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Vláda představila návrh státního rozpoč-
tu se schodkem 320 mld. Ještě v září se 
zdálo, že tento schodek bude platit. Pak 
ale přišel návrh na zrušení superhrubé 
mzdy a snížení daně z příjmů na 15 % od 
pana premiéra. Tento návrh přednesl pan 
premiér v roli poslance. Jedná se o výpa-
dek příjmů ve výši až 80 mld. korun. Po-
čítá s tím ale vláda? V poslední době jsme 
často od paní ministryně slýchávali, že 
to nemohla zahrnout do návrhů státního 
rozpočtu, protože tento daňový balíček 
neprošel legislativním procesem. Jen pro 
připomenutí, při loňském návrhu rozpoč-
tu bylo naopak navýšení příjmů zahrnuto 
i přes to, že v té době daňový balíček legis-
lativním procesem rovněž neprošel. 
S některými prioritami, ze kterých vláda 
vychází při sestavování rozpočtu, souhlasí-
me. Týká se to především navýšení výdajů 
do zdravotnictví, valorizace důchodů dle 
platného návrhu zákona, navýšení platů 
učitelů a samozřejmě investic. Ovšem mrzí 
nás od vlády to, že investice se budou opírat 
především o vládní projekty, o státní projek-
ty a nikoli o regionální. Národní kapitálové 

výdaje zaznamenaly, jak se píše v materiá-
lech Ministerstva fi nancí, pokles o 13,4 mld. 
korun. A to z důvodu, že právě investice do 
regionů ze státního rozpočtu byly posíle-
ny v letošním roce pouze jednorázově, ale 
proč? Víme moc dobře, že dotace do regio-
nů, investice krajů a obcí s podporou státu 
mohou rozhýbat regionální ekonomiku 
a mohou také podpořit malé a střední fi rmy.

Pokračování na druhé straně

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

STANOVINY
Zapojte 
se do práce 
odborných 
programových 
komisí! 

Ve dnech 20. – 23. listopadu proběhlo 
v rámci Celostátního Pirátského fóra 
hlasování o souhlasu pro zahájení 
vyjednávání s hnutím STAN o volební 
koalici. Vyjednávání podpořilo z řad Pirátů 
81 % členů. Nyní běží lhůta 30 dní pro 
předložení návrhu koaliční smlouvy. 

Za hnutí STAN bude vytvářet návrh 
koaliční smlouvy odborná programová 
komise, rozdělená podle zaměření 
stávajících ministerstev, tedy do třinácti 
oblastí. Pokud se zajímáte o některou z 
uvedených oblastí, neváhejte se s žádostí 
o zapojení ozvat na email komise@stan.cz.

STÁTNÍ 
ROZPOČET
NEPODPOŘÍME 

Vládní návrh je sebevražedný hazard 
s penězi daňových poplatníků

Nechceme o tom, co nás 
v budoucnu čeká, vést 

pouze diskuse, ale chceme 
udělat vše pro to, abychom 

se měli lépe, a také 
chceme předat našim 

dětem prosperující zemi 
a ekonomiku. 



Velmi nám v návrhu scházejí priority, které by vedly ke konku-
renceschopnosti našeho státu. Potřebujeme silniční a dálniční 
síť, potřebujeme budovat železnice a železniční infrastrukturu. 
Důležitá je a bude také digitální infrastruktura. Bez ní bude na-
šemu průmysl scházet vyšší přidaná hodnota. Uvádí se, že pokud 
v naší republice nebude vysokorychlostní internet nebo alespoň 
internet, pokud nebude dostatečná občanská vybavenost, firmy 
neprojeví zájem investovat do oborů s vyšší přidanou hodnotou. 
Problém vidíme i v případě mandatorních výdajů, které spolu s kva-
zimandatorními činí 76 % z výdajů státního rozpočtu, s tím si evi-
dentně vláda hlavu neláme. To se týká i rozvolnění pravidel rozpoč-
tové odpovědnosti. Poslanecká sněmovna schválila navýšení na 4 % 
HDP a zároveň pan premiér Babiš navrhl, aby tato pravidla byla ješ-

STAN v Parlamentu

Prostřednictvím interpelací na ministra zdravotnictví představil poslanec Vít Rakušan návrh 
zákona, který by řešil problémy s nedostatečnou kapacitou zdravotnického personálu. Navrho-
vaný zákon se týká lidí, kteří mají zdravotnické vzdělání a v současné době vykonávají práci mimo 
obor. Rádi by však nemocnicím a dalším zdravotnickým zařízení v této nelehké době vypomohli. 
Nutná je podle Rakušana také úprava procesu vyplácení odměn za tuto práci.

„Mnoho lidí, které jsou v tomto momentě mimo zdravotnictví, mají zájem zapojit se do zdra-
votnického systému a pomáhat. Tím však musí překonávat překážky, které jim nynější systém 
nastavuje, a přicházejí o svůj plat. Takže ve chvíli, kdy se zapojí, čekají dlouhé měsíce, než jsou za 
své služby vyplaceni. Do dnešního dne nebyla proplacena práce ani těm, kteří pomáhali už při 
jarní krizi,“ objasňuje situaci Vít Rakušan.

Dosud platná šestiměsíční lhůta na vyplacení je tedy pro dobrovolné zdravotníky nepřijatelná, 
ocitli by se tím několik měsíců bez příjmů. Návrh proto počítá s proplácením odměn každý měsíc 
tak, aby suplovaly jejich pravidelný příjem. Zároveň ministra Blatného vybízí k využití této změny 
zákona jako základ vládního návrhu, jenž by mohl být projednán při zkráceném jednání v rámci 
legislativní nouze.

 „Jedná se o jednoduchou úpravu, která umožní rychlý nástup pracovníků a jejich zasloužené 
ohodnocení. Víme, že je to nápor na státní rozpočet, ale zásadní nyní je, aby bylo umožněno 
kvalitní fungování českého zdravotnictví. Náš návrh podpořili také poslanci Pirátů, poskytli jsme 
ho v kompletní podobě i ministru zdravotnictví a doufáme, že si ho on i vláda vezmou za svůj, což 
výrazným způsobem urychlí jeho přijetí,“ dodává předseda hnutí.

