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První letošní měsíce činnosti našich kraj-
ských organizací i vedení hnutí jsou ve 
znamení dlouhých vyjednávání o postu-
pu do podzimních krajských a senátních 
voleb. V mnoha krajích proběhly sněmy, 
kterých jsem se osobně zúčastnil. Cítil 
jsem pozitivní atmosféru, motivaci i am-
bici uspět ve volbách. V každém z krajů se 
hledají cesty pro společný postup s part-
nery, ke kterým mají naši příznivci blízko. 
Někde jsou to celostátní strany jako ODS, 
SNK-ED, TOP 09, Piráti, KDU-ČSL nebo 
Zelení a jinde zase významní regionální 
partneři, se kterými se dlouhodobě spolu-
pracuje. 

Hnutí STAN vždy mělo, má a já věřím, že 
i nadále mít bude, chuť spolupracovat s de-
mokratickými subjekty, které o spoluprá-
ci skutečně stojí. Na prvním místě by totiž 
vždy mělo být hledání společné řeči. Umě-
ní se dohodnout je nám starostům blízké. 
Bez ochoty nalézt kompromis a řešení 
vhodné pro občany, by se totiž komunální 
politika nedala dobře vykonávat. Budová-
ní svébytné značky silného hnutí může 
jít ruku v ruce se vzájemnou spoluprací. 

Někdy a dnes především, je totiž doba, 
kdy i vstřícný přístup ke spolupráci může 
hnutí STAN posilovat. Není lepší chvíle, 
kdy naše uplatnit naše přednosti a zkuše-
nosti, dlouhá léta zrající na úrovni vedení 
obcí a měst.

Upřímně jsem potěšený, když sleduji, že 
vy, příznivci, na kterých naše hnutí sto-
jí, jste schopni se dohodnout ve prospěch 
spolupráce, která má do podzimních vo-
leb ty nejvyšší cíle. I já jsem si předsevzal 
předvolební cíle. Rád bych si po krajských 
volbách stoupl před novináře po boku 
dvou nebo tří hejtmanů a s hrdostí ozná-
mil, že hnutí STAN má zastoupení v kaž-
dém krajském zastupitelstvu. To by byl 
jasný signál, že jsme s definitivní platnos-
tí pevně ukotveni v každém koutu naší 
země jako plnohodnotná politická strana, 
připravená o rok později konkurovat An-
dreji Babišovi tváří v tvář o budoucí smě-
řování České republiky.

Vít Rakušan, 
předseda hnutí STAN

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

STANOVINY
Seminář 
k jednoduchému státu

Pozvánka na seminář 
k jednoduchému státu

Stát má sloužit, ne překážet. Starostové 
a nezávislí již v lednu podali svůj „Balíček 
pro jednoduchý stát“, v němž mají několik 
opatření, která nám mohou udělat život 
jednodušší. Více o těchto opatřeních si 
můžete přečíst na www.jednoduchystat.cz.
Rozhodli jsme se uspořádat odborný 
seminář, na kterém představíme stávající 
stav a nastíníme potřebné nástroje, které 
mohou státní správu zjednodušit. Na 
odborném semináři chceme dát prostor 
odborníkům, kteří se státní správou 
celoživotně zabývají. Ať už těm, kteří v ní 
působili, kteří o ní vyučují či kteří ji na 
základě dat a analýz hodnotí. 

V druhé části chceme představit nejen 
své návrhy předložené v rámci Balíčku 
pro jednoduchý stát, ale také poskytnout 
prostor dalším poslaneckým iniciativám 
z jiných politických stran. Jejich zástupci 
by měli představit svůj postoj a vlastní 
návrhy, jak odlehčit přebyrokratizované 
státní správě.

Seminář se uskuteční v úterý 31. března 
2020 od 10 do 13 hodin v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR. Kapacita je 
omezená (registrujte se prosím zde:  
forms.gle/KNFguW4kwUfYqThx9,  
ale rádi uvidíme každého, kdo nám  
v naší snaze fandí. 

Děkujeme za podporu! 

PŘEDSTAVENÍ
KANDIDÁTEK

http://facebook.com/starostove
https://forms.gle/KNFguW4kwUfYqThx9


PŘEDSTAVENÍ kandidátek

Starostové a nezávislí podepsali spolu s Východočechy a Občan-
skou demokratickou stranou memorandum o spolupráci v Krá-
lovéhradeckém kraji. Lídrem kandidátky bude Martin Červíček 
(ODS) a společná koalice bude chtít v nadcházejících krajských 
volbách zvítězit.

„Spolupráce hnutí STAN, Východočechů a  Občanské demokratic-
ké strany v Královéhradeckém kraji je model, který funguje a může 
přinést nejen naději na změnu politického stylu, ale také na zvýšení 
kvality života občanů kraje,“ řekl předseda hnutí Vít Rakušan.

„Podepsáním memoranda o  spolupráci v  Královéhradeckém 
kraji jsme udělali velký krok pro politickou změnu. Toto spojenec-
tví je nadějí na vítězství, ale také dává lidem v Královéhradeckém 
kraji šanci, že bude jejich kraj mít příští čtyři roky kvalitní vedení,“ 
poznamenal předseda ODS Petr Fiala.

Společně za vítězstvím 
v Královéhradeckém kraji

Starostové a nezávislí, KDU-ČSL a SNK-ED podepsali memoran-
dum o společném postupu v krajských volbách ve Středočeském 
kraji. Společná kandidátka v čele se starostkou Mnichovic Petrou 
Peckovou má ambici zvítězit v nadcházejících volbách a změnit 
stávající poměry, které se projevují neprůhledností hospodaření 
a nezodpovědným nakládáním s veřejnými prostředky.

Předseda krajské organizace STAN a  starosta Dolních Bře-
žan  Věslav Michalik věří, že voliči nebudou chování stávající koalice 
v čele s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou trpět: „Oba 
partneři prokázali maximální motivaci zapojit se do společného pro-
jektu, jehož stěžejním cílem bude otevřít středočeskou radnici obča-
nům kraje a začít s veřejnými prostředky hospodařit transparentně 
a zodpovědně. Po stávající koalici ANO, KSČM a ČSSD nebude jed-
noduché dávat věci do pořádku, ale všichni naši kandidáti mají velké 
zkušenosti z vedení obcí, které jsou potřeba pro změnu k lepšímu.“

„Přijala jsem výzvu kandidovat na post hejtmanky, postavit se 
současnému vedení kraje a zvítězit. Hlavním důvodem je, že Stře-
dočeský kraj v mnoha oblastech nefunguje a lidé ho nepovažují za 
svého partnera. Hnutí STAN to chce změnit. Jsem zvyklá tvrdě 
pracovat. Od občanů města jsem na stavby dostala růžové gumá-
ky. Ty se budou po volbách hodit, až se budu brodit tím bahnem, 
které na krajské radnici po současné koalici zůstane,“ dodala kan-
didátka Starostů a nezávislých na hejtmanku Petra Pecková. 

Petra Pecková kandidátkou na  
hejtmanku ve Středočeském kraji

Základem naší kandidátky budou pochopitelně zkušení starostové a místostarostové. Na kandidátce přivítáme ale i mnohé nezávislé osobnosti. 
Starostové a nezávislí v posledních krajských volbách získali 8,15 % hlasů a 4 zastupitele. Tentokrát věříme, že překročíme dvouciferný výsledek.
Krajský sněm si zvolil i hlavní jména do čela kandidátky podle oblastí. Naší největší výhodou je právě znalost místních problémů a poměrů. A za 
jednotlivými jmény je vidět i konkrétní dlouholetá práce.  Jsou jimi například starostka Kozolup Michaela Opltová za Plzeň-sever, Libor Picka, 
starosta Bělé nad Radbuzou, Jan Bostl, starosta Kvíčovic, a Václav Bernard, starosta Všerub za Domažlicko, Martina Němečková, starostka 
Plané a Petr Myslivec, starosta Boru za Tachovsko, Martin Kříž, místostarosta Klatov, a Jan Vavřička, starosta Pačejova, za okres Klatovy, Mi-
chal Muravecký, starosta Zbirohu, a František Končel, starosta Mýta, za Rokycansko a mnozí další,“ uvedl zvolený lídr kandidátky a dosavadní 
náměstek hejtmana Pavel Čížek.

