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Plné znění zpráv
Je to tu: Klausovci jednali o společné straně. Prezident to věděl
13.4.2012

parlamentnilisty.cz str. 00
Lukáš Petřík_

Zprávy_

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.
relatedarticles
title="Psali
articles="223573,219714,219150,218504,217233,208874,227758,225507" /

jsme:"

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.
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Sdružení též při různých akcích podporují někteří zákonodárci liberálně-konzervativní ODS, jako
například Ivo Strejček, Hynek Fajmon, Jaroslav Kubera, či Jiří 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.

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1404&clanek=229189
_

2. studentská beseda k břidlicovému plynu
13.4.2012

prvnizpravy.cz
_

str. 00

z regionů_

Druhá ze studentských besed na téma vyhledávací průzkum na břidlicový plyn se uskuteční v pátek 13. dubna.
Studentská beseda proběhne v pátek 13. dubna od 9 hodin v Obchodní akademii Beroun a kromě starostky
Šárky Endrlové přijde se studenty besedovat i Doc. RNDr. Jiří Frýda, Dr. Středočeským novinkám to sděila
tisková mluvčí berounské radnice Pavla Švédová.
Ta připomněla, že veřejná debata o průzkumu na břidlicový plyn i o jeho dopadech na životní prostředí či zdraví
lidí se koná v pondělí 16. dubna od 18 hodin v sále České pojišťovny. "Akci iniciuje petiční výbor STOP HF –
Český kras ve spolupráci s Městským úřadem Beroun. Besedy se zúčastní odborníci, kteří již na stejné téma
diskutovali se starosty dotčených obcí, například Doc. RNDr. Oldřich Fatka, Jiří Malík z Koalice STOP HF, který
představí celou kauzu a seznámí přítomné s novinkami. Přítomen bude senátor Jiří Oberfalzer či starostka
Berouna Šárka Endrlová. Na besedě budou rovněž k dispozici petiční archy, které bude možné na místě
podepsat," doplnila mluvčí Švédová.
Zároveň poznamenala, že Iniciátoři petice STOP HF Český kras chtějí zjistit, kolik lidí dosud podepsalo petice
proti průzkumu. Vyzvali proto všechna kontaktní místa, obecní úřady, instituce, podnikatele i jednoltivce, aby do
pátku 13. dubna buď odevzdali dosud vyplněné archy na podatelnu MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, nebo
zaslali na e-mail tm@muberoun.cz počet dosud získaných podpisů.
"I po tomto mezisoučtu ale BUDE PODPISOVÁ AKCE DÁL POKRAČOVAT minimálně do konce dubna. Pak je
třeba vyplněné originální archy odevzdat do podatelny MěÚ Beroun, případně zástupkyni petičního výboru paní
Bergerové, Pod Ptačí skálou 14, 26601 Beroun," zdůraznila.
(RoR, foto: RoR)

URL| http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-regionu/2--studentska-beseda-k-bridlicovemu-plynu/
_
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2. studentská beseda k břidlicovému plynu
13.4.2012

stredoceskenovinky.cz
_

str. 00

z regionů_

Druhá ze studentských besed na téma vyhledávací průzkum na břidlicový plyn se uskuteční v pátek 13. dubna.
Studentská beseda proběhne v pátek 13. dubna od 9 hodin v Obchodní akademii Beroun a kromě starostky
Šárky Endrlové přijde se studenty besedovat i Doc. RNDr. Jiří Frýda, Dr. Středočeským novinkám to sděila
tisková mluvčí berounské radnice Pavla Švédová.
Ta připomněla, že veřejná debata o průzkumu na břidlicový plyn i o jeho dopadech na životní prostředí či zdraví
lidí se koná v pondělí 16. dubna od 18 hodin v sále České pojišťovny. "Akci iniciuje petiční výbor STOP HF –
Český kras ve spolupráci s Městským úřadem Beroun. Besedy se zúčastní odborníci, kteří již na stejné téma
diskutovali se starosty dotčených obcí, například Doc. RNDr. Oldřich Fatka, Jiří Malík z Koalice STOP HF, který
představí celou kauzu a seznámí přítomné s novinkami. Přítomen bude senátor Jiří Oberfalzer či starostka
Berouna Šárka Endrlová. Na besedě budou rovněž k dispozici petiční archy, které bude možné na místě
podepsat," doplnila mluvčí Švédová.
Zároveň poznamenala, že Iniciátoři petice STOP HF Český kras chtějí zjistit, kolik lidí dosud podepsalo petice
proti průzkumu. Vyzvali proto všechna kontaktní místa, obecní úřady, instituce, podnikatele i jednoltivce, aby do
pátku 13. dubna buď odevzdali dosud vyplněné archy na podatelnu MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, nebo
zaslali na e-mail tm@muberoun.cz počet dosud získaných podpisů.
"I po tomto mezisoučtu ale BUDE PODPISOVÁ AKCE DÁL POKRAČOVAT minimálně do konce dubna. Pak je
třeba vyplněné originální archy odevzdat do podatelny MěÚ Beroun, případně zástupkyni petičního výboru paní
Bergerové, Pod Ptačí skálou 14, 26601 Beroun," zdůraznila.
(RoR, foto: RoR)

URL| http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy/z-regionu/2--studentska-beseda-k-bridlicovemu-plynu/
_

Ložiska břidlicového plynu se v ČR zatím prozkoumávat nebudou
11.4.2012

euractiv.cz

str. 00

Euractiv.cz / Sekce / Energetika_
_

I když na konci minulého roku udělil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa povolení pro průzkumné vrty
kvůli potvrzení potenciálních ložisek břidlicového plynu na území v ČR, nyní na nátlak obcí a zájmových skupin
průzkumné aktivity pravděpodobně zakáže. Proti průzkumu a potenciální těžbě se staví především Podkrkonoší
a Berounsko.
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa včera (10. dubna) oznámil, že zruší povolení pro průzkum ložisek
břidlicového plynu na Náchodsku a Trutnovsku. V tomto regionu během posledního měsíce protestovali zástupci
desítek obcí a měst (EurActiv 2.4.2012).
O povolení pro průzkumné aktivity požádala v Podkrkonoší již minulý rok společnost BasGas Energia Czech,
dceřiná společnost firmy Hutton Energy. Královéhradecká pobočka ministerstva životního prostředí vydala
povolení na konci roku. Proti potenciální těžbě nekonvenčního plynu se ihned objevila řada námitek
Ani podle ministra nebylo rozhodnutí úřadu v souladu se správním řádem. Dotčené obce například nedostaly
odpovídající informace ani prostor, aby se mohly vyjádřit, uvedl Chalupa.
Do konce týdne
Novinářům sdělil, že do konce tohoto týdne by měl jeho úřad vypracovat ke kontroverzní otázce ložisek
břidlicového plynu své stanovisko. „V okamžiku, kdy dostanu doporučení rozkladové komise, původní
rozhodnutí zruším a nařídím nové projednání,“ prohlásil a dodal, že důvody ke zrušení původního souhlasu
převažují.
Plné znění zpráv
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„Jedná se například o pochybení z hlediska správního řádu či zhodnocení jednotlivých argumentů nebo
chybějící dostatečné zhodnocení veřejného zájmu, který v této věci musí být posuzován,“ řekl ministr. Hlavní
důraz by podle něj měl být kladen na ochranu krajiny a zdrojů pitné vody.
„Máme z toho celkem dobrý pocit, pan ministr nám slíbil, že to celé dáme na začátek a uvidíme, co bude dál,“
řekla starostka Adršpachu na Náchodsku Dana Cahová. „Máme skály, které můžeme prezentovat ve světě, my
chceme přírodu a ne vrty,“ dodala.
Téma břidlicového plynu je v současné evropské debatě živé a začíná se o něm diskutovat také v České
republice.
Senátoři proti
Náchodský bezpartijní senátor Petr Pakosta se například chystá navrhnout zákon, který by na území ČR zrušil
používání metody hydraulického štěpení při potenciální budoucí těžbě plynu z břidlic. Zároveň také on odmítl
myšlenku, že by se v okolí Náchodska a Trutnovska prováděl průzkum, který by potvrdil odhady těžařských
společností, že se v Podkrkonoší nachází ložiska plynu.
K této iniciativě se pravděpodobně připojí i berounský senátor Jiří Oberfalzer (ODS). Také Berounsko totiž patří
mezi oblasti, kde se v poslední době o těžbě břidlicového plynu vášnivě debatuje. I zde požádala společnost
BasGas a také firma Busgus o povolení k provádění průzkumných vrtů. O břidlicovém plynu se diskutuje i v
rámci Evropy. Nekonvenční zdroje zemního plynu jsou na jedné straně chápány jako vítaná možnost snížit
závislost na dodávkách ruského plynu do Evropy. Z hlediska ochrany životního prostředí jde však o
problematickou otázku (EurActiv 5.10.2011).

URL| http://www.euractiv.cz//clanek/loziska-bridlicoveho-plynu-se-v-cr-zatim-prozkoumavat-nebudou-009804
_

Kromě Holanďanů mohou udávat cizince už i Belgičané
11.4.2012

parlamentnilisty.cz str. 00
Libor Rouček_

Články politiků_

Belgická krajně pravicová strana Vlaams Belang spustila své nové internetové stránky, jež vyzývají občany k
udávání ilegálních přistěhovalců.
Vedle
toho je také možné do internetového formuláře uvést jména těch, o nichž je
uživatel přesvědčen, že zneužívají sociální systém země.
Poslanci
Evropského parlamentu před měsícem razantně odsoudili podobnou iniciativu, jež
vzešla z pera nizozemské krajně pravicové strany Geerta Wilderse - Strany pro
svobodu PVV. Tato iniciativa obdobně nabádala občany Nizozemska, aby
prostřednictvím webových stránek upozorňovali na špatné chování pracovníků ze
zemí střední a východní Evropy. Členové delegace ODS toto odmítavé usnesení
Evropského parlamentu nepodpořili.
Místopředseda frakce S&D Libor
Rouček již dříve uvedl, že ODS tímto krokem opětovně dala
najevo, že základní evropské hodnoty lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a
volného pohybu osob jsou jim cizí. „Nesnášenlivost
k druhým, jež je založena na jejich původu je stejně ubohá jako rasismus. To by
si měli ve světle podobných akcí uvědomit i tito sympatizanti s xenofobními
předsudky vůči přistěhovalcům a muslimům. Nelze například nevzpomenout na
podzim 2009, kdy Wilderse pozval k vystoupení v Parlamentu ČR senátor za ODS
Jiří Oberfalzer,“ dodal Libor Rouček.
Brusel, 11.března 2012

Plné znění zpráv
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URL| http://www.parlamentnilisty.cz/profily/clanek.aspx?id=11579
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Rouček: Nesnášenlivost kvůli národnosti je stejně ubohá jako rasismus
11.4.2012

parlamentnilisty.cz str. 00
cssd.cz_

Politici voličům_

Kromě Holanďanů mohou udávat cizince už i Belgičané.
Belgická krajně pravicová strana Vlaams Belang spustila své nové internetové stránky, jež vyzývají
občany k udávání ilegálních přistěhovalců. Vedle toho je také možné do internetového formuláře uvést jména
těch, o nichž je uživatel přesvědčen, že zneužívají sociální systém země.
Poslanci Evropského parlamentu před měsícem razantně odsoudili podobnou iniciativu, jež vzešla z
pera nizozemské krajně pravicové strany Geerta Wilderse - Strany pro svobodu PVV. Tato iniciativa obdobně
nabádala občany Nizozemska, aby prostřednictvím webových stránek upozorňovali na špatné chování
pracovníků ze zemí střední a východní Evropy. Členové delegace ODS toto odmítavé usnesení Evropského
parlamentu nepodpořili.
Místopředseda frakce S&D Libor Rouček již dříve uvedl, že ODS tímto krokem opětovně dala najevo, že
základní evropské hodnoty lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a volného pohybu osob jsou jim cizí.
“Nesnášenlivost k druhým, jež je založena na jejich původu je stejně ubohá jako rasismus. To by si měli ve
světle podobných akcí uvědomit i tito sympatizanti s xenofobními předsudky vůči přistěhovalcům a muslimům.
Nelze například nevzpomenout na podzim 2009, kdy Wilderse pozval k vystoupení v Parlamentu ČR senátor za
ODS Jiří Oberfalzer,“ dodal Libor Rouček.
relatedarticles title="Psali jsme:" tag="extremismus" count="5" /
Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na
našem serveru ZDE.
profiles title="Profily na ParlamentniListy.cz:" ids="3347" /

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1338&clanek=228995
_

Beroun: Boj proti břidlicovém plynu!
11.4.2012

prvnizpravy.cz
_

str. 00

z regionů_

První veřejná beseda na Berounsku na téma zamýšlený průzkum na břidlicový plyn proběhne v pondělí 16.
dubna.
Od 18 hodin v sále České pojišťovny se účastníci dozví o jeho dopadech na životní prostředí či zdraví lidí. Akci
iniciuje petiční výbor STOP HF – Český kras ve spolupráci s Městským úřadem Beroun. Středočeským
novinkám to sdělila mluvčí berounské radnice Pavla Švédová.
Jak prozradila, besedy se zúčastní odborníci, kteří již na stejné téma diskutovali se starosty dotčených obcí, Jiří
Malík z Koalice STOP HF, který představí celou kauzu a seznámí přítomné s novinkami. Přítomen bude senátor
Jiří Oberfalzer, který vyjádřil podporu petici STOF HF Český kras a přislíbil pomoc, či starostka Berouna Šárka
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Endrlová. Ta 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, která se v pondělí 16. dubna dopoledne navíc zúčastní ještě on-line rozhovoru
Berounského deníku. Tématem opět bude nesouhlas obcí s průzkumem. „Lidé mohou zasílat své dotazy do
Berounského deníku. Zodpovíme je prostřednictvím on-line rozhovoru, nebo během podvečerní debaty,“ dodala
Endrlová.
Na besedě budou rovněž k dispozici petiční archy, které bude možné na místě podepsat. "Na více než dvaceti
místech v Berouně a okolních obcích se podepisují petice proti průzkumu na břidlicový plyn. Petiční výbor STOP
HF Český kras chce koncem tohoto týdne udělat mezisoučet dosud nasbíraných podpisů," připomněla mluvčí.
„Vyzýváme proto všechny, kdo podpisy pod petice sbírají, ať už jednotlivce, instituce, úřady, školy či soukromé
firmy, aby nám odevzdali dosud podepsané archy. A to do pátku 13. dubna do 14:00 na podatelnu MěÚ v
Berouně,“ uvedla zástupkyně petičního výboru Marcela Bergerová.
Podle jejích slov je cílem zjistit, kolik podpisů se dosud na Berounsku podařilo nashromáždit. Bergerová
současně upozornila, že tím podpisová akce nekončí. Lidé mohou dál přidávat své podpisy pod petice, a to
minimálně až do konce dubna.
Jak připomněla mluvčí Švédová, petice se podepisují dvě: STOP HF Český kras, která nesouhlasí se záměrem
firmy Basgas Energia Czech, s.r.o. provést průzkum možného výskytu kapalných a plynných uhlovodíků v
průzkumném území Berounka v okrese Beroun.
"Druhá petice, pod kterou se sbírají rovněž podpisy, je STOP HF, která požaduje aby byla výše jmenovaná
metoda průzkumu postavena zcela mimo zákon na území celé České republiky. V případě druhé petice je již
nasbíráno kolem 9000 podpisů," dodala mluvčí radnice.
„Ideální by bylo, pokud by lidé podepisovali obě petice najednou a na každé bylo kolem deseti tisíc podpisů,“
doplnila Bergerová. Pak se totiž peticemi musí zabývat senátní petiční výbor a následně je projednat na svém
veřejném zasedání vláda.
(RoR, foto: RoR)

URL| http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-regionu/beroun-boj-proti-bridlicovem-plynu/
_

Beroun: Boj proti břidlicovém plynu!
11.4.2012

stredoceskenovinky.cz
_

str. 00

z regionů_

První veřejná beseda na Berounsku na téma zamýšlený průzkum na břidlicový plyn proběhne v pondělí 16.
dubna.
Od 18 hodin v sále České pojišťovny se účastníci dozví o jeho dopadech na životní prostředí či zdraví lidí. Akci
iniciuje petiční výbor STOP HF – Český kras ve spolupráci s Městským úřadem Beroun. Středočeským
novinkám to sdělila mluvčí berounské radnice Pavla Švédová.
Jak prozradila, besedy se zúčastní odborníci, kteří již na stejné téma diskutovali se starosty dotčených obcí, Jiří
Malík z Koalice STOP HF, který představí celou kauzu a seznámí přítomné s novinkami. Přítomen bude senátor
Jiří Oberfalzer, který vyjádřil podporu petici STOF HF Český kras a přislíbil pomoc, či starostka Berouna Šárka
Endrlová. Ta 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, která se v pondělí 16. dubna dopoledne navíc zúčastní ještě on-line rozhovoru
Berounského deníku. Tématem opět bude nesouhlas obcí s průzkumem. „Lidé mohou zasílat své dotazy do
Berounského deníku. Zodpovíme je prostřednictvím on-line rozhovoru, nebo během podvečerní debaty,“ dodala
Endrlová.
Na besedě budou rovněž k dispozici petiční archy, které bude možné na místě podepsat. "Na více než dvaceti
místech v Berouně a okolních obcích se podepisují petice proti průzkumu na břidlicový plyn. Petiční výbor STOP
HF Český kras chce koncem tohoto týdne udělat mezisoučet dosud nasbíraných podpisů," připomněla mluvčí.
„Vyzýváme proto všechny, kdo podpisy pod petice sbírají, ať už jednotlivce, instituce, úřady, školy či soukromé
firmy, aby nám odevzdali dosud podepsané archy. A to do pátku 13. dubna do 14:00 na podatelnu MěÚ v
Berouně,“ uvedla zástupkyně petičního výboru Marcela Bergerová.
Podle jejích slov je cílem zjistit, kolik podpisů se dosud na Berounsku podařilo nashromáždit. Bergerová
současně upozornila, že tím podpisová akce nekončí. Lidé mohou dál přidávat své podpisy pod petice, a to
minimálně až do konce dubna.
Jak připomněla mluvčí Švédová, petice se podepisují dvě: STOP HF Český kras, která nesouhlasí se záměrem
firmy Basgas Energia Czech, s.r.o. provést průzkum možného výskytu kapalných a plynných uhlovodíků v
průzkumném území Berounka v okrese Beroun.
"Druhá petice, pod kterou se sbírají rovněž podpisy, je STOP HF, která požaduje aby byla výše jmenovaná
metoda průzkumu postavena zcela mimo zákon na území celé České republiky. V případě druhé petice je již
nasbíráno kolem 9000 podpisů," dodala mluvčí radnice.
„Ideální by bylo, pokud by lidé podepisovali obě petice najednou a na každé bylo kolem deseti tisíc podpisů,“
doplnila Bergerová. Pak se totiž peticemi musí zabývat senátní petiční výbor a následně je projednat na svém
veřejném zasedání vláda.
(RoR, foto: RoR)

URL| http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy/z-regionu/beroun-boj-proti-bridlicovem-plynu/
_

Těžba plynu v Českém krasu?
5.4.2012

Náš region str. 01 Titulní strana_
Jan Šilhavý_

Těžba plynu z CHKO Český kras a zpod Karlštejna působí jako scénář ekologicko-katastrofického thrilleru. Jeho
úvod ale již začala psát těžařská firma Hutton Energy, resp. její tuzemská pobočka Basgas Energia Czech,
s.r.o., která podala na MŽP žádost o „vymezení průzkumného území pro vyhledávání ropy a hořlavého zemního
plynu vázaného na břidlicová souvrství Berounka“. Těžaři tvrdí, že vyspělé technologie pokročily natolik, že
těžbu lze provádět s laparoskopickou přesností a bez rizika znečištění. Ekologové, starostové dotčených obcí a
velká část odborné geologické veřejnosti jsou přesvědčeni o opaku. Kdo má pravdu?
Co je břidlicový plyn
Tzv. nekonvenční zemní plyn z břidlic (NZPB) má stejné chemické složení jako zemní plyn z konvenčních
ložisek. Přibližně z 90 a více procent jej tvoří metan. Zásadní rozdíl je ve způsobu uložení plynu v ložisku.
Zemní plyn se nachází v dobře propustných horninách, břidlicový plyn je uzavřen v dutinách matečné horniny (v
Česku jílovce paleozoického až terciérního stáří), jež se u nás vyskytuje např. na Trutnovsku a také v podloží
Českého krasu jihozápadně od Prahy.
Jak se těží
Plné znění zpráv
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Nejprve se provedou svislé vrty do hloubky většinou kolem 1,5 km. Po navrtání ložiska plynonosných břidlic
pokračuje vrt horizontálně až do vzdálenosti 1 km. Následně se do něj pod tlakem vhání směs vody a písku
(99,5 %) a chemických látek (0,5 %), většinou benzenu nebo toluenu, což vyvolá tzv. hydraulické štěpení (hydro
fracking). V navrtané a rozrušené hornině vznikají praskliny a pukliny, z nichž se začne uvolňovat plyn. Po
následném vyčerpání procesní vody se plyn jímá standardním způsobem.
pokračování na str. 4
Těžba plynu v Českém krasu?
pokračování ze str. 1
Možná rizika
Část procesní kapaliny (30-50 %) se nepodaří vyčerpat a zůstává ve vrtu. Cestou přirozených zlomů nebo
puklinami vzniklými během štěpení může voda i plyn unikat do okolních hornin a kontaminovat zdroje podzemní
vody, případně unikat až na zemský povrch a přispívat ke zvyšování obsahu skleníkových plynů v atmosféře.
Kontaminace pitné vody metanem nebo jeho úniky (vč. požáru vrtné věže) byly již popsány z několika ložisek v
USA. Dalším vedlejším účinkem hydraulického štěpení může být indukovaná seismicita (otřesy), nemluvě o
hluku způsobeném frakovací soustavou. Zátěží pro životní prostředí je také infrastruktura nutná pro těžbu a
čerpání vody, její dopravu a čištění. Jeden vrt potřebuje provozní zázemí na cca 3 ha plochy. V některých
státech USA (Maryland, New York), v JAR a v Evropě ve Francii a v Bulharsku je metoda hydraulického štěpení
zakázána.
Aktuální situace
23. 3. 2012 se v Berouně uskutečnilo setkání starostů dotčených obcí, odborníků z řad geologů, ochránců
přírody vč. zástupce MŽP, iniciované berounskou starostkou Šárkou Endrlovou. Z pozvaných politiků se
zúčastnili senátor Jiří Oberfalzer a poslanec Jiří Besser. Jak odborná veřejnost, tak zástupci obcí vyjádřili svůj
zásadní nesouhlas se zamýšleným průzkumem. Stanovisko obcí a odborníků lze shrnout slovy: „Na takto
významném území musí být zájmy ochrany přírody nadřazeny nad zájmy ekonomické.“ Občané mohou vyjádřit
svůj nesouhlas s průzkumem ložisek břidlicového plynu prostřednictvím petice Stop HF Český kras. Existuje i
druhá petice Stop HF, která nesouhlasí s průzkumem a těžbou břidlicového plynu v celé ČR a požaduje jejich
úplný zákaz. Seznam míst, kde lze obě petice podepsat, najdete na stránkách www.mesto-beroun.cz. „Svoboda
je také právo na informace. Informace o zamýšlené těžbě břidličných plynů v ČR a konkrétně tady u nás na
Berounsku přicházejí s více jak ročním zpožděním. Jsou neúplné, zkreslené a neseriózní. Za sebe a za své
město podporuji petici proti průzkumu a těžbě břidličných plynů, která má za cíl zastavit tenhle absurdní
nesmysl. Věřím, že se ostatní, stejně uvažující lidé přidají,“ dodává starostka Endrlová.
Závěrem
Český kras je geologicky komplikované území s rozsáhlým systémem zlomů, puklin a podzemních dutin ve
vápencových souvrstvích, v jejichž podloží se nacházejí černé graptolitové břidlice. Znečištění tohoto prostoru
by mohlo mít ničivé účinky pro vodní zdroje a vzácné ekosystémy. Podle názoru geologů a dalších odborníků
nelze na území Českého krasu použít metodu hydraulického štěpení bez vyloučení úniku potencionálně
karcinogenních roztoků. Protože se v tomto případě jedná o zásadní střet ekonomických i politických zájmů se
zájmy zohledňujícími ochranu životního prostředí, bude se jednat o principiální a možná i precedentní
rozhodnutí, které může vést až k zákazu těžby hydraulickým štěpením v ČR. Na aktéry této kauzy tak budou
zcela jistě vyvíjeny silné lobbistické tlaky ze strany těžařských společností. Vývoj situace budeme proto pečlivě
sledovat a přinášet vám aktuální informace.
Foto popis| Starostka Berouna Šárka Endrlová zásadně nesouhlasí s těžbou plynu, poslední dobou jednala s
dalšími starosty, odborníky i politiky. „Nemůžeme a nechceme stát stranou. Mám v úmyslu ze své pozice
bojovat. Naší povinností je hájit zájmy veřejné nad soukromými a přírodní bohatství této země pro naše děti,“
řekla berounská starostka
Foto popis| Těžba se týká 22 obcí v okresech Beroun a Praha - západ (Beroun, Bubovice, Karlštejn, Loděnice,
Lužce, Měňany, Mezouň, Mořina, Mořinka, Srbsko, Svatý Jan pod Skalou, Tetín, Vysoký Újezd, Dobříč, Choteč,
Chýnice, Kosoř, Ořech, Roblín, Tachlovice, Třebotov a Zbuzany). Červeně je zvýrazněna CHKO Český kras zasažena by byla více než polovina její plochy Zdroj: www.mesto-beroun.cz
_
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POLITIKA: Hrušky s jablky
5.4.2012

neviditelnypes.cz str. 00 Neviditelný pes / Politika_
Neviditelný pes, Petr Žantovský_

Ministr financí Miroslav Kalousek přišel v rámci úsporných opatření s návrhem sloučit Radu pro rozhlasové a
televizní vysílání (RRTV) s ministerstvem kultury. Kalousek spočítal, že by ušetřil čtyřicet milionů korun, a to je
prý tím podstatným důvodem k tomuto kroku.
Ministr financí Miroslav Kalousek přišel v rámci úsporných opatření s návrhem sloučit Radu pro rozhlasové a
televizní vysílání (RRTV) s ministerstvem kultury. Kalousek spočítal, že by ušetřil čtyřicet milionů korun, a to je
prý tím podstatným důvodem k tomuto kroku. Návrh je součástí obsáhlého plánu úspor ve státním rozpočtu.
Ministerstvo v něm vypočítává několik desítek státních fondů, ústavů, komisí či rad, na jejichž provozu by se
daly ušetřit desítky milionů korun.
Kalousek plánuje "zjednodušením agend a odstraněním duplicit" ušetřit celkem devět miliard korun. Sloučení by
se týkalo například i Ústavu pro studium totalitních režimů, pojala by ho údajně Akademie věd.
Podle předsedkyně Rady pro RTV Kateřiny Kalistové je návrh nebezpečný, protože hrozí, že bude Česko
vyloučeno z platformy regulátorů televizního vysílání. Rada by ztratila nezávislost. Doslova řekla, cituji: "Hrozila
by politicky motivovaná kontrola televizního a rozhlasového vysílání." Před něčím podobným varoval i mediální
expert koaliční ODS Walter Bartoš, řekl: "Z nezávislého orgánu, který funguje, by byl v podstatě přílepek
ministerstva kultury." S podobným plánem přišel už na podzim roku 2008 senátor ODS Jiří Oberfalzer. RRTV
hodlal spojit s Českým telekomunikačním úřadem. Chtěl, aby vznikl jeden superregulační úřad, který by měl na
starosti kmitočty i monitoring vysílání. K tomu nakonec nedošlo. Nicméně jeho návrh měl mnohem větší logiku
než ten Kalouskův. Takže zřejmě, jak už to u nás bývá, projde spíše ten.
Jenže než se tak stane, je dobré se zamyslet nad podstatou, nikoli jen povrchem celé věci. Totiž pokud jde
ministru financí o šetření, položme si otázku, na čem se ušetří, když se sloučí vysílací rada s ministerstvem.
Odpověď je prostá: účtárna. Nebo aspoň její část, protože účetní povinnosti přejdou na účtárnu ministerskou, jíž
tím ale přibydou agendy, a tím pádem se i ona rozroste. Je tedy otázka, zda ušetříme jednoho, či dva účetní.
Jinak nic. Protože to bychom museli omezit či zrušit ony agendy samotné. Které to jsou?
Předně agenda licenční a programová. Ta se zabývá udělováním technických prostředků, tedy kmitočtů,
jednotlivým provozovatelům, ať už soukromým či veřejnoprávním. Posuzuje programovou nabídku na trhu a
snaží se udržet její vyváženost a pestrost. Tuto agendu by musel nutně i na ministerstvu provozovat příslušný
odborný tým v obdobném počtu lidí. Zde neušetříme.
Druhá agenda je monitorovací a právní. Rada podle zákona monitoruje vysílání jednotlivých provozovatelů, zda
je v souladu se všemi příslušnými zákony a jejich vlastními licenčními podmínkami, a případné porušení zákona
či licenčních ustanovení sankcionuje. To není cenzura, nýbrž regulérní výkon povinnosti uložené správnímu
orgánu, jímž Rada je. Pokud bychom chtěli ušetřit v tomto bodě, museli bychom se dohodnout na tom, že je
vlastně jedno, co kdo vysílá, aťsi pornografii před Večerníčkem či propagaci fašismu v hlavních zprávách.
Zrušíme monitoring a ušetříme. Kolik lidí? Pět či deset? Víc jistě ne. A vyváží tato úspora fakt, že se staneme
jedinou zemí civilizovaného světa, kterou nezajímá, zda se elektronická média drží zákona?
Třetí agenda je politická. Ovšem ne tak, jak by si někdo mohl představovat. V radě pro vysílání se neřeší, nebo
by aspoň nemělo řešit, postavení subjektů na české politické scéně. Rada má svou prozatím nezastupitelnou
roli vůči evropskému kontextu, koordinuje svou činnost a inspiruje i lecjaká svá rozhodnutí precedenty z ciziny,
která má leckde delší zkušenost s duálním vysíláním elektronických médií. Navíc z Evropské komise dostáváme
tu a tam právní dokumenty k implementaci v našem právním prostředí, a ty, které se týkají vysílání, administruje
právě vysílací rada. Tuto agendu zrušit rovněž nelze, leda bychom vystoupili z Evropské unie. Což o to, to by
jistě bylo vyústění pro mnohé sympatické, ale v krátkodobém horizontu patrně nikoli úsporné. A o úspory panu
ministrovi financí přece jde až v první řadě.
Neušetří ale ani tím, že odstřihne nějaké ty nemovitosti, v nichž takzvaně zbytečné úřady sídlí. Protože úředníci
se svými agendami musí někde sídlit, takže by se pro ně zase hledal prostor. Pravda, třeba právě v případě
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vysílací Rady by se uvolnila část lukrativní budovy v centru Prahy. Tu rada sdílí se sídlem Konfederace
politických vězňů České republiky. Političtí vězňové patrně dříve či později vymřou, ale budova bude stát dál. Je
toto smyslem podobných úvah našeho strážce pokladu? Věřme, že nikoli.
V každém případě by měla státní administrativa přemýšlet o tom, kde skutečně ušetřit. Rušením institucí v
dobrém případě ušetříme nějaký milion. Důkladnou kontrolou veřejných zakázek a zmenšením prostoru pro
korupci ušetříme miliardy, možná desítky miliard. Tomu se v normální společnosti říká úspory. To, co provozuje
ministr financí, je jen míchání hrušek s jablky.
Vysíláno na ČRo 6, publikováno na www.rozhlas.cz/cro6

