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Plné znění zpráv 

Zavedení léka řské prohlídky řidi čů až od 68 let vláda asi odmítne 
28.8.2012    zdn.cz    str. 00    Z domova_ 

    ČTK_         

Snahu Senátu o zrušení povinných lékařských prohlídek řidičů v 60 a 65 letech věku vláda pravděpodobně 
odmítne. Důvody pro zrušení prohlídek, mimo jiné prodlužující se věk odchodu do důchodu, jsou podle 
předkládací zprávy na vládním webu "nepodložené a zavádějící". Kabinet má senátní novelu silničního zákona 
projednat ve středu. Jeho stanovisko bude doporučením pro sněmovnu. 
 
„Zkušenosti policie ukazují, že řidiči motorových vozidel, kteří dosáhli věku 65 let, jsou jednou z nejrizikovějších 
skupin účastníků provozu na pozemních komunikacích,“ uvádí zpráva. Navrhované zvýšení věkové hranice pro 
první povinné lékařské prohlídky až na 68 let věku by tak prý mohlo vést k nárůstu počtu dopravních nehod. 
  
 
Tvůrci novely, senátoři vládní ODS Ji ří Oberfalzer  a Tomáš Grulich, považují povinné kontroly zdravotní 
způsobilosti neprofesionálních řidičů v 60 letech věku za přežitek. „Věk odchodu do důchodu se již řadu let 
prodlužuje a bude v blízké budoucnosti dosahovat 65 let. Jsou-li lidé do 65 let v kondici pracovat, je neadekvátní 
pochybovat o jejich schopnosti řídit,“ tvrdí senátoři. 
  
 
Vládní zpráva ale poukazuje na to, že v 65 letech budou lidé odcházet do starobního důchodu až v roce 2030. 
„Nelze odhlédnout ani od neustále rostoucí hustoty silničního provozu, která na řidiče a jejich schopnosti i 
zdravotní způsobilost klade čím dál větší nároky,“ uvádí autoři zprávy. Připomínají také, že profesionální řidiči 
musí absolvovat zdravotní kontrolu už po padesátce a poté každé dva roky. 
  
 
Předkládací zpráva také uvádí, že v řadě členských států EU se musí řidiči povinně podrobit lékařské prohlídce i 
v nižším věku, než je tomu v Česku. EU se navíc snaží do budoucna sjednotit standardy pro posuzování 
zdravotní způsobilosti všech řidičů, dodává se ve zprávě. 
 
 
URL| http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/zavedeni-lekarske-prohlidky-ridicu-az-od-68-let-vlada-asi-
odmitne-466081 
 
_ 
 

Tlucho ř láká Klause do čela modré strany. A není sám. Ne čas slábne 
25.8.2012    parlamentnilisty.cz    str. 00    Posl anecká sn ěmovna_ 

    Radim Panenka_         

Václav Klaus jako staronový předseda ODS. S touto myšlenkou v sobotu přišel expředseda poslaneckého klubu 
ODS Petr Tluchoř. Redakce ParlamentíchListů.cz mezi zákonodárci této strany zjišťovala názor Tluchořových 
kolegů. Mnozí mu ale připomněli, že to byl právě on, kdo ve straně prosazoval současný spíše levicový směr. 
 
 Bývalý šéf poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř, který je často spojován jako významný spojenec 
expremiéra Mirka Topolánka, se v sobotním rozhovoru pro Právo vyslovil, že dobrým kandidátem na předsedu 
ODS by byl Václav Klaus. Podzimní stranický kongres by podle něho mohl Petru Nečasovi prodloužit mandát o 
půl roku a Václav Klaus poté, co odejde z Hradu, by se o předsednický post mohl ucházet. 
 
 “Je to relevantní debata. Náležitosti, jak si představuji předsedu ODS, Václav Klaus nepochybně stále 
splňuje. Jestliže dnes je ODS ve vleku jiných, ve vleku událostí, opouští principy, které dlouhodobě hlásala, a 
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není schopna prosazovat svůj program, pak právě Václav Klaus je symbolem doby, kdy jsme naopak my udávali 
směr, kdy jsme byli ideovým i faktickým lídrem politického pelotonu,“ řekl v Právu Tluchoř. 
 
 Tluchořova nehorázná drzost 
 
 Dlužno ale dodat, že je to právě Petr Tluchoř, který je často jako jeden z nejbližších spojenců Mirka 
Topolánka podepsaný právě pod tím, že ODS již nerazí původní hodnoty, na kterých ji dnešní prezident 
republiky vystavěl. 
 
 ParlamentníListy.cz oslovily poslanec i senátory z ODS, zda by si návrat Václava Klause do svého čela 
přáli a jak případně hodnotí, že takovou myšlenku vyslovil právě Petr Tluchoř. 
 
 “Václav Klaus se několikrát nechal slyšet, že ODS má ve svém životě jako uzavřenou kapitolu. Myslím, 
že je to vzájemné a že to má stejně i samotná ODS. Každopádně já jsem v roce 1997 do ODS právě kvůli 
Václavu Klausovi vstoupila a moc pěkně na tu dobu vzpomínám a pana presidenta si stále vážím,“ uvedla 
poslankyně Jana Černochová. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="244015,243286,221778,214322" / 
 
 Europoslanec Ivo Stejček se pozastavil právě nad osobou Tluchoře. “Já názor pana Tluchoře beru jako 
nehoráznou drzost a důkaz toho, že je snad schopen čehokoliv. Člověk, který se po léta spolupodílel na 
zavlečení ODS do stavu, ve kterém v současnosti ODS je, dnes bez skrupulí zneužívá jakékoliv téma k tomu, 
aby mohl útočit na Petra Nečase. Tak je třeba nahlížet na Tluchořovo &sbquo;náhlé procitnutí&lsquo; v 
obhajobě nízkých daní či pro něho osobně prospěšné hlásání &sbquo;Klaus do čela ODS&lsquo;. Pan Tluchoř 
bude klidně hlásat čerta s ďáblem, jen když se mu to bude hodit k protinečasovskému osobnímu a politickému 
revanši. A to vše říkám i s vědomím, že si za spoustu věcí Petr Nečas může, bohužel, sám a zcela zbytečně 
nabízí takovým lidem jako je pan Tluchoř šanci vstát z popela,“ řekl důrazně Strejček. 
 
 Václav Klaus by ODS prospěl 
 
 Podle místopředsedy Senátu a kandidáta ODS na prezidenta Přemysla Sobotky měl Václav Klaus 
obrovskou zásluhu při vzniku ODS. “Ale také se po druhém zvolení prezidentem s ODS rozešel, proto si myslím, 
že návrat není dobrá myšlenka,“ poznamenal. 
 
 “Já se současnou politikou ODS spokojený nejsem a uvítal bych radikální změnu. Pokud by se Václav 
Klaus rozhodl vrátit do ODS, tak bych to uvítal a podpořil bych jej,“ napsal redakci europoslanec Hynek Fajmon. 
 
 Pro Klausův návrat se jednoznačně vyslovil poslanec a šéf sněmovního zdravotnického výboru Boris 
Šťastný. “Já s Petrem v tomto souhlasím, já bych si návrat Václava Klause do ODS samozřejmě velmi přál. V 
minulosti jsem totožný názor prezentoval opakovaně. Jak však dobře znám pana prezidenta, v tuto chvíli to 
nemůže být z jeho strany aktuální. Jde totiž o to, že ODS podle mne už delší dobu neví, co je a co chce být. Zda 
ODS sama, vůlí členské základny, chce být opravdu pravicovou stranou, hájit malý a levný stát, nízké 
spravedlivé daně, bojovat za soukromí jednotlivce a podobně, nebo se naopak pod hávem populistické rétoriky 
plácat někde blízko pravého středu,“ vysvětloval. 
 
 Tluchoř nekriticky obdivoval Topolánka. Ale… 
 
 “Do budoucna bych nicméně eventualitu možného návratu Václava Klause do ODS, která by věděla, co 
chce a kam chce jít, vůbec nevylučoval. Dříve jsem byl v takových postojích v ODS v menšině, troufnu si říci, za 
takového trochu vyděděnce. Plíživým posunem ODS do středu nás však rychle přibývá. Myslím to vůči Petru 
Tluchořovi opravdu v dobrém, ale mohu-li si dovolit lehkou letní nadsázku, když už i on, v minulosti známý 
rezervovanými postoji vůči Václavu Klausovi a nekritickým obdivem Topolánkovy teorie tvrdého jádra a 
měkkého obalu, se veřejně hlásí k takové myšlence, značí to, že naše křídlo, které jsem dříve pojmenoval 
&sbquo;Stará dobrá ODS&lsquo;, nabývá na síle. V tom mi Petr Tluchoř udělal velkou radost,“ míní Šťastný. 
 
 Senátor Jiří Oberfalzer  narážel na to, že se volební kongres strany koná už na podzim. “V té době 
bude Václav Klaus ještě prezidentem a mým kandidátem na předsedu zůstává Petr Nečas. Návrat Václava 
Klause od ODS bych v budoucnu uvítal, uvažovat o něm bez něj se ale nehodí. Docela rád bych vedl diskusi o 
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podmínkách, jaké by ODS musela splnit, aby měl zájem postavit se jí do čela,“ nastínil pro ParlamentníListy.cz 
senátor. 
 
 Ve straně chybí filosofické debaty o jejím směřování 
 
 “ODS v období Václava Klause byla stranou více ideově ukotvenou, tím pádem i více zřetelnou a pro 
voliče předvídatelnou. Je třeba se k tomu vrátit, vést znovu fundamentální filosofické debaty, abychom si 
ujasnili, co vlastně máme dělat a kam směřovat. Tyto debaty mi dnes chybí. Na nadcházejícím kongresu chci 
proto podporovat ty, kteří vnesou do ODS právě tohoto ducha,“ uvedl poslanec Walter Bartoš. 
 
 Poslanec Aleš Rádl byl podle svých slov řadu let členem ODS, jejímž předsedou byl Václav Klaus, takže 
si jeho návrat představit umí. “Ovšem umím si také představit, proč s touto úvahou přichází takto mediálně 
výrazně právě kolega Tluchoř, a proč s ní přichází zrovna teď, když je známým faktem, že právě v době, kdy byl 
předsedou ODS jemu osobně lidsky i názorově velmi blízký Mirek Topolánek, ukončil Václav Klaus nejen své 
čestné předsednictví, ale i vlastní členství v ODS,“ poznamenal k Tluchořovým ještě nedávným opačným 
postojům Rádl. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" 
articles="243849,243953,243855,243449,243431,243417,243314,243364,243287" / 
 
 Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na 
našem serveru ZDE. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1342&clanek=244067 
 
_ 
 

Berounské Letorosty letos nebudou, chybí finance 
18.8.2012    Berounský deník    str. 01    Titulní strana_ 

    BARBORA ZŮNOVÁ_         

Beroun - Oblíbený festival Berounské Letorosty, který se v Berouně konal již sedmkrát, se letos z finančních 
důvodů neuskuteční. „Bohužel, je složitá doba a nepodařilo se nám získat dostatečné prostředky na pokrytí 
rozpočtu akce," uvedl zakladatel festivalu, senátor Jiří Oberfalzer . Břehy Berounky se původně měly rozeznít v 
polovině září. Festival kromě zábavy v minulých letech přinášel i významné charitativní příspěvky, které putovaly 
ve prospěch různých neziskových organizací a projektů v berounském regionu. Pořadatelům se v uplynulých 
letech podařilo získat více než 1,6 milionu korun.  
 „Na charitu ale přesto dojde. I bez festivalu podpoří nadační fond Letorosty obecně prospěšné 
organizace z regionu Berounska, konkrétně Svaz tělesně postižených, sbory dobrovolných hasičů a jiná 
sdružení," sdělil Ji ří Oberfalzer . Pořadatelé se snažili tradici nepřerušit, nejprve dlouho hledali nejrůznější 
cesty. „Bohužel se to letos nepovedlo. Nemůžeme si dovolit pořádat akci na dluh," uvedl Jiří Oberfalzer  s tím, 
že pořadatelé udělají vše pro to, aby se festival uskutečnil příští rok.  
 
Region| Střední Čechy 
 
_ 
 

Zaorálek se táže: To premiér úto čí na prezidenta? Takto nevybírav ě? 
18.8.2012    parlamentnilisty.cz    str. 00    Zprá vy_ 

    olb_         
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ČSSD je velmi rozladěna tím, co řekl premiér Petr Nečas v rozhovoru pro Lidové noviny. Nečas totiž kritizoval 
neochotu levice přijmout vyšší DPH. Premiér míní, že stažení vyšších daní by „byl krok na hranici politické a 
ekonomické debility.“ To ale rozladilo místopředsedu ČSSD a Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka. 
 
 Premiér a předseda ODS Petr Nečas nezvykle ostře zkritizoval čtvrteční rozhodnutí Senátu odmítnout 
vládní úsporný balíček a v něm především zvýšení daně z přidané hodnoty. Jenže opozice považuje jeho slova 
“výrazně za hranou“. 
 
  “To, že je slučování DPH nesmyslné, řekl i prezident státu Klaus. Nechápu tedy, jestli je to ze strany 
premiéra útok na prezidenta, a to ještě velmi nevybíravý,“ řekl Zaorálek v rozhovoru pro Český rozhlas - 
Radiožurnál. 
 
 “Toto v této zemi nebývalo zvykem, aby se nejvyšší ústavní činitelé častovali tímto způsobem,“ podotkl 
Zaorálek. 
 
 “Nevybavuji si, že bychom my ve sněmovně vůči členům vlády použili podobné výrazy. Dovolávám se 
toho, že to, co jsme řekli na adresu církevních restitucí či DPH, jsou jasné, konkrétní a konstruktivní záležitostí. 
Stojím si za tím, že to, co my namítáme, je věcné. Ale připadá mi, že to, co předvádí pan premiér, je spíše 
projev velké bezradnosti,“zmínil dále Zaorálek.  
 
 Podle něj celá řada ekonomů tvrdí, že další zvyšování DPH je neproduktivní. 
 
  “DPH se zvyšuje proto, aby se zvýšily příjmy. Ale dnes vám každý řekne, že i kdybychom ho dnes 
zvýšili na 40 procent, tak se ty příjmy pravděpodobně nezvýší, protože lidé budou více šetřit a nebudou víc 
nakupovat za vyšší DPH,“  upozornil. 
 
 Oberfalzer: Ztratili bychom důvěryhodnost 
 
 Sociální demokracie, která má v horní komoře většinu, varuje, že rostoucí DPH citelně zasáhne příjmy 
českých domácnosti a dál zbrzdí ekonomiku.  To ale ODS odmítá.  
 
 “Když zvážíte všechny okolnosti, tato opatření jsou nezbytná, ačkoli ani mně to nedělá radost,“ oponoval 
Zaorálkovi senátor za ODS Jiří Oberfalzer .  
 
 “Nechci hodnotit do jisté míry emotivní výrok. To hlavní sdělení je, že tato daňová opatření i další 
opatření, která se týkají výdajů státu, stabilizace financí a rozpočtového výhledu na příští rok jsou důležitá. Bez 
nich by Česká republika ztratila důvěryhodnost v očích zahraničních finančních institucí,“ pronesl dále 
Oberfalzer. 
 
 Zaorálek: Je to jen projev Nečasovy slabosti  
 
 Petr Nečas podle upozornění  rozhlasu zatím ponechává ve hře i variantu, že nové hlasování o vyšší 
DPH ve sněmovně by mohlo být spojováno i s hlasováním o důvěře vládě. Podle Oberfalzera je to ale celkem 
logické. 
 
 “Důsledky nepřijetí návrhu znamenají, že nelze sestavit úspornější rozpočet na příští rok. Česká 
republika začne ztrácet důvěru, to prodraží půjčky na její provoz, mohlo by to zesílit dluhovou past. Premiér tím 
dává najevo, že pokud to nebude schváleno, tato vláda nebude chtít nést zodpovědnost za ty následky,“ dodal 
Oberfalzer.  
 
 Jenže Zaorálek s tím nesouhlasí. “Petr Nečas si je vědom toho, že v klubu je rozdíl názorů. Je to 
způsob, jak se snaží udržet jednotu za každou cenu a toto je poslední zbraň, kterou má,“ dodal Zaorálek s tím, 
že naopak tento postup považuje za projev Nečasovy slabosti. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" tag="DPH" count="5" / 
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URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1387&clanek=243236 
 
_ 
 

Nečas velmi zkritizoval rozhodnutí Senátu odmítnout ús porný balí ček 
17.8.2012    ČRo 1 - Radiožurnál    str. 02    12:10 Ozv ěny dne_ 

    _         

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Nezvykle ostře zkritizoval premiér a předseda ODS Petr Nečas včerejší rozhodnutí Senátu odmítnout vládní 
úsporný balíček a v něm především zvýšení daně z přidané hodnoty. V rozhovoru pro Lidové noviny doslova 
říká, že stažení vyšších daní by byl krok na hranici politické a ekonomické debility. Sociální demokracie, která 
má v horní komoře většinu, přitom varuje, že rostoucí DPH citelně zasáhne příjmy českých domácností a dál 
zbrzdí ekonomiku. Mluvit o tom budu se senátorem za ODS Jiřím Oberfalzerem, dobrý den. 
 
Jiří OBERFALZER , senátor /ODS/ 
-------------------- 
Dobrý den. 
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A s místopředsedou ČSSD a sněmovny Lubomírem Zaorálkem, dobrý den. 
 
Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/ 
-------------------- 
Dobrý den. 
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pane Oberfalzere, nejsou slova premiéra Nečase, že odmítnutí vyšší DPH je na hranici debility samy o sobě na 
hraně nebo za hranou možná? 
 
Jiří OBERFALZER , senátor /ODS/ 
-------------------- 
Tak já nechci hodnotit určitě do jisté míry emotivní výrok, ale myslím si, že to hlavní sdělení je, že tato daňová 
opatření jakož i teda jiná opatření, která se dotýkají výdajů státu a tudíž stabilizace financí a výhledu 
rozpočtového na příští rok, tento návrh je prostě důležitý a bez něho by Česká republika ztratila důvěryhodnost 
v očích zahraničních finančních institucí, což by mělo nemilé dopady. 
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Nemá ovšem, pane senátore, ano, opozice, ostatně i řada poslanců a senátorů za ODS právo dát najevo, že 
nesouhlasí s tím návrhem, který navíc zpochybňuje i mnoho ekonomů? 
 
Jiří OBERFALZER , senátor /ODS/ 
-------------------- 
Samozřejmě že má právo to dát najevo. S tím já nepolemizuju. Ale když zvážíte všechny okolnosti, které 
momentálně před námi stojí, tak bohužel tato opatření jsou nezbytná, ačkoli ani mně to nedělá radost. 
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pane místopředsedo Zaorálku, co vy si myslíte o vyjádření premiéra Nečase? 
 
Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/ 
-------------------- 
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Mě skoro mrzí, že něco takového musím komentovat, protože to je totiž výrok, který je strašně za hranou. Já 
jenom připomenu, že ten názor, že to zvyšování DPH je nesmyslné, dokonce řekl teď prezident státu Václav 
Klaus, a nechápu teda, jestli to je útok na prezidenta ze strany premiéra, a to ještě teda velice nevybíravý a 
naprosto teda, tohle nebývalo zvykem v této zemi, aby nejvyšší ústavní činitelé se častovali takovým způsobem. 
A druhá věc je, že mně přece připadá, vy jste to sama řekla, že dneska celá řada ekonomů se vyjádřila, že to 
další zvýšení DPH je neproduktivní. A mně je úplně jednoduché proč, no, protože to DPH se zvyšuje proto, aby 
se zvýšily příjmy. Ale dneska každý vám řekne, že i kdybychom to zvýšili na 40 %, tak se pravděpodobně ty 
příjmy nezvýší, protože lidé dneska budou prostě šetřit a nebudou více kupovat za vyšší DPH. Takže ta 
tendence výběru DPH je pokles a bez ohledu na to, jak to budou zvyšovat, tak prostě bude možná další pokles. 
Takže ta situace je... 
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Zůstaňme, ano, ano, to jsou argumenty, které už jsme i probrali ve vysílání Radiožurnálu mnohokrát. Já bych 
zůstala u toho vyjádření, u toho tónu, protože musím se zeptat i na to, jestli třeba to, co řekl premiér Nečas, 
neodráží spíš tu úroveň, která teď panuje při diskusích mezi vládou a opozicí, protože zastánci obou táborů se 
neváhají častovat silnými výrazy. 
 
Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/ 
-------------------- 
Já teďka, musela byste mi pomoci, protože já si nevybavuju, že bychom my ve sněmovně i v té poslední době 
použili vůči premiérovi, vůči členům vlády nějaké podobné výrazy. To jsme stoprocentně nepoužili. A já teda se 
dovolávám stále toho, že to, co jsme řekli na adresu církevních restitucí, to, co říkáme na adresu DPH, tak jsou 
poměrně jasné, konkrétní, věcné záležitosti. Já jsem dneska také vystupoval třeba k církevním restitucím a 
všechno, co jsem řekl, bylo naprosto konkrétní. Já se domnívám, že když říkám, že mi u církevních restitucí 
vadí nebezpečí, že se bude posilovat mafianizace, další kmotři v této zemi naprosto netransparentním 
rozdělováním majetku, tak to není napadání nikoho. Jako já bych ... to znamená, já si stojím za tím, že to, co my 
namítáme, je věcné. A mně připadá, že to, co předvádí pan premiér, je spíš projev nějaké velké bezradnosti. 
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pane senátore Oberfalzere, ještě se zeptám, protože premiér Nečas nevyloučil, že by mohl nové hlasování ve 
sněmovně o vyšší DPH spojit s hlasováním o důvěře vládě. Je to podle vás šťastné spojovat s tímto osud 
koaliční vlády? 
 
Jiří OBERFALZER , senátor /ODS/ 
-------------------- 
Já ještě jenom poznámečku, že církve nepovažuju za mafie. Ale zpátky k vaší otázce. No, je to podle mého 
názoru celkem logické. Ty důvody nebo důsledky nepřijetí toho návrhu znamenají, že nelze sestavit úspornější 
rozpočet na příští rok, a to znamená, že Česká republika začne ztrácet důvěru, to prodraží půjčky na její provoz, 
čili jinými slovy, procentní odvody prodeje státních obligací... 
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Takže je to důvodem, na to se ptám, spojit hlasování. 
 
Jiří OBERFALZER , senátor /ODS/ 
-------------------- 
A tudíž by to mohlo v tuto chvíli zesílit prostě dluhovou past. Premiér podle mého názoru tím dává najevo... 
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Dobře, já jsem chtěla krátký názor, jestli si myslíte, že je to v pořádku. 
 
Jiří OBERFALZER , senátor /ODS/ 
-------------------- 
Ano, premiér tím dává najevo, že prostě pokud to nebude schváleno, tak tato vláda asi nebude chtít nést 
odpovědnost za ty následky. 
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Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Zeptám se na velmi stručnou reakci pana Zaorálka, jestli by to sociální demokracie uvítala toto spojení? 
 
Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/ 
-------------------- 
Já si myslím, že to je projev slabosti, protože Petr Nečas si je veřejně vědom toho, že v tom klubu je rozdíl 
názorů, a je to způsob, jak se snaží udržet jednotu za každou cenu, a toto je poslední zbraň, kterou má. A k té 
poznámce, že církve nejsou mafie. Církve prostě se podle nového zákona stanou obchodními společnostmi a 
budou obětí mafií. 
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Toto jsme probírali několikrát a jistě ještě budeme. 
 
Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/ 
-------------------- 
Nejsou mafiemi, ale budou obětí mafií. To je důsledek toho, co se navrhuje. 
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Místopředseda sociální demokracie, poslanec Lubomír Zaorálek. 
 
Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/ 
-------------------- 
Děkuju. 
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Senátor za ODS Ji ří Oberfalzer . Děkuji oběma, na shledanou. 
 
Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/ 
-------------------- 
Také, na shledanou. 
 
Jiří OBERFALZER , senátor /ODS/ 
-------------------- 
Na shledanou. 
_ 
 

Ministr odsunul t ěžbu plynu z b řidlic. T ěžaři jsou proti 
17.8.2012    parlamentnilisty.cz    str. 00    Kauz y_ 

    Petr Kupka_         

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) zrušil povolení k průzkumu břidlicového plynu na Valašsku. 
Ekologové ještě doufají v brzké přijetí zákona, který trvale zakáže těžbu hydraulickým štěpením. Těžařům se 
postup ministra nelíbí. Považují jeho rozhodnutí za nešťastné. Ceny plynu tak možná hned tak neklesnou. 
 
 Přestože Ministerstvo životního prostředí firmě Cuadrilla Morava přidělilo území o rozloze téměř tisíc 
kilometrů čtverečních v okolí Valašského Meziříčí, Vsetína, Hranic a okraje CHKO Beskdy, kde by mohla zahájit 
průzkum na přítomnost plynu v břidlicích, nyní toto povolení ministr životního prostředí za ODS Tomáš Chalupa 
zrušil. Více než tisícovka lidí vyjádřila nesouhlas pod peticí a devět valašských obcí proti povolení protestovalo a 
podalo tak zvaný rozklad, na jehož základě pak ministr původní rozhodnutí svých úředníků vzal zpět. Celá věc 
se tak vrací znovu na začátek. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="231689,235948" / 
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 MŽP povolilo průzkum v rozporu s právními předpisy 
 
 “Ministr životního prostředí rozhodl na základě doporučení rozkladové komise. Rozhodnutí MŽP bylo 
zrušeno z důvodu, že bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. MŽP bude znovu rozhodovat o podané 
žádosti o stanovení průzkumného území s tím, že se bude řídit právním názorem uvedeným v rozhodnutí 
ministra,“ uvedl pro redakci mluvčí ministerstva Matyáš Vitík. 
 
 Zelení vyzývají ODS k přijetí zákona 
 
 Námitky ministerstvu poslal Rožnov pod Radhoštěm, Huslenky, Hutisko-Solanec, Mikulůvka, Prostřední 
Bečva, Jablůnka, Bystřička, Vigantice a Všechovice. Mají ale obce v boji proti těžbě vyhráno? Podle předsedy 
vsetínských zelených Michala Berga zatím ne. “Definitivní klid bude až tehdy, zakáže-li nebezpečnou těžbu 
hydraulickým štěpěním zákon. Vyzýváme proto starosty, poslance a senátory z regionu, aby využili svých 
možností a o přijetí tohoto zákona se urychleně zasadili,” vyzývá předseda Strany zelených ve Vsetíně. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="243009,240853" / 
 
 Příslušný návrh zákona, který inicioval nezařazený senátor Petr Pakosta (dříve ODS) a senátor Ji ří 
Oberfalzer  (ODS), již prošel prvním čtením v Senátu a čeká jej další projednávání. Vyjadřovat se k němu bude 
právě Ministerstvo životního prostředí nebo průmyslu a obchodu. “Obě tato ministerstva patří občanským 
demokratům, je tedy zejména na politicích této strany, aby jeho přijetí prosadili. Opoziční strany i zástupci 
starostů z regionu zákaz také podporují. Rožnov, Valmez i Vsetín mají starosty z ODS, premiér je z ODS, navíc 
původem z Rožnova, proto je hlavně jejich odpovědností, aby byla tato těžba zakázána zákonem. ODS má 
jedinečnou možnost ukázat, že stojí na straně občanů a nikoli těžařské lobby,” doplnil Berg. 
 
 Petice proti těžbě podepsalo víc než 30 tisíc lidí 
 
 Těžba břidlicového plynu hydraulickým štěpením je podle kritiků v našich podmínkách nevhodná pro 
údajně velké nebezpečí znehodnocení pitné vody a sesuvů půdy. Provází jí prý také úniky velkého množství 
jedovatých chemikálií do životního prostředí. V Evropě prosadilo zákaz těžby tímto způsobem například 
Bulharsko. Proti těžbě se protestuje také na Náchodsku nebo Berounsku, kde se těžaři také chystali začít kopat. 
Petice proti těžbě podepsalo v ČR více než 30 tisíc lidí. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="239060,237878" / 
 
 Tlaky lobbistů a nekompetentní politikové 
 
 Zástupci těžařů naopak tvrdí, že obavy ze znehodnocení pitné vody jsou liché, protože ročně u nás 
dochází nejméně ke dvaceti vrtům, které jsou vyhloubeny stejnými postupy, přičemž k žádnému ohrožení 
vodních zdrojů nedochází. Navíc jde prý o technologii, která je v ČR využívána už 60 let, a to například i právě 
při osvojování zdrojů pitné či lázeňské vody a při  hydraulickém štěpení se prý používají velmi malá množství 
většinou běžných chemikálií, celkově 0,5-0,25%,  rozpuštěných ve vodě. ParlamentnímListům.cz to řekl 
Stanislav Benada, předseda správní rady Muzea naftového dobývání a geologie a poradce společnosti Cuadrilla 
Morava. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="187769,228894" / 
 
 “Během posledního půl roku byla rozpoutána kampaň, která vyvolává u lidí, kteří  nemají  objektivní 
informace, velké obavy, které jsou  posilovány i zcela nekompetentními výroky  politiků, kteří nedokáží zhodnotit 
podstatu věci a podléhají  tlakům lobbistických skupin - viz  senátní návrh o zákazu hydraulického štěpení,“ 
uvedl Benada. 
 
 Hrozí nebezpečí vysokých cen energii 
 
 Podle něj kvůli tlaku aktivistů s podporou nekompetentních politiků hrozí nebezpečí, že se vytvoří zcela  
nerovné podmínky pro některé subjekty, které průzkumné práce v České republice provádějí nebo hodlají 
provádět. “Vedle toho může Český stát přijít o informace, zda  nekonvenční zdroje na jeho území vůbec existují,  
přičemž náklady s tím by byly zaplaceny soukromými společnostmi. V neposlední řadě by takovýto nerovný a 
neobjektivní přístup státní exekutivy mohl  udržovat vysokou cenu energií se všemi negativními dopady na 
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obyvatele i průmysl,“ podotkl zástupce těžařů s tím, že například v USA  těžba plynu z nekonvenčních zdrojů  
způsobila  soběstačnost země, výrazný pokles ceny plynu a návazně  také rozvoj odvětví, využívajících zemní 
plyn. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="224819,221864" / 
 
 Společnost Cuadrilla Morava se podrobí dalším krokům ve správním řízení vyplývajícím z rozhodnutí 
ministra, které však těžařská firma považuje za velmi nešťastné. “Jsme si vědomi, že správní proces nabývá 
nestandardních časových rozměrů. Žádost o stanovení průzkumného území  pro vyhledávání a průzkum ložisek 
ropy a zemního plynu byla podána 16. 9. 2010 a  správní proces  komplikovaný o zveřejnění v Evropském 
věstníku trvá již 23 měsíců. Jsme připraveni přinést další doklady o předmětných technologiích, které byly v 
posledních letech objektivně posuzovány v řadě evropských států. Také lze upravit rozsah území, kde by byl 
průzkum prováděn,“ uzavřel Benada. 
 
 Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na 
našem serveru ZDE. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1388&clanek=243233 
 
_ 
 

Premiérova slova o politické a ekonomické debilit ě rozčílila opozici 
17.8.2012    zpravy.rozhlas.cz    str. 00    politi ka_ 

    Veronika Sedláčková,Kateřina Kozmová_         

Premiér a předseda ODS Petr Nečas nezvykle ostře zkritizoval čtvrteční rozhodnutí senátu odmítnout vládní 
úsporný balíček a v něm především zvýšení daně z přidané hodnoty. V rozhovoru pro Lidové noviny doslova 
řekl, že stažení vyšších daní by „byl krok na hranici politické a ekonomické debility.“ Opozice považuje jeho 
slova za výrok, který je výrazně za hranou. 
 
Sociální demokracie, která má v horní komoře většinu, varuje, že rostoucí DPH citelně zasáhne příjmy českých 
domácnosti a dál zbrzdí ekonomiku. To ODS odmítá.„Nechci hodnotit do jisté míry emotivní výrok. To hlavní 
sdělení je, že tato daňová opatření i další opatření, která se týkají výdajů státu, stabilizace financí a 
rozpočtového výhledu na příští rok jsou důležitá. Bez nich by Česká republika ztratila důvěryhodnost v očích 
zahraničních finančních institucí,“ říká senátor za ODS Jiří Oberfalzer .Uznává, že opozice má právo dát najevo 
nesouhlas s návrhem. „Ale když zvážíte všechny okolnosti, tato opatření jsou nezbytná, ačkoli ani mně to 
nedělá radost,“ dodává Oberfalzer.Místopředseda ČSSD a poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek se 
domnívá, že Nečasův výrok je výrazně za hranou. „To, že je slučování DPH nesmyslné, řekl i prezident státu 
Klaus. Nechápu tedy, jestli je to ze strany premiéra útok na prezidenta, a to ještě velmi nevybíravý. Toto v této 
zemi nebývalo zvykem, aby se nejvyšší ústavní činitelé častovali tímto způsobem,“ tvrdí Zaorálek a 
pokračuje:„Celá řada ekonomů říká, že další zvyšování DPH je neproduktivní. DPH se zvyšuje proto, aby se 
zvýšily příjmy. Ale dnes vám každý řekne, že i kdybychom ho dnes zvýšili na 40 procent, tak se ty příjmy 
pravděpodobně nezvýší, protože lidé budou více šetřit a nebudou  víc nakupovat za vyšší DPH.“Zaorálek 
zároveň odmítá, že by Nečasova slova odrážela obecně nastavenou rétoriku diskuzí mezi vládou a 
opozicí.„Nevybavuji si, že bychom my ve sněmovně vůči členům vlády použili podobné výrazy. Dovolávám se 
toho, že to, co jsme řekli na adresu církevních restitucí či DPH, jsou jasné, konkrétní a konstruktivní záležitostí. 
Stojím si za tím, že to, co my namítáme, je věcné. Ale připadá mi, že to, co předvádí pan premiér, je spíše 
projev velké bezradnosti,“ míní Zaorálek.O DPH bude znovu hlasovat poslanecká sněmovnaPetr Nečas zatím 
ponechává ve hře i variantu, že nové hlasování o vyšší DPH ve sněmovně by mohlo být spojováno i s 
hlasováním o důvěře vládě.„Podle mě je to celkem logické. Důsledky nepřijetí návrhu znamenají, že nelze 
sestavit úspornější rozpočet na příští rok. Česká republika začne ztrácet důvěru, to prodraží půjčky na její 
provoz, mohlo by to zesílit dluhovou past. Premiér tím dává najevo, že pokud to nebude schváleno, tato vláda 
nebude chtít nést zodpovědnost za ty následky,“ vysvětluje Oberfalzer.Lubomír Zaorálek naopak tento postup 
považuje za projev slabosti. „Petr Nečas si je vědom toho, že v klubu je rozdíl názorů. Je to způsob, jak se snaží 
udržet jednotu za každou cenu a toto je poslední zbraň, kterou má,“ říká.Hlasy pro zvýšení DPH najdeme i 
podruhé, předpokládá předseda poslanců ODSLevice zamítla v Senátu zvýšení DPH, návrh jde zpátky k 
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poslancůmProti návrhu na zvýšení DPH chtějí hlasovat i někteří koaliční senátořiSenát nejspíš odmítne vládní 
plán na zvýšení DPHZboží i služby znovu podraží, poslanci schválili zvýšení DPH na 15 a 21 procent 
 
 
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1099156 
 
_ 
 

Nosí poslanec Š ťastný tanga, či slipy? ODS a TOP 09 debatují o gayích 
16.8.2012    parlamentnilisty.cz    str. 00    Kauz y_ 

    Lukáš Petřík_         

Součástí festivalu homosexuálů Prague Pride, nad kterým převzal záštitu primátor Prahy Bohuslav Svoboda z 
ODS, jsou i takové akce jako je tzv. Leather zone, na níž se mají praktikovat poměrně bizardní sexuální 
praktiky. Mezi Svobodovými kolegy z ODS i koaličními partnery z TOP 09 to vyvolává většinou rozpaky. 
 
 “Buďte odvážní a přijďte se seznámit s drsnými chlapy v kůži a poznejte, co se skrývá pod zkratkou 
BDSM. Pro PRAGUE PRIDE 2012 otevíráme své pravidelné setkání kožeňáků, latexáků, vojáků, skinů i dalších 
"úchyláků" a fetišistů široké gay veřejnosti a Vám, abyste poznali, na čem vlastně je naše komunita založena. 
Není přece nic špatného na tom okořenit si trochu vztah i sex. Během večera vám ukážeme, čím nás tento styl s 
příchutí BDSM tak fascinuje a třeba v sobě odhalíte také kus kožeňáka. Budete moci okouknout naše tvrdé 
kožeňáky a jejich nahé suby a seznámit se s nimi, prohlédnout si a osahat různé hračky BDSM a také Vás čeká 
několik velmi zajímavých vstupů plných poučení, vtipu i vzrušení,“ lákají stránky Prague Pride návštěvníky. 
 
 Svazování a mumie 
 
 Leather zone nabízí pány s otroky, svazování a mumie, fetiš přehlídku, školu fetišů, army story. BDSM 
je pojem obecně užívaný pro širokou škálu sexuálních praktik a orientací založených na domluvě, že je jeden z 
partnerů nadřazen druhému. Patří sem zejména erotický sadismus, masochismus a různé formy fetišismu. 
Konkrétně například spanking (výprasky), bondage (svazování), ponyplay a dogplay, pissing - močení, či scat, 
někdy též zvaný kaviár, hnědý déšť či hnědá sprcha, což jsou pro změnu zase hrátky s fekáliemi. 
 
 ParlamentníListy.cz oslovily politiky z ODS i z koaliční TOP 09, se kterou Svoboda vládne na pražském 
magistrátu, zda považují Svobodovu záštitu nad Prague Pride, v jejímž rámci se odehraje i akce Leather zone, 
za vhodnou. 
 
 Jeho záštita vyvolává spíše negativní a zdrženlivé reakce. Poslanec ODS Jaroslav Plachý dokonce 
vyzval Svobodu, aby odešel z ODS. 
 
 Není dobře se takto producírovat 
 
 “Jsem konzervativně-liberální člověk a záštitu bych takové akci nikdy nedal. Nechci nic zakazovat, ale 
nemyslím si, že je dobře se takto producírovat,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz ministr obrany a místopředseda 
ODS Alexandr Vondra. 
 
 “To je záležitost pana primátora a není můj úkol ho posuzovat,“ uvedl diplomaticky první vicepremiér 
vlády, předseda TOP 09 a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. 
 
 “Neznám konkrétní podobu akce, kterou primátor zaštítil. Je to zcela jeho kompetence, pravomoc i 
odpovědnost,“ reagoval ministr zemědělství a šéf středočeské ODS Petr Bendl. 
 
 Svobodova záštita se nelíbí poslanci ODS Františku Dědičovi. “Loni jsem záštitu pana primátora 
omlouval politickou nezkušeností. Letos je to již jasný a vědomý postoj k této akci. Tu je možné snad tolerovat, 
ale určitě ne podporovat. Pan primátor ji záštitou podpořil a vypověděl tak o svých hodnotách,“ říká poslanec. 
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 "Záštita primátora nad touto akcí je pro mě velkým otazníkem. Ale možná, že pan primátor jako lékař a 
člověk je prostě velmi tolerantní. Já jsem také celkem tolerantní, ale vydávat pokleslé mravy za hrdost, to je na 
mě trochu moc," řekl redakci senátor ODS Karel Šebek, 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="204805,204843,242992,242718,240936" / 
 
 Lépe je propagovat rodinu 
 
 “Nevím, co pana primátora k takovému rozhodnutí vedlo, na jeho místě bych záštitu nepřevzal. Osobně 
zastávám názor, že nejlepším postojem je těmto věcem sice nebránit, nicméně o nich co nejméně mluvit a tím 
je nepropagovat. Za nejlepší považuji těmto věcem nevěnovat žádnou pozornost a naopak využít všech 
možností propagovat řádný rodinný způsob života,“ řekl poslanec ODS Jaroslav Martinů. 
 
 “Osobně takové akce nepodporuji, stejně jako nepodporuji jiné než rodinné svazky,“ uvedl 
místopředseda pražské ODS Tomáš Portlík. 
 
 Moralisté mají milence či milenky 
 
 Jednoznačně se za primátora Svobodu postavily víceméně jen jeho pražské kolegyně, poslankyně Jana 
Černochová a členka Rady hlavního města Aleksandra Udženija. 
 
 Černochová uvedla, že Prague Pride má i její podporu a je ráda, že jí primátor udělil záštitu. 
“Vypreparovat z programu něco, co zní &acute;perverzně&acute; a omlacovat to o hlavu jemu, je hodně 
pokrytecké. Žijeme ve svobodné zemi, kde ani tyto zvláštně znějící praktiky nejsou nelegální, takže jak by řekl 
klasik: &acute;Podle vkusu každého soudruha&acute;,“ usmívala se Černochová. 
 
 “Pokud by ti moralisté, co nám káží, jak má vypadat jediný správný rodinný život, měli říct pravdu, jak 
oni sami vedou například sexuální život, zda mají milenky či milence, zda někdy v životě navštívili vykřičený 
dům a tak dále, to bychom asi všichni koukali. A protože nesnáším pokrytectví, podporuji primátora, který svou 
záštitou především podporuje svobodu orientace a názoru. Pokud se někomu Prague Pride a její program 
nelíbí, tak ať tam nechodí,“ myslí si pražská radní z ODS Udženija. Předseda zastupitelského klubu ODS Ondřej 
Pecha jen stručně uvedl, že primátorovu záštitu považuje za vhodnou. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="242615,241754,241262,241253,241026,240782" / 
 
 Ať si gayové užijí. Pod vládou islámu to bude jinak 
 
 Člen pražského zastupitelstva Petr Trombik z TOP 09 si nad Svobodu myje ruce a upozorňuje na širší 
civilizačně-demografické souvislosti. 
 
 “Je to primátorovo rozhodnutí, za které jako zastupitel nenesu odpovědnost. Osobně považuji tuto 
záštitu za zbytečnou vzhledem k tomu, že ani heterosexuálové nepožadují pro své orgie primátorskou záštitu. 
Na druhé straně s ohledem na postupující islamizaci Evropy nemají podobné aktivity budoucnost, protože jak 
víme, islám homosexualitě nefandí, naopak ji přímo potírá. Ať si tedy homosexuálové užívají. Islám a 
homosexualismus, tyto posvátné krávy multikulturalismu a politické korektnosti, nejsou prostě kompatibilní,“ 
uvádí zastupitel. 
 
 Co nosí Boris Šťastný? 
 
 “Dejte prosím lehčí otázku. Tato otázka je podobná, jestli Boris Šťastný nosí tanga, nebo slipy. Takové 
otázky nic čtenářům nepřináší,“ myslí si náměstek primátora Ivan Kabický z ODS. 
 
 Sám poslanec Boris Šťastný letos na dotaz redakce ohledně Prague Pride nereagoval. “Postoj 
primátora, který zaštítil Prague Pride, jasně schvaluji a k podpoře této akce se osobně přidávám. ODS není a 
věřím, že nikdy nebude stranou netolerantní a xenofobní a to platí i o Praze, která je moderním městem pro 
všechny,“ uvedl vloni poslanec. 
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 Pražský radní z TOP 09 Lukáš Manhart informoval, že sice respektuje postoj primátora, nicméně 
osobně nesouhlasí s propagací akcí podobného charakteru. “Nemám nic proti homosexualitě, ale nesouhlasím 
s její prezentací v podobě akce Prague Pride,“ dodal. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="240262,239510,238985,238564,204447,204644" / 
 
 Konzervativní hodnoty 
 
 Podle člena pražského zastupitelstva Dalibora Mlejnského z ODS je věcí primátora Svobody, jaké akce 
je patronem. “Co se týče mého osobního názoru, zcela se shoduji s pohledem prezidenta Václava Klause,“ 
dodal starosta Prahy 11. 
 
 “Jsem tolerantní člověk. Ať si každý dělá, co chce v mezích zákona,“ uvedl člen Výkonné rady ODS Ivan 
Adamec. 
 
 “Je to svobodná volba pana primátora. Neznám přesně program setkání. Já osobně bych takovou 
záštitu nepřevzal. Neodpovídá to mým konzervativním hodnotám,“ sdělil poslanec ODS David Šeich. 
 
 Sexuální orientace má být soukromá věc 
 
 “Je to jeho záštita a jeho rozhodnutí, které nemá cenu komentovat. On si ponese zodpovědnost. 
Jakékoli exhibice na veřejnosti by neměly být tolerovány,“ míní senátor z Prahy Zdeněk Schwarz zvolený za 
ODS. 
 
 Radní za TOP 09 Eva Vorlíčková si myslí, že sexuální orientace je soukromou záležitostí každého 
občana. “Dělat z lidské sexuality věc veřejnou a politizovat ji, je dle mého názoru věc špatná. Homosexuálové 
nejsou přece pronásledovanou menšinou. Nevidím tedy proto důvod poskytovat jim záštitu,“ řekla radní. 
 
 Šéf ODS ve Zlínském kraji Libor Lukáš řekl, že program předmětné akce nezná a ani se o něj nehodlá 
zajímat. “Není to zcela jistě šálek mé kávy. Na projekt tohoto ražení bych záštitu neposkytl,“ doplnil vicehejtman. 
 
 Podle místopředsedy zastupitelského klubu TOP 09 Ondřeje Počarovského se jednoznačně jedná o 
svobodné rozhodnutí primátora a jeho odpovědnost. “Pokud se nepletu, žijeme ve svobodné zemi a onen 
průvod není ničím nezákonným. Jiná věc je míra vkusu. Jde ale také o etické roviny české společnosti, 
předsudky a přetvářku. Zásadnější problém, než je pochod gay menšiny, vidím v jiných oblastech společnosti a 
politiky,“ míní zastupitel. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="243011,242894,242721,242512,205375,205371,205319" / 
 
 Tolerance ano, záštita ne 
 
 “Tolerance je základní předpoklad demokracie. Dokud nikdo nikomu neubližuje, neomezuje ho na jeho 
právech a neporušuje zákon, nemám nic proti vyjádření postojů, názorů a preferencí. Co se týče udělení záštity, 
já bych záštitu neudělila,“ vyjádřila se zatupitelka ODS a starostka Prahy 6 Marie Kousalíková. 
 
 “Každý svého štěstí strůjcem,“ reagoval senátor ODS Jaroslav Kubera. 
 
 Podle europoslance ODS Hynka Fajmona je Svobodova záštita naprosto nevhodná a podobný názor 
má i senátor ODS Jiří Oberfalzer  či poslanec Miroslav Jeník a poslanec Igor Svoják, který záštitu nepovažuje 
za šťastnou . 
 
 Tento týden v Praze opět probíhá festival homosexuálů Prague Pride, jehož součástí má být i sobotní 
“pochod hrdosti“, který by měl být zahájen u pomníku sv. Václava. Konzervativní klausovská Akce D.O.S.T. 
považuje pochod a festival za provokaci, a proto pořádá 18. srpna setkání u pomníku sv. Václava jako 
manifestaci normálnosti. S výmluvným názvem Obrana hrdosti normálních lidí. Mladí křesťanští demokraté zase 
pod záštitou arcibiskupa Dominika Duky ve stejný den pořádají Pochod pro rodinu. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" 
articles="204551,204570,204639,204657,204673,204699,204722,204726,204728" / 
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 Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na 
našem serveru ZDE. 
 