Plzeňští sázejí na zkušené starosty

Politické hnutí Starostové a nezávislí bude ve volbách do zastu-
pitelstva Kraje Vysočina v roce 2020 kandidovat v koalici s SNK 
- Evropští demokraté a s podporou dalších tří subjektů pod tra-
dičním názvem Starostové pro Vysočinu.

Silnou kandidátní listinu tvoří nejen zástupci většiny velkých sí-
del na Vysočině, ale také řady obcí, městysů a významných osob-
ností veřejného života. Kandidátní listinu svou účastí podpoří i ob-
líbená senátorka Hana Žáková.

Starostové pro Vysočinu jsou dlouhodobě fungujícím uskupením 
výrazných a úspěšných lokálních politiků v Kraji Vysočina. Jed-
notliví kandidáti budou spolu s programovými body představeni 
na tiskové konferenci v první polovině roku 2020.

Koaliční uskupení Starostové pro 
Vysočinu je černým koněm voleb



PŘEDSTAVENÍ kandidátek

Jihomoravské sdružení STAN představilo finální seznam kandi-
dátů do krajských voleb na jižní Moravě. V rámci koaliční spolu-
práce ideově blízkých subjektů vytvoří kandidátní listinu se zá-
stupci hnutí SOL. Lídrem a kandidátem na post hejtmana se stal 
František Lukl, starosta Kyjova a předseda Svazu měst a obcí ČR.
„Do krajských voleb jdeme se silnou kandidátkou, sestavenou ze 
zkušených starostů, veřejných zastupitelů a  nezávislých osob-
ností napříč celým Jihomoravským krajem. Náš program vychá-
zí z dlouhodobé znalosti kraje a jeho specifik, stejně jako i z reálné 
praxe při správě našich obcí. Voličům proto nabízíme reálně spl-
nitelná a chytrá řešení, která dokáží zlepšit životní úroveň Jiho-
moravského kraje a jeho obyvatel,” přibližuje Radomír Pavlíček, 
předseda STAN JMK.

Do čela kandidátky na post hejtmana nominoval sněm Františka 
Lukla, předsedu Svazu měst a obcí ČR a zároveň od roku 2005 také 
starostu Kyjova, který v současnosti působí jako předseda legisla-
tivní komise SMO ČR. Jako ministr pro místní rozvoj byl v úřednic-
ké vládě Jiřího Rusnoka a mezi jeho hlavní politické priority patří 
rozvoj kraje a efektivnější investování finančních prostředků.

„Věřím, že jako dlouholetý starosta města Kyjova a  předseda 
SMO mohu nabídnout především své zkušenosti a  manažerské 
dovednosti. Mým cílem je aktivní zapojení Jihomoravanů do roz-
voje našeho kraje, stejně jako to děláme v obcích a městech. Ne-
rozhodujme o našich občanech z radnice, ale spolu s nimi a v mís-
tě samotném. Jižní Moravu vidím jako region s moderní dopravní 
infrastrukturou, možnostmi bydlení pro mladé a  s  atraktivními 
pracovními příležitostmi pro všechny s  chutí pracovat,” říká ke 
své nominaci František Lukl.

Koaliční model s charismatickým 
lídrem pro Jihomoravský kraj

Krajská organizace Starostů a nezávislých z Olomouckého kraje 
vybrala lídra, který je povede do krajských voleb a bude tak kan-
didátem hnutí STAN na hejtmana. Bude jím olomoucký zastupi-
tel, dlouholetý manažer a ředitel Správy kolejí a menz Univerzity 
Palackého Josef Suchánek. Zároveň stále vyjednávají s potenci-
onálními partnery o společném postupu.

Starostové a  nezávislí získali při posledních krajských volbách 
v Olomouckém kraji téměř 10 % hlasů a 6 mandátů v krajském 
zastupitelstvu. Tento výsledek hodlají letos překonat.

„Krajské volby vnímáme jako vyšší formu voleb komunálních. 
Chceme se zaměřit na problémy, se kterými se potýkají naše 
obce a  města, ale kraj je moc neřeší. Jedná se zejména o  su-
cho, dopravní infrastrukturu, vylidňování a  chudobu některých 
regionů a další. Olomoucký kraj se v porovnání s ostatními kraji 
pravidelně ocitá na chvostu různých žebříčků kvality života. To 
chceme změnit,“ říká lídr kandidátky Josef Suchánek. 

Starostové i Piráti si odhlasovali společný postup a budou mít ty 
nejvyšší ambice. 

„Zkušenosti Starostů a nasazení Pirátů dle mého názoru můžou 
předznamenávat velkou šanci na vítězství v nadcházejících pod-
zimních volbách. Piráti i  STAN jsou si hodnotově a  programově 
velice blízcí i na celostátní úrovni. Považuji to i za jasný signál pro 
voliče, kteří na podzim nemusí složitě vybírat mezi dvěma blíz-
kými stranami, ale mohou volit tuto konstruktivní formu spolu-
práce ve prospěch Olomouckého kraje,” říká předseda STAN Vít 
Rakušan. 

V Olomouci s Piráty a Pepou v čele

Na únorovém sněmu zlínské organizace proběhlo představení 
témat pro krajské volby a  určení lídra kandidátky STAN v  kraj-
ských volbách. V části hlavních programových priorit se předsta-
vilo osm zástupců STAN se svou koncepcí a vizí, jakým směrem 
by se měl Zlínský kraj v letech 2020-2024 ubírat.

Témata ještě nejsou kompletní, nicméně již dnes lze vyčíst, že 
rezonovat bude především stav krajského zdravotnictví. „Lékaři, 
sestry a další zdravotnický personál jsou ti nejdůležitější lidé. Je 
potřeba jim vytvářet co nejlepší podmínky pro práci. A za součas-
né situace je nutné vytvářet kvalitní podmínky pro práci a život 
v regionu také pro zahraniční zaměstnance a  jejich rodiny,” pre-
zentoval téma zdravotnictví ve Zlínském kraji Miroslav Adámek, 
náměstek primátora ve Zlíně.

Dalším důležitým bodem byla volba lídra kandidátky STAN pro 
krajské volby. Ve volbě uspěl  Petr Gazdík, který byl nominován 
Zlínskou buňkou STAN. „V celostátní politice už nechci v budoucnu 
dál pokračovat. Práce na kraji mi osobně dává smysl. V těchto kraj-
ských volbách máme obrovský potenciál. Máme na to být jednou 
z třech nejúspěšnějších stran. Proto věřím, že povedu STAN do vo-
leb jako jednu ze stran, která může volby vyhrát,” řekl bezprostřed-
ně po svém zvolení čerstvý lídr do krajských voleb Petr Gazdík.

Zlínskou kandidátku povede k úspě-
chu místopředseda Petr Gazdík

V dalších krajích se nadále intenzivně vyjednává o modelu společ-
ného postupu s celostátními uskupeními či dlouhodobými lokální-
mi partnery, kteří mohou naše kandidátní listiny výrazně posílit. 
V jiných krajích se zase vytvářejí kvalitní kandidátní listiny, aby je-
jich obsazení přineslo co největší úspěch, nebo programové priori-
ty pro příští volební období.

V dalších krajích se vyjednává



DOPLŇOVACÍ VOLBY do Senátu 

JANA SYSLOVÁ – 
KANDIDÁTKA STAN 
DO SENÁTNÍCH  
VOLEB NA TEPLICKU

O uvolněné senátorské křeslo na Teplicku se bude za hnu-
tí STAN ucházet pod číslem 1 starostka Hrobčic Jana Syslo-
vá. Doplňovací volby se budou konat 27. a 28. března 2020.  
Podpořte ji sledováním na Facebooku: www.facebook.com/jana-
syslova.tp/.