URL|
http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-hrusky-s-jablky-0xt/p_politika.asp?c=A120404_112015_p_politika_wag
_

Pakosta navrhne nový zákon
3.4.2012

Náchodský deník str. 01
_

Titulní strana_

Senátor chce prosadit zákaz těžby zemního plynu technologií hydraulického štěpení.
Náchodsko – Senátor Petr Pakosta je spolu s občany Náchodska proti plánovanému průzkumu a následné
těžbě břidlicových plynů v našem regionu. Chce prosadit nový zákon, který by zakázal v České republice těžit
zemní plyn technologií hydraulického štěpení.
„Jsem zcela 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, podle kterých
povolení průzkumu neznamená automaticky těžbu,“ vysvětluje Pakosta.
Senátor spatřuje řešení problému v legislativě. Proto se rozhodl oslovit své kolegy v Senátu s návrhem zákona,
který by zakázal na území naší republiky technologii hydraulického štěpení břidlicových hornin za účelem těžby
břidlicových plynů.
„Podobná situace jako na Náchodsku a Trutnovsku je také na Berounsku. Můj berounský
kolega,senátor Jiří Oberfalzer má na věc stejný pohledjakojá ajepřipravense na potřebných legislativních
krocích podílet,“ říká Petr Pakosta. Na téma průzkumu a těžby břidlicových plynů se bude dnes od 17 hodin
diskutovat v aule Jiráskova gymnázia v Náchodě. ...3
Region| Východní Čechy
_

Hrušky s jablky
1.4.2012

ceska-media.cz str. 00 Média-Hydepark_
Petr Žantovský_

Ministr financí Miroslav Kalousek přišel v rámci úsporných opatření s návrhem sloučit Radu pro rozhlasové a
televizní vysílání (RRTV) s ministerstvem kultury. Kalousek spočítal, že by ušetřil čtyřicet milionů korun, a to je
prý tím podstatným důvodem k tomuto kroku. Návrh je součástí obsáhlého plánu úspor ve státním rozpočtu.
Ministerstvo v něm vypočítává několik desítek státních fondů, ústavů, komisí či rad, na jejichž provozu by se
daly ušetřit desítky milionů korun.
Kalousek plánuje „zjednodušením agend a odstraněním duplicit“ ušetřit celkem devět miliard korun. Sloučení by
se týkalo například i Ústavu pro studium totalitních režimů, pojala by ho údajně Akademie věd.
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Podle předsedkyně Rady pro RTV Kateřiny Kalistové je návrh nebezpečný, protože hrozí, že bude Česko
vyloučeno z platformy regulátorů televizního vysílání. Rada by ztratila nezávislost. Doslova řekla, cituji: „Hrozila
by politicky motivovaná kontrola televizního a rozhlasového vysílání.“ Před něčím podobným varoval i mediální
expert koaliční ODS Walter Bartoš, řekl: „Z nezávislého orgánu, který funguje, by byl v podstatě přílepek
ministerstva kultury.“ S podobným plánem přišel už na podzim roku 2008 senátor ODS Jiří Oberfalzer. RRTV
hodlal spojit s Českým telekomunikačním úřadem. Chtěl, aby vznikl jeden superregulační úřad, který by měl na
starosti kmitočty i monitoring vysílání. K tomu nakonec nedošlo. Nicméně jeho návrh měl mnohem větší logiku
než ten Kalouskův. Takže zřejmě, jak už to u nás bývá, projde spíše ten.
Jenže než se tak stane, je dobré se zamyslet nad podstatou, nikoli jen povrchem celé věci. Totiž pokud jde
ministru financí o šetření, položme si otázku, na čem se ušetří, když se sloučí vysílací rada s ministerstvem.
Odpověď je prostá: účtárna. Nebo aspoň její část, protože účetní povinnosti přejdou na účtárnu ministerskou, jíž
tím ale přibydou agendy, a tím pádem se i ona rozroste. Je tedy otázka, zda ušetříme jednoho, či dva účetní.
Jinak nic. Protože to bychom museli omezit či zrušit ony agendy samotné. Které to jsou?
Předně agenda licenční a programová. Ta se zabývá udělováním technických prostředků, tedy kmitočtů,
jednotlivým provozovatelům, ať už soukromým či veřejnoprávním. Posuzuje programovou nabídku na trhu a
snaží se udržet její vyváženost a pestrost. Tuto agendu by musel nutně i na ministerstvu provozovat příslušný
odborný tým v obdobném počtu lidí. Zde neušetříme.
Druhá agenda je monitorovací a právní. Rada podle zákona monitoruje vysílání jednotlivých provozovatelů, zda
je v souladu se všemi příslušnými zákony a jejich vlastními licenčními podmínkami, a případné porušení zákona
či licenčních ustanovení sankcionuje. To není cenzura, nýbrž regulérní výkon povinnosti uložené správnímu
orgánu, jímž Rada je. Pokud bychom chtěli ušetřit v tomto bodě, museli bychom se dohodnout na tom, že je
vlastně jedno, co kdo vysílá, aťsi pornografii před Večerníčkem či propagaci fašismu v hlavních zprávách.
Zrušíme monitoring a ušetříme. Kolik lidí? Pět či deset? Víc jistě ne. A vyváží tato úspora fakt, že se staneme
jedinou zemí civilizovaného světa, kterou nezajímá, zda se elektronická média drží zákona?
Třetí agenda je politická. Ovšem ne tak, jak by si někdo mohl představovat. V radě pro vysílání se neřeší, nebo
by aspoň nemělo řešit, postavení subjektů na české politické scéně. Rada má svou prozatím nezastupitelnou
roli vůči evropskému kontextu, koordinuje svou činnost a inspiruje i lecjaká svá rozhodnutí precedenty z ciziny,
která má leckde delší zkušenost s duálním vysíláním elektronických médií. Navíc z Evropské komise dostáváme
tu a tam právní dokumenty k implementaci v našem právním prostředí, a ty, které se týkají vysílání, administruje
právě vysílací rada. Tuto agendu zrušit rovněž nelze, leda bychom vystoupili z Evropské unie. Což o to, to by
jistě bylo vyústění pro mnohé sympatické, ale v krátkodobém horizontu patrně nikoli úsporné. A o úspory panu
ministrovi financí přece jde až v první řadě.
Neušetří ale ani tím, že odstřihne nějaké ty nemovitosti, v nichž takzvaně zbytečné úřady sídlí. Protože úředníci
se svými agendami musí někde sídlit, takže by se pro ně zase hledal prostor. Pravda, třeba právě v případě
vysílací Rady by se uvolnila část lukrativní budovy v centru Prahy. Tu rada sdílí se sídlem Konfederace
politických vězňů České republiky. Političtí vězňové patrně dříve či později vymřou, ale budova bude stát dál. Je
toto smyslem podobných úvah našeho strážce pokladu? Věřme, že nikoli.
V každém případě by měla státní administrativa přemýšlet o tom, kde skutečně ušetřit. Rušením institucí v
dobrém případě ušetříme nějaký milion. Důkladnou kontrolou veřejných zakázek a zmenšením prostoru pro
korupci ušetříme miliardy, možná desítky miliard. Tomu se v normální společnosti říká úspory. To, co provozuje
ministr financí, je jen míchání hrušek s jablky.
Petr Žantovský
Publikováno na serveru www.rozhlas.cz

URL| http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=429090
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Na petici proti těžbě v Českém krasu jsou stovky podpisů
1.4.2012

denik.cz

str. 00
_

Středočeský kraj_

Beroun - Průzkum a případná těžba zemního plynu z břidlic na území Berounska a Prahy západ, zvedá stále
větší nevoli u občanů. Proti možnosti těžby razantně vystupuje starostka Berouna Šárka Endrlová, která mimo
jiné iniciovala na radnici schůzku se zástupci okolních obcí.
"
Na schůzce vystoupili přední čeští geologové a ochránci přírody a všem přítomným vysvětlovali možné důsledky
těžby takzvaným hydraulickým štěpením. Při něm se do hloubky několika stovek metrů vpouští pod zem
chemikálie, která pak „uvolňuje“ v břidlici zemní plyn. Problém je především ve složení chemikálií, které podle
odborníků mohou způsobit vážné problémy a dokonce se mluví i o kontaminaci spodních vod.
Na protest proti výzkumu i samotné těžbě vznikla minulý týden petice nazvaná Stop HF - Český kras.
Zakládající členka petičního výboru Marcela Bergerová vyzývá občany, aby nezůstali lhostejní a petiční arch
podepsali: „Je důležité, aby se lidé vytrhli z určité letargie a uvědomili si, že tady se jedná o budoucnost jich
samotných a jejich dětí. Opravdu chceme přihlížet devastaci prostředí, ve kterém žijeme?“
Na petičních arších jsou již stovky podpisů. Aby se ale samotnou peticí zabýval Senát, nikoli pouze petiční
výbor, je potřeba více než deset tisíc podpisů. Podporu celé akci přislíbil i senátor za Berounsko a Prahu západ Jiří Oberfalzer.
Petiční archy můžete v současnosti stáhnout z internetových stránek města Berouna i dalších obcí, kterých by
se průzkum bezprostředně týkal. Přidávají se ale i okolní obce a města jako například Králův Dvůr, který petiční
arch také vyvěsil na své internetové stránky.
„Ne každý ale má připojení na internet. Petici tak mohou podepsat osobně na řadě míst. Například přímo v
podatelně na Městském úřadu v Berouně, dále v Muzeu Českého krasu, v kavárně Jiná káva a na dalších
místech, která se stále snažíme rozšiřovat,“ uvedla Marcela Bergerová.
A nezůstává jen u samotné podpisové akce. „Je potřeba o možnosti těžby a jejích důsledcích mluvit. Ještě je
spousta lidí, kteří vůbec netuší, co se děje. A právě proto jsme se domluvili s řediteli dvou berounských
středních škol, že pro studenty připravíme besedu, kde vše přiblížíme. Věříme, že se o problému budou bavit se
svými kamarády a doma se svými rodiči,“ dodala Marcela Bergerová.
První beseda se uskuteční 11. dubna na gymnáziu a další 13. dubna na obchodní akademii. Obou besed se
zúčastní starostka Šárka Endrlová a odborník na geologii."

URL|
http://www.denik.cz/stredocesky-kraj/na-petici-proti-tezbe-v-ceskem-krasu-jsou-stovky-podpisu20120401.html
_

Petr Žantovský: Hrušky s jablky
31.3.2012

ČRo - cro6.cz str. 00
Petr Žantovský_

komentare_

Ministr financí Miroslav Kalousek přišel v rámci úsporných opatření s návrhem sloučit Radu pro rozhlasové a
televizní vysílání (RRTV) s ministerstvem kultury. Kalousek spočítal, že by ušetřil čtyřicet milionů korun, a to je
prý tím podstatným důvodem k tomuto kroku. Návrh je součástí obsáhlého plánu úspor ve státním rozpočtu.
Ministerstvo v něm vypočítává několik desítek státních fondů, ústavů, komisí či rad, na jejichž provozu by se
daly ušetřit desítky milionů korun.
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Kalousek plánuje „zjednodušením agend a odstraněním duplicit“ ušetřit celkem devět miliard korun. Sloučení by
se týkalo například i Ústavu pro studium totalitních režimů, pojala by ho údajně Akademie věd.Podle
předsedkyně Rady pro RTV Kateřiny Kalistové je návrh nebezpečný, protože hrozí, že bude Česko vyloučeno z
platformy regulátorů televizního vysílání. Rada by ztratila nezávislost. Doslova řekla, cituji: „Hrozila by politicky
motivovaná kontrola televizního a rozhlasového vysílání.“ Před něčím podobným varoval i mediální expert
koaliční ODS Walter Bartoš, řekl: „Z nezávislého orgánu, který funguje, by byl v podstatě přílepek ministerstva
kultury.“ S podobným plánem přišel už na podzim roku 2008 senátor ODS Jiří Oberfalzer. RRTV hodlal spojit s
Českým telekomunikačním úřadem. Chtěl, aby vznikl jeden superregulační úřad, který by měl na starosti
kmitočty i monitoring vysílání. K tomu nakonec nedošlo. Nicméně jeho návrh měl mnohem větší logiku než ten
Kalouskův. Takže zřejmě, jak už to u nás bývá, projde spíše ten.Jenže než se tak stane, je dobré se zamyslet
nad podstatou, nikoli jen povrchem celé věci. Totiž pokud jde ministru financí o šetření, položme si otázku, na
čem se ušetří, když se sloučí vysílací rada s ministerstvem. Odpověď je prostá: účtárna. Nebo aspoň její část,
protože účetní povinnosti přejdou na účtárnu ministerskou, jíž tím ale přibydou agendy, a tím pádem se i ona
rozroste. Je tedy otázka, zda ušetříme jednoho, či dva účetní. Jinak nic. Protože to bychom museli omezit či
zrušit ony agendy samotné. Které to jsou?Předně agenda licenční a programová. Ta se zabývá udělováním
technických prostředků, tedy kmitočtů, jednotlivým provozovatelům, ať už soukromým či veřejnoprávním.
Posuzuje programovou nabídku na trhu a snaží se udržet její vyváženost a pestrost. Tuto agendu by musel
nutně i na ministerstvu provozovat příslušný odborný tým v obdobném počtu lidí. Zde neušetříme.Druhá agenda
je monitorovací a právní. Rada podle zákona monitoruje vysílání jednotlivých provozovatelů, zda je v souladu se
všemi příslušnými zákony a jejich vlastními licenčními podmínkami, a případné porušení zákona či licenčních
ustanovení sankcionuje. To není cenzura, nýbrž regulérní výkon povinnosti uložené správnímu orgánu, jímž
Rada je. Pokud bychom chtěli ušetřit v tomto bodě, museli bychom se dohodnout na tom, že je vlastně jedno, co
kdo vysílá, aťsi pornografii před Večerníčkem či propagaci fašismu v hlavních zprávách. Zrušíme monitoring a
ušetříme. Kolik lidí? Pět či deset? Víc jistě ne. A vyváží tato úspora fakt, že se staneme jedinou zemí
civilizovaného světa, kterou nezajímá, zda se elektronická média drží zákona?Třetí agenda je politická. Ovšem
ne tak, jak by si někdo mohl představovat. V radě pro vysílání se neřeší, nebo by aspoň nemělo řešit, postavení
subjektů na české politické scéně. Rada má svou prozatím nezastupitelnou roli vůči evropskému kontextu,
koordinuje svou činnost a inspiruje i lecjaká svá rozhodnutí precedenty z ciziny, která má leckde delší zkušenost
s duálním vysíláním elektronických médií. Navíc z Evropské komise dostáváme tu a tam právní dokumenty k
implementaci v našem právním prostředí, a ty, které se týkají vysílání, administruje právě vysílací rada. Tuto
agendu zrušit rovněž nelze, leda bychom vystoupili z Evropské unie. Což o to, to by jistě bylo vyústění pro
mnohé sympatické, ale v krátkodobém horizontu patrně nikoli úsporné. A o úspory panu ministrovi financí přece
jde až v první řadě.Neušetří ale ani tím, že odstřihne nějaké ty nemovitosti, v nichž takzvaně zbytečné úřady
sídlí. Protože úředníci se svými agendami musí někde sídlit, takže by se pro ně zase hledal prostor. Pravda,
třeba právě v případě vysílací Rady by se uvolnila část lukrativní budovy v centru Prahy. Tu rada sdílí se sídlem
Konfederace politických vězňů České republiky. Političtí vězňové patrně dříve či později vymřou, ale budova
bude stát dál. Je toto smyslem podobných úvah našeho strážce pokladu? Věřme, že nikoli.V každém případě by
měla státní administrativa přemýšlet o tom, kde skutečně ušetřit. Rušením institucí v dobrém případě ušetříme
nějaký milion. Důkladnou kontrolou veřejných zakázek a zmenšením prostoru pro korupci ušetříme miliardy,
možná desítky miliard. Tomu se v normální společnosti říká úspory. To, co provozuje ministr financí, je jen
míchání hrušek s jablky.Další komentáře si můžete poslechnout v pořadu Názory a argumenty v sekci iRadio.
Některé vybrané komentáře si můžete přečíst také v Týdeníku rozhlas.

URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1039334
_

Smícháme hrušky a jablka
31.3.2012

ČRo 6

str. 06

18:10 Názory a argumenty_
_

Petr HARTMAN, moderátor
-------------------Ekonomičtí ministři připravují další návrhy, jakým způsobem zlepšit podobu státních financí. Objevují se
nejrůznější nápady na škrty na straně výdajů, nebo se probírají různé varianty zvyšování daní. Občas se vynoří i
méně očekávaný nápad. O jednom z nich hovoří Petr Žantovský.
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Petr ŽANTOVSKÝ, redaktor
-------------------Ministr financí Miroslav Kalousek přišel v rámci úsporných opatření s návrhem sloučit Radu pro rozhlasové a
televizní vysílání s ministerstvem kultury. Kalousek spočítal, že by ušetřil čtyřicet milionů korun, a to je prý tím
podstatným důvodem k tomuto kroku. Návrh je součástí obsáhlého plánu úspor ve státním rozpočtu.
Ministerstvo v něm vypočítává několik desítek státních fondů, ústavů, komisí či rad, na jejichž provozu by se
daly ušetřit desítky milionů korun. Kalousek plánuje zjednodušením agend a odstraněním duplicit ušetřit celkem
devět miliard korun. Sloučení by se týkalo například i Ústavu pro studium totalitních režimů, pojala by ho údajně
Akademie věd. Podle předsedkyně rady pro vysílání Kateřiny Kalistové je návrh nebezpečný, protože hrozí, že
bude Česko vyloučeno z platformy regulátorů televizního vysílání. Rada by ztratila nezávislost. Doslova řekla,
cituji: „Hrozila by politicky motivovaná kontrola televizního a rozhlasového vysílání.“ Před něčím podobným
varoval i mediální expert koaliční ODS Walter Bartoš, řekl, cituji: „Z nezávislého orgánu, který funguje, by byl v
podstatě přílepek ministerstva kultury.“ S podobným plánem přišel už na podzim roku 2008 senátor ODS Jiří
Oberfalzer. Radu pro vysílání hodlal spojit s Českým telekomunikačním úřadem. Chtěl, aby vznikl jeden
superregulační úřad, který by měl na starosti kmitočty i monitoring vysílání. K tomu nakonec nedošlo. Nicméně
jeho návrh měl mnohem větší logiku než ten Kalouskův. Takže zřejmě, jak už to u nás bývá, projde spíše ten.
Jenže, než se tak stane, je dobré se zamyslet nad podstatou, nikoli jen povrchem celé věci. Totiž, pokud jde
ministru financí o šetření, položme si otázku, na čem se ušetří, když se sloučí vysílací rada s ministerstvem.
Odpověď je prostá - účtárna. Nebo aspoň její část, protože účetní povinnosti přejdou na účtárnu ministerskou,
jíž tím ale přibydou agendy, a tím pádem se i ona rozroste. Je tedy otázka, zda ušetříme jednoho, či dva účetní.
Jinak nic. Protože to bychom museli omezit či zrušit ony agendy samotné. Které to jsou? Předně agenda
licenční a programová. Ta se zabývá udělováním technických prostředků, tedy kmitočtů jednotlivým
provozovatelům, ať už soukromým či veřejnoprávním. Posuzuje programovou nabídku na trhu a snaží se udržet
její vyváženost a pestrost. Tuto agendu by musel nutně i na ministerstvu provozovat příslušný odborný tým v
obdobném počtu lidí. Zde neušetříme. Druhá agenda je monitorovací a právní. Rada podle zákona monitoruje
vysílání jednotlivých provozovatelů, zda je v souladu se všemi příslušnými zákony a jejich vlastními licenčními
podmínkami, a případné porušení zákona či licenčních ustanovení sankcionuje. To není cenzura, nýbrž
regulérní výkon povinnosti uložené správnímu orgánu, jímž rada je. Pokud bychom chtěli ušetřit v tomto bodě,
museli bychom se dohodnout na tom, že je vlastně jedno, co kdo vysílá, ať si pornografii před Večerníčkem či
propagaci fašismu v hlavních zprávách. Zrušíme monitoring a ušetříme. Kolik lidí? Pět či deset? Víc jistě ne. A
vyváží tato úspora fakt, že se staneme jedinou zemí civilizovaného světa, kterou nezajímá, zda se elektronická
média drží zákona? Třetí agenda je politická. Ovšem ne tak, jak by si někdo mohl představovat. V radě pro
vysílání se neřeší, nebo by aspoň nemělo řešit postavení subjektů na české politické scéně. Rada má svou
prozatím nezastupitelnou roli vůči evropskému kontextu, koordinuje svou činnost a inspiruje i lecjaká svá
rozhodnutí precedenty z ciziny, která má leckde delší zkušenost s duálním vysíláním elektronických médií.
Navíc z Evropské komise dostáváme tu a tam právní dokumenty k implementaci v našem právním prostředí, a
ty, které se týkají vysílání, administruje právě vysílací rada. Tuto agendu zrušit rovněž nelze, leda bychom
vystoupili z Evropské unie. Což o to, to by jistě bylo vyústění pro mnohé sympatické, ale v krátkodobém
horizontu patrně nikoli úsporné. A o úspory panu ministrovi financí přece jde až v první řadě.
Petr HARTMAN, moderátor
-------------------U mikrofonu Českého rozhlasu 6 byl Petr Žantovský.
_

Senátor chce prosadit zákaz hydraulického štěpení při těžbě
31.3.2012

Mladá fronta DNES str. 02
(ČTK)_

Kraj Hradecký_

NÁCHOD Náchodský senátor Petr Pakosta (bezp.) navrhne zákon, který by na území Česka zakázal používání
takzvaného hydraulického štěpení při těžbě břidlicových plynů. Zájem těžařů o průzkum ložisek plynů na
Trutnovsku a Náchodsku Pakosta označil za bezohlednost vůči životnímu prostředí. „Jsem zcela 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, podle nichž povolení průzkumu neznamená
automaticky těžbu,“ uvedl Pakosta. Podle něj by se měl na přípravě potřebných legislativních kroků podílet i
senátor Jiří Oberfalzer (ODS) z Berouna i další.
Plné znění zpráv
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Pakosta řekl, že během jednoho až dvou týdnů chce prostudovat zákony z Bulharska a Francie, kde je
už technologie hydraulického štěpení zakázána. „Během dalších dvou týdnů by mělo vzniknout paragrafované
znění zákona, do měsíce by mohl být návrh zákona předložen,“ řekl Pakosta.
Při takzvaném hydraulickém štěpení provedou těžaři až několik kilometrů hluboký vrt, do kterého se pod
tlakem vhání voda s pískem a chemickými přísadami. Z vrtu se pak čerpá unikající břidlicový plyn. Proces
hydraulického štěpení se během životnosti vrtu opakuje průměrně desetkrát.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Hradecký kraj
_

Petr Žantovský: Hrušky s jablky
31.3.2012

parlamentnilisty.cz str. 00
rozhlas.cz_

Názory a petice_

Ministr financí Miroslav Kalousek přišel v rámci úsporných opatření s návrhem sloučit Radu pro rozhlasové a
televizní vysílání (RRTV) s ministerstvem kultury. Kalousek spočítal, že by ušetřil čtyřicet milionů korun, a to je
prý tím podstatným důvodem k tomuto kroku. Návrh je součástí obsáhlého plánu úspor ve státním rozpočtu.
Ministerstvo v něm vypočítává několik desítek státních fondů, ústavů, komisí či rad, na jejichž provozu by se
daly ušetřit desítky milionů korun.
Kalousek plánuje “zjednodušením agend a odstraněním duplicit“ ušetřit celkem devět miliard korun.
Sloučení by se týkalo například i Ústavu pro studium totalitních režimů, pojala by ho údajně Akademie věd.
Podle předsedkyně Rady pro RTV Kateřiny Kalistové je návrh nebezpečný, protože hrozí, že bude
Česko vyloučeno z platformy regulátorů televizního vysílání. Rada by ztratila nezávislost. Doslova řekla, cituji:
“Hrozila by politicky motivovaná kontrola televizního a rozhlasového vysílání.“ Před něčím podobným varoval i
mediální expert koaliční ODS Walter Bartoš, řekl: “Z nezávislého orgánu, který funguje, by byl v podstatě
přílepek ministerstva kultury.“ S podobným plánem přišel už na podzim roku 2008 senátor ODS Jiří Oberfalzer.
RRTV hodlal spojit s Českým telekomunikačním úřadem. Chtěl, aby vznikl jeden superregulační úřad, který by
měl na starosti kmitočty i monitoring vysílání. K tomu nakonec nedošlo. Nicméně jeho návrh měl mnohem větší
logiku než ten Kalouskův. Takže zřejmě, jak už to u nás bývá, projde spíše ten.
Jenže než se tak stane, je dobré se zamyslet nad podstatou, nikoli jen povrchem celé věci. Totiž pokud
jde ministru financí o šetření, položme si otázku, na čem se ušetří, když se sloučí vysílací rada s ministerstvem.
Odpověď je prostá: účtárna. Nebo aspoň její část, protože účetní povinnosti přejdou na účtárnu ministerskou, jíž
tím ale přibydou agendy, a tím pádem se i ona rozroste. Je tedy otázka, zda ušetříme jednoho, či dva účetní.
Jinak nic. Protože to bychom museli omezit či zrušit ony agendy samotné. Které to jsou?
Předně agenda licenční a programová. Ta se zabývá udělováním technických prostředků, tedy kmitočtů,
jednotlivým provozovatelům, ať už soukromým či veřejnoprávním. Posuzuje programovou nabídku na trhu a
snaží se udržet její vyváženost a pestrost. Tuto agendu by musel nutně i na ministerstvu provozovat příslušný
odborný tým v obdobném počtu lidí. Zde neušetříme.
Druhá agenda je monitorovací a právní. Rada podle zákona monitoruje vysílání jednotlivých
provozovatelů, zda je v souladu se všemi příslušnými zákony a jejich vlastními licenčními podmínkami, a
případné porušení zákona či licenčních ustanovení sankcionuje. To není cenzura, nýbrž regulérní výkon
povinnosti uložené správnímu orgánu, jímž Rada je. Pokud bychom chtěli ušetřit v tomto bodě, museli bychom
se dohodnout na tom, že je vlastně jedno, co kdo vysílá, aťsi pornografii před Večerníčkem či propagaci fašismu
v hlavních zprávách. Zrušíme monitoring a ušetříme. Kolik lidí? Pět či deset? Víc jistě ne. A vyváží tato úspora
fakt, že se staneme jedinou zemí civilizovaného světa, kterou nezajímá, zda se elektronická média drží zákona?
Třetí agenda je politická. Ovšem ne tak, jak by si někdo mohl představovat. V radě pro vysílání se
neřeší, nebo by aspoň nemělo řešit, postavení subjektů na české politické scéně. Rada má svou prozatím
nezastupitelnou roli vůči evropskému kontextu, koordinuje svou činnost a inspiruje i lecjaká svá rozhodnutí
precedenty z ciziny, která má leckde delší zkušenost s duálním vysíláním elektronických médií. Navíc z
Evropské komise dostáváme tu a tam právní dokumenty k implementaci v našem právním prostředí, a ty, které
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se týkají vysílání, administruje právě vysílací rada. Tuto agendu zrušit rovněž nelze, leda bychom vystoupili z
Evropské unie. Což o to, to by jistě bylo vyústění pro mnohé sympatické, ale v krátkodobém horizontu patrně
nikoli úsporné. A o úspory panu ministrovi financí přece jde až v první řadě.
Neušetří ale ani tím, že odstřihne nějaké ty nemovitosti, v nichž takzvaně zbytečné úřady sídlí. Protože
úředníci se svými agendami musí někde sídlit, takže by se pro ně zase hledal prostor. Pravda, třeba právě v
případě vysílací Rady by se uvolnila část lukrativní budovy v centru Prahy. Tu rada sdílí se sídlem Konfederace
politických vězňů České republiky. Političtí vězňové patrně dříve či později vymřou, ale budova bude stát dál. Je
toto smyslem podobných úvah našeho strážce pokladu? Věřme, že nikoli.
V každém případě by měla státní administrativa přemýšlet o tom, kde skutečně ušetřit. Rušením institucí
v dobrém případě ušetříme nějaký milion. Důkladnou kontrolou veřejných zakázek a zmenšením prostoru pro
korupci ušetříme miliardy, možná desítky miliard. Tomu se v normální společnosti říká úspory. To, co provozuje
ministr financí, je jen míchání hrušek s jablky.
Vyšlo na rozhlas.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="225848,225844,225805" /
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1415&clanek=227916
_

Myslete na sebe a své děti, varuje organizátorka petice
30.3.2012

Berounský deník str. 03
PETRA LIŠKOVÁ_

Berounsko_

Beroun – Průzkum a případná těžba zemního plynu z břidlic na území Berounska a Prahy západ, zvedá stále
větší nevoli u občanů.
Proti možnosti těžby razantně vystupuje starostka Berouna Šárka Endrlová, která mimo jiní iniciovala
minulý týden schůzku na berounské radnici se zástupci okolních obcí. Na schůzce vystoupili přední čeští
geologové a ochránci přírody a všem přítomným vysvětlovali možné důsledky těžby tzv. hydraulickým štěpením.
Při něm se do hloubky několika stovek metrů vpouští pod zem chemikálie, která pak „uvolňuje“ v břidlici zemní
plyn. Problém je především ve složení chemikálií, které podle odborníků mohou způsobit vážné problémy a
dokonce se mluví i o kontaminaci spodních vod.
Na protest proti výzkumu i samotné těžbě vznikla minulý týden petice nazvaná Stop HF – Český kras.
Zakládající členka petičního výboru Marcela Bergerová vyzývá občany,aby nezůstali lhostejní a petiční arch
podepsali: „Je důležité, aby se lidé vytrhli z určité letargie a uvědomili si, že tady se jedná o budoucnost jich
samotných a jejich dětí. Opravdu chceme přihlížet devastaci prostředí, ve kterém žijeme?“
Na petičních arších jsou již stovky podpisů. Aby se ale samotnou peticí zabýval Senát, nikoli pouze
petiční výbor, je potřeba více než deset tisíc podpisů.
Podporu celé akci přislíbil i senátor za Berounsko a Prahu – západ Jiří Oberfalzer.
Petiční archy můžete v současnosti stáhnout z internetových stránek města Berouna i dalších obcí,
kterých by se průzkum bezprostředně týkal. Přidávají se ale i okolní obce a města jako například Králův Dvůr,
který petiční arch také vyvěsil na své internetové stránky.
„Ne každý ale má připojení na internet. Petici tak mohou podepsat osobně na řadě míst. Například
přímo v podatelně na Městském úřadu v Berouně, dále v Muzeu Českého krasu, v kavárně Jiná káva a na
dalších místech, která se stále snažíme rozšiřovat,“ uvedla Marcela Bergerová.
A nezůstává jen u samotné podpisové akce. „Je potřeba o možnosti těžby a jejích důsledcích mluvit.
Ještě je spousta lidí, kteří vůbec netuší, co se děje. A právě proto jsme se domluvili s řediteli dvou berounských
středních škol, že pro studenty připravíme besedu, kde vše přiblížíme. Věříme, že se o problému budou bavit se
svými kamarády a doma se svými rodiči,“ dodala Marcela Bergerová.
První beseda se uskuteční 11. dubna na gymnáziu a další 13. dubna na Obchodní akademii. Obou
besed se zúčastní starostka Šárka Endrlová a odborník na geologii.
***
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„Petiční archy stáhnete z internetových stránek města Beroun, nebo je osobně podepíšete na radnici a dalších
místech .“ Marcela Bergerová, petiční výbor
Foto popis| MARCELA BERGEROVÁ je iniciátorkou petiční akce Stop HF.
Foto autor| Foto: Deník/Petra Lišková
Region| Střední Čechy
_