   
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1388&clanek=243046 
 
_ 
 

Berounské Letorosty se letos neuskute ční 
16.8.2012    prvnizpravy.cz    str. 00    z region ů_ 

    _         

Finanční důvody přinutily pořadatele hudebního festivalu Berounské Letorosty odvolat letošní ročník.  
 
Oblíbený festival, který v minulých letech kromě zábavy přinášel také významné charitativní příspěvky 
neziskovým organizacím v regionu, se měl konat v Berouně v polovině září. Uvedla to mluvčí berounské radnice 
Pavla Švédová. 
 
„Bohužel, je složitá doba a nepodařilo se nám získat dostatečné prostředky na pokrytí rozpočtu akce. Mrzí nás 
to, ale věříme, že se v příštím roce povede tradici obnovit,“ uvedl zakladatel festivalu, senátor Ji ří Oberfalzer . 
 
Jak mluvčí Švédová připomněla, festival Berounské Letorosty má za sebou již sedm úspěšných ročníků, během 
nichž se na břehu Berounky představily desítky známých interpretů a skupin, jimž aplaudovaly tisíce 
návštěvníků. Zároveň se pořadatelům během uplynulých let podařilo získat více než 1,6 milionu korun, které 
putovaly ve prospěch různých charitativních organizací a projektů v berounském regionu. 
 
"Na charitu ale přesto dojde. I bez festivalu podpoří nadační fond Letorosty obecně prospěšné organizace z 
regionu Berounska, konkrétně Svaz tělesně postižených, sbory dobrovolných hasičů a jiná sdružení," ujišťuje 
Jiří Oberfalzer . 
 
Podle mluvčí Švédové se pořadatelé rozhodli letošní ročník festivalu odvolat až po dlouhém váhání a hledání 
cest jak tradici nepřerušit. Festival již v Berouně zdomácněl a byl hodnocen jako jedna z nejlepších akcí v 
regionu. 
 
„Snažili jsme se ze všech sil, protože vím, že se spousta lidí na Letorosty těšila, ale bohužel se to letos 
nepovedlo. Nemůžeme si dovolit pořádat akci na dluh. Věřím, že nás návštěvníci pochopí a zachovají nám 
přízeň, uděláme vše, aby se příští ročník uskutečnil ,“ uvedl senátor Oberfalzer. 
 
(RoR, foto: arch.) 
 
 
URL| http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-regionu/berounske-letorosty-seletos-neuskutecni/ 
 
_ 
 

Berounské Letorosty se letos neuskute ční 
16.8.2012    stredoceskenovinky.cz    str. 00    z region ů_ 

    _         

Finanční důvody přinutily pořadatele hudebního festivalu Berounské Letorosty odvolat letošní ročník.  
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Oblíbený festival, který v minulých letech kromě zábavy přinášel také významné charitativní příspěvky 
neziskovým organizacím v regionu, se měl konat v Berouně v polovině září. Uvedla to mluvčí berounské radnice 
Pavla Švédová. 
 
„Bohužel, je složitá doba a nepodařilo se nám získat dostatečné prostředky na pokrytí rozpočtu akce. Mrzí nás 
to, ale věříme, že se v příštím roce povede tradici obnovit,“ uvedl zakladatel festivalu, senátor Ji ří Oberfalzer . 
 
Jak mluvčí Švédová připomněla, festival Berounské Letorosty má za sebou již sedm úspěšných ročníků, během 
nichž se na břehu Berounky představily desítky známých interpretů a skupin, jimž aplaudovaly tisíce 
návštěvníků. Zároveň se pořadatelům během uplynulých let podařilo získat více než 1,6 milionu korun, které 
putovaly ve prospěch různých charitativních organizací a projektů v berounském regionu. 
 
"Na charitu ale přesto dojde. I bez festivalu podpoří nadační fond Letorosty obecně prospěšné organizace z 
regionu Berounska, konkrétně Svaz tělesně postižených, sbory dobrovolných hasičů a jiná sdružení," ujišťuje 
Jiří Oberfalzer . 
 
Podle mluvčí Švédové se pořadatelé rozhodli letošní ročník festivalu odvolat až po dlouhém váhání a hledání 
cest jak tradici nepřerušit. Festival již v Berouně zdomácněl a byl hodnocen jako jedna z nejlepších akcí v 
regionu. 
 
„Snažili jsme se ze všech sil, protože vím, že se spousta lidí na Letorosty těšila, ale bohužel se to letos 
nepovedlo. Nemůžeme si dovolit pořádat akci na dluh. Věřím, že nás návštěvníci pochopí a zachovají nám 
přízeň, uděláme vše, aby se příští ročník uskutečnil ,“ uvedl senátor Oberfalzer. 
 
(RoR, foto: arch.) 
 
 
URL| http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy/z-regionu/berounske-letorosty-seletos-neuskutecni/ 
 
_ 
 

Vlk vypálil po ČSSD kvůli restitucím 
15.8.2012    Právo    str. 02    Zpravodajství_ 

    (jov)_         

Senát dnes začne projednávat vládní návrh církevních restitucí. Vzhledem k tomu, že horní komoru ovládá 
ČSSD, je téměř jisté, že majetkové narovnání bude vráceno poslancům. Soc. dem., která spustila kampaň proti 
restitucím, se před klíčovým jednáním opět dostala pod palbu kritiky. Lidový dům včera cupoval kardinál 
Miroslav Vlk a také vládní TOP 09. 
 „Pan Sobotka by nám chtěl vnucovat myšlení z počátku komunismu, kdy totalitní režim prohlásil 
náboženskou víru za soukromou věc, která nesmí vstupovat do veřejného života,“ napsal kardinál na svém 
webu a na adresu šéfa ČSSD dodal: „Hájí zločiny komunismu – protiprávní ukradení církevního majetku 
komunisty a jejich snahu zařadit církevní majetek do ,veřejných zdrojů‘.“ 
 Celou soc. dem. pak kvůli plakátu zobrazujícího ruku chtivého preláta přebírajícího měšec se 134 
miliardami Vlk obvinil: „Diskuse ukazuje ještě dále a jasněji myšlenkový svět soc. dem. a jejich ideovou blízkost 
k minulému režimu, jak ostatně naznačuje známý plakát na hranici zákona, který zůstává i nadále jejich 
veřejným obviněním,“ napsal kardinál. 
 Vlk nevěří ČSSD, že kampaň není namířena proti církvím: „Z jejich argumentace vyčuhuje totalitní 
komunistická ideologie.“ 
 Soc. dem. jsou podle něj nespolehliví partneři s nebezpečnou ideologií. „V komunismu o právech 
rozhodovala strana. Tohle by zřejmě pak chtěla strana pana Sobotky praktikovat,“ míní Vlk. 
 Proti oranžové kampani se včera ohradila i předsednictva TOP 09 a Starostů. Šéf poslanců Petr Gazdík 
vyzval soc. dem., aby neútočila na církve, ale na politickou konkurenci. 
 Podle vládní strany by měla soc. dem. dodržovat elementární míru vkusu v rámci kampaně. „Chápeme, 
že ČSSD nemá vlastní pozitivní program, a proto jí nezbývá nic jiného než negativní pomlouvačná kampaň. 
Prosíme ji však, aby své útoky směřovala na nás jako na politickou konkurenci, a nebrala si jako rukojmí 
občanskou společnost, a zejména církve,“ uvedla předsednictva TOP 09 a STAN v prohlášení. 
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Přiostřil i Nečas 
 
Sobotka tvrdí, že výzva citovaná Gazdíkem již byla vyslyšena. „Každý, kdo si přečetl naši tiskovou inzerci 
týkající se zvyšování DPH, zmrazení valorizace penzí a církevních restitucí, vidí, že kritizujeme konkrétně TOP 
09 a ODS. Přání pana Gazdíka tak už bylo dopředu splněno,“ řekl Sobotka Právu. 
 Ostře se ohradil proti Vlkovu prohlášení. „Vzápětí po roce 1948 byla soc. dem. násilně sloučena s KSČ 
a její samostatná činnost nebyla až do listopadu 1989 povolena. Mnoho soc. dem. muselo odejít do exilu, bylo 
vězněno či za své demokratické hodnoty zaplatilo v komunistických kriminálech a na popravištích životem,“ 
vzkázal Sobotka kardinálovi. Také premiér a šéf ODS Petr Nečas včera v ČT soc. dem. obvinil z „agresivity a 
rozeštvávání společnosti“. Odsoudil „sprosté útoky proti naprosto ojedinělému a společensky hodnotnému 
konsenzu 17 církví“. Rétorika a billboardy ČSSD podle Nečase připomínají padesátá léta. 
 
Vlk přikládá pod kotel, soudí KSČM 
 
Za soc. dem. se postavili komunisté. Podle poslance KSČM Vladimíra Koníčka svědčí Vlkovo vyjádření o 
rostoucí nervozitě. „Bohužel jen fouká pod kotel a přikládá jedno polínko za druhým,“ poznamenal. 
 Negativní verdikt Senátu jasně naznačilo včerejší jednání školského výboru. Stejně jako minulý týden 
ústavně-právní a hospodářský výbor totiž doporučil senátorům majetkové narovnání s církvemi vrátit 
poslancům. V takovém případě bude potřebovat vládní koalice ve Sněmovně 101 hlasů, aby verdikt zvrátila. 
 Místopředseda školského výboru Marcel Chládek (ČSSD) označil restituce za paskvil. „Je to řešení 
špatné a osobně si myslím, že není možné řešit majetkovou křivdu s prominutím nějakým právním paskvilem,“ 
uvedl. 
 Místopředseda výboru Jiří Oberfalzer  (ODS) naopak kritizoval vlády soc. dem., že v letech 1998 až 
2006 neučinily nic pro narovnání s církvemi. 
 
Kritizujeme TOP 09 a ODS za zvyšování DPH, zmrazení valorizace penzí a církevní restituce Bohuslav Sobotka 
 
Foto popis| Kardinál Miroslav Vlk. 
Foto autor| Foto archív ČTK 
 
_ 
 

Církevní restituce dostaly červenou v dalším senátním výboru 
14.8.2012    novinky.cz    str. 00    Domácí_ 

    jov_         

Školský výbor Senátu v úterý vyslal jasný signál, jak dopadne hlasování o církevních restitucích v horní komoře. 
Stejně jako minulý týden ústavně-právní a hospodářský výbor nedoporučil senátorům majetkové narovnání 
schválit. Senát ovládaný ČSSD bude restituce projednávat ve středu. 
 
Místopředseda školského výboru Marcel Chládek (ČSSD) označil návrh za paskvil. „Je to řešení špatné a 
osobně si myslím, že není možné řešit majetkovou křivdu s prominutím nějakým právním paskvilem,“ uvedl.  
 
Místopředseda výboru Jiří Oberfalzer  (ODS) naopak restituce podpořil. Kritizoval přitom, že vlády sociální 
demokracie v letech 1998 až 2006 neučinily nic pro narovnání s církvemi. „Z tohoto tématu se stalo velké 
politikum,“ poznamenal. Podporu restitucím vyslovil i občanský demokrat Petr Bratský.  
 
První náměstek ministryně kultury František Mikeš upozornil, že pokud neproběhnou restituce, stoupnou 
náklady státu na platy duchovních. V roce 2015 se v takovém případě podle něj mohou o finance na tyto účely 
přihlásit například muslimové nebo hnutí Hare Krišna. Zatímco nyní stát hradí na platy ročně 1,4 miliardy, v roce 
2015 by to podle Mikeše mohlo být 1,6 miliardy a v roce 2030 více než 2,5 miliardy korun.Jílek: Nechceme 
hradit imámy  
 
Právě před hrozbou, že bude stát v případě zamítnutí restitucí hradit imámy, varoval minulý týden senátor TOP 
09 Adolf Jílek. Mikeš také uvedl, že pokud nebude zákon schválen, budou se církve dožadovat majetku u 
soudů. Odmítl také, že by majetkové narovnání mělo znamenat prolomení restituční hranice 25. února 1948.  
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Právě fakt, že restituce na jednání hájil první náměstek a nikoliv ministryně kultury Alena Hanáková (TOP 09), 
kritizoval Chládek. Už při jednání výborů minulý týden, kde se majetkové narovnání řešilo, byl přítomen právě 
Mikeš, výtky ale kvůli tomu nezazněly. 
 
Rozruch vyvolal v uplynulých dnech kampaň ČSSD proti církevním restitucím. Plakát zobrazující ruku preláta 
přebírajícího 134 miliard v sáčku zkritizovaly církve a náboženské společnosti. Kampaň srovnaly s nacistickou a 
komunistickou propagandou. Kritiku vyslovil i prezidentský kandidát Miloš Zeman, který navrhuje k restitucím 
referendum. Sociální demokraté navzdory tomu hodlají v tažení proti majetkovému narovnání pokračovat. 
 
 
URL| http://www.novinky.cz/domaci/275953-cirkevni-restituce-dostaly-cervenou-v-dalsim-senatnim-vyboru.html 
 
_ 
 

Berounské Letorosty po řadatel letos kv ůli pen ězům zrušil 
8.8.2012    Berounský deník    str. 03    Berounsko _ 

    PETRA LIŠKOVÁ_         

Beroun – Milovníky festivalů a dobré hudby následující zpráva nepotěší. Pořadatel oblíbeného festivalu 
Letorosty, kterým je senátor Jiří Oberfalzer , letošní ročník zrušil.  
 „Bohužel je složitá doba a nepodařilo se nám získat dostatečné prostředky na pokrytí rozpočtu akce. 
Mrzí nás to, ale věříme, že se v příštím roce povede tradici obnovit,“ uvedl zakladatel festivalu, senátor Jiří 
Oberfalzer .  
 Do poslední chvíle prý váhal, zda festival letos zrušit či nikoli. „Snažili jsme se ze všech sil, protože vím, 
že se spousta lidí na Letorosty těšila, ale bohužel se to letos nepovedlo. Nemůžeme si dovolit pořádat akci na 
dluh. Věřím, že nás návštěvníci pochopí a zachovají nám přízeň, uděláme vše, aby se příští ročník uskutečnil,“ 
uvedl senátor Oberfalzer.  
Festival Berounské Letorosty má za sebou již sedm úspěšných ročníků, během nichž se na břehu Berounky 
představily desítky známých interpretů a skupin. Zároveň se pořadatelům během uplynulých let podařilo získat 
více než 1,6 milionu korun, které putovaly ve prospěch různých charitativních organizací a projektů v regionu.  
 „Na charitu ale přesto dojde. I bez festivalu podpoří nadační fond Letorosty obecně prospěšné 
organizace z regionu Berounska, konkrétně Svaz tělesně postižených, sbory dobrovolných hasičů a jiná 
sdružení,“ ujišťuje senátor.  
 
*** 
 
Letošní hudební festival se na břehu Berounky nekoná, na charitu ale pořadatel akce přesto přispěje.  
 
Foto popis| SKUPINA The Tap Tap byla také jedním z účinkujících na festivalu Letorosty. Na pódiu se v 
uplynulých sedmi ročnících vystřídali zpěváci, zpěvačky a kapely jako například Lucie Bílá, Divokej Bill, Kabát, 
Richard Müller a další.  
Foto autor| Foto: Deník/Petra Lišková  
 
Foto popis| JIŘÍ Oberfalzer  při zahájení festivalu Letorosty.  
 
Foto autor| Foto: P. Lišková 
Region| Střední Čechy 
 
_ 
 

Festival Berounské Letorosty 2012 se neuskute ční. Musel by se zadlužit 
6.8.2012    topzine.cz    str. 00    Hudba_ 

    Martin Peška_         
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Finanční důvody přinutily pořadatele hudebního festivalu Berounské Letorosty odvolat letošní ročník, za akci to 
redakci TOPZINE.cz potvrdila Markéta Bouchalová.  
 
Navzdory sedmileté tradici letos v září neproběhne zakončení festivalové sezóny v Berouně. Festival, na kterém 
ještě loni vystoupila například zpěvačka Anna K či punkáči Visací zámek, se letos neuskuteční. 
 
„Bohužel je složitá doba a nepodařilo se nám získat dostatečné prostředky na pokrytí rozpočtu akce.  Mrzí nás 
to, ale věříme, že se v příštím roce povede tradici obnovit,“ uvedl zakladatel festivalu, senátor Jiří Oberfalzer  
(ODS). 
 
Festival kromě hudebního programu podporoval také činnost vybraných neziskových organizací ve 
středočeském regionu prostřednictvím výtěžku z prodeje festivalových samolepek. 
 
Podle Bouchalové se pořadatelům v uplynulých letech podařilo získat okolo 1,6 milionu korun, které putovaly ve 
prospěch různých charitativních organizací a projektů v berounském regionu. 
 
„Nemůžeme si dovolit pořádat akci na dluh. Věřím, že nás návštěvníci pochopí a zachovají nám přízeň;  
uděláme vše, aby se příští ročník uskutečnil,“ dodal Oberfalzer. 
 
URL| http://www.topzine.cz/festival-berounske-letorosty-2012-se-neuskutecni-musel-by-se-zadluzit 
 
_ 
 

Policie protestuje. Senát navrhuje prohlídky řidi čů senior ů až v 68 letech 
5.8.2012    parlamentnilisty.cz    str. 00    Zpráv y_ 

    bob_         

Podle novely silničního zákona by řidiči z řad seniorů museli absolvovat první povinnou prohlídku u lékaře v 68 
letech. To je o osm let později než nyní. 
 
 S návrhem Horní komory parlamentnu ovšem nesouhlasí dopravní psychologové a policie. Tvrdí, že 
první prohlídka u řidičů musí přijít dříve. Upozornil na to Týden.cz. 
 
 A uvedl příklad sedmaosmdesátiletého Jana K. z Prahy. Ten pravidelně jezdí starou škodovou s ženou 
na zahradu. I když je ve vysokém věku u jeho řidičského průkazu chybí doklad o tom, že mu zdravotní stav 
umožňuje řídit. Před časem prodělal mozkovou mrtvici. Musel se znova učit mluvit a občas jeho noha nebo ruka 
vypoví službu. Potvrzení od lékaře by proto zřejmě nedostal stěží. Řídit ale chce dál, a tak riskuje pokutu i lidské 
životy. 
 
   
 
 Řidiči amatéři chodí na přezkum zdravotní způsobilosti v 60, 65 a 68 letech. Později každé dva roky.  
Senát ale přijal novelu silničního zákona, podle které by jim nově mohla stačit povinná prohlídka až v 68 letech. 
Návrh bude nyní posuzovat vláda a poslanci. 
 
 Věk odchodu do důchodu se také prodlužuje 
 
 Autoři návrhu Jiří Oberfalzer  a Tomáš Grulich z ODS tvrdí, že se věk odchodu do důchodu prodlužuje a 
bude v budoucnosti dosáhne 65 let. Pokud jsou prý lidé do 65 let schopní pracovat, jsou schopni i řídit. 
 
   
 
 Nad významným posunutím věkové hranice si ale není jist šéf dopravní policie Leoš Tržil. "S posunem 
na 65 let není žádný problém. Hranice 68 let by ale možná ještě stála za diskusi se zdravotníky," řekl. 
 
 Prohlídky jsou, bohužel, často spíše formální 
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 Stejné pochybnosti vyslovil i dopravní psycholog Alois Hubáček. "Viděl bych to spíše na 65 let. Ale jde o 
věc, která je hodně individuální," uvedl. Za větší problém ovšem považuje to, že prohlídky řidičů - seniorů 
obvodními lékaři jsou často pouze  formální. 
 
   
 
 Významnou úlohu totiž podle něj nehraje pouze fyzická kondice, ale i stav jeho psychiky. S přibývajícími 
léty se totiž mění. 
 
   
 
 "Je vědecky prokázáno, že po šestém a sedmém desetiletí života dochází k zúžení percepčního pole," 
vysvětlil Hubáček s tím, že mozek řidičů - seniorů už nemusí být schopen zpracovat tak velké množství podnětů, 
jak by bylo v silničním provozu třeba. 
 
   
 
 Asociace dopravních psychologů proto podle Hubáčka připravuje novou metodiku pro práci s řidiči-
seniory. 
 
   
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="238101,238203,236624,234230,231256,215993" / 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1387&clanek=241927 
 
_ 
 

Povinná léka řská prohlídka řidi čů v 68 letech 
5.8.2012    Prima Family    str. 01    18:55 Zprávy  TV Prima_ 

    _         

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Dobrý večer. Pokud chcete vědět, co se dnes stalo nového, tak jste tu správně, začínají Zprávy FTV Prima s 
Terezií Kašparovskou a Tomášem Drahoňovským. 
 
Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka 
-------------------- 
A my vás moc rádi vítáme a přejeme dobrý večer. Na české řidiče možná čeká velká novinka. Na povinnou 
lékařskou prohlídku budou chodit později. Ne v 60, ale v 68 letech. Navrhují to senátoři s tím, že zdravotní stav 
šedesátníků je dnes podstatně jiný, lepší než před lety. Dopravní experti i policie toto nadšení ale nesdílejí. 
 
Zuzana GLACOVÁ, redaktorka 
Eliška ČEŘOVSKÁ, redaktorka 
redaktorka 
-------------------- 
Místo v 60 v 68, tedy o celých 8 let později než dosud by měli řidiči senioři zamířit na svou první lékařskou 
prohlídku. Ta by měla ukázat, jestli jsou schopni bezpečně usedat za volant. 
 
Jiří OBERFALZER , senátor /ODS/ 
-------------------- 
Ta novela je velice prostá, mění jenom věk povinné prohlídky zdravotní u řidičů amatérů, čili netýká se to 
profesionálních řidičů. Dneska šedesátník je člověk v plné síle a ostatně i pracovní povinnost tedy věk odchodu 
do důchodu se posouvá na 65 a více. Takže nedává smysl, proč bychom měli zpochybňovat řídit člověka v 60. 
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Zuzana GLACOVÁ, redaktorka 
Eliška ČEŘOVSKÁ, redaktorka 
redaktorka 
-------------------- 
První kontrola až 68 letech se ale nelíbí celé řadě odborníků na dopravu. 
 
Leoš TRŽIL, ředitel dopravní policie 
-------------------- 
Já si myslím, že to je hodně diskutabilní, protože přece jenom s věkem se spíš snižuje otázka vnímání 
dopravního prostoru. 
 
Alois HUDEČKA, předseda Asociace dopravních psychologů ČR 
-------------------- 
Z toho psychologického hlediska já bych neviděl 68, já bych viděla si tak těch 65 let, pokud ten člověk je 
zdravej. 
 
osoba 
-------------------- 
Já bych to nechala tak do těch 65 maximum, víc už bych nezvyšovala ten věk, protože opravdu ty lidé už jsou 
takoví pomalejší. 
 
osoba 
-------------------- 
Kolem té padesátky už by to mělo být. 
 
Zuzana GLACOVÁ, redaktorka 
Eliška ČEŘOVSKÁ, redaktorka 
redaktorka 
-------------------- 
Takže vám to v 68 letech přijde už pozdě. 
 
osoba 
-------------------- 
Určitě, už je to pozdě. 
 
osoba 
-------------------- 
Mám 81, no, tak mně to připadá ještě, já říkám, ještě těch 9 let budu jezdit, no. Ty mladí nadělají kolikrát víc 
těch skopičin jak ty staří. 
 
Zuzana GLACOVÁ, redaktorka 
Eliška ČEŘOVSKÁ, redaktorka 
redaktorka 
-------------------- 
I přes kritiku odborníků i veřejnosti si tvůrci novely stojí za svým. 
 
Jiří OBERFALZER , senátor /ODS/ 
-------------------- 
Například na Slovensku mají tento věk až 70 let a jsou země, kde není žádný, kde prostě to vyplývá ze 
zdravotního stavu toho konkrétního jedince. 
 
Zuzana GLACOVÁ, redaktorka 
Eliška ČEŘOVSKÁ, redaktorka 
redaktorka 
-------------------- 
Podle odborníků by pak hlavně v Česku měla vzniknout v budoucnu specializovaná dopravně-psychologická 
centra, která by vyšetřovala komplexní stav všech řidičů. Jestli novela silničního zákona v Poslanecké 
sněmovně projde, se teprve uvidí. Politici teď mají prázdniny, a to až do konce srpna. Zuzana Glacová a Eliška 
Čeřovská, Prima FTV. 
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Senio ři do autoškol? A ť prohlídky naopak zmírní, žádá Senát 
5.8.2012    tyden.cz    str. 00    Domácí_ 

    - val -_         

Řidiči z řad seniorů budou možná muset u lékaře prokazovat, že jsou fit, až o osm let později než dosud. Na 
první povinnou prohlídku v 68 místo 60 letech věku je posílá senátní novela silničního zákona, která na konci 
července doputovala do sněmovny. Je to pozdě, zní od policie i dopravních psychologů. 
 
Řidiči z řad seniorů budou možná muset u lékaře prokazovat, že jsou fit, až o osm let později než dosud. Na 
první povinnou prohlídku v 68 místo 60 letech věku je posílá senátní novela silničního zákona, která na konci 
července doputovala do sněmovny. Je to pozdě, zní od policie i dopravních psychologů.  
 
Sedmaosmdesátiletý Jan K. z Prahy usedá víkend co víkend za volant staré škodovky a vyráží s manželkou 
pracovat na zahrádku. Navzdory vysokému věku mu ale v peněžence u řidičského průkazu chybí potvrzení od 
lékaře, že mu zdravotní stav ještě umožňuje řídit. Po prodělané mrtvici, kdy se znovu učil mluvit a dodnes mu 
občas vypoví službu noha či ruka, by ho dostal stěží. Řízení si ale nechce odepřít, a tak riskuje pokutu i lidské 
životy. 
 
Zatímco dnes musejí neprofesionální řidiči na přezkum zdravotní způsobilosti v 60, 65 a 68 letech věku a 
později každé dva roky, nově by jim mohlo stačit zajít na povinnou prohlídku k lékaři až v 68 letech. Počítá s tím 
senátní novela silničního zákona, kterou už hodní komora schválila a nyní ji bude posuzovat vláda a sněmovna. 
Důvod? 
 
"Věk odchodu do důchodu se již řadu let prodlužuje a bude v blízké budoucnosti dosahovat 65 let. Jsou-li lidé 
do 65 let v kondici pracovat, je neadekvátní pochybovat o jejich schopnosti řídit," komentují novelu její autoři z 
ODS Ji ří Oberfalzer  a Tomáš Grulich. 
 
Prohlídky jako formalita 
 
Šéf dopravní policie Leoš Tržil už si ale tak velkým posunutím věkové hranice pro první povinnou prohlídku u 
lékaře jist není. "S posunem na 65 let není žádný problém, to se vzhledem k posunu odchodu do důchodu a 
povinných prohlídek vycházejících ze zákoníku práce diskutuje již delší dobu. Hranice 68 let by ale možná ještě 
stála za diskusi se zdravotníky," řekl on-line deníku TÝDEN.CZ. 
 
A pochybnosti má i dopravní psycholog Alois Hubáček. "Viděl bych to spíše na 65 let. Ale jde o věc, která je 
hodně individuální," uvedl. Větší problém podle něj nicméně je, že současné prohlídky starších řidičů obvodními 
lékaři jsou leckdy spíše formalita. "Ve světě to funguje tak, že existují takzvaná medicínsko-psychologická 
centra, kde jsou odborníci, kteří se zabývají jen problematikou řidičů," doplnil. 
 
Zpátky do autoškoly 
 
Velkou roli totiž nehraje pouze to, v jaké je senior fyzické kondici, ale i jeho psychika. A ta se s přibývajícími léty 
mění. "Je vědecky prokázáno, že po šestém a sedmém desetiletí života dochází k zúžení percepčního pole," 
vysvětlil. Zjednodušeně řečeno jde o to, že mozek starších řidičů už nemusí být schopen zpracovat tak velké 
množství podnětů z okolí, jak by bylo v silničním provozu potřeba. 
 
Asociace dopravních psychologů proto podle Hubáčka momentálně chystá celou novou metodiku pro práci s 
řidiči-seniory. Krokem správným směrem by prý bylo i to, aby se se senioři mohli také pocvičit v nějakých 
centrech bezpečné jízdy. "Jinak udělají řidičák a celý život se nedozvědí o ničem novém," uvedl. "Tak se to děje 
v zahraničí, byť je to dobrovolné," uzavřel. 
 
 
URL| http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/seniori-do-autoskol-at-prohlidky-naopak-zmirni-zada-
senat_242124.html 
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Festival Berounské Letorosty se letos neuskute ční 
2.8.2012    mediafax.cz    str. 00    _ 

    _         

Finanční důvody přinutily pořadatele hudebního festivalu Berounské Letorosty odvolat letošní ročník. (Foto: 
archiv © Mediafaxfoto.cz ) 
 
PRAHA / 17:51, 02. 08. 2012 
  
 
Finanční důvody přinutily pořadatele hudebního festivalu Berounské Letorosty odvolat letošní ročník. Rozhodli 
jsme se letošní ročník odvolat až po dlouhém váhání a hledání cest jak tradici nepřerušit, ve čtvrtek informoval 
zakladatel festivalu, senátor Jiří Oberfalzer  (ODS). 
 
"Bohužel je složitá doba a nepodařilo se nám získat dostatečné prostředky na pokrytí rozpočtu akce. 
Nemůžeme si dovolit pořádat akci na dluh. Mrzí nás to, ale věříme, že se v příštím roce povede tradici obnovit," 
doplnil senátor Oberfalzer. 
 
Festival, který v minulých letech kromě zábavy přinášel také významné charitativní příspěvky neziskovým 
organizacím v regionu, se měl konat v polovině září. "Na charitu ale přesto dojde. I bez festivalu podpoří 
nadační fond Letorosty obecně prospěšné organizace z regionu Berounska, konkrétně Svaz tělesně 
postižených, sbory dobrovolných hasičů a jiná sdružení," řekl senátor. 
 
Festival Berounské Letorosty má za sebou již sedm ročníků, během nichž se na břehu Berounky představily 
desítky známých interpretů a skupin. Zároveň se pořadatelům během uplynulých let podařilo získat více než 1,6 
milionu korun, které putovaly ve prospěch různých charitativních organizací a projektů v berounském regionu. 
 
František Bůžek 
 
 
URL| http://www.mediafax.cz/kultura/4088262-Festival-Berounske-Letorosty-se-letos-neuskutecni 
 
_ 
 

Starší řidi či? Bez kontrol do 68 let 
20.7.2012    Benešovský deník    str. 15    Zpravod ajství_ 

    (čtk, top, mk)_         

Senát chce zrušit lékařské prohlídky šoférů v 60 a v 65 letech. Odborníkům se to nezdá  
 
Praha – Jeden vtip z lavic autoškoly praví: Dávejte si na silnici pozor na seniory se slamákem na hlavě a vajíčky 
na zadním sedadle. Toto klišé se svým způsobem řešilo i na půdě Senátu.  
 Neprofesionální řidiči by podle horní komory museli absolvovat povinnou lékařskou prohlídku až v 68 
letech. Přezkoumání zdravotní způsobilosti v 60 a 65 letech by mělo být zrušeno.  
 Počítá s tím senátorská novela silničního zákona, s níž ve středu večer souhlasili senátoři. Předlohu 
nyní dostanou k posouzení vláda a sněmovna.  
 „Věk odchodu do důchodu se již řadu let prodlužuje a bude v blízké budoucnosti dosahovat 65 let. 
Jsou-li lidé do 65 let schopni pracovat, je neadekvátní pochybovat o jejich schopnosti řídit,“ zdůvodnili svůj návrh 
senátoři ODS Ji ří Oberfalzer  a Tomáš Grulich. Povinné kontroly zdravotní způsobilosti v 60 letech věku proto 
považují za přežitek.  
 
Ušetřené stokoruny  
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Jenže odborníci z návrhu tak nadšeni nejsou.  
 „Nezřídka při prohlídce v 60 letech zjistíme vady, které zdravotní způsobilosti neodpovídají a se kterými 
vozidlo řídit nelze. Bývají to problémy se zrakem, s neléčeným vysokým krevním tlakem nebo s cukrovkou – 
záleží také na tom, jak často se člověk v předchozích letech podrobuje preventivním prohlídkám. Kontrola pro 
řidiče po šedesátce by tedy měla zůstat povinná, a to nejen pro jejich vlastní zdraví, ale i pro bezpečí jejich 
okolí,“ tvrdí šéf Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák.  
 Šedesátníci a pětašedesátníci by podle autorů předlohy ušetřili peníze – razítko stojí kolem 300 korun, 
cenu si stanovuje lékař. Platný zákon přikazuje řidičům podrobovat se pravidelné lékařské prohlídce v 60, 65 a 
68 letech věku a po jeho dosažení každé dva roky. Potvrzení pak musejí předkládat při policejní kontrole.  
 
Obrázek 
 
Graf 
 
Foto popis|  
Region| Střední Čechy 
Publikováno| Pražský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Boleslavský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Benešovský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Kladenský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Berounský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Kolínský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Kutnohorský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Mělnický deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Nymburský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Příbramský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Rakovnický deník; Zpravodajství; 15 
ID| 5426bba6-69cc-4578-8bf4-c578092cad67 
 
_ 
 

Starší řidi či? Bez kontrol do 68 let 
20.7.2012    Berounský deník    str. 15    Zpravoda jství_ 

    (čtk, top, mk)_         

Senát chce zrušit lékařské prohlídky šoférů v 60 a v 65 letech. Odborníkům se to nezdá  
 
Praha – Jeden vtip z lavic autoškoly praví: Dávejte si na silnici pozor na seniory se slamákem na hlavě a vajíčky 
na zadním sedadle. Toto klišé se svým způsobem řešilo i na půdě Senátu.  
 Neprofesionální řidiči by podle horní komory museli absolvovat povinnou lékařskou prohlídku až v 68 
letech. Přezkoumání zdravotní způsobilosti v 60 a 65 letech by mělo být zrušeno.  
 Počítá s tím senátorská novela silničního zákona, s níž ve středu večer souhlasili senátoři. Předlohu 
nyní dostanou k posouzení vláda a sněmovna.  
 „Věk odchodu do důchodu se již řadu let prodlužuje a bude v blízké budoucnosti dosahovat 65 let. 
Jsou-li lidé do 65 let schopni pracovat, je neadekvátní pochybovat o jejich schopnosti řídit,“ zdůvodnili svůj návrh 
senátoři ODS Ji ří Oberfalzer  a Tomáš Grulich. Povinné kontroly zdravotní způsobilosti v 60 letech věku proto 
považují za přežitek.  
 
Ušetřené stokoruny  
 
Jenže odborníci z návrhu tak nadšeni nejsou.  
 „Nezřídka při prohlídce v 60 letech zjistíme vady, které zdravotní způsobilosti neodpovídají a se kterými 
vozidlo řídit nelze. Bývají to problémy se zrakem, s neléčeným vysokým krevním tlakem nebo s cukrovkou – 
záleží také na tom, jak často se člověk v předchozích letech podrobuje preventivním prohlídkám. Kontrola pro 
řidiče po šedesátce by tedy měla zůstat povinná, a to nejen pro jejich vlastní zdraví, ale i pro bezpečí jejich 
okolí,“ tvrdí šéf Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák.  
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 Šedesátníci a pětašedesátníci by podle autorů předlohy ušetřili peníze – razítko stojí kolem 300 korun, 
cenu si stanovuje lékař. Platný zákon přikazuje řidičům podrobovat se pravidelné lékařské prohlídce v 60, 65 a 
68 letech věku a po jeho dosažení každé dva roky. Potvrzení pak musejí předkládat při policejní kontrole.  
 
Obrázek 
 
Graf 
 
Foto popis|  
Region| Střední Čechy 
Publikováno| Pražský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Boleslavský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Benešovský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Kladenský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Berounský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Kolínský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Kutnohorský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Mělnický deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Nymburský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Příbramský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Rakovnický deník; Zpravodajství; 15 
ID| 5426bba6-69cc-4578-8bf4-c578092cad67 
 
_ 
 

Senát chce zavést léka řské prohlídky řidi čů až od 68 let v ěku 
19.7.2012    zdn.cz    str. 00    Z domova_ 

    ČTK_         

Neprofesionální řidiči by podle Senátu museli absolvovat povinnou lékařskou prohlídku až v 68 letech věku. 
Přezkoumání zdravotní způsobilosti v 60 a 65 letech věku by mělo být zrušeno. 
 
Počítá s tím senátorská novela silničního zákona, s níž se ve středu horní komora ztotožnila. Předlohu nyní 
dostanou k posouzení vláda a sněmovna. 
 
 Tvůrci novely její předložení odůvodnili prodlužováním věku odchodu do důchodu. „Věk odchodu do důchodu 
se již řadu let prodlužuje a bude v blízké budoucnosti dosahovat 65 let. Jsou-li lidé do 65 let v kondici pracovat, 
je neadekvátní pochybovat o jejich schopnosti řídit,“ zdůvodnili svůj návrh senátoři ODS Ji ří Oberfalzer  a 
Tomáš Grulich. Povinné kontroly zdravotní způsobilosti v 60 letech věku proto považují za přežitek. 
 
 Novela by podle autorů předlohy nezatížila veřejné rozpočty, naopak řidiči v předdůchodovém věku by ušetřili 
za administrativní poplatek za vydání lékařského potvrzení. 
 
 Platný zákon přikazuje řidičům podrobovat se pravidelné lékařské prohlídce v 60, 65 a 68 letech věku a po jeho 
dosažení každé dva roky. Potvrzení pak musejí předkládat při policejní kontrole. 
 
 Projednáním novely první den červencové schůze Senátu skončil. Horní komora se znovu sejde ve čtvrtek, 
odpoledne bude mít na programu návrh na omezení imunity zákonodárců. 
 
 
URL| http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/senat-chce-zavest-lekarske-prohlidky-ridicu-az-od-68-let-veku-
465607 
 
_ 
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Senát chce zavést léka řské prohlídky řidi čů až od 68 let v ěku 
18.7.2012    denik.cz    str. 00    Z domova_ 

    _         

Praha – Neprofesionální řidiči by podle Senátu museli absolvovat povinnou lékařskou prohlídku až v 68 letech 
věku. Přezkoumání zdravotní způsobilosti v 60 a 65 letech věku by mělo být zrušeno. 
 
" 
 
Počítá s tím senátorská novela silničního zákona, s níž se dnes horní komora ztotožnila. Předlohu nyní 
dostanou k posouzení vláda a sněmovna. 
 
Tvůrci novely její předložení odůvodnili prodlužováním věku odchodu do důchodu. „Věk odchodu do důchodu se 
již řadu let prodlužuje a bude v blízké budoucnosti dosahovat 65 let. Jsou-li lidé do 65 let v kondici pracovat, je 
neadekvátní pochybovat o jejich schopnosti řídit," zdůvodnili svůj návrh senátoři ODS Ji ří Oberfalzer  a Tomáš 
Grulich. Povinné kontroly zdravotní způsobilosti v 60 letech věku proto považují za přežitek. 
 
Novela by podle autorů předlohy nezatížila veřejné rozpočty, naopak řidiči v předdůchodovém věku by ušetřili za 
administrativní poplatek za vydání lékařského potvrzení. 
 
Platný zákon přikazuje řidičům podrobovat se pravidelné lékařské prohlídce v 60, 65 a 68 letech věku a po jeho 
dosažení každé dva roky. Potvrzení pak musejí předkládat při policejní kontrole. 
 
Projednáním novely první den červencové schůze Senátu skončil. Horní komora se znovu sejde ve čtvrtek, 
odpoledne bude mít na programu návrh na omezení imunity zákonodárců." 
 
 
URL| http://www.denik.cz/z_domova/senat-chce-zavest-lekarske-prohlidky-ridicu-az-od-68-let-veku-
20120718.html 
 
_ 
 

Senát chce zavést léka řské prohlídky řidi čů až od 68 let v ěku 
18.7.2012    parlamentnilisty.cz    str. 00    Moni tor_ 

    joh_         

Neprofesionální řidiči by podle Senátu museli absolvovat povinnou lékařskou prohlídku až v 68 letech věku. 
Přezkoumání zdravotní způsobilosti v 60 a 65 letech věku by mělo být zrušeno. Počítá s tím senátorská novela 
silničního zákona, s níž se dnes horní komora ztotožnila. Předlohu nyní dostanou k posouzení vláda a 
sněmovna. 
 
 Tvůrci novely její předložení odůvodnili prodlužováním věku odchodu do důchodu. "Věk odchodu do 
důchodu se již řadu let prodlužuje a bude v blízké budoucnosti dosahovat 65 let. Jsou-li lidé do 65 let v kondici 
pracovat, je neadekvátní pochybovat o jejich schopnosti řídit," zdůvodnili svůj návrh senátoři ODS Jiří 
Oberfalzer  a Tomáš Grulich. Povinné kontroly zdravotní způsobilosti v 60 letech věku proto považují za 
přežitek. 
 
 Novela by podle autorů předlohy nezatížila veřejné rozpočty, naopak řidiči v předdůchodovém věku by 
ušetřili za administrativní poplatek za vydání lékařského potvrzení. Platný zákon přikazuje řidičům podrobovat 
se pravidelné lékařské prohlídce v 60, 65 a 68 letech věku a po jeho dosažení každé dva roky. Potvrzení pak 
musejí předkládat při policejní kontrole. 
 
 Projednáním novely první den červencové schůze Senátu skončil. Horní komora se znovu sejde ve 
čtvrtek, odpoledne bude mít na programu návrh na omezení imunity zákonodárců. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="221779,239707,237111,213566,207411" / 
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 Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na 
našem serveru ZDE. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=239945 
 
_ 
 

Hlásnot řebaňští uctí p ředky, zazpívá V ěra Martinová 
16.7.2012    Berounský deník    str. 04    Názory_ 

    MILOSLAV FRÝDL_         

Osmé Slavnosti trubačů hostí v sobotu 21. července náves v Hlásné Třebani u Berouna. Vrcholem oslav 
pořádaných na počest dávných obyvatel obce, kteří vykonávali na hradě Karlštejně strážní službu a ohlašovali 
troubením blížící se nebezpečí, bude vystoupení první dámy české country hudby Věry Martinové. 
 Program slavností je rozdělen do dvou částí. V té první se představí Karlštejnští pozounéři, dobový 
kolorit podtrhnou vystoupení kejklíře, historické hudby, pěveckého sboru, břišních tanečnic či šermířů. Diváci se 
dočkají také příjezdu císaře Karla IV., jeho choti Elišky, arcibiskupa Arnošta z Pardubic a karlštejnského 
purkrabího. 
Leitmotivem druhé části programu je soutěž příchozích o nejlepšího zpěváka známé písničky Hlásná Třebaň je 
krásná. Soutěžící bude doprovázet staropražská kapela Třehusk. Kromě ní zahraje také country skupina 
Spřáhlo. Zlatým hřebem odpoledne bude vystoupení Věry Martinové, která zapěje své největší hity. První dáma 
české country muziky také stane v čele poroty, která vybere nejlepšího interpreta zmíněné skladby Hlásná 
Třebaň je krásná. Dalšími porotci budou senátor Ji ří Oberfalzer , který v historické části programu ztvární 
Arnošta z Pardubic, hlásnotřebaňský rychtář Vnislav Konvalinka či někdejší hvězda Hudebního divadla v Karlíně 
Karel Bláha. 
 Připraveno bude i občerstvení a malý stylový jarmark. 
 
Region| Střední Čechy 
Publikováno| Pražský deník; Názory; 04 
Publikováno| Boleslavský deník; Názory; 04 
Publikováno| Benešovský deník; Názory; 04 
Publikováno| Kladenský deník; Názory; 04 
Publikováno| Berounský deník; Názory; 04 
Publikováno| Kolínský deník; Názory; 04 
Publikováno| Kutnohorský deník; Názory; 04 
Publikováno| Mělnický deník; Názory; 04 
Publikováno| Nymburský deník; Názory; 04 
Publikováno| Příbramský deník; Názory; 04 
Publikováno| Rakovnický deník; Názory; 04 
ID| 22c2e98e-8197-4b5f-9845-843560715cea 
 
_ 
 

AVÍZO: Slavnosti truba čů v Hlásné T řebani 
16.7.2012    ct24.cz    str. 00    Vaše zprávy_ 

    Miloslav Frýdl - Berounsko_         

Osmý ročník Slavností trubačů se budou konat v sobotu 21. července na návsi v Hlásné Třebani u Berouna. 
Oslavy se konají na počest dávných obyvatel obce, kteří vykonávali na hradě Karlštejně strážní službu a 
ohlašovali troubením blížící se nebezpečí. V první části programu vystoupí například Karlštejnští pozounéři, 
kejklíř, přijede císař Karel IV. a zazní historická hudba. Ve druhé části mohou příchozí soutěžit o nejlepšího 
zpěváka písničky Hlásná Třebaň je krásná. 



 

Plné znění zpráv  34 
© 2012 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

 
Program Slavostí trubačů je jako každoročně rozdělen do dvou částí. V té první se představí Karlštejnští 
pozounéři, dobový kolorit podtrhne vystoupení kejklíře, historické hudby, pěveckého sboru, břišních tanečnic či 
šermířů. Diváci se dočkají také příjezdu císaře Karla IV., jeho choti Elišky, arcibiskupa Arnošta z Pardubic a 
karlštejnského purkrabího. 
 
Leitmotivem druhé části programu je soutěž příchozích o nejlepšího zpěváka známé písničky Hlásná Třebaň je 
krásná. Soutěžící bude doprovázet staropražská kapela Třehusk. Kromě ní zahraje také country skupina 
Spřáhlo. Zlatým hřebem odpoledne bude vystoupení Věry Martinové, která zapěje své největší hity. První dáma 
české country muziky také stane v čele poroty, která vybere nejlepšího interpreta výše zmíněné skladby Hlásná 
Třebaň je krásná. Dalšími porotci budou senátor Ji ří Oberfalzer , který v historické části programu ztvární 
Arnošta z Pardubic, hlásnotřebaňský rychtář Vnislav Konvalinka či někdejší hvězda Hudebního divadla v Karlíně 
Karel Bláha. 
 
Připraveno bude také občerstvení a malý stylový jarmark. 
 