„Před 12 lety jsem byla maminkou na mateřské, kterou štvalo, že 
na procházky s kočárkem mohu jen kolem rozbitého kostela, že 
nemáme takovou základní věc jako je dětské hřiště, lavička nebo 
odpadkový koš. Brzy jsem pochopila, že se v naší zapomenuté vís-
ce nic nestane samo. Dala jsem dohromady pár lidí, kterým život 
u nás v Mukově nebyl lhostejný. Začala jsem dávat věci do pořád-
ku i ten dávno zničený kostel, který jakoby nikomu nepatřil. Před 
10 lety jsem stála v čele kandidátky na radnici a politikem se stala 
vlastně náhodou. Od té doby pomáhám lidem: obnovuji původ-
ní návsi v devíti obcích spadajících pod Hrobčice, buduji naučné 
stezky, opravuji sakrální památky, ale i chodníky a silnice, dělám 
přechody pro chodce... V každé obci jsem vybudovala plácek pro 
děti na hraní, opravila nebo pomohla opravit 2 ohromné kostely, 
4 sochy, 4 boží muka, 2 kašny, 3 kamenné kříže, 3 dřevěné kříže, 
5 pomníků, 3 barokní brány a 2 schodiště. V Hrobčicích jsem vy-
mazlila mateřskou školku a dala jí novou úžasnou zahradu v pří-
rodním stylu s populární stezkou skřítka Hrobčíka… a tak se sna-
žím dělat Hrobčice a okolí co nejkrásnější.
Většina našich obcí Teplicka je postižena důlní činností, buď se na 
jejich území těží nebo na nich leží výsypka, jako u nás Hrobčicích. 
U nás leží Radovesická výsypka, která je největší výsypkou ve 
střední Evropě. Na místo živých obcí máme odtěžené obce, výsyp-
ky a prostředí zničené navázaným průmyslem. Stát má povinnost 
zde nastartovat nový růst. Potřebujeme kvalitní infrastrukturu 
a občanskou vybavenost. Nyní jsou k tomu nejlepší podmínky. 
Proto kandiduji do Senátu, nejen abych prosazovala jednoduš-
ší zákony, ale hlavně abych pomohla při rozvoji našeho regionu 
Teplicka.“

O co chce Jana Syslová v Senátu usilovat:
„Pracovat na zjednodušení státní správy a byrokracie, která je 
otravná ve všech oblastech života. Velkým problémem v našem 
kraji jsou exekuce. Více peněz pro sociálně nejslabší regiony podle 

jasných, měřitelných kritérií – počtu kilometrů silnic 2. a 3. třídy, 
počtu obyvatel a stupně strukturálního postižení kraje. Většina 
našich obcí Teplicka je postižena důlní činností, buď se na jejich 
území těží nebo na nich leží výsypka, jako u nás Hrobčicích. U nás 
leží Radovesická výsypka, která je největší výsypkou ve střed-
ní Evropě. Na místo živých obcí máme odtěžené obce, výsypky 
a prostředí zničené navázaným průmyslem. Stát má povinnost 
zde nastartovat nový růst. Potřebujeme kvalitní infrastrukturu 
a občanskou vybavenost.“

Co si myslí o Senátu?
„Podle mne je to pojistka demokracie, takový audit zákonů na-
vrhovaných a schválených vládnoucí koalicí. Bez horní komory 
parlamentu by si pár zvolených lidí po dobu 4 let mohla dělat co 
chce a přijímat a rušit jakýkoliv zákon. Což by mohlo lehce vyústit 
v totalitu, a to si nikdo z nás jistě nepřeje.“

Osobní motto:
Vše, co jsem ve svém životě měla možnost dělat, 

jsem dělala naplno.

JANA SYSLOVÁ

Datum a místo narození:  24. 1. 1974, Duchcov
Bydliště:  Mukov 33, Hrobčice
Rodinný stav:   vdaná, 2 děti ve věku 15 a 13 let
Kvalifikace/vzdělání:
1992 - Střední zemědělská škola v Žatci 
1993 - Obchodní akademie v Teplicích - pomaturitní studium

http://www.facebook.com/janasyslova.tp/
http://www.facebook.com/janasyslova.tp/
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POLOVIČNÍ ÚSPĚCH  
PRO DĚTI POSTIŽENÉ  
NESMYSLNOU ŠIKANOU

K tomuto návrhu jsem předložil i vlastní pozměňovací návrh, 
jehož cílem bylo zrušit nesmyslnou šikanu dětí. Podle součas-
ného znění zákona je dětem do 15 let znemožněno zúčastnit se 
školy v přírodě nebo zotavovací akce, která je delší než 5 dnů 

a které se účastní více než 29 osob, pokud nejsou plně očková-
ny. Paradoxně tak dochází k situacím, kdy žáci prožívají se svým 
kolektivem celý rok, ale na školu v přírodě nebo tábor jet nemo-
hou. Toto omezení není podložené zdravotními důvody, jedná 
se pouze o další ze sankcí, jak mi potvrdil i samotný náměstek 
ministra zdravotnictví Prymula. Při zachování ostatních sank-
cí a povinného očkování jsem navrhoval nesmyslné a škodlivé 
omezení ze zákona vypustit. Účast na školách v přírodě nebo 
zotavovacích akcích má jednoznačně příznivý dopad na zdraví 
i sociální začlenění dítěte. 

Tím nijak nezpochybňuji povinné očkování. Ani ostatní sankce. 
Ani to, že tak jako stát nese odpovědnost za negativní důsledky 
očkování, i rodiče musí nést odpovědnost. Hlavním principem 
ale je, že nemá smysl děti bezdůvodně trestat. Nakonec se poda-
řilo zrušit toto omezení alespoň pro školy v přírodě. Tak třeba 
příště se povede odstranit i tuto zbytečnou sankci.

Jan Farský,
předseda poslaneckého klubu

Čeká nás další schůze Poslanecké 
sněmovny, rád bych se ale ještě před ní 
vrátil k té minulé, kde se projednával zákon 
o ochraně veřejného zdraví, v rámci kterého 
se řešilo i očkování.

„Nezpochybňuji povinné očkování, 
ale účast na školách v přírodě nebo 

zotavovacích akcích má
jednoznačně příznivý dopad na zdraví 

i sociální začlenění dítěte.“

V mimořádné volbě do funkce předsedy Senátu
PČR klub Starostů a nezávislých jednomyslně navrhl 
prvního místopředsedu Senátu Jiřího Růžičku. 
A to z pozice největšího klubu i proto, že Jiří Růžička splňuje 
naše představy nestranného i nadstranického předsedy. 
V tajné volbě zvítězil protikandidát Miloš Vystrčil z ODS. 
Senátorky a senátoři z Klubu Starostů a nezávislých 
akceptují tuto volbu a věří, že nový předseda bude řídit Senát 
demokraticky a se vší důstojností.

Petr Holeček
Předseda senátorského 

klubu Starostové a nezávislí 
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VÍCE PENĚZ PRO 
ŠKOLY A ŠKOLKY
Házení hrachu na zeď? Možná, ale nedělat nic, to také není řešení. 
Premiéru Babišovi jsme dnes za doprovodu řady středočeských sta-
rostů spolu s Petrem Boreckým, starostou Úval, předali otevřený do-
pis, ve kterém ho vyzýváme k posílení dotačních titulů na minister-
stvech financí a školství, díky kterým by bylo možné rozšířit školní 
kapacity. Alokace těch dotačních titulů je totiž nedostatečná a vláda 
to zatím bohužel úspěšně přehlížela. 

Spolu s otevřeným dopisem jsme předali přehled projektů, které 
jsme shromáždili přímo od obcí (pracovně mu říkáme „Věřin in-
vestiční plán pro školy“). Výsledek? Premiér si materiály prostuduje 
a vyhodnotí. Při nejbližších interpelacích se budu ptát, k jakému zá-
věru dospěl. Protože v zemi, kde děti nemají možnost vzdělávat se 
v dostupných, kvalitních a dostatečně velkých školách, líp nebude...

Věra Kovářová,
poslankyně

Problém, který patří v naší zemi mezi známá a palčivá témata a se kterým se jen těžko bojuje. 
A současná novela zákona o potravinách situaci rozhodně nezlepší. Proč? Protože ministerstvo 
zemědělství chce za produkty dvojí kvality trestat prodejce, a ne samotné výrobce.
Co to tedy znamená? Že obchody, které v dobré víře přijímají potraviny do prodeje, budou 
pokutovány, pokud se mezi jejich zbožím objeví produkt s jiným složením, než je tomu v jiném státě 
EU. Sankce za případnou dvojí kvalitu se může vyšplhat až do 50 milionů korun. 
Ano, tušíte správně, „díky“ této novele bude trpět zase venkov. Protože kdyby dostal malý 
prodejce pokutu „pouhých“ 100 000 K
 za jediný výrobek dvojí kvality, i ta pro něj může být likvidační. Navíc se provozovatelé malých 
obchodů nemají proti výrobcům jak bránit. Pokud chceme zlepšit životní situaci na venkově 
a v menších městech, házení klacků pod nohy místním podnikatelům rozhodně není tou správnou 
cestou.