Usnadněním podmínek pro dobrovolnictví 
výrazně pomůžeme zdravotnickým zařízením 
v kritickém období

tě rozvolněnější, a to navýšením na 6 % HDP. Lze souhlasit s tím, že 
je-li krize, je možné rozvolnit tato pravidla. Nicméně v následujících 
letech, a pomine-li krize, by měla být patrná snaha o snížení schod-
ku státního rozpočtu. Tak by se měla chovat odpovědná vláda. Tato 
vláda ale dělá chyby, protože se v době krize připravuje o své příjmy.
Pokud hovoříme o tzv. dluhové brzdě, tak podle toho, co se navrhu-
je v pozměňovacím návrhu pana poslance Babiše, pana premiéra 
Babiše, bychom na ni měli šlápnout už v roce 2027 a během několi-
ka let by se státní dluh mohl navýšit až na 3 bilióny korun. To nám 
vadí nejvíce.  Vláda nejen, že se zadlužuje v době krize (což můžeme 
považovat za oprávněné), ale bude tak činit i v následujících letech. 
A o dluzích všichni dobře víme, že se musí platit. Nikdo nechce po 
vládě, aby splatila všechny dluhy. Známe to i z jiných států, kde 
státní dluh je mnohem vyšší. Dluhy se však platit mají a musí, to ne-
změnil ani koronavirus. Splácet nebude paní ministryně Schillero-
vá, ani my poslanci, ale budou je splácet naše děti a naše vnoučata. 
Platit budou i za stárnutí populace, ale na to vláda nemyslí.
V této souvislosti připomínám, co má vláda ve svém prohlášení: 
„Nechceme o tom, co nás v budoucnu čeká, vést pouze diskuse, 
ale chceme udělat vše pro to, abychom se měli lépe, a také chce-
me předat našim dětem prosperující zemi a ekonomiku. Prostě 
mysleme na budoucnost, a nežijme jen dneškem. A uvědomme si, 
že budoucnost nebude lehká a naši potomci nám neodpustí, že 
jsme neudělali všechno, co jsme měli a mohli udělat.“ Musím tedy 
zkonstatovat, že se vláda skutečně řítí z kopce proti zdi a my se 
k této jízdě rozhodně připojovat nechceme. 

Věra Kovářová, poslankyně

Vít Rakušan, předseda hnutí STAN

Nikdo nechce po vládě, aby splatila všechny 
dluhy. Známe to i z jiných států, kde státní dluh 

je mnohem vyšší. Dluhy se však platit mají 
a musí, to nezměnil ani koronavirus. Splácet 
nebude paní ministryně Schillerová, ani my 

poslanci, ale budou je splácet naše děti 
a naše vnoučata. 



NAVRHUJEME 
PŘESUNOUT ÚŘADY  
Z PRAHY DO REGIONŮ. 
CÍLEM JE SNÍŽIT SOCIÁLNÍ 
A EKONOMICKÉ ROZDÍLY

Námi předložený návrh na přesun 15 centrálních úřadů do jed-
notlivých regionů, který jsme představili na konci září, jsme 
dnes předložili do Poslanecké sněmovny. Návrh Jana Farského 
(STAN) počítá se vznikem více než 4 300 nových pracovních 
míst, což povede z dlouhodobého hlediska ke značnému posí-
lení regionů. Schválením těchto kroků dojde zároveň k odleh-
čení už tak zatížené české metropoli. Podporu tohoto návrhu již 
dříve přislíbili regionální politici napříč politickým spektrem 
i odborníci.

Podle Jana Farského se v současné době stále prohlubuje již tak 
velký rozdíl mezi Prahou a zbytkem republiky. Přesun úřadů 
bude mít podle něj z dlouhodobého hlediska pozitivní důsledky 
na celou společnost. Dosavadní systém má vliv na kvalitu i do-
stupnost služeb, rozdíly v úrovni dosaženého vzdělání obyvatel 

STAN pro rozvoj regionů

Jan Farský,
poslanec hnutí STAN

i mezd. V případě schválení dojde k oboustranným výhodám. 
Úřady přesunuté do krajských měst pomohou v regionech.

„V regionech naleznou úřady i dostupnější pracovní sílu. Sehnat 
kvalitní odborníky, ať už právníky, inženýry či pracovníky v IT, 
je v hlavním městě čím dál obtížnější. Zmenšení rozdílů mezi re-
giony je výhodné pro regiony i centrum. Prospěje všem,“ upřes-
ňuje důsledky Jan Farský

Naopak v Praze tím dojde k uvolnění prostor, čímž se bude moci 
lépe řešit krize bydlení, drahého nájemného. Budovy půjde vyu-
žít pro poptávku z oblasti kultury či pro využití pro zájem o kan-
celáře od soukromých společností.

„Přesun se týká 15 úřadů či jejich částí a vytvoření přes 4 300 kva-
lifikovaných pracovních míst, na jejichž plat půjde více než 2,2 
mld. Kč ročně. Takový objem finančních prostředků zvýší v regi-
onech kvalitu života a udrží v nich vzdělané lidi. Z dlouhodobého 
výhledu půjde také o pomoc regionálnímu rozvoji kultury, škol-
ství, řemesel, všem firmám a podnikatelům ve službách a dalších 
odvětvích,“ dodává autor návrhu. 