Podrobný program VIII. Slavností trubačů 
 
Hlásná Třebaň, náves, 21. července 2012 
 
14.30 – AMÉBA – historická hudba 
 
15.00 – KEJKLÍŘ PETR THEIMER 
 
15.15 – KARLŠTEJNŠTÍ POZOUNÉŘI – ohlašují příchod rychtáře 
 
15.20 – Příchod rychtáře s rychtářkou, úvodní slovo rychtáře 
 
15.25 – CANTO CORSO – poberounský pěvecký sbor 
 
15.50 – Příjezd císaře s doprovodem dorazí na náves 
 
-         přivítání císaře rychtářem 
 
-         slovo císaře k poddaným 
 
-         zdravice arcibiskupa, zdravice kastelána 
 
15.55 – KARLŠTEJNŠTÍ POZOUNÉŘI – ohlašují program na počest císaře 
 
16.00 – AMÉBA – historická hudba 
 
16.10 – GALATEA, orientální a břišní tanečnice z Příbrami 
 
16.20 – CANTO CARSO 
 
16.25 – TRABANTENGARDE – skupina historického šermu z Ústí nad Labem 
 
16.40 – KEJKLÍŘ PETR THEIMER 
 
16.50 – HOLKY V ROZPUKU -  zdravice na počest císaře 
 
16.55 – Závěrečné slovo císaře 
 
17.00 –  KARLŠTEJNŠTÍ POZUNÉŘI – fanfára na počest císaře 
 
-        odjezd císaře s doprovodem 
 
17.10 – TŘEHUSK, písničky ze staré Prahy i od vody 
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17.35 – SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO ZPĚVÁKA PÍSNĚ HLÁSNÁ TŘEBAŇ JE KRÁSNÁ 
 
- soutěžící doprovází poberounská hudební skupina Třehusk 
 
18.20 – Vyhlášení výsledků, předání ocenění, společný zpěv všech účinkujících 
 
18.30 – Karel BLÁHA 
 
19.00 – Věra MARTINOVÁ 
 
20.00 – SPŘÁHLO, country skupina - volná zábava 
 
Miloslav Frýdl, Berounsko 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/vase-zpravy/186141-avizo-slavnosti-trubacu-v-hlasne-trebani/ 
 
_ 
 

Z modrých pták ů se stávají polosocialisti. Kubera b ěduje nad dan ěmi 
15.7.2012    parlamentnilisty.cz    str. 00    Ekon omika_ 

    Radim Panenka_         

Vedení ODS se tento týden povedlo k dalšímu zvýšení daní přesvědčit i zaryté odpůrce těchto opatření. Zatím 
se však zdá, že v Senátu to tak jednoznačné nebude. Toto opatření může podle některých senátorů ničit naše 
hospodářství, podle Jaroslava Kubery je navíc proti stanovám ODS, z níž se prý nyní stává polosocialistická 
strana. 
 
 Sněmovna tento týden schválila vládní návrh na zvýšení DPH i zavedení takzvané milionářské daně. 
Poslanci ODS, strany, která se deklaruje jako pravicová s liberálním pohledem na ekonomiku, zvedli ruku na 
zvýšení DPH na 15 a 21 procent a stejně tak vyšší daně z příjmů pro osoby vydělávající více než sto tisíc 
měsíčně. Podle ministra financí se sice nejedná o milionářskou daň, protože ta je ze své definice daní 
majetkovou, fakticky tomu tak ale je. 
 
 Dokonce i poslanci Boris Šťastný a Petr Tluchoř, kteří ještě několik dní před tím návrh tvrdě kritizovali, 
se podvolili svému přesvědčení a zůstali loajální se stanoviskem poslaneckého klubu. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="238879,238337,228971" / 
 
 Stát se nemá lidem míchat do života 
 
 Senát, kde většinu tvoří sociální demokraté, návrh sice stejně smete, někteří členové horní komory z 
ODS ho však stejně nepodpoří. Nejhlasitěji svůj odpor vůči zvyšování daní dává najevo Jaroslav Kubera, který 
navíc zmínil, že něco takového je proti stanovám ODS a kdo zvedne ruku pro, měl by teoreticky být vyloučen. 
 
 “V žádném případě nebudu hlasovat pro. Já bych to podpořil jen v jediném případě, kdyby všechny ty 
peníze byly určeny na splátku bilion šestisetmiliardového dluhu České republiky, ale mám obavu, že ty peníze 
spadnou do kanálu. Ze zkušenosti z Teplic vím, že se dá hospodařit s přebytkem, máme rezervy a nemáme ani 
korunu dluhu. Přitom se u nás neplatí za odpady a penzisti jezdí zadarmo, takže s penězi se dá hospodařit 
efektivně, ale je to vždycky ve výdajích, nikoli v příjmech,“ řekl ParlamentnímListům.cz Kubera. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="239397,239089,238922,239259" / 
 
 Ten také znovu argumentuje, že stanovy ODS jsou v tomto ohledu jednoznačné. “Nepřekážet, 
nemontovat se lidem do života, zajišťovat bezpečnost, obranu a pár důležitých věcí a jinak se do lidí nehrabat a 
nechat je žít. To je základní princip, na kterém ODS vznikla, ale dneska se z ní stala taková polosocialistická 
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strana. Mimochodem ale výsledkem toho je ten propad preferencí, protože ODS ztrácí i své hlavní voliče, kteří 
tohle nemohou přenést přes srdce, jelikož to je proti jejich životnímu názoru,“ míní jednoznačně senátor. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="239180,239004,236668" / 
 
 Nižší daně, vyšší výběr do rozpočtu 
 
 Jak se nakonec k návrhu postaví senátorský klub jeho strany jako celek, je ale podle něho skoro jedno, 
protože ČSSD to stejně sněmovně ze Senátu vrátí. “Takhle to samozřejmě brát nejde. Myslím si, že tady to 
bude stejně jako s Lisabonskou smlouvou, nastane tlak, že by bylo hezké, kdybychom to schválili. A to musím 
říct, že v ODS se lidem tolik nekleká na prsa, jako třeba u sociální demokracie, ještě nás úplně nelynčují,“ 
srovnává svobodu v rozhodování uvnitř dvou nejsilnější stran senátor a teplický primátor Kubera. 
 
 “A k tomu zvyšování daní mám jeden úžasný příběh. My jsme měli daň ze psa tisíc korun a pak jsme to 
pětkrát snížili, tedy na dvě stě korun. Při tisíci korunách byl výběr řádově milion korun, při dvou stech korunách 
to bylo 900 tisíc. Pětkrát snížená daň a výběr v podstatě totožný! To je přece jednoznačné, nikomu se pak 
nevyplatilo se placení nějak vyhýbat nebo se nechat popotahovat za nezaplacení,“ dává jednoduchý recept v 
komentáři pro server ParlamentíchListů.cz Jaroslav Kubera. 
 
 Stejně se k vládnímu návrhu postaví i občansko demokratický senátor Tomáš Jirsa. “Budu hlasovat 
proti, ale je to fuk, protože ČSSD to stejně shodí. Zajímavější bude prováděcí zákon k přímé volbě prezidenta, 
který je plný chyb, viz stanovisko předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského,“ zmiňuje možné komplikace s 
definitivním provedením přímé volby. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="235669,203831" / 
 
 Limit ve zvyšování daní byl překročen 
 
 Senátor Ji ří Oberfalzer  se ke zvýšení daní tolik jednoznačně nestaví, rozhodování podle něho bude 
obtížné. “Obecně si myslím, že těch restriktivních opatření bylo už asi vyžito maximum a teď by se spíš mělo 
přemýšlet o prorůstových věcech, nicméně proti ideologii zase stojí určitá situace naší ekonomiky,“ uvedl pro 
ParlamentníListy.cz Oberfalzer. 
 
 Vyšší zdanění bohatších i další navýšení DPH je proti srsti i dalšímu z členů horní komory za ODS, 
Petru Bratskému. "Ten návrh si ještě budu hodně podrobně číst, protože já jsem v zásadě proti zvyšování daní, 
to je můj životní názor. Většině se nejspíš podvolovat nebudu. Jsem přesvědčen, že ty vlády v dějinách lidstva, 
které měly nízké daně a dodržovaly právo a spravedlnost, tak byly úspěšné,“ je přesvědčen. 
 
 “Byly to ty největší civilizace, ale ve chvíli, kdy začaly tyto principy opouštět, tak jim buď ujelo právo a 
začaly dělat vše proto, aby mohly vládnout neomezeně, anebo začaly zvyšovat daně a tím zničily hospodářství. 
Ve zvyšování daní už limit došel k té hranici, kdy to lidé odmítají akceptovat, a buď začnou podvádět, nebo 
převádět firmy někam do zahraničí a to asi účelem těch opatření není,“ doplňuje Petr Bratský. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" 
articles="238889,239397,238879,238276,236763,236041,234575,233173,231917,231707" / 
 
 Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na 
našem serveru ZDE. 
 
   
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1419&clanek=239502 
 
_ 
 

Berounské Letorosty se p řesunou do autokempu 
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11.7.2012    Berounský deník    str. 01    Titulní strana_ 
    PETRA LIŠKOVÁ_         

Beroun – Berounský hudební festival Letorosty se letos uskuteční 15. září a návštěvníky čeká jedna důležitá 
změna. Festival se totiž nebude konat v areálu u autobusového nádraží, ale v berounském kempu. A stejně jako 
v minulých letech, i tentokrát budou mít návštěvníci vstup zdarma. „Berounské Letorosty jsou festivalem pro 
všechny. Chceme, aby si je užila celá rodina, tedy vy i vaše ratolesti. Vezměte proto svoje děti a přijďte opět už 
v sobotu dopoledne,“ vzkazuje rodinám s dětmi senátor Jiří Oberfalzer , který je hlavním motorem celého 
festivalu.  
 Letos se opět můžete těšitna výbornou muziku. Na Letorostech vystoupí Visací zámek, Arakain, Vilda 
Čok, Moped, Mandrage, Sto zvířat a Vagyny dy Praga.  
 „Do areálu je zakázáno vnášet alkohol, drogy, střelivo, zbraně, pyrotechniku a skleněné předměty. 
Zakázán je také vstup se zvířaty,“ upozorňuje pořadatel.  
 
*** 
 
Letos se můžete těšit na kapely Mandrage, Moped, Visací zámek, Arakain a další.  
 
Region| Střední Čechy 
 
_ 
 

ODS má problémy s náborem černých duší. A s napojením na Davida 
Ratha 

8.7.2012    euportal.cz    str. 00    Politika_ 
    Lukáš Petřík_         

EXKLUZIVNĚ Občanští demokraté mají patrně opět problém s černými dušemi, tedy účelovým hromadným 
náborem členů místních sdružení. Vypovídá o tom alespoň zápis z jednání Oblastní rady Praha-západ z 19. 
června. Kauzu bude řešit i celostátní vedení strany. 
 
O co jde? ParlamentníListy.cz mají zápis z jednání Oblastní rady ODS Praha-západ č. 6/2012 z 19. června 
letošního roku. Mimo jiné se zde řešila i problematika takzvaných černých duší. Ale i napojení některých členů 
ODS na exhejtmana Středočeského kraje Davida Ratha. Výkonná rada ODS má věc řešit příští pondělí 9. 
července. 
 
 EXKLUZIVNĚ Občanští demokraté mají patrně opět problém s černými dušemi, tedy účelovým 
hromadným náborem členů místních sdružení. Vypovídá o tom alespoň zápis z jednání Oblastní rady Praha-
západ z 19. června. Kauzu bude řešit i celostátní vedení strany. 
 
   
 
  O co jde? ParlamentníListy.cz mají zápis z jednání Oblastní rady ODS Praha-západ č. 6/2012 z 
19. června letošního roku. Mimo jiné se zde řešila i problematika takzvaných černých duší. Ale i napojení 
některých členů ODS na exhejtmana Středočeského kraje Davida Ratha. Výkonná rada ODS má věc řešit příští 
pondělí 9. července. 
 
  Vazby členů ODS na Davida Ratha  
 
  Oblastní rada se zabývala usneseními místních sdružení Dobřichovice a Všenory, které vyjádřily 
znepokojení v souvislosti s vyšetřovaným případem korupčního jednání bývalého hejtmana Středočeského kraje 
Davida Ratha a dalších zadržených, zejména Miroslava Lepila a Lucie Novanské. Konkrétně, že probíhá 
vyšetřování aktivit i firmy ML Compet, a.s. (dříve pod názvem Executive Project Group a.s., ještě dříve Zagolia 
a.s.) a že významným představitelem této firmy byl i Pavel Makovský, člen a předseda Místního sdružení ODS 
Ohrobec. Ve firmě se dříve angažoval i spolupracovník Davida Ratha Filip Bušina. 
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  „Pavel Makovský působil v této firmě jako předseda představenstva ve stejné době jako 
vyšetřovaný Miroslav Lepil, který zde zastával funkci místopředsedy představenstva. Miroslav Lepil je i 
faktickým vlastníkem vyšetřované firmy ML Compet, protože je jejím jediným akcionářem,“ uvedlo MS 
Dobřichovice. 
 
  To požádalo Pavla Makovského, aby vysvětlil své vazby na všechny zadržené v kauze kolem 
bývalého hejtmana Ratha a aby ihned pozastavil své členství nejen ve všech orgánech ODS, ale i své členství v 
ODS. Údajné propojení Pavla Makovského, člena ODS, se zadrženými Lepilem a Novanskou by mohlo prý 
vážně poškodit ODS i v krajských volbách. 
 
    
 
    Psali jsme: 
 
  
     Kašli na to, jdi od toho. Kandidát ČSSD na Rathovo místo dostal vzkaz 
  
     Peťo, tolik sis nevydělal ani jako poslanec. Nové hovory Kotta a 
Pancové 
  
     Rath je dříč. Z jeho zatčení jsem v šoku, říká Bušina 
  
     Dalším člověkem spojeným s Rathovou kauzou je prý Bušina 
  
     Nejen Rath je ve středních Čechách korupčníkem. Zřejmě také ODS 
  
     Podle Sobotky by měli další lidi opustit ČSSD. Vychází z informací z 
médií 
  
     Tajemství Rathova impéria: Čtyři názvy a skoro čtyři miliardy 
  
     Bývalý Rathův náměstek Bušina je opět obviněný z daňových podvodů 
 
  Černé duše v Černolicích a Ohrobci 
 
  Dalším problémem diskutovaným na oblastní radě bylo, že MS Černolice nabralo v krátké době 
34 členů a nyní jich má 51 členů, v lednu mělo sdružení jen devět členů. Rada MS ODS Horoměřice vyzvala v 
tomto smyslu Oblastní radu ODS Praha-západ, aby navrhla Výkonné radě ODS odebrání licence MS ODS 
Černolice z důvodu opakovaného provozování „velrybářských“ praktik. 
 
  Podle člena oblastní rady Milana Mrkvy lze doložit, že za nové členy zaplatil členské příspěvky 
někdo jiný. Místopředseda oblastního sdružení René Šefr měl dle zápisu říct, že je nutné podobné praktiky 
odsoudit a že se jedná se o úžasný mediální materiál. Proto je nutné odeslat to na Výkonnou radu ODS, jinak 
hrozí zrušení celé oblasti. 
 
  Oblastní rada ODS Praha-západ se usnesla, že v souladu s článkem 6 stanov ODS podává 
návrh Výkonné radě ODS na zrušení licence MS ODS Černolice. Návrh na zrušení licence MS Ohrobec 
schválen nebyl. Dále oblastní rada pověřila předsedu OR Praha-západ Ladislava Kašpara, aby neprodleně 
informoval předsedu regionu Petra Bendla o informacích, které zazněly na jednání rady. 
 
  Oblastní rada dále požádala Regionální radu ODS Středočeského kraje, aby navrhla výkonné 
radě zrušení členství v ODS Antonínu Zdeborskému. Ten je místopředsedou oblastního sdružení a předsedou 
MS ODS Černolice. 
 
  Tolik k jednání oblastní rady sdružení Praha-západ. ParlamentníListy.cz požádaly předáky 
středočeské ODS i členy výkonné rady, aby se vyjádřili, zda podporují usnesení oblastní rady a zda ho případně 
podpoří na Výkonné radě ODS, která se má věcí zabývat příští pondělí 9. července. 
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    Psali jsme: 
 
  
     Nwelati z ODS: Vše dělal Rath. Proč brali náměstci tučné platy? 
  
     Rathovy tajemné dopisy z vězení. Rozlepené, ale bez odpovědi 
  
     Hejtmanka Moravčíková u Tachecí: David byl solitér, nic jsem nevěděla 
  
     Pátrání po dluhu Středočeského kraje skončilo u devíti miliard  
  
     Kandidát ČSSD na Rathovo místo: Peníze v krabici byl hrozný šok. 
Ale... 
 
  Bendl podpoří vedení Prahy-západ 
 
  Předseda ODS střední Čechy a ministr zemědělství Petr Bendl usnesení Oblastní rady Praha-
západ podporuje. „Ano, samozřejmě!“ uvedl Bendl krátce v SMS. 
 
  K záležitosti se vyjádřil i kandidát ODS na hejtmana a místopředseda regionu Raduan Nwelati. 
„Pokud by se prokázalo, že někde proběhl nábor černých duší, tak určitě budu zastáncem toho, aby takové 
sdružení bylo potrestáno. Co se týče pana Makovského, tak já nemám informace, že by byl napojen na pana 
doktora Ratha, ale určitě se sejdu s lidmi, kteří ty věci navrhují, abych ty informace získal a ověřil si je. A z 
pozice místopředsedy regionu bych se rád sešel i s ním, protože ze své funkce jsem povinen podílet se na 
řešení takové situace. Předpokládám, že o tom bude jednat i regionální rada. Čili na základě informací zaujmu 
pak k celé věci definitivní stanovisko. Pokud se podezření potvrdí, tak to usnesení podpořím, ale nejdříve chci 
slyšet obě dvě strany,“ řekl ParlamentnímListům.cz Nwelati. 
 
  Poslanec a další místopředseda regionu a současně i člen Výkonné rady ODS Ivan Fuksa ale 
nechtěl celou věc komentovat s tím, že je na dovolené: „Jsem po výstupu na Wildspitze, 3340 metrů nad 
mořem, pět stupňů Celsia. Během dovolené do 9. července se budu věnovat jenom horám a rodině.“ 
 
  "O dění v ODS Praha-západ jsem průběžně informován. Myslím, že ODS má dobré stanovy, 
podle kterých se vyřeší i tato situace," reagoval místopředseda regionu a senátor Karel šebek. 
 
  Kdo ovládá Prahu-západ, ovládá střední Čechy 
 
  „O věci bude rozhodovat Výkonná rada ODS příští pondělí. Podporuji vždy návrhy oblastních 
rad a učiním tak i v tomto případě,“ informoval člen středočeské regionální rady, europoslanec a člen Výkonné 
rady ODS Hynek Fajmon. 
 
  Poslanec a člen Oblastní rady ODS Praha-západ Aleš Rádl informoval, že obě usnesení přijala 
rada jednomyslně. „Vzhledem k doloženým faktům nebyla žádná pochybnost, že jsou jedinou možnou reakcí. 
Už téměř dva roky je možné vysledovat jakousi snahu několika propojených osob jakýmkoli způsobem 
ovládnout oblast Praha-západ, protože to vzhledem k poměrům ve středočeském regionu může představovat 
rozhodují výhodu. Pan Zdeborský, který ještě nedávno působil jako poradce náměstka Romana Bočka na 
ministerstvu zemědělství to ale svým zjevně a prokazatelně neregulérním chováním přehnal a Oblastní rada 
ODS Praha-západ dala zřetelně najevo, že tyto náborářské praktiky nadále odmítá,“ řekl 
ParlamentnímListům.cz Aleš Rádl. 
 
  „Co se týče pana Makovského, který se s panem Bočkem patrně zná ještě z doby, kdy tento 
působil v čele příbramské nemocnice, s níž jeho firma úzce spolupracovala, tak tam oblastní rada chtěla 
objasnit míru jeho spolupráce s jeho společníkem ve firmě, panem Lepilem, a to proč jen několik dní po založení 
jeho místního sdružení Ohrobec bylo zde již přes třicet zaregistrovaných členů. Žádné vysvětlení však 
poskytnuto nebylo, a proto oblastní rada reagovala, tak jak reagovala,“ dodal Rádl. 
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    Psali jsme: 
 
  
      Ústecká ČSSD zrušila druhou buňku v Bílině, naráz nabrala 36 členů 
  
     Nelíbí se vám černé duše? Hrozí vám vyhazov z ČSSD 
  
     Litoměřická ČSSD byla plná černých duší 
  
     A dost. Členství za guláš musí skončit, zlobí se Foldyna 
  
     Stranická razie na Paroubka a Ratha. Hledají se černé duše 
  
     Dělníci masově vstoupili do ODS, firmy dostanou zakázku 
  
     Nábory černých duší musí skončit, slibuje lídr ČSSD Sobotka 
 
  Neetické metody prosazování osobního vlivu 
 
  Usnesení podporuje i člen středočeské regionální rady a senátor Ji ří Oberfalzer . „Ano, 
usnesení podporuji, neboť na Praze-západ již delší dobu pozoruji neetické metody prosazování osobního vlivu 
některých členů ODS. Jejich počínání brání obnově důvěry veřejnosti vůči ODS v této oblasti. Jsem rád, že 
oblastní rada začala tento problém řešit,“ uvedl Oberfalzer. 
 
  Členové výkonné rady mimo Středočeský kraj ale nejsou, zdá se, se situací ještě blíže 
seznámeni. „Slyším to od vás poprvé. Nic víc o tom nevím, takže dokud nebudu znát podrobnosti, se nemohu 
vyjádřit k vašemu dotazu,“ reagoval místopředseda ODS Pavel Drobil. 
 
  A podobně se vyjádřil i člen VR ODS a poslanec David Šeich: „Bohužel nemám k navrženému 
usnesení dost podkladů a informací, o co se opírá. Ty budu mít až na výkonné radě 9. července a bez nich 
nemohu předjímat rozhodnutí.“ 
 
  Velrybaření napříč politickým spektrem 
 
  V souvislosti s náborem černých duší byla již kritizována ODS v Ústeckém a Jihočeském kraji, 
kde se hovořilo o „velrybářských“ praktikách podobně jako na Praze 5 exstarosty Milana Jančíka. 
 
  Hospodářské noviny v článku z 18. května upozornily, že náborem černých duší se „proslavili“ i 
Makovského kolegové ze společné firmy. „Bušina a Lepil záhy pronikli do ČSSD - jak se říká "na sílu". Bušina v 
dubnu 2009 vstoupil do stranické buňky v Říčanech, týden po něm i Lepil. Během pár dní oba do strany přivedli 
stovky nových členů. A sesadili dosavadní vedení,“ napsaly HN. 
 
  www.parlamentnilisty.cz 
 
 
URL| http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/9313-ods-ma-problemy-s-naborem-cernych-dusi-a-s-napojenim-
na-davida-ratha.aspx 
 
_ 
 

AVÍZO: Karel IV. stráví "Noc" na K řivoklát ě 
3.7.2012    ct24.cz    str. 00    Vaše zprávy_ 

    Miloslav Frýdl - Berounsko_         

Ve čtvrtek 5. července a v pátek 6. července se na hradě Křivoklát uskuteční představení muzikálu Noc na 
Karlštejně. Začátky představení jsou oba dny od 20:30 hodin. 
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Ploskovice: 900 diváků, vyprodáno. Střekov: 1400 diváků, vyprodáno. Mníšek: 2x300 diváků, vyprodáno. 
Taková je bilance čtyř červnových repríz muzikálu Noc na Karlštejně. Nyní slavné divadelní představení, v němž 
se sedm let na jednom jevišti scházejí poberounští profesionálové s ochotníky, míří na hrad Křivoklát. 
 
Sedm let už soubor složený z profesionálů i ochotníků, kteří jsou doma v kraji kolem dolního toku řeky 
Berounky, uvádí unikátní  divadelní představení NOC NA KARLŠTEJNĚ.  Za tu dobu výkony Vladimíra Čecha, 
Pavla Vítka, Jana Rosáka, Petra Jančaříka, Štěpána Raka, jeho syna Matěje, dobřichovických a řevnických 
ochotníků i poberounských starostů obdivovalo na dvacet tisíc nadšených diváků. Další čtyři tisíce už "Noc" 
viděly v šesti letošních reprízách – na hrad Střekov se na ni přišlo podívat rekordních čtrnáct set návštěvníků! 
 
Původní verze muzikálu, v němž znějí všechny skladby známé ze stejnojmenného filmu, se na nádvoří 
romantického zámečku v Dobřichovicích u Prahy premiérově hrála v létě 2006. Zaznamenala obrovský úspěch 
– všechny reprízy byly dopředu vyprodané, takže se muselo několik představení přidávat. V roce 2007 soubor 
Noc na Karlštejně uvedl znovu, tentokrát v rámci dvoudenního Královského průvodu z Prahy na. 
 
Od té doby uvádějí poberounští ochotníci i profesionálové Noc na Karlštejně každé léto, dávno už ovšem nejen 
u Berounky. Zájem o ni mají diváci doslova po celé republice – letos se hrálo či ještě bude hrát na zámcích v 
Ploskovicích, Kamenici nad Lipou, Polné u Jihlavy, Mníšku pod Brdy, na hradech Střekov a Křivoklát i na tvrzi 
Orlice v Letohradě. 
 
V hlavních rolích se opět objeví známé a populární tváře – císaře Karla IV. si zahraje moderátor Vladimír Čech. 
Ten dokonce přímo při představení na hradě Křivoklát oslaví své jedenašedesáté narozeniny. V roli vévody 
bavorského Štěpána exceluje Jan Rosák, Peška opět ztvární zpěvák Pavel Vítek (v alternaci s muzikálovým 
kolegou Lumírem Olšovským), krále cyperského "živel" Petr Jančařík či senátor Ji ří Oberfalzer , postavy 
vypravěče se zhostí brilantní kytarista Jan Matěj Rak. 
 
Doplní je ostřílení a mnoha rolemi prověření ochotníci – Monika Vaňková v roli císařovny Alžběty, Pavla 
Švédová v roli Aleny, Karel Král v roli purkrabího, Petr Říha v roli arcibiskupa Arnošta z Pardubic, jeho žena 
Alena v roli hofmistryně Ofky. Kostým zbrojnoše obleče ministr zemědělství Petr Bendl, sbor manů bude 
sestaven z několika starostů poberounských obcí, respektive měst. Spolu s herci a zpěváky vystoupí šermíři a 
metači ohně, chybět nebude ani koza či kůň. 
 
Miloslav Frýdl, Berounsko 
 
Fotografie jsou z představení na hradě Střekov v Ústí nad Labem. 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/vase-zpravy/184762-avizo-karel-iv-stravi-noc-na-krivoklate/ 
 
_ 
 

Nejzadlužen ějším senátorem byl loni Dienstbier 
3.7.2012    Právo    str. 04    Zpravodajství_ 

    (zr, ČTK)_         

Nejzadluženějším senátorem byl loni místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier kvůli dvěma hypotékám za celkem 
5,8 miliónu a nejvíce si přivydělal jeho stranický kolega Vladimír Dryml. Vyplývá to ze seznamu oznámení 
senátorů o jejich vedlejších příjmech a činnostech za rok 2011, který byl včera kompletní.  
 O půl miliónu tak Dienstbier překonal dříve nejzadluženějšího senátora a starostu Božího Daru Jana 
Horníka (TOP 09).  
 Mezi četné senátory s hypotékami a úvěry patřil také šéf zahraničního výboru Jozef Regec (ČSSD), 
kterému zbývalo splatit 1,4 miliónu. Místostarostka Dobřan Dagmar Terelmešová (ČSSD) splácela bance půjčku 
za 2,9 miliónu korun. Hypotéku měl i další místopředseda ČSSD, Zdeněk Škromach, za necelých 600 tisíc. Jiří 
Oberfalzer  (ODS) měl dát přes 2,7 miliónu na hypotékách, úvěrech a půjčkách.  
 Řada senátorů si i přivydělala. Dryml jako ředitel vrchlabské nemocnice dostal zhruba dva milióny, 
herec a divadelní ředitel Tomáš Töpfer (za ODS) si loni přilepšil o 1,9 miliónu. Lidovecký senátor Stanislav 
Juránek si jako náměstek jihomoravského hejtmana vydělal loni přes 839 tisíc. Jaroslav Palas (ČSSD) si jako 
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moravskoslezský hejtman vydělal téměř 1,1 miliónu a dalších 654 tisíc pak jako člen dozorčích rad Českých 
drah a firmy Razpredelenie Bulgaria.  
 Dienstbier loni vyinkasoval přes 465 tisíc za pronájem nebytové jednotky v pražské Šafaříkově ulici, 
necelých 69 tisíc jako pražský zastupitel a předseda výboru Společenství vlastníků jednotek Budovy 
Rezidenčního centra Zvonařka. Získal také za zhruba 300 tisíc akcie Bohemians 1905.  
Zdeněk Schwarz (za ODS) dostal 1,6 miliónu především jako ředitel pražské záchranky a Tomáš Grulich (ODS) 
díky splátce ve výši 1,56 miliónu korun za prodej podílu v Tiskárně Flora. Miloš Malý (ČSSD) získal 1,3 miliónu 
korun jako místostarosta Kroměříže a od kroměřížské společnosti Vodovody a kanalizace, v níž je 
místopředsedou představenstva. Náměstek královéhradeckého hejtmana Josef Táborský (ČSSD) ani starosta 
Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa (ODS) své platy za tyto funkce neuvedli. Podle zákona mají zveřejnit vedlejší 
příjmy nad 100 tisíc za rok. Táborský byl loni v představenstvech nebo dozorčích radách osmi převážně 
akciových společností.  
 
Foto popis| Jiří Dientsbier  
 
_ 
 

Zvítězí na evropském jednání fosilie? 
26.6.2012    ceskapozice.cz    str. 00    Evropa_ 

    Čestmír Klos_         

Evropská Rada pro obecné záležitosti jedná o využití bilionového evropského rozpočtu. Pozměňovací návrhy 
tlačí rozvoj fosilních paliv. 
 
Jak v letech 2014 až 2020 využít bilionový evropský rozpočet? Evropská komise navrhuje, aby 336 miliard eur z 
této částky připadlo na strukturální a kohezní fondy. Podstatná část těchto fondů by podle návrhu komise měla 
být vyčleněna pro dosažení cílů EU - snížení spotřeby energie i emisí skleníkových plynů. 
 
V posledních dnech se však vyrojilo k textu nařízení Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) několik 
pozměňovacích návrhů, které mají za cíl otevřít dveře financování dalšího podílu ropy, plynu a uhlí v 
energetickém mixu EU. V popředí jsou především nebezpečné technologie těžby břidlicového plynu 
frakováním.Nevpustit frakování zadními vrátky 
 
Největší tlak na rozvoj těžby břidlicového plynu činí polská vláda, pozměňovací návrh si krom ní podal i polský 
europoslanec Jan Olbrycht. Ačkoli toto rozhodování nezáleží na europoslancích, ale na ministrech zahraničí, 
Olbrycht umně využil textu, který polská vláda předložila 14. června na jednání skupiny COREPER II, a poslal 
ho dál. Ve skupině COREPER II mají stálí zástupci členských zemí za úkol připravovat kompromisy mezi postoji 
Evropské rady a Evropské komise. A tak Olbrycht zadními vrátky návrh propašoval na jednání Rady pro obecné 
záležitosti nikoli jako kompromis, ale jako zásadní změnu navrženého trendu podporovat úspory energie a 
obnovitelné zdroje. 
 
Ekologické organizace z Evropy žádají ministry, aby odmítli podporu pro fosilní paliva a potvrdili orientaci fondů 
EU na úspory energie a obnovitelné zdrojeČesko zastupuje na úterním jednání Rady pro obecné záležitosti EU 
zástupce státního tajemníka pro evropské záležitosti Jiří Georgiev. Na rozdíl od Polska není politika českého 
státu vůči rizikovému frakování zřetelná a nelze dopředu usuzovat, jakou pozici Česko na jednání v Lucemburku 
zaujme. Co je však viditelné, je velký odpor místních samospráv i občanů i proti zkušebním vrtům, které jsou 
samy o sobě velkým rizikem zejména pro přírodu, rezervoáry spodní vody a krajinný ráz. 
 
Ekologické organizace z Evropy se obrátily na zasedající ministry otevřeným dopisem, v němž je žádají, aby 
odmítli podporu pro fosilní paliva a potvrdili orientaci evropských fondů na úspory energie a obnovitelné zdroje. 
 
Jednou z organizací, která se snaží upozorňovat na snahy propašovat do evropských podpor pomoc pro 
opětovné vzedmutí fosilních zdrojů, je CEE Bankwatch Network. Markus Trilling z této organizace upozornil, že 
by bylo nerozumné podporovat investice, které budou na další desítky let udržovat naši závislost na fosilních 
palivech. 
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Zástupce CEE Bankwatch Network v České republice Ondřej Pašek zdůraznil: "Evropský rozpočet je tu pro 
podporu veřejného zájmu, třeba vyšší energetické účinnosti ekonomiky, úspor energie nebo nezávislosti na 
fosilních palivech. Nemůžeme si dovolit financovat zisky fosilních korporací nebo nebezpečné technologie, jako 
je těžba břidlicového plynu frakováním."Nenechat nastražit časovanou bombu 
 
I Česko má aktivního voleného zástupce, který se bere za problematiku břidlicového plynu - ale opačně než 
jmenovaný polský europoslanec. Náchodský senátor Petr Pakosta (bez politické příslušnosti) předložil návrh 
zákona zakazujícího těžbu břidlicového plynu hydraulickým frakováním, který pochází z dílny koalice STOP HF. 
Ruku v ruce s Pakostou se za zákon zasazují senátoři Ji ří Oberfalzer  (ODS) z Berounska a Pavel Trpák 
(ČSSD) z Trutnovska, všichni tři z oblastí, které by měly být těžbou břidlicového plynu tvrdě postiženy. 
 
"Odmítám přijmout to, že bych měl chodit po zemi, pod kterou někde v hloubce jeden kilometr pod mýma 
nohama je vrstva horniny nasáklá mutagenními a karcinogenními chemikáliemi jako houba," vysvětluje svůj 
postoj Pakosta. "To by byl velmi nebezpečný a bezohledný odkaz příštím generacím, to je prostě časovaná 
ekologická bomba," dodává. 
 
Do hloubek se pod vysokým tlakem vhání voda s pískem a chemickými přísadami, které tvoří mimo jiné 
nebezpečné jedy, rakovinotvorné či mutagenní látkyNeboť pro efektivní těžbu břidlicového plynu je nutné 
využívat technologii hydraulického frakování, která rozruší horninové prostředí v okolí vrtu v hloubce a umožní 
uvolnění plynu. Do hloubek se pod vysokým tlakem vhání voda s pískem a chemickými přísadami, které tvoří 
mimo jiné nebezpečné jedy, rakovinotvorné či mutagenní látky. Pro hydraulické štěpení jednoho vrtu se 
spotřebuje přes deset tisíc krychlových metrů vody. Proces hydraulického štěpení se za dobu životnosti vrtu 
opakuje v průměru desetkrát, někdy až sedmnáctkrát, uvádějí materiály, které koalice STOP HF získala z 
amerických zkušeností, kde těžba břidlicového plynu - většinou na odlehlých místech od civilizace - probíhá ve 
velkém. 
 
Ono "HF" v názvu koalice je právě zkratka pro hydraulické frakování, a je shodou okolností totožná jak pro 
českou, tak pro anglickou terminologii. STOP HF je otevřenou koalicí občanských iniciativ a je složená z 
občanů, občanských sdružení, zájmových spolků, obcí, měst a krajů. Jejím cílem je zastavení průzkumu či těžby 
v ČR metodou hydraulického frakování. S tím je spojeno šíření petice STOP HF po celém území Česka a řízení 
kampaně STOP HF, která má pomoci ohroženým obcím a ochraně vod. Nicméně nejvíc se aktivity STOP HF 
účastnili lidé, obce a města Náchodska, Trutnovska a Berounska, tedy oblastí s rozsáhlými plánovanými 
průzkumnými územími.Proti frakování vyrukovalo i Valašsko 
 
Český zástupce Georgiev na jednání Rady pro obecné záležitosti EU nese velkou odpovědnost vůči našim 
občanům. Minulý týden vstoupilo do koalice STOP HF dalších 30 měst a obcí s celkovým počtem více než 200 
000 obyvatel Valašska. Vstup Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu do Koalice STOP HF se 
uskutečnil 22. května 2012 na radnici ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
 
Koordinovaný společný postup všech regionů se projevil i na veřejném slyšení v Senátu, kde za Valašsko 
vystoupil Jiří Novotný, starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydska. Současný 
počet podporovatelů koalice STOP HF je minimálně 450 tisíc obyvatel. Na třech peticích proti metodě HF je 
přes 71 tisíc podpisů. 
 
 
URL| http://www.ceskapozice.cz/zahranici/evropa/zvitezi-na-evropskem-jednani-fosilie 
 
_ 
 

Karel IV. a „Noc“ na K řivoklát ě 
25.6.2012    Berounský deník    str. 04    Zpravoda jství_ 

    MILOSLAV FRÝDL_         

Sedm let už soubor složený z profesionálů i ochotníků, kteří jsou doma v kraji kolem dolního toku řeky 
Berounky, uvádí unikátní divadelní představení Noc na Karlštejně. Původní muzikál svedl na jednu scénu 
poberounské ochotníky s profesionály slavných jmen. 
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 Výkony Vladimíra Čecha, Pavla Vítka, Jana Rosáka, Petra Jančaříka, Štěpána Raka, jeho syna Matěje, 
dobřichovických a řevnických ochotníků i starostů z Poberouní již obdivovalo na dvacet tisíc nadšených diváků. 
Další mají šanci letos. 
 
Úspěšný start 
 
Původní verze muzikálu vycházejícího z nesmrtelného díla Jaroslava Vrchlického, v němž znějí všechny 
skladby známé ze stejnojmenného filmu, se na nádvoří romantického zámečku v Dobřichovicích u Prahy hrála v 
létě 2006. Zaznamenala obrovský úspěch – všechny reprízy byly dopředu vyprodané, takže se muselo několik 
představení přidávat. 
 V roce 2007 soubor Noc na Karlštejně uvedl znovu, tentokrát v rámci dvoudenního Královského 
průvodu z Prahy na Karlštejn – hrálo se první den v Dobřichovicích, druhý den na louce u mostu v Karlštejně. 
Toto představení vidělo rekordních bezmála 1400 diváků. 
 
Nejen u Berounky 
 
Od té doby uvádějí poberounští ochotníci i profesionálové Noc na Karlštejně každé léto, dávno už ovšem nejen 
u Berounky. Zájem o ni mají diváci doslova po celé republice – letos se hraje na zámcích v Dobřichovicích, 
Ploskovicích, Kamenici nad Lipou, Polné, Mníšku pod Brdy, na hradech Střekov a Křivoklát i na tvrzi Orlice v 
Letohradě. 
V hlavních rolích se opět objeví populární tváře – císaře Karla IV. si zahraje moderátor Vladimír Čech, kterého 
alternuje ministr zemědělství Petr Bendl. V roli vévody bavorského Štěpána exceluje Jan Rosák, Peška opět 
ztvární zpěvák Pavel Vítek (v alternaci s muzikálovým kolegou Lumírem Olšovským), krále cyperského „živel“ 
Petr Jančařík, postavy vypravěče se zhostí brilantní kytarista Jan-Matěj Rak. 
 
Šermíři i koza 
 
Doplňují je ostřílení a mnoha rolemi prověření ochotníci – Monika Vaňková v roli císařovny Alžběty, Pavla 
Švédová v roli Aleny, Karel Král v roli purkrabího, Petr Říha v roli arcibiskupa Arnošta z Pardubic, jeho žena 
Alena v roli paní Ofky, hofmistryně císařovny. Kostým zbrojnoše (není-li zrovna císařem Karlem) obléká ministr 
Petr Bendl, sbor manů je sestaven z několika starostů poberounských obcí, respektive měst. Spolu s herci a 
zpěváky vystupují šermíři a metači ohně, nechybí ale ani koza či kůň. 
 
*** 
 
Představení Noci na Karlštejně na zámku v Mníšku pod Brdy 
 
P pátek 29.června, 20.30hodin P sobota 30.června, 20.30hodin Více na www.noc.nasenoviny.net; předprodej 
vstupenek: Zámek Mníšek pod Brdy (mnisek@stc.npu.cz) 
 
Císař pasoval Francouze na rytíře 
 
LUCIE PALIČKOVÁ První uvedení muzikálu Noc na Karlštejně v roce 2012 na zámku v Dobřichovicích, jímž 
toto původní dílo na počátku června vstoupilo do již sedmé sezony, zpestřily proslovy ve francouzštině – a 
stovky diváků mohly vedle skvělých hereckých výkonů oceňovat i úchvatné kousky v podání kaskadérů na 
koních ze skupiny Caballos. Nechybělo ani pasování na rytíře „modré dobřichovické hvězdy“, jímž císař Karel 
IV. představovaný ministrem Petrem Bendlem poctil členy výpravy z Villieu- -Loyes-Mollon, partnerské obce 
Dobřichovic. Francouzi si také spolu s několika současnými i bývalými starosty zahráli ve sboru manů – a 
především písničku Hoja hoj zpívali jako o život. Svérázného tlumočení do francouzštiny se zhostil jiný „man“ – 
senátor Jiří Oberfalzer . Herci se při obou dobřichovických představeních bavili ještě více, než jindy. Skvělý 
výkon podal hlavně Karel Král v roli purkrabího, jehož diváci několikrát odměnili nadšeným potleskem. Zdatně 
mu sekundovali i představitelé ostatních rolí, zbrojnoši, manové,ženské,metačiohně– a také zvířecí hvězda: 
koza Líza od Tarantů. Během uplynulého víkendu hostily představení Noci na Karlštejně zámek Ploskovice a 
hrad Střekov. Nyní se v pátek a v sobotu bude hrát na zámku v Mníšku pod Brdy – a v příštím týdnu jsou na 
programu dvě představení na Křivoklátě: ve čtvrtek 5. a v pátek 6. července; shodně od 20. hodin. V polovině 
července pak soubor vyrazí do Kamenice nad Lipou. 
 
Foto popis| KAREL IV. ztělesněný ministrem zemědělství Perem Bendlem v Dobřichovicích pasoval část 
francouzské výpravy na rytíře s modrou dobřichovickou hvězdou. 
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Foto autor| Foto Miloslav Frýdl 
Region| Střední Čechy 
Publikováno| Pražský deník; Zpravodajství; 04 
Publikováno| Boleslavský deník; Zpravodajství; 04 
Publikováno| Benešovský deník; Zpravodajství; 04 
Publikováno| Kladenský deník; Zpravodajství; 04 
Publikováno| Berounský deník; Zpravodajství; 04 
Publikováno| Kolínský deník; Zpravodajství; 04 
Publikováno| Kutnohorský deník; Zpravodajství; 04 
Publikováno| Mělnický deník; Zpravodajství; 04 
Publikováno| Nymburský deník; Zpravodajství; 04 
Publikováno| Příbramský deník; Zpravodajství; 04 
Publikováno| Rakovnický deník; Zpravodajství; 04 
ID| 70593179-42b6-4c1f-b6d4-36d08f64c2fa 
 
_ 
 

Poslanec ODS: Komer ční televize musejí do fondu na filmy odvést 
nejmén ě 150 milion ů Kč 

21.6.2012    mediar.cz    str. 00    Otvírák_ 
    Ondřej Aust_         

Zákonodárci jsou připraveni v každém případě zajistit od komerčních televizí 150 milionů Kč do státního fondu 
kinematografie, i když se těmto propadnou reklamní příjmy. Včera to na diskusním setkání Filmového a 
televizního svazu na půdě ministerstva kultury řekl poslanec ODS Václav Mencl, předseda volebního výboru, 
který má mediální agendu na starosti. 
 
Zákonodárci jsou připraveni v každém případě zajistit od komerčních televizí 150 milionů Kč do státního fondu 
kinematografie, i když se těmto propadnou reklamní příjmy. Včera to na diskusním setkání Filmového a 
televizního svazu na půdě ministerstva kultury řekl poslanec ODS Václav Mencl, předseda volebního výboru, 
který má mediální agendu na starosti. 
 
Nova, Prima a Barrandov mají počínaje letošním rokem odvádět 2 % svých reklamních příjmů, loni při 
schvalování příslušných mediálních zákonů se předpokládalo, že to dá dohromady minimálně 150 milionů Kč, 
které do té doby ročně odváděla z reklamy Česká televize. 
 
„Pokud to bude míň, jsme připraveni to procento zvýšit," uvedl Mencl. Vyšší odvod by se podle něj soukromým 
vysílatelům případně uložil novelou mediálního zákona. Do toho se sahalo naposled před rokem. 
 
Výše odvodů je ohrožena, neboť mediální, potažmo televizní trh se nyní potýká s propady inzertních příjmů (viz 
odhady ZenithOptimedia či predikce místního vedení OMD), navíc peníze z reklamy zrušené na ČT1 a ČT24 se 
na komerční kanály nepřelily.  
 
Že soukromé stanice nezvládnou vyrovnat výpadek z konce reklamy na veřejnoprávních obrazovkách, to 
ostatně nenápadně připustil jeden z autorů nového mediálního zákona, senátor ODS Jiří Oberfalzer , už loni v 
sprnu. „Sto padesát milionů nemůžeme zaručit," říkal, když normu schvaloval Senát. 
 
Televize nechtějí údajně jít nad rámec zákona, to znamená poslat peníze na základě účetních závěrek dřív než 
v červnu následujícího roku, v tomto případě 2013. Mencl se podle svých slov chce pokusit, pokud bude třeba, 
„s pány promluvit", tedy vyjednat s řediteli komerčních stanic dřívější termín „výplaty". Obecně, jak také řekl, 
hodlá volit cestu dohody, než výhrůžek a nátlaku. 
 
Celý problém je v tom, že v příjmech fondu na podporu filmové tvorby nastal výpadek právě vinou nového 
mediálního zákona. ČT tak přestala posílat peníze loni na podzim (odváděla je měsíčně, v částce 12,5 milionu 
Kč), ale komerční televize začnou kasu fondu plnit až za rok. Fond tak nyní uděluje spíše symbolické podpory. 
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Podle ředitelky odboru audiovize ministerstva kultury Heleny Fraňkové má fond na účtech 220 milionů Kč na 
účtech vázaných minulými rozhodnutími rady fondu kinematografie, které vyplatí, až filmaři oproti slíbeným 
dotacím doloží, že dílo skutečně tvoří nebo vytvořili. „Ty dál budou vypláceny, na to fond peníze má. Nemá 
'nové' peníze," řekla včera Fraňková. 
 
Kromě toho bylo letos utraceno 80 milionů na podpory festivalů, scénářů (nikoli výroby) či další vlnu digitalizace 
kin. „Tvorba z minulých let nebude ohrožena," prohlásila Fraňková. 
 
 
URL| http://www.mediar.cz/poslanec-ods-komercni-televize-museji-do-fondu-na-filmy-odvest-nejmene-150-
milionu-kc/ 
 
_ 
 

Poslanci cht ějí napravit vypadlé financování fondu kinematografi e. Dříve 
filmy platila reklama, nyní koncesioná ři? 