Senátor Pakosta navrhne kvůli těžařům na Náchodsku zákon o zákazu
hydraulického štěpení
30.3.2012

mediafax.cz
_

str. 00

_

Senátor Petr Pakosta je spolu s občany Náchodska proti plánovanému průzkumu a následné těžbě břidlicových
plynů v regionu. Proto se rozhodl přijít s návrhem zákona, který by zakázal na území ČR takzvané hydraulické
frakování. (Foto: archiv © Mediafaxfoto.cz )
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Sněmovna schválila zákon, který by měl živnostníkům ulehčit od byrokracie
Diskutovaný zákon o Šumavě míří do legislativního procesu
Senátor Dryml požaduje odvolání ředitele policie Královéhradeckého kraje Přibyla
Prezident podpořil odložení maturit z cizího jazyka na rok 2013
Lidovci kritizují vládní zákon o zdravotních službách kvůli vzniku centrální databáze
[1] [0] [0]
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Senátor Petr Pakosta je spolu s občany Náchodska proti plánovanému průzkumu a následné těžbě břidlicových
plynů v regionu. Proto se rozhodl přijít s návrhem zákona, který by zakázal na území ČR takzvané hydraulické
frakování, jak sdělil v pátek Mediafaxu.
"Jsem zcela 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, podle kterých povolení
průzkumu neznamená automaticky těžbu,“ vysvětlil někdejší člen ODS Pakosta.
Senátor spatřuje řešení problému v legislativě. Proto se rozhodl oslovit své kolegy s návrhem zákona, který by
zakázal na území naší republiky technologii hydraulického štěpení břidlicových hornin za účelem těžby
břidlicových plynů.
„Podobná situace jako je na Náchodsku a Trutnovsku, panuje také na Berounsku. Můj berounský kolega
senátor Jiří Oberfalzer má na věc stejný pohled, je připraven se na potřebných legislativních krocích podílet,“
řekl senátor.
Při použití metody hydraulického štěpení se provede vertikální vrt, který je pak hluboko pod zemí směřován
horizontálně. Pro efektivní těžbu je však nutné využívat technologii hydraulického štěpen (hydrofracking - HF),
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 nebezpečné jedy, rakovinotvorné či mutagenní
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látky. Pro jedno hydraulické štěpení jednoho vrtu se spotřebuje přes 10 000 krychlových metrů vody. Proces
hydraulického štěpení se za dobu životnosti vrtu opakuje v průměru desetkrát, někdy až sedmnáctkrát.
„Průzkum i těžba břidlicových plynů mohou výrazně ohrozit kvalitu podzemních vod,“ uvedl předseda
představenstva Vodovodů a kanalizací Hradec Králové František Barák. Například ve Spojených státech
amerických už se tyto obavy naplnily. V Evropě je technologie hydraulického štěpení zákonem zakázána v
Bulharsku a Francii.
„Budu se snažit prosadit nový zákon. Nechci jen doufat, že ministr životního prostředí Tomáš Chalupa zruší
povolení k průzkumu," dodal Petr Pakosta.
Senátor Petr Pakosta opustil již v polovině února kvůli svým výhradám vůči velké politice, ale i dění v regionu
řady ODS. Kritizuje, že stranu opouštějí schopní lidé, místní sdružení jsou nečinná a není v nich místo pro
debatu.
Bohuslav Štěpánek

URL| http://www.mediafax.cz/politika/4032365-Senator-Pakosta-navrhne-kvuli-tezarum-na-Nachodsku-zakon-ozakazu-hydraulickeho-stepeni
_

Starosty a ekology spojil boj proti těžbě v Českém krasu
26.3.2012

Příbramský deník str. 02
PETRA LIŠKOVÁ_

Příbramsko_

Beroun – Dvacet starostů z Berounska a Prahy západ společně s politiky přijeli v pátek vyjádřit na berounskou
radnici svůj nesouhlas s těžbou zemního plynu v Českém krasu hydraulickým štěpením.
Ačkoli pro řadu lidí je to stále ještě nápad spadající spíš do kategorie sci-fi, jedná se skutečně o vážný
záměr. Firma Busgus chce totiž na území Berounska provést vyhledávací průzkum. Ten by měl potvrdil, zda je
oblast, která zasahuje právě i do Chráněné krajinné oblasti Český kras, vhodná pro takzvané frakování. Zemní
plyn se v tomto případě získává formou vrtů a vstřikováním řady chemických látek do země. Řada z nich může
způsobit vážné problémy. Odborníci dokonce varují před kontaminací spodní vody. Místo relaxace v příjemné
přírodě kolem Berounky by tu tak mohly už za několik let vyrůst ropné věže. A to nemluvě o samotném
přírodním bohatství, které by podle odborníků mohlo být nenávratně zničené.
Paradoxně přitom řada států již tento postup zakázala, mezi nimi jsou například některé státy Kanady,
dále USA, Francie nebo Bulharsko. Mluví se dokonce i o celoplošném zákazu pro celou Evropu. Ale ten už by
mohl přijít pozdě.
Právě všechny tyto informace, stejně jako způsob získávání břidlicových plynů či rizicích pro životní
prostředí, se dozvěděli starostové v pátek od přítomných významných odborníků. Ekologové, geologové, stejně
jako přítomní zástupci samospráv se shodli na tom, že něco podobného se nesmí na našem území dopustit.
„Tímto jednáním jsme všem chtěli dát najevo, že zmíněný průzkum není vtip, a že nám jde o
budoucnost nás i našich dětí. Také chceme, aby starostové získali další informace a nenechali se případně
zmást lobbisty,“ uvedla starostka Berouna Šárka Endrlová. Sama proti metodě hydraulického štěpení vystupuje
velmi razantně: „Chci upozornit lidi, co by se mohlo stát. Nechceme přece ani uvažovat o metodě, která je
škodlivá kdekoli na světě. Pokud se někdy o něco povedou války, bude to voda. A my si ji necháme vědomě
ničit?“
Jednání starostů a odborníků se zúčastnil i bývalý starosta Berouna a současný poslanec Jiří Besser.
„Je nasnadě, že si tuto republiku musíme chránit proti takovým nesmyslům, jako je vpouštění rtuti a dalších
chemikálií pod zem. Před tímto jednáním jsem podnikl několik kroků, abych znal relevantní informace. Ani
odborníci ve státní správě nejsou tomuto nakloněni, a to mě uklidňuje,“ oznámil Jiří Besser. Pomocnou ruku
nabídl starostům přítomných obcí senátor Jiří Oberfalzer: „K této metodě se stavím zcela negativně a udělám
vše pro to, abych tento projekt zastavil už v zárodku.“
Mohlo by se tedy zdát, že je vše vyřešeno. Přítomní zástupci parlamentu i senátu jsou zajedno, stejně
jako starostové i odborníci.
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Ale skutečnost je jiná. Vše je totiž v začátcích. Faktem zůstává, že firma Busgus podala na ministerstvo
životního prostředí žádost o povolení průzkumu. Ministerstvo mělo firmu vyzvat k zajištění všech náležitostí. Až
pak začnou jednání, na které budou přizváni i zástupci dotčených obcí. A v té chvíli nastane čas právě pro
místní starosty a samosprávy.
Na tuto chvíli chtějí být starostové dobře připraveni. „Je potřeba posbírat všechny potřebné informace a
stát si pevně za svým. Nyní se distribuuje petice, která je ke stažení i na stránkách www.mestoberoun. cz. Je
potřeba, aby i veřejnost projevila svůj názor a aktivně se zapojila,“ dodala Šárka Endrlová.
***
„Zmíněný průzkum není vtip. Jedná se o skutečný záměr a je potřeba, aby všichni zástupci samospráv měli
informace.“ Šárka Endrlová, starostka Berouna
„Udělám vše pro to, abych projekt zastavil už v jeho zárodku. K celé metodě mám zcela negativní postoj.“ Jiří
Oberfalzer, senátor
Foto popis| NA TVÁŘÍCH přítomných zástupců obcí bylo často vidět i zděšení. Skutečnost se zdá být drsnější,
než s čím počítali.
Foto autor| Foto: Deník/Petra Lišková
Region| Střední Čechy
_

Starosty a ekology spojil boj proti těžbě v Českém krasu
24.3.2012

Berounský deník str. 01
PETRA LIŠKOVÁ_

Titulní strana_

Beroun – Dvacet starostů z Berounska a Prahy západ společně s politiky přijeli včera vyjádřit na berounskou
radnici svůj nesouhlas s těžbou zemního plynu v Českém krasu hydraulickým štěpením.
Ačkoli pro řadu lidí je to stále ještě nápad spadající spíš do kategorie sci-fi, jedná se skutečně o vážný
záměr. Firma Busgus chce totiž na území Berounska provést vyhledávací průzkum. Ten by měl potvrdil, zda je
oblast, která zasahuje právě i do Chráněné krajinné oblasti Český kras, vhodná pro takzvané frakování. Zemní
plyn se v tomto případě získává formou vrtů a vstřikováním řady chemických látek do země. Řada z nich může
způsobit vážné problémy. Odborníci dokonce varují před kontaminací spodní vody. Místo relaxace v příjemné
přírodě kolem Berounky by tu tak mohly už za několik let vyrůst ropné věže. A to nemluvě o samotném
přírodním bohatství, které by podle odborníků mohlo být nenávratně zničené.
Paradoxně přitom řada států již tento postup zakázala, mezi nimi jsou například některé státy Kanady,
dále USA, Francie nebo Bulharsko. Mluví se dokonce i o celoplošném zákazu pro celou Evropu. Ale ten už by
mohl přijít pozdě.
Právě všechny tyto informace, stejně jako způsob získávání břidlicových plynů či rizicích pro životní
prostředí, se dozvěděli starostové včera od přítomných významných odborníků. Ekologové, geologové, stejně
jako přítomní zástupci samospráv se shodli na tom, že něco podobného se nesmí na našem území dopustit.
„Tímto jednáním jsme všem chtěli dát najevo, že zmíněný průzkum není vtip, a že nám jde o
budoucnost nás i našich dětí. Také chceme, aby starostové získali další informace a nenechali se případně
zmást lobbisty,“ uvedla starostka Berouna Šárka Endrlová. Sama proti metodě hydraulického štěpení vystupuje
velmi razantně: „Chci upozornit lidi, co by se mohlo stát. Nechceme přece ani uvažovat o metodě, která je
škodlivá kdekoli na světě. Pokud se někdy o něco povedou války, bude to voda. A my si ji necháme vědomě
ničit?“ Jednání starostů a odborníků se zúčastnil i bývalý starosta Berouna a současný poslanec Jiří Besser. „Je
nasnadě, že si tuto republiku musíme chránit proti takovým nesmyslům, jako je vpouštění rtuti a dalších
chemikálií pod zem. Před tímto jednáním jsem podnikl několik kroků, abych znal relevantní informace. Ani
odborníci ve státní správě nejsou tomuto nakloněni, a to mě uklidňuje,“ oznámil Jiří Besser. Pomocnou ruku
nabídl starostům přítomných obcí senátor Jiří Oberfalzer: „K této metodě se stavím zcela negativně a udělám
vše pro to, abych tento projekt zastavil už v zárodku.“
Mohlo by se tedy zdát, že je vše vyřešeno. Přítomní zástupci parlamentu i senátu jsou zajedno, stejně
jako starostové i odborníci.
Ale skutečnost je jiná. Vše je totiž v začátcích. Faktem zůstává, že firma Busgus podala na ministerstvo
životního prostředí žádost o povolení průzkumu. Ministerstvo mělo firmu vyzvat k zajištění všech náležitostí. Až
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pak začnou jednání, na které budou přizváni i zástupci dotčených obcí. A v té chvíli nastane čas právě pro
místní starosty a samosprávy.
Na tuto chvíli chtějí být starostové dobře připraveni. „Je potřeba posbírat všechny potřebné informace a
stát si pevně za svým. Nyní se distribuuje petice, která je ke stažení i na internetových stránkách
www.mesto-beroun.cz. Je potřeba, aby i veřejnost projevila svůj názor a aktivně se zapojila,“ dodala Šárka
Endrlová.
***
„Udělám vše pro to, abych projekt zastavil už v jeho zárodku. K celé metodě mám zcela negativní postoj.“
Jiří Oberfalzer, senátor
„Ani odborníci ve státní správě nejsou tomuto získávání břidlicového plynu nakloněni, a to mě uklidňuje.“ Jiří
Besser, poslanec
„Zmíněný průzkum není vtip. Jedná se o skutečný záměr a je potřeba, aby všichni zástupci samospráv měli
informace.“ Šárka Endrlová, starostka Berouna
Foto popis| NA TVÁŘÍCH přítomných zástupců obcí bylo často vidět i zděšení. Skutečnost se zdá být drsnější,
než s čím počítali.
Foto autor| Foto: Deník/Petra Lišková
Region| Střední Čechy
_

Nedovolíme těžbu v Českém krasu, shodli se starostové
24.3.2012

denik.cz

str. 00
_

Středočeský kraj_

Beroun /FOTOGALERIE/ - Dvacet starostů z Berounska a Prahy západ společně s politiky přijeli vyjádřit na
berounskou radnici svůj nesouhlas s těžbou zemního plynu v Českém krasu hydraulickým štěpením. Ačkoli pro
řadu lidí je to stále ještě nápad spadající spíš do kategorie sci-fi, jedná se skutečně o vážný záměr.
"
Firma Busgus chce totiž na území Berounska provést vyhledávací průzkum. Ten by měl potvrdil, zda je oblast,
která zasahuje právě i do Chráněné krajinné oblasti Český kras, vhodná pro takzvané frakování. Zemní plyn se
v tomto případě získává formou vrtů a vstřikováním řady chemických látek do země. Řada z nich může způsobit
vážné problémy.
Odborníci dokonce varují před kontaminací spodní vody. Místo relaxace v příjemné přírodě kolem Berounky by
tu tak mohly už za několik let vyrůst ropné věže. A to nemluvě o samotném přírodním bohatství, které by podle
odborníků mohlo být nenávratně zničené.
Paradoxně přitom řada států již tento postup zakázala, mezi nimi jsou například některé státy Kanady, dále
USA, Francie nebo Bulharsko. Mluví se dokonce i o celoplošném zákazu pro celou Evropu. Ale ten už by mohl
přijít pozdě.
Právě všechny tyto informace, stejně jako způsob získávání břidlicových plynů či rizicích pro životní prostředí,
se dozvěděli starostové od přítomných významných odborníků. Ekologové, geologové, stejně jako přítomní
zástupci samospráv se shodli na tom, že něco podobného se nesmí na našem území dopustit.
„Tímto jednáním jsme všem chtěli dát najevo, že zmíněný průzkum není vtip, a že nám jde o budoucnost nás i
našich dětí. Také chceme, aby starostové získali další informace a nenechali se případně zmást lobbisty,“
uvedla starostka Berouna Šárka Endrlová.
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Sama proti metodě hydraulického štěpení vystupuje velmi razantně: „Chci upozornit lidi, co by se mohlo stát.
Nechceme přece ani uvažovat o metodě, která je škodlivá kdekoli na světě. Pokud se někdy o něco povedou
války, bude to voda. A my si ji necháme vědomě ničit?“
Jednání starostů a odborníků se zúčastnil i bývalý starosta Berouna a současný poslanec Jiří Besser. „Je
nasnadě, že si tuto republiku musíme chránit proti takovým nesmyslům, jako je vpouštění rtuti a dalších
chemikálií pod zem. Před tímto jednáním jsem podnikl několik kroků, abych znal relevantní informace. Ani
odborníci ve státní správě nejsou tomuto nakloněni, a to mě uklidňuje,“ oznámil Jiří Besser.
Pomocnou ruku nabídl starostům přítomných obcí senátor Jiří Oberfalzer: „K této metodě se stavím zcela
negativně a udělám vše pro to, abych tento projekt zastavil už v zárodku.“
Mohlo by se tedy zdát, že je vše vyřešeno. Přítomní zástupci parlamentu i senátu jsou zajedno, stejně jako
starostové i odborníci. Ale skutečnost je jiná. Vše je totiž v začátcích.
Faktem zůstává, že firma Busgus podala na ministerstvo životního prostředí žádost o povolení průzkumu.
Ministerstvo mělo firmu vyzvat k zajištění všech náležitostí. Až pak začnou jednání, na které budou přizváni i
zástupci dotčených obcí. A v té chvíli nastane čas právě pro místní starosty a samosprávy.
Na tuto chvíli chtějí být starostové dobře připraveni. „Je potřeba posbírat všechny potřebné informace a stát si
pevně za svým. Nyní se distribuuje petice, která je ke stažení i na internetových stránkách www.mestoberoun.cz. Je potřeba, aby i veřejnost projevila svůj názor a aktivně se zapojila,“ dodala Šárka Endrlová."
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Proti průzkumu na břidlicový plyn musí obce a města vystupovat od samého počátku a důrazně.
Každá dotčená obec proto vytvoří svá negativní stanoviska k průzkumu a jako účastník řízení je zašle na
ministerstvo životního prostředí. Uvedla to Středočeským novinkám mluvčí berounské radnice Pavla Švédová.
„Je lepší nesouhlas opakovat několikrát, než cokoli zmeškat,“ shodli se odborníci i představitelé samospráv. Na
dnešní schůzce, kterou svolala berounská starostka Šárka Endrlová právě v souvislosti se záměrem australské
firmy provést na větší části území CHKO Český kras průzkum na přítomnost takzvaných břidlicových plynů, se
sešli zástupci více než dvacítky obcí Berounska a Prahy-západ.
Jak Švédová prozradila, na úvod jednání vystoupil poslanec a někdejší starosta Berouna Jiří Besser a senátor
za tuto oblast Jiří Oberfalzer. Oba se shodli v tom, že je potřeba tento průzkum od samého počátku odmítnout.
„Zatímco v USA se těží v pustinách, zde se jedná o hojně obydlenou oblast. Navíc srovnáváme nesrovnatelné.
Na jedné straně těžbu, která může trvat dvacet třicet let a oproti tomu miliony let, po které tu bude jedinečný a
ve světě uznávaná oblast Barrandienu,“ uvedl Oberfalzer.
Následně podle Švédové s krátkými přednáškami vystoupili přední čeští odborníci, kteří fundovaně hovořili o
případných dopadech nejen průzkumu, ale i těžby.
„Uvažovaný průzkum je vzhledem k silnému tektonickému porušení, nedostatečně známé hlubší geologické
stavbě a velké horninové heterogenitě z hlediska ekonomického vysoce rizikový. Horniny siluru a devonu, které
jsou hlavním cílem průzkumu, se zřejmě nevyskytují v hloubkách větších než 1,3 km pod povrchem. Z hlediska
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aktivit na povrchu (ochrana přírody, jímání krasových podzemní vod, sídla, zemědělství) je záměr nepřijatelný.
Škody mohou výraznou měrou přesáhnout potenciální zisky,“ varoval například RNDr. Karel Žák, CSc.
„V uvažovaném průzkumném území je již v průzkumné fázi navrhováno použití karcinogeních látek a to v
poměrně hustě osídleném území, v němž se nachází více než 20 obcí. Celková geologická stavba dané oblasti
zcela vylučuje možnosti úspěšné použití metody tzv. hydraulického štěpení. V takovýchto územích musí být
jakákoli vyspělá společnost schopna nadřadit zdraví občanů a zájmy ochrany přírody nad zájmy ekonomické,“
doplnil Doc. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Ve druhé části schůzky se starostové domlouvali na společném postupu proti průzkumu. „Je třeba ještě doladit,
zda bude každá obec vystupovat v řízení sama za sebe a nebo zda vytvoříme svazek obcí,“ uvedla Šárka
Endrlová.
"Starostové byli navíc informováni o dvou peticích, které se v této době na Berounsku podepisují. Jednou z nich
je petice „Stop HF – Český kras“ a druhou petice Stop HF, která požaduje, aby se tato metoda nemohla
používat na žádném území v České republice," dodala mluvčí Švédová.
(RoR, foto: RoR)
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Na jedné straně těžbu, která může trvat dvacet třicet let a oproti tomu miliony let, po které tu bude jedinečný a
ve světě uznávaná oblast Barrandienu,“ uvedl Oberfalzer.
Následně podle Švédové s krátkými přednáškami vystoupili přední čeští odborníci, kteří fundovaně hovořili o
případných dopadech nejen průzkumu, ale i těžby.
„Uvažovaný průzkum je vzhledem k silnému tektonickému porušení, nedostatečně známé hlubší geologické
stavbě a velké horninové heterogenitě z hlediska ekonomického vysoce rizikový. Horniny siluru a devonu, které
jsou hlavním cílem průzkumu, se zřejmě nevyskytují v hloubkách větších než 1,3 km pod povrchem. Z hlediska
aktivit na povrchu (ochrana přírody, jímání krasových podzemní vod, sídla, zemědělství) je záměr nepřijatelný.
Škody mohou výraznou měrou přesáhnout potenciální zisky,“ varoval například RNDr. Karel Žák, CSc.
„V uvažovaném průzkumném území je již v průzkumné fázi navrhováno použití karcinogeních látek a to v
poměrně hustě osídleném území, v němž se nachází více než 20 obcí. Celková geologická stavba dané oblasti
zcela vylučuje možnosti úspěšné použití metody tzv. hydraulického štěpení. V takovýchto územích musí být
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jakákoli vyspělá společnost schopna nadřadit zdraví občanů a zájmy ochrany přírody nad zájmy ekonomické,“
doplnil Doc. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Ve druhé části schůzky se starostové domlouvali na společném postupu proti průzkumu. „Je třeba ještě doladit,
zda bude každá obec vystupovat v řízení sama za sebe a nebo zda vytvoříme svazek obcí,“ uvedla Šárka
Endrlová.
"Starostové byli navíc informováni o dvou peticích, které se v této době na Berounsku podepisují. Jednou z nich
je petice „Stop HF – Český kras“ a druhou petice Stop HF, která požaduje, aby se tato metoda nemohla
používat na žádném území v České republice," dodala mluvčí Švédová.
(RoR, foto: RoR)
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Významní čeští geologové, ekologové a další přední odborníci na lokalitu Českého krasu přijedou do Berouna.
V pátek 23. března se v Berouně setkají na mimořádné jednání starostů více než dvacítky obcí Berounska a
Prahy-západ. Důvod jejich návštěvy je jediný: Ozřejmit starostům rizika spojená s vyhledávacím průzkumem pro
těžbu zemního plynu z břidlic metodou "hydraulického štěpení", který právě na katastrech vytipovaných obcí
zamýšlí provést společnost Basgas Energia Czech, s.r.o. Uvedla to tisková mluvčí Městského úřadu Beroun
Pavla Švédová.
"Setkání, které začíná v 9 hodin v budově radnice (velká zasedací místnost), iniciovala berounská starostka
Šárka Endrlová, podle které je nejen těžba břidlicového plynu, ale už jen samotný průzkum vysoce závažným
ekologickým a zdravotním rizikem, proti kterému je třeba bojovat," doplnila mluvčí Švédová.
„Na schůzku jsem pozvala starosty všech dvaadvaceti obcí z Berounska a Prahy-západ, kterých by se případný
průzkum dotkl. Většina z nich účast potvrdila,“ uvedla Endrlová. Účast a podporu přislíbil i senátor Jiří
Oberfalzer.
Jak doplnila mluvčí Švédová, starostka Berouna současně poslala osobní pozvánku i na ministerstvo životního
prostředí, hejtmanovi Středočeského kraje a poslancům za Středočeský kraj s působností pro Berounsko. O
rizikách průzkumu budou hovořit: Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Doc. RNDr. Jiří Frýda Dr.,
Doc.RNDr.Oldřich Fatka, CSc., Doc.RNDr.Jindřich Hladil, DrSc., RNDr. Karel Žák, CSc., Prof. RNDr. Ivan
Horáček, CSc. a Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Podle mluvčí Švédové tak starostové budou mít možnost získat od odborníků všechny dostupné informace
týkající se negativních dopadů průzkumu na životní prostředí a vyjádření odborníků k zamýšlenému průzkumu.
Jedna z prezentací se bude týkat například i role samospráv při ochraně přírody a správě vlastního území. Dále
budou mít starostové šanci získat petice občanských iniciativ "STOP HF" proti průzkumu těžby i proti těžbě
břidlicových plynů či jiných látek na Berounsku i v celé České republice.
„Setkání by se měli zúčastnit také členové nově vzniklého berounského petičního výboru, kteří budou sbírat
podpisy proti průzkumu na Berounsku,“ doplnila Endrlová. Tuto petici by následně mohli lidé podepisovat na
několika místech v Berouně. „Přesná místa zveřejníme jak na webu města, tak v Radničním listě,“ doplnila
Endrlová.
(RoR, foto: RoR)
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Sníží se odvody sázkovým společnostem?
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Kurzové sázkové společnosti by mohly státu odvádět místo 20 jen 15 procent z rozdílu mezi přijatými sázkami a
vyplacenými výhrami. Počítá s tím senátní novela loterijního zákona, která ve středu prošla v horní parlamentní
komoře prvním čtením.
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Autoři předlohy, senátoři Jiří Oberfalzer (ODS) a Adolf Jílek (TOP 09), prý chtějí snížením odvodů z
kurzových sázek o pět procentních bodů zabránit přemístění sídel českých sázkových společností za
výhodnějšími podmínkami do zahraničí a provozování kurzového sázení přes internet.
S tím nesouhlasil předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). »Nesdílím přístup, že když v daňových rájích
je možno nedanit, nebo danit velmi výhodně, tak my všichni ostatní se budeme
těmto daňových rájům přibližovat, nebo se daňovými ráji staneme,« uvedl.
Autoři normy připouštějí, že navrhované snížení by mohlo od příštího roku výnosy z odvodů zmenšit o
50 až 75 mil. Kč ročně. Při 20% sazbě odvody představují 400 až 450 mil. Kč. »Pokud by sázkové společnosti
nedokázaly čelit zahraniční konkurenci a přesunuly své aktivity do zahraničí, mohly by veřejné rozpočty
naopak přijít o stovky milionů korun,« uvedli předkladatelé. Normou se budou nyní zabývat senátní
výbory. Jednotný odvod ve výši 20 % u veškerého hazardu přinesla daňová novela, která zdanění loterií
upravila k 1. lednu 2012.
_

Senátoři chtějí udržet loterijní firmy v Česku. Navrhují jim snížit odvody
14.3.2012
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Snížení odvodů z kurzových sázek by znamenalo výpadek příjmů státního rozpočtu až o 75 milionů korun.
Senátoři argumentují hrozbou odchodu loterijních firem z Česka. Odvody loterijních firem a jejich účel však
často provází řada nejasností.
Senátoři ODS a TOP 09 navrhli snížit odvody z kurzových sázek z 20 na 15 procent. Chtějí tím zabránit
přemístění sídel českých sázkových společností za výhodnějšími podmínkami do zahraničí a provozování
kurzového sázení přes internet.
Senát má o dalším osudu senátorské novely loterijního zákona rozhodnout dnes večer.
Autoři předlohy připouštějí, že snížení o pět procentních bodů by mohlo od příštího roku výnosy z odvodů
zmenšit o 50 až 75 milionů korun ročně. Při dvacetiprocentní sazbě odvody představují 400 až 450 milionů
korun.
Nový loterijní zákon
- Od ledna mají obce možnost více omezovat hazard. Mohou zcela zakázat tzv. videoloterijní terminály. Ty,
které jsou již v provozu, budou moci zakázat až 3 roky po novele v roce 2015.
- Zpřísňují se také požadavky na provozovatele - rozšířením typů her, u kterých je požadován základní kapitál
ve výši 100 milionů Kč; ten musí navíc být splacen pouze peněžitými vklady.
- Došlo k posílení také průhlednosti vlastnické struktury, akcie na majitele nesmí mít nejen provozovatel loterie,
ale ani jeho akcionáři, mají-li rovněž formu akciové společnosti.
- Novela také podstatně zvýšila horní hranice pokut, například za provozování her v kompetenci ministerstva
financí bez povolení z 0,5 mil. Kč na 10 mil. Kč.
- Právní úpravy loterií se dotkne i daňová reforma (zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho
inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů), přesněji řečeno 4. část zákona, účinná od 1.
1. 2012. Podle ní se původní odvod z výtěžku nahrazuje odvodem z loterií a jiných podobných her, blížícím se
svou povahou dani včetně placení čtvrtletních záloh. Správu odvodu budou vykonávat finanční úřady. Do dvou
měsíců po uplynutí odvodového období bude nutné podat odvodové přiznání. Sazba odvodu činí jednotně 20 %
pro všechny druhy loterií a her. U výherních hracích přístrojů a dalších technických zařízení poplyne 80 %
odvodu obci, 20 % bude příjmem státního rozpočtu. U ostatních druhů loterií a her je určeno 30 % obci a 70 %
pro státní rozpočet. - Tuto část chtějí senátoři změnit.
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"Pokud by sázkové společnosti nedokázaly čelit zahraniční konkurenci a přesunuly své aktivity do zahraničí,
mohly by veřejné rozpočty naopak přijít o stovky milionů korun," uvedli senátoři Jiří Oberfalzer (ODS) a Adolf
Jílek (TOP 09).
Británie náš vzor
Poukázali na případ Velké Británie, kde po zvýšení odvodů tamní sázkové společnosti přesídlily za
výhodnějšími daňovými podmínkami na Gibraltar.
Britská státní pokladna tím přišla o miliony liber. Senátoři argumentovali také tím, že ze sedmi českých
sázkových společností byly předloni ziskové jen dvě, a to Fortuna a Tipsport.
Kurzové sázení totiž předem nezaručuje výnos a řada provozovatelů na něm prodělává.
Nový loterijní zákon
Odvody nově stanovila novela loterijního zákona s platností od počátku letošního roku. Loterijní firmy musejí
odvádět 20 procent z rozdílu mezi vsazenými částkami a vyplacenými výhrami. Celkem by to mělo být podle
odhadů ministerstva financí přes osm miliard korun ročně.
Obce mají dostávat čtyři pětiny odvodu z výherních hracích přístrojů a dalších technických zařízení a 30 procent
odvodů z ostatních typů hazardu, jako jsou například loterie, kurzové sázky a sázkové hry v kasinu.
Hazard: Kalouskovi muži našli stamilionové podvody - čtěte ZDE
Konečně: Detektivové si posvítí na peníze z hazardu. Kdo by se měl začít bát? - čtěte ZDE
Jak může vypadat hazardní charita - čtěte ZDE
Zbytek by měl být příjmem státu, přičemž směřovat by měl hlavně na sport, kulturu a ve prospěch zdravotně
postižených. To ale často firmy obcházejí neprůhlednými toky, které místo sportu, kultuře nebo ve školství
převádí zřejmě finance často vracejí tajnou oklikou zpět hazardu. Loterijní firmy přitom ročně odvádějí “na
dobro“ kolem 3,5 miliardy korun.