Jana Krutáková, poslankyně

Dvojí kvalita potravin 

Problém s médii veřejné služby a otázka, která se teď dost často skloňuje, spočívá v tom, že 
ten tábor lidí, kteří fake news aktivně šíří, aktivně přijímají, hlásí se k nim, vyčítá České televizi 
a Českému rozhlasu, že jejich alternativní pravdy nešíří taky. Odvolávají se přitom na zákon o ČT 
a ČRo, který říká, že tato média mají šířit pluralitní obsah, který bude odrážet různost kulturních, 
společenských a dalších názorů. Jenže už nedodávají, že stejný zákon o ČT a ČRo říká důležitou 
věc – že média veřejné služby mají šířit objektivní ověřené zprávy. A to ty fake news rozhodně 
nejsou. 
Proto je velký problém, když do kontrolních orgánů těchto médií chodí lidé, kteří se k potřebě 
šíření alternativních pravd hlásí, kteří na těchto dezinformačních webech publikují, mají k nim 
velice blízko, zpochybňují smysl a existenci média veřejné služby, zpochybňují jeho poslání: šířit 
objektivní a ověřené zprávy.

David Smoljak, senátor

Objektivní zpravodajství vs. fake news



STAN v Senátu

SKUTEČNĚ  
POTŘEBUJEME  
ZÁKON O LOBBINGU? 
ANEB PROČ NEMŮŽE  
A NEBUDE FUNGOVAT
Návrh zákona o lobbingu je plný koncepčních i formálně právních 
chyb, ať už záměrných nebo z přehlédnutí. Podle textu návrhu 
zákona soudě, nebude to právní předpis funkční a už vůbec ne 
předpis efektivní. Základním nedostatkem návrhu zákona je samo 
klíčové přesvědčení jeho autorů, že o uskutečněném lobbingovém 
jednání budou všichni jeho účastníci v předepsaných lhůtách in-
formovat příslušný státní orgán. Obecná společenská, politická 
a psychologická zkušenost hovoří ale jasně a jednoznačně: o sku-
tečně významném lobbingu se příslušný státní orgán a veřejnost 
přes stanovenou povinnost zpravidla vůbec nedozví, a to prostě 
proto, že je to výhodné jak pro lobbistu, tak pro lobbovaného.
Vláda předložila k pro jednání v Parlamentu návrh zákona o lob-
bingu. Aktuálně se nachází v Poslanecké sněmovně a tento tisk 
má číslo 565. Zákon o lobbingu tak, jak je navržen, ukládá jak 
lobbovanému, tak lobbistovi povinnost provést záznam o společ-
né komunikaci s tím, že pak bude Úřad pro dohled nad hospo-
dařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) 
posuzovat, zda se záznamy obou stran komunikace shodují.
Je zjevné, že neprovede-li záznam po dohodě ani jedna ze stran 
lobbingu, bude dokazování takového kontaktu velmi obtížné, re-
spektive prakticky vyloučené. Stejně jako u korupce. Není těžké 
si představit tento zákon v praxi. Úřad se zahltí „hlášeními“ o ba-
gatelních setkáních a informace o skutečně významných lobbi-
stických akcích bude možné získat – stejně jako u korupce – jen 
z tajných odposlechů, z případných provokací a z různě motivo-
vaných udání informovanými osobami.
Problematických pasáží má návrh zákona o lobbingu více než 
dost. Už jen samotná definice lobbingu je více než diskutabilní. 
Návrh totiž uvádí, že lobbingem je „soustavná činnost spočíva-
jící v komunikaci“. Ad hoc komunikace lobbisty a lobbovaného 
tedy pojmově není soustavnou činností, a proto ani nemůže být 
lobbingem, i kdyby obsahem komunikace bylo právě významné 
ovlivnění lobbovaného.

Navíc – jak si všímá i důvodová zpráva: „Z pozitivní definice 
lobbování jasně vyplývá, že veřejné kontrole je podrobena ko-
munikace s veřejnými funkcionáři týkající se veřejných, nikoli 
soukromých záležitostí.“ Jistě nebude překvapením, že většina 
nehlášených kontaktů lobbistů a lobbovaných, podle mínění 
účastníků kontaktů, se bude týkat jen jejich soukromých záleži-
tostí, a o těch není třeba provést veřejný záznam. Opět jsme u do-
kazování a koncepční a věcné slabosti návrhu zákona.
Ukázkou naprosté odtrženosti návrhu zákona o lobbingu od reál-
ného světa je pak třeba §2 odst. 2.
„Za lobbování podle tohoto zákona se nepovažuje:
c) komunikace v politických stranách a politických hnutích, …
g) komunikace s orgánem nebo představitelem cizího státu nebo 
mezinárodní organizace;“
Pokud si to shrneme – stačí komunikovat v rámci politické stra-
ny nebo hnutí (zákon nic neříká, že to musí být mezi členy stran 
nebo hnutí) a zákon o lobbingu je vyřazen ze hry.
Ještě bizarnější je (ze zákona nelobbistická) komunikace s meziná-
rodní organizací. Zákon neříká (a asi ví proč), zda musí jít o organi-
zaci tvořenou státy (tedy tzv. mezivládní organizaci), nebo zda sem 
patří i mezinárodní nevládní (často údajně neziskové) organizace, 
a hlavně proč vadí lobbing domácí a zahraniční nikoli.
Samostatnou kapitolou je pak výčet lobbovaných. Chybí tam 
např. prezident republiky. Přihlédneme-li například k ustanove-
ní ústavního článku 62, pak je zcela jistě i u činnosti prezidenta 
možné shledat pravomoci, které jsou nebo mohly by být pro lob-
bisty velmi zajímavé.
Návrh zákona o lobbingu je podle mého názoru jen dalším zaple-
velením českého právní řádu ve jménu svatého boje za transpa-
rentnost. Zákon o lobbingu tak, jak je navržen, prostě fungovat 
nemůže a nebude. Vždy jej bude možné relativně snadno a bez 
velkého rizika obejít, neboť některé „bypassy“ jsou v zákonu zce-
la zřetelně navržené tak, aby byly využívány.

Zděněk Hraba,
člen Ústavně-právního výboru Senátu

„Problematických pasáží má návrh zákona 
o lobbingu více než dost. Už jen samotná definice 
lobbingu je více než diskutabilní. Návrh totiž uvádí, 

že lobbingem je „soustavná činnost spočívající 
v komunikaci“.
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MŽP PŘIPRAVILO  
K BUDOUCÍMU  
ZACHÁZENÍ S ODPADY  
LEGISLATIVNÍ SMAŽENICI, 
KTEROU SE OTRÁVÍME