20.6.2012    ceska-media.cz    str. 00    Média-Sta lo se_ 
    Vlastní zpráva ČM, (khl)_         

Situace Státního fondu na podporu kinematografie je natolik vážná, že přiměla politiky hledat nápravu. Novely 
mediálních zákonů totiž v minulosti nastavily situaci tak nešťastně, že zrušily původní zdroj financování fondu 
přinejmenším o rok a půl dříve, než začne fungovat zdroj náhradní. V době, kdy poslanci a senátoři odebírali 
reklamu České televizi, si zřejmě neuvědomili, že tím zdroj peněz na podporu českých filmů vyschne.  Nyní fond 
prakticky nemá co rozdělovat a podporuje české filmy symbolickou jednou korunou. 
 Předseda sněmovního Volebního výboru Václav Mencl (ODS), který se na přípravě mediální legislativy podílel, 
poslanci Ladislav Skopal (ČSSD) a Václav Kubata (TOP 09) a senátor Jiří Oberfalzer  (ODS) tedy nyní podle 
informací Českých médií společně hledají, kde peníze pro fond rychle najít. Začali u televize. Ale nikoliv u 
televizí komerčních, kterým zákazem reklamy na ČT prakticky vyklidili trh s televizní reklamou, ale opět u České 
televize. Ta sice dříve byla oním financiérem fondu, nikdy ale nešlo o peníze z koncesionářských poplatků. 
Jednalo se o předem danou část z reklamních příjmů, nyní ze zákona zakázaných. Pokud by měla Česká 
televize plnit fond kinematografie i nyní, znamenalo by to, že by do fondu posílala část koncesionářského 
poplatku. Skrytě by tak Česká televize vlastně dostávala nižší koncesionářský poplatek, naopak lidé by platili 
poplatek nový - na kinematografii. 
 Další informace budeme zjišťovat. 
 
 
URL| http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=436597 
 
_ 
 

Zákaz těžby b řidlicových plyn ů dostal podporu Senátu 
14.6.2012    ct24.cz    str. 00    Ekonomika_ 

    ČT24_         

Praha – Napříč senátorským spektrem byl dnes v podvečer podpořen zákaz těžby břidlicových plynů metodou 
hydraulického štěpení, který navrhli formou zákona senátoři ODS a ČSSD. Uvažovaná podloží v několika 
českých a moravských regionech jsou totiž podle kritiků nevhodná pro těžbu, neboť by to mohlo ohrozit životní 
prostředí. Senát rozhodl o tom, že zákon před dalším schvalováním posoudí jeho výbory hospodářský a pro 
životní prostředí.  
 
Podobný zákon slíbil předložit sněmovně místopředseda ČSSD a jihomoravský hejtman Michal Hašek z ČSSD. 
Oba návrhy vycházejí od koalice občanských iniciativ STOP HF, pod jejíž petici proti těžbě se podepsalo na 
23.000 lidí. Vlastní návrhy, například novelu horního zákona, chystá ministr životního prostředí Tomáš Chalupa 
(ODS), prosadit se je chystá až v horizontu dvou let. 
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Zákaz těžby by byl ale podle jednoho z předkladatelů, náchodského senátora Petra Pakosty (dříve ODS), 
jednodušší. Účelem zákona podle něj byla "zvláštní ochrana přírody a krajiny před nevratnými lidskými zásahy". 
Norma by měla výslovně zakázat použití všech metod hydraulického štěpení hornin, podotkl senátor. Pod 
předlohou jsou podepsáni berounský senátor Jiří Oberfalzer  (ODS) a trutnovský Pavel Trpák (ČSSD). Právě v 
jejich regionech se o těžbě uvažuje. 
 
Těžba břidlicového plynu už je zákonem zakázána ve Francii nebo v Bulharsku. Její zastánci naopak 
argumentují příkladem USA, které se díky těžbě už předloni staly největším producentem plynu na světě. Podle 
Mezinárodní agentury pro energii (IEA) vedlo v USA využívání břidlicového plynu místo uhlí k prudkému poklesu 
emisí oxidu uhličitého, hlavního skleníkového plynu.  
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/181827-zakaz-tezby-bridlicovych-plynu-dostal-podporu-
senatu/ 
 
_ 
 

Zákaz těžby b řidlicových plyn ů má podporu Senátu 
14.6.2012    lidovky.cz    str. 00    Lidovky / Byz nys - Energetika_ 

    Lidovky.cz, ČTK_         

Senát podpořil zákaz těžby břidlicových plynů metodou hydraulického štěpení, který navrhli formou zákona 
senátoři ODS a ČSSD. O těžbě se uvažuje v několika českých a moravských regionech. Podle kritiků je ale 
podloží pro těžbu nevhodné a mohlo by ohrozit životní prostředí. 
 
Senát ve čtvrtek rozhodl o tom, že zákon před dalším schvalováním posoudí jeho výbory hospodářský a pro 
životní prostředí.  
 
Podobný zákon slíbil předložit sněmovně místopředseda ČSSD a jihomoravský hejtman Michal Hašek z ČSSD. 
Oba návrhy vycházejí od koalice občanských iniciativ STOP HF, pod jejíž petici proti těžbě se podepsalo na 23 
tisíc lidí. Vlastní návrhy, například novelu horního zákona, chystá ministr životního prostředí Tomáš Chalupa 
(ODS), prosadit se je chystá až v horizontu dvou let. Ochrana přírody  
 
Zákaz těžby by byl ale podle jednoho z předkladatelů, náchodského senátora Petra Pakosty (dříve ODS), 
jednodušší. Účelem zákona je podle něj byla "zvláštní ochrana přírody a krajiny před nevratnými lidskými 
zásahy". Norma by měla výslovně zakázat použití všech metod hydraulického štěpení hornin, podotkl senátor. 
Pod předlohou jsou podepsáni berounský senátor Ji ří Oberfalzer  (ODS) a trutnovský Pavel Trpák (ČSSD). 
Právě v jejich regionech se o těžbě uvažuje. 
 
Metoda hydraulického štěpení spočívá v tom, že se do vrtu vhání voda s pískem a chemikáliemi včetně 
karcinogenních. Například benzen, olovo nebo toluen by pak podle kritiků mohly znečistit podzemní zásoby 
vody. Zástupci těžařů naopak poukazují na to, že ložiska břidlicového plynu jsou v hloubkách kolem 1,5 
kilometru, zatímco ložiska pitné vody jsou maximálně 500 metrů pod povrchem. Každý vrt by podle nich byl 
vícenásobně izolován formou cementu i ocelového pažení.  
 
Těžba břidlicového plynu už je zákonem zakázána ve Francii nebo v Bulharsku. Její zastánci naopak 
argumentují příkladem USA, které se díky těžbě už předloni staly největším producentem plynu na světě. Podle 
Mezinárodní agentury pro energii (IEA) vedlo v USA využívání břidlicového plynu místo uhlí k prudkému poklesu 
emisí oxidu uhličitého, hlavního skleníkového plynu.  
 
Červnová schůze Senátu ve čtvrtek skončila. K dalšímu zasedání se horní komora sejde zřejmě v druhé půli 
července.  
 
 
URL| http://byznys.lidovky.cz/senat-podporil-zakaz-tezby-bridlicovych-plynu-fl7-
/energetika.asp?c=A120614_221436_energetika_ziz 
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_ 
 

Prezidentské adepty asi čeká zákaz propagace v komer čních médiích 
12.6.2012    ceska-media.cz    str. 00    Média-Sta lo se_ 

    ČTK, (BoJ)_         

Zákaz politické propagace v komerčních médiích by se měl podle senátorů nově týkat i prezidentských 
kandidátů. Důvodem je zavedení přímé volby hlavy státu. Změnu má přinést senátorská novela zákona o 
rozhlasovém a televizním vysílání, kterou dnes doporučil horní komoře schválit její petiční výbor. Stejnou úpravu 
už ale poslanci chystají v rámci zákona o podrobnějších pravidlech k výběru hlavy státu. Mají ji schvalovat už 
tento, případně příští týden. Vládní návrh zákona s takovou změnou nepočítal. Senátoři proto předložili svůj 
návrh samostané novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání s cílem vytvořit rovné podmínky pro 
prezidentské kandidáty. "V komerčních médiích by rozhodovaly finance, a pak by mohl vítězit kandidát, který má 
nejvíce prostředků, což by neprospělo demokracii v této republice," uvedl předseda senátní mediální komise Jiří 
Oberfalzer  (ODS). Připomenul, že uchazeči o prezidentský úřad mají mít podle prováděcího zákona vymezen v 
době před volbami rovným dílem čas ve veřejnoprávních médiích. Platný zákon stanoví, že provozovatelé médií 
nesmějí vysílat "obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení nezávislých kandidátů na 
poslance, senátory nebo členy zastupitelstva územního samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví 
jinak". Podle novely by do tohoto výčtu měli nově přibýt kandidáti na prezidenta. 
 
 
URL| http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=435936 
 
_ 
 

Prezidentské kandidáty nejspíš čeká zákaz propagace v komer čních 
médiích 

12.6.2012    denik.cz    str. 00    Z domova_ 
    _         

Praha – Zákaz politické propagace v komerčních médiích by se měl podle senátorů nově týkat i prezidentských 
kandidátů. Důvodem je zavedení přímé volby hlavy státu. Změnu má přinést senátorská novela zákona o 
rozhlasovém a televizním vysílání, kterou v úterý doporučil horní komoře schválit její petiční výbor. 
 
" 
 
Stejnou úpravu už ale poslanci chystají v rámci zákona o podrobnějších pravidlech k výběru hlavy státu. Mají ji 
schvalovat už tento, případně příští týden. Vládní návrh zákona s takovou změnou nepočítal. 
 
Senátoři proto předložili svůj návrh samostané novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání s cílem 
vytvořit rovné podmínky pro prezidentské kandidáty. „V komerčních médiích by rozhodovaly finance, a pak by 
mohl vítězit kandidát, který má nejvíce prostředků, což by neprospělo demokracii v této republice," uvedl 
předseda senátní mediální komise Jiří Oberfalzer  (ODS). Připomenul, že uchazeči o prezidentský úřad mají mít 
podle prováděcího zákona vymezen v době před volbami rovným dílem čas ve veřejnoprávních médiích. 
 
Platný zákon stanoví, že provozovatelé médií nesmějí vysílat „obchodní sdělení politických stran a hnutí a 
obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva územního 
samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak". Podle novely by do tohoto výčtu měli nově přibýt 
kandidáti na prezidenta." 
 
 
URL| http://www.denik.cz/z_domova/prezidentske-kandidaty-nejspis-ceka-zakaz-propagace-v-komercnich-
mediich-2012061.html 
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Prezidenští adepti asi nebudou moci do médií 
12.6.2012    mediaguru.cz    str. 00    Aktuality_ 

    Martina Vojtěchovská_         

Zákaz politické propagace v komerčních médiích by se měl podle senátorů nově týkat i prezidentských 
kandidátů. Důvodem je zavedení přímé volby hlavy státu. Změnu má přinést senátorská novela zákona o 
rozhlasovém a televizním vysílání, kterou dnes doporučil horní komoře schválit její petiční výbor. 
 
Stejnou úpravu už ale poslanci chystají v rámci zákona o podrobnějších pravidlech k výběru hlavy státu. Mají ji 
schvalovat už tento, případně příští týden. Vládní návrh zákona s takovou změnou nepočítal. 
 
Senátoři proto předložili svůj návrh samostané novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání s cílem 
vytvořit rovné podmínky pro prezidentské kandidáty. „V komerčních médiích by rozhodovaly finance, a pak by 
mohl vítězit kandidát, který má nejvíce prostředků, což by neprospělo demokracii v této republice," uvedl 
předseda senátní mediální komise Jiří Oberfalzer  (ODS). Připomenul, že uchazeči o prezidentský úřad mají mít 
podle prováděcího zákona vymezen v době před volbami rovným dílem čas ve veřejnoprávních médiích. 
 
Platný zákon stanoví, že provozovatelé médií nesmějí vysílat „obchodní sdělení politických stran a hnutí a 
obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva územního 
samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak". Podle novely by do tohoto výčtu měli nově přibýt 
kandidáti na prezidenta. 
 
-čtk- 
 
 
URL| http://www.mediaguru.cz/2012/06/prezidensti-adepti-asi-nebudou-moci-do-komercnich-medii/ 
 
_ 
 

Návrh zákona o zákazu t ěžby plynu frakováním 
12.6.2012    Právo    str. 10    Severovýchodní Čechy_ 

    (lž)_         

Senátoři Petr Pakosta (bezp.), Jiří Oberfalzer  (ODS) a Pavel Trpák (ČSSD) předložili v Senátu návrh zákona, 
který by měl v České republice zakázat těžbu břidlicového plynu hydraulickým frakováním. Senát by se měl 
zákonem zabývat na schůzi, která začne 13. června.  
 
Regionální mutace| Právo - severovýchodní Čechy 
 
_ 
 

Kandidáti na prezidenta dostanou zákaz propagovat s e v komer čních 
médiích 

12.6.2012    zpravy.tiscali.cz    str. 00    Zprávy  / Domácí_ 
    Lucie Hyblerová_         
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Zákaz politické propagace v komerčních médiích by se měl podle senátorů nově týkat i prezidentských 
kandidátů. Důvodem je zavedení přímé volby hlavy státu. Změnu má přinést senátorská novela zákona o 
rozhlasovém a televizním vysílání, kterou dnes doporučil horní komoře schválit její petiční výbor. 
 
Stejnou úpravu už ale poslanci chystají v rámci zákona o podrobnějších pravidlech k výběru hlavy státu. Mají ji 
schvalovat už tento, případně příští týden. Vládní návrh zákona s takovou změnou nepočítal. 
 
Senátoři proto předložili svůj návrh samostané novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání s cílem 
vytvořit rovné podmínky pro prezidentské kandidáty. "V komerčních médiích by rozhodovaly finance, a pak by 
mohl vítězit kandidát, který má nejvíce prostředků, což by neprospělo demokracii v této republice," uvedl 
předseda senátní mediální komise Jiří Oberfalzer  (ODS). Připomenul, že uchazeči o prezidentský úřad mají mít 
podle prováděcího zákona vymezen v době před volbami rovným dílem čas ve veřejnoprávních médiích. 
 
Platný zákon stanoví, že provozovatelé médií nesmějí vysílat "obchodní sdělení politických stran a hnutí a 
obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva územního 
samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak". Podle novely by do tohoto výčtu měli nově přibýt 
kandidáti na prezidenta. 
 
 
URL| http://zpravy.tiscali.cz/kandidati-na-prezidenta-dostanou-zakaz-propagovat-se-v-komercnich-mediich-
142798 
 
_ 
 

Senátor Pakosta p ředložil zákon, který zakáže t ěžbu b řidlicového plynu 
metodou HF 

7.6.2012    mediafax.cz    str. 00    _ 
    _         

Zákaz těžby břidlicového plynu hydraulickým štěpením (HF) by mohl přinést zákon, který ve čtvrtek předložil 
senátor Petr Pakosta (na snímku). (Foto: archiv © Mediafaxfoto.cz ) 
 
PRAHA / 19:17, 07. 06. 2012 
  
 
Zákaz těžby břidlicového plynu hydraulickým štěpením (HF) by mohl přinést zákon, který ve čtvrtek předložil 
senátor Petr Pakosta (za ODS). Členové horní komory parlamentu by se normou měli zabývat na své červnové 
schůzi, informoval agenturu Mediafax senátor. 
 
"Odmítám přijmout to, že bych měl chodit po zemi, pod kterou někde v hloubce jeden kilometr pod mýma 
nohama je vrstva horniny nasáklá mutagenními a karcinogenními chemikáliemi jako houba. To by byl velmi 
nebezpečný a bezohledný odkaz příštím generacím, to je prostě časovaná ekologická bomba," říká Pakosta, 
kterého zvolili občané v náchodském volebním obvodu. Právě v něm vznikla Koalice občanských iniciativ Stop 
HF, která na návrhu zákona spolupracovala. 
 
Zákon předkládali spolu s Pakostou i senátoři Ji ří Oberfalzer  (ODS za Berounsko) a Pavel Trpák (ČSSD za 
Trutnovsko), tedy zákonodárci z regionů, které jsou těžbou ohrožené. 
 
Průzkum i těžba břidlicových plynů, jež se provádí hydraulickým štěpením, mohou podle kritiků zejména ohrozit 
kvalitu podzemních vod. Mohou ale také například vyvolávat slabá zemětřesení, nemluvě o tom, že těžební 
plošiny naruší ráz krajiny. Oblasti vytyčené pro průzkum přímo zasahují 177 obcí pěti krajů a často se překrývají 
s chráněnými územími. 
 
Průzkum má své zastánce například na ministerstvu průmyslu a obchodu. "Zatím nebyly provedeny žádné 
průzkumy a žádné konkrétní informace o velikosti zásob nejsou. Odhady signalizují, že by se dal očekávat 
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výskyt břidličného plynu, ale nepůjde o takové zásoby jako třeba v Polsku. Stát by ale měl mít představu o svých 
surovinových zásobách," řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku a průmysl Pavel Šolc. 
 
Mluví se zejména o několika oblastech, kde by zahraniční těžařské firmy rády provedly průzkumné vrty. Jde o 
oblasti Náchodska, Berounska, Trutnovska a Valašska. Proti tomuto záměru vystupuje zejména sdružení STOP 
HF, které sdružuje občanské iniciativy i dotčené obce, jež těžbu nechtějí. Reprezentuje tak téměř dvě stě tisíc 
lidí. V jednotlivých regionech také vznikají petice proti těžbě, které dohromady podepsalo 60 tisíc lidí. 
 
"Rozsáhlé zkušenosti s břidlicovým plynem, které jsme získali v oblastech po celém světě, prokazují, že těžba je 
bezpečná a nepředstavuje ohrožení pro životní prostředí ani místní vodní zdroje. Tato skutečnost se opakovaně 
potvrzuje na tisících vrtech hydraulického štěpení každý rok," dříve reagovala ve svém prohlášení společnost 
Hutton Energy, která patří mezi těžařské firmy, jež by rády v České republice průzkum provedly. 
 
Těžba by údajně byla pro stát velmi výhodná. "Zkušenosti nám také ukazují, že pokud by byla v České republice 
zahájena těžba břidlicového plynu, mohlo by to mít pro tuto zemi zásadní transformativní dopad. Využití nalezišť 
tohoto plynu by České republice přineslo řadu výhod včetně vzniku nových pracovních míst, příjmů do 
regionálních rozpočtů, zahraničních investic a energetické nezávislosti," stojí v jejich prohlášení. 
 
Oblasti však nejsou podle odborníků pro těžbu břidlicového plynu vhodné. Geologický vývoj oblasti České 
republiky byl totiž zcela jiný než například ve Spojených státech, kde se plyn těží ve velkém měřítku. Navíc by 
se také podle geologa Oldřicha Fatka z Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy dotýkal oblastí, které jsou 
mimořádně cenné - jako například oblast Barrandien patřící mezi nejvýznamnější geologické území Evropy. 
"Pokud chceme jako geologové z Barandienu vzorek, musíme o něj žádat vládu. Tak vysoká je ochrana tohoto 
území. Onen průzkumný vrt je přitom v podstatě již poloprovoz," řekl dříve Fatka. 
 
Hydraulické štěpení rozruší horninové prostředí v okolí vrtu v hloubce a umožní uvolnění plynu. Do hloubek se 
pod vysokým tlakem vhání voda s pískem a chemickými přísadami, které tvoří i nebezpečné a rakovinotvorné či 
mutagenní látky. Pro jedno hydraulické štěpení jednoho vrtu se spotřebuje přes deset tisíc kubíků vody. Proces 
hydraulického štěpení se za dobu životnosti vrtu opakuje v průměru desetkrát. 
 
Jan Drahorád, Miroslav Kynčl 
 
 
URL| http://www.mediafax.cz/politika/4066097-Senator-Pakosta-predlozil-zakon-ktery-zakaze-tezbu-
bridlicoveho-plynu-metodou-HF 
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Pakosta chce zakázat t ěžbu b řidlicového plynu 
7.6.2012    prvnizpravy.cz    str. 00    z vlády_ 

    _         

Zákaz těžby břidlicového plynu hydraulickým štěpením (HF) by mohl přinést zákon, který ředložil senátor Petr 
Pakosta (ODS). 
 
Členové horní komory parlamentu by se normou měli zabývat na své červnové schůzi. "Odmítám přijmout to, že 
bych měl chodit po zemi, pod kterou někde v hloubce jeden kilometr pod mýma nohama je vrstva horniny 
nasáklá mutagenními a karcinogenními chemikáliemi jako houba. To by byl velmi nebezpečný a bezohledný 
odkaz příštím generacím, to je prostě časovaná ekologická bomba," říká Pakosta, kterého zvolili občané v 
náchodském volebním obvodu. 
 
Právě v něm vznikla Koalice občanských iniciativ Stop HF, která na návrhu zákona spolupracovala. Zákon 
předkládali spolu s Pakostou i senátoři Ji ří Oberfalzer  (ODS za Berounsko) a Pavel Trpák (ČSSD za 
Trutnovsko), tedy zákonodárci z regionů, které jsou těžbou ohrožené. 
 
Průzkum i těžba břidlicových plynů, jež se provádí hydraulickým štěpením, mohou podle kritiků zejména ohrozit 
kvalitu podzemních vod. Mohou ale také například vyvolávat slabá zemětřesení, nemluvě o tom, že těžební 
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plošiny naruší ráz krajiny. Oblasti vytyčené pro průzkum přímo zasahují 177 obcí pěti krajů a často se překrývají 
s chráněnými územími. 
 
Průzkum má své zastánce například na ministerstvu průmyslu a obchodu. "Zatím nebyly provedeny žádné 
průzkumy a žádné konkrétní informace o velikosti zásob nejsou. Odhady signalizují, že by se dal očekávat 
výskyt břidličného plynu, ale nepůjde o takové zásoby jako třeba v Polsku. Stát by ale měl mít představu o svých 
surovinových zásobách," řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku a průmysl Pavel Šolc. 
 
Mluví se zejména o několika oblastech, kde by zahraniční těžařské firmy rády provedly průzkumné vrty. Jde o 
oblasti Náchodska, Berounska, Trutnovska a Valašska. Proti tomuto záměru vystupuje zejména sdružení STOP 
HF, které sdružuje občanské iniciativy i dotčené obce, jež těžbu nechtějí. Reprezentuje tak téměř dvě stě tisíc 
lidí. V jednotlivých regionech také vznikají petice proti těžbě, které dohromady podepsalo 60 tisíc lidí. 
 
"Rozsáhlé zkušenosti s břidlicovým plynem, které jsme získali v oblastech po celém světě, prokazují, že těžba je 
bezpečná a nepředstavuje ohrožení pro životní prostředí ani místní vodní zdroje. Tato skutečnost se opakovaně 
potvrzuje na tisících vrtech hydraulického štěpení každý rok," dříve reagovala ve svém prohlášení společnost 
Hutton Energy, která patří mezi těžařské firmy, jež by rády v České republice průzkum provedly. 
 
Těžba by údajně byla pro stát velmi výhodná. "Zkušenosti nám také ukazují, že pokud by byla v České republice 
zahájena těžba břidlicového plynu, mohlo by to mít pro tuto zemi zásadní transformativní dopad. Využití nalezišť 
tohoto plynu by České republice přineslo řadu výhod včetně vzniku nových pracovních míst, příjmů do 
regionálních rozpočtů, zahraničních investic a energetické nezávislosti," stojí v jejich prohlášení. 
 
Oblasti však nejsou podle odborníků pro těžbu břidlicového plynu vhodné. Geologický vývoj oblasti České 
republiky byl totiž zcela jiný než například ve Spojených státech, kde se plyn těží ve velkém měřítku. Navíc by 
se také podle geologa Oldřicha Fatka z Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy dotýkal oblastí, které jsou 
mimořádně cenné - jako například oblast Barrandien patřící mezi nejvýznamnější geologické území Evropy. 
"Pokud chceme jako geologové z Barandienu vzorek, musíme o něj žádat vládu. Tak vysoká je ochrana tohoto 
území. Onen průzkumný vrt je přitom v podstatě již poloprovoz," řekl dříve Fatka. 
 
Hydraulické štěpení rozruší horninové prostředí v okolí vrtu v hloubce a umožní uvolnění plynu. Do hloubek se 
pod vysokým tlakem vhání voda s pískem a chemickými přísadami, které tvoří i nebezpečné a rakovinotvorné či 
mutagenní látky. Pro jedno hydraulické štěpení jednoho vrtu se spotřebuje přes deset tisíc kubíků vody. Proces 
hydraulického štěpení se za dobu životnosti vrtu opakuje v průměru desetkrát. 
 
(aj,mfx,foto:arch.) 
 
 
URL| http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-vlady/pakosta-chce-zakazat-tezbu-bridlicoveho-plynu/ 
 
_ 
 

KRÁTCE 
31.5.2012    Náš region    str. 01    Titulní stran a_ 

    (lp)_         

Petice na ministerstvu  
 
Petici proti průzkumu břidlicového plynu STOP HF Český kras, pod kterou je 24 467 podpisů, odevzdala minulý 
týden zástupkyně petičního výboru Marcela Bergerová na Ministerstvo životního prostředí ČR. Také v Senátu 
ČR se o petici hovořilo - 25. 5. se tam konalo veřejné slyšení na téma Těžba břidlicových plynů v ČR, které 
svolal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a inicioval ho senátor za Berounsko Jiří 
Oberfalzer . (lp)  
 
Muzejní noc s E. I. T.  
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ČERNOŠICE - Soubor E. I. T. Voices zve 9. června na pražskou Muzejní noc do Sbírek starého evropského 
umění Národní galerie v Praze. Ve Šternberském paláci na Hradčanech dívky zazpívají klasické skladby z 15. - 
18. století. (lp)  
 
Regionální mutace| Náš region - jihozápad 
 
_ 
 

Stop b řidlicovému plynu? ČR možná zakáže frakování 
30.5.2012    euractiv.cz    str. 00    Euractiv.cz / Sekce / Energetika_ 

    _         

Skupina českých senátorů přichystala zákon, který by měl zakázat využívání metody hydraulického štěpení při 
těžbě břidlicového plynu. K podobným krokům v poslední době přistupuje stále více členských zemí EU. Podle 
studie Mezinárodní energetické agentury nezbývá těžařům nic jiného, než investovat více prostředků do 
opatření, která usnadní udělení veřejného souhlasu pro těžbu nekonvenčních plynů. 
 
Senátoři za ODS a ČSSD již připravili slibovaný zákon o zákazu těžby břidlicového plynu pomocí hydraulického 
štěpení (EurActiv 2.4.2012). Uvedl to včera (29. května) na veřejném slyšení v Senátu jeden ze spoluautorů 
zákona, náchodský senátor Petr Pakosta (bezp.). 
Kromě něj se pod návrh podepsali berounský senátor Jiří Oberfalzer  (ODS) a trutnovský Pavel Trpák (ČSSD), 
v jejichž regionech se o těžbě uvažuje. Přijetí normy podpořila například také koalice Stop HF, která již proti 
těžbě břidlicového plynu na Náchodsku sepsala petici. 
Legislativa by měla zakázat použití všech metod hydraulického štěpení, tedy tzv. frakování, během kterého se 
do vrtu vhání pod vysokým tlakem voda s pískem a chemikáliemi. Podle kritiků by některé z nich jako benzen, 
olovo nebo toluen mohly kontaminovat podzemní vody. 
Těžaři naopak poukazují na to, že ložiska plynu se nacházejí v hloubkách okolo 1,5 km, zatímco zásoby pitné 
vody leží maximálně 500 metrů pod zemí. 
Nepříliš čistý zdroj 
Kvůli obavám z kontaminace pitné vody, ale také například z podpovrchových explozí již došlo k zákazu těžby 
břidlicového plynu ve Francii a Bulharsku. Tyto země spolu s Německem zavedly také moratorium na další 
průzkumné vrty. Znepokojení budí možná těžba břidlicových plynů také v Rakousku, kde se zásoby nacházejí 
kousek od hranic s Českou republikou. Pozitivně se k možné těžbě nekonvenčních plynů staví naopak Polsko 
(EurActiv 5.10.2011). 
Zastánci těžby poukazují na možnost diverzifikace energetických dodávek, která by snížila závislost Evropy na 
plynu z Ruska. Zemní plyn je navíc považován za jeden z čistých zdrojů, které mohou EU pomoci při plnění 
jejích emisních cílů. 
Jak ale podle ČTK upozornil například analytik Pražského institutu pro globální politiku František Marčík, v 
případě plynu z nekonvenčních ložisek tento argument nemusí platit. Při těžbě břidlicového plynu podle něj 
dochází k významným únikům metanu, jehož vliv na skleníkový efekt je při stoletém porovnání s C02 více než 
dvaceti až třicetinásobný. 
Upozorňuje na to ve své zprávě z minulého týdne i investiční instituce Scottish Widows Investment Partnership 
a minulý rok takovou informaci přinesla v jedné ze svých studií také Cornellská univerzita. 
Podle některých odborníků však zůstává možnost, že by těžební firmy začaly využívat moderní technologie, 
které umožňují metan uvolňovaný při těžbě zachycovat, a tím minimalizovat dopad na ovzduší. 
Záleží na lidech 
Jednou z největších překážek pro zahájení komerčního využívání břidlicového plynu zatím zůstává odpor 
veřejného mínění. Mezinárodní energetická agentura (IEA) včera zveřejnila „příručku“ pro těžbu plynů z 
nekonvenčních ložisek. Jedná se o shrnutí nejdůležitějších bodů, které se této aktuální otázky týkají. 
Podle IEA je pro využívání nekonvenčních plynů zásadní, aby jej akceptovala právě veřejnost v jednotlivých 
státech. Cesta, jak takového přijetí dosáhnout, prý spočívá ve vyšší regulaci těžby, transparentnosti, důrazu na 
ochranu životního prostředí a zásady využívání nejlepších dostupných technologií. 
Bude to stát víc 
„S tím se samozřejmě pojí větší náklady, jejich výše však podle našich odhadů nebude neomezená,“ uvedl 
hlavní ekonom IEA Fatih Birol. 
Podle „příručky“ nazvané „Zlatá pravidla pro zlatý věk plynu“ by se měly náklady na financování těžby z 
nekonvečních ložisek podle těchto doporučení zvýšit přibližně o 7 %. 
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Antoine Simon z organizace Přátelé země se však domnívá, že než by společnosti nalezly prostředky pro 
pokrytí takového zvýšení výdajů, uplynula by doba určená pro splnění evropských emisních cílů. 
„Bude to trvat dlouho a bude to vyžadovat velkou spoustu peněz. Ty by se přitom mohly investovat do rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie a do oblasti energetické účinnosti, které snižují množství emisí již dnes,“ řekl 
EurActivu. 
 
 
URL| http://www.euractiv.cz//clanek/stop-bridlicovemu-plynu-cr-mozna-zakaze-frakovani-009941 
 
_ 
 

Beroun: Pod peticí proti pr ůzkumu b řidlicového plynu je 24 467 podpis ů 
30.5.2012    parlamentnilisty.cz    str. 00    Obce  voli čům_ 

    mesto-beroun.cz_         

Petici proti průzkumu břidlicového plynu STOP HF Český kras s takřka pětadvaceti tisíci podpisy předala 
zástupkyně petičního výboru Marcela Bergerová ve čtvrtek 24. května oficiálně Ministerstvu životního prostředí 
ČR 
 
 Následující den se zúčastnila společně s berounskou starostkou Šárkou Endrlovou veřejného slyšení v 
Senátu na téma Těžba břidlicových plynů v ČR. To svolal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a 
petice. Své zástupce tu měly i další dvě oblasti dotčené průzkumem: Náchodsko a Valašsko. 
 
 Na úvod slyšení promluvil senátor za Berounsko Jiří Oberfalzer , který akci v Senátu inicioval. Zúčastnili 
se jej i ministr životního prostředí a náměstci ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva průmyslu a obchodu. 
 
 “Stát by měl znát informace o tom, jaké jsou naše zdroje nerostných surovin,“ obhajoval případný 
průzkum náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Šolc. Na jeho slova reagoval ve své odborné přednášce 
doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. “Odborných průzkumů například v Barrandienu byly provedeny desítky. Je to 
oblast probádaná. Nejsou tedy třeba žádné další,“ uvedl Fatka s tím, že všichni odborníci se shodují: průzkum i 
těžba nejen v českém krasu, ale v celém Česku je zcela nesmyslná. 
 
 Přítomní starostové ocenili, že odpor proti průzkumu jde napříč politickými stranami. Žádám tímto tuto 
vládu, i obě komory parlamentu prostřednictvím všech přítomných zákonodárců, aby chránili skutečné zájmy 
svých občanů a aby pomohli nám, starostům malých a klidně i těch úplně nejmenších měst a obcí činit pro svoje 
občany a svoji krajinu smysluplná a přínosná rozhodnutí, za která se za nás nebudou naše děti stydět,“ uvedla v 
Senátu Endrlová.. 
 
 Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa před senátory, starosty i novináři potvrdil, že se přiklání k 
vyhlášení minimálně dvouletého moratoria. To ale nic neřeší například podle senátora Jiřího Oberfalzera a Petra 
pakosty. Ti proto připravují zákon, který by metodu hydraulického frakování zakázal. “Počítám, že zákon 
předložíme do čtrnácti dnů,“ dodal Oberfalzer. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" tag="Beroun" count="5" / 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1411&clanek=234184 
 
_ 
 

Beroun: Pod peticí proti pr ůzkumu b řidlicového plynu je 24 467 podpis ů 
29.5.2012    parlamentnilisty.cz    str. 00    Obce  voli čům_ 

    mesto-beroun.cz_         
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Petici proti průzkumu břidlicového plynu STOP HF Český kras s takřka pětadvaceti tisíci podpisy předala 
zástupkyně petičního výboru Marcela Bergerová ve čtvrtek 24. května oficiálně Ministerstvu životního prostředí 
ČR 
 
 Následující den se zúčastnila společně s berounskou starostkou Šárkou Endrlovou veřejného slyšení v 
Senátu na téma Těžba břidlicových plynů v ČR. To svolal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a 
petice. Své zástupce tu měly i další dvě oblasti dotčené průzkumem: Náchodsko a Valašsko. 
 
 Na úvod slyšení promluvil senátor za Berounsko Jiří Oberfalzer , který akci v Senátu inicioval. Zúčastnili 
se jej i ministr životního prostředí a náměstci ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva průmyslu a obchodu. 
 
 “Stát by měl znát informace o tom, jaké jsou naše zdroje nerostných surovin,“ obhajoval případný 
průzkum náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Šolc. Na jeho slova reagoval ve své odborné přednášce 
doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. “Odborných průzkumů například v Barrandienu byly provedeny desítky. Je to 
oblast probádaná. Nejsou tedy třeba žádné další,“ uvedl Fatka s tím, že všichni odborníci se shodují: průzkum i 
těžba nejen v českém krasu, ale v celém Česku je zcela nesmyslná. 
 
 Přítomní starostové ocenili, že odpor proti průzkumu jde napříč politickými stranami. Žádám tímto tuto 
vládu, i obě komory parlamentu prostřednictvím všech přítomných zákonodárců, aby chránili skutečné zájmy 
svých občanů a aby pomohli nám, starostům malých a klidně i těch úplně nejmenších měst a obcí činit pro svoje 
občany a svoji krajinu smysluplná a přínosná rozhodnutí, za která se za nás nebudou naše děti stydět,“ uvedla v 
Senátu Endrlová.. 
 
 Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa před senátory, starosty i novináři potvrdil, že se přiklání k 
vyhlášení minimálně dvouletého moratoria. To ale nic neřeší například podle senátora Jiřího Oberfalzera a Petra 
pakosty. Ti proto připravují zákon, který by metodu hydraulického frakování zakázal. “Počítám, že zákon 
předložíme do čtrnácti dnů,“ dodal Oberfalzer. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" tag="Beroun" count="5" / 
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Euro 24 
28.5.2012    Euro 24    str. 00    _ 

    _         

ekonomika  
 
Jaderné elektrárny by měly v roce 2030 vyrábět 50 % veškeré elektřiny v ČR. Éra štědré podpory obnovitelných 
zdrojů by měla skončit, jakmile dosáhnou podílu 15 %. Novou strategii dnes doporučí ministrovi průmyslu a 
obchodu 8členná skupina odborníků v čele s expředsedou Akademie věd ČR Václavem Pačesem. Otázku 
prolomení limitů na těžbu uhlí chce nechat Pačes na posouzení speciální komisi. [HN/1,8,16] zz Premiér Petr 
Nečas nechce kvůli hospodářské krizi odkládat majetkové vyrovnání s církvemi.  
Pro státní rozpočet je podle něj výhodnější, aby se restituce podařilo schválit. Uvedl to při návštěvě papeže 
Benedikta XVI. [so/P/3] „Nebude-li narovnání, vznikne chaos. To nechceme, ale podáme hromadné žaloby,“ 
uvedl kardinál Duka. [so/P/7] zz Česko řeší údajné nesrovnalosti ve vykazování čerpání dotací z evropských 
fondů. Evropský účetní dvůr v návrhu své výroční zprávy za loňský rok uvedl, že čeští úředníci výsledky auditu 
čerpání dotací z EU na některé projekty upravovali. Ministerstvo financí manipulaci odmítlo. Ze strany účetního 
dvora jde podle resortu pouze o návrh předběžných zjištění, po jehož zaslání následuje tzv. kontradiktorní 
řízení. [so/P/2] zz Starostům se nelíbí návrh finanční ústavy. Vadí jim, že přestože nezodpovědně hospodaří 
vláda, omezit se budou muset i oni. V případě, že se úsporným příkazem nebudou řídit, zadrží jim MF podíl, 
který dostávají v rámci rozpočtového určení daní. Sporné je i to, že za dluhy současné vlády se bude snižovat 
plat až nové sněmovně. [so/MFD/A1,8] zz ČR i ČNB mají plán, jak postupovat v případě odchodu Řecka z 
eurozóny. ČNB by např. nejspíš snížila sazby a zpřísnila pravidla pro úvěrování zahraničních bank českými 
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dcerami. [HN/1,2-3,8,24] zz Předseda vlády by měl mít pro případ počítačového útoku a jiné kybernetické 
bezpečnostní události právo vyhlásit stav kybernetického nebezpečí. Vyhlašoval by se max. na 7 dní. 
[so/MFD/A2] zz ČTÚ zvažuje, že by současní operátoři mohli soutěžit o menší rozsah spektra frekvencí než 
nový zájemce o mobilní síť nové generace. Odhadované investice se pohybují od 6 do 15 mld. Kč. Podle 
zájemců se vstup na trh bez zvýhodnění jinak rovná jasné ekonomické sebevraždě. [HN/13] zz Správní rada 
VZP dnes zřejmě zruší projekt IZIP, který stál více než 2 mld. Otazník visí nad miliony údajů, které jsou v 
systému nasbírány. Firma se tváří, že se nic neděje. [MFD/A3] Po zdravotních knížkách skončí i ozdravné 
pobyty VZP u moře Mořský koník. Projekt je opředen skandály. [LN/4] zz Nový generální ředitel ŘSD David 
Čermák chce zavést veřejný přístup k tendrům. „Nejlépe s životopisem zakázky, stejně jako to zavedli na 
Slovensku,“ uvedl. Oprava D1 začne dle něj v září. [HN/4] zz Ministr vnitra Jan Kubice považuje plán policejního 
prez. Petra Lessyho dosáhnout v roce 2013 počtu 40 389 policistů za nereálný. Sbor má dle něj 38 825 
příslušníků a číslo by nemělo klesat. [LN/4] zz Ministr obrany Alexandr Vondra kvůli nehodě ruského stroje An-
30 na čáslavském letišti připustil, že by česká armáda mohla v budoucnu kontrolovat stav ruských 
monitorovacích letounů. [P/3] zz Autodoprava Hanzalík začne od srpna jako 1. v oboru jezdit i na železnici. Na 
koleje přesune část produkce Karlovarských minerálních vod, náklad ročně převáželo 3700 kamionů. 
[so/MFD/A9] zz UniCredit Bank zavádí bankomaty, které umožní výběr konkrétní hodnoty bankovek. Jako 1. 
zavedla tuto novinku v Česku loni Air Bank. [HN/16] zz Potravinářská inspekce poprvé přiznala, že přebalené 
potraviny, u kterých se „aktualizuje“ datum spotřeby, nejsou selháním jednotlivce, ale důsledkem systému. Za 
klamáním zákazníků je prý buď promyšlená strategie, anebo tlak na zaměstnance, aby snížili náklady. 
[so/MFD/A1,4] zz Armáda chce kvůli úsporám do budoucna na úkor profesionálů rozšířit počet členů aktivních 
záloh na 5 tis. Plat rezervistů plánuje zvýšit z 500 Kč na 1 tis. měsíčně a jejich zaměstnavatelé dostanou 30 tis. 
ročně bez ohledu na to, kolikrát je armáda za 12 měsíců vyrekrutuje. [so/MFD/A3] zz Po 3 měsících v léčebně 
pro dlouhodobě nemocné má každý pacient platit o tisíce korun měsíčně víc. Legislativní rada vlády zamítla 
nový zákon o dlouhodobé péči. Zvýšení plateb by se mohlo dotknout přibližně 35 tis. lidí. [so/LN/4] zz Senátoři 
Petr Pakosta a Jiří Oberfalzer  představili návrh zákona, který zakazuje těžbu břidlicového plynu. Předložit ho 
chtějí do 2 týdnů. [so/P/3] zz Ministr školství Petr Fiala uvedl, že v současnosti není cesta ke školnému 
otevřena. „Dokud zákon o finanční pomoci studentům nebo něco podobného neexistuje, není podle mne možné 
o školném mluvit,“ uvedl v rozhovoru. [so/LN/11] zz Šéfka státních zástupců z Prahy 1 Šárka Pokorná zamítla 
trestní oznámení ministra financí Miroslava Kalouska na podnikatele Radima Jančuru. Kalouskovi vadily výroky 
o nakradení miliard. Kalousek chce nyní podat stížnost k nadřízenému Městskému státnímu zastupitelství v 
Praze. [so/P/9] zz Sazka sázková kancelář se v 1. čtvrtletí 2012 dostala do zisku, jeho přesnou výši firma 
nesdělila.  
Loni přitom hospodařila se ztrátou 267 mil. Kč. Tržby Sazky ze sázkové a loterijní činnosti překročily koncem 
března 1,7 mld. Kč. [so/MFD/A9] zz Unipetrol zastavil zpracování ropy v pardubické rafinerii Paramo. Příčinou je 
nízká poptávka po pohonných hmotách. Není vyloučena možnost, že by holding zpracování ropy v Pardubicích 
zcela ukončil a přesunul do jiné rafinerie. [so/MFD/A9] zz Krajská zdravotní žaluje poradenskou firmu Deloitte a 
chce po ní kvůli kritickému auditu omluvu a odškodné 100 mil. Kč. Deloitte prověřovala v roce 2010 nákupy 
přístrojů za 417 mil., byly podle ní předražené o 50 až 100 %. [P/2] zz PwC ČR: Až 33 % firem v rukou 
podnikatelů z ČR změní do 2 let majitele, případně se již jejich vlastnická struktura mění. Více než 10 % hodlá 
firmu předat či prodat dalším generacím. [LN/13]  
 
politika  
 
Státní zástupkyně Lenka Bradáčová obdržela žádost poslance Davida Ratha, jenž se chce 5. června účastnit 
schůze sněmovny. „Rozhodla jsem se, že jí vyhovím,“ prohlásila. • Skupina lidí v aféře exhejtmana Ratha 
zmanipulovala nejen opravu zámku v Buštěhradu, ale také např. dodávky do nemocnic v Kladně a v Příbrami či 
opravy hostivického gymnázia. Na úplatky mělo jít 33 mil. Kč. Petr Kott a Kateřina Pancová si za Kladno, 
Příbram a Hostivici řekli dodavatelským firmám o téměř 9 mil. a dostali je. Jejich důležitými spojkami byli Ivana 
Salačová ze spol. Fisa a Martin Jireš z firmy Puro-Klima, která dodává vybavení a zdravotnickou techniku. 
[so/MFD/A1,2] Ivana Salačová stejně jako Rath protestuje proti tomu, aby případ vedlo ústecké zastupitelství v 
čele s Lenkou Bradáčovou. Podle policejních odposlechů uplácela min. 2krát, poprvé předala Petru Kottovi 
necelé 3 mil. za zakázku na rekonstrukci hostivického gymnázia, 2. úplatek, 14 mil., dala v kladenské nemocnici 
ředitelce Pancové. • Kvůli zatčení poslance Davida Ratha změní podle průzkumu Millward Brown rozhodnutí dát 
hlas ČSSD až 24,6 % voličů. A stejné procento lidí podobný scénář připouští.  
Většina si myslí, že politik úplatky přijímal. Jen 3 % lidí si nepřipouští, že by se podobně jako Rath chovali i další 
politici. A 42 % lidí jako hlavní motiv zatčení uvádí, že byl Rath „někomu nepohodlný“. [so/LN/1,2] • Exhejtman 
Rath v rozporu s pravidly čerpání z fondů EU zdržoval výplatu dotací, někde i rok. [P/1,2] • Středočeská ČSSD 
zvažuje sestavení nové volební kandidátky, odmítá na ni zařadit Rathovy lidi. [HN/5] • Předsedkyně sněmovny 
Miroslava Němcová se v souvislosti kauzou Davida Ratha nechovala nestranně, myslí si poslanec ČSSD Jan 
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Hamáček. [MFD/A2] zz Řady kandidátů na českého prezidenta možná rozšíří bývalý člen vlády Vladimír Dlouhý. 
„K takovému rozhodnutí je nutno ujít ještě nějaký kus cesty,“ uvedl. [so/MFD/A1,12] Prezident Václav Klaus 
vyslovil podporu Miloši Zemanovi. [MFD/A1,4] zz Poslanec a exhejtman Libereckého kraje Petr Skokan bude 
kandidovat na předsedu VV. [HN/5]  
 
společnost  
 
Ve věku 99 let zemřela hvězda pamětnického filmu, herečka Zita Kabátová. [LN/1,9] zz Plavkyně Petra Chocová 
se stala mistryní Evropy v závodu na 50 m prsa. [LN/22]  
 
narozeniny  
 
Roland Mahler (63), předseda představenstva T-Mobilu Czech Republic zz Ludvík Petr (65), výrobní ředitel a 
předseda dozorčí rady Korada zz Martin Šolc (59), partner advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík  
 
_ 
 

Senát už má berounskou petici proti t ěžbě břidlicového plynu 
26.5.2012    Berounský deník    str. 01    Titulní strana_ 

    PETRA LIŠKOVÁ_         

Beroun, Praha – Do Senátu včera odcestovala starostka Berouna Šárka Endrlová a členka petičního výboru 
proti těžbě břidlicového plynu STOP HF Český kras Marcela Bergerová. O petici, pod níž se podepsalo již více 
než 25 tisíc lidí, informovala starostka přítomné senátory. Současně se v Senátu zúčastnila veřejného slyšení 
na téma Těžba břidlicových plynů v ČR, které svolal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.  
 Šárka Endrlová i Marcela Bergerová odjely do Senátu na pozvání Jiřího Oberfalzera. „Pozvání od 
senátora Oberfalzera si velmi vážím, protože znamenalo příležitost informovat zákonodárce o důvodech odporu 
obcí proti průzkumu i těžbě břidličných plynů. Dává nám navíc možnost apelovat na Senát, aby podpořil vznik 
zákona na zákaz metody hydraulického štěpení v celé ČR,“ uvedla berounská starostka Šárka Endrlová.  
 Ta se společně s Jiřím Oberfalzerem po skončení jednání shodla, že z průběhu slyšení mají dobrý pocit. 
„Demonstrovali jsme jednotný postoj v celé záležitosti, a to je velmi důležité. Na stejné palubě stojí občané, 
místní i krajské samosprávy i zákonodárci. To nebývá běžné. Trochu rezervovaný postoj zaujímají zástupci 
vlády. To ale nevadí. Jak jsem slíbil, do dvou týdnů předložím návrh zákona o zákazu těžby břidlicových plynů 
na území České republiky,“ zdůraznil v rozhovoru pro Berounský deník Jiří Oberfalzer .  
 Také starostka Berouna Šárka Endrlová odjížděla včera z Prahy s dobrým pocitem. „V tuto chvíli je 
důležité, že se podařilo problém přenést na vyšší místa,“ konstatovala.  
 