URL|
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-55042820-senatori-chteji-udrzet-loterijni-firmy-v-ceskunavrhuji-jim-snizit-odvody
_

Senátoři chtějí snížit daň z kurzových sázek
14.3.2012
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Senátoři ODS a TOP 09 navrhli snížit odvody z kurzových sázek z 20 na 15 procent. Chtějí tím zabránit
přemístění sídel českých sázkových společností za výhodnějšími podmínkami do zahraničí a provozování
kurzového sázení přes internet.
Autoři předlohy připouštějí, že snížení o pět procentních bodů by mohlo od příštího roku výnosy z odvodů
zmenšit o 50 až 75 milionů korun ročně. Při dvacetiprocentní sazbě odvody představují 400 až 450 milionů
korun.
„Pokud by sázkové společnosti nedokázaly čelit zahraniční konkurenci a přesunuly své aktivity do zahraničí,
mohly by veřejné rozpočty naopak přijít o stovky milionů korun,“ uvedli senátoři Jiří Oberfalzer (ODS) a Adolf
Jílek (TOP 09).
Poukázali na případ Velké Británie, kde po zvýšení odvodů tamní sázkové společnosti přesídlily za
výhodnějšími daňovými podmínkami na Gibraltar. Britská státní pokladna tím přišla o miliony liber. Senátoři
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argumentovali také tím, že ze sedmi českých sázkových společností byly předloni ziskové jen dvě, a to Fortuna
a Tipsport. Kurzové sázení totiž předem nezaručuje výnos a řada provozovatelů na něm prodělává.
Také čtěte: Fortuna expanduje v Polsku...
Odvody nově stanovila novela loterijního zákona s platností od počátku letošního roku. Loterijní firmy musejí
odvádět 20 procent z rozdílu mezi vsazenými částkami a vyplacenými výhrami. Celkem by to mělo být podle
odhadů ministerstva financí přes osm miliard korun ročně.
Obce mají dostávat čtyři pětiny odvodu z výherních automatů a 30 procent odvodů z ostatních typů hazardu,
jako jsou například loterie, kurzové sázky a sázkové hry v kasinu. Zbytek by měl být příjmem státu, přičemž
směřovat by měl hlavně na sport, kulturu a ve prospěch zdravotně postižených.

URL| http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/senatori-chteji-snizit-dan-z-kurzovych-sazek-751588
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Senátoři chtějí udržet loterijní firmy v Česku. Navrhují jim snížit odvody
14.3.2012
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Snížení odvodů z kurzových sázek by znamenalo výpadek příjmů státního rozpočtu až o 75 milionů korun.
Senátoři argumentují hrozbou odchodu loterijních firem z Česka. Odvody loterijních firem a jejich účel však
často provází řada nejasností.
Senátoři ODS a TOP 09 navrhli snížit odvody z kurzových sázek z 20 na 15 procent. Chtějí tím zabránit
přemístění sídel českých sázkových společností za výhodnějšími podmínkami do zahraničí a provozování
kurzového sázení přes internet.
Senát má o dalším osudu senátorské novely loterijního zákona rozhodnout dnes večer.
Autoři předlohy připouštějí, že snížení o pět procentních bodů by mohlo od příštího roku výnosy z odvodů
zmenšit o 50 až 75 milionů korun ročně. Při dvacetiprocentní sazbě odvody představují 400 až 450 milionů
korun.
Nový loterijní zákon
- Od ledna mají obce možnost více omezovat hazard. Mohou zcela zakázat tzv. videoloterijní terminály. Ty,
které jsou již v provozu, budou moci zakázat až 3 roky po novele v roce 2015.
- Zpřísňují se také požadavky na provozovatele - rozšířením typů her, u kterých je požadován základní kapitál
ve výši 100 milionů Kč; ten musí navíc být splacen pouze peněžitými vklady.
- Došlo k posílení také průhlednosti vlastnické struktury, akcie na majitele nesmí mít nejen provozovatel loterie,
ale ani jeho akcionáři, mají-li rovněž formu akciové společnosti.
- Novela také podstatně zvýšila horní hranice pokut, například za provozování her v kompetenci ministerstva
financí bez povolení z 0,5 mil. Kč na 10 mil. Kč.
- Právní úpravy loterií se dotkne i daňová reforma (zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho
inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů), přesněji řečeno 4. část zákona, účinná od 1.
1. 2012. Podle ní se původní odvod z výtěžku nahrazuje odvodem z loterií a jiných podobných her, blížícím se
svou povahou dani včetně placení čtvrtletních záloh. Správu odvodu budou vykonávat finanční úřady. Do dvou
měsíců po uplynutí odvodového období bude nutné podat odvodové přiznání. Sazba odvodu činí jednotně 20 %
pro všechny druhy loterií a her. U výherních hracích přístrojů a dalších technických zařízení poplyne 80 %
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odvodu obci, 20 % bude příjmem státního rozpočtu. U ostatních druhů loterií a her je určeno 30 % obci a 70 %
pro státní rozpočet. - Tuto část chtějí senátoři změnit.
"Pokud by sázkové společnosti nedokázaly čelit zahraniční konkurenci a přesunuly své aktivity do zahraničí,
mohly by veřejné rozpočty naopak přijít o stovky milionů korun," uvedli senátoři Jiří Oberfalzer (ODS) a Adolf
Jílek (TOP 09).
Británie náš vzor
Poukázali na případ Velké Británie, kde po zvýšení odvodů tamní sázkové společnosti přesídlily za
výhodnějšími daňovými podmínkami na Gibraltar.
Britská státní pokladna tím přišla o miliony liber. Senátoři argumentovali také tím, že ze sedmi českých
sázkových společností byly předloni ziskové jen dvě, a to Fortuna a Tipsport.
Kurzové sázení totiž předem nezaručuje výnos a řada provozovatelů na něm prodělává.
Nový loterijní zákon
Odvody nově stanovila novela loterijního zákona s platností od počátku letošního roku. Loterijní firmy musejí
odvádět 20 procent z rozdílu mezi vsazenými částkami a vyplacenými výhrami. Celkem by to mělo být podle
odhadů ministerstva financí přes osm miliard korun ročně.
Obce mají dostávat čtyři pětiny odvodu z výherních hracích přístrojů a dalších technických zařízení a 30 procent
odvodů z ostatních typů hazardu, jako jsou například loterie, kurzové sázky a sázkové hry v kasinu.
Hazard: Kalouskovi muži našli stamilionové podvody - čtěte ZDE
Konečně: Detektivové si posvítí na peníze z hazardu. Kdo by se měl začít bát? - čtěte ZDE
Jak může vypadat hazardní charita - čtěte ZDE
Zbytek by měl být příjmem státu, přičemž směřovat by měl hlavně na sport, kulturu a ve prospěch zdravotně
postižených. To ale často firmy obcházejí neprůhlednými toky, které místo sportu, kultuře nebo ve školství
převádí zřejmě finance často vracejí tajnou oklikou zpět hazardu. Loterijní firmy přitom ročně odvádějí “na
dobro“ kolem 3,5 miliardy korun.

URL|
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Místo 20 jen 15 procent z rozdílu mezi přijatými sázkami a vyplacenými výhrami by měli státu nově odvádět
provozovatelé kurzového sázení, navrhují to senátoři Jiří Oberfalzer (na snímku) a Adolf Jílek. (Foto: archiv ©
Mediafaxfoto.cz )
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Senátem zněla kritika na adresu bezzásahových zón na Šumavě
Senát schválil zavedení přímé volby prezidenta
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Šéf Senátu se obul do prezidenta Klause kvůli milostem
Po prvním dnu říjnové schůze Senátu se sněmovně vrací první část zdravotnické reformy
Do Senátu míří zákon o zdravotních službách rozšiřující práva pacientů
[1] [0] [0]
PRAHA / 14:59, 14. 03. 2012

Místo 20 jen 15 procent z rozdílu mezi přijatými sázkami a vyplacenými výhrami by měli státu nově odvádět
provozovatelé kurzového sázení v kamenných provozovnách i na internetu. V rámci novely loterijního zákona to
navrhují senátoři Jiří Oberfalzer (ODS) a Adolf Jílek (TOP 09).
"Kursové 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 dva zástupci horní komory. "Provozování
kursových sázek tradičním způsobem přitom vyžaduje početnou síť poboček a také velké množství
zaměstnanců (jejich počet se pohybuje přes tři tisíce)," dodávají.
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.
Podle senátorů mají provozovatelé kamenné sítě poboček kurzového sázení výrazně méně výhodnou pozici
než firmy, které stejný byznys provozují ze sídel v daňových rájů na internetu. "Je na místě zmínit, že v roce
2010 byly na českém trhu ze sedmi domácích společností pouze dvě ziskové (Tipsport a Fortuna)," uvádějí
Oberfalzer s Jílkem.
Jako názorný příklad senátoři uvádějí daňové zatížení české společnosti Fortuna v porovnání s bezejmennou
společností na Maltě. Ze srovnání podle nich vyplývá, že maltská firma by měla po všech odvodech roční zisk o
300 milionů korun vyšší. Loterijní společnosti v Česku musí od letošního roku platit totiž i standardní 19procentní
korporátní daň.
Představitelé ODS a TOP 09 neuvádějí, nakolik je k jejich návrhu vedla starost o loterijní trh v Česku a nakolik
lobbing od provozovatelů kurzových sázek.
Změna sazby odvodu by v případě úspěšného průchodu celým legislativním procesem měla začít platit od 1.
ledna 2013.
Jan Kálal

URL|
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Senát vrátil sněmovně zákon o omezení reklamy u silnic i zákon o
pedagogických pracovnících
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K zákonu o pozemních komunikacích, který má omezit reklamy podél silnic i k normě upravující odměňování
učitelských přesčasů přijali ve středu senátoři pozměňovací návrhy. (Foto: archiv © Mediafaxfoto.cz )
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Senátoři ODS a TOP 09 chtějí snížit odvody provozovatelům kurzových sázek
Senátoři schválili zákon o zásluhách exprezidenta Havla a projednali petici proti vládě
Uchazeči o studium na střední škole budou moci podat dvě přihlášky namísto tří
Senát rozhodne o snížení počtu přihlášek, které si mohou podat uchazeči o studium na střední škole
Šéf Senátu se obul do prezidenta Klause kvůli milostem
[1] [0] [0]
PRAHA / 21:16, 14. 03. 2012

K zákonu o pozemních komunikacích, který má omezit reklamy podél silnic i k normě upravující odměňování
učitelských přesčasů přijali ve středu senátoři pozměňovací návrhy. Obě předlohy se vrátí zpět do dolní komory,
kde o nich poslanci budou hlasovat znovu.
Senátoři ve středu kývli na pozměňovací návrh, který předložila senátorka Veronika Vrecionová (ODS). Podle
toho by se měly zachovat billboardy u místních komunikací, jejich výskyt by se měl naopak omezit podél
hlavních tahů, kde jsou z hlediska bezpečnosti dopravy nejrizikovější, tedy u dálnic a silnic I. třídy. Senátorka
varovala, že novela, která přišla ze sněmovny, a počítala prakticky s úplným zákazem poutačů podél cest,
ohrozí příjmy do obecních pokladen. Města a obce by zrušením reklamních ploch mohla přijít o miliony,
například hlavní město Praha by podle analýzy přišlo o zhruba 50 milionů korun ročně.
Kromě zákazu reklam u všech typů silnic novela dále navrhovala platbu mýtného elektronickým způsobem, a to
pouze pomocí jednoho elektronického palubního zařízení fungujícího na všech placených komunikacích v celé
Evropě. Rovněž umožňovala slevu na mýtném pro vozidla, která často využívají zpoplatněné silnice. Norma se
nyní vrací na poslanecké lavice.
Dolní komora se bude znovu zabývat také zákonem, který přináší lepší odměňování přesčasů učitelů na školách
nebo změnu v oblasti získávání akreditací. "Náplň zákona nelze zpochybnit, ale není možné, aby tu byl
opakovaně zákon plný chyb. Myslím, že by si to navrhovatel měl pohlídat. Přijde mi žinantní, abychom
opravovali chyby typu přečíslování nebo opravu dvou odstavců očíslovaných jako sedm," řekl ve středu senátor
Marcel Chládek (ČSSD). Autoři si od návrhu slibují, že díky sjednocení problematiky na všech školách se ušetří
a ředitelé budou moci prostředky využít v ocenění učitelů v nadtarifních složkách platu.
Materiál rovněž zpřesňuje ustanovení zákona týkající se akreditací vzdělávacích institucí a vzdělávacích
programů. Současná praxe je taková, že pokud akreditační komise nedoporučí program k akreditaci,
ministerstvo nemá možnost tuto záležitost po věcné stránce přezkoumat. Pokud novela vejde v platnost, rezort
školství bude mít nově pravomoc rozhodnutí akreditační komise přehodnotit a případně zvrátit ve prospěch
žadatele.
Druhou klíčovou změnou, kterou novela přináší, je výše odměn za přesčasové hodiny. "Současná úprava
zákona, která se týká odměňování přesčasů, není srozumitelná a jednotlivé školy se liší ve výši finančního
odhodnocení," odůvodnil již dříve potřebu novely Michal Trunda z ministerstva školství a dodal, že ředitelé škol
tento nedostatek velmi často kritizovali.
Senátoři se ve středu naopak nedokázali dohodnout na znění zákona o vojácích z povolání. K normě, která
počítá například se zrušením příspěvku na stěhování vojáků, nepřijali pozměňovací návrhy, nezamítli ji, ani
neschválili, a norma tak míří k podpisu prezidenta Václava Klause.
Předloha počítá s tím, že když vojáci nedosáhnou na dlouholeté kontrakty, nedočkají se ani výsluh. Na ně
vzniká nárok až po patnácti letech služby. V současné době mají déle sloužící důstojníci nárok na vysoké
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výsluhy, které podle hodností dosahují deset až 40 tisíc korun měsíčně. Počítá se také se zrušením armádního
příspěvku při přestěhování. Vojáci rovněž nově musí povinně nahradit poměrnou část nákladů za vydanou
výstroj v případě, že jim zanikne služební poměr před uplynutím dvou let služby.
Posledním zákonem, který senátoři ve středu projednali, byla novela loterijního zákona. Podle té by
provozovatelé kurzového sázení v kamenných provozovnách i na internetu by mohli státu odvádět místo
současných 20 jen 15 procent z rozdílu mezi přijatými sázkami a vyplacenými výhrami. "Kursové 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).
"Provozování kursových sázek tradičním způsobem přitom vyžaduje početnou síť poboček a také velké
množství zaměstnanců (jejich počet se pohybuje přes tři tisíce)," dodávají.
Senátoři se sejdou znovu také ve čtvrtek, 19. schůze bude pokračovat v 9 hodin ráno.
Martina Týblová, Tereza Veselá

URL|
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Místo 20 jen 15 procent z rozdílu mezi přijatými sázkami a vyplacenými výhrami by měli státu nově odvádět
provozovatelé kurzového sázení v kamenných provozovnách i na internetu. V rámci novely loterijního zákona to
navrhují senátoři Jiří Oberfalzer (ODS) a Adolf Jílek (TOP 09).
Foto: Profimedia
„Kursové 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 dva zástupci horní komory. „Provozování
kursových sázek tradičním způsobem přitom vyžaduje početnou síť poboček a také velké množství
zaměstnanců (jejich počet se pohybuje přes tři tisíce)," dodávají.
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.
Podle senátorů mají provozovatelé kamenné sítě poboček kurzového sázení výrazně méně výhodnou pozici
než firmy, které stejný byznys provozují ze sídel v daňových rájů na internetu. „Je na místě zmínit, že v roce
2010 byly na českém trhu ze sedmi domácích společností pouze dvě ziskové (Tipsport a Fortuna)," uvádějí
Oberfalzer s Jílkem.
Jako názorný příklad senátoři uvádějí daňové zatížení české společnosti Fortuna v porovnání s bezejmennou
společností na Maltě. Ze srovnání podle nich vyplývá, že maltská firma by měla po všech odvodech roční zisk o
300 milionů korun vyšší. Loterijní společnosti v Česku musí od letošního roku platit totiž i standardní 19procentní
korporátní daň.
Představitelé ODS a TOP 09 neuvádějí, nakolik je k jejich návrhu vedla starost o loterijní trh v Česku a nakolik
lobbing od provozovatelů kurzových sázek. Změna sazby odvodu by v případě úspěšného průchodu celým
legislativním procesem měla začít platit od 1. ledna 2013.
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Senát schválil zákon o odvodech ze sázek
14.3.2012

prvnizpravy.cz
_

str. 00

z vlády_

Provozovatelé kurzového sázení by mohli státu odvádět místo 20 jen 15 procent z rozdílu mezi přijatými
sázkami a vyplacenými výhrami.
Novela loterijního zákona ve středu prošla prvním senátním čtením. S novelou přišli dva senátoři - Jiří
Oberfalzer (ODS) a Adolf Jílek (TOP 09). "Kursové 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. "Provozování kursových sázek tradičním způsobem přitom vyžaduje početnou síť
poboček a také velké množství zaměstnanců (jejich počet se pohybuje přes tři tisíce)," dodávají.
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.
Podle senátorů mají provozovatelé kamenné sítě poboček kurzového sázení výrazně méně výhodnou pozici
než firmy, které stejný byznys provozují ze sídel v daňových rájích na internetu. "Je na místě zmínit, že v roce
2010 byly na českém trhu ze sedmi domácích společností pouze dvě ziskové (Tipsport a Fortuna)," uvádějí
Oberfalzer s Jílkem.
Jako názorný příklad senátoři uvádějí daňové zatížení české společnosti Fortuna v porovnání s bezejmennou
společností na Maltě. Ze srovnání podle nich vyplývá, že maltská firma by měla po všech odvodech roční zisk o
300 milionů korun vyšší. Loterijní společnosti v Česku musí od letošního roku platit totiž i standardní 19procentní
korporátní daň.
Představitelé ODS a TOP 09 neuvádějí, nakolik je k jejich návrhu vedla starost o loterijní trh v Česku a nakolik
lobbing od provozovatelů kurzových sázek. Prvním čtením prošel návrh poměrně hladce, proti bylo jen devět
přítomných senátorů.
(aj,mfx,foto:arch.)

URL| http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-vlady/senat-schvalil-zakon-o-odvodech-ze-sazek/
_

Senátoři chtějí snížit daň z kurzových sázek z 20 na 15 procent
14.3.2012

tyden.cz str. 00
ČTK_

Česko_

Senátoři ODS a TOP 09 navrhli snížit odvody z kurzových sázek z 20 na 15 procent. Chtějí tím zabránit
přemístění sídel českých sázkových společností za výhodnějšími podmínkami do zahraničí a provozování
kurzového sázení přes internet.
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Senátoři ODS a TOP 09 navrhli snížit odvody z kurzových sázek z 20 na 15 procent. Chtějí tím zabránit
přemístění sídel českých sázkových společností za výhodnějšími podmínkami do zahraničí a provozování
kurzového sázení přes internet.
Senát má o dalším osudu senátorské novely loterijního zákona rozhodnout dnes večer. Autoři předlohy
připouštějí, že snížení o pět procentních bodů by mohlo od příštího roku výnosy z odvodů zmenšit o 50 až 75
milionů korun ročně.
Při dvacetiprocentní sazbě odvody představují 400 až 450 milionů korun. "Pokud by sázkové společnosti
nedokázaly čelit zahraniční konkurenci a přesunuly své aktivity do zahraničí, mohly by veřejné rozpočty naopak
přijít o stovky milionů korun," uvedli senátoři Jiří Oberfalzer (ODS) a Adolf Jílek (TOP 09).
Poukázali na případ Velké Británie, kde po zvýšení odvodů tamní sázkové společnosti přesídlily za
výhodnějšími daňovými podmínkami na Gibraltar. Britská státní pokladna tím přišla o miliony liber. Senátoři
argumentovali také tím, že ze sedmi českých sázkových společností byly předloni ziskové jen dvě, a to Fortuna
a Tipsport.
Kurzové sázení totiž předem nezaručuje výnos a řada provozovatelů na něm prodělává. Odvody nově stanovila
novela loterijního zákona s platností od počátku letošního roku. Loterijní firmy musejí odvádět 20 procent z
rozdílu mezi vsazenými částkami a vyplacenými výhrami.
Celkem by to mělo být podle odhadů ministerstva financí přes osm miliard korun ročně. Obce mají dostávat čtyři
pětiny odvodu z výherních automatů a 30 procent odvodů z ostatních typů hazardu, jako jsou například loterie,
kurzové sázky a sázkové hry v kasinu. Zbytek by měl být příjmem státu, přičemž směřovat by měl hlavně na
sport, kulturu a ve prospěch zdravotně postižených.

URL|
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/senatori-chteji-snizit-dan-z-kurzovych-sazek-z-20-na-15procent_228123.html
_

MÉDIA: HN: MF navrhlo kvůli úsporám sloučit RRTV s ministerstvem
kultury
13.3.2012

ceska-media.cz str. 00
ČTK, (BoJ)_

Média-Stalo se_

Ministr financí Miroslav Kalousek přišel v rámci úsporných opatření s návrhem sloučit Radu pro rozhlasové a
televizní vysílání (RRTV) s ministerstvem kultury, které řídí jeho stranická kolegyně Alena Hanáková. Kalousek
spočítal, že by ušetřil čtyřicet milionů korun, napsaly dnes Hospodářské noviny (HN). Členy RRTV podle deníku
zamýšlený plán pobouřil. Podle předsedkyně rady Kateřiny Kalistové hrozí, že bude Česko vyloučeno z
platformy regulátorů televizního vysílání. "Ztratili bychom punc nezávislosti. V Evropě se něco podobného stalo
zatím jen jednou a bylo z toho poměrně velké pozdvižení. Velmi teoreticky by se dalo říct, že by pak hrozila
politicky motivovaná kontrola televizního a rozhlasového vysílání," řekla HN Kalistová, bývalá šéfka kulturní
komise ČSSD a náměstkyně čtyř ministrů kultury. Dvanáctičlenná rada měla podle deníku loni rozpočet 54
milionů korun, z toho mzdové výdaje byly 32 milionů korun. Plat členů RRTV přitom představuje skoro čtvrtinu
celkového rozpočtu; podle dokumentu ministerstva financí, který mají HN k dispozici, je to 12 milionů korun.
Rada má kromě radních ještě zhruba tři desítky zaměstnanců. "Z nezávislého orgánu, který funguje, by byl v
podstatě přílepek ministerstva kultury," varoval mediální expert koaliční ODS Walter Bartoš. Kalouskův úřad
ubezpečuje, že je to zatím pouze návrh, o kterém se bude teprve jednat ve vládě. Radek Ležatka z tiskového
oddělení ministerstva financí k návrhu odmítl deníku sdělit podrobnosti, jak přesně by si ministerstvo sloučení
představovalo, zda by se měnily kompetence a povinnosti rady dané zákonem a kolik zaměstnanců by rada
případně musela propustit. Návrh je součástí obsáhlého materiálu úspor ve státním rozpočtu. Ministerstvo v
něm vypočítává několik desítek státních fondů, ústavů, komisí či rad, na jejichž provozu by se daly ušetřit
desítky milionů korun. Kalousek plánuje "zjednodušením agend a odstraněním duplicit" ušetřit celkem devět
miliard korun. Sloučení by se týkalo například i Ústavu pro studium totalitních režimů, pojala by ho Akademie
Plné znění zpráv
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věd. V tomto případě by Kalousek ušetřil dalších 75,5 milionu korun. S podobným plánem přišel už na podzim
roku 2008 senátor ODS Jiří Oberfalzer. RRTV hodlal spojit s Českým telekomunikačním úřadem. Chtěl, aby
vznikl jeden superregulační úřad, který by měl na starosti kmitočty i monitoring vysílání. K tomu nakonec
nedošlo. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má za úkol dohled na rozhlasovým a televizním vysíláním v
České republice. Mimo jiné upozorňuje provozovatele na porušení předpisů, zabývá se licencemi a vede
evidenci provozovatelů vysílání. Její členy jmenuje a odvolává premiér na návrh Poslanecké sněmovny.

URL| http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=426942
_

MF navrhuje sloučit RRTV s ministerstvem kultury
13.3.2012

mediaguru.cz str. 00 Aktuality_
Martina Vojtěchovská_

Ministr financí Miroslav Kalousek přišel v rámci úsporných opatření s návrhem sloučit Radu pro rozhlasové a
televizní vysílání (RRTV) s ministerstvem kultury, které řídí jeho stranická kolegyně Alena Hanáková. Kalousek
spočítal, že by ušetřil čtyřicet milionů korun, napsaly dnes Hospodářské noviny (HN). Členy RRTV podle deníku
zamýšlený plán pobouřil.
Podle předsedkyně rady Kateřiny Kalistové hrozí, že bude Česko vyloučeno z platformy regulátorů televizního
vysílání. „Ztratili bychom punc nezávislosti. V Evropě se něco podobného stalo zatím jen jednou a bylo z toho
poměrně velké pozdvižení. Velmi teoreticky by se dalo říct, že by pak hrozila politicky motivovaná kontrola
televizního a rozhlasového vysílání," řekla HN Kalistová, bývalá šéfka kulturní komise ČSSD a náměstkyně čtyř
ministrů kultury.
Dvanáctičlenná rada měla podle deníku loni rozpočet 54 milionů korun, z toho mzdové výdaje byly 32 milionů
korun. Plat členů RRTV přitom představuje skoro čtvrtinu celkového rozpočtu; podle dokumentu ministerstva
financí, který mají HN k dispozici, je to 12 milionů korun. Rada má kromě radních ještě zhruba tři desítky
zaměstnanců.
„Z nezávislého orgánu, který funguje, by byl v podstatě přílepek ministerstva kultury," varoval mediální expert
koaliční ODS Walter Bartoš. Kalouskův úřad ubezpečuje, že je to zatím pouze návrh, o kterém se bude teprve
jednat ve vládě. Radek Ležatka z tiskového oddělení ministerstva financí k návrhu odmítl deníku sdělit
podrobnosti, jak přesně by si ministerstvo sloučení představovalo, zda by se měnily kompetence a povinnosti
rady dané zákonem a kolik zaměstnanců by rada případně musela propustit.
Návrh je součástí obsáhlého materiálu úspor ve státním rozpočtu. Ministerstvo v něm vypočítává několik desítek
státních fondů, ústavů, komisí či rad, na jejichž provozu by se daly ušetřit desítky milionů korun. Kalousek
plánuje „zjednodušením agend a odstraněním duplicit" ušetřit celkem devět miliard korun. Sloučení by se týkalo
například i Ústavu pro studium totalitních režimů, pojala by ho Akademie věd. V tomto případě by Kalousek
ušetřil dalších 75,5 milionu korun.
S podobným plánem přišel už na podzim roku 2008 senátor ODS Jiří Oberfalzer. RRTV hodlal spojit s Českým
telekomunikačním úřadem. Chtěl, aby vznikl jeden superregulační úřad, který by měl na starosti kmitočty i
monitoring vysílání. K tomu nakonec nedošlo.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má za úkol dohled na rozhlasovým a televizním vysíláním v České
republice. Mimo jiné upozorňuje provozovatele na porušení předpisů, zabývá se licencemi a vede evidenci
provozovatelů vysílání. Její členy jmenuje a odvolává premiér na návrh Poslanecké sněmovny.
-čtk-

URL| http://www.mediaguru.cz/2012/03/mf-navrhuje-sloucit-rrtv-s-ministerstvem-kultury/
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Kalousek navrhuje kvůli úsporám sloučit velkou mediální radu s
ministerstvem kultury
13.3.2012

mediar.cz str. 00
ČTK_

Články_

Ministr financí Miroslav Kalousek přišel v rámci úsporných opatření s návrhem sloučit Radu pro rozhlasové a
televizní vysílání (RRTV) s ministerstvem kultury, které řídí jeho stranická kolegyně Alena Hanáková. Kalousek
spočítal, že by ušetřil čtyřicet milionů korun, napsaly dnes Hospodářské noviny (HN). Členy RRTV podle deníku
zamýšlený plán pobouřil.
Ministr financí Miroslav Kalousek přišel v rámci úsporných opatření s návrhem sloučit Radu pro rozhlasové a
televizní vysílání (RRTV) s ministerstvem kultury, které řídí jeho stranická kolegyně Alena Hanáková. Kalousek
spočítal, že by ušetřil čtyřicet milionů korun, napsaly dnes Hospodářské noviny (HN). Členy RRTV podle deníku
zamýšlený plán pobouřil.
Podle předsedkyně rady Kateřiny Kalistové hrozí, že bude Česko vyloučeno z platformy regulátorů televizního
vysílání. „Ztratili bychom punc nezávislosti. V Evropě se něco podobného stalo zatím jen jednou a bylo z toho
poměrně velké pozdvižení. Velmi teoreticky by se dalo říct, že by pak hrozila politicky motivovaná kontrola
televizního a rozhlasového vysílání," řekla HN Kalistová, bývalá šéfka kulturní komise ČSSD a náměstkyně čtyř
ministrů kultury.
Dvanáctičlenná rada měla podle deníku loni rozpočet 54 milionů Kč, z toho mzdové výdaje byly 32 milionů Kč.
Plat členů RRTV přitom představuje skoro čtvrtinu celkového rozpočtu; podle dokumentu ministerstva financí,
který mají HN k dispozici, je to 12 milionů Kč. Rada má kromě radních ještě 35 zaměstnanců.
„Z nezávislého orgánu, který funguje, by byl v podstatě přílepek ministerstva kultury," varoval mediální expert
koaliční ODS Walter Bartoš. Kalouskův úřad ubezpečuje, že je to zatím pouze návrh, o kterém se bude teprve
jednat ve vládě. Radek Ležatka z tiskového oddělení ministerstva financí k návrhu odmítl deníku sdělit
podrobnosti, jak přesně by si ministerstvo sloučení představovalo, zda by se měnily kompetence a povinnosti
rady dané zákonem a kolik zaměstnanců by rada případně musela propustit.
Návrh je součástí obsáhlého materiálu úspor ve státním rozpočtu. Ministerstvo v něm vypočítává několik desítek
státních fondů, ústavů, komisí či rad, na jejichž provozu by se daly ušetřit desítky milionů korun. Kalousek
plánuje „zjednodušením agend a odstraněním duplicit" ušetřit celkem devět miliard korun. Sloučení by se týkalo
například i Ústavu pro studium totalitních režimů, pojala by ho Akademie věd. V tomto případě by Kalousek
ušetřil dalších 75,5 milionu Kč.
S podobným plánem přišel už na podzim roku 2008 senátor ODS Jiří Oberfalzer. RRTV hodlal spojit s Českým
telekomunikačním úřadem. Chtěl, aby vznikl jeden superregulační úřad, který by měl na starosti kmitočty i
monitoring vysílání. K tomu nakonec nedošlo.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má za úkol dohled na rozhlasovým a televizním vysíláním v České
republice. Mimo jiné upozorňuje provozovatele na porušení předpisů, zabývá se licencemi a vede evidenci
provozovatelů vysílání. Její členy jmenuje a odvolává premiér na návrh Poslanecké sněmovny.