Název Přibližný objem 
prostředků na 

platy pražských 
zaměstnanců za 
rok 2018 v tis. Kč

Přibližný počet 
zaměstnanců 
na pražských 

pobočkách 
jednotlivých 

úřadů

Centrum pro regionální rozvoj ČR 93 691 162

Český báňský úřad 43 409, 5 81

Český statistický úřad 532 215, 6 797

Český telekomunikační úřad 152 681, 4 313

Drážní inspekce 1 553, 3 38

Drážní úřad 3 763, 7 113

Správa úložišť radioaktivních odpadů 28 693, 4 66

Státní fond dopravní infrastruktury 69 997 137

Státní fond životního prostředí 106 623, 9 188

Státní ústav pro kontrolu léčiv 215 612 488

Státní zdravotní ústav 201 370, 6 453

Státní zemědělský intervenční fond 220 433 447

Technologicksá agentura ČR 55 373, 2 124

Úřad pro ochranu osobních údajů 83 958, 6 127

Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových

429 399, 5 769

CELKEM 2 238 775,7 4 303

Název Původní sídlo Nové sídlo

Centrum pro regionální rozvoj Praha Ústí nad Labem

Český báňský úřad Praha Ostrava

Český statistický úřad Praha České Budějovice

Český telekomunikační úřad Praha Zlín

Drážní inspekce Praha Pardubice

Drážní úřad Praha Pardubice

Správa úložišť radioaktivních odpadů Praha Karlovy Vary

Státní fond dopravní infrastruktury Praha Jihlava

Státní fond životního prostředí Praha Ostrava 

Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha Hradec Králové

Státní zdravotní ústav Praha Karlovy Vary 

Státní zemědělský intervenční fond Praha Olomouc

Technologická agentura ČR Praha Liberec

Úřad pro ochranu osobních údajů Praha Plzeň

Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových

Praha Plzeň 



DEN VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKA
Masaryk a další velké osobnosti října roku 1918 dali lidem naději. 
Vizi. Směr. Dali vznikajícímu státu genetickou výbavu. Obsahova-
la nezpochybnitelnou svobodu jednotlivce, hodnotové zakotvení 
v demokratickém světě. Celý československý projekt byl křehký, 
s mnoha problémy, z nichž se některé v průběhu let ukázaly jako 
fatální. O co se však Masaryk od prvního okamžiku snažil, bylo vy-
budovat stát, kterému budou jeho vlastní občané důvěřovat. Stát, 
jehož základem je občanská aktivita – kulturní, společenská, poli-
tická. Stát, který budou mít lidé rádi a v těžkých chvílích budou při-
praveni přinést pro něj oběti. Ale zároveň i stát, na který se budou 
moci v době nouze spolehnout, kterému budou moci důvěřovat.

Důvěra. Respekt. To všechno v dnešní době lidem ve vztahu ke 
státu a jeho představitelům chybí. Procházíme krizí, kdy naši čel-
ní představitelé s národem nemluví. Schovávají se. Nekomuniku-
jí. Svá selhání svalují na vlastní lid. Neuvědomují si, že v té chvíli 
ztrácejí jakoukoliv důvěryhodnost. Ztrácejí oprávnění národ vést. 
Alibismus místo pravdy. Skutečný lídr se nepozná v době hojnos-
ti, nýbrž v době krize. Řada takových osobností se objevila na 
lokální úrovni, mnoho starostů a hejtmanů přesvědčilo, že umí 
vést, uklidnit, organizovat, řídit, pomoct. Naši nejvyšší představi-
telé nikoliv. Zdalipak je napadne, až půjdou z povinnosti pokládat 
věnce k soše Masaryka, jak zásadně se jeho odkazu zpronevěřili? 
Jak neviditelní proti němu v dějinách budou. Jak hluboce nepo-
chopili základ jeho odkazu – stát založený na ideálech svobody 
a pravdy, reprezentovaný osobností, jejíž autorita je přirozená, 
založená na síle pravdivé osobnosti.

Masaryk byl člověkem, ne andělem. S chybami, s přešlapy v po-
litickém i soukromém životě. Byl ovšem skutečnou hlavou svého 
státu. Věřil mu. Měl ho rád. Nevyužíval ho, sloužil mu. Vážil si lidí, 

Komentáře poslanců STAN 

stál za nimi, vzbuzoval v nich důvěru a respekt. Jak smutné je to 
srovnání s dneškem. 

Zkusme překonat těžkou dobu. V soudržnosti, vzájemné solidari-
tě, s plnou odpovědností vůči zdraví a životu druhých lidí. Bohu-
žel bez vědomí, že nás reprezentují skutečné osobnosti, kterým 
na nás záleží. Ale pojďme i to změnit. Pojďme v naší zemi obrátit 
list. Vrátit se k tomu dobrému, co nám první republika skutečně 
odkazuje – svobodu, úctu, solidaritu, soudržnost. A skutečné mo-
rální autority v čele země. K takovému zamyšlení je „tiché“ výročí 
snad i lepší než pompézní slavnosti na Pražském hradě. 

Vše dobré naší republice, hodně zdraví Vám všem.

Vít Rakušan

Vládní koalice dnes svolala mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, na které máme schvalovat novelu stavebního zákona. Návrh jde ale 
špatným směrem a jeho následky mohou být pro veřejnou správu devastující. Vláda totiž upřednostnila zájmy developerů nad zájmy obcí. 
A to je vždy cesta do pekel.
Vláda chce zřídit jeden všemocný superúřad, který bude znamenat přesuny tisíce úředníků, centralizaci rozhodování i zbytečně vyhozené de-
sítky milionů. Stavební procesy se občanům vzdálí a nastane chaos nejen ve veřejné správě, ale také ve správním soudnictví. Vláda bude moci 
díky této změně obcím diktovat, jak má vypadat jejich územní plán, nebo skrze nový stavební superúřad určovat obcím stavební uzávěrky.
Spolu s kolegy z Pirátů, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 připravujeme vlastní komplexní návrh. Náš cíl je jasný – urychlit stavební řízení, ve kterém 
zaostáváme za mnoha rozvojovými zeměmi. Na rozdíl od vlády však volíme opačnou cestu. Chceme stavební úřady přiblížit lidem, zjedno-
dušit celé procesy a vytvořit předvídatelné i uživatelsky přívětivé prostředí. Stavební řízení musí projít modernizací a výraznou digitalizací 
bez zbytečného razítkování. Nastavit přesnou definici lhůt pro rozhodnutí, stavební úřady nechat dostupné lidem a respektující potřeby 
obcí a měst. 
To je naše představa stavebního řízení ve 21. století. To je směr, kterým se chceme společně vydat.