*** 
 
Jiří Oberfalzer  připravuje návrh zákona o zákazu těžby břidlicového plynu v České republice. Hodlá ho 
předložit do dvou týdnů.  
 
Region| Střední Čechy 
 
_ 
 

Senáto ři už p řipravili zákon proti t ěžbě plynu 
26.5.2012    Mladá fronta DNES    str. 02    Kraj H radecký_ 

    (ČTK)_         

PRAHA Senátoři ODS a ČSSD už připravili zákon o zákazu těžby břidlicových plynů metodou hydraulického 
štěpení. Byla by to jednodušší cesta než novely řady zákonů, které se chystá do dvou let prosadit ministr 
životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS). Na veřejném slyšení v Senátu to včera uvedl spoluautor návrhu 
náchodský senátor Petr Pakosta (dříve ODS).  
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Účelem zákona by podle Pakosty byla zvláštní ochrana přírody a krajiny před nevratnými lidskými zásahy. 
„Norma by měla výslovně zakázat použití všech metod hydraulického štěpení hornin,“ řekl senátor a dodal, že 
pod předlohou jsou podepsáni berounský senátor Ji ří Oberfalzer  (ODS) a trutnovský Pavel Trpák (ČSSD). 
Právě v jejich regionech se o těžbě uvažuje.  
Za rychlé přijetí zákona se postavili náchodský starosta Jan Birke (ČSSD), královéhradecký hejtman Lubomír 
Franc, podle něhož je třeba těžbu zakázat nebo alespoň na desítky let odložit, či koalice Stop HF, pod jejíž 
petici proti těžbě se podle Jiřího Malíka podepsalo už 23.000 lidí.  
 Metoda hydraulického štěpení spočívá v tom, že se do vrtu vhání voda s pískem a chemikáliemi včetně 
karcinogenních. Například benzen, olovo nebo toluen by pak podle kritiků mohly znečistit podzemní zásoby 
vody. Zástupci těžařů však poukazují na to, že ložiska břidlicového plynu jsou v hloubkách kolem 1,5 kilometru, 
zatímco ložiska pitné vody maximálně 500 metrů pod povrchem. Každý vrt by podle nich byl vícenásobně 
izolován.  
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Hradecký kraj 
 
_ 
 

Senáto ři slíbili nový zákon týkající se t ěžby plynu 
26.5.2012    Mladá fronta DNES    str. 02    Kraj Z línský_ 

    Martin Filip_         

PRAHA Pokusíme se prosadit zákon, který zakáže těžbu plynu hydraulickým štěpením v Česku, přislíbilo včera 
několik senátorů. Veřejné slyšení v Senátu proběhlo na základě protestu obyvatel obcí z Valašska, Berounska a 
Trutnovska, kde těžařské firmy chtějí získávat plyn z břidlicových vrstev.  
 Včerejší setkání v Senátu nad tématem těžby břidlicového plynu působilo trochu jako klubová schůzka 
členů zájmového kroužku. Snad s výjimkou zástupců ministerstva průmyslu a obchodu totiž v Senátu diskutovali 
převážně ti, kteří mají na věc stejný názor: odmítají těžbu i průzkumy zemního plynu metodou, kdy se do 
hlubokých vrtů posílá směs vody, písku a chemických látek.  
Trojice senátorů podá do dvou týdnů návrh zákona, kterým se pokusí těžbu touto metodou v zemi úplně 
zakázat. „Jsme znepokojeni myšlenkou, že by mohlo dojít k těžbě touto metodou, která vykazuje značné 
nebezpečí ohrožení životního prostředí. Chceme učinit maximum pro to, aby se tato těžba v České republice 
nerealizovala,“ řekl senátor Jiří Oberfalzer .  
Jednání v Senátu vyvolaly tři petice, které v ČR bojují proti záměrům zahraničních firem těžit touto metodou.  
 Ministr životního prostředí včera řekl, že není příznivcem úplného zákazu těžby. Navrhuje jiné řešení. 
Pozastavit všechna řízení a upravit zákony. „Hlavně zákony o geologických pracích, horní zákon a zákon o 
řízení EIA,“ říká ministr. Na zastaralé zákony v Senátu upozorňoval Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice a 
předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu, které zastupuje 32 měst a obcí. „Horní zákon 
má základy ve středověku a v Českém království. Horní právo je dnes pokřiveno tak, že bohatý je pouze těžař. 
Stát na těžbu těžce doplácí a navíc není schopen o svém majetku vůbec rozhodovat,“ řekl Novotný.  
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Zlínský kraj 
 
_ 
 

Senáto ři jsou proti t ěžbě břidlicového plynu 
26.5.2012    Právo    str. 03    Zpravodajství_ 

    Jan Martinek_         

„Jako občan zásadně odmítám chodit po zemi, ve které se nachází vrstva horniny jako houba nasáklá 
karcinogenními a toxickými látkami, toluenem a fridexem,“ hřímal včera senátor Petr Pakosta, dříve zvolený za 
ODS, nyní bezpartijní, v Senátu.  
 Vystupoval proti těžbě břidlicových plynů technologií hydraulického štěpení na území Česka: to bylo 
hlavním tématem veřejného slyšení, které včera v Senátu uspořádal s kolegou Jiřím Oberfalzerem (ODS).  
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 Představili návrh zákona, který těžbu břidlicových plynů zmíněnou metodou zakazuje. „Zákon je 
připraven, chybí jen doladit technické detaily. Předložit bychom ho mohli do dvou týdnů,“ sdělil Ji ří Oberfalzer . 
Na zákonu se podílel i soc. dem. Pavel Trpák.  
 Hydraulické štěpení hornin spočívá ve vhánění vody s pískem a chemikáliemi do vrtu.  
 Odpůrci této metody, kteří se včera na veřejném slyšení sešli, argumentují třeba tím, že některé látky 
jsou karcinogenní a mohou poškodit zásoby pitné vody.  
 Předseda sdružení s názvem Stop HFJiří Malík uvedl, že k petici, která zákaz těžby břidlicových plynů 
požaduje, už sehnali 23 tisíc podpisů.  
 Na slyšení byli přítomni i starostové obcí, kterých se těžba týká: starostka Berouna Šárka Endrlová 
(Nezávislí) či náchodský Jan Birke (ČSSD), stejně jako hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc 
(ČSSD).  
Ti všichni včera uvažovanou těžbu plynu odsoudili.  
 Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) zopakoval, že chce požádat vládu o dvouleté 
moratorium, během kterého by se měla nastavit jasná pravidla pro budoucí těžbu.  
 Společnost Hutton Energy, která chce na území ČR břidlicový plyn těžit, ve včerejším prohlášení 
zalitovala, že na veřejné slyšení nebyl pozván nikdo ze zástupců druhé strany, a zpochybnila některé informace.  
 
_ 
 

Czech Senate drafts law banning shale gas extractio n 
25.5.2012    ceskapozice.cz    str. 00    Energy & Green Biz_ 

    Brian Kenety_         

Opponents to shale gas extraction claim mining unconventional gas can lead to the contamination of 
underground water tables 
 
Members of the upper house of the parliament have drafted legislation that would ban shale gas extraction in 
the Czech Republic using hydraulic fracturing, said one of its authors, Petr Pakosta of the center-right Civic 
Democrats (ODS). 
 
Earlier, the center-right coalition goverment had put forth a number of ammendents with the same aim - drafting 
a new law was seen as a simpler short cut, the news sever Novinky.cz reported Friday. 
 
Co-sponsors of the legislation included senators Jiří Oberfalzer  (ODS) of Beroun and Pavel Trpák (Social 
Democrats, ČSSD) of Trutnov, whose districts had been earmarked for exploratory mining of shale gas - natural 
gas trapped in rock rather than porous reservoirs. 
 
BasGas Energia Czech, a subsidiary of Australia-based Hutton Energy, had applied for a license to conduct 
exploration work over an area of nearly 800 square kilometers in the districts of Náchod, Broumlov, and Trutnov 
in northeast Bohemia. Náchod mayor Jan Birke (ČSSD) and Králové hradec regional governor Lubomír Franc 
(ČSSD) have pushed for fast-track approval of the law. 
 
In the wake of protests from locals, Environment Minister Tomáš Chalupa (ODS) this April cancelled the 
provisional exploration license. BasGas Energia Czech can reapply but must "sufficiently take into account the 
basic public interest, which is the protection of waters, nature and the landscape," the minister said at the time. 
 
Chalupa, speaking before a Senate hearing on Friday, reiterated that the government has since proposed a two-
year moratorium on exploration of shale gas deposits due to concerns over ecological risks, such as the 
contamination of drinking water. 
 
Opponents to shale gas extraction in the region claim mining the unconventional gas damages the environment 
and poses a real threat of contamination to underground water tables; France and Bulgaria have banned it. 
 
 
URL| http://www.ceskapozice.cz/en/news/politics-policy/czech-senate-drafts-law-banning-shale-gas-extraction 
 
_ 
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Senáto ři připravili zákon o zákazu t ěžby b řidlicových plyn ů 
25.5.2012    ct24.cz    str. 00    Ekonomika_ 

    muf_         

Praha – Senátoři ODS a ČSSD připravili zákon týkající se zákazu těžby břidlicových plynů metodou 
hydraulického štěpení. Podle senátorů se totiž jedná o jednodušší cestu než novely řady zákonů, které se 
chystá do dvou let prosadit ministr životního prostředí Chalupa. Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) 
sice Česko disponuje zásobami břidlicového plynu, ale ty pravděpodobně nebudou mít zásadní význam pro 
pokrytí spotřeby plynu. Podle náměstka MPO Pavla Šolce by to ale musely potvrdit až průzkumy. Proti těžbě 
však protestují ekologové, samospráva i obyvatelé oblastí případného průzkumu.  
 
Účelem zákona z pera senátorů by byla "zvláštní ochrana přírody a krajiny před nevratnými lidskými zásahy". 
Norma by měla výslovně zakázat použití všech metod hydraulického štěpení hornin, podotkl spoluautor návrhu 
Petr Pakosta s tím, že pod předlohou jsou podepsáni berounský senátor Ji ří Oberfalzer  (ODS) a trutnovský 
Pavel Trpák (ČSSD). Právě v jejich regionech se o těžbě uvažuje.  
 
Za rychlé přijetí zákona se postavil náchodský starosta Jan Birke (ČSSD), královéhradecký hejtman Lubomír 
Franc, podle něhož je třeba těžbu zakázat nebo alespoň na desítky let odložit, nebo koalice Stop HF, pod jejíž 
petici proti těžbě se podepsalo podle Jiřího Malíka už třiadvacet tisíc lidí. 
 
Proti těžbě i průzkumům výskytu břidličného plynu se na slyšení postavil také docent geologie Oldřich Fatka z 
Karlovy univerzity. Podle něj je těžba v ČR nevhodná a vzhledem k zásobám pitné vody ve vytipovaných 
lokalitách riziková. "Stát ve své podstatě potřebné informace již má. Nejsou však zpracovány a vyhodnoceny 
fundovanými odborníky, proto tato diskuse z mé strany je poněkud přebytečnou," prohlásil.  
 
Těžba břidlicového plynu už je zákonem zakázána ve Francii nebo v Bulharsku. Její zastánci naopak 
argumentují příkladem USA, které se díky těžbě už předloni staly největším producentem plynu na světě. Podle 
Mezinárodní agentury pro energii (IEA) vedlo v USA využívání břidlicového plynu místo uhlí k prudkému poklesu 
emisí oxidu uhličitého, hlavního skleníkového plynu. 
 
Senátorský návrh je jednodušší než chystaný postup ministra Chalupy 
 
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) na dnešním senátním slyšení zopakoval, že požádá vládu o 
dvouleté moratorium na průzkumy výskytu břidlicového plynu, než se podaří v zákonech stanovit jasná pravidla, 
která by předešla zejména ekologickým rizikům. 
 
Chalupa chce kvůli průzkumům zásob plynu novelizovat zákon o geologických pracích, horní zákon, zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí a vyhlášku o hospodárném využívání ložisek a povolování těžby. Měly by 
podle ministra stanovit "jasná pravidla hry". Například musí být jasně stanoveno, že už na počátku bude nutné 
provést hodnocení podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, zdůraznil Chalupa.  
 
Podle MPO sice Česko disponuje zásobami břidlicového plynu, ale ty pravděpodobně nebudou mít zásadní 
význam pro pokrytí spotřeby plynu. Podle náměstka MPO Pavla Šolce by to ale musely potvrdit až průzkumy. 
"Odhady podle geologických struktur zatím signalizují, že je možné očekávat nějaký výskyt břidličného plynu, 
nicméně nebude se jednat o takové zásoby v takovém významu, jako je tomu například v Polsku," uvedl Šolc. 
"Pravděpodobně zásoby nebudou mít naprosto zásadní význam," řekl.  
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/178560-senatori-pripravili-zakon-o-zakazu-tezby-bridlicovych-
plynu/ 
 
_ 
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Vášně kolem t ěžby plynu 
25.5.2012    ČT 24    str. 12    21:10 Ekonomika_ 

    _         

Jan HREŇO, moderátor 
-------------------- 
50 tisíc, tolik podpisů si už získaly petice proti průzkumu a těžbě břidlicového plynu na třech místech v Česku. 
Protestující aktuálně podpořili i tři senátoři. Chtějí, aby nekompromisní ne řekl zákon. Firmy, které o suroviny 
usilují, se ale brání. S argumentem, že metoda, kterou používají, životní prostředí nezasáhne.  
 
Marcela AUGUSTOVÁ, redaktorka 
Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka 
redaktorka 
-------------------- 
Náchod v březnu. Desítky starostů, stovky demonstrantů vzkazují: Průzkum ani těžbu plynu z břidlice 
nechceme. Obavu mají i na Berounsku nebo Valašsku. Vrty podle protestujících poškodí vodu a krajinu. Na 
Berounsku zasahují odhadované zásoby břidlicového plynu na území 22 obcí. Protestní petici tu zatím 
podepsalo 25 tisíc lidí.  
 
Vlastimil WEINER, redaktor 
-------------------- 
Tady na Náchodsku zatím vítězí starostové obcí, které si nepřejí průzkum těžby břidlicového plynu. Ministr 
životního prostředí zrušil první povolení, které investor měl a vrátil řízení na začátek.  
 
redaktor 
-------------------- 
Tady v Beskydech souhlas ministerstva životního prostředí k průzkumu možnosti těžby plynu z břidlic stále platí. 
Pokud ho ministerstvo nezruší, chtějí aktivisté z Českého svazu ochránců přírody podat žalobu k Nejvyššímu 
správnímu soudu.  
 
Marcela AUGUSTOVÁ, redaktorka 
Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka 
redaktorka 
-------------------- 
Poškodí nebo nepoškodí těžba krajinu? Názory na metodu jdou proti sobě.  
 
Jiří MALÍK, koalice STOP HF 
-------------------- 
Přináší opravdu vlastně pronikání metanu do podzemních vod, do pitných vod.  
 
Vlastimila DVOŘÁKOVÁ, Česká geologická služba 
-------------------- 
Pokud dodržíme všechna pravidla, nedojde za daných okolností k žádnému porušení ovlivnění životního 
prostředí.  
 
David MESSINA, výkonný ředitel, Hutton Energy 
-------------------- 
Hlavní výhoda pro Čechy je, že jim tak vytvoříme nová pracovní místa.  
 
Šárka ENDRLOVÁ, starostka Berouna /Nezávislí Berouňáci/ 
-------------------- 
Tam prostě nic nenajdeme a nebo ne natolik zajímavého, aby se ta těžba rentovala.  
 
Marcela AUGUSTOVÁ, redaktorka 
Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka 
redaktorka 
-------------------- 
Boj o břidlice dnes v Senátu. Odpůrci přišli s peticí, zastánci ale pozvání nedostali.  
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David MESSINA, výkonný ředitel, Hutton Energy 
-------------------- 
Uvítali bychom příležitost vyjádřit se v parlamentu.  
 
Marcela AUGUSTOVÁ, redaktorka 
Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka 
redaktorka 
-------------------- 
Hlavní zpráva ze Senátu nakonec podporuje právě protestující. Trojice senátorů chce jít cestou nového zákona, 
který by průzkum i těžbu zakázal.  
 
Jiří OBERFALZER , senátor /ODS/ 
-------------------- 
Chceme učinit maximum pro to, aby se tato těžba v České republice nerealizovala.  
 
Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí /ODS/ 
-------------------- 
O tom mám velkou pochybnost. Podstata je, jestli to rozhodování, které máme, má být metodou černá a bílá.  
 
Marcela AUGUSTOVÁ, redaktorka 
Lenka DRMOTOVÁ, redaktorka 
redaktorka 
-------------------- 
Zákaz podobný tomu, jaký prosazují senátoři, už platí ve Francii a Bulharsku. Naopak třeba Polsko průzkumné 
vrty podpořilo. Lenka Drmotová a Marcela Augustová, Česká televize.  
_ 
 

Zásoby b řidlicového plynu asi nebudou zásadní 
25.5.2012    denik.cz    str. 00    Z domova_ 

    _         

Praha – Česko má podle odhadů zásoby břidlicového plynu, podle náměstka ministra průmyslu a obchodu 
Pavla Šolce ale pravděpodobně nebudou mít zásadní význam pro pokrytí spotřeby plynu. 
 
" 
 
Potvrdit by to ale musely až průzkumy, uvedl dnes Šolc v Senátu na veřejném slyšení k případné těžbě tohoto 
plynu. Proti ní protestují ekologové, samospráva i obyvatelé oblastí případného průzkumu. 
 
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) na slyšení zopakoval, že požádá vládu o dvouleté moratorium 
na průzkumy, než se podaří v zákonech stanovit jasná pravidla, která by předešla zejména ekologickým rizikům. 
Trojice senátorů ODS a ČSSD z oblastí, kde těžba hrozí, už ale má připraveno jednodušší řešení – zákonem 
zakázat těžbu i průzkumy metodou hydraulického štěpení, v níž vidí hrozbu pro zásoby spodních vod i 
geologické podloží. 
 
Návrh bude předložen do dvou týdnů, řekl na dotaz ČTK jeho spoluautor, berounský senátor Ji ří Oberfalzer  
(ODS). „To téma není pravolevé, to téma je v zájmu lidí, přírody a zdrojů pitné vody," zdůraznil. Zákaz požadují 
místní samosprávy, kraje i iniciátoři dvou petic proti těžbě. Pod petice zatím shromáždili 23.000, respektive 
25.000 podpisů. Zákaz už platí ve Francii a Bulharsku, pro celou EU jej chce prosadit Evropská strana zelených. 
 
Šolc dal ale přednost Chalupově řešení vzhledem k tomu, že je v zájmu státu získat prostřednictvím průzkumů 
informace o stavu zásob plynu. „Odhady podle geologických struktur zatím signalizují, že je možné očekávat 
nějaký výskyt břidličného plynu, nicméně nebude se jednat o takové zásoby v takovém významu, jako je tomu 
například v Polsku," uvedl Šolc. „Pravděpodobně zásoby nebudou mít naprosto zásadní význam," řekl. Dodal, 
že s využitím břidlicového plynu nepočítá ani energetická koncepce, která bude vládě předložena do konce léta. 
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Náměstek připomněl, že i tuzemskými zásobami zemního plynu, který je získáván konvenční metodou, jsou 
pokryty pouze dvě procenta jeho spotřeby. Česká plynárenská unie odhaduje, že by zásoby břidlicového plynu 
mohly pokrýt až deset procent roční spotřeby. Podle kritiků, například Jiřího Malíka z koalice Stop HF, by to ale 
mohlo být až stonásobně méně. 
 
Chalupa chce kvůli průzkumům zásob plynu novelizovat zákon o geologických pracích, horní zákon, zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí a vyhlášku o hospodárném využívání ložisek a povolování těžby. Měly by 
jasně stanovit, že už na počátku bude nutné provést hodnocení podle zákona o posuzování vlivu na životní 
prostředí, zdůraznil Chalupa. 
 
O povolení průzkumu mají podle ministra zájem dvě nadnárodní společnosti, a to na Berounsku, Trutnovsku a 
Valašskomeziříčsku. Chalupa už zrušil prvoinstanční souhlas se stanovením průzkumného území břidlicových 
plynů na Náchodsku a Trutnovsku, neboť podle něj nebyl dostatečně zohledněn veřejný zájem na ochraně 
krajiny a zdrojů pitné vody. V řádu několika málo týdnů, spíš dnů, chce rozhodnout o podobném povolení na 
Valašskomeziříčsku. Na Berounsku zatím souhlas vydán nebyl." 
 
 
URL| http://www.denik.cz/z_domova/senatori-uz-pripravili-zakon-proti-tezbe-bridlicovych-plynu-20120525.html 
 
_ 
 

MPO: Se zásobami plynu z b řidlic to nebude tak horké 
25.5.2012    e15.cz    str. 00    Pr ůmysl a energetika_ 

    _         

Odhady dávají i Česku šanci na solidní zásoby břidlicového plynu, podle České plynárenské unie by tímto 
zdrojem bylo možné pokrýt možná až deset procent roční tuzemské spotřeby suroviny. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu (MPO) ale optimismus krotí – podle náměstka resortu Pavla Šolce pravděpodobně břidlice nebudou 
mít pro pokrytí spotřeby suroviny zásadní význam. Průzkumy, které by do odhadů přinesly jasnější světlo, by ale 
MPO povolilo. Alternativní těžba plynu má však silné odpůrce. 
 
Proti těžbě plynu z břidlic i předběžným sondám protestují ekologové, samospráva i obyvatelé oblastí 
případného průzkumu. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) na veřejném slyšení k případné těžbě 
tohoto plynu v Senátu zopakoval, že požádá vládu o dvouleté moratorium na průzkumy, než se podaří v 
zákonech stanovit jasná pravidla, která by předešla zejména ekologickým rizikům. 
 
Trojice senátorů ODS a ČSSD z oblastí, kde těžba hrozí, už ale má připraveno jednodušší řešení - zákonem 
zakázat těžbu i průzkumy metodou hydraulického štěpení, v níž vidí hrozbu pro zásoby spodních vod i 
geologické podloží. 
 
Čtěte také:  
 
Boom břidlic v USA pomohl k prudkému poklesu emisí 
 
Hašek chce v Česku zakázat těžbu břidlicového plynu 
 
Po břidlici další boom? USA hlásí slibná ložiska plynu z ledových krystalů 
 
Návrh bude předložen do dvou týdnů, řekl jeho spoluautor, berounský senátor Jiří Oberfalzer  (ODS). „To téma 
není pravolevé, to téma je v zájmu lidí, přírody a zdrojů pitné vody,“ zdůraznil. Zákaz požadují místní 
samosprávy, kraje i iniciátoři dvou petic proti těžbě. Pod petice zatím shromáždili 23 tisíc, respektive 25 tisíc 
podpisů. Zákaz už platí ve Francii a Bulharsku, pro celou EU jej chce prosadit Evropská strana zelených. 
 
MPO u nás nečeká břidlicový boom, průzkumy by ale povolilo 
 
Šolc dal ale přednost Chalupově řešení vzhledem k tomu, že je v zájmu státu získat prostřednictvím průzkumů 
informace o stavu zásob plynu. „Odhady podle geologických struktur zatím signalizují, že je možné očekávat 
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nějaký výskyt břidličného plynu, nicméně nebude se jednat o takové zásoby v takovém významu, jako je tomu 
například v Polsku,“ uvedl Šolc. „Pravděpodobně zásoby nebudou mít naprosto zásadní význam,“ řekl. Dodal, 
že s využitím břidlicového plynu nepočítá ani energetická koncepce, která bude vládě předložena do konce léta. 
 
Náměstek připomněl, že i tuzemskými zásobami zemního plynu, který je získáván konvenční metodou, jsou 
pokryty pouze dvě procenta jeho spotřeby. Česká plynárenská unie odhaduje, že by zásoby břidlicového plynu 
mohly pokrýt až deset procent roční spotřeby. Podle kritiků, například Jiřího Malíka z koalice Stop HF, by to ale 
mohlo být až stonásobně méně. 
 
Nadnárodní koncerny mají o průzkum v Česku zájem 
 
Chalupa chce kvůli průzkumům zásob plynu novelizovat zákon o geologických pracích, horní zákon, zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí a vyhlášku o hospodárném využívání ložisek a povolování těžby. Měly by 
jasně stanovit, že už na počátku bude nutné provést hodnocení podle zákona o posuzování vlivu na životní 
prostředí, zdůraznil Chalupa. 
 
O povolení průzkumu mají podle ministra zájem dvě nadnárodní společnosti, a to na Berounsku, Trutnovsku a 
Valašskomeziříčsku. Chalupa už zrušil prvoinstanční souhlas se stanovením průzkumného území břidlicových 
plynů na Náchodsku a Trutnovsku, neboť podle něj nebyl dostatečně zohledněn veřejný zájem na ochraně 
krajiny a zdrojů pitné vody. V řádu několika málo týdnů, spíš dnů, chce rozhodnout o podobném povolení na 
Valašskomeziříčsku. Na Berounsku zatím souhlas vydán nebyl. 
 
Jednou z firem, která se uchází o možnost zkoumat v Česku zásoby břidlicového plynu, je britská Hutton 
Energy. „Pokud by byla v České republice zahájena těžba břidlicového plynu, mohlo by to mít pro tuto zemi 
zásadní transformativní dopad. Využití nalezišť tohoto plynu by České republice přineslo řadu výhod včetně 
vzniku nových pracovních míst, příjmů do regionálních rozpočtů, zahraničních investic a energetické 
nezávislosti,“ uvedla firma v prohlášení. Vyzvala českou vládu, aby v otázce průzkumu břidlicového plynu činila 
informované a racionální rozhodnutí. 
 
 
URL| http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/mpo-se-zasobami-plynu-z-bridlic-to-nebude-tak-horke-
769428 
 
_ 
 

Senáto ři už p řipravili zákon proti t ěžbě břidlicových plyn ů 
25.5.2012    lidovky.cz    str. 00    Lidovky / Byz nys - Energetika_ 

    Lidovky.cz, ČTK_         

Senátoři ODS a ČSSD už připravili zákon o zákazu těžby břidlicových plynů metodou hydraulického štěpení. 
Byla by to jednodušší cesta než novely řady zákonů, které se chystá do dvou let prosadit ministr životního 
prostředí Tomáš Chalupa (ODS). 
 
Na veřejném slyšení v Senátu to uvedl spoluautor návrhu, náchodský senátor Petr Pakosta (dříve ODS). 
Účelem zákona by podle něj byla "zvláštní ochrana přírody a krajiny před nevratnými lidskými zásahy".  
 
Norma by měla výslovně zakázat použití všech metod hydraulického štěpení hornin, podotkl senátor s tím, že 
pod předlohou jsou podepsáni berounský senátor Ji ří Oberfalzer  (ODS) a trutnovský Pavel Trpák (ČSSD). 
Právě v jejich regionech se o těžbě uvažuje. Petice proti těžbě  
 
Za rychlé přijetí zákona se postavil náchodský starosta Jan Birke (ČSSD), královéhradecký hejtman Lubomír 
Franc, podle něhož je třeba těžbu zakázat nebo alespoň na desítky let odložit, nebo koalice Stop HF, pod jejíž 
petici proti těžbě se podepsalo podle Jiřího Malíka už 23 000 lidí. 
 
Proti těžbě i průzkumům výskytu břidličného plynu se na slyšení postavil také docent geologie Oldřich Fatka z 
Karlovy univerzity. 
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Podle něj je těžba v ČR nevhodná a vzhledem k zásobám pitné vody ve vytipovaných lokalitách riziková. "Stát 
ve své podstatě potřebné informace již má. Nejsou však zpracovány a vyhodnoceny fundovanými odborníky, 
proto tato diskuse z mé strany je poněkud přebytečnou," prohlásil.  
 
Těžba břidlicového plynu už je zákonem zakázána ve Francii nebo v Bulharsku. Její zastánci naopak 
argumentují příkladem USA, které se díky těžbě už předloni staly největším producentem plynu na světě. Podle 
Mezinárodní agentury pro energii (IEA) vedlo v USA využívání břidlicového plynu místo uhlí k prudkému poklesu 
emisí oxidu uhličitého, hlavního skleníkového plynu.  
 
Analytik Pražského institutu pro globální politiku František Marčík ale v reakci zaslané ČTK s odkazem na 
zahraniční zdroje namítl, že "při těžbě břidlicového plynu dochází k významným únikům metanu, jehož vliv na 
skleníkový efekt je v porovnání s C02 více než dvaceti až třicetinásobný" při stoletém porovnání. Na vině je 
podle Marčíka právě způsob těžby.  
 
 
URL| http://byznys.lidovky.cz/senatori-uz-pripravili-zakon-proti-tezbe-bridlicovych-plynu-puf-
/energetika.asp?c=A120525_133701_energetika_sk 
 
_ 
 

Senáto ři volají po zákazu hydraulického št ěpení p ři těžbě břidlicových 
plyn ů 

25.5.2012    mediafax.cz    str. 00    _ 
    _         

Do čtrnácti dnů předloží vládě skupina senátorů návrh na úplný zákaz metody hydraulického štěpení, které se 
používá při těžbě břidlicových plynů. Na snímku zleva senátor Petr Pakosta, starostka Berouna Šárka 
Endrolová, senátor Jiří Oberfalzer , člen koalice STOP HF Jiří Malík a starosta Náchoda Jan Birke. (Foto: © 
Mediafaxfoto.cz ) 
 
PRAHA / 14:50, 25. 05. 2012 
  
 
Do čtrnácti dnů předloží vládě skupina senátorů návrh na úplný zákaz metody hydraulického štěpení, které se 
používá při těžbě břidlicových plynů. Na pátečním veřejném slyšení k této problematice to uvedl senátor Jiří 
Oberfalzer  (ODS). 
 
Průzkum i těžba břidlicových plynů, jež se provádí hydraulickým štěpením, mohou podle kritiků zejména ohrozit 
kvalitu podzemních vod. Mohou ale také například vyvolávat slabá zemětřesení, nemluvě o tom, že těžební 
plošiny naruší ráz krajiny. Oblasti vytyčené pro průzkum přímo zasahují 177 obcí z pěti krajů a často se 
překrývají s chráněnými územími. 
 
"Neumím si představit, že by kilometr pod mýma nohama byla dvousetmetrová vrstva horniny nasáklá 
karcinogenními látkami," řekl senátor Petr Pakosta (ODS). 
 
Slyšení se zúčastnil i ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) a znovu potvrdil, že předloží vládě návrh 
na dvouleté moratorium na průzkumy. Za tuto dobu by měli politici stihnout vytyčit v zákonech jasná pravidla, 
která by zabránila ohrožení životního prostředí. 
 
Průzkum má své zastánce například na ministerstvu průmyslu a obchodu. "Zatím nebyly provedeny žádné 
průzkumy a žádné konkrétní informace o velikosti zásob nejsou. Odhady signalizují, že by se dal očekávat 
výskyt břidličného plynu, ale nepůjde o takové zásoby jako třeba v Polsku. Stát by ale měl mít představu o svých 
surovinových zásobách," řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku a průmysl Pavel Šolc. 
 
Mluví se zejména o několika oblastech, kde by zahraniční těžařské firmy rády provedly průzkumné vrty. Jde o 
oblasti Náchodska, Berounska, Trutnovska a Valašska. Proti tomuto záměru vystupuje zejména sdružení STOP 
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HF, které sdružuje občanské iniciativy i dotčené obce, jež těžbu nechtějí. Reprezentuje tak téměř dvě stě tisíc 
lidí. V jednotlivých regionech také vznikají petice proti těžbě, které dohromady podepsalo 60 tisíc lidí. 
 
Oblasti navíc nejsou podle odborníků pro těžbu břidlicového plynu vhodné. Geologický vývoj oblasti České 
republiky byl totiž zcela jiný než například ve Spojených státech, kde se plyn těží ve velkém měřítku. Navíc by 
se také podle geologa Oldřicha Fatka z Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy dotýkal oblastí, které jsou 
mimořádně cenné - jako například oblast Barrandien patřící mezi nejvýznamnější geologické území Evropy. 
"Pokud chceme jako geologové z Barandienu vzorek, musíme o něj žádat vládu. Tak vysoká je ochrana tohoto 
území. Onen průzkumný vrt je přitom v podstatě již poloprovoz," řekl Fatka. 
 
Hydraulické štěpení rozruší horninové prostředí v okolí vrtu v hloubce a umožní uvolnění plynu. Do hloubek se 
pod vysokým tlakem vhání voda s pískem a chemickými přísadami, které tvoří i nebezpečné a rakovinotvorné či 
mutagenní látky. Pro jedno hydraulické štěpení jednoho vrtu se spotřebuje přes deset tisíc kubíků vody. Proces 
hydraulického štěpení se za dobu životnosti vrtu opakuje v průměru desetkrát. 
 
Miroslav Kynčl 
 
 
URL| http://www.mediafax.cz/politika/4060004-Senatori-volaji-po-zakazu-hydraulickeho-stepeni-pri-tezbe-
bridlicovych-plynu 
 
_ 
 

Odpůrci plynu z b řidlic vystoupí dnes v Senátu 
25.5.2012    Mladá fronta DNES    str. 02    Kraj H radecký_ 

    (tů)_         

NÁCHOD Starostové Náchodska, Trutnovska a dalších oblastí, kde se uvažuje o průzkumu břidlicového plynu, 
promluví dnes v Praze k senátorům. Nespokojené obce a občanská sdružení se domohly veřejného slyšení 
poté, co dvacet tisíc lidí v Českém krasu podepsalo petici proti metodě hydraulického štěpení. Koalice STOP HF 
dokonce připravuje zákon, který by štěpení úplně zakázal.  
 Slyšení pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice od 9 do 14 hodin. Zúčastní se 
jej ministři životního prostředí Tomáš Chalupa, ministr průmyslu Martin Kuba, geologové Oldřich Fatka a 
Marcela Stárková, Jiří Malík z Koalice STOP HF, starosta Náchoda Jan Birke a další. Slyšení podpořili senátor 
Jiří Oberfalzer  za Berounsko a Petr Pakosta za Náchodsko. „Otevřeme toto téma senátorům. Oni jsou jedni z 
klíčových politiků, kteří budou hlasovat o chystaném zákonu,“ řekl aktivista Malík.  
 Podle obcí i sdružení nejsou bezpečné ani průzkum, ani těžba plynu, tomu však oponují někteří 
geologové i firmy. Ministerstvo životního prostředí vytýčilo vloni průzkumné území „Trutnovsko“ pro firmu s 
australsko-americkými vlastníky, obce se odvolaly a ministr vrátil věc na začátek. Ministr životního prostředí 
chystá k plynu moratorium, aby stát upravil tři zákony, které takovou technologii dosud nezohledňují.  
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Hradecký kraj 
 
_ 
 

Těžařská hore čka 
25.5.2012    Mladá fronta DNES    str. 04    Z domo va_ 

    Luděk Navara_         

Jedním z témat mezinárodní konference o plynárenství, která začala včera na Pražském hradě a na které 
vystoupí i bývalý americký prezident Bill Clinton, jsou možnosti těžby břidlicového plynu v Evropě. Právě jeho 
zásoby Česko zřejmě má. Zastánci a odpůrci jeho těžby už svádějí tvrdý boj. Zlevní to plyn, říkají první. Zničí to 
přírodu, říkají druzí.  
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Je to jistě jedno z nejhezčích míst v okolí hlavního města. Svatý Jan pod Skalou poblíž Berouna. Vysoké 
vápencové skály. Říčka.  
Poutní kostel. Pramen. Idyla.  
Ale je to také místo, pod kterým leží někde v hloubce zásoby břidlicového plynu.  
 Toho plynu, o kterém nadšenci říkají, že zachránil Ameriku.  
 Toho plynu, o kterém ti stejní nadšenci tvrdí, že nás zbaví energetické závislosti na Rusku.  
 A také toho plynu, kterého se sice ještě nevytěžil ani kubík, ale který už dnes začaly nenávidět tisíce lidí 
od Berouna po Beskydy.  
 „Nedovedu si představit, že by se to tady těžilo. Tady ani nikde jinde,“ říká Zdena Skořepová z Berouna. 
Problém s průzkumem při hledání břidlicového plynu je zásadní: zkušební vrt je už jakousi těžbou v malém, byť 
na zkoušku. A v rámci těžby se do země vhání voda s pískem a různé chemikálie. Odborně se tomu říká 
metoda hydraulického štěpení. Otázka zní: nezamoří se zásoby podzemních vod?  
 Sama Zdena Skořepová zná okolí a okolní skalnaté vápencové kopce velmi dobře. Považuje se za 
patriota. A který patriot by chtěl vidět vrtné soupravy v údolí řeky Berounky či v okolí Karlštejna?  
 Nebo jinak: Chtěl bych je tam vidět já?  
Ne, samozřejmě, že ne.  
Rozklikávám na počítači mapu: průzkumné území pro břidlicový plyn na Berounsku skutečně neomylně 
zasahuje ta nejkrásnější místa – Chráněnou krajinnou oblast Český kras, několik přírodních rezervací a 
přírodních památek.  
Jenže...  
Jenže problém je v tom, že další průzkumná území zasahují podobně atraktivní lokality v Česku. Východočeské 
Náchodsko, Broumovsko, Podkrkonoší.  
 A na východě Moravy: široký pás až po Beskydy.  
 Valašsko. Slivovice a plyn, jde to dohromady?  
 „Myslím, že jsme nepoučitelní, už jsme si toho zničili dost. Jak to vypadá v severních Čechách? V 
Ralsku...“ říká Skořepová.  
 Když se v Berouně konala schůze organizovaná odpůrci těžby, přišla samozřejmě i ona.  
 A já jsem tam byl taky.  
 
Jsme proti! Proti! Proti!  
 
Není to však vůbec vyvážená debata. Jestli měl někdo v sále berounské spořitelny opačný názor, nejspíš by se 
vůbec neodvážil vystoupit. Na pódiu jsou jen ti, kteří s průzkumem nesouhlasí: starostka Šárka Enderlová, 
senátor za Berounsko Jiří Oberfalzer , Marcela Bergerová, která protestní akce na Berounsku organizuje.  
 Diskuse je připravena perfektně. Představuje se ekolog Jiří Malík, který bojoval už proti průzkumu pro 
těžbu břidlicového plynu na Náchodsku.  
 Úspěšně. Tak úspěšně, že ministr životního prostředí Tomáš Chalupa souhlasné rozhodnutí státních 
úředníků dodatečně pozastavil. Tady na Berounsku však rozhodnuto ještě není.  
 Jiří Malík mluví. Přesvědčivě. V jiné době by možná mohl být knězem. Moderní prorok nechce 
diskutovat, ale přesvědčit.  
Tma.  
Běží film. O tom, jak špatně to dopadlo s těžbou břidlicového plynu v USA. Všechny informace jsou záporné. 
Zničená krajina v Utahu. Poškozené životní prostředí.  
 Ale nejpůsobivější je na plátně obyčejný vodovodní kohoutek. Místo vody z něj uniká plyn. Zkuste 
přiložit zápalku: Pod kohoutkem se objevuje plamen!  
 Poselství je jasné: když budete souhlasit s průzkumem plynu, bude vám metan vybuchovat v 
koupelnách.  
No to přece nikdo nechce.  
Nebo jinak: Chtěl bych to já?  
Ne, samozřejmě, že ne.  
Tak o čem se vlastně ještě diskutuje? Geolog Oldřich Fatka ovšem mluví věcněji. Český kras zná dokonale. 
Vysvětluje, že mezi krajinou v USA a v okolí Prahy je velký rozdíl. Marcela Bergerová z Berouna informuje, kolik 
už má podpisů. Rozhodla se proti průzkumům bojovat už dřív. Viděla, že všichni jsou proti, ale nikdo do toho 
nechce jít. Tak do toho šla.  
 Na její straně jsou dnes již všichni místní představitelé: „Máme víru, že dobro zvítězí,“ říká starostka 
Enderlová.  
Všichni souhlasí.  
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A to ještě v té chvíli vůbec netuším, že se na stranu odpůrců postaví hejtmani a doporučí samosprávám krajů, 
aby průzkumy nepovolovaly. A také, že připraví zákon, který by průzkum a těžbu plynu z břidlice definitivně 
zakázal.  
Zdá se to jasné.  
Jenže já chci slyšet i druhou stranu.  
 
Jsme pro!  
 
Druhý den potkávám v práci kolegu. Je z Berouna. „Když stojí benzin třicet pět, je mi jedno, kde se co těží,“ říká 
lapidárně.  
 To je také hlas lidu. Problém je v tom, že na žádné petici se jeho jméno neobjeví.  
 Chci však vědět, kdo skutečně těžbu prosazuje.  
A mluvit s ním.  
Jedu do Hodonína.  
Stanislav Benada, odborník na geologii a těžbu ropy, tam vybudoval malé Muzeum naftového dobývání a 
geologie.  
 „Počítejte, že spolu strávíme několik hodin,“ řekl do telefonu.  
 Samozřejmě, bude to jen spravedlivé: odpůrcům těžby už jsem věnoval také hodiny času. Procházíme 
expozicemi. Benada vysvětluje a ukazuje. Vypadá trochu jako Harrison Ford. Evidentně věci rozumí. Pracuje 
jako poradce pro britskou firmu Cuadrilla. Ta chce hledat břidlicový plyn v podhůří Beskyd.  
 „Akcionáři mají zkušenosti s těžbou v USA a chtějí je využít. Chtějí být u toho, vytvořit si kontakty,“ 
vysvětluje Benada.  
 Nezakrývá problémy: „Neříkám, že to nemá dopad na životní prostředí. Má. Ale když postavím někde 
supermarket, ten tam bude stát za deset let stále. Ale já za stejnou dobu skončím s těžbou, místo rekultivuji a 
uvedu do původního stavu.  
 „Uznávám, že tam třeba nebude ta rosnička, která tam byla kdysi. Ale že se zničí podzemní vody a lidé 
zahynou, jsou nesmysly,“ dodává. Ukazuje fotografie. Maketu vrtu. A také se musím podívat na film. Čekám, 
zda tam bude vodovodní kohoutek, který pro změnu nevybuchuje. Ne. Je to televizní zpravodajství z šedesátých 
let. O tom, že se při těžbě v tuzemsku začíná používat metoda hydraulického štěpení.  
 Tedy ta, o které se tolik diskutuje, zda ji povolit.  
 „Ona se používala už tehdy?“ ptám se.  
 „Nepoužívala se pro břidlice, ale pro klasická špatně propustná ložiska ropy,“ říká Benada. „To je ten 
problém: dnes říkají, že se té metody bojí. Ale přitom se už dávno používá.“  
 „A co ty chemikálie, které se vhánějí do země?“  
 „Je to směs vody a písku. Přidává se půl procenta chemikálií. Před natlačením do země se naředí tak, 
že už nejsou jedovaté,“ říká Benada. Jenže co předtím, než se naředí? Mezi těmito látkami je například glykol, 
tedy prakticky fridex, který může způsobit smrtelnou otravu.  
 
Dvě pravdy  
 
Vzpomněl jsem si na grafiku, kterou ukazoval Jiří Malík na schůzi v Berouně. Kolik nákladních aut musí přivézt 
všechny ty jedy na místo těžby. Vypadala působivě – auta byla označena lebkou a zkříženými hnáty.  
No, kdo by se nebál?  
Nebo jinak: Chtěl bych, aby mi ten „sajrajt“ vozili kolem mojí zahrady? Ne, samozřejmě, že ne.  
Všichni chtějí topit, svítit, jezdit autem. Američanům se díky těžbě z břidlic podařilo výrazně srazit cenu plynu. 
Pro celou tamní ekonomiku je to výborná zpráva. No kdo by nechtěl platit účty za topení řádově o tisícovky 
nižší?  
Nebo jinak: Chtěl bych to já?  
No, samozřejmě, že ano.  
„Víte, je spousta těch, kterým by hodně vadilo, kdyby cena plynu spadla na polovinu. Ohrozilo by to alternativní 
zdroje energie, dovozce, jako je Gazprom, ČEZ, všechny, kdo potřebují a žádají dotace,“ vypočítává Benada.  
Možná opravdu existují dvě pravdy. Ale ke které se potom přiklonit?  
 
Jednou to stejně přijde  
 
Benada je přesvědčen, že dřív nebo později se stejně s těžbou začne i u nás. Bude záležet na ceně plynu. Tedy 
především. Ale zřejmě nikdy nedosáhne takového rozsahu jako v USA a Kanadě. Těžba bude zřejmě dražší a 
složitější. V Evropě se navíc s průzkumem pořádně nezačalo.  
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 Asi dvě desítky vrtů byly provedeny v Polsku, z nichž některé byly úspěšné. Ale zásoby plynu v Polsku 
jsou prý takové, že by zajistily zemi soběstačnost. Což je pro hrdé Poláky velká výzva: nebýt závislý na svém 
rivalovi Rusku je bezpochyby lákavé.  
 Podle odhadu odborníků je na tom Česko odlišně. „Jestliže dnes těží Česko asi jedno až dvě procenta 
spotřeby zemního plynu, při využití břidlicového plynu se to může vyšplhat na deset procent,“ odhaduje Benada.  
Tedy žádná soběstačnost.  
A co alespoň přínos do státní pokladny a pracovní místa?  
 Samozřejmě, těžařské firmy platí podíly státu za vytěžený nerost a obce dostávají poplatky. Ale vyváží 
to rizika?  
 Překvapivě jsou proti těžařům i obyvatelé obcí se starou hornickou tradicí. Z některých míst na Valašsku 
mnozí lidé jezdívali svého času za prací do ostravských dolů, takže by pro ně vyhlídka na práci pro těžební firmy 
mohla být lákavá. Jenže není.  
„Naši lidé očekávají, že budeme proti,“ říká například starosta beskydské obce Hutisko-Solanec Vladimír 
Petružela.  
 „Jak to jednou někdo schválí, už to nepůjde zvrátit,“ dodává. Hutisko Solanec je ostatně jedno z těch 
krásných míst, kde by se těžní zařízení nevyjímalo zrovna pěkně: nedaleko leží Radhošť a hřebeny Beskyd jsou 
všude kolem.  
Pěkná vyhlídka.  
Co ale bude s tou vyhlídkou, jestliže cena plynu začne jednou růst?  
 