URL|
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Kalousek navrhuje sloučit radu pro vysílání s ministerstvem kultury
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Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) přišel v rámci šetření s návrhem pro vládu sloučit Radu pro
rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) s ministerstvem kultury, které řídí jeho stranická kolegyně Alena
Hanáková.
Kalousek spočítal, že by ušetřil 40 miliónů korun. Členy rady plán pobouřil. Podle její předsedkyně Kateřiny
Kalistové hrozí, že bude Česko vyloučeno z platformy regulátorů televizního vysílání.
„Ztratili bychom punc nezávislosti. V Evropě se něco podobného stalo zatím jen jednou a bylo z toho poměrně
velké pozdvižení. Velmi teoreticky by se dalo říct, že by pak hrozila politicky motivovaná kontrola televizního a
rozhlasového vysílání,“ uvedla Kalistová.
Proti návrhu se postavila i místopředsedkyně senátní komise pro sdělovací prostředky Alena Gajdůšková
(ČSSD): „RRTV je nezávislý správní orgán podle mezinárodních pravidel a je jedním z charakteristických znaků,
respektive podmínek právního státu ve vztahu k ochraně nezávislosti médií,“ uvedla. Kalouskův návrh podle ní
útočí na svobodu slova a nezávislost médií v ČR.RRTV má rozpočet 54 miliónů
Dvanáctičlenná rada měla loni rozpočet 54 miliónů korun, z toho na mzdy šlo 32 miliónů korun. Rada má kromě
radních zhruba třicet zaměstnanců. RRTV mj. upozorňuje provozovatele rozhlasového a televizního vysílání na
porušení zákonů a předpisů, zabývá se udělováním licencí a vede evidenci provozovatelů vysílání. Její členy
jmenuje a odvolává premiér na návrh Sněmovny.
S podobným plánem sloučení přišel na podzim roku 2008 senátor ODS Jiří Oberfalzer. RRTV hodlal spojit s
Českým telekomunikačním úřadem. Návrh neprošel.

URL|
http://www.novinky.cz/domaci/261711-kalousek-navrhuje-sloucit-radu-pro-vysilani-s-ministerstvemkultury.html
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Slučujeme a šetříme: Rada pro dohled nad vysíláním pod ministerstvo
13.3.2012

parlamentnilisty.cz
čtk, mp_

str. 00

Monitor_

Ministr financí Miroslav Kalousek přišel v rámci úsporných opatření s návrhem sloučit Radu pro rozhlasové a
televizní vysílání (RRTV) s ministerstvem kultury, které řídí jeho stranická kolegyně Alena Hanáková. Kalousek
spočítal, že by ušetřil čtyřicet milionů korun, napsaly dnes Hospodářské noviny (HN). Členy RRTV podle deníku
zamýšlený plán pobouřil.
Podle předsedkyně rady Kateřiny Kalistové hrozí, že bude Česko vyloučeno z platformy regulátorů
televizního vysílání. "Ztratili bychom punc nezávislosti. V Evropě se něco podobného stalo zatím jen jednou a
bylo z toho poměrně velké pozdvižení. Velmi teoreticky by se dalo říct, že by pak hrozila politicky motivovaná
kontrola televizního a rozhlasového vysílání," řekla HN Kalistová, bývalá šéfka kulturní komise ČSSD a
náměstkyně čtyř ministrů kultury.
Na platy radních jde 32 milionů korun
Dvanáctičlenná rada měla podle deníku loni rozpočet 54 milionů korun, z toho mzdové výdaje byly 32
milionů korun. Plat členů RRTV přitom představuje skoro čtvrtinu celkového rozpočtu; podle dokumentu
ministerstva financí, který mají HN k dispozici, je to 12 milionů korun. Rada má kromě radních ještě zhruba tři
desítky zaměstnanců.
"Z nezávislého orgánu, který funguje, by byl v podstatě přílepek ministerstva kultury," varoval mediální
expert koaliční ODS Walter Bartoš. Kalouskův úřad ubezpečuje, že je to zatím pouze návrh, o kterém se bude
Plné znění zpráv

41
© 2012 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

teprve jednat ve vládě. Radek Ležatka z tiskového oddělení ministerstva financí k návrhu odmítl deníku sdělit
podrobnosti, jak přesně by si ministerstvo sloučení představovalo, zda by se měnily kompetence a povinnosti
rady dané zákonem a kolik zaměstnanců by rada případně musela propustit.
Nejde o první pokus spořit
Návrh je součástí obsáhlého materiálu úspor ve státním rozpočtu. Ministerstvo v něm vypočítává několik
desítek státních fondů, ústavů, komisí či rad, na jejichž provozu by se daly ušetřit desítky milionů korun.
Kalousek plánuje "zjednodušením agend a odstraněním duplicit" ušetřit celkem devět miliard korun. Sloučení by
se týkalo například i Ústavu pro studium totalitních režimů, pojala by ho Akademie věd. V tomto případě by
Kalousek ušetřil dalších 75,5 milionu korun.
S podobným plánem přišel už na podzim roku 2008 senátor ODS Jiří Oberfalzer. RRTV hodlal spojit s
Českým telekomunikačním úřadem. Chtěl, aby vznikl jeden superregulační úřad, který by měl na starosti
kmitočty i monitoring vysílání. K tomu nakonec nedošlo. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má za úkol
dohled na rozhlasovým a televizním vysíláním v České republice. Mimo jiné upozorňuje provozovatele na
porušení předpisů, zabývá se licencemi a vede evidenci provozovatelů vysílání. Její členy jmenuje a odvolává
premiér na návrh Poslanecké sněmovny.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="195075,183739" /
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=225758
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Klausův poslední rok na Hradě. Novou stranu nezaloží, míní jeho blízcí
7.3.2012

zpravy.iDNES.cz str. 00 Zprávy / Domácí_
iDNES.cz, Hana Válková_

Prezident Václav Klaus začal stříhat pomyslný metr s 365 díly. Ve středu je tomu přesně rok do doby, kdy mu
vyprší prezidentský mandát. Jeho souputníci se shodují, že ačkoliv další kroky Klause je obtížné předvídat,
novou politickou stranu po odchodu z Hradu nejspíš nezaloží.
Ve funkci prezidenta je Václav Klaus od 7. března 2003. Podle zákona smí post zastávat maximálně dvě pětiletá
období za sebou, má tedy před sebou svůj poslední rok na Hradě. Co během něj bude dělat, se dá poměrně
dobře nastínit.
Už nyní je jasné, že vydá ještě dvě knihy s ročním ohlédnutím za jeho mandátem. Ta s názvem Rok devátý
vychází tento měsíc ( více o předposledním ohlédnutí prezidenta čtěte tady ). Prezidenta také čeká jmenování
dvou nových ústavních soudců. Poslední měsíce mandátu pak Klaus využije podle šéfa své kanceláře Jiřího
Weigla k rozlučkovým cestám do zemí sousedících s Českou republikou.
Ještě mezitím čeká Václava Klause několik pravidelných akcí, například udílení vyznamenání 28. října u
příležitosti vzniku samostatného československého státu. V první den příštího roku ještě přednese tradiční
novoroční projev.
O co víc je ale zřejmé, co Václav Klaus bude poslední rok na Hradě dělat, o to větší nejasnosti panují v tom, čím
se bude zabývat po odchodu z funkce. Už nyní je ale jasné, že Klausovo "odcházení" bude zcela jiné než v
případě jeho předchůdce Václava Havla. Novou stranu od Klause nečekejte...
Již před časem se začalo spekulovat, že se Václav Klaus bude snažit o založení nové strany. Mluvilo se o tom
například v souvislosti s Ladislavem Bátorou, bývalým šéfem konzervativního hnutí D.O.S.T. ( o kontaktech
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Klause s hnutím zde ), nebo s Janou Bobošíkovou, která vede ministranu s názvem Suverenita. Prezident má
také velmi blízko ke Svobodným, které vede ekonom Petr Mach ( více zde ).
Někteří Klausovi blízcí přesto tvrdí, že tato varianta je velmi nepravděpodobná. Vylučuje to například
prezidentův přítel, ekonom Karel Muzikář starší. Podle něj nemají Češi důvěru k novým stranám a Václav Klaus
to dobře ví. "Sedím na náměstí Kinských a proti mně je soud Prahy, kde zrovna probíhá jednání s panem
Bártou. Tento soudní proces se dramaticky odrazí na přístupu voličstva k novým stranám. Pokud nebudou
vyloženě postaveny na nějakém zázračně garantovaném, průzračném, transparentním způsobu, lidé jim
neuvěří. Bárta to úplně zničil. Pan prezident to vnímá," řekl iDNES.cz Muzikář.
Podobný názor má i někdejší místopředseda občanských demokratů a Klausův bývalý kolega Jan Ruml, který
stál v roce 1997 za rozštěpením ODS. Po takzvaném sarajevském atentátu, který měl oslabit vliv Klause na
ODS, tehdy odešla od občanských demokratů část členů a společně s Rumlem založili Unii svobody. Ta sice v
prvních letech fungování slavila úspěch, pak ale přišel poměrně rychlý pád a nakonec i zánik.
"Očekávání, která byla spojena s novými stranami, nikdy nebyla naplněna. Navíc protievropský, konzervativní,
národovecký subjekt by neměl v České republice naději na úspěch," řekl Ruml. "A neumím si ani představit, že
část ODS by se odtrhla, spojila se s lidmi z konzervativní pravice a vytvořil se nějaký nový subjekt," dodal.
Založení nové politické strany v čele s Klausem vyloučil před časem i expremiér Mirek Topolánek, který
současného prezidenta vystřídal v roce 2002 v čele ODS. "Pokládám novou stranu za mylnou tezi. Ne že by na
to Václav Klaus neměl sílu, je v dobré kondici psychické i fyzické. Nevěřím ale tomu, že bude mít chuť jít do
něčeho, na co už deset let není zvyklý, tedy do té politické mlýnice, mediální štvanice, absolutní ztráty
soukromí," řekl nedávno Topolánek pro časopis Týden. Prezidenta nicméně označil za geniálního hráče: "Klaus
to bude hrát na mnoha šachovnicích, na rozdíl od jiných má rozehráno mnoho her," řekl. ... do politiky ale
zasahovat dál bude
Pravděpodobnější variantou tak je, že si Klaus bude chtít dál udržet vliv na politiku, bude tak ale činit spíš
prostřednictvím své poprezidentské kanceláře a knihovny, případě přes Centrum pro ekonomiku a politiku, které
před lety sám zakládal. "Think tank nebo středisko, kde byl mohl přemýšlet o věcech, které celý život
propagovat a cizeloval, by pro něj mohla být nejlepší cesta. Mohl by tak i nadále fungovat jako glosátor situace,"
míní třeba Ruml.
Přípravy na budování knihovny, o níž se spekuluje, že by ji financoval miliardář Petr Kellner ( více zde ),
každopádně už začaly. MF DNES tento týden upozornila, že do obchodního rejstříku už byla zapsána obecně
prospěšná společnost s názvem Institut Václava Klause. Právě tato společnost bude mít roli prezidentské
knihovny. Zabývat se bude dokumentací a propagací Klausova díla nebo třeba shromažďováním literatury
související s jeho veřejným působením. ( Více o Institutu čtěte tady .)
Ekonom Muzikář přesto tvrdí, že jen knihovna Klausovi stačit nebude. "Jak ho znám, tak to by ho nemohlo
uspokojit. Je mimořádně činorodý a určitě bude hledat jiné možnosti," míní Muzikář. "On je stále zralý velké role.
Že by šel jen na zahrádku, lyže nebo tenisový kurt, si nedovedu představit," tvrdí Muzikář, který sám sebe
označuje za velkého Klausova obdivovatele.
O tom, že se bude chtít Klaus zaštítit nějakou institucí, mluví nicméně i europoslanec za ODS Ivo Strejček. Ten
se ostatně přímo na zakládání nového Klausova centra, které by mělo začít fungovat do roka, aktivně podílí.
"Pan prezident svými názory zastává zcela jasný myšlenkový proud a v tuto chvíli je jedno, zda se nazývá
stranický nebo konzervativní. Jsem hluboce přesvědčen, že to tak půjde dál a může to být prostřednictvím silné,
kvalitní instituce," míní europoslanec Strejček.
A s nějakou záštitou evidentně počítá i sám Václav Klaus. "Prezident musí mít nějakou svou kancelář, kde
odpovídá na tisíce dopisů, pozvánek, věcí. Součástí této instituce proto v každém případě bude
postprezidentský sekretariát," řekl v prosinci Klaus. Návrat do ODS? Spíš ne
A pak je tu poslední možnost, co Klaus bude po konci svého prezidentování dělat. Někteří jeho přátelé o tom
mluví jako o návratu ke kořenům a míní tím, že by se současný prezident mohl vrátit do ODS, kterou na začátku
90. let zakládal. InsertSingleVideo
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"Nejlogičtější se mi zdá, že by se vrátil do ODS. Ale ne tak, že on se do ní vrátí, ale že ho zdravé jádro vyzve,
aby se k nim vrátil," přemítá Muzikář. "Členská základna strany se jistě proměnila, ale jsem přesvědčen, že je
tam stále řada lidí, kteří vidí, že pan prezident, bez ohledu na některé úlety, jakým byla třeba pochvala pana
ministra Dobeše, je konzistentní ve svých názorech. A je to mimořádná osobnost, kterou ODS nemá," dodal
Muzikář.
Podobný názor má i senátor za ODS Jiří Oberfalzer, podle kterého by řada členů ODS návrat Klause do strany
přivítala. "Umím si to představit celkem snadno," tvrdí Oberfalzer. "Pro ODS by to bylo dobré, protože se za
poslední léta rozpíjí její kontury a přestává být jasně čitelnou stranou s pevnými ideovými postoji," dodal.
Sám Oberfalzer ale přiznal, že uvnitř strany neví o nikom aktivním, kdo by chtěl oslovit Klause s nabídkou
návratu.
"Já myslím, že návrat ke kořenům není možný. Už v ODS nevidím dostatek jedinců, které bych nazval v
nejlepším slova smyslu občanskými demokraty a kteří byli schopni a ochotni požádat Václava Klause, aby se
vrátil," podotkl k tomu senátor Petr Pakosta, který v lednu deklaroval, že ze strany odchází kvůli "utahování
šroubů" .
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Senát zřejmě navrhne odklad důchodové reformy na rok 2016
28.2.2012
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Praha - Senát má v plánu podpořit petici proti vládě Petra Nečase (ODS) a jejím reformám. Doporučuje odklad
spuštění důchodové reformy z příštího roku na povolební rok 2016 tak, jak to prosazuje ČSSD či koaliční Věci
veřejné.
Sociální demokraté dnes s návrhem uspěli v senátním petičním výboru, a to i přes protesty zástupců ODS.
Občanští demokraté poukazovali na to, že je petice adresována sněmovně, a Senát by se jí tedy zabývat neměl.
"Nejsou splněny náležitosti pro projednávání této petice v Senátu," uvedl Jiří Oberfalzer (ODS) s tím, že
Senátu nebyly předloženy ani originální petiční archy. Odmítl možnost, že by důvodem protestu byl obsah
petice. "Pokud by byla předložena řádně, občanští demokraté by se navzdory menšinovému postavení utkali
nad věcnou podstatou námitek vůči vládním reformám," řekl Oberfalzer, který následně na protest jednání
opustil. Podle místopředsedy výboru Marcela Chládka (ČSSD) ale byla petice předložena Senátu v souladu s
jednacím řádem.
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) reformu před senátory hájil jako nezbytný krok
vzhledem k demografickému vývoji a rostoucímu deficitu na důchodovém účtu. Základním kritériem je podle něj
zachovat parametr střední doby pobírání starobního důchodu.
Důchodová reforma, kterou prosadila vládní koalice díky své většině ve sněmovně, je podle ČSSD
nespravedlivá a asociální a doplatí na ni zejména nejnižší příjmové vrstvy. Podle sociálních demokratů je
reforma spojena s riskantním vyvedením peněz ze státního průběžného systému do soukromých fondů. Dalšími
body petice jsou nesouhlas s politikou reforem "pro nejbohatší", se zvyšováním DPH a z toho vyplývajícím
zdražením zdravotní péče. Pro odsunutí důchodové reformy se vyslovily i Věci veřejné.
Petice, kterou podepsalo téměř 91 000 signatářů, vyzývá Nečasovu vládu k demisi. Pasáž o demisi ale výborem
schválené doporučení pomíjí. Výbor naopak doporučil Senátu v závěru dvoustránkového usnesení požádat
vládu, aby se soustředila na transformaci penzijního připojištění a vytvořila podmínky pro předčasný odchod do
starobního důchodu pro lidi pracující v namáhavých podmínkách.
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Škodil jsi a škodíš i teď, Topolánku. Nakládačka za útok na Nečase
27.2.2012

parlamentnilisty.cz str. 00 Poslanecká sněmovna_
Lukáš Petřík_

Expředseda ODS Mirek Topolánek se v rozhovoru pro Týden ostře pustil do své strany i jejího předsedy Petra
Nečase. Podle něho neprobíhá vnitrostranická diskuse, vedení ODS je slabé a její ministři jsou nevýrazní. ODS
podle něho dělá fackovacího panáka Věcem veřejným a vypadá to, jako by vládly VV. Předáci ODS Topolánka
ale za jeho vyjádření kritizují.
Topolánek také řekl, že Nečas se “zmocnil“ vedení strany “zvláštním způsobem, nazvěme to klidně
pučem“ a stranu “brilantně očistil“ od svých potenciálních soupeřů. “Opravdu, co umí dokonale a před čím
smekám, je jeho personální politika, která připomíná předsálí Versailles, kde král rozděluje léna jedněm, posílá
do vyhnanství jiné, a tím způsobem drží dvůr v pozornosti a v neustálé úctě k panovníkovi. To dělá velmi dobře,
ale jinak nedělá v podstatě nic jiného,“ řekl na adresu premiéra Nečase Topolánek.
relatedarticles
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Topolánkovo obveselování výstupy v bulváru
Přední členové ODS ale se svým expředsedou nesouhlasí. “Nevím, zda má cenu reagovat. Mirek
Topolánek vyvařuje už poněkolikáté stále stejnou polévku, nic nového neřekl. Asi mu chybí časy, kdy strana žila
jeho permanentním monologem a on nás denně obveseloval nebo také děsil svými výstupy v bulváru. Petr
Nečas je jiný a je to dobře, že je jiný,“ řekl ParlamentnímListům.cz místopředseda ODS a ministr obrany
Alexandr Vondra.
“O žádný puč rozhodně nešlo. Změnu ve vedení jako poslední kapku trpělivosti členské základny spustil
rozhovor Mirka Topolánka pro časopis, jehož jméno si teď nevybavuji. A byl to Mirek Topolánek, kdo doporučil
Výkonné radě ODS, aby vedení ODS převzal Petr Nečas,“ reagoval na Topolánkovu poznámku o puči ministr
zemědělství Petr Bendl, který byl v době předsednictví Mirka Topolánka místopředsedou ODS.
Ať si Schwarzenberg zamete před svým prahem
“Mirek Topolánek by neměl dělat to, co sám neměl rád u druhých. Pamatuji si, jak vždy vyskakoval,
když Václav Klaus hodnotil jeho styl řízení ODS. Navážet se do Věcí veřejných je obehraná píseň, to není náš
konkurent. Naším konkurentem je TOP 09. Svého času označil Mirek Topolánek Schwarzenberga za nejlepšího
ministra zahraničí, dnes je vidět, jak moc se mýlil. Raději by tedy měl korigovat své minulé omyly než korigovat
jiné,“ řekl ParlamentnímListům.cz šéf europoslanců ODS a člen grémia strany Jan Zahradil.
“Fakt nebudu komentovat spekulativní vyjádření Mirka Topolánka. Dost mě to celé překvapuje, realita je
dle mého jiná,“ reagoval stručně první místopředseda Senátu a člen grémia Přemysl Sobotka.
Asi nejostřeji zkritizoval Topolánka poslanec Jaroslav Plachý: "Mirek Topolánek škodil ODS před
Nečasem. Proto jsem ho jako jediný poslanec vyzval k odstoupení ze všech funkcí. Bohužel Topolánek škodí
ODS za Nečase a bude jí škodit i v budoucnu, protože neunesl ztrátu své funkce. Měl by si ale uvědomit, že
střílí po lodi, kde byl kdysi kapitánem. TO čestný muž nedělá."
“Parafrázoval bych přímo slova pana bývalého předsedy Topolánka z rozhovoru: má na nějaké
hodnocení svých nástupců i dění v ODS právo. Jednotlivosti komentovat nebudu. Jsou tam názory, se kterými
nesouhlasím, ale i názory, s nimiž bych se ztotožnil,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan
Čechlovský.
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relatedarticles
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Nejlepší vnitrostranická diskuse byla za Klause
Podle poslance Aleše Rádla jsou Topolánkova slova trochu úsměvná a trochu smutná. Kritika
nedostatečné vnitrostranické debaty je standardní kritická munice univerzálně použitelná kdykoli, kdekoli a
kýmkoli. “Někdy se ještě takhle účelově používá pojem &acute;nedostatečná informovanost členské
základny&acute;nebo &acute;vedení uzavřené jen do sebe&acute;. Se skutečným stavem to nemá nic
společného. Je to jen snaha říct něco negativního, na co se dá špatně z pozice kritizovaného rychle reagovat a
snadno to zkolektuje další kritiky,“ řekl redakci Rádl.
Ten nemá pocit, že by v současnosti byla horší vnitrostranická debata než za Topolánka. “Je horší, než
byla za Klause, ale určitě ne horší než za Topolánka, ale to spíš souvisí s proměnou strany a lidí v ní, ke které
došlo v minulých zhruba deseti letech,“ míní Rádl.
Stupňovaný a koordinovaný útok na Nečase
Vyjádřil se i k tomu, že Topolánek Nečasův nástup do čela ODS nazval pučem. “Všichni účastníci
onoho předvolebního jednání Grémia ODS, které skončilo Topolánkovým odstoupením z funkce volebního lídra,
vám potvrdí, že Nečase jako vhodného nového lídra za sebe navrhl právě Mirek Topolánek. Takže teď nejspíš
kritizuje svou vlastní personální úvahu, která mu asi v něčem nevyšla. To, že on sám svou vlastní
vnitrostranickou politiku opíral původně právě o ty takzvané kmotry, a teprve když se začali hádat mezi sebou,
to chtěl zkusit bez nich a nepovedlo se mu to a teď s odstupem času vidí, že opírat se o jejich podporu bylo už
od začátku špatné a kritizuje to, že jejich vliv, který za něj neúměrně narostl, se dnes zmenšuje příliš pomalu, se
dá chápat jako jeho celkem žádoucí myšlenkový posun,“ říká Rádl.
Rádl vidí za Topolánkovým rozhovorem ale ještě další motiv. “Nelze přehlédnout, že v momentě
vrcholící války státních zástupců, která asi někoho opravdu ohrožuje, a v návaznosti na zmenšování politického
vlivu některých politicko-ekonomických skupin nebo spíše příhodněji &acute;clastrů&acute; se začíná stupňovat
útok na premiéra a současného předsedu ODS, který byl asi vyhodnocen jako primární zdroj komplikací,
protože se asi chová jinak, než bylo někde naplánováno. Minulý týden byl učiněn pokus mediálně jej vykreslit
jako osobu bez vůle, která je v rukou svého poradce. A dnes se k tomu přidává ještě kritika ideová, která z něj
má činit osobu bez politické vize. Čili jinými slovy, veřejnosti se se jako by v dávkách předkládá obraz osoby
zcela nevhodné k vedení státu či strany. Myslím, že to, jak se pan předseda a premiér s tímto promyšleným a
evidentně zdatně připravovaným atakem vyrovná, bude právě docela pěkným testem, zda je způsobilý své
funkce zastávat,“ dodal poslanec Rádl.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="223833,223604,223536,224138,224074,224042" /
Je Topolánek ještě členem ODS?
Podle poslance Pavla Béma se stalo již jistou tradicí, že bývalí předsedové kritizují své nástupce. "Byť
to jistě není ten nejvhodnější způsob medializace politické plurality názorů, přesto mně to nikdy moc nevadilo,
narozdíl od Mirka Topolánka, který byl občasným terčem obvykle mediálně nafouklé kritiky Václava Klause.
Přesto jsem si téměř jist, že v tomto případě zůstane Mirek Topolánek se svým názorem osamocen. A důvod je
prostý: byl to právě Mirek Topolánek, který byl svého času v ODS vnímán významnou frakcí strany jako ten,
který příliš politickému dialogu a názorové pluralitě nepřeje. Jen vzpomeňme na nekonečné mediální stesky vůči
mé osobě o takzvaném okopávání kotníků při vyjevení jakéhokoli trochu kritičtějšího názoru. Ještě se dotknu
jednoho detailu-nejsou to VV, které řídí vládu, jak tvrdí Mirek Topolánek, ale daleko spíše přes rozhodující
ministerstva TOP 09," míní Bém.
“Já bych na to řekl jen toto: peron z jedoucího rychlíku vypadá vždy úplně jinak než jedoucí vlak z
peronu. Zvenku může komentovat, co chce. Ty podmínky, kdy on byl předsedou, byly úplně jiné, než jsou teď.
Petr Nečas mohl tehdy zase třeba říkat, že Topolánek byl ve vleku Strany zelených a že zelení si vymohli
neskutečné věci. To je hrozně relativní. Topolánek byl předsedou v jiné době. Nyní je ta doba celá vykloubená a
není normální. Měl záchvěv se k něčemu vyjádřit. To je jeho právo. Já vlastně nevím, jestli je ještě členem ODS.
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Pokud je členem ODS, což já nevím, tak by bylo vhodné, aby na tom začal pracovat a tu vnitrostranickou diskusi
rozvinul. Nic mu v tom nebrání,“ řekl ParlamentnímListům.cz senátor Jaroslav Kubera.
“Mirek Topolánek hodně přehání - jako obvykle,“ reagoval stručně europoslanec Hynek Fajmon. “Mirek
Topolánek přispívá k vnitrostranické diskusi dle moudrosti &acute;kdo jsi bez chyby, můžeš házet po jiných
kamením&acute;,“ rýpl si do Topolánka jeho dlouholetý kritik, europoslanec Ivo Strejček.
Jakýpak puč? Topolánek Nečase navrhl
Senátor Jiří Oberfalzer také protestuje, že by Petr Nečas udělal proti Topolánkovi puč a upozorňuje, že
Nečas byl zvolen volebním lídrem drtivou většinou výkonné rady a předsedou strany byl zvolen na povolebním
kongresu ODS rovněž výraznou většinou. “Nevidím nikde žádný puč,“ dodal Oberfalzer.
Postavení ODS ve vládách je podle Oberfalzera vždy podobné a koaliční partneři se proti ní vymezují.
“To platilo i za Mirka Topolánka. Je pravda, že v této koalici jsme si prošli i fází přímého boje ze strany TOP 09 i
VV, myslím však, že jsme ho ustáli,“ míní senátor Oberfalzer.
“Mirek Topolánek má na své názory právo. Rozhodně stojí za zamyšlení, jak dnes vnímá ODS její
bývalý předseda. S odstupem času i já vnímám poněkud jinak osobnost Mirka Topolánka. Na rozdíl od něj já
jsem stále členem ODS. Jeho kritiku chápu jako výzvu skutečně měnit ODS k lepšímu,“ uvedl senátor Karel
Šebek.
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=224186
_

Škodil jsi a škodíš i teď, Topolánku. Nakládačka za útok na Nečase
27.2.2012

parlamentnilisty.cz str. 00
Lukáš Petřík_

Zprávy_

Expředseda ODS Mirek Topolánek se v rozhovoru pro Týden ostře pustil do své strany i jejího předsedy Petra
Nečase. Podle něho neprobíhá vnitrostranická diskuse, vedení ODS je slabé a její ministři jsou nevýrazní. ODS
podle něho dělá fackovacího panáka Věcem veřejným a vypadá to, jako by vládly VV. Předáci ODS Topolánka
ale za jeho vyjádření kritizují.
Topolánek také řekl, že Nečas se “zmocnil“ vedení strany “zvláštním způsobem, nazvěme to klidně
pučem“ a stranu “brilantně očistil“ od svých potenciálních soupeřů. “Opravdu, co umí dokonale a před čím
smekám, je jeho personální politika, která připomíná předsálí Versailles, kde král rozděluje léna jedněm, posílá
do vyhnanství jiné, a tím způsobem drží dvůr v pozornosti a v neustálé úctě k panovníkovi. To dělá velmi dobře,
ale jinak nedělá v podstatě nic jiného,“ řekl na adresu premiéra Nečase Topolánek.
relatedarticles
title="Psali
articles="224142,224130,223538,223274,219106,215622,215605,212152,211890" /

jsme:"