Česká republika se spolu s ostatními členskými státy EU zavázala, 
že k roku 2035 bude recyklovat (nikoli jen třídit!) minimálně 65 % 
veškerého komunálního odpadu (a to s postupným plněním v roce 
2025 – 55 %, v roce 2030 – 60 %). Balíček k oběhovému hospodář-
ství, který obsahuje tyto cíle, zveřejnila Evropská komise již v roce 
2015. V roce 2018 vešel obsah v platnost. 
MŽP tak mělo dlouhé roky na to, aby připravilo domácí legislativu, 
která tyto závazky uvede do praxe. A roky veškerá upozorňování 
odbývalo MŽP poukazováním na nově připravovanou legislativu. 
Místo srozumitelného zákona však z MŽP vypadl neuvěřitelně ne-
stravitelný guláš 4 zákonů na cca 650 stranách, a to bez dalších sto-
vek stránek prováděcích předpisů. Nejen rozsah této navrhované 
odpadové novely je naprosto neúměrný. Pro široký okruh povin-
ných osob – uživateli zákona bude široké spektrum subjektů jak 
ze sféry komunální (obce a města), tak ze sféry průmyslu a služeb 
– je tato legislativa zcela nesrozumitelná a nepřehledná. Návrh této 
nové odpadové legislativy je více než 2,5 krát obsáhlejší než stávají-
cí právní úprava. A není to způsobeno množstvím ustanovení z EU, 
je to opět jen nezkrotná česká byrokracie. Mimo jiné se zde nabízí 
paralela s komplikovaným stavebním zákonem, jehož důsledkem 
je dlouhodobý negativní dopad na možnost výstavby (kvůli tomu 
u nás máme jedny z nejdelších a nesložitějších schvalovacích pro-
cesů staveb na světě). Již v předběžném připomínkovém řízení 
zástupci svazů, asociací zaměstnavatelů, obcí a měst poukazovali 
na nesmírnou komplikovanost novely a zcela absentující podporu 
recyklace. Legislativní rada vlády novelu ještě v září vrátila MŽP 
celou k přepracování, včetně doplnění analýzy dopadů, s tím, že 
potřeba úprav je tak rozsáhlá a zákony obsahují takovou sumu 
nesrovnalosti, že si přepracování vyžádá významnou časovou 
dotaci. O měsíc později otočila o 180 stupňů a balíček ke schválení 
navzdory všem výhradám a nedostatkům doporučila. V prosinci 
vláda poslala tento „balíček“ do poslanecké sněmovny, která jej za-
číná projednávat. (Časté: zmatlat něco a rozvrtaný obsáhlý materi-
ál poslat do poslanecké sněmovny…, která to při nejlepší vůli mezi 
300 dalšími zákony nemůže dát dohromady). 
Tím hlavním problémem novely přesto není ani tak její kritizova-
ná obsáhlost, nesrozumitelnost a nepřehlednost, jako spíše to, že 
v ní chybějí reálné nástroje na podporu skutečné recyklace. V ná-
vrhu není vůbec nic, čím by reálně své závazky Česká republika 
mohla naplnit. Spíše naopak. Tato legislativa má potenciál způso-
bit zhroucení celého stávajícího už tak nefunkčního systému odpa-
dového hospodářství v Česku jako domečku z karet. 

Proč je to tak velký problém? 
Nejprve si řekněme, jaká je situace nyní. MŽP se neustále a dlouhá 
léta chlubí tím, jak je Česká republika na evropské špičce v třídění 
odpadů. Ale nikdy k tomu nedodává to b), že třídění není recyklace. 
Že tříděním to nekončí, ale začíná. Že končit by to mělo až reálným 
využitím, produktem z recyklátů, zpracovaným recyklačním prů-
myslem a uplatnitelným na trhu. A tady je na tom Česká republika 
hůř než špatně. Jako „zrecyklované“ nyní vykazujeme i plasty, kte-
ré jsme ještě před pár lety vozili do Číny, dnes do Malajsie a dalších 
zemí jihovýchodní Asie, kam je ještě možné naše odpady vyvážet, 
a kde naše „zrecyklované“ plasty končí v mořích nebo hoří na čer-
ných skládkách. Jako „zrecyklované“ vykazujeme v případě obalů 
také veškeré plasty ze žlutých kontejnerů předaných na třídičku. 
To je čisté zlo a předstírání. Ze všech obyvateli a firmami vytří-
děných plastů jdou na recyklaci v podstatě jen PET lahve, které 
se vyzobávají na třídících linkách. Co zbyde, tedy veškeré ostatní 
plasty mimo PET lahví, skončí na skládce či ve spalovně. Odhadu-
je se, že se to týká až 80 % všech vytříděných plastů (ve spalovně 
končí v lepším případě – spalovny pro vysokou výhřevnost o samo-
statné plasty totiž moc nestojí. Dokonce se to dělá tak, že se vytří-
děné plasty znovu zpětně zatřiďují do komunálního odpadu, aby 
to lépe/ideálně hořelo!). V důsledku pak z ekologického hlediska je 
tedy dlouhou dobu v zásadě jedno, jestli se plastový odpad odhodí 
rovnou do černé popelnice spolu s komunálním odpadem, nebo 
se vytřídí a hodí do kontejneru žlutého. Stejně skončí ten plast tak 
jako tak nakonec na skládce. Ekonomicky je to dokonce mrhání 
prostředky, vyšlo by mnohem levněji, kdyby plast šel na skládku či 
spalovnu rovnou z černého kontejneru. Z lidí a třídění si tady MŽP 
tak akorát mnoho let dělají legraci. 
Současný trh je přecpaný vytříděným odpadem, o který u nás ani 
ve světě nikdo moc nestojí. Svozové firmy ještě za fungování Číny 

Zbyněk Linhart,
senátor
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dostávaly od zpracovatelů a obchodníků s druhotnými surovina-
mi za jednu tunu vytříděného plastu až 3 000 korun. Dnes je situ-
ace zcela opačná. Poptávka po vytříděném plastu je téměř nulová. 
Aby se udal vytříděný plast z obecních žlutých kontejnerů, musí 
se 3 000 korun za tunu zaplatit tomu, kdo je vůbec ještě schopný 
a ochotný s plasty nějak (?) dále za tuto cenu pracovat – jak, to je již 
otázka druhá, viz výše, prostě to nakonec jde na skládku nebo se 
hledá „odbyt“ v Asii. Trochu podobné to je už i s papírem. I touto ko-
moditou je trh přesycený, ani po vytříděném papíru není žádná po-
ptávka, zase naopak. A co se pak děje s tím vytříděným papírem? 
To samé co s plastem. Skončí na skládce, spalovně nebo někde v ci-
zině. Obce tedy již dnes neplatí jen za ukládání komunálních od-
padů na skládkách a za odvážení odpadů do spaloven, obce musí 
platit i za zajištění odbytu vytříděného odpadu, který jim obyvate-
lé vytřídí do separovaných kontejnerů. A paradoxní je, že čím více 
odpadu obyvatelé vytřídí, tím více musí za jeho odbyt obce platit. 
Pro obce, které nemají vlastní skládky, odpady nejsou žádný byz-
nys, jak se snaží někteří namluvit, naopak, je to černá můra.
Takže už min. dva roky jsme v situaci, kdy jsou na trhu obrovské 
přebytky druhotných surovin všeho druhu, pro které není uplatně-
ní. Žádná rozumná a odpovídající recyklace neprobíhá, nebo jen ve 
velmi omezeném množství. Ekonomicky se to nevyplatí, recyklát je 
na vstupu dražší a není tak bez podpory státu konkurenceschopný. 
Trh s druhotnými surovinami proto kolabuje a vytříděné odpady 
místo v recyklačním průmyslu končí na skládce v Čechách nebo tře-
ba v Malajsii. A do toho už nyní těžko udržitelného stavu vstoupí teď 
MŽP s novelou, kterou chce donutit obce, aby pod hrozbou sankcí 
začaly ještě více třídit (obce budou muset splnit nastavený cíl pro 
oddělené soustřeďování recyklovatelných složek až na 65 % resp. 
70 %), aniž by ale současně přišla systematická dlouhodobě účinná 
podpora pro zajištění recyklace tohoto stále se zvyšujícího množství 
vytříděných odpadů. Vedle toho se bude moci skládkovat jen 10 % 

komunálního odpadu, kde MŽP navíc zvyšuje skládkovací poplatek 
z 500 Kč/tunu dnes na 1850 Kč/tunu v roce 2029. Ale bez souběžné 
podpory recyklace typu daňové zvýhodnění recyklovaných výrob-
ků a recyklátů například cestou DPH; snížením zdanění práce v re-
cyklačním průmyslu nebo závazkem, aby se ve veřejných zakáz-
kách více podporovaly recyklované výrobky apod. MŽP pouze ještě 
více ztíží pozici měst a obcí. A jen prohloubí mnohaleté předstírání. 