*** 
 
Co se dočtete »Jak se těží břidlicový plyn a jak to ovlivní životní prostředí. »Čím argumentují odpůrci i obhájci 
těžby. »Zda nás těžba plynu zbaví energetické závislosti na Rusku.  
 
FAKTA Co je břidlicový plyn Plyn uložený ve velkých hloubkách, který se dobývá vháněním směsi vody, písku a 
chemikálií do podzemí. Proč se ho lidé bojí Panují obavy, že chemikálie znehodnotí podzemní zásoby vody. 
Proč je o něj takový zájem Břidlicový plyn je jednou z možností, jak omezit závislost na dovozu zemního plynu z 
Ruska. Velmi si od něj slibují Poláci. Břidlicový plyn se stal velkým hitem v USA, kde snížil cenu plynu a také 
zajistil větší nezávislost země na dovozu. Odpůrci připomínají, že krajina i osídlení v USA jsou jiné než v 
Evropě.  
 
Foto popis| Na těžbu stejně dojde Stanislav Benada je zakladatelem Muzea naftového dobývání a geologie v 
Hodoníně. Na snímku je u jednoho z exponátů. Pracuje také jako poradce pro britskou firmu Cuadrilla, která 
chce hledat břidlicový plyn v podhůří Beskyd.  
Foto autor| Foto: Jiří Salik Sláma, MF DNES  
 
Foto popis| Mám tisíce podpisů! Marcela Bergerová s archy proti těžbě plynu na Berounsku.  
Foto popis| Tak to bude vypadat? Maketa těžní věže v hodonínském muzeu.  
Foto popis| Místa, kde firmy chtějí těžit suroviny  
Foto popis| 1 navrhovaný průzkum zásob břidlicového plynu – Berounsko, Náchodsko, Beskydy 2 ložiska 
černého uhlí – Mělnicko, Slánsko 3 ložiska zlata – Kašperské Hory, Příbramsko, Jeseníky 4 ložiska uranu – 
Stráž pod Ralskem  
Foto autor| Foto: MF DNES  
 
O autorovi| Luděk Navara, reportér MF DNES Autor se zabývá soudnictvím, lidskými právy a novodobou historií. 
Tentokrát se rozhodl probádat vzdálenější oblast: zjišťoval, kdo má pravdu ve sporu těžařů břidlicového plynu a 
bouřících se obyvatel dotčených míst.  
 
_ 
 

Senáto ři připravili zákon proti t ěžbě břidlicových plyn ů 
25.5.2012    novinky.cz    str. 00    Domácí_ 

    _         

Senátoři ODS a ČSSD už připravili zákon o zákazu těžby břidlicových plynů metodou hydraulického štěpení. 
Byla by to jednodušší cesta než novely řady zákonů, které se chystá do dvou let prosadit ministr životního 
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prostředí Tomáš Chalupa (ODS). Na pátečním veřejném slyšení v Senátu to uvedl spoluautor návrhu Petr 
Pakosta (zvolen za ODS) 
 
Podle Pakosty by měla norma výslovně zakázat použití všech metod hydraulického štěpení hornin. To spočívá 
ve vhánění vody s pískem a chemikáliemi, z nichž některé jsou karcinogenní, do vrtu. Například benzen, olovo 
nebo toluen, které se do vrtu dostanou, by podle kritiků mohly znečistit podzemní zásoby vody. Těžaři však 
argumentují, že se ložiska břidlicového plynu nacházejí v bezpečné vzdálenosti od zásob pitné vody a vrty by 
navíc byly izolované. 
 
Těžba břidlicového plynu už je zákonem zakázána ve Francii nebo v Bulharsku. Její zastánci naopak 
argumentují příkladem USA, které se díky těžbě už předloni staly největším producentem plynu na světě. Podle 
Mezinárodní agentury pro energii (IEA) vedlo v USA využívání břidlicového plynu místo uhlí k prudkému poklesu 
emisí oxidu uhličitého, hlavního skleníkového plynu. 
 
Spoluautory předlohy jsou kromě Pakosty ještě berounský senátor Jiří Oberfalzer  (ODS) a trutnovský senátor 
Pavel Trpák (ČSSD), v jejichž regionech se o těžbě uvažuje. Za rychlé přijetí zákona se v pátek postavil 
například náchodský starosta Jan Birke (ČSSD) nebo královéhradecký hejtman Lubomír Franc. Proti je také 
koalice Stop HF, pod jejíž petici proti těžbě se údajně podepsalo už 23 tisíc lidí. 
 
 
URL| http://www.novinky.cz/domaci/268637-senatori-pripravili-zakon-proti-tezbe-bridlicovych-plynu.html 
 
_ 
 

Senáto ři už p řipravili zákon proti t ěžbě břidlicových plyn ů 
25.5.2012    parlamentnilisty.cz    str. 00    Moni tor_ 

    čtk, mp_         

Senátoři ODS a ČSSD už připravili zákon o zákazu těžby břidlicových plynů metodou hydraulického štěpení. 
Byla by to jednodušší cesta než novely řady zákonů, které se chystá do dvou let prosadit ministr životního 
prostředí Tomáš Chalupa (ODS). Na veřejném slyšení v Senátu to dnes uvedl spoluautor návrhu, náchodský 
senátor Petr Pakosta (dříve ODS). 
 
 Účelem zákona by podle něj byla "zvláštní ochrana přírody a krajiny před nevratnými lidskými zásahy". 
Norma by měla výslovně zakázat použití všech metod hydraulického štěpení hornin, podotkl senátor s tím, že 
pod předlohou jsou podepsáni berounský senátor Ji ří Oberfalzer  (ODS) a trutnovský Pavel Trpák (ČSSD). 
Právě v jejich regionech se o těžbě uvažuje. 
 
 Přebytečná diskuse 
 
 Za rychlé přijetí zákona se postavil náchodský starosta Jan Birke (ČSSD), královéhradecký hejtman 
Lubomír Franc, podle něhož je třeba těžbu zakázat, nebo alespoň na desítky let odložit, nebo koalice Stop HF, 
pod jejíž petici proti těžbě se podepsalo podle Jiřího Malíka už 23 000 lidí. 
 
 Metoda hydraulického štěpení spočívá v tom, že se do vrtu vhání voda s pískem a chemikáliemi včetně 
karcinogenních. Například benzen, olovo nebo toluen by pak podle kritiků mohly znečistit podzemní zásoby 
vody. Zástupci těžařů naopak poukazují na to, že ložiska břidlicového plynu jsou v hloubkách kolem 1,5 
kilometru, zatímco ložiska pitné vody jsou maximálně 500 metrů pod povrchem. Každý vrt by podle nich byl 
vícenásobně izolován formou cementu i ocelového pažení. 
 
 Proti těžbě i průzkumům výskytu břidličného plynu se na slyšení postavil také docent geologie Oldřich 
Fatka z Karlovy univerzity. Podle něj je těžba v ČR nevhodná a vzhledem k zásobám pitné vody ve 
vytipovaných lokalitách riziková. "Stát ve své podstatě potřebné informace již má. Nejsou však zpracovány a 
vyhodnoceny fundovanými odborníky, proto tato diskuse z mé strany je poněkud přebytečnou," prohlásil. 
 
 Významné úniky metanu 
 



 

Plné znění zpráv  71 
© 2012 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

 Těžba břidlicového plynu už je zákonem zakázána ve Francii nebo v Bulharsku. Její zastánci naopak 
argumentují příkladem USA, které se díky těžbě už předloni staly největším producentem plynu na světě. Podle 
Mezinárodní agentury pro energii (IEA) vedlo v USA využívání břidlicového plynu místo uhlí k prudkému poklesu 
emisí oxidu uhličitého, hlavního skleníkového plynu. 
 
 Analytik Pražského institutu pro globální politiku František Marčík ale v reakci zaslané ČTK s odkazem 
na zahraniční zdroje namítl, že "při těžbě břidlicového plynu dochází k významným únikům metanu, jehož vliv na 
skleníkový efekt je v porovnání s C02 více než dvaceti až třicetinásobný" při stoletém porovnání. Na vině je 
podle Marčíka právě způsob těžby. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="232845,225307,225496" / 
 
 Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na 
našem serveru ZDE. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=233748 
 
_ 
 

Senáto ři žádají zákaz št ěpení p ři těžbě plyn ů 
25.5.2012    prvnizpravy.cz    str. 00    z vlády_ 

    _         

Do čtrnácti dnů předloží vládě skupina senátorů návrh na úplný zákaz metody hydraulického štěpení, které se 
používá při těžbě břidlicových plynů. 
 
Na pátečním veřejném slyšení k této problematice to uvedl senátor Jiří Oberfalzer  (ODS). Průzkum i těžba 
břidlicových plynů, jež se provádí hydraulickým štěpením, mohou podle kritiků zejména ohrozit kvalitu 
podzemních vod. 
 
Mohou ale také například vyvolávat slabá zemětřesení, nemluvě o tom, že těžební plošiny naruší ráz krajiny. 
Oblasti vytyčené pro průzkum přímo zasahují 177 obcí z pěti krajů a často se překrývají s chráněnými územími. 
 
"Neumím si představit, že by kilometr pod mýma nohama byla dvousetmetrová vrstva horniny nasáklá 
karcinogenními látkami," řekl senátor Petr Pakosta (ODS). 
 
Slyšení se zúčastnil i ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) a znovu potvrdil, že předloží vládě návrh 
na dvouleté moratorium na průzkumy. Za tuto dobu by měli politici stihnout vytyčit v zákonech jasná pravidla, 
která by zabránila ohrožení životního prostředí. 
 
Průzkum má své zastánce například na ministerstvu průmyslu a obchodu. "Zatím nebyly provedeny žádné 
průzkumy a žádné konkrétní informace o velikosti zásob nejsou. Odhady signalizují, že by se dal očekávat 
výskyt břidličného plynu, ale nepůjde o takové zásoby jako třeba v Polsku. Stát by ale měl mít představu o svých 
surovinových zásobách," řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku a průmysl Pavel Šolc. 
 
Mluví se zejména o několika oblastech, kde by zahraniční těžařské firmy rády provedly průzkumné vrty. Jde o 
oblasti Náchodska, Berounska, Trutnovska a Valašska. Proti tomuto záměru vystupuje zejména sdružení STOP 
HF, které sdružuje občanské iniciativy i dotčené obce, jež těžbu nechtějí. Reprezentuje tak téměř dvě stě tisíc 
lidí. V jednotlivých regionech také vznikají petice proti těžbě, které dohromady podepsalo 60 tisíc lidí. 
 
Oblasti navíc nejsou podle odborníků pro těžbu břidlicového plynu vhodné. Geologický vývoj oblasti České 
republiky byl totiž zcela jiný než například ve Spojených státech, kde se plyn těží ve velkém měřítku. Navíc by 
se také podle geologa Oldřicha Fatka z Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy dotýkal oblastí, které jsou 
mimořádně cenné - jako například oblast Barrandien patřící mezi nejvýznamnější geologické území Evropy. 
"Pokud chceme jako geologové z Barandienu vzorek, musíme o něj žádat vládu. Tak vysoká je ochrana tohoto 
území. Onen průzkumný vrt je přitom v podstatě již poloprovoz," řekl Fatka. 
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Hydraulické štěpení rozruší horninové prostředí v okolí vrtu v hloubce a umožní uvolnění plynu. Do hloubek se 
pod vysokým tlakem vhání voda s pískem a chemickými přísadami, které tvoří i nebezpečné a rakovinotvorné či 
mutagenní látky. Pro jedno hydraulické štěpení jednoho vrtu se spotřebuje přes deset tisíc kubíků vody. Proces 
hydraulického štěpení se za dobu životnosti vrtu opakuje v průměru desetkrát. 
 
(aj,mfx,foto:arch.) 
 
 
URL| http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-vlady/senatori-zadaji-zakaz-stepeni-pri-tezbe-plynu/ 
 
_ 
 

Berounská starostka mí ří s peticí do Senátu 
23.5.2012    prvnizpravy.cz    str. 00    z region ů_ 

    _         

Pod peticí proti průzkumu břidlicového plynu STOP HF Český kras je již takřka pětadvacet tisíc podpisů. 
 
O petici proti průzkumu břidlicového plynu STOP HF Český kras bude berounská starostka Šárka Endrlová a 
zástupkyně petičního výboru Marcela Bergerová informovat v pátek 25. května senátory. Středočeským 
novinkám to sdělila mluvčí berounské radnice Pavla Švédová. 
 
Ta prozradila, že se berounská starostka  Šárka Endrlová současně v Senátu zúčastní veřejného slyšení na 
téma Těžba břidlicových plynů v ČR, které svolal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. 
 
„Pozvání od pana senátora Oberfalzera si velmi vážím, protože znamená příležitost informovat zákonodárce o 
důvodech odporu obcí proti průzkumu i těžbě břidličných plynů a dává nám možnost  apelovat na Senát, aby 
podpořil vznik zákona na zákaz metody hydraulického štěpení v celé ČR,“ uvedla berounská starostka Šárka 
Endrlová. 
 
Podlůe mluvčí Švédové na úvod slyšení promluví senátor za Berounsko Jiří Oberfalzer , který veřejné slyšení v 
Senátu inicioval. Pozvání přijali také ministři průmyslu a obchodu, životního prostředí a náměstek ministra pro 
místní rozvoj pro územní a bytovou politiku. 
 
"Přítomné senátory s problematikou těžby břidlicových plynů metodou hydraulického frakování seznámí 
zástupce Koalice STOP HF Jiří Malík. Stejně jako v Berouně vystoupí s odbornou přednáškou doc. RNDr. 
Oldřich Fatka, CSc. Kromě berounské starostky se slyšení zúčastní rovněž starosta Náchoda Jan Birke. 
Následná tisková konference se bude konat ve 13 hodin v Jičínském salónku," doplnila mluvčí  Švédová. 
 
(RoR, foto: RoR) 
 
 
URL| http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-regionu/berounska-starostka-miri-s-petici-do-senatu/ 
 
_ 
 

Berounská starostka mí ří s peticí do Senátu 
23.5.2012    stredoceskenovinky.cz    str. 00    z region ů_ 

    _         

Pod peticí proti průzkumu břidlicového plynu STOP HF Český kras je již takřka pětadvacet tisíc podpisů. 
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O petici proti průzkumu břidlicového plynu STOP HF Český kras bude berounská starostka Šárka Endrlová a 
zástupkyně petičního výboru Marcela Bergerová informovat v pátek 25. května senátory. Středočeským 
novinkám to sdělila mluvčí berounské radnice Pavla Švédová. 
 
Ta prozradila, že se berounská starostka  Šárka Endrlová současně v Senátu zúčastní veřejného slyšení na 
téma Těžba břidlicových plynů v ČR, které svolal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. 
 
„Pozvání od pana senátora Oberfalzera si velmi vážím, protože znamená příležitost informovat zákonodárce o 
důvodech odporu obcí proti průzkumu i těžbě břidličných plynů a dává nám možnost  apelovat na Senát, aby 
podpořil vznik zákona na zákaz metody hydraulického štěpení v celé ČR,“ uvedla berounská starostka Šárka 
Endrlová. 
 
Podlůe mluvčí Švédové na úvod slyšení promluví senátor za Berounsko Jiří Oberfalzer , který veřejné slyšení v 
Senátu inicioval. Pozvání přijali také ministři průmyslu a obchodu, životního prostředí a náměstek ministra pro 
místní rozvoj pro územní a bytovou politiku. 
 
"Přítomné senátory s problematikou těžby břidlicových plynů metodou hydraulického frakování seznámí 
zástupce Koalice STOP HF Jiří Malík. Stejně jako v Berouně vystoupí s odbornou přednáškou doc. RNDr. 
Oldřich Fatka, CSc. Kromě berounské starostky se slyšení zúčastní rovněž starosta Náchoda Jan Birke. 
Následná tisková konference se bude konat ve 13 hodin v Jičínském salónku," doplnila mluvčí  Švédová. 
 
(RoR, foto: RoR) 
 
 
URL| http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy/z-regionu/berounska-starostka-miri-s-petici-do-senatu/ 
 
_ 
 

Vižinští oslavili 90. výro čí sboru dobrovolných hasi čů 
18.5.2012    Berounský deník    str. 02    Berounsk o / region_ 

    REDAKCE_         

Vižina – I přes nepřízeň počasí se oslav 90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vižina zúčastnila 
spousta lidí. Úvodního slova se ujal starosta sboru Martin Stránský, starosta obce Václav Císař, zástupce 
okresního sdružení hasičů pan Špaček a senátor Jiří Oberfalzer , který hasičům předal velkorysý dar, a to šek 
na deset tisíc korun.  
 Své umění pak předvedli nejmladší hasiči z Vižiny a Podbrd. Utkali se ve štafetě a v požárním útoku. 
„Vižiňáci vyhráli a jako odměnu od rodiny Dolanských dostali obraz s jejich fotografií na historické stříkačce.  
 
Dlouholetí členové  
 
Pak zatančily ženy z Podbrd a zpříjemnily odpoledne country tancem Zuzana. Následovalo ocenění 
dlouholetých členů Sboru dobrovolných hasičů Vižina, kteří obdrželi pamětní list, ženy navíc kytičku a sladkou 
odměnu v podobě dortu, který k této příležitosti upekla paní Marcela Vondráková,“ uvedla za vižinské hasiče 
Jana Fialová.  
 
Netradiční štafeta  
 
Podbrdské děti a ženy zpestřily májový program staročeskou besedou. „Pak již své umění ukázali dospělí hasiči 
v netradiční štafetě, kdy štafetový kolík vyměnili za syrovou špagetu a vejce, vodou nehasili, nýbrž ji přenášeli v 
kelímcích. Byla to vcelku legrace. Vyhlášením této štafety, kde vyhráli Podbrďáci, se program oficiálně ukončil,“ 
popsala závěr akce Jana Fialová.  
 
Historická stříkačka  
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Celé odpoledne byla na hřišti k vidění historická stříkačka a hasičská auta ze Zdic, která si malí hasiči mohli 
prozkoumat. Díky patří všem, kteří pomohli k dobré organizaci – týmu v kantýně, zásahové jednotce, rozhodčí 
Milušce Chvojkové, osovským hasičům za výpomoc a celému výboru.  
 
Foto popis| DLOUHOLETÍ ČLENOVÉ Sboru dobrovolných hasičů Vižina byli oceněni.  
Foto autor| Foto: Kamil Hrzal  
 
Foto popis| NA OSLAVÁCH se předvedli i nejmladší hasiči.  
 
Foto autor| Foto: Kamil Hrzal 
Region| Střední Čechy 
 
_ 
 

Berounští politici spekulují, jak kauza Rath zamích á volbami 
17.5.2012    Berounský deník    str. 03    Berounsk o_ 

    _         

Ptali jsme se politiků z regionu: 1. Jak sami hodnotíte situaci kolem Ratha? 2. Kdo by ho měl nyní v křesle 
hejtmana nahradit? 3. Jak vidíte šance ČSSD v krajských volbách?  
Jiří Oberfalzer , senátor  
 
1. Z celé kauzy, kterou nyní sledujeme v souvislosti s Davidem Rathem, jsem v šoku stejně jako všichni ostatní. 
Nezastávám názor, že se jedná o politicky motivovanou událost. Pevně věřím, že na celé kauze policie pečlivě 
pracovala, pracuje a že celý případ dotáhne do konce.  
 2. Na otázku, kdo by měl nyní zasednout do hejtmanského křesla po Davidu Rathovi, nedokáži s 
určitostí odpovědět, protože neznám tolik poměry na kraji. Určitě to bude někdo z ČSSD, koalice zůstane, ale 
konkrétní jméno nedokáži v tuto chvíli říct.  
 3. Nemyslím si, že by tato událost výrazně zhoršila výsledky ČSSD v krajských volbách. Může se ale 
stát, že ve středních Čechách oslabí a nevznikne zde levicová koalice.  
 
Šárka Endrlová starostka Berouna  
 
1. Osobně se domnívám, že kauza kolem Davida Ratha, kterou nyní můžeme sledovat, je jen pomyslnou 
„třešničkou na dortu“ současné politické scény.  
 2. V současné chvíli vám vůbec nemohu dát na tuto otázku konkrétní odpověď. Žádný osobní tip na 
člověka, který by měl vystřídat Davida Ratha na postu hejtmana Středočeského kraje, zatím nemám. Měl by to 
být ale člověk, který staví zájmy kraje nad své osobní.  
 3. Domnívám se, že současná situace kolem Davida Ratha zamíchá kartami krajských voleb. Do jaké 
míry bude mít kauza vliv na výsledky pro ČSSD, to nedokáži posoudit. Ale obávám se, že potencionální voliči 
této strany se nyní přikloní ke KSČM.  
 
Petr Vychodil star. Králova Dvora  
 
1. To, co se děje kolem kauzy Davida Ratha samozřejmě sleduji, ale prozatím se k tomu všemu nechci nijak 
konkrétněji vyjadřovat. S vyjádřením počkám, až budu mít o celém případu více informací. Tím, co se ale v 
současné době děje, jsem velmi překvapen.  
 2. Kdo by měl nahradit současného středočeského hejtmana Davida Ratha? Já si myslím, že by mohla 
dokonce vzniknout i nová koalice a hejtmanem tak nemusí být politik za ČSSD, ale zcela někdo jiný.  
 3. Do voličů ČSSD nevidím. Situace, která se kolem Davida Ratha odehrává, může mít na stranu ČSSD 
negativní dopad, ale i pozitivní. David Rath má mezi lidmi hodně nepřátel, takže vážně nevím, co z toho všeho 
může vzejít.  
 
Ondřej Vaculík, starosta Hořovic  
 
1. Je to záležitost nesmírně nemilá, a to hlavně proto, že lité ztrácejí důvěru ve spravedlnost a morálku veřejné 
správy. Všestranně bychom měli situaci hodnotit tak, že se jedná o závadu společenskou a politickou a nezíská 
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na tom žádná strana. Tratit budeme všichni, kdo jsme voleni do veřejných funkcí. Naopak se za tím kryje velmi 
důsledná práce orgánů, které se snaží postihnout všechny trestné činy a nekalá jednání, které se ve společnosti 
dějí. Nepatřím mezi ty, kteří si myslí, že se jedná o zinscenovanou věc.  
2. Nerad bych o tom spekuloval. 3. Sama ČSSD vnímala Davida Ratha jako člověka, který jedná příliš 
autoritativně. Straně to až tolik uškodit nemusí.  
 
Foto popis|  
Region| Střední Čechy 
 
_ 
 

Prezidentské adepty asi čeká zákaz propagace v komer čních médiích 
16.5.2012    MaM.cz    str. 00    mam.ihned.cz_ 

    ČTK_         

Zákaz politické propagace v komerčních médiích se asi bude nově týkat i prezidentských kandidátů. Důvodem 
je zavedení přímé volby hlavy státu. Změnu má přinést senátorská novela zákona o rozhlasovém a televizním 
vysílání, kterou v úterý doporučil horní komoře schválit její ústavně-právní výbor. 
 
Navrhovaná změna by se ale nakonec mohla stát součástí zákona, který má stanovit podrobnější pravidla k 
výběru hlavy státu. Doporučovala to například předsedkyně senátní ústavní komise Jiřina Rippelová (ČSSD) s 
tím, že poslanci budou mít zájem na hladkém schválení tohoto "prováděcího" zákona v Senátu. 
 
Cílem novely je vytvořit rovné podmínky pro prezidentské kandidáty, uvedl předseda senátní mediální komise 
Jiří Oberfalzer  (ODS). "V komerčních médiích by rozhodovaly finance, a pak by mohl vítězit kandidát, který má 
nejvíce prostředků, což by neprospělo demokracii v této republice," prohlásil. Připomenul, že uchazeči o 
prezidentský úřad mají mít podle prováděcího zákona vymezen v době před volbami rovným dílem čas ve 
veřejnoprávních médiích. 
 
Platný zákon stanoví, že provozovatelé médií nesmí vysílat "obchodní sdělení politických stran a hnutí a 
obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva územního 
samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak". Podle novely by do tohoto výčtu měli nově přibýt 
kandidáti na prezidenta. 
 
 
URL| http://mam.ihned.cz/c1-55814930-prezidentske-adepty-asi-ceka-zakaz-propagace-v-komercnich-mediich 
 
_ 
 

MÉDIA: Prezidentské adepty asi čeká zákaz propagace v komer čních 
médiích 

15.5.2012    ceska-media.cz    str. 00    Média-Sta lo se_ 
    ČTK, (BoJ)_         

Zákaz politické propagace v komerčních médiích se asi bude nově týkat i prezidentských kandidátů. Důvodem 
je zavedení přímé volby hlavy státu. Změnu má přinést senátorská novela zákona o rozhlasovém a televizním 
vysílání, kterou dnes doporučil horní komoře schválit její ústavně-právní výbor. Navrhovaná změna by se ale 
nakonec mohla stát součástí zákona, který má stanovit podrobnější pravidla k výběru hlavy státu. Doporučovala 
to například předsedkyně senátní ústavní komise Jiřina Rippelová (ČSSD) s tím, že poslanci budou mít zájem 
na hladkém schválení tohoto "prováděcího" zákona v Senátu. Cílem novely je vytvořit rovné podmínky pro 
prezidentské kandidáty, uvedl předseda senátní mediální komise Jiří Oberfalzer  (ODS). "V komerčních médiích 
by rozhodovaly finance, a pak by mohl vítězit kandidát, který má nejvíce prostředků, což by neprospělo 
demokracii v této republice," prohlásil. Připomenul, že uchazeči o prezidentský úřad mají mít podle prováděcího 
zákona vymezen v době před volbami rovným dílem čas ve veřejnoprávních médiích. Platný zákon stanoví, že 
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provozovatelé médií nesmí vysílat "obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení nezávislých 
kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva územního samosprávného celku, pokud zvláštní 
zákon nestanoví jinak". Podle novely by do tohoto výčtu měli nově přibýt kandidáti na prezidenta. 
 
 
URL| http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=433573 
 
_ 
 

Senát chce zakázat reklamu prezidentských kandidát ů v soukromých 
médiích 

15.5.2012    parlamentnilisty.cz    str. 00    Moni tor_ 
    vfe_         

Zákaz politické propagace v komerčních médiích se asi bude nově týkat i prezidentských kandidátů. Důvodem 
je zavedení přímé volby hlavy státu. Změnu má přinést senátorská novela zákona o rozhlasovém a televizním 
vysílání, kterou v úterý doporučil horní komoře schválit její ústavně-právní výbor, informuje ČTK. 
 
 Navrhovaná změna by se ale nakonec mohla stát součástí zákona, který má stanovit podrobnější 
pravidla k výběru hlavy státu. Doporučovala to například předsedkyně senátní ústavní komise Jiřina Rippelová 
(ČSSD) s tím, že poslanci budou mít zájem na hladkém schválení tohoto "prováděcího" zákona v Senátu. 
 
 Cílem novely je vytvořit rovné podmínky pro prezidentské kandidáty, uvedl předseda senátní mediální 
komise Jiří Oberfalzer  (ODS). "V komerčních médiích by rozhodovaly finance, a pak by mohl vítězit kandidát, 
který má nejvíce prostředků, což by neprospělo demokracii v této republice," prohlásil. Připomenul, že uchazeči 
o prezidentský úřad mají mít podle prováděcího zákona vymezen v době před volbami rovným dílem čas ve 
veřejnoprávních médiích. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="232506,232468" / 
 
 Platný zákon stanoví, že provozovatelé médií nesmí vysílat "obchodní sdělení politických stran a hnutí a 
obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva územního 
samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak". Podle novely by do tohoto výčtu měli nově přibýt 
kandidáti na prezidenta. 
 
 Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na 
našem serveru ZDE. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=232513 
 
_ 
 

Senáto ři necht ějí politickou propagaci v komer čních médiích 
15.5.2012    tyden.cz    str. 00    Reklama_ 

    ČTK_         

Zákaz politické propagace v komerčních médiích se asi bude nově týkat i prezidentských kandidátů. Důvodem 
je zavedení přímé volby hlavy státu. Změnu má přinést senátorská novela zákona o rozhlasovém a televizním 
vysílání, kterou dnes doporučil horní komoře schválit její ústavně-právní výbor. 
 
Zákaz politické propagace v komerčních médiích se asi bude nově týkat i prezidentských kandidátů. Důvodem 
je zavedení přímé volby hlavy státu. Změnu má přinést senátorská novela zákona o rozhlasovém a televizním 
vysílání, kterou doporučil schválit její ústavně-právní výbor. 
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Navrhovaná změna by se ale nakonec mohla stát součástí zákona, který má stanovit podrobnější pravidla k 
výběru hlavy státu. Doporučovala to například předsedkyně senátní ústavní komise Jiřina Rippelová (ČSSD) s 
tím, že poslanci budou mít zájem na hladkém schválení tohoto "prováděcího" zákona v Senátu. 
 
Cílem novely je vytvořit rovné podmínky pro prezidentské kandidáty, uvedl předseda senátní mediální komise 
Jiří Oberfalzer  (ODS). "V komerčních médiích by rozhodovaly finance, a pak by mohl vítězit kandidát, který má 
nejvíce prostředků, což by neprospělo demokracii v této republice," prohlásil. Připomenul, že uchazeči o 
prezidentský úřad mají mít podle prováděcího zákona vymezen v době před volbami rovným dílem čas ve 
veřejnoprávních médiích. 
 
Platný zákon stanoví, že provozovatelé médií nesmí vysílat "obchodní sdělení politických stran a hnutí a 
obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva územního 
samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak". Podle novely by do tohoto výčtu měli nově přibýt 
kandidáti na prezidenta. 
 
 
URL| http://www.tyden.cz/rubriky/media/reklama/senatori-nechteji-politickou-propagaci-v-komercnich-
mediich_234515.html 
 
_ 
 

Senáto ři projednají novelu zákona o loteriích a o dani z p řidané hodnoty 
13.5.2012    kurzy.cz    str. 00    Investice_ 

    _         

PRAHA (MEDIAFAX) - Dva zákony projednají senátoři ve druhém čtení na své 22. schůzi, která začne 24. 
května v 10.00. První se týká zachování a snížení dvojí sazby DPH, druhý pak snížení odvodu provozovatelů 
kurzového sázení v kamenných provozovnách.. 
 
PRAHA (MEDIAFAX) - Dva zákony projednají senátoři ve druhém čtení na své 22. schůzi, která začne 24. 
května v 10.00. První se týká zachování a snížení dvojí sazby DPH, druhý pak snížení odvodu provozovatelů 
kurzového sázení v kamenných provozovnách a na internetu. 
 
Zákon, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty, navrhuje s účinností od 1. ledna 2013 zachovat systém 
základní a snížené sazby DPH. Od uvedeného data navrhuje snížit sazbu základního DPH ze současných 20 
procent na 17,5 procenta. Současně navrhuje upravit sníženou sazbu DPH ze současných 14 procent na 10 
procent, tedy vrátit ji na úroveň, která platila do konce roku 2011. 
 
Aby však nedošlo k výpadku inkasa DPH s negativními dopady do státního rozpočtu, zákon navrhuje, aby 
snížené sazbě DPH podléhal jen užší okruh zboží a služeb. Jde zejména o knihy, noviny a časopisy a pomůcky 
či služby pro handicapované občany. Ostatní zboží a služby, které do konce roku 2012 podléhaly snížené (14 
procent) nebo základní sazbě (20 procent), budou od roku 2013 zdaňovány jednotnou základní sazbou ve výši 
17,5 procenta. 
 
Novela loterijního zákona umožňuje provozovatelům kurzového sázení v kamenných provozovnách i na 
internetu, aby mohli odvádět státu místo současných 20 jen 15 procent z rozdílu mezi přijatými sázkami a 
vyplacenými výhrami.  
 
"Kurzové sázení je typ hry, kde výnos není předem zaručený a v řadě případů provozovatel také prodělává. Na 
rozdíl od toho je u výherních hracích přístrojů předem nastavený výnos, u číselných loterií se zase výhry 
vyplácejí jenom z výše vybraných sázek," zdůvodňují svůj návrh zástupci horní komory Jiří Oberfalzer  (ODS) a 
Adolf Jílek (TOP 09).  
 
Jednotný odvod ve výši 20 procent u veškerého hazardu přinesla daňová novela, která zdanění loterií upravila k 
1. lednu 2012. Zástupci ODS a TOP 09 argumentují, že nový přístup nejvíc dopadl právě na provozovatele 
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kurzových sázek. Rozdílnou výši odvodů pro jednotlivé typy hazardních her původně navrhovalo i ministerstvo 
financí, strany vládní koalice se ale dohodly na jednotné sazbě. 
 
Tereza Veselá, tereza.vesela@mediafax.cz 
 
 
URL| http://zpravy.kurzy.cz/322282-senatori-projednaji-novelu-zakona-o-loteriich-a-o-dani-z-pridane-hodnoty/ 
 
_ 
 

Horní komora projedná novelu o DPH 
13.5.2012    prvnizpravy.cz    str. 00    z vlády_ 

    _         

Dva zákony projednají zákonodárci Horní komory ve druhém čtení na své 22. schůzi, která začne 24. května v 
10.00. 
 
První se týká zachování a snížení dvojí sazby DPH, druhý pak snížení odvodu provozovatelů kurzového sázení 
v kamenných provozovnách a na internetu. 
 
Zákon, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty, navrhuje s účinností od 1. ledna 2013 zachovat systém 
základní a snížené sazby DPH. Od uvedeného data navrhuje snížit sazbu základního DPH ze současných 20 
procent na 17,5 procenta. 
 
Současně navrhuje upravit sníženou sazbu DPH ze současných 14 procent na 10 procent, tedy vrátit ji na 
úroveň, která platila do konce roku 2011. 
 
Aby však nedošlo k výpadku inkasa DPH s negativními dopady do státního rozpočtu, zákon navrhuje, aby 
snížené sazbě DPH podléhal jen užší okruh zboží a služeb. Jde zejména o knihy, noviny a časopisy a pomůcky 
či služby pro handicapované občany. Ostatní zboží a služby, které do konce roku 2012 podléhaly snížené (14 
procent) nebo základní sazbě (20 procent), budou od roku 2013 zdaňovány jednotnou základní sazbou ve výši 
17,5 procenta. 
 
Novela loterijního zákona umožňuje provozovatelům kurzového sázení v kamenných provozovnách i na 
internetu, aby mohli odvádět státu místo současných 20 jen 15 procent z rozdílu mezi přijatými sázkami a 
vyplacenými výhrami. 
 
"Kurzové sázení je typ hry, kde výnos není předem zaručený a v řadě případů provozovatel také prodělává. Na 
rozdíl od toho je u výherních hracích přístrojů předem nastavený výnos, u číselných loterií se zase výhry 
vyplácejí jenom z výše vybraných sázek," zdůvodňují svůj návrh zástupci horní komory Jiří Oberfalzer  (ODS) a 
Adolf Jílek (TOP 09). 
 
Jednotný odvod ve výši 20 procent u veškerého hazardu přinesla daňová novela, která zdanění loterií upravila k 
1. lednu 2012. Zástupci ODS a TOP 09 argumentují, že nový přístup nejvíc dopadl právě na provozovatele 
kurzových sázek. 
 
Rozdílnou výši odvodů pro jednotlivé typy hazardních her původně navrhovalo i ministerstvo financí, strany 
vládní koalice se ale dohodly na jednotné sazbě. 
 
(aj,mfx,foto:arch.) 
 
 
URL| http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-vlady/horni-komora-projedna-novelu-o-dph/ 
 
_ 
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Budou se rušit? 
7.5.2012    Svět motor ů    str. 35    Servis_ 

    _         

Kontroly v šedesáti letech 
 
Když mohu do pětašedesáti pracovat, mohu i řídit. To je logika, podle které chtějí senátoři Ji ří Oberfalzer  a 
Tomáš Grulich zrušit povinné lékařské prohlídky pro řidiče, kteří oslaví šedesáté narozeniny. Podle současného 
zákona musí šofér k lékaři pro potvrzení v 60, 65 a 68 letech věku a dále každé dva roky. Doklad o zdravotní 
způsobilosti musí předkládat při policejní kontrole. „Věk k odchodu do důchodu se již řadu let prodlužuje a v 
blízké budoucnosti bude dosahovat 65 let. Jsou-li lidé do tohoto věku v kondici pracovat, je neadekvátní 
pochybovat o jejich schopnosti řídit,“ zdůvodnili svůj návrh senátoři. 
 
Foto popis|  
 
_ 
 

Petici proti b řidlicovým plyn ům už podepsalo p řes patnáct tisíc lidí 
6.5.2012    denik.cz    str. 00    St ředočeský kraj_ 

    _         

Beroun - Dva měsíce uplynuly od chvíle, kdy starostka Berouna Šárka Endrlová informovala veřejnost o záměru 
firmy BasGas provést v takzvané Pražské pánvi průzkum břidlicového plynu. „Jsem spokojená, co jsme za tyto 
dva měsíce dokázali. Mile mě zaskočil zájem lidí o petici," uvedla Šárka Endrlová. 
 
" 
 
Petiční archy berounské petice STOP HF Český kras již podepsalo přes patnáct tisíc lidí. „A to ještě rozhodně 
není definitivní cifra. Petici mohou zájemci podepisovat až do 15. května, a to například v podatelně 
berounského městského úřadu," uvedla představitelka petičního výboru Marcela Bergerová. Zároveň vyzvala 
všechny, kteří petiční archy vyplňovali, aby je do poloviny května odevzdali.  
 
Počet podpisů na petičním archu je velice důležitý. Pokud je na petici více než 10 tisíc podpisů, musí se jí 
zabývat Senát na veřejném plenárním zasedání. „To by se mohlo konat již v červnu," konstatoval senátor za 
Berounsko Jiří Oberfalzer , který se také staví proti průzkumu a případné následné těžbě břidlicových plynů.  
 
„Máme tak prostor, jak celou záležitost posunout dál," upozornila starostka Šárka Endrlová s tím, že v se 
zúčastnila zasedání Asociace krajů České republiky v Plzni. Bavili se o předložení návrhu zákona na zákaz 
použití hydraulického štěpení v ČR. „Je třeba si ale uvědomit, že nic není vyhráno. Nyní nebojujeme jen za 
Český kras, ale za ochranu celé republiky," dodala starostka.  
 
Oblasti, které byly vytipované pro průzkum břidlicových plynů, zasahují do pěti krajů." 
 
URL| http://www.denik.cz/stredocesky-kraj/petici-proti-bridlicovym-plynum-uz-podepsalo-pres-patnact-tisic-lidi-
20120506.html 
 
_ 
 

Češi, do toho! Fanoušci cht ějí vid ět naše hokejisty ve finále 
4.5.2012    Berounský deník    str. 01    Titulní s trana_ 

    PETRA LIŠKOVÁ_         

Ptali jsme se osobností Berounska, jak vlastně prožívají hokejové šampionáty.  
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Berounsko – A je to tady. Od dnešního dne se převážná většina národa upne k televizním obrazovkám a dva 
týdny budou žít jen jediným. Hokejem.  
 Je nejspíš zbytečné připomínat, že právě dnes startuje mistrovství světa v letním hokeji, které se 
tentokrát koná ve Švédsku a Finsku. Český tým zároveň čeká první zápas. Přesně ve čtvrt na pět se naši 
hokejisté potkají na ledě s Dánskem. Základní skupinu odehrají ve Stockholmu a čekají je kromě zmíněných 
Dánů dále Rusové, Švédi, Němci, Norové, Lotyši a Italové. Než se celý svět ponoří do hokejového šílenství, 
které jako jeden z mála faktorů dokáže v lidech vykřesat národního ducha, oslovili jsme několik osobností 
Berounska. Zajímalo nás, jaký oni mají vztah k tomuto sportu, ale i jaké šance dávají českému týmu na letošním 
šampionátu.  
 
*** 
 
Tři otázky pro osobnosti Berounska  
 
1. Co pro vás osobně vlastně znamená hokej?  
2. Budete sledovat šampionát? Pokud ano, zvolíte raději soukromí vlastního obýváku, nebo upřednostníte 
společnost kamarádů třeba ve sportbaru?  
3. Zkuste si trochu zatipovat? Jak čeští hokejisté na letošním mistrovství světa dopadnou?  
 
Jiří Oberfalzer , senátor  
 
1. Jsem fanouškem národního týmu, ligu nesleduji.  
2. Mistrovství světa sledovat budu. Pokud se dostaneme do finále, to by určitě stálo za to sledovat ve větší 
společnosti a třeba i u piva. Zjistím, jaké jsou v Berouně možnosti.  
3. Přiznám se, že žádný vlastní tip nemám a nechci to zakřiknout.  
 
Šárka Endrlová, starostka Berouna  
 
1. Jsem fanynka ve chvíli, kdy jsou naši hráči na mistrovství světa nebo na olympiádě. Prostě v těch chvílích, 
kdy žije hokejem celý národ.  
2. Šampionát za mě letos nejspíš odsledují moji chlapi, tedy manžel se syny. Filípek navíc od září hraje hokej, 
takže se na zápasy rád podívá.  
3. Přivezou stříbro nebo výš.  
 
Ondřej Vaculík, starosta Hořovic  
 
1. Hokej uznávám, ale sám se věnuji turistice.  
2. Pokud budu mít čas, tak ano. Někdy dávám přednost sám aktivnímu pohybu. Budu se tedy rozhodovat, jestli 
se budu dívat, nebo půjdu ven. Atmosféra v restauraci je krásná, ale přímo to nevyhledávám.  
3. Čtvrtí, skoro vyhrajeme.  
 
Patrik Brodan, místostar. Berouna  
 
1. Hokej jsem zkoušel v přípravce, ale jsem spíš fotbalista. Hokej se mi ale líbí, je to rychlá, tvrdá hra. Když jsem 
studoval v USA,nenechal jsem si ujít jejich NHL.  
2. Budu ho sledovat, ale až s postupem týmu. Přiznám se, že nemám rád trenéra.  
3. Tipuji, že letos český tým vypadne ve čtvrtfinále.  
 
Antonín Sklenář, starosta Zdic  
 
1. Hokej mám rád. Hrával jsem ho v mládí. Je to kolektivní sport, který stmeluje kolektiv.  
2. Ano. Budu ho sledovat v kruhu rodiny a samozřejmě i s přáteli. Jak mi to vyjde. Vysílací časy nejsou pro mne 
zrovna ideální.  
3. Myslím, že budeme určitě do třetího místa.  
 
Miloslav Kučera trenér FK Kr. Dvůr  
 
1. Hokej je pro mě zimní sport,takže k tomuto počasími moc nejde dohromady. Ale šampionát si samozřejmě 
nenechám ujít.  



 

Plné znění zpráv  81 
© 2012 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

2. Fandit s kamarády je fajn, ale rád si zápas užiji a vychutnám doma u televize.  
3. Tipovat nechci, ale budu držet palce, ať můžeme být na něco v naší zemi hrdí.  
 
Jan Bežo, výkonný ředitel FK Hořovice  
 
1. Hokej je společně s fotbalem celosvětovým fenoménem a dívám se na něj rád.  
2. Šampionát si určitě ujít nenechám. Bude také záležet na jeho vývoji. Když na tom budeme dobře, tak se s 
přáteli zřejmě někde sejdeme.  
3. Vyhráli jsme Euro hockey tour, takže vyhrajeme zlato.  
 
Jiří Budil, starosta Lážovic  
 
1. Sleduji rád mistrovské zápasy. Myslím si, že by se v regionu mělo hokeji věnovat více mladých lidí. 2. Určitě 
budu šampionát sledovat, a to raději v restauraci. Takové zápasy se lépe sledují s přáteli. 3. Raději bych 
netipoval, ale předpokládám, že se naši umístí do třetího místa.  
 
Foto popis|  
Region| Střední Čechy 
 
_ 
 

Beroun to dokázal, petice proti t ěžbě z břidlic jde do Senátu 
3.5.2012    Berounský deník    str. 01    Titulní s trana_ 

    PETRA LIŠKOVÁ_         

Beroun – Dva měsíce uplynuly od chvíle, kdy starostka Berouna Šárka Endrlová informovala veřejnost o záměru 
firmy BasGas provést v tzv. Pražské pánvi průzkum břidlicového plynu.  
 „Jsem spokojená, co jsme za tyto dva měsíce dokázali. Mile mě zaskočil zájem lidí o petici,“ uvedla 
Šárka Endrlová.  
Petiční archy berounské petice STOP HF Český kras již podepsalo přes patnáct tisíc lidí. „A to ještě rozhodně 
není definitivní cifra. Petici mohou zájemci podepisovat až do 15. května, a to například v podatelně 
berounského městského úřadu,“ uvedla představitelka petičního výboru Marcela Bergerová. Zároveň vyzvala 
všechny, kteří petiční archy vyplňovali, aby je do poloviny května odevzdali.  
Počet podpisů na petičním archu je velice důležitý. Pokud je na petici více než 10 tisíc podpisů, musí se jí 
zabývat Senát na veřejném plenárním zasedání. „To by se mohlo konat již v červnu,“ konstatoval senátor za 
Berounsko Jiří Oberfalzer , který se také staví proti průzkumu a případné následné těžbě břidlicových plynů.  
 „Máme tak prostor, jak celou záležitost posunout dál. Již v pátek se zúčastním zasedání Asociace krajů 
České republiky v Plzni. Oblasti, které byly vytipované pro průzkum břidlicových plynů, zasahují do pěti krajů. V 
pátek se budeme bavit o předložení návrhu zákona na zákaz použití hydraulického štěpení v České republice,“ 
upozornila na nejbližší termín starostka Šárka Endrlová.  
 „Je třeba si ale uvědomit, že nic není vyhráno. Nyní nebojujeme jen za Český kras,ale za ochranu celé 
republiky,“ dodala starostka.  
 
*** 
 
„V pátek se budeme s hejtmany bavit o předložení návrhu zákona na zákaz použití hydraulického štěpení v 
České republice.“ Šárka Endrlová, starostka Berouna  
 
Region| Střední Čechy 
 
_ 
 

Zákaz prezidentské kampan ě v komer čních médiích? Čtenáři Reflex.cz to 
vítají 
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30.4.2012    reflex.cz    str. 00    Zprávy_ 
    _         

Ve víkendové Aréně se bojovalo o postoj k zákazu politické propagace prezidentských kandidátů v komerčních 
médiích. 
 
Předseda senátní mediální komise Jiří Oberfalzer  (ODS) řekl o tom, proč prezidentská kampaň nepatří do 
komerčních médií: 
 
"Rozhodovaly by finance, a pak by mohl vítězit kandidát, který má nejvíce prostředků, což by neprospělo 
demokracii v této republice." 
 