Topolánkovo obveselování výstupy v bulváru
Přední členové ODS ale se svým expředsedou nesouhlasí. “Nevím, zda má cenu reagovat. Mirek
Topolánek vyvařuje už poněkolikáté stále stejnou polévku, nic nového neřekl. Asi mu chybí časy, kdy strana žila
jeho permanentním monologem a on nás denně obveseloval nebo také děsil svými výstupy v bulváru. Petr
Nečas je jiný a je to dobře, že je jiný,“ řekl ParlamentnímListům.cz místopředseda ODS a ministr obrany
Alexandr Vondra.
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“O žádný puč rozhodně nešlo. Změnu ve vedení jako poslední kapku trpělivosti členské základny spustil
rozhovor Mirka Topolánka pro časopis, jehož jméno si teď nevybavuji. A byl to Mirek Topolánek, kdo doporučil
Výkonné radě ODS, aby vedení ODS převzal Petr Nečas,“ reagoval na Topolánkovu poznámku o puči ministr
zemědělství Petr Bendl, který byl v době předsednictví Mirka Topolánka místopředsedou ODS.
Ať si Schwarzenberg zamete před svým prahem
“Mirek Topolánek by neměl dělat to, co sám neměl rád u druhých. Pamatuji si, jak vždy vyskakoval,
když Václav Klaus hodnotil jeho styl řízení ODS. Navážet se do Věcí veřejných je obehraná píseň, to není náš
konkurent. Naším konkurentem je TOP 09. Svého času označil Mirek Topolánek Schwarzenberga za nejlepšího
ministra zahraničí, dnes je vidět, jak moc se mýlil. Raději by tedy měl korigovat své minulé omyly než korigovat
jiné,“ řekl ParlamentnímListům.cz šéf europoslanců ODS a člen grémia strany Jan Zahradil.
“Fakt nebudu komentovat spekulativní vyjádření Mirka Topolánka. Dost mě to celé překvapuje, realita je
dle mého jiná,“ reagoval stručně první místopředseda Senátu a člen grémia Přemysl Sobotka.
Asi nejostřeji zkritizoval Topolánka poslanec Jaroslav Plachý: "Mirek Topolánek škodil ODS před
Nečasem. Proto jsem ho jako jediný poslanec vyzval k odstoupení ze všech funkcí. Bohužel Topolánek škodí
ODS za Nečase a bude jí škodit i v budoucnu, protože neunesl ztrátu své funkce. Měl by si ale uvědomit, že
střílí po lodi, kde byl kdysi kapitánem. TO čestný muž nedělá."
“Parafrázoval bych přímo slova pana bývalého předsedy Topolánka z rozhovoru: má na nějaké
hodnocení svých nástupců i dění v ODS právo. Jednotlivosti komentovat nebudu. Jsou tam názory, se kterými
nesouhlasím, ale i názory, s nimiž bych se ztotožnil,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan
Čechlovský.
relatedarticles
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Nejlepší vnitrostranická diskuse byla za Klause
Podle poslance Aleše Rádla jsou Topolánkova slova trochu úsměvná a trochu smutná. Kritika
nedostatečné vnitrostranické debaty je standardní kritická munice univerzálně použitelná kdykoli, kdekoli a
kýmkoli. “Někdy se ještě takhle účelově používá pojem &acute;nedostatečná informovanost členské
základny&acute;nebo &acute;vedení uzavřené jen do sebe&acute;. Se skutečným stavem to nemá nic
společného. Je to jen snaha říct něco negativního, na co se dá špatně z pozice kritizovaného rychle reagovat a
snadno to zkolektuje další kritiky,“ řekl redakci Rádl.
Ten nemá pocit, že by v současnosti byla horší vnitrostranická debata než za Topolánka. “Je horší, než
byla za Klause, ale určitě ne horší než za Topolánka, ale to spíš souvisí s proměnou strany a lidí v ní, ke které
došlo v minulých zhruba deseti letech,“ míní Rádl.
Stupňovaný a koordinovaný útok na Nečase
Vyjádřil se i k tomu, že Topolánek Nečasův nástup do čela ODS nazval pučem. “Všichni účastníci
onoho předvolebního jednání Grémia ODS, které skončilo Topolánkovým odstoupením z funkce volebního lídra,
vám potvrdí, že Nečase jako vhodného nového lídra za sebe navrhl právě Mirek Topolánek. Takže teď nejspíš
kritizuje svou vlastní personální úvahu, která mu asi v něčem nevyšla. To, že on sám svou vlastní
vnitrostranickou politiku opíral původně právě o ty takzvané kmotry, a teprve když se začali hádat mezi sebou,
to chtěl zkusit bez nich a nepovedlo se mu to a teď s odstupem času vidí, že opírat se o jejich podporu bylo už
od začátku špatné a kritizuje to, že jejich vliv, který za něj neúměrně narostl, se dnes zmenšuje příliš pomalu, se
dá chápat jako jeho celkem žádoucí myšlenkový posun,“ říká Rádl.
Rádl vidí za Topolánkovým rozhovorem ale ještě další motiv. “Nelze přehlédnout, že v momentě
vrcholící války státních zástupců, která asi někoho opravdu ohrožuje, a v návaznosti na zmenšování politického
vlivu některých politicko-ekonomických skupin nebo spíše příhodněji &acute;clastrů&acute; se začíná stupňovat
útok na premiéra a současného předsedu ODS, který byl asi vyhodnocen jako primární zdroj komplikací,
protože se asi chová jinak, než bylo někde naplánováno. Minulý týden byl učiněn pokus mediálně jej vykreslit
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jako osobu bez vůle, která je v rukou svého poradce. A dnes se k tomu přidává ještě kritika ideová, která z něj
má činit osobu bez politické vize. Čili jinými slovy, veřejnosti se se jako by v dávkách předkládá obraz osoby
zcela nevhodné k vedení státu či strany. Myslím, že to, jak se pan předseda a premiér s tímto promyšleným a
evidentně zdatně připravovaným atakem vyrovná, bude právě docela pěkným testem, zda je způsobilý své
funkce zastávat,“ dodal poslanec Rádl.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="223833,223604,223536,224138,224074,224042" /
Je Topolánek ještě členem ODS?
Podle poslance Pavla Béma se stalo již jistou tradicí, že bývalí předsedové kritizují své nástupce. "Byť
to jistě není ten nejvhodnější způsob medializace politické plurality názorů, přesto mně to nikdy moc nevadilo,
narozdíl od Mirka Topolánka, který byl občasným terčem obvykle mediálně nafouklé kritiky Václava Klause.
Přesto jsem si téměř jist, že v tomto případě zůstane Mirek Topolánek se svým názorem osamocen. A důvod je
prostý: byl to právě Mirek Topolánek, který byl svého času v ODS vnímán významnou frakcí strany jako ten,
který příliš politickému dialogu a názorové pluralitě nepřeje. Jen vzpomeňme na nekonečné mediální stesky vůči
mé osobě o takzvaném okopávání kotníků při vyjevení jakéhokoli trochu kritičtějšího názoru. Ještě se dotknu
jednoho detailu-nejsou to VV, které řídí vládu, jak tvrdí Mirek Topolánek, ale daleko spíše přes rozhodující
ministerstva TOP 09," míní Bém.
“Já bych na to řekl jen toto: peron z jedoucího rychlíku vypadá vždy úplně jinak než jedoucí vlak z
peronu. Zvenku může komentovat, co chce. Ty podmínky, kdy on byl předsedou, byly úplně jiné, než jsou teď.
Petr Nečas mohl tehdy zase třeba říkat, že Topolánek byl ve vleku Strany zelených a že zelení si vymohli
neskutečné věci. To je hrozně relativní. Topolánek byl předsedou v jiné době. Nyní je ta doba celá vykloubená a
není normální. Měl záchvěv se k něčemu vyjádřit. To je jeho právo. Já vlastně nevím, jestli je ještě členem ODS.
Pokud je členem ODS, což já nevím, tak by bylo vhodné, aby na tom začal pracovat a tu vnitrostranickou diskusi
rozvinul. Nic mu v tom nebrání,“ řekl ParlamentnímListům.cz senátor Jaroslav Kubera.
“Mirek Topolánek hodně přehání - jako obvykle,“ reagoval stručně europoslanec Hynek Fajmon. “Mirek
Topolánek přispívá k vnitrostranické diskusi dle moudrosti &acute;kdo jsi bez chyby, můžeš házet po jiných
kamením&acute;,“ rýpl si do Topolánka jeho dlouholetý kritik, europoslanec Ivo Strejček.
Jakýpak puč? Topolánek Nečase navrhl
Senátor Jiří Oberfalzer také protestuje, že by Petr Nečas udělal proti Topolánkovi puč a upozorňuje, že
Nečas byl zvolen volebním lídrem drtivou většinou výkonné rady a předsedou strany byl zvolen na povolebním
kongresu ODS rovněž výraznou většinou. “Nevidím nikde žádný puč,“ dodal Oberfalzer.
Postavení ODS ve vládách je podle Oberfalzera vždy podobné a koaliční partneři se proti ní vymezují.
“To platilo i za Mirka Topolánka. Je pravda, že v této koalici jsme si prošli i fází přímého boje ze strany TOP 09 i
VV, myslím však, že jsme ho ustáli,“ míní senátor Oberfalzer.
“Mirek Topolánek má na své názory právo. Rozhodně stojí za zamyšlení, jak dnes vnímá ODS její
bývalý předseda. S odstupem času i já vnímám poněkud jinak osobnost Mirka Topolánka. Na rozdíl od něj já
jsem stále členem ODS. Jeho kritiku chápu jako výzvu skutečně měnit ODS k lepšímu,“ uvedl senátor Karel
Šebek.
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=1404&clanek=224186
_
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Pozvete ještě Wilderse, pane senátore?
19.2.2012

blog.aktualne.cz str. 00
Martin Novák_

194_

Nizozemská Strana pro Svobodu Geerta Wilderse překvapila, když na své internetu vyzvala své krajany, aby
udávali lidi ze střední a východní Evropy, kvůli kterým přišli o práci nebo kteří do Nizozemska zanášejí
alkoholismus, drogy a prostituci.
"Ztratili jste práci kvůli Polákovi, Bulharovi, Rumunovi nebo jinému Středo- či Východoevropanovi? Rádi bychom
o tom věděli," píše se na Wildersově webu meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl.
V první řadě jde o hodně trapný a ubohý politický počin, ale člověk se při tom jistému úsměvu neubrání. Není to
totiž tak dlouho, co i někteří Češi velebili Wilderse jako udatného rytíře, bojujícího s tak „odpornými věcmi“, jako
jsou islamizace, evropská integrace, politická korektnost, multikulturalismus
Popularitu si vybudoval na tvrzení, že islám je zlo a kdo s ním má něco společného, je načichlý zlem. Část
českého politického spektra mu za to tleskala a není to tak dávno, co senátor za ODS Jiří Oberfalzer Wilderse
zval do Prahy na přednášku, která se měla konat na půdě Senátu (Wildersovy názory vzal za své například
expremiér a zřejmě kandidát na českého prezidentta Miloš Zeman).
Všichni v ODS neztratili schopnost racionálního úsudku, takže tím, kdo Oberfalzera uzemnil tvrzením, že v
Senátu žádná taková přednáška nebude, byl jeho tehdejší předseda Přemysl Sobotka.
Wilders nakonec nedorazil do České republiky vůbec, ale jeho příznivci slibovali, že jednou na to dojde a
levičáci či příznivci multi-kulti ať se moc neradují.
Češi nejsou muslimové, ale jak vyplývá z internetové stránky, pro pana Wilderse a jeho nizozemské souvěrce
jsou špinavci z východu jedna pakáž. A je celkem jedno, jestli jsou z Prahy, Kábulu, Sofie nebo Chartúmu.
Mimochodem, když v Evropském parlamentu vznikala frakce Evropských konzervativců a reformistů, kde jsou
ODS, britští konzervativci nebo polská strana Právo a spravedlnost Lecha Kaczyńského, vedla se podle
britského tisku diskuse i tom, zda tam přibrat Wildersovu Stranu pro svobodu. ODS to podle Britů nevadilo, ale
britští konzervativci byli kategoricky proti. Možná tím současné největší české vládní straně teď ušetřili jeden
problém…
Podivným je ale také způsob, jakým se s Wildersovou výzvou vyrovnává, nebo spíš vyrovnává nizozemský
premiér Mark Rutte. Po setkání s Petrem Nečasem prohlásil, že to je výzva jedné strany, nikoliv nizozemské
vlády.
Tedy neodsoudil to, pouze se od toho distancoval. Ono je také smutným faktem, že na podpoře Wildersovy
strany je nizozemská vládní koalice závisla.
Teď jen doufejme, že se v České republice nenajdou podobně duté hlavy, které by po wildersovsku prohlásily,
že v reakci už nechceme na Lipně a nikde v českých kempech žádné Nizozemce. A běda, jestli si na domcích
nebo chatkách budou dál vyvěšovat nizozemské vlajky.
A co vy, pane senátore Oberfalzere? Pozvete svého hrdinu Wilderse do Česka znovu?

URL| http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-novak.php?itemid=15652
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Kontroverzní Nizozemec Geert Wilders, šéf pravicově populistické strany PVV (Strana za svobodu) je člověk,
jehož si snadno zapamatujete. Když nic jiného, jeho bílá kštice Vám utkví v paměti.
Ještě výstřednější jsou však jeho názory, kterými otravuje vzduch. Na webu své strany vyzývá
Nizozemce, aby udávali občany ze střední a východní Evropy - na výběr jsou kolonky jako “obtěžování“ a “ztráta
pracovního místa“. Evropany z postkomunistických zemí přitom háže všechny do jednoho pytle s paušální
charakteristikou: Okrádají vás o práci, jsou to opilci a jejich podíl na kriminalitě stoupá.
Příslušní diplomaté (včetně našeho velvyslance) se ozvali s protestem a řada nizozemských politických
stran vyzvala svého premiéra, aby se ke kampani vyjádřil. Jak nizozemský premiér, tak jeho ministr práce se
odmítli věcí zabývat s poukazem, že to není vládní záležitost. Je škoda, že premiér země, která platila za vzor
svobody a tolerance, není schopen říci jasné slovo a projevuje tak málo empatie vůči občanům EU, kteří
přicestovali do Nizozemska z východní Evropy pracovat.
Od podněcování nenávisti v integrované Evropě, kde platí svoboda pohybu, by se měla nizozemská
vláda zřetelně distancovat. Potíž je v tom, že pravicový kabinet premiéra Marka Rutteho je na podpoře
Wildersových poslanců závislý. Rutte by měl přesto dát najevo, že nizozemské hřiště je jasně vykolíkováno a
xenofobii, rasismus a nesnášenlivost na něm trpět nelze. Z toho důvodu přijala sociálnědemokratická frakce v
Evropském parlamentu na základě české iniciativy usnesení, které důrazně Wildersovu akci odsuzuje. Shodou
okolností je právě dnes premiér Nečas na návštěvě v Nizozemsku. Tuto příležitost by měl využít k tomu, aby
tamějšího premiéra požádal o jasné stanovisko k diskriminační a nebezpečné kampani Geerta Wilderse!
Nesnášenlivost k druhým založená na jejich původu je stejně ubohá jako rasismus. To by si měli ve
světle Wildersovy akce uvědomit i naši sympatizanti s jeho xenofobními odsudky vůči muslimům a
přistěhovalcům. Nelze nevzpomenout na podzim 2009, kdy Wilderse pozval k vystoupení v českém parlamentu
senátor za ODS Jiří Oberfalzer. Tehdy byla návštěva po trapném lavírování odložena. Po udavačské
Wildersově iniciativě namířené mimo jiné proti českým občanům pracujícím v Nizozemsku si snad naši
euroskeptici z ODS další pozvánku pro pana Wilderse rozmyslí. Chtělo by se na adresu dotyčného pana
senátora říci: čiň čertu dobře, peklem se ti odmění!
relatedarticles title="Psali jsme:" tag="EU" count="5" /
profiles title="Profily na ParlamentniListy.cz:" ids="3347" /

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1338&clanek=223162
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Kontroverzní Nizozemec Geert Wilders, šéf pravicově populistické strany PVV (Strana za svobodu) je člověk,
jehož si snadno zapamatujete. Když nic jiného, jeho bílá kštice Vám utkví v paměti.
Ještě výstřednější jsou však jeho názory, kterými otravuje vzduch. Na webu své strany vyzývá
Nizozemce, aby udávali občany ze střední a východní Evropy - na výběr jsou kolonky jako “obtěžování“ a “ztráta
pracovního místa“. Evropany z postkomunistických zemí přitom háže všechny do jednoho pytle s paušální
charakteristikou: Okrádají vás o práci, jsou to opilci a jejich podíl na kriminalitě stoupá.
Příslušní diplomaté (včetně našeho velvyslance) se ozvali s protestem a řada nizozemských politických
stran vyzvala svého premiéra, aby se ke kampani vyjádřil. Jak nizozemský premiér, tak jeho ministr práce se
odmítli věcí zabývat s poukazem, že to není vládní záležitost. Je škoda, že premiér země, která platila za vzor
svobody a tolerance, není schopen říci jasné slovo a projevuje tak málo empatie vůči občanům EU, kteří
přicestovali do Nizozemska z východní Evropy pracovat.
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Od podněcování nenávisti v integrované Evropě, kde platí svoboda pohybu, by se měla nizozemská
vláda zřetelně distancovat. Potíž je v tom, že pravicový kabinet premiéra Marka Rutteho je na podpoře
Wildersových poslanců závislý. Rutte by měl přesto dát najevo, že nizozemské hřiště je jasně vykolíkováno a
xenofobii, rasismus a nesnášenlivost na něm trpět nelze. Z toho důvodu přijala sociálnědemokratická frakce v
Evropském parlamentu na základě české iniciativy usnesení, které důrazně Wildersovu akci odsuzuje. Shodou
okolností je právě dnes premiér Nečas na návštěvě v Nizozemsku. Tuto příležitost by měl využít k tomu, aby
tamějšího premiéra požádal o jasné stanovisko k diskriminační a nebezpečné kampani Geerta Wilderse!
Nesnášenlivost k druhým založená na jejich původu je stejně ubohá jako rasismus. To by si měli ve
světle Wildersovy akce uvědomit i naši sympatizanti s jeho xenofobními odsudky vůči muslimům a
přistěhovalcům. Nelze nevzpomenout na podzim 2009, kdy Wilderse pozval k vystoupení v českém parlamentu
senátor za ODS Jiří Oberfalzer. Tehdy byla návštěva po trapném lavírování odložena. Po udavačské
Wildersově iniciativě namířené mimo jiné proti českým občanům pracujícím v Nizozemsku si snad naši
euroskeptici z ODS další pozvánku pro pana Wilderse rozmyslí. Chtělo by se na adresu dotyčného pana
senátora říci: čiň čertu dobře, peklem se ti odmění!
relatedarticles title="Psali jsme:" tag="EU" count="5" /
profiles title="Profily na ParlamentniListy.cz:" ids="3347" /
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Kontroverzní Nizozemec Geert Wilders, šéf pravicově populistické strany PVV (Strana za svobodu) je člověk,
jehož si snadno zapamatujete. Když nic jiného, jeho bílá kštice vám utkví v paměti. Ještě výstřednější jsou však
jeho názory, kterými otravuje vzduch.
Kontroverzní Nizozemec Geert Wilders, šéf pravicově populistické strany PVV (Strana za svobodu) je člověk,
jehož si snadno zapamatujete. Když nic jiného, jeho bílá kštice vám utkví v paměti. Ještě výstřednější jsou však
jeho názory, kterými otravuje vzduch. Na webu své strany vyzývá Nizozemce, aby udávali občany ze střední a
východní Evropy – na výběr jsou kolonky jako "obtěžování" a "ztráta pracovního místa". Evropany z
postkomunistických zemí přitom háže všechny do jednoho pytle s paušální charakteristikou: Okrádají vás o
práci, jsou to opilci a jejich podíl na kriminalitě stoupá.
Příslušní diplomaté (včetně našeho velvyslance) se ozvali s protestem a řada nizozemských politických stran
vyzvala svého premiéra, aby se ke kampani vyjádřil. Jak nizozemský premiér, tak jeho ministr práce se odmítli
věcí zabývat s poukazem, že to není vládní záležitost. Je škoda, že premiér země, která platila za vzor svobody
a tolerance, není schopen říci jasné slovo a projevuje tak málo empatie vůči občanům EU, kteří přicestovali do
Nizozemska z východní Evropy pracovat.
Od podněcování nenávisti v integrované Evropě, kde platí svoboda pohybu, by se měla nizozemská vláda
zřetelně distancovat. Potíž je v tom, že pravicový kabinet premiéra Marka Rutteho je na podpoře Wildersových
poslanců závislý. Rutte by měl přesto dát najevo, že nizozemské hřiště je jasně vykolíkováno a xenofobii,
rasismus a nesnášenlivost na něm trpět nelze. Z toho důvodu přijala sociálnědemokratická frakce v Evropském
parlamentu na základě české iniciativy usnesení, které důrazně Wildersovu akci odsuzuje. Shodou okolností je
právě dnes premiér Nečas na návštěvě v Nizozemsku. Tuto příležitost by měl využít k tomu, aby tamějšího
premiéra požádal o jasné stanovisko k diskriminační a nebezpečné kampani Geerta Wilderse!
Nesnášenlivost k druhým založená na jejich původu je stejně ubohá jako rasismus. To by si měli ve světle
Wildersovy akce uvědomit i naši sympatizanti s jeho xenofobními odsudky vůči muslimům a přistěhovalcům.
Nelze nevzpomenout na podzim 2009, kdy Wilderse pozval k vystoupení v českém parlamentu senátor za ODS
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Jiří Oberfalzer. Tehdy byla návštěva po trapném lavírování odložena. Po udavačské Wildersově iniciativě
namířené mimo jiné proti českým občanům pracujícím v Nizozemsku si snad naši euroskeptici z ODS další
pozvánku pro pana Wilderse rozmyslí. Chtělo by se na adresu dotyčného pana senátora říci: čiň čertu dobře,
peklem se ti odmění!
Autor je poslancem Evropského parlamentu za ČSSD
Převzato z LiborRoucek.blog.idnes.cz se souhlasem autora

URL|
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16.02.2012 Kontroverzní Nizozemec Geert Wilders, šéf pravicově populistické strany PVV (Strana za svobodu)
je člověk, jehož si snadno zapamatujete. Když nic jiného, jeho bílá kštice Vám utkví v paměti. Ještě výstřednější
jsou však jeho názory, kterými otravuje vzduch. Na webu své strany vyzývá Nizozemce, aby udávali občany ze
střední a východní Evropy – na výběr jsou kolonky jako „obtěžování“ a „ztráta pracovního místa“. Evropany z
postkomunistických zemí přitom háže všechny do jednoho pytle s paušální charakteristikou: Okrádají vás o
práci, jsou to opilci a jejich podíl na kriminalitě stoupá.
Příslušní diplomaté (včetně našeho velvyslance) se ozvali s protestem a řada nizozemských politických stran
vyzvala svého premiéra, aby se ke kampani vyjádřil. Jak nizozemský premiér, tak jeho ministr práce se odmítli
věcí zabývat s poukazem, že to není vládní záležitost. Je škoda, že premiér země, která platila za vzor svobody
a tolerance, není schopen říci jasné slovo a projevuje tak málo empatie vůči občanům EU, kteří přicestovali do
Nizozemska z východní Evropy pracovat.
Od podněcování nenávisti v integrované Evropě, kde platí svoboda pohybu, by se měla nizozemská vláda
zřetelně distancovat. Potíž je v tom, že pravicový kabinet premiéra Marka Rutteho je na podpoře Wildersových
poslanců závislý. Rutte by měl přesto dát najevo, že nizozemské hřiště je jasně vykolíkováno a xenofobii,
rasismus a nesnášenlivost na něm trpět nelze. Z toho důvodu přijala sociálnědemokratická frakce v Evropském
parlamentu na základě české iniciativy usnesení, které důrazně Wildersovu akci odsuzuje. Shodou okolností je
právě dnes premiér Nečas na návštěvě v Nizozemsku. Tuto příležitost by měl využít k tomu, aby tamějšího
premiéra požádal o jasné stanovisko k diskriminační a nebezpečné kampani Geerta Wilderse!
Nesnášenlivost k druhým založená na jejich původu je stejně ubohá jako rasismus. To by si měli ve světle
Wildersovy akce uvědomit i naši sympatizanti s jeho xenofobními odsudky vůči muslimům a přistěhovalcům.
Nelze nevzpomenout na podzim 2009, kdy Wilderse pozval k vystoupení v českém parlamentu senátor za ODS
Jiří Oberfalzer. Tehdy byla návštěva po trapném lavírování odložena. Po udavačské Wildersově iniciativě
namířené mimo jiné proti českým občanům pracujícím v Nizozemsku si snad naši euroskeptici z ODS další
pozvánku pro pana Wilderse rozmyslí. Chtělo by se na adresu dotyčného pana senátora říci: čiň čertu dobře,
peklem se ti odmění!
Libor Rouček
Autor je místopředseda Evropského parlamentu
Pzublikováno na serveru www.cssd.cz

URL| http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=424135
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Pravicoví radikálové uráží Východoevropany (Libor Rouček)
16.2.2012

idnes.cz - blog
_

str. 00

_

Pravicoví radikálové uráží Východoevropany
Kontroverzní Nizozemec Geert Wilders, šéf pravicově populistické strany PVV (Strana za svobodu) je člověk,
jehož si snadno zapamatujete. Když nic jiného, jeho bílá kštice Vám utkví v paměti. Ještě výstřednější jsou však
jeho názory, kterými otravuje vzduch. Na webu své strany vyzývá Nizozemce, aby udávali občany ze střední a
východní Evropy – na výběr jsou kolonky jako „obtěžování“ a „ztráta pracovního místa“. Evropany z
postkomunistických zemí přitom háže všechny do jednoho pytle s paušální charakteristikou: Okrádají vás o
práci, jsou to opilci a jejich podíl na kriminalitě stoupá.
Příslušní diplomaté (včetně našeho velvyslance) se ozvali s protestem a řada nizozemských politických stran
vyzvala svého premiéra, aby se ke kampani vyjádřil. Jak nizozemský premiér, tak jeho ministr práce se odmítli
věcí zabývat s poukazem, že to není vládní záležitost. Je škoda, že premiér země, která platila za vzor svobody
a tolerance, není schopen říci jasné slovo a projevuje tak málo empatie vůči občanům EU, kteří přicestovali do
Nizozemska z východní Evropy pracovat.
Od podněcování nenávisti v integrované Evropě, kde platí svoboda pohybu, by se měla nizozemská vláda
zřetelně distancovat. Potíž je v tom, že pravicový kabinet premiéra Marka Rutteho je na podpoře Wildersových
poslanců závislý. Rutte by měl přesto dát najevo, že nizozemské hřiště je jasně vykolíkováno a xenofobii,
rasismus a nesnášenlivost na něm trpět nelze. Z toho důvodu přijala sociálnědemokratická frakce v Evropském
parlamentu na základě české iniciativy usnesení, které důrazně Wildersovu akci odsuzuje. Shodou okolností je
právě dnes premiér Nečas na návštěvě v Nizozemsku. Tuto příležitost by měl využít k tomu, aby tamějšího
premiéra požádal o jasné stanovisko k diskriminační a nebezpečné kampani Geerta Wilderse!
Nesnášenlivost k druhým založená na jejich původu je stejně ubohá jako rasismus. To by si měli ve světle
Wildersovy akce uvědomit i naši sympatizanti s jeho xenofobními odsudky vůči muslimům a přistěhovalcům.
Nelze nevzpomenout na podzim 2009, kdy Wilderse pozval k vystoupení v českém parlamentu senátor za ODS
Jiří Oberfalzer. Tehdy byla návštěva po trapném lavírování odložena. Po udavačské Wildersově iniciativě
namířené mimo jiné proti českým občanům pracujícím v Nizozemsku si snad naši euroskeptici z ODS další
pozvánku pro pana Wilderse rozmyslí. Chtělo by se na adresu dotyčného pana senátora říci: čiň čertu dobře,
peklem se ti odmění!

URL| http://liborroucek.blog.idnes.cz/c/246703/Pravicovi-radikalove-urazi-Vychodoevropany.html
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Pravicoví radikálové uráží Východoevropany
16.2.2012

parlamentnilisty.cz str. 00
Libor Rouček_

Politici občanům_

Kontroverzní Nizozemec Geert Wilders, šéf pravicově populistické strany PVV (Strana za svobodu) je člověk,
jehož si snadno zapamatujete.
Když nic jiného, jeho bílá kštice Vám utkví v paměti.
Ještě výstřednější jsou však jeho názory, kterými otravuje vzduch. Na
webu své strany vyzývá Nizozemce, aby udávali občany ze střední a
východní Evropy – na výběr jsou kolonky jako „obtěžování“ a „ztráta
pracovního místa“. Evropany z postkomunistických zemí přitom háže
všechny do jednoho pytle s paušální charakteristikou: Okrádají vás o
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práci, jsou to opilci a jejich podíl na kriminalitě stoupá.
Příslušní diplomaté
(včetně našeho velvyslance) se ozvali s protestem a řada nizozemských
politických stran vyzvala svého premiéra, aby se ke kampani vyjádřil.
Jak nizozemský premiér, tak jeho ministr práce se odmítli věcí zabývat s
poukazem, že to není vládní záležitost. Je škoda, že premiér země,
která platila za vzor svobody a tolerance, není schopen říci jasné slovo
a projevuje tak málo empatie vůči občanům EU, kteří přicestovali do
Nizozemska z východní Evropy pracovat.
Od podněcování nenávisti v integrované Evropě, kde platí svoboda
pohybu, by se měla nizozemská vláda zřetelně distancovat. Potíž je v
tom, že pravicový kabinet premiéra Marka Rutteho je na podpoře
Wildersových poslanců závislý. Rutte by měl přesto dát najevo, že
nizozemské hřiště je jasně vykolíkováno a xenofobii, rasismus a
nesnášenlivost na něm trpět nelze. Z toho důvodu přijala
sociálnědemokratická frakce v Evropském parlamentu na základě české
iniciativy usnesení, které důrazně Wildersovu akci odsuzuje. Shodou
okolností je právě dnes premiér Nečas na návštěvě v Nizozemsku. Tuto
příležitost by měl využít k tomu, aby tamějšího premiéra požádal o jasné
stanovisko k diskriminační a nebezpečné kampani Geerta Wilderse!
Nesnášenlivost k druhým založená na jejich původu je stejně ubohá
jako rasismus. To by si měli ve světle Wildersovy akce uvědomit i naši
sympatizanti s jeho xenofobními odsudky vůči muslimům a přistěhovalcům.
Nelze nevzpomenout na podzim 2009, kdy Wilderse pozval k vystoupení v
českém parlamentu senátor za ODS Jiří Oberfalzer. Tehdy byla návštěva po
trapném lavírování odložena. Po udavačské Wildersově iniciativě
namířené mimo jiné proti českým občanům pracujícím v Nizozemsku si snad
naši euroskeptici z ODS další pozvánku pro pana Wilderse rozmyslí.
Chtělo by se na adresu dotyčného pana senátora říci: čiň čertu dobře,
peklem se ti odmění!