Věra Kovářová

Enter místo razítek



PODPORUJEME 
TRVALÉ VYLEPŠENÍ 
DŮCHODŮ, NE 
JEDNORÁZOVÝ 
DÁREK, KTERÝ NIC 
NEŘEŠÍ
Poslanecká sněmovna v pátek 30. října zamítla návrh hnutí STAN 
na podporu samoživitelek a odsouhlasila jen jednorázový příspě-
vek pro důchodce
„Uvědomujeme si, že velká část důchodců žije pod hranicí důstoj-
ného příjmu. Z toho důvodu podporujeme navýšení důchodů od 
příštího roku o tisíc korun měsíčně a budeme apelovat na vládu, 
aby konečně představila komplexní návrh důchodového nasta-
vení, které bude udržitelné a v důstojné výši,“ upozorňuje předse-
da poslaneckého klubu Jan Farský.
Poslanci hnutí STAN se však zdrželi při rozhodnutí o návrhu jed-
norázového příspěvku pro důchodce.
„Nemohli jsme zvednout ruku pro jednorázový příspěvek, kte-
rým si vláda účelově kupuje své voliče za budoucnost dalších ge-
nerací,“ říká Farský.
STAN navrhoval mimořádný příspěvek 6000,- Kč pro samoživi-
telky a samoživitele, které dle veřejně dostupných údajů krize po 
ekonomické stránce tvrdě zasáhla.
„Dopad krize na život rodin samoživitelek a samoživitelů je pro-
stý fakt, který vláda nemůže čímkoliv přebít. Náš návrh, aby se 
k jednorázovému příspěvku přidala právě tato skupina, ale ne-
prošel. To, co vládní koalice odhlasovala, není pomoc nejohro-

STAN ve Sněmovně

Věra Kovářová, poslankyně hnutí STAN
Jan Farský, poslanec hnutí STAN

ženějším, ale cílené posílání peněz pouze vybrané skupině lidí. 
Nemám rád povídačky o kupování voličů, ale tady to tak prostě 
vypadá,“ odůvodňuje svůj postoj předseda hnutí Vít Rakušan.
Vláda navrhla tzv. „rouškovné“ pouze pro jednu skupinu obyva-
tel, zatímco další ohrožené skupiny z podpory vyčlenila.
„Považuji za pokrytecký postup vlády, když na jedné straně přidá 
důchodcům a na straně druhé odmítne podporu nejohroženější 
skupině naší společnosti, samoživitelkám, která byla po ekono-
mické stránce krizí výrazně zasažena. Nespokojíme se s tímto 
krátkodobým řešením nízkých důchodů ani vládní nečinností 
při ochraně osamělých rodičů dětí,“ doplňuje poslankyně Věra 
Kovářová.

„Pod stávající pandemií koronaviru bobtná dosud nepříliš viditelné ohrožení. Pandemie exekucí, která 
nás bude provázet dalšími měsíci i roky. Pandemie osobních bankrotů a ekonomických problémů 
mnoha lidí,“ uvedl na tiskové konferenci předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.
Podle informací z médií se ministryně spravedlnosti Marie Benešová chystá ke stažení návrhu na 
změnu insolvenčního zákona.
„Při první vlně jsme se skupinou poslanců navrhli balíček týkající se insolvencí, který se podařilo pro-
sadit. Teď je ale nutné do toho razantně vkročit znovu, pokračovat v projednávání novely exekučního 
řádu a co nejdříve ji schválit. Je potřeba jednat rychle a připravit se na ekonomický propad nejzrani-
telnějších a podat jim pomocnou ruku, aby mohli vidět světlo na konci tunelu. Budeme usilovat o to, 
aby projednávání novely pokračovalo,“ doplňuje Farský.

Dluhová pandemie je pro naši společnost 
dalším ohrožením



STAN v Senátu

SENÁT SI ZVOLIL 
NOVÉ VEDENÍ 
Ve středu 11. listopadu si Senát volil na ustavující schůzi nové ve-
dení. Předsedou se znovu stal Miloš Vystrčil. Klub STAN obhájil 
oba posty místopředsedů, jimiž jsou i na další volební období Jiří 
Růžička a Jan Horník. 
„Bylo pro mě velkou ctí být v uplynulém období ve vedení Senátu 
a i svými aktivitami přispívat k jeho obrazu. V budoucím období 
bych rád navázal na svoji dosavadní práci a věnoval se především 
oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Při své práci ve školství jsem 
vždy dbal na svobodu rozhodování spojenou se zodpovědností 
za vlastní rozhodnutí. To jsou atributy, které nacházím i v práci 
v Senátu, a jsem si jist, že je Senát právem považován za nejsvo-
bodnější a nejdemokratičtější ústavní instituci a že i nadále bude 
důstojnou protiváhou Poslanecké sněmovně,“ říká ke svému zvo-
lení první místopředseda Jiří Růžička. Své další plány nastiňuje 
i místopředseda Jan Horník. „Ve funkci místopředsedy bych chtěl 
navázat na práci ve prospěch obcí, strukturálně postižených re-
gionů a ochrany životního prostředí, a to zejména v oblasti legis-

lativy i v samotném terénu. I nadále bych rád pokračoval v ma-
ximální ochraně principů zakotvených v Ústavě ČR a v Listině 
základních práv a svobod, abychom mohli dále žít a tvořit ve 
svobodné a demokratické společnosti.“  

Nově se povedlo získat také pozici předsedy Výboru pro záleži-
tosti Evropské unie, získal ji Mikuláš Bek. „Za svou prioritu po-
važuji zejména zapojení Senátu do přípravy českého předsednic-
tví v Radě EU v roce 2022. V nejbližším období bych chtěl, aby 
se Senát stal silným partnerem vlády při přípravě na čerpání 
mimořádných evropských prostředků, které mají přispět k ře-
šení důsledků covidové epidemie,“ dodává. Pozice předsedů se-
nátních výborů dále obhájili Jiří Drahoš (Výbor pro vzdělávání, 
vědu, kulturu, lidská práva a petice) a Zbyněk Linhart (Výbor 
pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí) z klubu 
Starostů a nezávislých. 