Co asi tak nastane? 
Zvýšený skládkovací poplatek recyklaci samozřejmě nijak nepod-
poří, nejspíše však opravdu odkloní odpady od skládek. Ale kam 
je odkloní? Na skládky černé? Do spaloven? Nezapomeňme, že 
do spaloven budeme moci směřovat jen 35 % odpadů, když jsme 
se zavázali k 65% recyklaci (zjednodušeně). Obce tak i nadále na 
jedné straně budou nuceny zvyšovat vytříděnost komunálního od-
padu, na druhé nebudou mít pro tyto nově vytříděné odpady žád-
né uplatnění, ani nadále nic poptávku po navýšení recyklace sti-
mulovat nebude a do spaloven jej taky nebudou moci směřovat. Co 
tedy budou obce dělat s tím zvyšujícím se množstvím vytříděného 
odpadu, který nikdo nebude chtít recyklovat a který bude nepro-
dejný? A co s tím bude dělat stát, když se k 65% recyklaci zavázal? 
Balíček nové odpadové legislativy má tak nejen mizivý potenciál vy-
řešit problém uplatnění druhotných surovin, nejen nemůže dovést 
Českou republiku ke splnění výše uvedených závazků, on opravdu 
může způsobit kolaps českého systému nakládání s odpady. A vše jen 
přehodí alibisticky na obce! A hlavně zdokonaluje administrativu. 
Co ale dělat, když těm, kdo jsou za celý systém, jeho nastavení a vy-
tvoření legislativy, sledování, kontrolování a další náležitosti odpo-
vědní, stačí dlouhé roky jen předstírat, jak jsme nejlepší ve třídění 
a vše je super! 
Poslanci a už vůbec ne senátoři v tak složitě sestaveném systému 
těžko něco zásadního upraví.

Pokud chceme mít příjmy do státního rozpočtu stabilní, měli bychom začít uvažovat o změně 
daňového systému. Pro stát by bylo vhodnější postavit státní rozpočet na stabilních daních, jejichž 
výnos není zcela závislý na ekonomickém vývoji (i když zcela se od toho neoprostíme). Dá se tak 
učinit např. pomocí majetkových daní. V ČR existují regionální rozdíly a ty jsou mj. tvořeny i rozdíly 
v majetkových poměrech. Majetkové poměry přitom rozdělují lidi do tříd (nižší třída, střední třída 
a vyšší třída) a přímo ovlivňují život lidí v nich. Lidé jsou k určitému typu života odsouzeni i tím, v jaké 
skupině se narodí, neboť od toho se odvíjí i jejich příležitosti. Tím vznikají další externality v podobě 
přístupu a možnosti ke vzdělání, ovlivňují zdravotní a sociální poměry skupin i budoucí držbu majetku 
a příjmů ze zaměstnání. Dle mého názoru je třeba učinit změny především u nízkopříjmových 
obyvatel, kteří jsou v současné době nejen nespokojeni s politickým vývojem právě z důvodu, že 
jim nic nepřináší, ale jsou nespokojeni s tím, že se ze své pasti nemohou dostat a nemají tak výhled 
lepších zítřků. Žijí sice v demokratickém uskupení, ale to jim nic nepřináší. Takoví lidé jsou pak velmi 
citliví k jakékoliv pozitivní změně v podobě zvyšování minimální mzdy či přidávání důchodu. Jsou to 
především voliči ANO, kterým současné nastavení a občasné přilepšení vyhovuje. Středně příjmové 
obyvatelstvo jsou často naši voliči, a tak není třeba ani politicky ani daňově příliš zasahovat do této 
střední třídy. Pokud se daňově zasáhne (např. zrušením některých odčitatelných položek), bude 
vhodné ulevit jinde – zjednodušením byrokracie např. v podobě snadnosti odevzdání daňových 
přiznání, elektronizaci či podporou podnikání (jednoduché daně, neboť v této třídě se vyskytuje 
nejvyšší počet OSVČ). Vyšší třída je naopak v současné době rovnou daní zvýhodňována, a tak by 
bylo vhodné vyhodnotit a případně upravit solidární daň.
Nemyslím si, že by nutně muselo docházet k velké reformě daní, která by byla politicky velmi těžko 
průchozí a rozhodně by znamenala běh na dlouhou trať. Naopak si myslím, že cílenými změnami, 
které by musely být detailně propočítány, by mohlo dojít buď k neutrálnímu dopadu na státní 
rozpočet, nebo mírně pozitivnímu, přičemž by se výrazně pomohlo nižší třídě, kterou je třeba dostat 
do nižší střední třídy a mezi kterou je velký volební potenciál.

Český daňový systém vyžaduje změny

Michaela Matoušková, 
expertka hnutí STAN 
v oblasti daňové politiky



ROZHOVOR z komunální politiky

ROZHOVOR 
SE STAROSTKOU 
IVANOU ZELENKOVOU
Ivana Zelenková, která je členkou krajského výboru STAN v Ji-
hočeském kraji, je již desátým rokem starostkou obce Čejetice na 
Strakonicku. Téměř tisícová obec zvítězila v celostátním kole sou-
těže Vesnice roku 2017 v kategorii Oranžová stuha. Ocenění získa-
la zejména za výjimečnou vzájemnou spolupráci místních země-
dělských podniků a soukromých zemědělců, za jejich velmi úzké 
propojení s obcí. Komisi zaujala promyšlená údržba krajiny, úcta 
k historii a předkům, uvědomění si kořenů a udržování tradičních 
zvyků Selské jízdy a staročeské Konopické (oslava sklizně lnu a ko-
nopí). V uplynulém roce pak obdržela Zlatou stuhu za titul Vesni-
ce roku Jihočeského kraje a v našem rozhovoru se podělí o to, co 
znamená v současné době kvalitně spravovat menší obec a jak je 
to náročné.

Jaké je to být v dnešní době starostou menší obce?
Práce starostky, kterou vykonávám již třetí volební období, je pro 
mě posláním, nikoliv povinností, a přináší mi radost.  Neříkám, že 
být starostkou menší obce je vždy jednoduché, ale alespoň u mne 
převažuje radost z odvedené práce, z viditelných výsledků této 
práce.  Vyplatí se rozvíjet mezi lidmi porozumění, spoluvytvářet 
dobré mezilidské vztahy a věnovat pozornost všem generacím. To 
je ta na první pohled neviditelná práce starosty. Ta viditelná se pre-
zentuje snáze, je to upravená obec, fungující infrastruktura, rozví-
jející se turistika, četné společenské akce. Někdy z toho má starosta 
prostě „hlavu jako starosta“ a je třeba mít kolem sebe také dobrý 
tým, protože sám starosta všechno zajistit nemůže.

Jak by měl zodpovědný starosta k obci přistupovat?
Dalo by se jednoduše říci zodpovědně, ale co je za tím? Především 
musí mít starosta ke své obci vztah, ideální je, pokud ho k ní váží i ro-
dové kořeny, z obce pochází, žili v ní jeho předci a je to jeho rodiště 
nebo alespoň místo spjaté s jeho dětstvím a mládím. Ke všemu, na 
čem nám záleží, se chováme jinak než k tomu, na čem nám nezáleží.  
Starostovi by mělo na obci záležet. Na jejím stavebním rozvoji, na 
jejím vzhledu, na poskytovaných službách. Na finanční situaci obce 
a na jejím celkovém rozvoji tak, aby byl finančně únosný a nezatížil 
neúnosnými dluhy další generace, potažmo další samosprávu. 

Jaké jsou největší nástrahy, se kterými se musí vypořádat?
Starosta se určitě musí vypořádat s lecčím, ale především s admini-
strativní náročností svého úřadu. Počet vyžadovaných stanovisek, 
potvrzení, vyjádření, dotazníků a podobných administrativních 
záležitostí totiž stále roste. Také se musí vypořádat s rostoucí le-
gislativní náročností, zákony, nařízení, vyhlášky a jejich neustálé 
změny vyžadují ustavičnou pozornost. Starosta musí být schopen 
spolupráce s ostatními, musí si vytvořit sehraný tým spolupracov-
níků, nemůže být „sám voják v poli.“  A další věc, se kterou asi ne-
bojují jen starostové, ale každý, kdo se při své práci setkává s lidmi, 
je to, že se nám nějak celospolečensky vytrácí z veřejného života 
slušnost. Já přesto razím heslo, že se slušností se nejdál dojde.  

Pociťujete podporu ze strany státu pro obce a města, nebo spíše 
házení klacků pod nohy?
Malá obec je posledním článkem státní správy. Na malé obci si musí 
vystačit starosta s minimálním týmem spolupracovníků. U nás 
konkrétně fungujeme na úřadě ve 3 lidech, starostka, účetní a ad-
ministrativní pracovnice, a naše obec má 5 částí a cca 920 obyvatel. 
A v tomto složení musí úřad malé obce zvládnout zajišťovat chod 
obce – věnovat se rozvoji kulturního života v obci, správě hřbito-
vů, MŠ, péči o obecní lesy, stavebním akcím, obce jsou kompetent-
ním orgánem při kácení dřevin mimo les, vydávají svůj zpravodaj, 
kalendáře, upomínkové publikace, spolupracují se spolky, zřizují 
hasičské jednotky atd. Další vyšší správní články a samosprávné 
celky vyššího typu mají na obdobnou činnost mnohem bohatší, 
někdy až přebujelé personální zázemí. Náročné jsou také procesy 
žádostí o dotace, jejich vyúčtování a dokládání. Na obce se valí lec-
kdy nadbytečná administrativa – nesmyslné dotazníky, nadmíra 
statistických výkazů, každá záležitost, zejména stavebního rázu, 
vyžaduje spoustu stanovisek, razítek a potvrzení. Něco z toho jsou 
jednoznačně klacky pod nohy starostů. 