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/profily/clanek.aspx?id=10821
_

Rouček (ČSSD): Pravicoví radikálové uráží Východoevropany
16.2.2012

parlamentnilisty.cz str. 00
cssd.cz_

Politici voličům_

Kontroverzní Nizozemec Geert Wilders, šéf pravicově populistické strany PVV (Strana za svobodu) je člověk,
jehož si snadno zapamatujete. Když nic jiného, jeho bílá kštice Vám utkví v paměti.
Ještě výstřednější jsou však jeho názory, kterými otravuje vzduch. Na webu své strany vyzývá
Nizozemce, aby udávali občany ze střední a východní Evropy - na výběr jsou kolonky jako “obtěžování“ a “ztráta
pracovního místa“. Evropany z postkomunistických zemí přitom háže všechny do jednoho pytle s paušální
charakteristikou: Okrádají vás o práci, jsou to opilci a jejich podíl na kriminalitě stoupá.
Příslušní diplomaté (včetně našeho velvyslance) se ozvali s protestem a řada nizozemských politických
stran vyzvala svého premiéra, aby se ke kampani vyjádřil. Jak nizozemský premiér, tak jeho ministr práce se
odmítli věcí zabývat s poukazem, že to není vládní záležitost. Je škoda, že premiér země, která platila za vzor
svobody a tolerance, není schopen říci jasné slovo a projevuje tak málo empatie vůči občanům EU, kteří
přicestovali do Nizozemska z východní Evropy pracovat.
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Od podněcování nenávisti v integrované Evropě, kde platí svoboda pohybu, by se měla nizozemská
vláda zřetelně distancovat. Potíž je v tom, že pravicový kabinet premiéra Marka Rutteho je na podpoře
Wildersových poslanců závislý. Rutte by měl přesto dát najevo, že nizozemské hřiště je jasně vykolíkováno a
xenofobii, rasismus a nesnášenlivost na něm trpět nelze. Z toho důvodu přijala sociálnědemokratická frakce v
Evropském parlamentu na základě české iniciativy usnesení, které důrazně Wildersovu akci odsuzuje. Shodou
okolností je právě dnes premiér Nečas na návštěvě v Nizozemsku. Tuto příležitost by měl využít k tomu, aby
tamějšího premiéra požádal o jasné stanovisko k diskriminační a nebezpečné kampani Geerta Wilderse!
Nesnášenlivost k druhým založená na jejich původu je stejně ubohá jako rasismus. To by si měli ve
světle Wildersovy akce uvědomit i naši sympatizanti s jeho xenofobními odsudky vůči muslimům a
přistěhovalcům. Nelze nevzpomenout na podzim 2009, kdy Wilderse pozval k vystoupení v českém parlamentu
senátor za ODS Jiří Oberfalzer. Tehdy byla návštěva po trapném lavírování odložena. Po udavačské
Wildersově iniciativě namířené mimo jiné proti českým občanům pracujícím v Nizozemsku si snad naši
euroskeptici z ODS další pozvánku pro pana Wilderse rozmyslí. Chtělo by se na adresu dotyčného pana
senátora říci: čiň čertu dobře, peklem se ti odmění!
relatedarticles title="Psali jsme:" tag="EU" count="5" /
profiles title="Profily na ParlamentniListy.cz:" ids="3347" /

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1338&clanek=223162
_

Češi si zvolí prezidenta sami. Poslední překážka padla
8.2.2012

aktualne.cz

str. 00 Politika - Domácí_
Domácí_

Středeční klíčové jednání Senátu jsme sledovali online
Praha - Na začátku příštího roku si Češi poprvé ve své historii sami vyberou svého prezidenta.
Zavedení přímé volby hlavy státu ve středu večer padla poslední překážka - Senát 49 hlasy posvětil potřebný
návrh ústavní změny z dílny Poslanecké sněmovny a všelidovému hlasování tak už nic nebrání v cestě.
Po deseti letech více či méně vážně míněných pokusů se tak konečně sami zákonodárci připravili o možnost
rozhodovat, kdo bude sedět na Pražském hradě.
Nástupce Václava Klause si tak už zvolí čeští občané sami, a to dvoukolově a nejdříve po 7. lednu 2013.
Volba se totiž podle schválené změně Ústavy může konat v posledních 60 dnech volebního období úřadujícího
prezidenta.
Ministerstvo vnitra vyčíslilo náklady na zhruba 655 milionů korun. Navrhnout kandidáta by mohlo 20 poslanců,
10 senátorů nebo 50 tisíc občanů v petici.
#box1
Senátoři se ke klíčovému hlasování dostali až večer, a to po několikahodinové diskuzi, ve které měli převahu
kritici navrhované ústavní změny.
Ještě předtím horní komora diskutovala o postoji vlády k evropské fiskální unii. Vystoupil i premiér Petr Nečas a
debata se nakonec protáhla na téměř tři hodiny. Senátoři po ní odhlasovali, že Nečas svým přístupem poškodil
zájmy České republiky.
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Během přestávky na oběd senátoři stačili v tajné volbě odmítnout potvrzení Jana Sváčka ústavním soudcem.
Ten se hledá místo dosavadní místopředsedkyně Elišky Wagnerové, které na jaře končí mandát.
Prezidentem Klausem navržený Sváček se senátorům nelíbil kvůli komunistické minulosti a také vztahům s
pražským lobbistou Tomášem Hrdličkou.
1
V online přenosu jsme pro vás jednání o přímé volbě sledovali živě:
# obj_1736
# infobox
20:00
Vážení čtenáři, online přenos ze Senátu tímto končí. Děkujeme za pozornost a při výběru prezidenta přejeme
šťastnou ruku.
# obj_4318
19:55
Senátoři schválili návrh přímé volby prezidenta ve znění, v jakém jej posvětila sněmovna. Pro bylo 49 ze 75
přítomných senátorů. Češi si tak poprvé ve své historii sami zvolí hlavu státu, a to již na začátku příštího roku.
19:40
Diskuze končí, následuje přestávka 10 minut na poradu senátorských klubů.
19:38
"O přímé volbě prezidenta se na půdě obou komor bavíme už více než deset let. Pokud jste přesvědčeni o
přímé volbě, jsme nyní nejblíže této možnosti," ukončil svůj projev Pospíšil.
19:35
"Určité věty mohly být jinak řečené, jinak formulované, ale obsahově je ten návrh celistvý. To, co v něm není,
bude upraveno v příslušném prováděcím zákoně," říká ke konci dnešní debaty o přímé volbě ministr
spravedlnosti Jiří Pospíšil.
19:26
# obj_1728
Stanislav Juránek (KDU-ČSL): "Kompromis to pro mě bude pouze tehdy, když se návrh Sněmovny a Senátu
zcela rovnocenně sejde. Budu hlasovat pro pozměňovací návrhy, jestli se dostaneme k jejich projednávání.
Teprve z toho by mohl vzniknout onen kompromis."
19:21
# obj_1725
Přemysl Sobotka (ODS): "Ne jedenáct, ne šestnáct odborníků na Ústavu, z dnešního jednání mám pocit, že
odborníků na Ústavu je tu mnohem více. Nezapomeňme ale, že se jedná o politické rozhodnutí."
19:14
"Zní tu argument, že volba je drahá. Ale to samé platí i pro senátní nebo sněmovní volby. Musíme si uvědomit,
že demokracie něco stojí," říká Škromach.
19:10
# obj_1726
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Zdeněk Škromach (ČSSD): "Neměli bychom se vymlouvat na nátlak někoho jiného, Senát je sebevědomá
instituce a měl by tak vystupovat. Vím, že tento návrh není ideální, je to kompromis - já osobně ho podpořím,
protože v jiném případě tu po další léta šance na přímou volbu nebude."
19:04
# obj_1725
Luděk Sefzig (ODS): "Voliči se podceňují. Vzdělat je a změnit to je práce pro nás, pro ministerstvo školství a
další."
18:45
Služebně mladý senátor Miloš Vystrčil (ODS) nalézá v dnešní diskuzi mnoho poučení pro své další působení.
Kromě toho také projevil dobrý odhad - zmanipulovat 281 lidí je podle něho těžší než několik milionů voličů.
18:41
# obj_1725
Alena Palečková (ODS): "Zúčastnila jsem se na Hradě tří voleb, z nichž ani jedna nepůsobila úplně esteticky,
přesto však oba zvolení kandidáti, jak Václav Havel, tak Václav Klaus, se nedlouho po svém zvolení ocitli na
vrcholu žrbříčků popularity. Domnívám se, že i když ta volba nevypadala příliš hezky, věřím, že většina z nás
tehdy přistupovala k volbě zodopvědně."
18:38
# obj_3849
Jana Juřenčáková (STAN): "Díky tomu, co jsem zažila na vlastní kůži, potom co jsem byla terčem vyhrožování,
jsem byla pro přímou volbu. Potom jsem se ale předloženým návrhem zabývala a po poradě s kolegy, kteří se v
ústavním právu vyznají, jsem se rozhodla návrh podpořit, ale se senátními úpravami.
18:33
Vícha navrhuje aby se o tomto návrhu hlasovalo i po sedmé hodině a aby byla před konečným hlasováním
pětiminutová pauza. Ze 72 přítomných senátorů s tím souhlasilo 60.
18:27
# obj_1726
Předseda senátního klubu ČSSD Petr Vícha v nadsázce a s humorem upozorňoval své spolustraníky, aby se
nenechávali strhnout tím, že by v případě neschválení této novely zřejmě padla vláda a ať i přesto tento návrh
podpoří.
18:15
# obj_1726
Alena Gajdůšková (ČSSD): "Přijetí tohoto návrhu bude vítězstvím lidí i sociální demokracie."
18:05
# obj_1726
"Jestli renomé Senátu stojí na tom, že se jednou za pět let konají prezidentské volby, tak i vzhledem k průběhu
těch posledních, musím říct, že přímá volba až tak velkou ztrátou nebude," řekl předseda Senátu Milan Štěch.
K návrhu se staví poměrně střízlivě a umírněně. "Měli bychom si vážit dosaženého kompromisu; není to
dokonalé, ale splní to slib, který jsme dali veřejnosti," tvrdí Štěch.
17:45
# obj_1725
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Podle místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky (ODS) bude pro sněmovní návrh hlasovat asi polovina
spolustraníků. Podle předběžných odhadů by tak mohla úprava Ústavy projít v podobě poslané do Senátu
poslanci.
Do Senátu také dorazil ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), který bude senátorům představovat návrh
evropského nařízení zavádějícího program Zdraví pro růst. Vzhledem k průběhu projednávání se ale z jeho
strany zřejmě jedná o velmi brzký příchod.
17:30
# obj_1726
Senátor Jiří Dienstbier pro Aktuálně.cz řekl, že sněmovní verzi návrhu podpoří asi 36 sociálně demokratických
senátorů.
17:13
Diskuze pokračuje a kritici zatím jasně převažují nad zastánci přímé volby. Jiřího Čunka (KDU-ČSL) vystřídal
Petr Pakosta (ODS).
17:03
# obj_1725
Tomáš Grulich (ODS) si stěžuje na pokroucené informace v českých médiích. "Přímou volbou byl zvolen Paul
von Lindenburg, který později zvolil Hitlera, nebo Mahmúd Ahmadínežád," poukazuje na některé omyly přímé
volby.
16:59
# obj_1725
Tomáš Jirsa (ODS), hlasitý podporovatel některých svých řečnících spolustraníků, citoval některé z právnických
posudků: "Přímá volba prezidenta není pokrokem politiky, ale výrazem hluboké krize. Je absurdní že ignorujeme
posudky, které máme před sebou," dodal.
16:55
# obj_1727
Komunistka Marta Bayerová je pro přijetí návrhu tak, jak ho předložila Sněmovna. "Větší fraška než minulá
volba to už stejně být nemůže," říká.
16:51
Senát se poměrně vylidňuje, momentálně je tu asi třetina senátorů.
16:50
Soňa Paukrtová (bezp.) označila dnešní diskuzi zejména za boj o roli Senátu. "Rezignujeme na svoji roli strážců
demokracie a ignorujeme varování a doporučení významných českých právníků," obává se Paukrtová.
16:45
Jiří Dienstbier senátorům doporučil, aby o přímé volbě schválili sněmovní verzi návrhu.
16:34
# obj_1726
Diskuze pokračuje. "Věřím lidem, že dobře vyberou, že nezvolí žádného kašpara, pak bychom si mohli myslet
že i do Senátu volí lidé kašpary," s nadhledem komentuje jeden z argumentů proti přímé volbě Jiří Dienstbier
(ČSSD).
16:10
# obj_1725
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"Přímá volba není důsledkem odborné debaty, ale populistickým tématem. Přitom lidem říkáme v jednom
případě ano (přímá volba prezidenta), a v druhém ne (eurosmlouva)," říká Kubera.
16:05
Slova se ujímá Jaroslav Kubera, zástupce ODS. Také on patří spíše ke kritikům přímé volby.
16:00
# obj_4316
Diskuze k přímé volbě bude zřejmě velmi dlouhá. Jen Petr Pithart už hovoří téměř 30 minut.
"Pokud to Senát odsouhlasí, udělá nad sebou kříž a řekne tak, že je k ničemu. Protože dvoukolový systém má
cenu, pouze pokud se od sebe liší. Vzdát se dobrovolně svých pravomocí může znamenat jen ztrátu důvěry ve
svou existenci," hrozí po historickém exkurzu Pithart.
15:38
Petr Pithart (KDU-ČSL) se ve svém proslovu vrací do doby před třiadvaceti lety, do roku 1989 a popisuje kulaté
stoly a dění z doby pádu socialismu. A také on před přímou volbou varuje.
15:32
Začíná obecná diskuze, časově není nijak omezena a může tak trvat i několik hodin.
15:26
# obj_4316
"Osmdesát procent lidí vám řekne, že chtějí přímou volbu, ale když se jich zeptáte, co je nejvíce trápí, přímá
volba to nebude," ukončila Rippelová svůj proslov. Následoval opět pochvalný klepot do senátorských lavic.
15:17
# obj_4316
"Když zvážíme kolik voleb se u nás děje - v ČR jsem v permanentní volební kampani. To oslabuje vládu i
volební účast. Parlamentní volba Masaryka, Beneše i prezidenta Havla ukazuje, že ne vždy musí při
parlamentní volbě dojít ke zvolení kandidátů stranických," dodává Rippelová.
15:13
Kolegyně Soni Paukrtové, sociální demokratka Jiřina Rippelová se z pozice předsedkyně Stálé komise Senátu
pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury pustila do kritiky přímé volby prezidenta a projednávaného
návrhu.
15:04
# obj_4316
Slova se ujala Soňa Paukrtová (bezp.), členka senátního Ústavně-právního výboru a Stálé komise Senátu pro
Ústavu České republiky a parlamentní procedury. Právě Ústavně-právní výbor je zodpovědný za pozměňovací
návrhy, které například Přemysl Sobotka (ODS) už dříve označil za "hru na to, aby to neprošlo."
14:50
# obj_4316
"Upozorňuji že touto změnou Ústavy nedochází k přechodu na jinou formu vlády; jedinou změnou může být
legitimita prezidenta. Jeho pravomoce nejsou, až na drobné změny, odlišné od těch současných," komentuje
některé dopady změn Jiří Pospíšil.
14:48
# obj_4316
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Ministr Pospíšil vysvětluje, co návrh přímé volby znamená a jaká byla jeho cesta Poslaneckou sněmovou.
"Přímá volba nyní v zemích Evropské unie převládá nad volbou nepřímou," zdůraznil šéf resortu spravedlnosti.
14:34
# obj_4318
Senátoři se konečně dostávají k nejdůležitějšímu bodu dnešního programu - k přímé volbě prezidenta. Návrh
senátorům představuje ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
14:32
Řízení schůze se ujal Petr Pithart. Nejprve přichází na řadu oficiální oznámení, že senátoři v tajném hlasování
nepotvrdili Jana Sváčka ústavním soudcem. Ze 79 senátorů se na jeho stranu postavilo 38, dva hlasy tedy
chyběly.
14:22
Přestávka na oběd senátorům pomalu končí, jednání by mělo pokračovat po půl třetí.
13:44
# obj_7830
Diskuze čtenářů - Jindřich Čermák: Přímá volba prezidenta je správnou cestou. Odpůrci mají pravdu, že
ústavně jsou pravomoci prezidenta relativně slabé. Nicméně česká (československá) historická tradice ukazuje
silnou zvykovou roli. Jeho pozice u nás je mnohem silnější, než se mu ústavně dává. Nehledě na fakt, že jak
Havel, tak mnohem častěji Klaus velmi často hranu ústavnosti brousili.
Druhým hlavním protiargumentem je nákladnost voleb. Upřímně by mě zajímaly celkové finanční dopady
nepřímé volby 2003 a 2008, kdy létaly vzduchem desítky milionů k přesvědčení těch správných poslanců. A
dovolím si poslední doušku - nejlepší by bylo mít monarchii.
13:36
# obj_4318
Podle informací Aktuálně.cz senátoři v tajném hlasování neschválili jmenování Jana Sváčka ústavním soudcem.
Prezidentem Klausem navržený Sváček se senátorům nelíbil hlavně kvůli komunistické minulosti a také
vztahům s pražským lobbistou Tomášem Hrdličkou.
13:17
# obj_4318
Senátoři mají přestávku na oběd. Během ní budou tajně hlasovat, zda se Sváček stane ústavním soudcem.
13:15
Ke svému členství v KSČ Sváček řekl pouze to, že nebylo možné bez členství ve straně pozici soudce
vykonávat. "Bulvární útoky považuji za nepřiměřené," dodal.
Sváček byl už v roce 2003 jednou navržen, ale z rodinných důvodů odmítl. V letech 2004 - 2005 se dostal do
konfliktu s prezidentem. Nyní tvrdí, že není jeho mužem, ani kandidátem levice ani pravice.
12:56
Do Senátu dorazil Jan Sváček. Toho navrhuje na pozici Ústavního soudce prezident Václav Klaus. Sváček by
tak měl nahradit Elišku Wágnerovou, které končí funkční období.
Sváček vystudoval PF UK a jako soudce působil na Obvodním soudu pro Prahu 6, rok působil jako trestní
soudce Vrchního soudu v Praze a od roku 1999 až do současnosti je předsedou Měststkého soudu v Praze.
Senátní výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice však jeho jmenování nedoporučil.
12:30
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# obj_4318
Senát schválil usnesení, podle kterého byl postup Petra Nečase v otázce fiskální unie proti českým národním
zájmům.
Usnesení zároveň kritizuje Nečasovu nepřipravenost a žádá ho, aby předložil zprávu o procesu projednávání
smlouvy, text mandátu vlády na jednání Evropské rady a informaci, jak hlasovali o tomto mandátu jednotliví
ministři. Podle Senátu by měl premiér přehodnotit své stanovisko a vláda má neprodleně zahájit ratifikační
proces.
Pro tento návrh hlasovalo 41 senátorů ze 78 přítomných.
12:05
Při vystoupení Aleny Gajdůškové (ČSSD) dostal Jiří Pospíšil (ODS) záchvat smíchu, byl pokárán Zdeňkem
Škromachem.
12:01
# obj_1726
Senátor Marcel Chládek (ČSSD) Aktuálně.cz řekl, že přímou volbu v hlasování podpoří. "Občané mají právo
rozhodnout o budoucím prezidentovi v přímé volbě. Věřím, že vyberou osobnost, která nás bude důstojně
zastupovat," prohlásil.
11:57
# obj_1725
Ke slovu se opět dostal premiér Nečas. "Představte si, že by kraje musely nechávat své rozpočty schvalovat na
národní úrovni - řvali byste, řvali byste jako tuři," argumentuje. "Mluvíme o smlouvě, ke které můžeme kdykoliv
přistoupit, za měsíc, za rok - tak z toho nedělejme fatální rozhodnutí," pokračuje.
"Hezký to bylo," chválí jeden ze senátorů vystoupení Petra Nečase. Jeho odchod ke stolu doprovázelo vzrušené
klepání.
11:37
# obj_7830
Diskuze čtenářů - Barbora Fleissigová: Jsem pro přímou volbu prezidenta republiky. Podle mě je to jeden z
férových a svobodných přístupů k tak ožehavé věci, jako je výběr hlavy státu. Pak už budou mít smůlu jen ti,
kteří jakékoliv volby apriorně odmítají (nehraje-nevyhraje). Zdravím do Senátu a prosím pány senátory, hlavně
ze skupin, kde odmítají férové jednání, aby tentokrát hlasovali pro přímou volbu.
11:30
# obj_1725
Podle předsedy senátorského klubu ODS Richarda Svobody je pro očanské demokraty tato deklarace
nepřijatelná a nepodpoří ji nikdo z nich.
11:27
# obj_4316
Ačkoliv ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil hovoří o tom, že pořádně nevíme, o čem fiskální smlouva je a co je
jejím obsahem, nebrání mu to, některé její dopady rozebírat. Jeho výstupem se celou dobu bavil Zdeněk
Škromach (ČSSD), který předstoupením k řečnickému stolku ukončil - podle svých slov - "vystoupení fanklubu
pana premiéra".
11:14
# obj_1725
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Senátor Jaroslav Kubera v České televizi odhadl, že pro přímou volbu bude zhruba polovina senátorů ODS.
Někteří se prý nezapojí do hlasování aktivně, místo toho vytáhnou svou hlasovací kartu a tím sníží počet hlasů
nutných pro schválení ústavní změny.
11:13
Kromě jeho spolustraníků děkují premiérovi za jeho postoj i bezpartijní senátoři - nyní Petr Pakosta.
11:08
# obj_4316
Jiří Oberfalzer (ODS) je s premiérem spokojen, protože svým krokem podle něj zastupoval občany ČR. "EU
nikdy nedělá nic přímo. Navíc se dnes všechno v Evropě řídí jen tím, co chce Francie či Německo," řekl. Jeden
z příkladů, který senátor uvedl, bylo rozvolnění podmínek vyplývajících z Maastrichtské smlouvy, a to ve chvíli,
kdy mělo dojít na sankce.
11:04
# obj_4316
Senátor Luděk Sefzig (ODS) vysvětluje, že možný zásah evropských institucí v případě porušení smlouvy je
důvodem, proč se má postupovat podle článku 10a (hlasování ústavní většinou).
11:00
Zpět k diskuzi o fiskální unii. V usnesení navrženém senátorkou Gajdůškovou je mimo jiné kritika premiérova
rozhodnutí ("Postup Petra Nečase je proti národním zájmům České republiky.") nebo požadavek na zveřejnění
jmen ministrů a toho, jak o této smlouvě hlasovali.
10:54
# obj_7830
Diskuze čtenářů - Vlastimmil Veverka: Stejně vyhraje ten, co bude mít nejvíc na kampaň, a tomu peníze
nebudou posílat lidi z kolbenky. Zas mu je dají ti, co dojí stát, takže žádná změna.
10:46
Krátce se podívejme také do dolní komory Parlamentu. Souběžně se senátní schůzí pokračuje jednání
sněmovny. Poslanci už stačili ve 3. čtení schválit novelu zákona o silniční dopravě, která mimo jiné opět zavádí
přednost sanitek nebo třeba vozidel hasičů na přechodech pro chodce.
10:40
# obj_4320
Rozprava ke smlouvě o fiskální odpovědnosti je klidná, o její rozjezd se stará místopředsedkyně Senátu Alena
Gajdůšková. Někteří senátoři se po ránu posilují chlebíčky, zatímco senátor Kubera přátelsky rozmlouvá s
novináři.
10:32
# obj_7830
Diskuze čtenářů - Vladimir Schestag: Nejenže přímá volba prezidenta občany je správná, ale také další
kontrola občanů nad politiky je nutná! Např. volba poslanců do PS by měla být podle vůle občanů, nikoliv, jak jim
to nalinkují strany (tedy výběr kandidátů bez ohledu na pořadí na kandidátce).
10:25
Podle sondy, kterou Aktuálně.cz udělalo mezi senátory, se zatím 43 procent z nich kloní k tomu přijmout ústavní
změnu tak, jak ji navrhla sněmovna. Jen 18 procent senátorů zatím uvažuje o tom, že by podpořili senátní
úpravu zákona. Celý článek čtěte ZDE.
10:14
# obj_7830
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Diskuze čtenářů - Filip Kittnar: K čemu přímá volba? K čemu další megalomanskou předvolební kampaň, která
nás všechny bude stát obrovské peníze, aby ve výsledku šlo zase k volbám necelých 60% lidí a většina z nich
volila známou tvářičku, protože o žádném dalším kandidátovi si nic nezjistili?
10:02
Ještě než horní komora začne řešit hlavní bod dnešního jednání, vystoupí před senátory premiér Petr Nečas,
který bude vysvětlovat rozhodnutí nepřipojit Česko ke smlouvě o fiskální odpovědnosti. ČSSD, která má v horní
komoře většinu, tento postoj kritizuje.
10:00
Vítáme Vás u online reportáže z jednání Senátu o přímé volbě prezidenta. Kromě důležitých informací Vám
nabídneme také bezprostřední ohlasy na dnešní verdikt, který určí, zda si Češi zvolí svou hlavu státu poprvé už
v příštím roce.
# grafika1
#box2

URL| http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=731892
_

Senát jedná o přímé volbě prezidenta
8.2.2012

ČRo 1 - Radiožurnál

str. 01

12:10 Ozvěny dne_

_
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Zdá se, že ústavní změna, která zavádí přímou volbu prezidenta republiky, Senátem projde. Podle dosavadních
informací hodlá pro hlasovat jasná většina senátorů ČSSD i zhruba tři pětiny zástupců ODS. Zcela jisté to ale
přece jen není. Možná se bude nakonec počítat každý hlas. Na telefonní lince je nyní senátor ČSSD Jiří
Dienstbier. Dobrý den.
Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/
-------------------Dobrý den.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------A v našem senátním studiu senátor ODS Jiří Oberfalzer. Dobrý den i vám.
Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
-------------------Dobrý den přeju.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Pane Dienstbiere, vy jste měl k návrhu, který zavádí přímou volbu, jisté výhrady, ale nakonec jej přesto
podpoříte?
Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/
-------------------Já podpořím přímou volbu, stejně tak jako naprostá většina senátorů ČSSD. Ty výhrady tam byly, ty trvají,
nicméně nejsou tak zásadního významu, abychom kvůli nim hlasovali proti přímé volbě prezidenta.
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Jan BUMBA, moderátor
-------------------Mezi ty výhrady patřilo i to, zda by měl Senát schvalovat prezidentovy kandidáty na členy Bankovní rady České
národní banky?
Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/
-------------------Ano, je to jedna z těch výhrad. Ta druhá významná výhrada se týká úpravy ústavní žaloby na prezidenta v
případě podstatného porušení ústavního pořádku, kdy se domníváme, že ta procedura by měla být jednodušší.
Ty tři pětiny v Senátu i v Poslanecké sněmovně prakticky zabraňují tomu, aby taková žaloba byla podána.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Ale jak říkáte, není to tak zásadní, abyste nezvedl ruku pro návrh jako takový.
Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/
-------------------Přesně tak. Přímá volba je pro nás podstatnější hodnotou, máme ji dlouhodobě v našem programu, dlouhodobě
jsme o její zavedení usilovali, takže návrh ústavního zákona v naprosté většině podpoříme.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Pane Oberfalzere, vás nepřesvědčil ani premiér Nečas? Vy jste kategoricky proti zavedení přímé volby?
Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
-------------------Já si myslím, že to je nonsens, jak je to postaveno, protože prezident, který bude volen přímo, by měl mít daleko
větší postavení v našem ústavním řádu, měl by mít větší pravomoci, ale my se ubíráme přesně opačnou cestou.
Jeho postavení se oslabuje a zůstane z toho jenom taková lidová hra, zvolíte si svého prezidenta, ale on bude
slabší, než byl ten dosavadní.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Takže z vašeho pohledu, pane Oberfalzere, pokud by ten návrh vypadal jinak, počítal by s nějakou významnou
úpravou pravomocí hlavy státu, tak by u vás měl šanci?
Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
-------------------Ano, já bych se takové změně nebránil. Já bych si uměl představit, že by prezident měl silnější veto, že by
dokonce zastával řadu pravomocí Senátu a Senát by se například reformoval na čistě ústavní pojistku.
Neprojednával by běžné zákony. Dá se samozřejmě uvažovat o řadě jiných variant. Ale tady si myslím, že se
pohybujeme na takové populistické vlně a skutečný, skutečnou nějakou změnu ústavního systému tady
nepodnikáme.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Pánové, pokud návrh na zavedení přímé volby projde, to pak bude norma, se kterou už nepůjde hnout, anebo
připadá v úvahu nějaká následná debata a následné legislativní úpravy pravomocí prezidenta? Pane
Dienstbiere.
Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/
-------------------Tak samozřejmě taková debata je možná, ale pokud by se v té debatě dospělo, že je potřeba nebo že je
žádoucí něco upravit, opět by se musela získat třípětinová podpora v obou komorách parlamentu.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Pane Oberzfalzere, to by asi pak bylo těžké. Pokud tedy projde přímá volba, potom nějak následně upravovat
pravomoci hlavy státu?
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Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
-------------------Já si myslím, že to už bude velice složité. Jednak teda se na to dívám tak, že přímou volbu už nikdy nebude
možno z ústavního pořádku odstranit, protože to už by bylo tak nepopulární, že k tomu se politici neodhodlají. A
pokud jde o pravomoci, no, tak já myslím, že se třípětinová většina nenajde, protože to by se zase muselo
vzedmout nějaké lidové hnutí nebo nějaká mediální masáž, aby zase někdo skočil na další populistickou vlnu.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Pokud bude přímá volba, myslíte, pánové, že lidé vyberou nějakého úplně jiného kandidáta, než jakého by
zvolili zákonodárci? Pane Oberfalzer.
Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
-------------------No, tak já to předpokládám, protože zákonodárci přece jenom se snaží volit z oblasti lidí, kteří veřejně nějakým
způsobem působí, mají určitou politickou zkušenost a taky nějakou prověřenou kariéru. Já bych chtěl upozornit
na jeden aspekt. Když se hovoří o přímé volbě, tak se vlastně říká lidem "zvolíte si svého prezidenta", ale to
bude velice zajímavé, protože prezident bude moci být zvolen třeba jenom třetinou hlasů. A uvědomme si, že
náš parlament zvolil zatím čtyři prezidenty, dvakrát Václava Havla a dvakrát Václava Klause, a oba dva mají
zhruba stejný vývoj preferencí veřejné podpory a sice někde z 80 procent klesají někam k 50 procentům. Čili
stále se dá říci, že jsou prezidenty většiny národa. Čili tady bude zajímavá změna. My budeme mít prezidenta,
který bude reprezentován třeba třetinou nebo čtvrtinou občanů této země.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Pane Dienstbiere, jaký je váš pohled, pokud tedy bude přímá volba, můžeme se dočkat nějakého úplně nového
jména, někoho, koho by nevybrali v žádném případě poslanci a senátoři?
Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/
-------------------Tak možné to je. Ta procedura volby je samozřejmě jiná. Je tady možná nezávislá kandidatura. Na druhou
stranu může to samozřejmě dopadnout úplně stejně. Na to není jednoznačná odpověď.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Děkujeme, pánové. Senátor ČSSD Jiří Dienstbier a senátor ODS Jiří Oberfalzer. Na shledanou.
Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
-------------------Hezké odpoledne.
Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/
-------------------Na shledanou.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Ve studiu komentátor Radiožurnálu Petr Nováček. Dobrý den.
Petr NOVÁČEK, komentátor Radiožurnálu
-------------------Hezký den.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Ústavní většinu tvoří tři pětiny přítomných senátorů. Je jisté, na základě toho, co jsme dosud slyšeli, že přímá
volba horní komorou dnes projde?
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Petr NOVÁČEK, komentátor Radiožurnálu
-------------------To je dobře, Honzo, jak jste zdůraznil přítomných senátorů, protože to je rozdíl oproti sněmovně, kde je ta
třípětinová většina všech poslanců. Mimochodem, tenhle rozdíl, když senátní komise pro úpravu ústavy, kterou
vytvořil již jako první předseda Senátu Petr Pithart někdy v roce 97, zasedala a objížděla tvůrce ústavy, tak
žádný z těch tvůrců si nemohl vzpomenout prý, proč tenhle ten rozdíl v té ústavě je, proč v Senátu stačí
třípětinová většina přítomných, ale ve sněmovně třípětinová většina všech.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Najde se tedy více než třípětinová většina přítomných?
Petr NOVÁČEK, komentátor Radiožurnálu
-------------------Já si myslím, že vypadá to na to, že už se najde, byť já jsem byl v tomto směru skeptikem. Najde se, ovšem s
jednou podmínkou, že skutečně předsedové těch nejsilnějších senátorských klubů, což znamená
sociálnědemokratického, ten má 41 členů, to je síla, prosím, a ODS, že jaksi říkají nejen pravdu, ale že to, co
říkají, se zakládá v reálu, totiž, že nebudou uplatněny takové pozměňovací návrhy, jež by v posledku Senát
schválil a znamenaly by, že Senát se pokusí poslat nazpátek sněmovně tuhle ústavní novelu se změnami. To
by, mimochodem, bylo velmi komplikované.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Podle průzkumů je pro přímou volbu většina občanů, většina respondentů v těch průzkumech, ...
Petr NOVÁČEK, komentátor Radiožurnálu
-------------------Ano.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------... ale nemá kus pravdy prezident Klaus, anebo pan senátor Oberfalzer, když mluví v této souvislosti o
populismu?
Petr NOVÁČEK, komentátor Radiožurnálu
-------------------Pan senátor Oberfalzer má jistě velký kus pravdy, ale pan senátor Oberfalzer je velmi vzdělaný muž, takže si
mu ani nedovolím připomenout, že při volbě senátorů bývá volební účast tak nízká, že ve druhém kole taky byla
třeba 15, 10procentní a někteří senátoři byli zvoleni několika málo tisíci hlasy, a že jaksi popularita, protože to je
popularita, Senátu je dlouhodobě pod 30 procenty. Takže chci říct, že to není nic výjimečného. Samozřejmě
mám taky obavy, možná, že tam pan senátor Oberfalzer mířil, z toho, že se objeví nějaký zázrak, nějaký, s
prominutím, "cirkusový ježíšek", který bude slibovat hory doly a krásný svět na pohled už zítra, a ten se může
dostat do druhého kola a sehrát tam jaksi roli šidítka.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Jenže měl by takový "cirkusový ježíšek" opravdu šanci? Měl by šanci kandidát, který by za sebou neměl zázemí
nějaké silné politické strany?
Petr NOVÁČEK, komentátor Radiožurnálu
-------------------Doufám, že nikoliv. Ovšem uvědomme si, že už teď se rýsují určitá politická hnutí, do nichž skládají nejen své
naděje, ale taky peníze velmi bohatí lidé, multimilionáři, a co kdyby si takovéhoto jaksi zjeva, s prominutím,
osvojilo nějaké takovéhle hnutí a bylo ho schopno finančně sponzorovat tak, že by se vyrovnal možnostem,
které má politická strana. Musíme si uvědomit, že členstvo politické strany nikoho nezvolí, ani ve volbách
obecných, ani ve volbách prezidentských. Na to je našich politických stran, jejich členů strašně, strašně málo.
Půjde o tu velmi nákladnou veřejnou kampaň, o to, jak bude vedena a v neposlední, možná v první řadě o výši
finančních prostředků, kterou na to kandidáti a jejich zázemí budou mít k dispozici.
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Jan BUMBA, moderátor
-------------------Komentátor Radiožurnálu Petr Nováček. Děkuji. Na shledanou.
Petr NOVÁČEK, komentátor Radiožurnálu
-------------------Rád jsem přešil. Děkuju. Na shledanou.
_