Senát ve čtvrtek 29. října 2020 ve stavu legislativní nouze projednal vládní novely zákonů v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epide-
mii koronaviru. Klub Starostové a nezávislí v případě zákona o kompenzačním bonusu předložil pozměňovací návrh, který zavádí, resp. zvyšu-
je jednorázový příspěvek pro obce a kraje.

Již během jarní vlny koronaviru se klubu Starostové a nezávislí podařilo vybojovat kompenzaci pro obce za jejich ztráty příjmů vzniklé v dů-
sledku kompenzačního bonusu ve výši 1200 Kč na obyvatele, který byl na návrh ministryně financí navýšen na částku 1250 Kč. Senátoři 
klubu Starostové a nezávislí ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR jsou přesvědčeni, že je nutné pomoci obcím i v podzimní vlně 
pandemie, proto podpoří pozměňovací návrh senátora a člena SLK Michaela Canova.

„Návrh přináší jednorázovou kompenzaci pro obce zvýšenou o 650 Kč na obyvatele na celkovou částku 1900 Kč,“ říká Michael Canov a zároveň 
dodává: „Vzhledem k tomu, že ve Sněmovně stále leží neprojednaný senátní návrh z jara letošního roku, který měl zavést kompenzaci také pro 
kraje, navrhujeme v rámci současného pozměňovacího návrhu příspěvek pro kraje za jarní i podzimní krizi ve výši 800 Kč na obyvatele.“

„Uvědomujeme si, že kompenzační bonus je nutnou pomocí pro podnikatele, ale ve své podstatě se jedná o vratku daně, čímž jsou postiženy 
už tak negativně zasažené rozpočty obcí a krajů. Silné obce a kraje přitom budou základem restartu ekonomiky po hluboké krizi, pomoci jim 
je nezbytné,“ dodává Michael Canov.

Jedním z důležitých bodů, o kterých budou senátoři jednat, je i souhlas s pobytem vojenských zdravotníků ze zemí NATO a EU. Vzhledem 
k tomu, že nově zvolení senátoři ještě nesložili slib, bude Senát jednat ve 2/3 složení a je třeba, aby s návrhem souhlasilo minimálně 41 sená-
torek a senátorů. „Jsem přesvědčený, že byť budeme jednat na plénu v nižším počtu, pomoc ze strany spojeneckých zemí schválíme,“ říká 
předseda klubu STAN Petr Holeček a uvádí: „Situace je u nás více než kritická. Vláda v řešení pandemie selhává a denní nárůsty nakažených 
a hospitalizovaných se bohužel nesnižují anii přes zavedená opatření. Nesmíme dopustit, aby došlo k vyčerpání kapacit nemocnic a zdravotní-
ho personálu, jinak systém zkolabuje a následky koronavirové krize budou nedozírné.“

Obce a kraje budou základem restartu po koronavirové krizi, 
musíme jim pomoci



STAN v Parlamentu

VÝZVA VLÁDĚ O VYŘAZENÍ RUSKÝCH 
A ČÍNSKÝCH UCHAZEČŮ Z DOSTAVBY  
DUKOVAN Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ
My, níže uvedení členové Parlamentu České republiky, vyzýváme 
vládu ČR, aby vyřadila Ruskou federaci a Čínskou lidovou 
republiku z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.
S obavou sledujeme vládní postup přípravy tendru, který 
počítá s účastí státních energetických společností z Ruska 
a Číny. Vzhledem k tomu, že jaderná elektrárna představuje 
kritickou infrastrukturu státu a dostavba nového bloku je zcela 
bezprecedentním závazkem na desítky let, považujeme účast 
těchto společností v tendru za vážné ohrožení bezpečnosti 
a suverenity České republiky.
Rusko i Čína mnohokrát prokázaly, že kvůli totalitní povaze 
svých režimů neváhají využít obchodních vazeb k nátlaku na 
jiné státy. Rusko je využíváním energetiky coby geopolitického 
nástroje přímo pověstné, opakovaně svým sousedům vyhrožuje 
utažením kohoutků nebo politicky motivovaným zvyšováním 
cen. A u Číny stačí, aby se některý z politiků země vyjádřil kriticky 
k politice Pekingu, a hned je na stole hrozba trestáním firem. 
Jejich nepřátelské aktivity na českém území jsou pravidelně 
popisovány českými bezpečnostními institucemi. Z tohoto 
důvodu se nemůžeme tvářit, že tyto dvě mocnosti mohou být 
spolehlivým obchodním partnerem.
Ovšem už ani samotná účast těchto zemí v tendru, pokud bychom 
například uvažovali o jejich vyřazení po uzavření soutěže, není 
pro Českou republiku bez rizik. Obě země jsou známé cíleným 

využíváním korupce k prosazování svých zájmů. Je zřejmé, že 
pokud budou do tendru přizvány, začnou se pokoušet korumpovat 
obchodní i politické kruhy ve snaze zvýšit svou šanci na úspěch. 
V případě Ruska je na místě předpokládat ještě větší aktivitu rozsáhlé 
sítě agentů, před jejíž činností opakovaně varují české zpravodajské 
služby. Přizváním Ruska a Číny k tendru tak česká vláda fakticky 
motivuje tyto státy k masivní vlivové aktivitě. Už jen účast těchto 
zemí v tendru tak podkopává bezpečnost České republiky.
Pro výslednou cenu zakázky není zásadní, jak se nás snaží 
přesvědčit někteří vládní politici, samotný počet účastníků 
soutěže, ale především to, nakolik bude zvolený model 
financování výhodný pro stát, a tedy daňové poplatníky, a zda 
budeme poskytovat ČEZu neodůvodněné a přemrštěné záruky. 
O tomto by měla vláda, s ohledem na finanční objem i časový 
horizont celé zakázky, jednat se všemi politickými stranami a najít 
konsensus napříč politickým spektrem, nikoli věc projednávat ve 
zrychleném procesu a v tajnosti. Vláda se připravuje k zavázání 
českého státu v řádech několika stovek miliard korun na několik 
generací, aniž by takto zásadní krok měl širší podporu napříč 
českým parlamentem.
Z těchto důvodů vyzýváme vládu České republiky, aby přestala 
ohrožovat bezpečnost České republiky a vyřadila ruské a čínské 
firmy už v tuto chvíli z možné účasti v tendru na stavbu nového 
bloku jaderné elektrárny Dukovany.