Redaktorka Reflexu Tereza Spáčilová má na věc jiný názor: 
 
"Pokud něco demokracii jednoznačně neprospívá, pak jsou to právě zákazy a regulace. Mimochodem: mít 
politika s prostředky by vůbec nebylo na škodu." 
 
Jenže u čtenářů reflex.cz s tím tentokrát nepochodila. Celkem 59 % hlasujících se vyslovilo pro omezení 
kampaně. S ním počítá chystaná novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, kterou předložil právě 
senátor Jiří Oberfalzer  a další senátoři z ODS. 
 
V důvodové zprávě krok vysvětlují takto: "Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání zapovídá 
politickou propagaci (obchodní sdělení) v soukromých elektronických médiích. Tento zákaz se výslovně 
vztahuje na obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance, 
senátory nebo členy zastupitelstva územního samosprávného celku." 
 
"Protože byla nedávno schválena přímá volba prezidenta, je na místě toto omezení uplatnit i na kandidáty na 
tuto funkci. A to ve stejné logice, tj. aby o úspěchu kandidáta nerozhodovaly extenzivní výdaje na kampaň. 
Kampaň vedená v elektronických médiích bude tedy i pro prezidentské volby omezena na média veřejné služby 
(Českou televizi a Český rozhlas), což zaručuje všem kandidátům rovný přístup k této formě propagace." 
 
Senát přikázal návrh zákona k projednání výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a Stálé 
komisi Senátu pro sdělovací prostředky. 
 
Novou Arénu Reflexu (Radek John VS Jiří X. Doležal) si můžete přečíst na úvodní straně reflex.cz. Hlasujte a 
napište svůj názor. 
 
 
URL| http://www.reflex.cz/clanek/46095/zakaz-prezidentske-kampane-v-komercnich-mediich-ctenari-reflex-cz-
to-vitaji 
 
_ 
 

Podívejte se na seznam senátor ů, kteří odhlasovali, abychom poslali 250 
miliard do Bruselu 

28.4.2012    euportal.cz    str. 00    ShortNews_ 
    Redakce_         

ODS: Richard Svoboda, Václav Vlček, Pavel Čáslava, Luděk Sefzig, Karel Šebek, Alexandr Vondra, Miroslav 
Škaloud, Veronika Vrecionová, Miloš Vystrčil 
 
 Senát Parlamentu ČR dnes 25.4. v 18:14 hodin odhlasoval kvalifikovanou většinou souhlas se změnou 
Smlouvy o fungování EU (senátní tisk 82). 
 
 Evropská unie se tak rozhodnutím českých senátorů změní v dluhovou unii, ruší se zásada „no bail-out“ 
– zásada, že členské státy neručí za dluhy druhých států. 
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 Podle přesvědčení Svobodných zavazuje tato změna smlouvy Českou republiku do budoucna ke 
garantování dluhů zemí eurozóny v řádech stovek miliard eur. Více o podstatě věci zde: 
http://www.svobodni.cz/media/clanky/1286-mach-rozhoduje-se-o-transferu-nasich-250-miliard-korun-na-
zachranu-eurozony 
 
 Svobodní vyzývají prezidenta republiky, aby změnu smlouvy svým podpisem neratifikoval, a vyzývají 
premiéra Petra Nečase, aby zahájil v Evropské radě jednání o trvalé výjimce České republiky ze zavedení eura. 
 
 Svobodní oceňují hlasování těchto 9 senátorů, kteří hlasovali proti návrhu: 
 
 Petr Bratský (ODS), Jaroslav Kubera (ODS), Jiří Pospíšil - senátor (ODS), Ji ří Oberfalzer  (ODS), 
Zdeněk Schwarz (ODS), Milan Pešák (ODS), Jiří Čunek (KDU-ČSL), Jaroslav Doubrava (nezařazený), Petr 
Pakosta (nezařazený) 
 
 Svobodní odsuzují hlasování těchto 49 senátorů, kteří hlasovali pro návrh vlády: 
 
 ČSSD: Ivo Bárek, Zdeněk Besta, Jiří Dienstbier, Hana Doupovcová, Petr Gawlas, Marcel Chládek, Miloš 
Janeček, Jaromír Jermář, Karel Kapoun, Jiří Lajtoch, Pavel Lebeda, Miloš Malý, Miroslav Nenutil, Jozef Regec, 
Eva Richtrová, Jiřina Rippelová, Josef Řihák, Božena Sekaninová, Jaromír Strnad, Radek Sušil, Jaroslav 
Sykáček, Zdeněk Škromach, Milan Štěch, Josef Táborský, Dagmar Terelmešová, Martin Tesařík, Pavel Trpák, 
Petr Vícha, Dagmar Zvěřinová, Jan Žaloudík ODS: Richard Svoboda, Václav Vlček, Pavel Čáslava, Luděk 
Sefzig, Karel Šebek, Alexandr Vondra, Miroslav Škaloud, Veronika Vrecionová, Miloš Vystrčil KDU-ČSL: Petr 
Pithart, Miluše Horská, Petr Šilar, Stanislav Juránek, Václav Koukal TOP09: Jan Horník, Adolf Jílek, Soňa 
Paukrtová, Jaromír Štětina Nezařazení: Alena Dernerová 
 
 Detail hlasování: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=12721&O=8  
 
 Stenozáznam: 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=8&IS=4786&D=25.04.2012#b12727  
 
 Svobodní trvale protestovali před každým jednáním Senátu o této věci, předseda Svobodných Petr 
Mach se účastnil jednání výborů Senátu a členové a příznivci Svobodných žádali písemně jednotlivé senátory, 
aby nezavazovali Českou republiku k přistoupení k „dluhové unii“. Svobodní nyní budou apelovat na 
Poslaneckou sněmovnu, která bude o změně Smlouvy o fungování EU ještě jednat, i když si neděláme iluze, a 
seskupení TOP09-ODS-ČSSD bude pravděpodobně jednotně v Poslanecké sněmovně hlasovat pro schválení 
změny smlouvy. 
 
 Čtěte také: 
 
 Česku hrozí ztráta 250 miliard kvůli EU. Senátoři chtějí zablokovat Lisabon 
 
 Vysolíme stamiliardy Řekům jako Slováci, kteří se podělali, zlobí se ekonom Ševčík. EU: Chudým se 
bere, bohatým dává 
 
 Šéf slovenského parlamentu: Češi, vaši poslanci vyhodí kvůli EU 250 miliard oknem 
 
 
URL| http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/9032-podivejte-se-na-seznam-senatoru-kteri-odhlasovali-
abychom-poslali-250-miliard-do-bruselu.aspx 
 
_ 
 

Prezidentští kandidáti asi p řijdou o propagaci v komer čních médiích 
27.4.2012    lidovky.cz    str. 00    Lidovky / Méd ia_ 

    Lidovky.cz, ČTK_         
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Senát navrhne zřejmě rozšířit zákaz politické propagace v komerčních médiích i na prezidentské kandidáty. 
Počítá s tím novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, kterou předložili senátoři ODS kvůli zavedení 
přímé volby hlavy státu. 
 
Horní komora ve čtvrtek v prvním kole předlohu podpořila. Před dalším schvalováním novelu projedná senátní 
kulturní výbor a mediální komise.  
 
Cílem novely je vytvořit rovné podmínky pro prezidentské kandidáty, uvedl předseda senátní mediální komise 
Jiří Oberfalzer  (ODS). "V komerčních médiích by rozhodovaly finance, a pak by mohl vítězit kandidát, který má 
nejvíce prostředků, což by neprospělo demokracii v této republice," prohlásil. 
 
Senátor připomenul, že uchazeči o prezidentský úřad budou mít ze zákona vymezen v době před volbami 
rovným dílem čas ve veřejnoprávních médiích. Stanovit to má prováděcí zákon k přímé volbě prezidenta, který 
teprve projednává Poslanecká sněmovna.  
 
Platný zákon stanoví, že provozovatelé médií nesmí vysílat "obchodní sdělení politických stran a hnutí a 
obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva územního 
samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak". Podle novely by do tohoto výčtu měli nově přibýt 
kandidáti na prezidenta.  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/prezidentsti-kandidati-asi-prijdou-o-propagaci-v-komercnich-mediich-1gg-/ln-
media.asp?c=A120426_193731_ln-media_Pta 
 
_ 
 

Senát chce omezit prezidentskou kampa ň 
27.4.2012    mediaguru.cz    str. 00    Aktuality_ 

    Martina Vojtěchovská_         

Zákaz politické propagace v komerčních médiích Senát asi navrhne rozšířit i na prezidentské kandidáty. Počítá 
s tím novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, kterou předložili senátoři ODS kvůli zavedení přímé 
volby hlavy státu. Horní komora dnes v prvním kole předlohu podpořila. Před dalším schvalováním novelu 
projedná senátní kulturní výbor a mediální komise.  
 
Cílem novely je vytvořit rovné podmínky pro prezidentské kandidáty, uvedl předseda senátní mediální komise 
Jiří Oberfalzer  (ODS). „V komerčních médiích by rozhodovaly finance, a pak by mohl vítězit kandidát, který má 
nejvíce prostředků, což by neprospělo demokracii v této republice," prohlásil.  
 
Senátor připomenul, že uchazeči o prezidentský úřad budou mít ze zákona vymezen v době před volbami 
rovným dílem čas ve veřejnoprávních médiích. Stanovit to má prováděcí zákon k přímé volbě prezidenta, který 
teprve projednává Poslanecká sněmovna.  
 
Platný zákon stanoví, že provozovatelé médií nesmí vysílat „obchodní sdělení politických stran a hnutí a 
obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva územního 
samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak". Podle novely by do tohoto výčtu měli nově přibýt 
kandidáti na prezidenta. 
 
-čtk- 
 
 
URL| http://www.mediaguru.cz/2012/04/senat-chce-omezit-prezidentskou-kampan-v-mediich/ 
 
_ 
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Prohlídky řidi čů v šedesáti letech možná skon čí 
27.4.2012    Mladá fronta DNES    str. 04    Z domo va_ 

    (ČTK)_         

PRAHA Povinné lékařské prohlídky, které dnes musí absolvovat všichni řidiči v šedesáti letech, budou možná 
zrušeny. Nově by běžní řidiči museli na přezkoumání zdravotní způsobilosti nejdříve v 65 letech, kdy je dnes už 
druhá prohlídka. Počítá s tím senátorská novela zákona o silničním provozu, kterou dnes v prvním kole 
projednávání horní komora podpořila. Autoři ji zdůvodnili prodlužováním věku odchodu do důchodu.  
 „Věk k odchodu do důchodu se již několik let prodlužuje a bude v blízké budoucnosti dosahovat 65 let. 
Jsou-li lidé do 65 let v kondici pracovat, je neadekvátní pochybovat o jejich schopnosti řídit,“ zdůvodnili svůj 
návrh senátoři ODS Jiří Oberfalzer  a Tomáš Grulich. Povinné kontroly řidičů v šedesáti letech věku proto 
považují za přežitek. „Zdá se mi to zbytečné a špatné,“ prohlásil Grulich. A dodal, že není ve střetu zájmů, 
protože požadované lékařské potvrzení už vlastní. Novelou se budou před dalším schvalováním zabývat 
senátní výbory dopravní a pro sociální politiku. Dosud platný zákon přikazuje řidičům, aby šli na pravidelnou 
prohlídku v 60, 65 a 68 letech věku. A později každé dva roky. Potvrzení pak musí předkládat při policejní 
kontrole.  
 
*** 
 
„Jsou-li lidé do 65 let v kondici pracovat, nepochybujme o jejich schopnosti řídit.“  
 
Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání 
 
_ 
 

Senáto ři schválili: EU zaplatíme miliard, kolik jen chce. Návrh si prý ani 
nepřečetli 

27.4.2012    parlamentnilisty.cz    str. 00    Sená t_ 
    Radim Panenka_         

Senátoři ve středu večer po téměř ročním odkládání schválili takzvaný Evropský stabilizační mechanismus 
(ESM), který by měl sloužit k záchraně krachujících států eurozóny. Účast v tomto paktu by v okamžiku přijetí 
eura pro Českou republiku znamenala závazek 350 miliard korun. Návrh podpořilo 49 senátorů a někteří z nich 
dokonce vůbec netušili, o čem hlasují a co může přijetí návrhu pro naši zemi znamenat. 
 
 Neznalost některých senátorů z ČSSD vyplývá z rozhovorů s nimi, jejichž obsah redakci poskytl 
předseda pravicového libertariánského sdružení Reformy.cz Vít Jedlička, který schvalování ESM po celou dobu 
v Senátu sledoval. 
 
 “Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací 
Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o 
mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro“ - tak zní celý název návrhu, který by se podle 
EU měl postarat o krachující země eurozóny. 
 
 Jedličku především zaráží, že spousta senátorů se ani neobtěžovala zjistit si o materiálu, který 
projednávali, základní informace a řídili se jen pokyny svých stranických představitelů. 
 
 Senátoři netušili, k čemu zavázali daňové poplatníky 
 
 “Většina senátorů neměla evidentně vůbec tušení, o čem hlasují a ani je to nezajímalo, nikdo prostě nic 
nevěděl. Všechno to bylo jen rozhodnutí na příkaz vedení strany. Bylo jim jedno, že zadlužili český stát na 
několik generací dopředu,“ uvedl redakci ParlamentníchListů.cz nevěřícně Jedlička. 
 
 Ze schválené změny smluv pro nás podle něho vyplývá, že se onen závazek 350 miliard korun týká i 
nás, protože jsme se zavázali přijmout euro a nemáme momentálně žádný nástroj, jak se tomu vyhnout. 
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“Paradoxně ti samí, co usilují o vstup do eurozóny, argumentují tím, že ESM se můžeme vyhnout tím, že 
nepřijmeme euro,“ podivuje se nad vystoupením některých senátorů v rozpravě před hlasováním. 
 
 Takový přístup zákonodárců je podle Jedličky selháním demokracie. “Lidé politice nerozumí a pak volí 
politiky, kteří se o ně vůbec nezajímají a pouze kývou na to, co jim jejich straničtí předáci nařídí. Spousta z nich 
ukázala, že ani netuší, o jakém návrhu hlasovali. Nejenže mnoho z nich netušilo, jak se v Evropském 
stabilizačním mechanismu hlasuje, ale oni ani nevěděli, o čem mluvím, když jsem se jich na ESM ptal,“ naštval 
se. 
 
 Musel se podívat do podkladů, co vlastně schvaluje 
 
 “Třeba senátor Marcel Chládek naprosto tápal a musel se podívat do svých podkladů, pro co vlastně tu 
ruku zvedl. Tohle je odpovědný přístup k práci zákonodárce, voleného zástupce občanů?“ líčil libertarián 
Jedlička. 
 
 Tragickou ukázkou nekompetentnosti je podle něho i další socialistický senátor a první náměstek 
hejtmana Královéhradeckého kraje Josef Táborský. Ten na Jedličkovu otázku, jakým způsobem se v ESM 
rozhoduje, propukl v dlouhé mlčení. “No… jak se rozhoduje? No… tam musí být prostá většina,“ reagoval po 
chvíli. “Ne, bohužel, tak to není,“ upozornil ho Jedlička. “Nevadí no,“ bral svoji neznalost s klidem senátor. 
 
 Další otázka na stejného člena horní parlamentní komory dopadla stejně. “Zdalipak víte, jestli rada 
guvernérů může navyšovat těch 350 miliard, k nimž jsme se zavázali?“ zkoušel předseda pravicového sdružení 
Reformy.cz senátorovy znalosti materiálu, o kterém hlasoval. “Podle mého názoru nemůže,“ řekl po chvíli 
Táborský, ale taktéž chybně. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="211003,210414,208678" / 
 
 Odpovědí na Jedličkovu závěrečnou otázku si navíc senátor protiřečil se svojí předchozí odpovědí. Jak 
prý zodpoví svým dětem, že pomohl ke schválení toho obrovského závazku. “Já si nemyslím, že bychom 
prohlasovali nějaký závazek. Musíme být věrohodní směrem k Evropské unii a závazkům, které si dáváme,“ řekl 
Táborský. Paradoxní je, že v předchozí odpovědi senátor uvedl, že náš závazek 350 miliard nemůže být dále 
navyšován, ve své závěrečné odpovědi však popřel, že bychom vůbec nějaký závazek schvalovali. 
 
 Plaťte. A hotovo 
 
 Smlouva o ESM ve znění dostupném v angličtině na webových stránkách Evropské rady ovšem mluví 
jasně: “Členové ESM se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazují zaplatit jakýkoliv kapitálový požadavek, 
který vůči nim bude učiněn a to do sedmi dnů od obdržení požadavku.“ 
 
 České republiky by se taková povinnost týkala v okamžiku vstupu do Evropské měnové unie. A právě v 
souvislosti s tím několik zastánců ESM v Senáru argumentovalo tím, že se stejně euro přijmout nechystáme, nic 
to tedy pro nás neznamená a můžeme návrh klidně schválit. Problém je však v tom, že ČR se přijmout euro 
zavázala již dávno a sám premiér Petr Nečas nedávno odmítl přání prezidenta Klause, aby ze závazku přijetí 
společné evropské měny vyjednal pro náš stát výjimku. 
 
 Najděte si svého senátora: 
 
 Ruku pro zvedlo celkem 49 senátorů: Ivo Bárek, Zdeněk Besta, Jiří Dienstbier, Hana Doupovcová, Petr 
Gawlas, Marcel Chládek, Miloš Janeček, Jaromír Jermář, Karel Kapoun, Jiří Lajtoch, Pavel Lebeda, Miloš Malý, 
Miroslav Nenutil, Jozef Regec, Eva Richtrová, Jiřina Rippelová, Josef Řihák, Božena Sekaninová, Jaromír 
Strnad, Radek Sušil, Jaroslav Sykáček, Zdeněk Škromach, Milan Štěch, Josef Táborský, Dagmar Terelmešová, 
Martin Tesařík, Pavel Trpák, Petr Vícha, Dagmar Zvěřinová, Jan Žaloudík (všichni ČSSD). Richard Svoboda, 
Václav Vlček, Pavel Čáslava, Luděk Sefzig, Karel Šebek, Alexandr Vondra, Miroslav Škaloud, Veronika 
Vrecionová a Miloš Vystrčil z ODS. Dále Petr Pithart, Miluše Horská, Petr Šilar, Stanislav Juránek a Václav 
Koukal z KDU-ČSL. Za TOP 09 to byl Jan Horník, Adolf Jílek, Soňa Paukrtová a Jaromír Štětina a také 
nezařazená Alena Dernerová. 
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 Proti schválení ESM bylo 9 senátorů: Petr Bratský, Jaroslav Kubera, Jiří Pospíšil, Ji ří Oberfalzer , 
Zdeněk Schwarz, Milan Pešák (všichni ODS), Jiří Čunek z KDU-ČSL a nezařazení senátoři Jaroslav Doubrava 
(hnutí Severočeši.cz) a Petr Pakosta. 
 
 Hlasování se zdržel Vladimír Dryml z ČSSD, Alena Palečková z ODS a Václav Homolka s Martou 
Bayerovou z KSČM. 
 
 Z politických stran proti přijetí nejčastěji brojila Strana svobodných občanů prezidentova exporadce 
Petra Macha. Svobodní před každým ze sedmi plánovaných projednávání návrhu na demonstraci upozorňovali 
na stamiliardový závazek, který z přijetí ESM vyplývá. 
 
 O Evropském stabilizačním mechanismu bude ještě rozhodovat sněmovna, která to má v plánu na 38. 
schůzi, jež bude pokračovat ve středu 2. května a závěrečné slovo v případné ratifikaci bude mít prezident 
Václav Klaus. 
 
 relatedarticles title="K tématu:" articles="228465,226156,230222,223573,220831" / 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1341&clanek=230665 
 
_ 
 

Proč se nechat lovit, zlobili se senáto ři. A nechali si imunitu 
27.4.2012    Právo    str. 02    Zpravodajství_ 

    Naďa Adamičková Marie Königová_         

Častý předvolební slib politiků včera nečekaně skončil krachem: českým zákonodárcům zůstává tzv. doživotní 
imunita. Senát udělal čáru přes rozpočet všem nadějím, že si poslanci a senátoři trestněprávní imunitu zkrátí jen 
na své volební období.  
 Novelu ústavy, na které nedávno shodli poslanci koalice i opozice, senátoři smetli ze stolu. K přijetí 
chyběly dva hlasy.  
 A to navzdory předchozím ujišťováním, že jak soc. dem., tak ODS a TOP 09 v horní komoře změnu 
ústavy podpoří a politici si tak své privilegium konečně omezí. V tomto případě jde o tečku za dalším 
nekonečným příběhem, protože Sněmovna Senát přehlasovat nemůže.  
 Při absenci 33 senátorů 81členné horní komory ze všech stran hlasovalo pro změnu pouze 27 
přítomných, proti bylo deset a jedenáct se zdrželo. Ke schválení přitom bylo potřeba 29 hlasů.  
 Máslo na hlavě tak mají představitelé všech stran. Z pětadvacetičlenného klubu ODS byli pro změnu 
pouze dva: ministr obrany Alexandr Vondra a šéf klubu Richard Svoboda. Většina byla proti, nebo se zdržela, 
což v tomto případě znamenalo, jako by hlasovali proti návrhu, neboť svou přítomností zvyšovali počet hlasů 
nutných ke schválení.  
 Ze soc. dem. hlasovali proti dva senátoři – Vladimír Dryml a Pavel Trpák, zatímco další dva – Petr 
Gawlas a Pavel Lebeda – se zdrželi. Jenže osmnáct z jednačtyřiceti soc. dem. vůbec do práce nepřišlo. Podle 
šéfa senátorského klubu Petra Víchy prý proto, že dali přednost zahraničním cestám a mítinkům v krajích.  
 Z klubu TOP 09 a Starostové hlasovali pro dva senátoři, zbytek – tři členové klubu – absentovali.  
 Včerejší nečekané rozhodnutí Senátu tak znamená pokračování dosavadní praxe: pokud komora 
nevyhoví žádosti policie na zbavení imunity svého člena, je jeho trestní stíhání v daném trestním případu 
navždy vyloučeno.  
 Novela schválená Sněmovnou počítala s tím, že pokud by parlamentní komora svého člena ke stíhání 
nevydala, mohla si policie počkat a poslance či senátora obvinit po skončení jeho mandátu.  
 
Hněvám se na kolegy, řekl soc. dem. Tejc  
 
Poslední pokus o omezení imunity je tak v pořadí už šestnáctým neúspěšným.  
 Včerejší hlasování vyvolalo mezi politiky další kolo hádek. Soc. dem. obvinila ODS, že ač slibovala 
strana podporu i v Senátu, nakonec právě kvůli ODS návrh neprošel. „Pan premiér by si měl zamést před 
vlastním prahem,“ řekl Právu šéf poslanců soc. dem. Jeroným Tejc v narážce na Nečasovo ujišťování, že jeho 
senátoři návrh podpoří.  
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 Tejc nicméně připustil, že částečně je vinna i absence soc. dem. „Velmi se na ně hněvám,“ uvedl.  
 Šéf horní komory Milan Štěch (ČSSD) se přidal s kritikou na jiné. „Jsme překvapeni, že ODS dodala jen 
dva hlasy, nebylo avizováno, že tak masivně návrh nepodpoří, jinak bychom stáhli lidi z krajů,“ řekl Právu. 
Připustil, že návrh by mohl být předložen znovu.  
 ODS ústy člena vedení klubu Jiřího Oberfalzera tvrdí, že v neschválení nevidí problém. „Imunita je dnes 
jen symbol, takový fackovací panák pro různé politické hrátky,“ uvedl Právu.  
Samozřejmě novelu znovu navrhnu Sněmovně, upozornila v Senátu předkladatelka, šéfka poslanců VV 
Kateřina Klasnová.  
 
Je to populismus, znělo sálem  
 
Neochotu části senátorů bez ohledu na stranickou příslušnost naznačila i debata, v níž létala slova o populismu 
i politických procesech.  
 „Schválíte-li tento zákon, lov začíná,“ nechal se slyšet Dryml, podle kterého má Česko zkušenosti s 
politickými procesy. Podle něj jde o stejně populistický návrh, jako bylo snížení platů ústavních činitelů a 
zdanění jejich náhrad. Dryml uvedl, že v situaci, kdy zde funguje justiční mafie, je návrh nebezpečný a 
destabilizující demokracii.  
 Na to zareagoval šéf klubu Petr Vícha (ČSSD) slovy, že pokud by platila Drymlova slova, co by si pak 
měli počít obyčejní občané, které žádná imunita nechrání.  
 „Jestli tady nebude justiční mafie, klidně návrh podpořím,“ přidal se Tomáš Töpfer (za ODS). Dodal, že 
politici si u lidí stejně oblibu nezískají, tak jako ji nezískali snížením svých platů. A před honem na politiky podle 
vlastní zkušenosti varoval Jiří Čunek (KDU-ČSL). Změnu ale nakonec podpořil.  
 
*** 
 
Imunita je jen symbol, fackovací panák pro politické hrátky Jiří Oberfalzer   
 
Foto popis| Lavice byly včera v horní parlamentní komoře prořídlé.  
Foto autor| Repro foto ČT  
 
_ 
 

Lékařské prohlídky řidi čů v 60 letech se možná zruší 
27.4.2012    Právo    str. 05    Zpravodajství_ 

    ČTK)_         

Povinné lékařské prohlídky, které musí absolvovat neprofesionální řidiči v 60 letech věku, budou možná 
zrušeny. Nově by běžní řidiči museli na přezkoumání zdravotní způsobilosti nejdříve v 65 letech.  
 Počítá s tím senátorská novela zákona o silničním provozu, kterou včera v prvním kole projednávání 
horní komora podpořila. Tvůrci novely její předložení zdůvodnili prodlužováním věku odchodu do důchodu.  
 „Věk k odchodu do důchodu se již řadu let prodlužuje a bude v blízké budoucnosti dosahovat 65 let. 
Jsou-li lidé do 65 let v kondici pracovat, je neadekvátní pochybovat o jejich schopnosti řídit,“ zdůvodnili svůj 
návrh senátoři ODS Jiří Oberfalzer  a Tomáš Grulich.  
 Povinné kontroly zdravotní způsobilosti běžných řidičů v 60 letech věku proto považují za přežitek.  
 Platný zákon přikazuje řidičům podrobovat se pravidelné lékařské prohlídce v 60, 65 a 68 letech věku a 
po jeho dosažení každé dva roky. Potvrzení pak musejí předkládat při policejní kontrole. (  
 
_ 
 

Prezidentští kandidáti se budou prezentovat jen na veřejnoprávních 
kanálech 

26.4.2012    denik.cz    str. 00    Z domova_ 
    _         
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Praha – Zákaz politické propagace v komerčních médiích Senát asi navrhne rozšířit i na prezidentské kandidáty. 
Počítá s tím novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, kterou předložili senátoři ODS kvůli zavedení 
přímé volby hlavy státu. 
 
" 
 
Horní komora ve čtvrtek v prvním kole předlohu podpořila. Před dalším schvalováním novelu projedná senátní 
kulturní výbor a mediální komise. 
 
Cílem novely je vytvořit rovné podmínky pro prezidentské kandidáty, uvedl předseda senátní mediální komise 
Jiří Oberfalzer  (ODS). „V komerčních médiích by rozhodovaly finance, a pak by mohl vítězit kandidát, který má 
nejvíce prostředků, což by neprospělo demokracii v této republice," prohlásil. 
 
Senátor připomenul, že uchazeči o prezidentský úřad budou mít ze zákona vymezen v době před volbami 
rovným dílem čas ve veřejnoprávních médiích. Stanovit to má prováděcí zákon k přímé volbě prezidenta, který 
teprve projednává Poslanecká sněmovna. 
 
Platný zákon stanoví, že provozovatelé médií nesmí vysílat „obchodní sdělení politických stran a hnutí a 
obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva územního 
samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak". Podle novely by do tohoto výčtu měli nově přibýt 
kandidáti na prezidenta." 
 
 
URL| http://www.denik.cz/z_domova/prezidentske-kandidaty-nejspis-ceka-zakaz-propagace-v-komercnich-
mediich-2012042.html 
 
_ 
 

Zrušení doživotní imunity zákonodárc ů neprošlo Senátem, 33 senátor ů 
vůbec nep řišlo 

26.4.2012    iHNed.cz    str. 00    zpravy.ihned.cz _ 
    das, ČTK_         

Jen 27 z celkového počtu 81 senátorů zvedlo ruku pro novelu ústavy, která měla zrušit doživotní imunitu 
zákonodárců a ústavních soudců. Poslanecká novela podle nich nebyla dobrá. Hlasování mohlo ovlivnit i to, že 
33 senátorů chybělo. 
 
Zákonodárci a ústavní soudci dál budou doživotně chráněni imunitou. Její zrušení neprošlo Senátem. Podle 
poslanecké ústavní novely měli být nově chráněni jen po dobu svého mandátu. Pro předlohu ale hlasovalo jen 
27 senátorů, do potřebné třípětinové většiny chyběly dva hlasy. 
 
Proti ústavní novele hlasovalo deset členů horní komory a 11 se hlasování  zdrželo. Předlohu nepodpořili mimo 
jiné čtyři sociální demokraté, mezi  podporovateli byli jen dva občanští demokraté. Výsledek mohlo ovlivnit i to, 
že  33 senátorů chybělo. 
 
Senátoři kritizovali mimo jiné "salámové" úpravy ústavy. Návrh také neřešil mandát odsouzeného zákonodárce. 
Senát navrhl tuto úpravu ve své obsáhlejší novele ústavy už v roce 2001, kterou také rušil doživotní imunitu. 
Odmítla ji naopak sněmovna. 
 
Poslanci zrušili doživotní imunitu pro zákonodárce a ústavní soudce - čtěte ZDE 
 
Případ Bárty a Škárky ukazuje na perverzitu českého pojetí imunity - čtěte ZDE 
 
Zástupkyně předkladatelů, poslankyně Kateřina Klasnová (VV) označila před  senátory rozsah imunity za 
anomálii, která zakládá nerovnost lidí. Předloha, pod  níž jsou podepsáni představitelé všech sněmovních stran, 
ale sklidila z úst senátních řečníků hlavně výtky. 
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Až nebude justiční mafie 
 
"Návrh neříká nic jiného než to, že všechno je, jak bylo, jen si na vás  počkají," uvedl Jaroslav Kubera (ODS), 
podle něho by bylo čistší zrušit imunitu  úplně. Podle jeho stranického kolegy Miroslava Škalouda má imunita 
svůj význam;  předloha prý nemůže plnit svůj účel. Senátor ODS Tomáš T&ouml;pfer poznamenal, že  bude pro 
zrušení imunity, až v Česku nebude "justiční mafie" a budou  neovlivnitelní státní zástupci a policisté. 
 
"Jde o další populistický návrh," přidal se kritikům Vladimír Dryml (ČSSD).  Imunita podle něho zákonodárce 
chrání před šikanou vládní moci. "Kriminalizovat  politiky dostane v Česku zelenou," řekl. 
 
Slyšet se nechali i zastánci novely. "Napomůže to zvýšení důvěry občanů k  parlamentu," řekla 
místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková (ČSSD). Podle  předsedkyně klubu TOP 09 a Starostů Soni 
Paukrtové zákonodárci nemohou mít vyšší  imunitu, než bude mít přímo volený prezident. "Jsme skutečně 
nadlidi, kteří  potřebují něco více než normální lidi?," tázal se také předseda poslanců ČSSD  Petr Vícha. 
Nedůvodné privilegium 
 
Novela měla od příštího roku zrušit dosavadní praxi, podle které je trestní stíhání poslance nebo senátora v 
konkrétní kauze navždy vyloučeno, pokud to sněmovna nebo Senát odmítnou. Podle tvůrců novely je takovéto 
privilegium nedůvodné. 
 
Nadále mělo platit, že zákonodárce není možné trestně stíhat v jeho funkčním období bez souhlasu komory, 
jejímž je členem. Pokud by ale sněmovna nebo Senát s vydáním nesouhlasily, nic by podle předlohy nebránilo 
stíhání zákonodárce po zániku mandátu. 
 
Obdobně to mělo platit pro ústavní soudce, o jejichž vydání rozhoduje horní parlamentní komora.  
Podívejte se, jak který senátor a senátorka hlasovali: 
 
Proti (10) 
 
Zdrželi se (11) 
 
Pro (27, bylo potřeba 29) 
 
Nezúčastnili se (33) 
 
Vladimír Dryml (ČSSD) 
 
Petr Gawlas (ČSSD) 
 
Miroslav Antl (ČSSD) 
Ivo Bárek (ČSSD) 
 
Pavel Trpák (ČSSD) 
 
Pavel Lebeda (ČSSD) 
 
Zdeněk Besta (ČSSD) 
Jiří Bis (ČSSD) 
 
Jaroslav Kubera (ODS) 
 
Petr Bratský (ODS) 
 
Hana Doupovcová (ČSSD) 
Jiří Dienstbier (ČSSD) 
 
Milan Pešák (ODS) 
 
Pavel Čáslava (ODS) 
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Alena Gajdůšková (ČSSD) 
Petr Guziana (ČSSD) 
 
Jiří Pospíšil (ODS) 
 
Pavel Eybert (ODS) 
 
Miloš Janeček (ČSSD) 
Jan Hajda (ČSSD) 
 
Zdeněk Schwarz (ODS) 
 
Tomáš Grulich (ODS) 
 
Karel Kapoun (ČSSD) 
Marcel Chládek (ČSSD) 
 
Karel Šebek (ODS) 
 
Tomáš Kladívko (ODS) 
 
Miloš Malý (ČSSD) 
Jaromír Jermář (ČSSD) 
 
Miroslav Škaloud (ODS) 
 
Jiří Oberfalzer  (ODS) 
 
Antonín Maštalíř (ČSSD) 
Karel Korytář (ČSSD) 
 
Tomáš T&ouml;pfer (ODS) 
 
Veronika Vrecionová (ODS) 
 
Miroslav Nenutil (ČSSD) 
Miroslav Krejča (ČSSD) 
 
Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz) 
Marta Bayerová (nezař., KSČM)  
 
Eva Richtrová (ČSSD) 
Jiří Lajtoch (ČSSD) 
 
Petr Pakosta (nezař., dříve ODS) 
Jaromír Strnad (ČSSD) 
Jaroslav Palas (ČSSD) 
 
Radek Sušil (ČSSD) 
Jozef Regec (ČSSD) 
 
Zdeněk Škromach (ČSSD) 
Jiřina Rippelová (ČSSD) 
 
Milan Štěch (ČSSD) 
Josef Řihák (ČSSD) 
 
Dagmar Terelmešová (ČSSD) 
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Božena Sekaninová (ČSSD) 
 
Otakar Veřovský (ČSSD) 
Jaroslav Sykáček (ČSSD) 
 
Petr Vícha (ČSSD) 
Josef Táborský (ČSSD) 
 
Dagmar Zvěřinová (ČSSD) 
Martin Tesařík (ČSSD) 
 
Jan Žaloudík (ČSSD) 
Daniela Filipiová (ODS) 
 
Richard Svoboda (ODS) 
Tomáš Jirsa (ODS) 
 
Alexandr Vondra (ODS) 
Vítězslav Jonáš (ODS) 
 
Jiří Čunek (KDU-ČSL) 
Alena Palečková (ODS) 
 
Václav Koukal (KDU-ČSL) 
Luděk Sefzig (ODS) 
 
Petr Pithart (KDU-ČSL) 
Přemysl Sobotka (ODS) 
 
Petr Šilar (KDU-ČSL) 
Václav Vlček (ODS) 
 
Jan Horník (TOP 09 a Starostové) 
Miloš Vystrčil (ODS) 
 
Soňa Paukrtová (TOP 09 a Starostové) 
Miluše Horská (KDU-ČSL) 
 
Stanislav Juránek (KDU-ČSL) 
 
Adolf Jílek (TOP 09 a Starostové) 
 
Jana Juřenčáková (TOP 09 a Starostové) 
 
Jaromír Štětina (TOP 09 a Starostové) 
 
Alena Dernerová (nezař., Severočeši.cz) 
 
Václav Homolka (nezař., KSČM) 
 
 
URL| http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-55620360-zruseni-dozivotni-imunity-zakonodarcu-neproslo-senatem-33-
senatoru-vubec-neprislo 
 
_ 
 

Doživotní imunita zákonodárc ům zůstane, Senát smetl další pokus ji zrušit 
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26.4.2012    novinky.cz    str. 00    Domácí_ 
    jov_         

Senátoři ve čtvrtek odmítli novelu Ústavy, která měla po letech dohadů zrušit doživotní imunitu zákonodárců. 
Poslanci a senátoři měli být v budoucnu stíháni poté, co skončí jejich mandát. Návrh kvůli rozhodnutí Senátu 
spadl definitivně pod stůl. Ze 47 přítomných senátorů bylo pro 27, třeba ale byla ústavní třípětinová většina 29 
hlasů. 
 
Proti ústavní normě se vyslovilo deset senátorů, zdrželo se jich 11. Zrušení doživotní imunity podpořilo 19 
senátorů soc. dem. z 23 přítomných, ale jen dva senátoři občanských demokratů z 16 hlasujících. 
 
Jde už o několikátý návrh za posledních 20 let, kterým se zákonodárci pokoušeli imunitu takto omezit.  Hlasovali 
o ní v minulosti nejméně 15 krát. 
 
Tuto předlohu přitom už v únoru hladce posvětila Sněmovna, ve které panovala shoda napříč politickým 
spektrem. Zrušení doživotní imunity ve čtvrtek ostře odmítl senátor ČSSD Vladimír Dryml. „Podle mě jde o další 
vyloženě populistický návrh změny ústavy,“ prohlásil na jednání horní komory. [celá zpráva]Jak hlasovali 
jednotliví senátoři 
 
Klub ČSSD 
 
Pro zrušení 
 Miroslav Antl, Miloš Janeček, Antonín Maštalíř, Eva Richtrová, Jaromír Strnad, Milan Štěch, Jan 
Žaloudík, Hana Doupovcová, Miroslav Nenutil, Radek Sušil, Otakar Veřovský, Zdeněk Besta, Karel Kapoun, 
Dagmar Terelmešová, Petr Vícha, Alena Gajdůšková, Miloš Malý, Zdeněk Škromach, Dagmar Zvěřinová 
 
Proti zrušení 
 Pavel Trpák, Vladimír Dryml  
Nepřítomen 
 Jiří Dienstbier, Miroslav Krejča, Ivo Bárek, Petr Guziana, Jaromír Jermář, Jiří Lajtoch, Jiřina Rippelová, 
Josef Táborský, Jan Hajda, Jaroslav Palas, Josef Řihák, Jaroslav Sykáček, Jiří Bis, Marcel Chládek, Karel 
Korytář, Jozef Regec, Božena Sekaninová, Martin Tesařík 
 
Zdržel se 
 Petr Gawlas, Pavel Lebeda,  
 
Klub ODS  
 
Pro zrušení 
  Richard Svoboda, Alexandr Vondra  
Proti zrušení 
 Jaroslav Kubera, Jiří Pospíšil, Karel Šebek, Zdeněk Schwarz, Miroslav Škaloud, Milan Pešák, Tomáš 
Töpfer  
Nepřítomen Václav Vlček, Tomáš Jirsa, Luděk Sefzig, Vítězslav Jonáš, Alena Palečková, Daniela Filipiová, 
Přemysl Sobotka, Miloš Vystrčil  
 
Zdržel se  
 Petr Bratský, Tomáš Grulich, Pavel Čáslava, Ji ří Oberfalzer , Pavel Eybert, Veronika Vrecionová, 
Tomáš Kladívko  
 
Klub KDU-ČSL  
 
Pro zrušení 
 Jiří Čunek, Václav Koukal, Petr Pithart, Petr Šilar  
 
Nepřítomen  
 Miluše Horská, Stanislav Juránek  
 
Klub TOP 09 a STAN  
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Pro zrušení 
 Jan Horník, Soňa Pukrtová  
 
Nepřítomen Adolf Jílek, Jana Juřenčáková, Jaromír Štětina  
 
Nezařazení  
 
Proti zrušení 
 Jaroslav Doubrava  
 
Nepřítomen Alena Dernerová, Václav Homolka  
 
Zdržel se  
 Marta Bayerová, Petr Pakosta  
 
Dryml soudí, že cílem je destabilizovat politický systém a zalíbit se voličům, kteří podle něj nenávidí politiky 
napříč politickým spektrem. Změna podle něj může být využita k vyřizování osobních účtů. „Lov začíná,“ 
poznamenal Dryml.  
 
Proti návrhu se vyslovil i senátor ODS Jaroslav Kubera. Poukázal, že se nebude týkat těch zákonodárců, kterým 
se podaří udržet v politice doživotně. „Jejich mandát skončí pohřbem,“ poznamenal Kubera. „Ti, kteří se dožijí 
konce mandátu, tak budou trnout, co bude,“ doplnil senátor ODS. 
 
Opačně se vyjádřil lidovecký senátor Jiří Čunek, který rozpravu v horní komoře využil k rekapitulaci své kauzy a 
obraně své osoby.  
 
Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) se pustil do svého spolustraníka Drymla. „Naprosto musím ty hororové 
scény a dramatické výjevy mého kolegy odmítnout,“ prohlásil. „Nedělejme z toho populistické sdělení občanům, 
jací jsme bojovníci za práva a demokracii,“ řekl Štěch. Imunitu podle něj zákonodárci ve své podstatě 
nepotřebují. 
 
 
URL| http://www.novinky.cz/domaci/265987-dozivotni-imunita-zakonodarcum-zustane-senat-smetl-dalsi-pokus-
ji-zrusit.html 
 
_ 
 

Lékařské prohlídky pro řidi če v 60 letech se možná zruší 
26.4.2012    novinky.cz    str. 00    Domácí_ 

    _         

Řidiči, kteří dosáhli věku 60 let, musí nyní absolvovat lékařskou prohlídku. Toto pravidlo by mohla zrušit novela 
zákona o silničním provozu, kterou navrhl Senát a ve čtvrtek i schválil. Změna je prý žádoucí, protože se 
prodlužuje věk odchodu do důchodu. 
 
"Věk k odchodu do důchodu se již řadu let prodlužuje a bude v blízké budoucnosti dosahovat 65 let. Jsou-li lidé 
do 65 let v kondici pracovat, je neadekvátní pochybovat o jejich schopnosti řídit," zdůvodnili svůj návrh senátoři 
ODS Ji ří Oberfalzer  a Tomáš Grulich. 
 
Povinné kontroly zdravotní způsobilosti běžných řidičů v 60 letech věku proto považují za přežitek. 
 
"Zdá se mi to zbytečné a špatné," prohlásil Grulich. Poznamenal, že není ve střetu zájmů, protože požadované 
lékařské potvrzení už vlastní. Novelou se budou před dalším schvalováním zabývat senátní výbory dopravní a 
pro sociální politiku.Řidiči by ušetřili  
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Novela by podle autorů předlohy nezatížila veřejné rozpočty, naopak řidiči v předdůchodovém věku by ušetřili za 
administrativní poplatek za vydání lékařského potvrzení. 
 
Řidiči nyní musí podle zákona na prohlídku v 60 letech a následně v 65 letech a v 68 letech. Poté ji absolvují 
každé dva roky. Za prohlídku se platí a řidiči u sebe musí mít osvědčení, že ji absolvovali. 
 
Její kritici například tvrdí, že jde o diskriminaci na základě věku, starší řidiči podle statistik působí méně nehod 
než mladší, protože řídí opatrněji. Navíc lékař při prohlídce nerozezná, že má člověk například pomalejší reakce 
než dříve. 
 
 
URL| http://www.novinky.cz/domaci/266023-lekarske-prohlidky-pro-ridice-v-60-letech-se-mozna-zrusi.html 
 
_ 
 

Senáto ři schválili: EU zaplatíme miliard, kolik jen chce. Návrh si ani 
nepřečetli 

26.4.2012    parlamentnilisty.cz    str. 00    Sená t_ 
    Radim Panenka_         

Senátoři ve středu večer po téměř ročním odkládání schválili takzvaný Evropský stabilizační mechanismus 
(ESM), který by měl sloužit k záchraně krachujících států eurozóny. Účast v tomto paktu by v okamžiku přijetí 
eura pro Českou republiku znamenala závazek 350 miliard korun. Návrh podpořilo 49 senátorů a někteří z nich 
dokonce vůbec netušili, o čem hlasují a co může přijetí návrhu pro naši zemi znamenat. 
 
 Neznalost některých senátorů z ČSSD vyplývá z rozhovorů s nimi, jejichž obsah redakci poskytl 
předseda pravicového libertariánského sdružení Reformy.cz Vít Jedlička, který schvalování ESM po celou dobu 
v Senátu sledoval. 
 
 “Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací 
Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o 
mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro“ - tak zní celý název návrhu, který by se podle 
EU měl postarat o krachující země eurozóny. 
 
 Jedličku především zaráží, že spousta senátorů se ani neobtěžovala zjistit si o materiálu, který 
projednávali, základní informace a řídili se jen pokyny svých stranických představitelů. 
 
 Senátoři netušili, k čemu zavázali daňové poplatníky 
 
 “Většina senátorů neměla evidentně vůbec tušení, o čem hlasují a ani je to nezajímalo, nikdo prostě nic 
nevěděl. Všechno to bylo jen rozhodnutí na příkaz vedení strany. Bylo jim jedno, že zadlužili český stát na 
několik generací dopředu,“ uvedl redakci ParlamentníchListů.cz nevěřícně Jedlička. 
 
 Ze schválené změny smluv pro nás podle něho vyplývá, že se onen závazek 350 miliard korun týká i 
nás, protože jsme se zavázali přijmout euro a nemáme momentálně žádný nástroj, jak se tomu vyhnout. 
“Paradoxně ti samí, co usilují o vstup do eurozóny, argumentují tím, že ESM se můžeme vyhnout tím, že 
nepřijmeme euro,“ podivuje se nad vystoupením některých senátorů v rozpravě před hlasováním. 
 
 Takový přístup zákonodárců je podle Jedličky selháním demokracie. “Lidé politice nerozumí a pak volí 
politiky, kteří se o ně vůbec nezajímají a pouze kývou na to, co jim jejich straničtí předáci nařídí. Spousta z nich 
ukázala, že ani netuší, o jakém návrhu hlasovali. Nejenže mnoho z nich netušilo, jak se v Evropském 
stabilizačním mechanismu hlasuje, ale oni ani nevěděli, o čem mluvím, když jsem se jich na ESM ptal,“ naštval 
se. 
 
 Musel se podívat do podkladů, co vlastně schvaluje 
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 “Třeba senátor Marcel Chládek naprosto tápal a musel se podívat do svých podkladů, pro co vlastně tu 
ruku zvedl. Tohle je odpovědný přístup k práci zákonodárce, voleného zástupce občanů?“ líčil libertarián 
Jedlička. 
 