Co by měl stát v přístupu změnit?
Určitě systém přerozdělování finančních prostředků a systém 
žádostí o dotace. Pokud jde o finance, uvítala bych přidělování fi-
nančních prostředků přímo obcím. Obce ví nejlépe, na co finanční 
prostředky potřebují a do čeho je chtějí prioritně vložit, na rozho-
dování o těchto záležitostech mají obecní zastupitelstvo.
Systém dotací je v současnosti rozmělněný na nízké částky a mezi 
celou řadu poskytovatelů. Administrativní proces podání žádosti 
o dotaci v řádech tisíců korun je stejně náročný jako žádost o dotaci 
na částky v řádu statisíců a milionů. Administrace dotací je vůbec 
tak náročná, že si obce na zpracování dotací často najímají odbor-
né firmy. Je zcela zřejmé, že pokud by se snížila složitost dotační 
agendy tak, aby si ji většina obcí mohla zvládnout sama, a pokud 
by se snížil počet mezičlánků do tohoto procesu zapojených, došlo 
by k nemalým úsporám finančních prostředků, které by se mohly 
věnovat na rozvoj obcí.

Ivana Zelenková
starostka



ÚSPĚCHY a ocenění

MÁME STAROSTKU 
ROKU 2019!

Kdo je Michaela Opltová?
Michaela Opltová je dlouholetou aktivní členkou Starostů a nezá-
vislých a krajského výboru STAN v Plzeňském kraji. Již třetí volební 
období je starostkou obce Kozolupy, kde pravidelně vítězí se svým 
uskupením S. K. Kozolupy. V krajských volbách v roce 2016 kan-
didovala jako nestraník za STAN na kandidátce subjektu „Staros-
tové a Patrioti s podporou Svobodných a Soukromníků“ do Zastu-
pitelstva Plzeňského kraje. Ve volbách do Poslanecké sněmovny 
PČR v roce 2017 byla lídryní kandidátky STAN v Plzeňském kraji 
a ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019 kandidova-
la jako členka hnutí STAN na 18. místě v koaličním subjektu Spojen-
ci pro Evropu a získala více než 1700 preferenčních hlasů.

Michaele je 34 let, vystudovala vysokou školu v oboru regionální 
studia a mezinárodní obchod. Angažuje se jako členka Komory 
obcí Svazu měst a obcí ČR; předsedkyně Mikroregionu Touškovsko; 
předsedkyně DSO – Čistírna – zájmové sdružení obcí Město Touš-
kov, Kozolupy, Bdeněves; místopředsedkyně MAS Radbuza a člen-
ka Občanského sdružení Soubor Kreténů Kozolupy.

Ve volném čase se věnuje cyklistice, tenisu, tanci, sjezdovým a bě-
žeckým lyžím, in-line bruslím, motoristickým sportům a jízdě na 
motorce. Jejím velkým koníčkem je jídlo. 

Obec Kozolupy
Kozolupy jsou obcí na sever od Plzně, ve které žije přibližně 1 100 
obyvatel. Nejstarší záznam o Kozolupech je v latinské listině Kláš-
tera kladrubského z r. 1186. V ní se praví, že Bředslav z Kozolup 
daroval klášteru část své půdy. Hlavní obživu lidem poskytovalo 
zemědělství. Kladrubský klášter postupně chudl a většina půdy 
v době pohusitské už patřila pánům světským. Začátkem 17. stole-
tí získávají statky majetní měšťané plzeňští, kteří zdejší úrodnou 
půdu využívají hlavně k pěstování ječmene pro pivovarský slad. 
30letá válka zpustošila obec a její nové osidlování provádějí zčásti 
čeští, zčásti němečtí sedláci. Obec získávají do svého panství po-
stupně rytíř Jan Strachovský ze Strachova a šlechtický rod Schirn-
bigů, za jehož panství se obec zcela poněmčila. 

V 19. století pak až do 1. světové války patřily Kozolupy hrabatům 
ze Schonbornů. Školský, náboženský a kulturní život probíhal 
v kostele a faře, které však byly v 30leté válce zpustošeny a po více 
než 100 let opuštěny. Teprve v letech 1777 až 1782 byl postaven nový 
farní kostel sv. Štěpána v nádherném barokním slohu. Druhá pol. 
19. století znamenala doplňování zemědělské obce o dělnickou tří-
du. Příslušníci zemědělských rodin nacházeli zaměstnání v uhel-
ných dolech v Nýřanech a české osidlování přinesla i nově vybudo-
vaná železnice. Vznikl zde i český průmyslový podnik na výrobu 
bronzových barev. Vznikla zde i česká vlastenecká organizace Ná-
rodní jednota pošumavská, která umožnila osídlení obce českým 
lidem. Po 2. světové válce je německé obyvatelstvo odsunuto a obec 
se nově osidluje a počešťuje.

Michaela Opltová,
starostka Kozolupy

Michaela Opltová, starostka obce Kozolupy 
v Plzeňském kraji, zvítězila v hlasování na 
webu Celostátního informačního portálu 
CZREGION.CZ  a obsadila 1. místo v kategorii 
Starosta Čech a Moravy 2019.

„Michaela Opltová je dlouholetou aktivní 
členkou Starostů a nezávislých a krajského 

výboru STAN v Plzeňském kraji. Již třetí 
volební období je starostkou obce Kozolupy, 

kde pravidelně vítězí se svým uskupením  
S. K. Kozolupy.“



Podle současného znění zákona je dětem do 15 let znemož-
něno zúčastnit se školy v přírodě nebo zotavovací akce, která 
je delší než 5 dnů a které se účastní více než 29 osob, pokud 
nejsou plně očkovány.

Paradoxně tak dochází k situacím, kdy žáci prožívají se svým 
kolektivem celý rok, ale na školu v přírodě nebo tábor jet 
nemohou. Toto omezení není podložené zdravotními důvody, 
jedná se pouze o další ze sankcí. 

Při zachování ostatních sankcí a povinného očkování navrhuje 
Jan Farský toto nesmyslné a škodlivé omezení ze zákona vy-
pustit. Účast na školách v přírodě nebo zotavovacích akcích 
má jednoznačně příznivý dopad na zdraví i sociální začlenění 
jednotlivce. Bezdůvodně děti trestat nedává smysl.

Europoslanec STAN Stanislav Polčák prosadil v Evropském 
parlamentu svůj návrh, aby ve členských státech došlo ke 
sjednocení pravidel pro registraci a identifikaci psů a koček 
a k zavedení propojených elektronických registrů domácích 
zvířat.

Pašerákům se tak výrazně ztíží možnost, aby třeba štěňata 
odchovaná v množírnách ve státech s volnějšími chovatel-
skými normami ilegálně převáželi tisíce kilometrů do jiných 
zemí s vidinou zisku a falšovali údaje o jejich původu.

STARÁME SE

ÚNOR 2020

ZRUŠÍME ZBYTEČNOU  
ŠIKANU DĚTÍ

SKONCUJEME S ČERNÝM 
TRHEM SE ZVÍŘATY NAPŘÍČ 
EVROPOU

POSKYTLI JSME POMOC 
LIDEM Z REGIONU 
POSTIŽENÉHO KORONAVIREM

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA WWW.STARAME.SE

POMÁHÁME OBCÍM 
SEHNAT PENÍZE NA ZVÝŠENÍ 
KAPACITY MATEŘSKÝCH 
A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Poslankyně Věra Kovářová za doprovodu řady středočes-
kých starostů předala premiéru Andreji Babišovi otevřený 
dopis, ve kterém ho vyzýváme k posílení dotačních titulů na 
ministerstvech financí a školství, díky kterým by bylo možné 
rozšířit školní kapacity.