Senátoři: Marek Hilšer, Mikuláš Bek, David Smoljak, Petr Holeček, Jan 
Horník, Jiří Růžička, Alena Dernerová, Miroslav Balatka, Jan Sobotka, Her-
bert Pavera, Tomáš Czernin, Leopold Sulovský, Zdeněk Nytra, Petr Orel, 
Jaromíra Vítková, Šárka Jelínková, Lukáš Wagenknecht, Václav Hampl, Jitka 
Seitlová, Lumír Kantor, Václav Chaloupek, Přemysl Rabas

Poslanci: Helena Langšádlová, Karel Schwanzerberg, František Vácha, 
Marian Jurečka, Jan Bartošek, Vít Rakušan, Jan Farský, Jan Lipavský, Franti-
šek Navrkal

Odpadový balíček je od základů špatný, nezaručí potřebné nastartování systému
Senát bude projednávat velmi diskutovaný odpadový balíček. Senátoři kritizují jeho nepřehlednost, nesrozumitelnost, vysokou administrativní 
zátěž a zvyšování nákladů pro občany, resp. obce. „Místo srozumitelného zákona nám vláda předkládá neuvěřitelný guláš v podobě více než 600 
stran ve čtyřech zákonech, ke kterým chybí potřebné prováděcí předpisy i přesto, že jeho účinnost je zamýšlena již od roku 2021. Potřebujeme 
řešit snižování odpadů, jejich skutečnou recyklaci a uplatnění odpadů, ne se pouze chlácholit tím, že jsme dobří v separaci odpadů. Tyto skutečné 
problémy bohužel odpadový balíček moc neřeší. Místo toho představuje další byrokratickou a ekonomickou zátěž bez reálných nástrojů ke splně-
ní závazků České republiky,“ uvádí senátor a předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyněk Linhart.
„Odpadový balíček je od svého vzniku špatný a nezpůsobí potřebné nastartování celého systému odpadového, resp. oběhového hospodářství. 
Původní velmi sporný vládní návrh nenapravilo ani mnoho pozměňovacích návrhů Poslanecké sněmovny a těžko to může udělat v tak ohrom-
ném rozsahu Senátu,“ dodává Linhart.



17. listopad 
Letos jsme se vzhledem k současné situaci oslavili státní svátek 17. listopadu, Den boje za svobodu 
a demokracii a Mezinárodní den studentstva, v omezené formě. Věříme ale, že příští rok už budeme moci 
být na místě pořádaných akcí všichni společně! 
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ZAŘÍDILI JSME OBĚDY PRO 
DĚTI I SENIORY V DOBĚ 
ZAVŘENÝCH JÍDELEN

CHCEME VRÁTIT PENÍZE OBCÍM 
A KRAJŮM, JINAK NEBUDE NA 
VEŘEJNÉ INVESTICEINFORMACE 
SE SAMOSPRÁVAMI

Již během jarní vlny koronaviru se klubu Starostové a 
nezávislí podařilo vybojovat kompenzaci pro obce za jejich 
ztráty příjmů, vzniklé v důsledku kompenzačního bonusu 
ve výši 1200 Kč na obyvatele, který byl na návrh minist-
ryně fi nancí navýšen na částku 1250 Kč. Senátoři klubu 
v čele s Michaelem Canovem nyní navrhují jednorázovou 
kompenzaci pro obce zvýšenou o 650 Kč na obyvatele a 
příspěvek pro kraje za jarní i podzimní krizi ve výši 800 Kč 
na obyvatele.

„Uvědomujeme si, že kompenzační bonus je nutnou pomo-
cí pro podnikatele, ale ve své podstatě se jedná o vratku 
daně, čímž jsou postiženy už tak negativně zasažené 
rozpočty obcí a krajů. Silné obce a kraje přitom budou 
základem pro restart ekonomiky po hluboké krizi, pomoci 
jim je nezbytné,“ říká autor návrhu.

Podle informací z médií se ministryně spravedlnosti Marie Benešová chystá ke stažení návrhu na změnu insolvenčního zákona. Předseda 
poslaneckého klubu STAN Jan Farský bude usilovat o to, aby projednávání klíčové novely pro pomoc lidí v dluhové pasti pokračovalo.

„Při první vlně jsme se skupinou poslanců navrhli balíček týkající se insolvencí, který se podařilo prosadit. Teď je ale nutné do toho razantně 
vkročit znovu, pokračovat v projednávání novely exekučního řádu a co nejdříve ji schválit. Je potřeba jednat rychle a připravit se na ekono-
mický propad nejzranitelnějších a podat jim pomocnou ruku, aby mohli vidět světlo na konci tunelu,“ doplňuje Farský.

Náměstek primátora 
Prahy Petr Hlubuček 
rozjel projekt, jehož 
náplní je dodávání obědů 
dětem a seniorům, 
kterým byly uzavřeny 
školní jídelny, za pár 
desítek korun skrze síť 
restaurací. 
„Z vyjádření rodičů 
vyplývá, že jednou z 
komplikací, kterým 

rodiny čelí v souvislosti s dlouhodobým uzavřením 
základních a středních škol, je každodenní zajištění obědů 
pro děti. V provozu nejsou zdaleka všechny školní jídelny, 
a to i z důvodu karantény zaměstnanců. Je to i příležitost 
pro restaurace, které přišly z důvodů omezení o většinu 
svých příjmů,“ uvedl Hlubuček.

STARÁME SE

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA WWW.STARAME.SE

NEDOVOLÍME, ABY VLÁDA HODILA ŘEŠENÍ STATISÍCŮ LIDÍ 
V EXEKUCÍCH DO ŠUPLÍKU



Co se považuje za epidemiologicky významný
kontakt s nakaženým?

fyzický kontakt (podání ruky, polibek, objetí) nebo
15 minut ve vzdálenosti méně než 2 metry

Jak mám postupovat?

