STAN Michaela Šebelová.

Kontaktujte nás! www.starostove.cz
facebook.com/starostove
Zadavatel / Zpracovatel: STAN