 Tragickou ukázkou nekompetentnosti je podle něho i další socialistický senátor a první náměstek 
hejtmana Královéhradeckého kraje Josef Táborský. Ten na Jedličkovu otázku, jakým způsobem se v ESM 
rozhoduje, propukl v dlouhé mlčení. “No… jak se rozhoduje? No… tam musí být prostá většina,“ reagoval po 
chvíli. “Ne, bohužel, tak to není,“ upozornil ho Jedlička. “Nevadí no,“ bral svoji neznalost s klidem senátor. 
 
 Další otázka na stejného člena horní parlamentní komory dopadla stejně. “Zdalipak víte, jestli rada 
guvernérů může navyšovat těch 350 miliard, k nimž jsme se zavázali?“ zkoušel předseda pravicového sdružení 
Reformy.cz senátorovy znalosti materiálu, o kterém hlasoval. “Podle mého názoru nemůže,“ řekl po chvíli 
Táborský, ale taktéž chybně. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="211003,210414,208678" / 
 
 Odpovědí na Jedličkovu závěrečnou otázku si navíc senátor protiřečil se svojí předchozí odpovědí. Jak 
prý zodpoví svým dětem, že pomohl ke schválení toho obrovského závazku. “Já si nemyslím, že bychom 
prohlasovali nějaký závazek. Musíme být věrohodní směrem k Evropské unii a závazkům, které si dáváme,“ řekl 
Táborský. Paradoxní je, že v předchozí odpovědi senátor uvedl, že náš závazek 350 miliard nemůže být dále 
navyšován, ve své závěrečné odpovědi však popřel, že bychom vůbec nějaký závazek schvalovali. 
 
 Plaťte. A hotovo 
 
 Smlouva o ESM ve znění dostupném v angličtině na webových stránkách Evropské rady ovšem mluví 
jasně: “Členové ESM se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazují zaplatit jakýkoliv kapitálový požadavek, 
který vůči nim bude učiněn a to do sedmi dnů od obdržení požadavku.“ 
 
 České republiky by se taková povinnost týkala v okamžiku vstupu do Evropské měnové unie. A právě v 
souvislosti s tím několik zastánců ESM v Senáru argumentovalo tím, že se stejně euro přijmout nechystáme, nic 
to tedy pro nás neznamená a můžeme návrh klidně schválit. Problém je však v tom, že ČR se přijmout euro 
zavázala již dávno a sám premiér Petr Nečas nedávno odmítl přání prezidenta Klause, aby ze závazku přijetí 
společné evropské měny vyjednal pro náš stát výjimku. 
 
 Najděte si svého senátora: 
 
 Ruku pro zvedlo celkem 49 senátorů: Ivo Bárek, Zdeněk Besta, Jiří Dienstbier, Hana Doupovcová, Petr 
Gawlas, Marcel Chládek, Miloš Janeček, Jaromír Jermář, Karel Kapoun, Jiří Lajtoch, Pavel Lebeda, Miloš Malý, 
Miroslav Nenutil, Jozef Regec, Eva Richtrová, Jiřina Rippelová, Josef Řihák, Božena Sekaninová, Jaromír 
Strnad, Radek Sušil, Jaroslav Sykáček, Zdeněk Škromach, Milan Štěch, Josef Táborský, Dagmar Terelmešová, 
Martin Tesařík, Pavel Trpák, Petr Vícha, Dagmar Zvěřinová, Jan Žaloudík (všichni ČSSD). Richard Svoboda, 
Václav Vlček, Pavel Čáslava, Luděk Sefzig, Karel Šebek, Alexandr Vondra, Miroslav Škaloud, Veronika 
Vrecionová a Miloš Vystrčil z ODS. Dále Petr Pithart, Miluše Horská, Petr Šilar, Stanislav Juránek a Václav 
Koukal z KDU-ČSL. Za TOP 09 to byl Jan Horník, Adolf Jílek, Jana Juřenčáková, Soňa Paukrtová a Jaromír 
Štětina a také nezařazená Alena Dernerová. 
 
 Proti schválení ESM bylo 9 senátorů: Petr Bratský, Jaroslav Kubera, Jiří Pospíšil, Ji ří Oberfalzer , 
Zdeněk Schwarz, Milan Pešák (všichni ODS), Jiří Čunek z KDU-ČSL a nezařazení senátoři Jaroslav Doubrava 
(hnutí Severočeši.cz) a Petr Pakosta. 
 
 Hlasování se zdržel Vladimír Dryml z ČSSD, Alena Palečková z ODS a Václav Homolka s Martou 
Bayerovou z KSČM. 
 
 O Evropském stabilizačním mechanismu bude ještě rozhodovat sněmovna, která to má v plánu na 38. 
schůzi, jež bude pokračovat ve středu 2. května a závěrečné slovo v případné ratifikaci bude mít prezident 
Václav Klaus. 
 
 relatedarticles title="K tématu:" articles="228465,226156,230222,223573,220831" / 
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URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1341&clanek=230665 
 
_ 
 

Povinné prohlídky řidi čů v 60 letech v ěku? Asi skon čí 
26.4.2012    tyden.cz    str. 00    Doprava_ 

    ČTK_         

Povinné lékařské prohlídky, které musí absolvovat neprofesionální řidiči v 60 letech věku, budou možná 
zrušeny. Nově by běžní řidiči museli na přezkoumání zdravotní způsobilosti nejdříve v 65 letech. 
 
Povinné lékařské prohlídky, které musí absolvovat neprofesionální řidiči v 60 letech věku, budou možná 
zrušeny. Nově by běžní řidiči museli na přezkoumání zdravotní způsobilosti nejdříve v 65 letech. Počítá s tím 
senátorská novela zákona o silničním provozu, kterou v prvním kole projednávání horní komora podpořila. 
Tvůrci novely její předložení zdůvodnili prodlužováním věku odchodu do důchodu. 
 
"Věk k odchodu do důchodu se již řadu let prodlužuje a bude v blízké budoucnosti dosahovat 65 let. Jsou-li lidé 
do 65 let v kondici pracovat, je neadekvátní pochybovat o jejich schopnosti řídit," zdůvodnili svůj návrh senátoři 
ODS Ji ří Oberfalzer  a Tomáš Grulich. Povinné kontroly zdravotní způsobilosti běžných řidičů v 60 letech věku 
proto považují za přežitek. 
 
"Zdá se mi to zbytečné a špatné," prohlásil Grulich. Poznamenal, že není ve střetu zájmů, protože požadované 
lékařské potvrzení už vlastní. Novelou se budou před dalším schvalováním zabývat senátní výbory dopravní a 
pro sociální politiku. 
 
Novela by podle autorů předlohy nezatížila veřejné rozpočty, naopak řidiči v předdůchodovém věku by ušetřili za 
administrativní poplatek za vydání lékařského potvrzení. 
 
Platný zákon přikazuje řidičům podrobit se pravidelné lékařské prohlídce podrobovat se pravidelné lékařské 
prohlídce v 60, 65 a 68 letech věku a po jeho dosažení každé dva roky. Potvrzení pak musejí předkládat při 
policejní kontrole. 
 
 
URL| http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/doprava/povinne-prohlidky-ridicu-v-60-letech-veku-asi-
skonci_232640.html 
 
_ 
 

Senát chce zákaz propagace prezidentských kandidát ů v komer čních 
médiích 

26.4.2012    zpravy.tiscali.cz    str. 00    Zprávy  / Domácí_ 
    Sebastian Kantor_         

Zákaz politické propagace v komerčních médiích Senát asi navrhne rozšířit i na prezidentské kandidáty. Počítá 
s tím novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, kterou předložili senátoři ODS kvůli zavedení přímé 
volby hlavy státu. Horní komora dnes v prvním kole předlohu podpořila. Před dalším schvalováním novelu 
projedná senátní kulturní výbor a mediální komise. 
 
Cílem novely je vytvořit rovné podmínky pro prezidentské kandidáty, uvedl předseda senátní mediální komise 
Jiří Oberfalzer  (ODS). "V komerčních médiích by rozhodovaly finance, a pak by mohl vítězit kandidát, který má 
nejvíce prostředků, což by neprospělo demokracii v této republice," prohlásil. 
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Senátor připomenul, že uchazeči o prezidentský úřad budou mít ze zákona vymezen v době před volbami 
rovným dílem čas ve veřejnoprávních médiích. Stanovit to má prováděcí zákon k přímé volbě prezidenta, který 
teprve projednává Poslanecká sněmovna. 
 
Platný zákon stanoví, že provozovatelé médií nesmí vysílat "obchodní sdělení politických stran a hnutí a 
obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva územního 
samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak". Podle novely by do tohoto výčtu měli nově přibýt 
kandidáti na prezidenta. 
 
 
URL| http://zpravy.tiscali.cz/senat-chce-zakaz-propagace-prezidentskych-kandidatu-v-komercnich-mediich-
134506 
 
_ 
 

Svobodní: Odsuzujeme senátory, kte ří schválili zm ěnu Smlouvy o 
fungování EU 

25.4.2012    parlamentnilisty.cz    str. 00    Poli tici voli čům_ 
    Svobodni.cz_         

Senát Parlamentu ČR dnes 25.4. v 18:14 hodin odhlasoval kvalifikovanou většinou souhlas se změnou Smlouvy 
o fungování EU (senátní tisk 82). 
 
 Evropská unie se tak rozhodnutím českých senátorů změní v dluhovou unii, ruší se zásada “no bail-out“ 
- zásada, že členské státy neručí za dluhy druhých států. 
 
 Podle přesvědčení Svobodných zavazuje tato změna smlouvy Českou republiku do budoucna ke 
garantování dluhů zemí eurozóny v řádech stovek miliard eur. 
 
 Svobodní vyzývají prezidenta republiky, aby změnu smlouvy svým podpisem neratifikoval, a vyzývají 
premiéra Petra Nečase, aby zahájil v Evropské radě jednání o trvalé výjimce České republiky ze zavedení eura. 
 
 Svobodní oceňují hlasování těchto 9 senátorů, kteří hlasovali proti návrhu: 
 
 Petr Bratský (ODS), Jaroslav Kubera (ODS), Jiří Pospíšil - senátor (ODS), Ji ří Oberfalzer  (ODS), 
Zdeněk Schwarz (ODS), Milan Pešák (ODS), Jiří Čunek (KDU-ČSL), Jaroslav Doubrava (nezařazený), Petr 
Pakosta (nezařazený) 
 
 Svobodní odsuzují hlasování těchto 49 senátorů, kteří hlasovali pro návrh vlády: 
 
 ČSSD: Ivo Bárek, Zdeněk Besta, Jiří Dienstbier, Hana Doupovcová, Petr Gawlas, Marcel Chládek, Miloš 
Janeček, Jaromír Jermář, Karel Kapoun, Jiří Lajtoch, Pavel Lebeda, Miloš Malý, Miroslav Nenutil, Jozef Regec, 
Eva Richtrová, Jiřina Rippelová, Josef Řihák, Božena Sekaninová, Jaromír Strnad, Radek Sušil, Jaroslav 
Sykáček, Zdeněk Škromach, Milan Štěch, Josef Táborský, Dagmar Terelmešová, Martin Tesařík, Pavel Trpák, 
Petr Vícha, Dagmar Zvěřinová, Jan Žaloudík ODS: Richard Svoboda, Václav Vlček, Pavel Čáslava, Luděk 
Sefzig, Karel Šebek, Alexandr Vondra, Miroslav Škaloud, Veronika Vrecionová, Miloš Vystrčil KDU-ČSL: Petr 
Pithart, Miluše Horská, Petr Šilar, Stanislav Juránek, Václav Koukal TOP09: Jan Horník, Adolf Jílek, Jana 
Juřenčáková, Soňa Paukrtová, Jaromír Štětina Nezařazení: Alena Dernerová 
 
  Detail hlasování: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=12721&O=8 
 
 Svobodní trvale protestovali před každým jednáním Senátu o této věci, předseda Svobodných Petr 
Mach se účastnil jednání výborů Senátu a členové a příznivci Svobodných žádali písemně jednotlivé senátory, 
aby nezavazovali Českou republiku k přistoupení k “dluhové unii“. Svobodní nyní budou apelovat na 
Poslaneckou sněmovnu, která bude o změně Smlouvy o fungování EU ještě jednat, i když si neděláme iluze, a 
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seskupení TOP09-ODS-ČSSD bude pravděpodobně jednotně v Poslanecké sněmovně hlasovat pro schválení 
změny smlouvy. 
 
 Petr Mach 
 
 předseda 
 
 Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na 
našem serveru ZDE. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" tag="důchody" count="5" / 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1338&clanek=230570 
 
_ 
 

KDO SE BOJÍ B ŘIDLICE? 
23.4.2012    Profit    str. 22    Profit téma_ 

    Robert Šimek_         

Mohl to být skvělý byznys. Nebo ještě bude? Těžba břidlicového plynu je pro jedny výzvou, jak snížit 
energetickou závislost na Rusku, pro druhé strašákem, který ničí krajinu a otravuje vodní zdroje. Ministr 
Chalupa se zatím připojil k odpůrcům těžby a původně navrhovaná průzkumná území v Česku zrušil.  
 
„V okamžiku, kdy dostanu doporučení rozkladové komise, původní rozhodnutí zruším a nařídím nové 
projednávání,“ řekl Tomáš Chalupa před několika dny při návštěvě Náchodska. Potěšil tak zástupce téměř šesti 
desítek obcí a měst regionu, kteří proti vytyčení průzkumných území a případnému povolení těžby protestovali. 
Předběžný souhlas, o který žádala společnost Basgas Energia Czech, vydala na konci loňského roku 
královéhradecká pobočka ministerstva životního prostředí. Podle ministra Chalupy ale rozhodnutí úřadu nebylo 
v souladu se správním řádem. Dotčené obce nedostaly odpovídající informace ani prostor, aby se mohly 
vyjádřit. „V novém řízení je také nutné náležitě zohlednit základní veřejný zájem, a tím je ochrana vod, přírody a 
krajiny,“ prohlásil Chalupa.  
 Těžaři plánovali v následujících pěti letech průzkumné vrty na území od Broumova až po hranice 
Krkonošského národního parku. Pokud by rozhodnutí nabylo právní moci, museli by ovšem ještě zpracovat 
podrobný projekt, který by schvalovaly příslušné instituce. Až poté měly následovat průzkumné práce v terénu a 
těžba.  
 Starosta Náchoda Jan Birke nicméně věří, že nyní už k takovému scénáři nedojde. „Vše se vrací k 
novému projednání a je na nás (zástupcích obcí), abychom byli důslednější a detailnější, aby na Náchodsku a 
Trutnovsku vrty nebyly. Já je tady nechci!“ říká rezolutně.  
Příležitost, nebo hrozba?  
Břidlicový plyn, o který se jedná, je přitom velmi diskutovanou komoditou po celém světě. Je to vlastně běžný 
zemní plyn, vázaný v břidlicových horninách (viz box Poklad z břidlic). Ve Spojených státech se těží od 90. let 
minulého století a zemi se i díky němu daří udržet únosné cenové hladiny energií. Podle Mezinárodní agentury 
pro energii (IEA) navíc těžba zvyšuje předpokládaný produkční potenciál zemního plynu ze 125 na více než 250 
let. V Evropě se plyn z břidlic zatím nikde netěží, pro mnoho zemí je ale zajímavou alternativou k drahému plynu 
z Ruska nebo ze zemí Perského zálivu. Do průzkumů investují hlavně v Polsku, a přestože nejnovější studie 
ukázaly, že místní zásoby jsou zhruba desetkrát menší, než se očekávalo, zájem těžařských firem je enormní. 
Polská vláda už prodala více než 100 licencí na průzkum ložisek a brzy zřejmě přistoupí k těžbě.  
 Zcela opačný názor na břidlicový plyn mají ovšem ve Francii nebo Bulharsku. Tyto země spolu s 
Německem zavedly moratorium na průzkumné vrty a svých předpokládaných zásob se dobrovolně vzdaly. 
Znepokojení budí případná těžba také v Rakousku, kde se ložiska nacházejí jen pár kilometrů od českých 
hranic. Průzkum zde chtěla provést společnost OMV, kvůli odporu veřejnosti ale práce zatím pozastavila.  
 V Česku žádaly o licenci k zahájení průzkumu dvě společnosti. Jako první dostala nepravomocný 
souhlas ministerstva životního prostředí dceřiná společnost britské firmy Cuadrilla, která chtěla zkoumat oblast 
mezi Štramberkem, Hranicemi a Vsetínem. Další dvě povolení pak získala firma Basgas Energia Czech, 
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pobočka australsko-americké společnosti Hutton Energy, která žádala o vytyčení průzkumného území na 
Berounsku a Náchodsku.  
Starostové proti těžbě Proti průzkumům a případné těžbě břidlicového plynu se však zvedla silná vlna odporu, 
protestní petice podepsaly tisíce lidí a nesouhlas vyjádřila i řada starostů a komunálních politiků. „Těžní věže ve 
stínu Krkonoš či nad Babiččiným údolím nepovažuji za něco, co by zde mělo být,“ prohlásil například 
královéhradecký hejtman Lubomír Franc.  
 Hlavní obavy panovaly ze znečištění podzemních vod. „Pokud se někdy o něco povedou války, bude to 
voda. A my si ji necháme vědomě ničit?“ vystoupila proti těžbě starostka Berouna Šárka Endrlová. „Ta rizika 
jsou skutečně ohromná,“ potvrdil geolog Jiří Frída. „V takové oblasti, jakou je Český kras, je ochrana přírody 
důležitější než cokoli jiného. Ekonomické zájmy jsou nesmyslné,“ dodal.  
 Zástupci těžařských společností se pokoušeli emoce mírnit. „Žádost, kterou jsme předložili, předpokládá 
studii všech dosud shromážděných dat celého regionu, seismický výzkum a dva průzkumné vrty v průběhu pěti 
let,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Hutton Energy David Messina. Pavel Lhotský, zastupující firmu Basgas 
Energia Czech, navíc doplnil, že oblasti jsou pečlivě vybírány s ohledem na přírodu, vliv na společnost, 
geologické podloží, dopravu a budoucí rozvoj. Každý vrt je před realizací přezkoumán místními orgány 
vodohospodářské správy, podle Lhotského proto nehrozí při průzkumu a těžbě poškození zdrojů pitné vody. 
„Ložiska břidlicového plynu jsou v hloubkách kolem jednoho a půl kilometru, zatímco zásoby pitné vody jsou 
maximálně 500 metrů pod povrchem. Každý vrt je vícenásobně izolován formou cementu i ocelového pažení,“ 
uvedl na obranu projektu. Zástupce obcí ovšem nepřesvědčil. Proti vymezení průzkumných území podali 
rozklad a ministr nakonec původní rozhodnutí zrušil.  
Štěpení s kapkou jedu Pro jeden vrt je třeba až tří hektarů plochy, což jsou čtyři fotbalová hřiště. Pro efektivní 
vytěžení plynu jsou navíc nutné desítky až stovky vrtů, takže každých 500 metrů trčí ze země 50 metrů vysoká 
těžební věž. Největším problémem je ale metoda takzvaného hydraulického štěpení neboli frakování (viz box 
Bezohledná metoda). Plyn je totiž v podzemí pevně vázán, a aby ho bylo možné uvolnit, je potřeba do 
hlubokých vrtů vhánět pod velkým tlakem směs vody, písku a chemických látek, z nichž některé jsou silně 
toxické. Je sice pravdou, že těchto škodlivin je v roztoku jen půl procenta, na jedno štěpení se ale spotřebuje v 
průměru 11,5 tisíce metrů krychlových vody (zhruba 15 plaveckých bazénů), chemikálií se tedy do půdy dostane 
přes 50 metrů krychlových, skoro 16 cisteren. Hydraulické štěpení se přitom na jednom vrtu provádí až 
patnáctkrát.  
 Nikdo také přesvědčivě nevyvrátil, že při narušování břidlice může dojít k úniku plynu do zásobáren 
pitné vody. Jak ukazuje dokumentární film Gasland z roku 2010, v řadě amerických domácností je běžné, že při 
otočení kohoutku spolu s vodou uniká do místnosti i metan (hlavní součást zemního plynu), který lze bez 
problému u kohoutku zapálit. Těmto rodinám pak nezbývá nic jiného než si pravidelně pitnou vodu kupovat. 
Problémy se znečištěním mají také místní řeky. V Pensylvánii došlo k úhynu ryb a z odebraných vzorků bylo 
zjištěno, že se ve vodě vyskytuje extrémně vysoká hladina železa a chloru.  
 Podle některých vědců jsou navíc obyvatelé území, kde se těží břidlicový plyn, pod neustálým atakem 
toxických látek, které buď vdechují, nebo vstřebávají kůží. Tyto škodlivé látky mají pak dlouhodobé účinky na 
jejich zdraví. Projevuje se to zejména neurologickými onemocněními, která mohou vést až k nevratnému 
poškození mozku.  
Zmýlená neplatí Pokud by všechny tyto hrozby byly pravdivé, zřejmě by břidlicový plyn netěžil nikdo. Skutečnost 
ovšem tak černá naštěstí není. Ani na Oscara nominovaný Gasland totiž nedokazuje, že příčinou úniku metanu 
je hydraulické štěpení. Přítomnost hořlavého plynu ve studnách a vodovodech byla v Pensylvánii pozorována už 
v 19. století a od té doby se zprávy o hořící vodě objevují pravidelně. Oblast je plná starých nezmapovaných 
vrtů, ze kterých může plyn prosakovat.  
 Frakování jistě není ideální metodou, škody ale nepůsobí tak velké. Podle svědectví z odstavených vrtů 
v USA se dají stopy po těžbě rychle zahladit. Chemikálie vstřikované pod zem se navíc daří téměř stoprocentně 
odčerpávat, takže by přírodu neměly výrazněji ovlivňovat. Těžařské firmy vytvářejí pracovní místa a peníze 
vydělají i lidé v okolí vrtu. Ve Spojených státech jsou to majitelé pozemků, v Česku by získal hlavně stát. Část 
daní z těžby by přitom plynula také obcím v okolí vrtu. Na druhou stranu nikdo nemůže zaručit, že zemní plyn 
bude díky těžbě břidlicových plynů skutečně levnější. Česká republika obecně není pro takový druh podnikání 
vhodná. Na rozdíl od Spojených států zde nejsou rozsáhlé plochy neobydlených území a ve velmi členité krajině 
si lze větší těžbu představit jen těžko. Některá území, jako například zmíněný Český kras, navíc nevyhovují ani 
složením půd. Zásoby plynu zde možná jsou, podloží je ale natolik rozpraskané, že se do něj prakticky vrtat 
nedá. Odborníci odhadují, že České republice by břidlicový plyn přinesl jen malý oddech od závislosti na 
dovozu. Slibných oblastí je poměrně málo a těžba z nich by mohla stačit snad na pokrytí desetiny naší spotřeby, 
kdyby se všechny využívaly, což je ovšem nereálné. Zásoby břidlicového plynu jsou tedy u nás jen o něco lepší 
než zásoby ropy, které se ročně vytěží zhruba jedno procento české spotřeby.  
Zlotřilost a bezohlednost Společnost Hutton Energy rozhodnutí ministra Chalupy lituje, těžby se ale vzdát 
rozhodně nechce. „Rozhodnutí pana ministra respektujeme a jsme připraveni poskytnout veškeré nezbytné 
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dodatečné informace Odboru výkonu státní správy ministerstva životního prostředí v Hradci Králové. Naší 
snahou je nabídnout maximální množství informací, aby nakonec bylo dosaženo informovaného a věcně 
správného rozhodnutí, které bude založeno na odborných faktech,“ stojí v oficiálním  
 prohlášení. Odpůrci břidlicového plynu ale mají jasno už teď - žádné nové argumenty je nepřesvědčí.  
Koalice občanských sdružení STOP HF například kvůli obavám ze znečištění podzemních vod zcela odmítá 
metodu hydraulického frakování. „Bojíme se nejen těžby, ale i průzkumu břidlicových plynů. Lokalita Náchodska 
a Trutnovska je natolik cenná, že není možné, aby se tady o těžbě vůbec uvažovalo,“ řekl zástupce sdružení Jiří 
Malík. Podle koalice je metoda frakování velmi devastující. „Proto jsme se rozhodli, že v národní kampani 
budeme po odpovědných lidech požadovat, aby zastavili hydraulické štěpení v celé České republice,“ dodal.  
Iniciativy se už chopil náchodský senátor Petr Pakosta. Do několika týdnů navrhne zákon, který metodu zakáže. 
„Jsem zásadně proti tomuto záměru těžařů, a to nejen na Náchodsku a Trutnovsku, ale obecně. Považuji to za 
naprostou zlotřilost a bezohlednost vůči životnímu prostředí. Nevěřím proklamacím, že povolení průzkumu 
neznamená automaticky těžbu,“ uvedl. Podle něj by se měl na přípravě legislativních kroků podílet i senátor Jiří 
Oberfalzer  z Berouna. Budoucnost břidlicového plynu z české kotliny je tedy velmi nejistá.  
 
*** 
 
Do průzkumů investují hlavně v Polsku, a přestože nejnovější studie ukázaly, že místní zásoby jsou zhruba 
desetkrát menší, zájem těžařských firem je enormní.  
 
Poklad z břidlic Břidlicový plyn je v podstatě zemní plyn uložený v pravěkých vrstvách břidlic. Stejně jako jiné 
uhlovodíky vznikl v místech, kde byly dobré podmínky pro rozvoj planktonu. Ten následně odumíral a padal na 
dno moře, kde vznikalo černé bahno. Pokud geologické jevy, jako například vrásnění, posunuly toto bahno do 
hloubky kolem dvou až tří kilometrů, došlo k ideální konstelaci pro vznik břidlice. Z ní se postupně začal 
uvolňovat plynný uhlovodík, který v místech přirozeného rozpukání stoupá do dalších geologických vrstev. 
Břidlice se ale obecně vyznačuje nízkou porézností, většina plynu se v ní proto udrží. I když je získávání 
břidlicového plynu nákladnější, je ho v zemské kůře víc než zemního plynu. Představuje proto alternativní palivo 
třetího tisíciletí. Mohl by mít vliv na decentralizaci při získávání energetických surovin a přispět k udržení únosné 
cenové hladiny zemního plynu. Zdroj: Energy Administration (EIA)  
 
Information Bezohledná metoda Břidlicový plyn se dobývá vertikálními a horizontálními vrty z hloubky dvou až 
čtyř kilometrů. K uvolnění plynu se užívá hydraulické štěpení neboli frakování. Rázovou vlnou se ve vrstvě 
bohaté na plyn vytvoří trhliny. Pod tlakem se pak vhání do podzemí obrovské množství vody s pískem a příměsí 
chemikálií, které umožňují, aby písek lehce klouzal a dal se zatlačit do puklin. Voda se částečně odčerpává, 
písek zůstane a brání uzavření pórů, metan se jímá, suší, čistí a využívá se stejně jako konvenční zemní plyn. 
Zpráva Sněmovny reprezentantů USA z loňského roku vyčíslila množství frakčních kapalin hnaných do vrtů na 
tři miliardy litrů. Šlo o dva a půl tisíce různých frakčních směsí, které obsahovaly na 750 chemikálií. Byly mezi 
nimi inhibitory koroze, nemrznoucí směsi, želírující látky, přísady pro vrtání, zahušťovadla či gelové koncentráty. 
Některé z těchto látek jsou velmi toxické, jako například benzen nebo olovo.  
 
Foto popis| Pro jeden vrt je třeba až tří hektarů plochy. Těžební věž má výšku 50 metrů a její životnost je čtyři až 
šest let.  
Foto autor| Foto: Profimedia  
 
Foto popis| Ložiska břidlicového plynu v Česku  
Foto autor| Foto: ČTK  
 
Foto popis| Odpůrci těžby mají jasno - voda je důležitější než plyn.  
Foto popis| Těžba břidlicového plynu může nabídnout práci českým dělníkům.  
Foto popis| Plyn se těží metodou takzvaného hydraulického štěpení - do vrtu se vhání směs vody, písku a 
chemikálií.  
Foto popis| Ložiska břidlicového plynu ve světě  
Foto autor| Foto: ČTK  
  
 
_ 
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Co je císa řovo, dejme císa ři 
19.4.2012    Lidové noviny    str. 04    Domov_ 

    VÁCLAV DRCHAL_         

Senát o kandidatuře Zdeňka Koudelky na ústavního soudce rozhodne za týden.  
Přijít chce i prezident Klaus.  
 
PRAHA Šance Zdeňka Koudelky, druhého prezidentova kandidáta na uprázdněné místo ústavního soudce, 
rapidně vzrostly. Senátní výbor pro lidská práva včera doporučil Koudelkovu nominaci pěti hlasy ze šesti 
možných. Postavil se tím proti názoru ústavně-právního výboru, který před 14 dny aspirace náměstka ředitele 
Justiční akademie a někdejšího poslance za ČSSD odmítl. Historicky přitom platí, že Senát ještě nikdy 
neschválil kandidáta, kterého nedoporučil ani jeden výbor.  
Oproti bouřlivému dění na ústavněprávním výboru přinesl včerejšek ještě jeden rozdíl. Zhruba čtyřicetiminutové 
jednání probíhalo v krotké, ospalé atmosféře, na Koudelku nikdo neútočil, a mohl tak na pouhé čtyři položené 
otázky s rozmyslem a v klidu odpovídat.  
Co je psáno, to je dáno Koudelka pochválil dosavadní Ústavní soud za to, že „donutil soudce používat ústavu v 
praxi“, a postavil se na stranu těch, kteří tvrdí, že „výklad práva nemá být formalistický“. Pak přišla kritika, která 
senátory musela potěšit. To, když Koudelka Ústavní soud peskoval za jeho aktivismus (třeba zrušení 
předčasných voleb v září 2009), se kterým zasahoval do politiky. „Co je císařovo, dejme císaři, co je boží, dejme 
Bohu,“ citoval Ježíše.  
 Vzápětí si Koudelka odskočil do historie ještě hlouběji. Představil Zákon 12 desek (nejstarší kodifikace 
římského práva) coby zdroj svého názoru, že než hledat nejistého „ducha ústavy“, je důležitější přesně vycházet 
z jejího psaného textu: „Co je psáno, to je dáno.“  
 Na závěr senátorům řekl, že by bylo chybou nekriticky zbožňovat Ústavní soud a věřit, že právníci jsou 
ti, kdo rozhodnou souboj mezi dobrem a zlem: „Na každém nádraží a každé škole je napsáno, kolik železničářů 
a učitelů zahynulo za druhé světové války. Sjezdil jsem sice mnoho soudů, ale takovou desku jsem našel na 
jediném – na Vrchním soudě v Praze.“ Konkrétně se nevyjádřím Pak přišla první otázka. Místopředseda výboru 
Jiří Oberfalzer  se kandidáta ptal, jaký vidí u Ústavního soudu prostor pro rušení ústavních zákonů přijatých 
parlamentem. Koudelka hovořil ze široka, nakonec ale již zmíněné zrušení voleb Ústavním soudem označil „za 
vybočení mimo ústavu“.  
 Naopak odpovědi na otázku senátora KSČM Václava Homolky – jak by hlasoval v květnu 2008, když 
Ústavní soud těsně odmítl zrušit zdravotnické regulační poplatky – se vyhnul. Zhruba sedm minut mluvil o všem 
možném (třeba o tom, že Ústavní soud už v minulosti změnil názor), pak Homolkovi oznámil, že „by se k této 
věci nechtěl konkrétně vyjadřovat“.  
 Stejně nekonfliktně odezněly i poslední dva dotazy. Pak proběhlo tajné hlasování, ve kterém Koudelka 
dostal od šesti přítomných členů výboru pět pozitivních hlasů. Plénum senátu bude o Koudelkově kandidatuře 
rozhodovat už příští středu či čtvrtek. Přijít do horní komory plánuje i Václav Klaus.  
 
_ 
 

Beseda k pr ůzkumu b řidlicového plynu již dnes! 
16.4.2012    prvnizpravy.cz    str. 00    z region ů_ 

    _         

V pondělí 16. dubna od 18 hodin v sále České pojišťovny proběhne první veřejná beseda na Berounsku k 
průzkumu břidlicového plynu. 
 
Akci iniciuje petiční výbor STOP HF – Český kras ve spolupráci s Městským úřadem Beroun. Uvedla to mluvčí 
berounské radnice Pavla Švédová. 
 
Podle jejích slov se besedy se zúčastní odborníci, kteří již na stejné téma diskutovali se starosty dotčených obcí, 
Doc. RNDr. Oldřich Fatka, Jiří Malík z Koalice STOP HF, který představí celou kauzu a seznámí přítomné s 
novinkami. Přítomen bude senátor Ji ří Oberfalzer , který vyjádřil podporu petici STOF HF Český kras a přislíbil 
pomoc, či starostka Berouna Šárka Endrlová, jež iniciovala už dvě setkání starostů obcí, které byly začleněny 
do průzkumného území Berounka. Pozvání obdrželi i všichni starostové dotčených obcí. 
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„Ještě není vyhráno. Dál pokračuje petiční akce, dál sbíráme podpisy, dál pokračuje náš nesouhlas s 
průzkumem,“ uvedla Endrlová. 
 
Ta připomněla, že starostka Endrlová se v pondělí 16. dubna dopoledne navíc zúčastní ještě on-line rozhovoru 
Berounského deníku. Tématem opět bude nesouhlas obcí s průzkumem. Na besedě budou rovněž k dispozici 
petiční archy, které bude možné na místě podepsat. 
 
(RoR, foto: arch.) 
 
 
URL| http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-regionu/beseda-k-pruzkumu-bridlicoveho-plynu-jiz-dnes/ 
 
_ 
 

Beseda k pr ůzkumu b řidlicového plynu již dnes! 
16.4.2012    stredoceskenovinky.cz    str. 00    z region ů_ 

    _         

V pondělí 16. dubna od 18 hodin v sále České pojišťovny proběhne první veřejná beseda na Berounsku k 
průzkumu břidlicového plynu. 
 
Akci iniciuje petiční výbor STOP HF – Český kras ve spolupráci s Městským úřadem Beroun. Uvedla to mluvčí 
berounské radnice Pavla Švédová. 
 
Podle jejích slov se besedy se zúčastní odborníci, kteří již na stejné téma diskutovali se starosty dotčených obcí, 
Doc. RNDr. Oldřich Fatka, Jiří Malík z Koalice STOP HF, který představí celou kauzu a seznámí přítomné s 
novinkami. Přítomen bude senátor Ji ří Oberfalzer , který vyjádřil podporu petici STOF HF Český kras a přislíbil 
pomoc, či starostka Berouna Šárka Endrlová, jež iniciovala už dvě setkání starostů obcí, které byly začleněny 
do průzkumného území Berounka. Pozvání obdrželi i všichni starostové dotčených obcí. 
 
„Ještě není vyhráno. Dál pokračuje petiční akce, dál sbíráme podpisy, dál pokračuje náš nesouhlas s 
průzkumem,“ uvedla Endrlová. 
 
Ta připomněla, že starostka Endrlová se v pondělí 16. dubna dopoledne navíc zúčastní ještě on-line rozhovoru 
Berounského deníku. Tématem opět bude nesouhlas obcí s průzkumem. Na besedě budou rovněž k dispozici 
petiční archy, které bude možné na místě podepsat. 
 
(RoR, foto: arch.) 
 
 
URL| http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy/z-regionu/beseda-k-pruzkumu-bridlicoveho-plynu-jiz-dnes/ 
 
_ 
 

Je to tu: Klausovci a euroskeptici jednali o spole čné stran ě. Prezident to 
věděl 

15.4.2012    euportal.cz    str. 00    Politika_ 
    Lukáš Petřík_         

V médiích se často spekulovalo, zda Václav Klaus po skončení své prezidentské funkce založí stranu. Klaus 
toto popřel, nicméně podle informací ParlamentníchListů.cz se ve čtvrtek v Praze sešli předáci 
mimoparlamentních euroskeptických a konzervativních stran, aby se dohodli na spolupráci a integraci ve 
volbách. 
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 V médiích se často spekulovalo, zda Václav Klaus po skončení své prezidentské funkce založí stranu. 
Klaus toto popřel, nicméně podle informací ParlamentníchListů.cz se ve čtvrtek v Praze sešli předáci 
mimoparlamentních euroskeptických a konzervativních stran, aby se dohodli na spolupráci a integraci ve 
volbách. 
 
 Setkání iniciovala Klausovi blízká konzervativní Akce D.O.S.T. se svým předsedou Michalem Semínem. 
Podle informací redakce na jednání o vytvoření společného volebního bloku, ale i spolupráci při prosazování 
tradičních myšlenek ve veřejném prostoru, dorazila šéfka Suverenity Jana Bobošíková, hnutí Jihočechů 2012 
zastupoval poslanec a bývalý člen ODS Michal Doktor, dále zde byli například předseda Konzervativní strany 
Martin Rejman a místopředseda Práva a spravedlnosti Kryštof Kindler. 
 
 Byli zde ale i významní signatáři Akce D.O.S.T. a zástupci dalších konzervativních občanských sdružení 
a iniciativ. 
 
 Prezident vyjádřil sympatie a dorazil i Jakl 
 
 Na sraz euroskeptiků dorazil podle informací redakce tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl, který 
zde prý hovořil o tom, že tyto subjekty mohou spolupracovat jak ve volbách, tak i při šíření idejí ve veřejném 
prostoru. „Michal Semín, který celou akci moderoval, na úvod řekl, že prezident Václav Klaus o setkání ví a že 
mu vyjádřil své sympatie,“ řekl ParlamentnímListům.cz účastník jednání. 
 
 Semín zde informoval, že před nakonec neuskutečněnými předčasnými volbami, které se měly konat na 
podzim 2009, měl vzniknout subjekt Euroskeptická aliance, který by kandidoval a kde by byly zastoupeny Strana 
svobodných občanů, Právo a spravedlnost a Nezávislí demokraté Vladimíra Železného, ale nakonec to 
ztroskotalo na nevůli Strany svobodných občanů Petra Macha. Mach nedorazil ani tentokrát, tak se iniciativy 
sjednotit euroskeptické a Klausovi ideově blízké subjekty chopila šéfka Suverenity Jana Bobošíková. 
 
 Bobošíková a Dobeš 
 
 Bobošíková se podle informací ve stejný den sešla s Klausovi blízkým exministrem školství Josefem 
Dobešem, který vystoupil z Věcí veřejných. Ten měl na setkání také původně dorazit, ale nakonec se omluvil. 
Podobně se ze setkání omluvil i senátor Petr Pakosta, na němž se zúčastněné subjekty shodly, že ho budou 
podporovat v senátních volbách. 
 
 „Zúčastněné strany vyjádřily vůli jednat o spolupráci nejprve v senátních a krajských volbách při 
vytváření kandidátek či podpoře společných kandidátů do Senátu. Rovněž se hovořilo o možnosti vytvořit jeden 
subjekt s jedním IČO, který by kandidoval do sněmovních voleb. Hodně iniciativní byla Bobošíková, která 
uvedla, že její strana Suverenita má již vytvořenou celostátní strukturu, má slušnou členskou základnu a ve 
volbách získala 3,7 procenta a že nabízí možnost kandidovat ostatním za Suverenitu. Řekla ale, že pokud se 
objeví silnější subjekt, který byl mohl euroskeptiky sjednotit, ať převezme iniciativu ten,“ doplnil zdroj redakce. 
 
   
 
   Psali jsme: 
 
    Sjednotí Klausovy konzervativce Mach, Bobošíková, nebo Semín? ptá se Česká 
pozice 
 
    Bobošíková bude v čele státu „železná lady“ jako Thatcherová  
 
    Odporný Němec honil poslankyni kolem stolu, šokoval senátor na srazu 
nepřátel EU 
 
    Klausovský D.O.S.T.: Kníže není český ministr 
 
    Klausovec Semín: Havel nás vedl na cestu do otroctví 
 
    Havel byl snad laskavý člověk. Šéf klausovské Akce D.O.S.T promluvil 
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    Boj se, Kalousku. Povstal ti protivník, píše prohradní web 
 
    Bobošíková: Kvůli Klausově straně Suverenitu nerozpustím 
 
 Akce D.O.S.T. 
 
 Akce D.O.S.T. je široké pravicové hnutí, s nímž ad hoc spolupracují rozličné pravicové proudy od 
integrálních katolíků typu Michala Semína a Práva a spravedlnosti, libertariánů ze Strany svobodných občanů 
Petra Macha, Mladých křesťanských demokratů, Konzervativní strany, monarchistické Koruny české, či 
neokonzervatismu blízkého Občanského institutu Nečasova poradce Romana Jocha a Suverenity Jany 
Bobošíkové. 
 
 Sdružení též při různých akcích podporují někteří zákonodárci liberálně-konzervativní ODS, jako 
například Ivo Strejček, Hynek Fajmon, Jaroslav Kubera, či Ji ří Oberfalzer , stejně jako senátor Petr Pakosta. 
Manifest podepsala i prezidentova exkandidátka na ombudsmana Eva Dundáčková, šéfka sekretariátu 
předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové Alena Páralová, či exposlanci ODS Petr Pleva, Juraj 
Raninec, Zdeněk Prosek a exsenátor Karel Tejnora. D.O.S.T. má i sympatie Hradu, především Petra Hájka a 
prezidentova tajemníka Ladislava Jakla. Na manifestaci proti Lisabonské smlouvě před Hradem vystoupil i sám 
prezident Václav Klaus. 
 
   
 
   Psali jsme: 
 
    Lidi se vládou nenechají věčně dojit jako krávy, vzkazuje Jakl z Hradu 
 
    Jakl: Přijde den, kdy Klaus podpoří vystoupení z EU 
 
    Hájek na přednášce šokoval: O prezidentovi mají rozhodovat Bakala a spol. 
 
    Bátoru v čele Akce D.O.S.T. nahradí Klausovi blízký Semín 
 
    Hájek umetá cestu Klausově nové straně, říká ke "gay kauze" americký novinář 
 
    Na Hradě je patrný vliv katolíků 
 
   www.parlamentnilisty.cz 
 
 
URL| http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/8984-je-to-tu-klausovci-a-euroskeptici-jednali-o-spolecne-strane-
prezident-to-vedel.aspx 
 
_ 
 

Je to tu: Klausovci jednali o spole čné stran ě. Prezident to v ěděl 
13.4.2012    parlamentnilisty.cz    str. 00    Posl anecká sn ěmovna_ 

    Lukáš Petřík_         

V médiích se často spekulovalo, zda Václav Klaus po skončení své prezidentské funkce založí stranu. Klaus 
toto popřel, nicméně podle informací ParlamentníchListů.cz se ve čtvrtek v Praze sešli předáci 
mimoparlamentních euroskeptických a konzervativních stran, aby se dohodli na spolupráci a integraci ve 
volbách. 
 
 Setkání iniciovala Klausovi blízká konzervativní Akce D.O.S.T. se svým předsedou Michalem Semínem. 
Podle informací redakce na jednání o vytvoření společného volebního bloku, ale i spolupráci při prosazování 
tradičních myšlenek ve veřejném prostoru, dorazila šéfka Suverenity Jana Bobošíková, hnutí Jihočechů 2012 
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zastupoval poslanec a bývalý člen ODS Michal Doktor, dále zde byli například předseda Konzervativní strany 
Martin Rejman a místopředseda Práva a spravedlnosti Kryštof Kindler. 
 
 Byli zde ale i významní signatáři Akce D.O.S.T. a zástupci dalších konzervativních občanských sdružení 
a iniciativ. 
 
 Prezident vyjádřil sympatie a dorazil i Jakl 
 
 Na sraz euroskeptiků dorazil podle informací redakce tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl, který 
zde prý hovořil o tom, že tyto subjekty mohou spolupracovat jak ve volbách, tak i při šíření idejí ve veřejném 
prostoru. “Michal Semín, který celou akci moderoval, na úvod řekl, že prezident Václav Klaus o setkání ví a že 
mu vyjádřil své sympatie,“ řekl ParlamentnímListům.cz účastník jednání. 
 
 Semín zde informoval, že před nakonec neuskutečněnými předčasnými volbami, které se měly konat na 
podzim 2009, měl vzniknout subjekt Euroskeptická aliance, který by kandidoval a kde by byly zastoupeny Strana 
svobodných občanů, Právo a spravedlnost a Nezávislí demokraté Vladimíra Železného, ale nakonec to 
ztroskotalo na nevůli Strany svobodných občanů Petra Macha. Mach nedorazil ani tentokrát, tak se iniciativy 
sjednotit euroskeptické a Klausovi ideově blízké subjekty chopila šéfka Suverenity Jana Bobošíková. 
 
 Bobošíková a Dobeš 
 
 Bobošíková se podle informací ve stejný den sešla s Klausovi blízkým exministrem školství Josefem 
Dobešem, který vystoupil z Věcí veřejných. Ten měl na setkání také původně dorazit, ale nakonec se omluvil. 
Podobně se ze setkání omluvil i senátor Petr Pakosta, na němž se zúčastněné subjekty shodly, že ho budou 
podporovat v senátních volbách. 
 
 “Zúčastněné strany vyjádřily vůli jednat o spolupráci nejprve v senátních a krajských volbách při 
vytváření kandidátek či podpoře společných kandidátů do Senátu. Rovněž se hovořilo o možnosti vytvořit jeden 
subjekt s jedním IČO, který by kandidoval do sněmovních voleb. Hodně iniciativní byla Bobošíková, která 
uvedla, že její strana Suverenita má již vytvořenou celostátní strukturu, má slušnou členskou základnu a ve 
volbách získala 3,7 procenta a že nabízí možnost kandidovat ostatním za Suverenitu. Řekla ale, že pokud se 
objeví silnější subjekt, který byl mohl euroskeptiky sjednotit, ať převezme iniciativu ten,“ doplnil zdroj redakce. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" 
articles="223573,219714,219150,218504,217233,208874,227758,225507" / 
 
 Akce D.O.S.T. 
 
 Akce D.O.S.T. je široké pravicové hnutí, s nímž ad hoc spolupracují rozličné pravicové proudy od 
integrálních katolíků typu Michala Semína a Práva a spravedlnosti, libertariánů ze Strany svobodných občanů 
Petra Macha, Mladých křesťanských demokratů, Konzervativní strany, monarchistické Koruny české, či 
neokonzervatismu blízkého Občanského institutu Nečasova poradce Romana Jocha a Suverenity Jany 
Bobošíkové. 
 
 Sdružení též při různých akcích podporují někteří zákonodárci liberálně-konzervativní ODS, jako 
například Ivo Strejček, Hynek Fajmon, Jaroslav Kubera, či Ji ří Oberfalzer , stejně jako senátor Petr Pakosta. 
Manifest podepsala i prezidentova exkandidátka na ombudsmana Eva Dundáčková, šéfka sekretariátu 
předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové Alena Páralová, či exposlanci ODS Petr Pleva, Juraj 
Raninec, Zdeněk Prosek a exsenátor Karel Tejnora. D.O.S.T. má i sympatie Hradu, především Petra Hájka a 
prezidentova tajemníka Ladislava Jakla. Na manifestaci proti Lisabonské smlouvě před Hradem vystoupil i sám 
prezident Václav Klaus. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" articles="226444,226230,216471,218759,205126,166549" / 
 
 Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na 
našem serveru ZDE. 
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