1. Zůstaňte doma v karanténě po dobu 10 dní od
kontaktu.

2. Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře.

Kontakt s nakaženým

Po dobu 10 dní od kontaktu
s nakaženým zůstaňte doma
(včetně 10. dne).

Zahajte KARANTÉNU

Jak obvykle postupuje praktický lékař, pokud u
mě zjistí epidemiologicky významný kontakt?

1. Zeptá se na zdravotní stav.
2. Vystaví elektronickou žádanku na PCR test

na přítomnost viru SARS-CoV-2.
3. Vystaví pracovní neschopenku.

Praktický lékař

Byla u Vás prokázána
přítomnost viru SARS-CoV-2.

Co následuje?

1. Je Vám nařízena izolace.
2. Začíná trasování kontaktů.

TEST je POZITIVNÍ

Nebyla u Vás prokázána
přítomnost viru SARS-CoV-2.

Nadále zůstaňte v karanténě a
sledujte svůj zdravotní stav.

TEST je NEGATIVNÍ

Pokud se u vás v průběhu karantény objeví
příznaky onemocnění COVID-19, kontaktujte
svého lékaře a postupujte dle jeho instrukcí.

KARANTÉNA - Mám
příznaky

Pokud se u Vás po celou dobu karantény
neprojevily žádné příznaky, kontaktujte svého
praktického lékaře, který Vám může 11. den
od kontaktu s nakaženým ukončit karanténu.

KARANTÉNA - Bez
příznaků

Jste infekční, zůstaňte doma.

Izolace trvá minimálně 10 dní (včetně)
a počítá se ode dne provedení odběru
na pozitivní PCR test.

Po celou dobu izolace sledujte svůj
zdravotní stav.

IZOLACE

Cílem trasování je urychleně identikovat potenciálně nakažené a chránit tím společnost.

1) Samotrasování

Sám kontaktujte osoby, s kterými jste měl epidemiologicky významný kontakt.

2) Samotrasovací formulář

Po oznámení výsledků o pozitivním testu Vám na Vaše telefonní číslo přijde odkaz na
samotrasovací formulář, kde můžete vyplnit údaje k trasování.

Samotrasovací formuláře jsou vyřizovány přednostně.

3) Telefonát z hygienické stanice nebo trasovacího centra

Zavolá Vám zaměstnanec hygienické stanice nebo trasovacího centra a zeptá se Vás na
údaje k trasování (dopředu si je připravte).

Kvůli přetížení Vás může hygienická stanice kontaktovat až několik dní po provedení
odběru na pozitivní test, proto je vhodné vyplnit samotrasovací formulář nebo provést
samotrasování.

4) eRouška

Pokud používáte aplikaci eRouška, přijde Vám po oznámení výsledků o pozitivním testu
na Vaše telefonní číslo SMS kód.

Zadáním SMS kódu do aplikace budou automaticky informovány osoby, které aplikace
vyhodnotila jako Váš epidemiologicky významný kontakt.

TRASOVÁNÍ kontaktů

Pokud po celou dobu izolace
nepozorujete příznaky, kontaktujte
svého praktického lékaře, který Vám
může 11. den od data provedení odběru
na pozitivní PCR test ukončit izolaci.

Mám bezpříznakový
průběh nemoci COVID19

Při zhoršení zdravotního stavu kontaktujte
svého praktického lékaře.

Při vážném zhoršení zdravotního stavu volejte
zdravotnickou záchranou službu (telefon 155),
dispečera informujte o Vašem pozitivním testu.

Prodělávám COVID19 s
příznaky onemocnění

Praktický lékař může izolaci ukončit:

pokud jste měli příznaky – nejdříve 11.
den po provedení odběru na pozitivní PCR
test a současně po 3 dnech bez příznaků
pokud jste neměli příznaky – 11. den po
provedení odběru na pozitivní PCR test

Není třeba provádět druhý test.

Ukončení IZOLACE

Všechny epidemiologicky významné
kontakty za dobu 1 týdne před datem
provedení odběru na pozitivní PCR test.

TRASOVÁNÍ -
Bezpříznakový pacient

Všechny epidemiologicky významné
kontakty za dobu 2 dnů před
vypuknutím prvních příznaků do data
provedení odběru na pozitivní PCR test.

TRASOVÁNÍ - Pacient s
příznaky

K trasování si připravte následující údaje:

jméno a příjmení kontaktu
telefonní číslo kontaktu
den posledního kontaktu s touto osobou
(pokud se nacházíte ve stejné domácnosti,
je dnem posledního kontaktu den
provedení odběru na pozitivní PCR test)

Údaje k TRASOVÁNÍ

Jaké jsou obvyklé příznaky při onemocnění COVID-19?

teplota 37,3° C a více
kašel
obtíže s dýcháním
bolesti v krku, hlavy, zad, svalů nebo kloubů
ztráta čichu, chuti
únava
průjem
nevolnost
rýma

Kontaktujte telefonicky Vašeho praktického lékaře a zůstaňte doma.

Pozoruji na sobě PŘÍZNAKY nemoci COVID-19

Ing. Petr Matějů - student Ph.D. Fakulty
tropického zemědělství, ČZU v Praze

Jiří Sýkora - student 3. LF UK

Petr Matějů Jiří Sýkora

Objednejte se k provedení testu na odběrové místo:

máte-li příznaky, objednejte se neprodleně na
nejbližší možný termín odběru,
nemáte-li příznaky, objednejte se na termín tak, aby
byl test proveden nejdříve 5. den (ideálně 5. - 7. den)
od kontaktu s nakaženým.

Seznam odběrových míst najdete na
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/.

Některá odběrová místa přijímají elektronické rezervace,
na jiná je třeba zavolat.

Když Vámi oslovené odběrové místo nebude mít včas
volno, obraťte se na jiné.

PCR TEST - kontakt s nakaženým

Praktický lékař ukončí karanténu 11.
den od kontaktu s nakaženým a
ukončí pracovní neschopnost.