Alokace těch dotačních titulů je totiž nedostatečná a vláda to 
zatím bohužel úspěšně přehlížela. Spolu s otevřeným dopisem 
jsme předali přehled projektů, které jsme shromáždili přímo 
od obcí. Při nejbližších interpelacích se pak premiéra budeme 
ptát, k jakému závěru dospěl a zda nalezne pro mateřské a zá-
kladní školy v dotčených obcích finanční prostředky. Protože 
v zemi, kde děti nemají možnost vzdělávat se v dostupných, 
kvalitních a dostatečně velkých školách, líp nebude.

Třebíčská radnice obdržela žádost z partnerského města Yi-
chang o materiální pomoc. Yichang totiž leží v čínské provincii 
Hubei, která je ohniskem nákazy koronavirem 2019-nCov.

Třebíčští obyvatelé v čele se starostou Pavlem Pacalem 
(STAN) neváhali podat pomocnou ruku a uspořádali sbírku 
zdravotnického materiálu. Do ní se zapojila široká veřejnost 
z celé republiky včetně řady starostů hnutí STAN. Z Třebíče 
tak do Číny odletěla materiální zásilka v hodnotě zhruba 100 
tisíc korun, která lidem v postižené oblasti výrazně pomůže.



Problémy pražských mostů v nedávné době otevřely jako Pando-
řinu skříňku jedno pozapomínané téma veřejných rozpočtů, a tím 
je obrovská podfinancovanost dopravní infrastruktury. Desítky let 
opomíjení oprav mostů, cest či nejrůznějších opěrných zdí způso-
bily obrovský vnitřní dluh, který začne brzy výrazně ohrožovat 
veřejné rozpočty. Protože bude třeba rychle dohnat vše, co se dopo-
sud zanedbalo. Zvláště když se blíží volby a nikdo nechce, aby mu 
začaly padat jeho „trojské lávky“.
Tak tedy v dubnu loňského započala 64 týdnů trvající oprava kraj-
ského mostu ve Štětí. O tom, že unikátní most, po kterém kromě 
dopravy pěších, cyklistů a motoristů vede i papírenská vlečka, 
potřebuje opravu, se mluví dlouhé roky a Ústecký kraj se v roce 
2018 rozhodl provést jeho generálku. Je na místě otázka, proč až 
teď? Proč třeba ROP Severozápad, který operoval s rozpočtem čí-
tajícím 20 miliard, nebyl použit na opravy klíčových krajských 
mostů? Proč povodňové škody po dvou velkých povodních v roce 
2002 a 2013 nebyly sanovány v rámci státních povodňových škod? 
Na tyto otázky vám již dnes nikdo neodpoví, podstatné však je, že 
tři ze čtyř krajských mostů přes řeku Labe jsou v havarijním stavu 
a potřebují opravit.
V Ústeckém kraji, který Labe dělí na dvě části, se v celkem pěti měs-
tech dostanete přes řeku Labe autem nebo pěšky po celkem 8 mos-
tech. Z nich jsou čtyři krajské: po proudu ve Štětí (havarijní stav), 
Roudnici nad Labem (havarijní stav), most generála Chábery v Li-
toměřicích (nový most) a most Dr. Edvarda Beneše v Ústí nad Labem 
(havarijní stav), 2 městské (Mariánský v Ústí nad Labem a Tyršův 
v Děčíně) a 2 mosty jsou státní – Nový v Děčíně a Tyršův v Litomě-
řicích. Ty oba mimochodem prošly v posledních letech kompletní 
generálkou. 
Pojďme ale zpátky do Štětí. Zajištění náhradního spojení pro pěší 
a cyklisty obstarává přívoz. O nutnosti zajistit spojení Štětí a nádra-
ží v Hněvicích, odkud každý den jezdí spousty lidí vlakem do Pra-
hy, není žádných pochyb, co je však nepochopitelné, je cena, kterou 
musí kraj provozovateli přívozu zaplatit. Za rok a čtvrt téměř jde 
o částku 42 milionů korun. Jen pro srovnání, Děčín platí za provoz 
přívozu v Dolním Žlebu příspěvek 400 tisíc ročně a pořízení nové 
lodě před čtyřmi lety stálo město 3,5 milionu korun. V Lovosicích 
lávka přes Labe má dle předpokladů projektanta stát zhruba 80 
milionů, což jen dvakrát tolik než nájem jedné lodě na 64 týdnů! 

Kraj při vypsání výběrového řízení předpokládal cenu zhruba 12 
milionů, realita je skoro čtyřikrát vyšší. V hodinové sazbě to činí 
4 800 korun za hodinu. Přihlásil se jeden jediný zájemce a rada se 
na poslední chvíli rozhodovala, zda zakázku nezrušit kvůli vysoké 
ceně (https://www.denik.cz/regiony/az-4800-korun-za-hodinu-ustec-
ky-kraj-zaplati-za-privoz-semik-a-kazi-trikrat-vic-20190324.html). 
Je jasné, že rada stála před dvěma špatnými řešeními. Buď zapla-
tit nekřesťanský nájem, nebo nezajistit dopravní obslužnost v klí-
čovém dopravním směru pro devítitisícové město. Přesto, nešlo 
tomuto dilematu zabránit? Odpověď je nasnadě a pro Ústecký kraj 
trochu typická. Stačilo koncepčně plánovat, přemýšlet a chtít odpo-
vědně hospodařit. Nabízelo se několik řešení jak situaci řešit.

    1. Kraj mohl přívoz provozovat sám, jistě by se našlo vhodné pro-
pojení s budováním Labe arény, kam kraj přispěl více než 60 mi-
liony korun (https://www.denik.cz/ustecky-kraj/labe-arena-ziska-
la-plnou-podporu-usteckeho-kraje-20141217-4t6x.html). Ostatně 
sám si nyní kraj zajišťuje dopravní obslužnost v rámci nové 
Dopravní společnosti Ústeckého kraje. Přívoz mohl být součástí 
cyklostezky Labe, mohly se využít evropské peníze a nebyl by 
jen dočasný. 

    2. Ústecký kraj mohl břemeno zajištění dopravní obslužnosti pro 
pěší a cyklisty dát do smlouvy s realizátorem opravy. Po bitvě 
je každý generál, zde však máme téměř čtyřikrát předraženou 
zakázku, která kromě nechuti šetřit ukazuje i neschopnost kon-
cepčně přemýšlet. 

Jak jsem psal výše, o opravě mostu se mluví dlouhé roky a kraj zde 
ukázal, že mu chybí „drajv“ a chuť se chovat hospodárně. Mimocho-
dem z posledních tří volebních období byli hned dvakrát v krajské 
radě lidé ze Štětí. Krajský audit, vyhotovený v roce 2018 firmou De-
loitte, obsahuje jako své hlavní zjištění fakt, že na kraji levá ruka 
neví, co dělá ta pravá, že je nízká míra komunikace a mnoho agend 
se zadává absolutně nehospodárně. Zde tedy máme jeden docela 
konkrétní příklad.
P.S. Až skončí oprava mostu ve Štětí, má se započít s opravou mos-
tu v Roudnici nad Labem. Už začal někdo řešit způsob náhradní 
dopravy? 

ÚSTECKÝ KRAJ

Problémy pražských mostů v nedávné 
době otevřely jako Pandořinu 
skříňku jedno pozapomínané téma 
veřejných rozpočtů, a tím je obrovská 
podfinancovanost dopravní infrastruktury. 

KDYBY SE PŘEMÝŠLELO,  
PLÁNOVALO  
A ŠETŘILO…

Filip Ušák,
místopředseda OS STAN Děčínsko,  

zastupitel a bývalý starosta Benešova nad Ploučnicí

(https://www.denik.cz/regiony/az-4800-korun-za-hodinu-ustecky-kraj-zaplati-za-privoz-semik-a-kazi-tr
(https://www.denik.cz/regiony/az-4800-korun-za-hodinu-ustecky-kraj-zaplati-za-privoz-semik-a-kazi-tr
(https://www.denik.cz/ustecky-kraj/labe-arena-ziskala-plnou-podporu-usteckeho-kraje-20141217-4t6x.ht
(https://www.denik.cz/ustecky-kraj/labe-arena-ziskala-plnou-podporu-usteckeho-kraje-20141217-4t6x.ht