Ukončení KARANTÉNY

Jak obvykle postupuje praktický lékař,
pokud ho informuji o svých příznacích?

1. Zeptá se na zdravotní stav.
2. Vystaví elektronickou žádanku na PCR

test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Praktický lékař

Objednejte se k provedení testu na odběrové místo
neprodleně na nejbližší možný termín odběru.

Seznam odběrových míst najdete na
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-
center/.

Některá odběrová místa přijímají elektronické
rezervace, na jiná je třeba zavolat.

Když Vámi oslovené odběrové místo nebude mít
včas volno, obraťte se na jiné.

PCR TEST - pacient s příznaky
respirační choroby

Nebyla u Vás prokázána přítomnost viru
SARS-CoV-2.

Pravděpodobně proděláváte jiné
infekční onemocnění ne však COVID-19

Nevztahují se na Vás pravidla karantény.

Test je NEGATIVNÍ

Můžete prodělávat nemoc COVID-
19 a být infekční pro své okolí.

Do obdržení výsledku PCR testu
zůstaňte proto doma.

Zůstaňte DOMA

Nadpisy jsou rozklikávací. Náhled celku zde:

22.10.2020



ÚSTECKÝ KRAJ

POZVÁNKA DO ADVENTNÍCH 
KRUŠNÝCH HOR 
Ustavující zasedání Krajského zastupitelstva Ústeckého kraje se uskuteční v pon-
dělí 16. listopadu 2020, tedy po uzávěrce listopadových STANovin. Připravili 
jsme si tedy pro vás pozvánku do Krušných hor, které jsou úžasné v každém roč-
ním období a mají co nabídnout i na přelomu podzimu a zimy. 

Vaší pozornosti a návštěvě bychom rádi doporučili Infocentrum Lesenská 
pláň v Horském areálu Lesná, o který se stará člen STAN Antonín Herzán. 
Náš tip na výlet tedy směřuje na Chomutovsko nad obec Boleboř na krušno-
horské vrcholky.

ADVENTNÍ PROGRAMY 
Na Lesné chystají každou adventní neděli 29. 11., 6. 12., 13. 12. a 20. 12. 2020 
vždy od 13 do 16 hodin sváteční program.

V hrázděném a lidovém domě zhlédnete typickou vánoční výzdobu světnice, 
chléva a dalších částí muzeí a vychutnáte si tak idylickou atmosféru adventních 
nedělí. V rukodělných dílničkách si vlastnoručně vyrobíte ozdoby z přírodních 
materiálů, vánoční dekorace i netradiční dárky pro nejbližší. V šamotové peci 
hrázděného domu upečete perníčky či vánoční cukroví pod dohledem zkušených 
cukrářek.
Součástí programu je také prohlídka krušnohorského betléma a pekla v životní 
velikosti. Ti nejmenší mohou ozdobit vánoční stromeček nadílkou pro lesní 
zvířátka a nakrmit domácí zvířátka na zdejší farmičce.

VÁNOČNÍ VÝUKOVÁ NABÍDKA 
PRO ŠKOLY – NESEM’ VÁM NOVINU  
Jako každý rok nabízí Vzdělávací a rekreační centrum Lesná v době vánoční 
kombinovaný výukový program zaměřený na vánoční zvyky a obyčeje 
v nejkrásnější formě. Přiblíží žákům vánoční tradice s využitím výtvarných 
a kreativních řemeslných technik. Děti si vyzkouší staré vánoční zvyky 
a obřady, v rukodělných dílničkách si vlastnoručně vyrobí ozdoby z přírodních 
materiálů, vánoční dekorace i netradiční dárky a ozdobí vánoční stromeček 
nadílkou pro lesní zvířátka. Součástí programu je také komentovaná prohlídka 
muzea a ukázka betléma v životní velikosti, příběh Marie a Josefa, i dalších 
biblických postav, výstava louskáčků a točících pyramid.
Více informací na: herzanova17@seznam.cz

SVATÁ RODINA 
– KOUZLO KRUŠNOHORSKÉHO 
BETLÉMA  
Sedmnáct postav betléma vyřezaných ze špalků dubo-
vého dřeva v životní velikosti mohou zájemci spatřit 
již první adventní neděli 29. listopadu. Celé sousoší, 
které tvoří Ježíšek, Panna Marie, sv. Josef, tři králové 
Kašpar, Baltazar a Melichar, anděl, pasáček, pastýř, 
dvě ovečky, krušnohorský slévač, babička s vnučkou, 
krušnohorský muzikant a vědma, kráva a oslík bylo 
dílem osmi řezbářských mistrů a vznikalo od roku 
2014. Betlém byl dokončen v červenci 2016, z toho 
posledních šest jmenovaných soch vzniklo v rámci 
„Krušnohorského sochařského sympozia 2016, které 
bylo finančně podpořeno z Fondu malých projektů – 
Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát 
Sasko 2014 – 2020.“

PEKLO V LESNÉ
Soubor řezbářských děl na téma „Peklo“ ukáže dětem i dospělým postavy s rohy, 
drápy, ocasem a kopytem, ale i lidské svědomí, protiklad dobra nebo knihu 
hříchů. Sochy vznikly při sochařském sympoziu v Horském areálu Lesná. 

KRUŠNOHORSKÉ VÁNOČNÍ 
CUKROVÍ PŘÍMO 
ZE ŠAMOTOVÉ PECE
Letos poprvé nabízíme jedinečné vánoční 
cukroví pečené v šamotové peci krušnohorského 
hrázděného muzea v Lesné. Kvalitní regionální 
suroviny, poctivé máslo, domácí vajíčka, ořechy, 
marmeláda, ale i hodně lásky, pracovitosti 
a především zkušeností. To vše je samozřejmostí 
pro přípravu krušnohorského cukroví na váš 
vánoční stůl. Připravujeme pro vás řadu cukroví 
podle receptů našich babiček, několik druhů 
cukroví ze světlých i tmavých, pečených či 
nepečených těst, zdobenými polevami, plněnými 
náplněmi, vánočky, štoly...
zdroj: Horský areál Lesná 
(www.horskyareal-lesna.cz)