Přímá volba prezidenta
8.2.2012

ČRo 1 - Radiožurnál

str. 01

18:10 Ozvěny dne_

_
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Debata o zavedení přímé volby prezidenta se už vede tolik let, že by se mohlo zdát, že už jsme slyšeli dost
argumentů pro i proti. Většina senátorů navíc dala už před dnešním jednáním najevo, jak bude hlasovat, přesto
rozprava o předloze, která se do horní komory dostala ze sněmovny, zabrala spoustu hodin a stále pokračuje.
Například senátor ČSSD Jiří Dienstbier řekl, že návrh podpoří, přestože k němu má stále určité výhrady.
Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/
-------------------Můžeme se bavit o celé řadě dílčích změn, některé já bych i přivítal dlouhodobě například jsem podporoval, aby
Senát spolurozhodoval o nominacích do Bankovní rady České národní banky. Ale v tuto chvíli nějaká situace,
kdy to vypadá, že pro přímou volbu lze získat podporu pouze v té podobě, tak jak je, návrh ústavního zákona.
To znamená, byť mám některé dílčí výhrady k některým ustanovením, tak ta podpora té přímé volby je hlavním
argumentem.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Řekl Jiří Dienstbier z ČSSD. Naopak senátor ODS Jiří Oberfalzer je nadále proti takovémuto způsobu zavedení
přímé volby.
Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
-------------------To je nonsens, jak je to postaveno, protože prezident, který bude volen přímo, by měl mít daleko větší postavení
v našem ústavním řádu, měl by mít větší pravomoci, ale my se ubíráme přesně opačnou cestou, jeho postavení
se oslabuje a zůstane z toho jenom taková lidová hra, zvolíte si svého prezidenta, ale on bude slabší, než byl
ten dosavadní.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Tolik Jiří Oberfalzer z ODS. Výsledek tedy dosud neznáme, ale je pravděpodobné, že přímá volba v Senátu
projde. Proti zavedení přímé volby se jednoznačně vyslovila současná hlava státu Václav Klaus. Tajemníkem
prezidenta republiky je Ladislav Jakl. Dobrý den.
Ladislav JAKL, tajemník prezidenta České republiky
-------------------Já vás zdravím. Dobrý večer.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Naším hostem je také politolog, ředitel New York University v Praze Jiří Pehe. Dobrý den. Vítejte.
Jiří PEHE, politolog, ředitel New York University v Praze
-------------------Dobrý den.
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Jan BUMBA, moderátor
-------------------Pánové, čtete to také tak, že nabrala snaha o zavedení přímé volby prezidenta takovou dynamiku, že dnes v
Senátu se asi jen těžko zarazí, pane Pehe?
Jiří PEHE, politolog, ředitel New York University v Praze
-------------------Já myslím, že asi ano. Mně se zdá, že zákonodárci se tak trochu polapili do vlastní pasti, protože poté minulé
volbě, která skutečně nebyla výrazem nějakých, řekněme, demokratických, demokratických poměrů, tam se
děly nejrůznější věci, které tu volbu svým způsobem prostě dehonestovali, tak všechny strany pevně slíbily, že
zavedou přímou volbu, možná proto, aby se vyhnuly potřeba opakovat něco podobného, co jsme zažili při té
minulé a teď už z toho jakoby nemohou ven, přičemž mně se zdá, že mnoho z těch zákonodárců by si možná
tajně přálo, aby ta volba zůstala tak, jak je.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Pane Jakle, proč je podle prezidenta Klause zavedení přímé volby špatný krok, nevhodný krok?
Ladislav JAKL, tajemník prezidenta České republiky
-------------------Víte, já nejsem v této věci nějak zmocněn mluvit za pana prezidenta. Pokud k tomu někdy něco vyslovil na toto
téma, tak to nikdo nějak moc nepřeháněl, pan prezident ví, že v této tématice má tu diskusi sledovat spíše,
spíše zpovzdálí, protože jeho se přímo netýká. Já řeknu svůj názor, přímá volba prezidenta je nepochybně
velikou chybou. To, co říkal můj předřečník, je klasický způsob uvažování, kdy někdo srovnává nějakou svojí
zkušenost, nějaký svůj zážitek, s kterým, z kterého má dobrý pocit, i špatný, něco mezi tím, a nějakou svojí
vysněnou ideální představu jiné cesty, ale já ubezpečuji všechny, kteří si myslí, že přímá volba prezidenta bude
nějakým lékem a že to bude něco úplně báječného, cesta, z které se vyhneme ošklivým věcem, kterých jsme
byli dřív svědky, tak všechny ty bych chtěl vyvést z omylu. Bude to mnohem a mnohem horší. Přímá volba
prezidenta bude velkým divadlem, bude přetlačovanou velikých milionů a možná i miliard, z nichž většina bude
někde plout skrytě našim zrakům, bude to velké mediální divadlo a výsledkem bude dost možná někdo, o kom,
kdo bude mít dost peněz a dost vlivů v médiích, ale o kom politicky nebudeme vědět vůbec nic. Takže zatímco
do nynějška volič věděl, když například volil senátora, že když bude volit doprava, tak zvyšuje pravděpodobnost
pravicového prezidenta. V přímé volbě to neví vůbec.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------A je to tedy nejisté, rozumím ...
Ladislav JAKL, tajemník prezidenta České republiky
-------------------Navíc jsme si, navíc jsme si vybrali vůbec ten nejhorší možný myslitelný volební systém, kdy ne, že je zvolen
ten první na pásce, ale máme dvoukolový systém, do kterého postoupí ti dva, takže v druhém kole budou, bude
volit negativně, proti výrazné osobnosti se spojí všichni bezbarví a přehlasují ho.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Pane Pehe, zároveň není tak trošku jedno, jak bude prezident volen, není podstatné prostě to, jaké má
vymezeny pravomoci?
Jiří PEHE, politolog, ředitel New York University v Praze
-------------------Já myslím, že v podstatě je jedno, jak je prezident volen, protože podíváme-li se na současnou Evropu, tak ve
zhruba 20 zemích je prezident volen přímo, je v několika zemích také volen nepřímo, v několika dalších zemích
se žádný prezident nevolí. Tam jsou monarchie, a v podstatě skutečně záleží především na tom ústavním
vymezení pravomocí, zároveň také bych dodal, že takové ty apokalyptické vize o tom, co to všechno
negativního přinese, skutečně neobstojí ve srovnání s tím, v porovnání s těmi zeměmi, které přímou volbu
prezidenta mají a přitom zůstávají parlamentními demokraciemi. Skutečně jde spíše o to nastavit správně ty
pravomoci prezidenta a ten způsob volby, je to samozřejmě svým způsobem drahé, možná, že já osobně bych
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se k této, k této verzi nepřikláněl, ale na druhé straně, jak už jsem řekl, čeští zákonodárci několikrát prokázali, že
nejsou schopni prezidenta zvolit důstojným způsobem, občané chtějí se zapojit do demokratického procesu,
zvolit si svého prezidenta a jelikož neexistuje v Evropě příklad, že by to vedlo k nějaké katastrofě, tato přímá
volba, tak proč ne. A úplně ...
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Pane Pehe, nezlobte se, že vám do toho skočím, ale chtěl jsem se dostat ještě k jedné věci a prosím aspoň
krátce, do jaké míry podle vás platí ta teze, kterou jsme také mohli slyšet, že přímá volba rovná se silnější
mandát hlavy státu.
Jiří PEHE, politolog, ředitel New York University v Praze
-------------------To, ten mandát je silnější pouze, řekněme, pokud jde o legitimitu prezidenta, ale opět záleží na ústavních
pravomocech. A také na zvyklostech té které země. Podíváme-li se na Rakousko, tam má prezident poměrně
silné pravomoci, je volen přímo, nevedlo to k prezidentské republice, jsou země, kde má prezident slabé
pravomoci a je volen, přímo také to není příliš odlišné od těch zemí, kde je prezident volen nepřímo, takže
nemyslím si, že to je, že to je to rozhodující.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Pane Jakle, přímá volba nebude mít potom hlavu státu silnější legitimitu, protože skutečně ho podpoří občané.
Ladislav JAKL, tajemník prezidenta České republiky
-------------------Víte, chtěl jsem ještě reagovat na to, že opravdu ve své podstatě je jedno, jaký volební systém použijeme,
princip, nejen pro volbu prezidenta, ale pro jakoukoliv jinou volbu, ale to se ustálí až po třech, čtyřech, pěti
volebních obdobích. Poprvé, na poprvé jsem naprosto přesvědčen, že lidi budou velmi nemile překvapeni jak
průběhem, tak výsledkem. Myslím, že Senát dneska ve své většině senátoři se chovají pod velkým nátlakem
velmi ustrašeně, velká většina vám v soukromí řekne, že ví, že to je velká blbost, ale netroufnou si to, protože
by byli terčem velkých sankcí od svých stran, od kterých to mají /nesrozumitelné/. A k té vaší, k té vaší otázce ...
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Prosím jenom velice krátce.
Ladislav JAKL, tajemník prezidenta České republiky
-------------------Ano. Víte, současný prezident má velmi v některých věcech podstatné pravomoci, ale zvyklostí je, že je využívá
třeba z 10, 15 procent, přímo volený prezident nebude mít žádné zábrany a nikdo ho třeba nepřinutí, když bude
chtít pět let nejmenovat jediného velvyslance, jediného ústavního soudce, jediného člena bankovní rady, že
bude blokovat sestavení vlád, nikdo ho k tomu nikdy nepřinutí. Vzpomeňme si, jak jednou se stalo, když ...
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Nezlobte se, já se moc omlouvám, pane tajemníku, ale říkal jsem krátce.
Ladislav JAKL, tajemník prezidenta České republiky
-------------------... a šel na hranu, tak se mu to dařilo velmi dobře.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Děkujeme, děkujeme oběma. Tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl. Na shledanou.
Ladislav JAKL, tajemník prezidenta České republiky
-------------------Děkuju také. Na shledanou.
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Jan BUMBA, moderátor
-------------------A politolog Jiří Pehe, na shledanou. Díky.
Jiří PEHE, politolog, ředitel New York University v Praze
-------------------Na shledanou.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------A na lince je právník Jan Kysela, tajemník Stálé komise Senátu pro Ústavu. Dobrý den.
Jan KYSELA, právník, tajemník Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky
-------------------Dobrý den.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Začněme, prosím, tím, o čem teď hovořil pan Jakl, že přímo volený prezident nebude nikomu odpovědný, že to
bude taková neřízená střela, je to možné?
Jan KYSELA, právník, tajemník Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky
-------------------No, prezident republiky podle toho návrhu bude odpovědný jednak za velezradu, což je ta stávající konstrukce,
jednak bude odpovědný za hrubé porušení ústavního pořádku. Takže půjde o to, co si pod tím hrubým
porušením ústavního pořádku nakonec budeme představovat, jestli je to to, jak vykonává kompetence nebo
nevykonává kompetence, anebo jestli k tomu budeme vyžadovat ještě něco jako dalšího, nějaké excesivní
úmysl a tak dále. Problém té konstrukce spočívá v tom, že se sice rozšiřuje ta právní odpovědnost, ale stěžuje
se podání žaloby. Zatímco žalobu mohla podat prostá většina senátorů, do budoucna se předpokládá, že to
budou tři pětiny senátorů a tři pětiny poslanců, čímž se poněkud snižuje pravděpodobnost, že kdy bude jaký
prezident zažalován. Takže do jisté míry to oslabení odpovědnosti, o kterém pan Jakl mluvil, v tom návrhu asi
přítomné je.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Vy osobně, pane Kyselo, ke kterému z táborů se přikláníte, přímá volba spíš ano nebo spíš ne?
Jan KYSELA, právník, tajemník Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky
-------------------Já myslím, že záleží na kontextu, ve chvíli, kdybychom se rozhodli, že chceme určitým způsobem koncepčně
proměnit formu vlády v České republice, tak abychom se více posouvali k nějakému poloprezidentskému
systému, tak pak mi připadá ta diskuse o přímé volbě důvodná, tam by nicméně asi musela být provázena ještě
nějakými dalšími opatřeními. V té diskusi nicméně chybělo to zadání, že jo, nikoliv přímá volba, protože chceme
dosáhnout něčeho, ale přímá volba tečka. A pak je relativně obtížné ten ústavní systém tomu novému, té nové
skutečnosti nějak přizpůsobit, nějak ho vyladit, respektive to vylaďování je s velkým otazníkem, protože těžko
vědět, jak to dopadne, s tím, že je tam celá řada proměnných.
Jan BUMBA, moderátor
-------------------Ústavní právník Jan Kysela. Děkujeme i vám, na shledanou.
Jan KYSELA, právník, tajemník Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky
-------------------Na shledanou.
_

ŠAMANOVO DOUPĚ: Důsledky Benešových dekretů pro právní systém ČR
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neviditelnypes.cz str. 00 Neviditelný pes / Šamanovo doupě_
Neviditelný pes, Jan Kovanic_

Jaroslav Kuba nás předem upozornil, že nás neseznámí s žádnou převratnou analýzou, pouze sdělí své
zkušenosti s přijímáním "Evropské ústavy ve znění Lisabonské smlouvy," jež klade smlouvy lidských práv nade
vše. Citoval příslušné články, odstavce, protokoly. Zastavil se zejména u prohlášení o "přednosti práva"
Evropské unie před národním právem, kterážto přednost je realizována soudními rozhodnutími Evropského
soudního dvora.
Jaroslav Kuba
(Pokračuji v reportování konference "Odsun Němců z Československa - 65 let poté" kterou dne 29. listopadu
2011 uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a
Reformistů Evropského parlamentu. Dalším přednášejícím ve třetím panelu konference "Právní důsledky
odsunu německé menšiny z ČSR" byl JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc., poradce prezidenta ČR.)
Jaroslav Kuba nás předem upozornil, že nás neseznámí s žádnou převratnou analýzou, pouze sdělí své
zkušenosti s přijímáním "Evropské ústavy ve znění Lisabonské smlouvy," jež klade smlouvy lidských práv nade
vše. Citoval příslušné články, odstavce, protokoly. Zastavil se zejména u prohlášení o "přednosti práva"
Evropské unie před národním právem, kterážto přednost je realizována soudními rozhodnutími Evropského
soudního dvora. Tato soudní rozhodnutí mohou být politicky ovlivňována, a hlavně – nejsou přezkoumatelná!
Vzniká zde tak systémové legislativní riziko , a to i ve vztahu k dekretům prezidenta republiky. Zdaleka se
nejedná pouze o mediálně propíranou konfiskaci majetků.
Tyto dekrety jsou integrální součástí českého právního řádu a zajišťují jeho právní kontinuitu. Jejich první část
byla přijímána ještě v exilu. Jedná se např. o Ústavní dekret č. 11 ze dne 3. srpna 1944, o obnovení právního
pořádku, který prohlašuje, že zákony, přijaté v této době na našem území, nejsou součástí československého
právního řádu. Buďto budou dnešní soudy postupovat i nadále v této kontinuitě – anebo v diskontinuitě v
souladu s jurisdikcí okupantů.
Další část dekretů pochází z období těsně po válce, tedy 4.5. až 28.10. 1945. Pokud by tyto dekrety byly
zrušeny, pak by došlo k diskontinuitě, protože v této době zde nebyl souběh jiných zákonů. Zavládlo by právní
vakuum .
Poslanecká sněmovna 18. února 2009 schválila Lisabonskou smlouvu s dodatkem, že "odmítá snahy o
extenzivní výklad rozsahu uplatnění Listiny základních práv Evropské unie a s tím spojené pokusy o otevírání
otázek souvisejících s koncem a výsledky druhé světové války. Listina základních práv EU nemůže působit
retroaktivně a zpochybnit tak právní a majetkové vztahy." Ovšem v kapitole C v bodu čísle 53, což je Prohlášení
České republiky k Listině základních práv Evropské unie, tak jasné vyhlášení proti retroaktivitě není! Postoj
české Sněmovny není ani zařazen do připojených Vysvětlení. V budoucnosti tedy bude záležet pouze na
náhodě, jak bude soudní dvůr EU posuzovat žaloby na platnost dekretů. Majetkové požadavky na ČR z
poválečné doby přitom už u soudního dvoru leží.
Poláci si vyjednali Protokol č. 30, podle kterého je polské právo vždy nadřazeno právu unijnímu. My budeme
muset postupovat jinak, aby nemohlo dojít k prolomení našeho právního pořádku, kdy o něm můžou rozhodovat
třeba soudci z Malty …
Jaroslav Kuba pak přičinil osobní poznámku k projednávání Lisabonské smlouvy před Ústavním soudem –
zastupoval totiž 17 senátorů, kteří smlouvu do Brna poslali. Senátor Jiří Oberfalzer příslušné podání donesl 29.
září. 2009 do podatelny ÚS osobně. Posléze se z médií dověděl, že jeho materiál byl změněný a neobsahoval
důležité náležitosti. Senátor Oberfalzer pak předal dodatek, ale i ten nakonec obsahoval něco jiného.
Výjimku z Listiny základních práv Evropské unie před ratifikací Lisabonské smlouvy požadoval prezident Václav
Klaus. Maďarský ministr zahraničí Péter Balázs se proti tomuto požadavku postavil. Zejména však sudetští
Němci považovali tento požadavek na "nepřijatelný". Johann Slezak z vedení Sudetoněmeckého landsmanšaftu
se dokonce v době kolem 91. výročí vzniku ČSR (27. října 2009) obrátil na kancléřku Angelu Merkelovou, aby
tuto výjimku odmítla. "Naděje sudetských Němců směřují k Evropě".
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Při této příležitosti vyšlo najevo, že předseda ÚS Pavel Rychetský přijal v polovině září německého velvyslance
Johannese Haindla. Teď budu citovat z novinové zprávy: "Pan velvyslanec byl nově jmenovaný, přijel se "v
prvé řadě představit ." A v druhé řadě? "Kromě jiných bylo diskutováno i nejaktuálnější téma, kterým je přezkum
Lisabonské smlouvy. Protože pan velvyslanec je právník, měl zprávy o tom, jak rozhodoval německý ústavní
soud a zajímalo ho, jak vypadá přezkum Lisabonské smlouvy v České republice. (Z vyjádření mluvčího
Ústavního soudu Vlastimila Göttingera.)
Ústavní soud České republiky zahájil jednání dne 27. října 2009 rovnou odročením, aby bylo možno sebrat
další podněty. Takže mohl být na ÚS dopraven 2. dodatek senátního podání, který byl konečně relevantní.
Ústavní soud ústy svého předsedy Rychetského 3. listopadu 2009 ihned po začátku jednání pravil, že napadené
části smlouvy "nejsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky". Klaus ji podepsal téhož dne v 15:00.
Mezitím - 30. října - dala EU České republice výjimku z Listiny základních práv EU kterou Klaus požadoval.
Nicméně riziko prolomení dekretů prezidenta republiky ze strany "Evropy" přesto trvá. Zatím nedošlo k jeho
právnímu ošetření ze všech možných stran. V budoucnu bude hodně záležet i na demagogii poslanců a
senátorů za ČSSD.
(Příště poreferuji o přednášce" Odsun Němců jako faktor čs.-německých jednání v letech 1956-1974", kterou
přednesl Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.)
Viz i předcházející části zprávy z konference Odsun Němců z Československa – 65 let poté , kterou
uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a
Reformistů Evropského parlamentu dne 29. listopadu 2011:
Eva Hahnová: Čtyři odsuny Němců z Evropy .
Martin D. Brown: Etnické čistky? Od kdy?
Piotr M. Majewski: Kdy Poláci pochopili Čechy .
Václav Houžvička: Co dělí a co sjednocuje střední Evropu .
Diskuse k první části konference: Poválečná vysídlení, přesídlení, vyhnání, deportace, repatriace a německá
koncepce .
René Petráš: Zneužití menšinových práv jako důvod jejich zániku
Další fotografie z konference viz ve fotogalerii.
************************************************
Neregistrovaným komentátorům je možno vyjádřit se k tomuto článku v Šamanově hospůdce U hřbitova.

URL| http://neviditelnypes.lidovky.cz/samanovo-doupe-dusledky-benesovych-dekretu-pro-pravni-system-cr-phv/p_doupe.asp?c=A120207_200659_p_doupe_wag
_

Prezidenta si vyberou sami občané, Senát souhlasil s přímou volbou
8.2.2012

novinky.cz str. 00
jim_

Domácí_

Mezi senátory se našla třípětinová většina, která byla nutná pro změnu Ústavy a schválení přímé volby
prezidenta. Lidé by si tak měli v budoucnu vybírat prezidenty sami. Z přítomných 75 senátorů hlasovalo pro
přijetí 49 senátorů, 22 bylo proti. Schválení vyžadovalo podporu nejméně 45 hlasů.
Proti přímé volbě zazněla na plénu řada argumentů. Jako první začal s přednostním právem cupovat přímou
volbu místopředseda Senátu a jeden z tvůrců Ústavy Petr Pithart, který ji označil za semtex do českého
ústavního zřízení. Připomněl, že s přímou volbou prezidenta se vytasili po listopadu 1989 také komunisté, což
byl prý poslední protiútok rozpadajícího se režimu vůči OF. I tehdy to mělo podle Pitharta velmi příznivý ohlas u
veřejnosti.
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„Je to cizorodý prvek do našeho vyváženého ústavního celku. Je to jako byste na místo srdce implantovali
ledviny,“ zopakoval svou přes 20 let starou argumentaci Pithart.
Přímá volba prezidenta v Senátu prošla.
FOTO: Milan Malíček, Právo"Ztráta pojistky"
Zdůraznil, že schválením přímé volby Senát ztratí svou roli ústavní pojistky. Vyslyší-li senátoři volání 60 procent
lidí, kteří si ji přejí, oklamou je, protože si neuvědomují, že jeden člověk s omezenými pravomocemi nemůže
politickou situaci změnit. Museli by si totiž zvolit druhého Masaryka, a navíc změnit ústavní uspořádání na
poloprezidentský nebo prezidentský systém, v němž má hlava státu v rukách faktickou moc, řekl Pithart.Čtěte
také: Rizika převyšují výhody, míní o přímé volbě prezidenta politologové
Kromě toho prý žádná jiná země nedisponuje tak tradičně velkou důvěrou v prezidentský úřad a tolerancí vůči
jeho přešlapům jako Česko, což by v budoucnu mohlo prezidenty navádět k manipulaci s lidmi a snahám o
nastolení diktatury.Přímá volba prezidenta
Přímá volba prezidenta by měla probíhat podobně jako u senátorů ve dvou kolech. Pokud z prvního kola
nevzejde vítěz s nadpolovičním ziskem hlasů, postoupí do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším ziskem
hlasů. Druhé kolo definitivně rozhodne o prezidentovi.
Kandidáta na prezidenta by mohla podle novely navrhnout petice alespoň 50 000 občanů starších 18 let, nebo
nejméně dvacet poslanců či deset senátorů. Přímou volbu hlavy státu by vyhlašoval předseda Senátu. Vyhlásit
by ji měl nejpozději 90 dnů před jejím konáním.
Předloha předpokládá rozšíření výčtu důvodů pro odvolání přímo voleného prezidenta. Pokud by Ústavní soud
uznal, že hrubě porušil ústavu, mohl by být zbaven funkce. Žalobu k ústavnímu soudu by mohl podat Senát a
sněmovna, pokud by se v nich k tomu našla ústavní většina.
Senátor Tomáš Grulich (ODS) posléze vyjmenoval několik případů, kdy v poslední době přímá volba nedopadla
šťastně.
„V Litvě před lety byli lidé také znechuceni z politiky, a tak jim nastolili přímou volbu. Přímo zvolený prezident ale
vydržel jen půl roku, protože se ukázalo, že byl napojen na ruskou tajnou službu,“ poznamenal Grulich.Změny v
pravomocích přímo zvoleného prezidenta
Prezidenta dosud nebylo možné zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt, a to
navždy. Pouze mohl být stíhán pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Ústavní
soud pak mohl rozhodnout o tom, že prezident ztrácí svůj úřad a způsobilost jej znovu nabýt.
Podle nové normy může Senát se souhlasem Sněmovny podat ústavní žalobu k Ústavnímu soudu nejen pro
velezradu, ale i pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. K přijetí návrhu v Senátu je
třeba třípětinové většiny přítomných senátorů a k přijetí souhlasu sněmovny pak třípětinové většiny všech
poslanců. Kromě toho bude prezidentská imunita omezena pouze na funkční období.
Prezident mohl mimo jiné nařídit, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm
nepokračovalo. V budoucnu k platnosti tohoto prezidentova rozhodnutí je třeba spolupodpis předsedy vlády
nebo jím pověřeného člena vlády.
Zdroj: ČTK
Senátor Tomáš Jirsa (ODS) zase vyzdvihl fakt, že všechny argumenty hovoří proti přímé volbě a v její prospěch
jen vůle občanů. „Mnohem více lidí než přímou volbu prezidenta si přeje zrušení Senátu. Tak se ptám, jestli jim
v tom také vyhovíte,“ řekl Jirsa.Bude následovat složitý proces
Pro schválení přímé volby naopak horlil Jiří Dienstbier (ČSSD), podle nějž by se tak podařilo zklidnit krizi důvěry
lidí v politiku.
„Často zaznívá argument, že si lidé zvolí nějakého kašpara. Pak je ale Senát plný takových kašparů, protože ten
systém volby je úplně stejný,“ řekl Dienstbier. Doporučil také, aby senátoři schválili zákon ve formě, jak ji
předložili poslanci, tedy bez pozměňovacích návrhů. Které by mohly ještě celý schvalovací proces zhatit.Jak
hlasovaly jednotlivé kluby
Všichni přítomní sociální demokraté hlasovali až na výjimky pro přijetí zákona. Pouze Miroslav Krejča, Jiřina
Rippelová a Pavel Lebeda se hlasování zdrželi. Z klubu senátorů ODS hlasovali proti novele Daniela Filipiová,
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Tomáš Grulich, Tomáš Jirsa, Jaroslav Kubera, Jiří Oberfalzer, Alena Palečková, Jiří Pospíšil, Zdeněk Schwarz,
Karel Šebek a Tomáš Töpfer. Ostatních 11 přítomných občanských demokratů s přímou volbou souhlasilo.
Všech šest lidovců hlasovalo jednotně proti ústavní změně. Z klubu TOP 09 odmítli novelu Adolf Jílek, Soňa
Paukrtová a Jaromír Štětina. Jana Juřenčáková se hlasování zdržela. Z nezařazených se proti přímé volbě
vyjádřila Alena Dernerová, Jaroslav Doubrava a bývalý občanský demokrat Petr Pakosta.
Senátorka Jana Juřenčáková (STAN) zase podpořila názor, že si lidé, které zřejmě znechutila atmosféra
posledních prezidentských voleb, mohou zvolit dobře. Uvedla, že během volby v roce 2008 dostala obálku s
patronou se vzkazem „Běž do nemocnice, nebo už ji neuvidíš“.
Matka syna a dcery řekla, že se zastrašit nenechala. „A jsem přesvědčena, že všechny občany zastrašit nelze,“
řekla Juřenčáková.
Zatím není zcela jisté, jestli si budou moci občané zvolit již nástupce Václava Klause v roce 2013. Do té doby se
nemusí podařit celý proces spojený se změnou systému stihnout.

URL|
http://www.novinky.cz/domaci/258611-prezidenta-si-vyberou-sami-obcane-senat-souhlasil-s-primouvolbou.html
_

Přímá volba prezidenta má šanci. Pro je 36 senátorů ČSSD i část ODS
8.2.2012

zpravy.iDNES.cz str. 00 Zprávy / Domácí_
iDNES.cz, Josef Kopecký_

Šance, že nástupce Václava Klause na Hradě zvolí všichni občané, prudce vzrostla. V den D, kdy senátoři
rozhodnou o změně ústavy, která by přímou volbu prezidenta umožnila, slibuje ČSSD, že pro bude hlasovat 36
jejích senátorů z 41. Podle prvního místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky změnu ústavy podpoří i tři pětiny
přítomných senátorů ODS.
Pokud dvě nejsilnější strany v horní komoře parlamentu dodrží do puntíku to, co jejich politici tvrdí, přímá volba
prezidenta má velkou šanci. Několik hlasů dodají i senátoři ze stran, které mají v Senátu menší zastoupení, což
už by k sestavení potřebné třípětinové většiny přítomných pro schválení mělo stačit.
"Z našeho klubu se hlasování zúčastní 39 senátorů, dva jsou na zahraniční cestě. Pro bude hlasovat 36
senátorů ČSSD, pan senátor Krejča mi řekl, že bude proti a pro bez pozměňovacích návrhů nebudou paní
senátorka Rippelová a kolega Lebeda," řekl iDNES.cz šéf senátního klubu sociální demokracie Petr Vícha.
Zalitoval, že se s ním premiér a předseda ODS Petr Nečas nevsadil o to, která z obou největších stran podpoří
přímou volbu prezidenta více.
Občanští demokraté budou podle vyjádření prvního místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky hlasovat tak, že
jim nikdo nebude moci vyčítat, že změnu ústavy v dostatečné míře nepodpořili. "Pro budou hlasovat tři pětiny
přítomných senátorů ODS," řekl Sobotka.
V ODS je ovšem řada přesvědčených odpůrců přímé volby prezidenta, mezi nimi například Jaroslav Kubera,
Tomáš Jirsa či Jiří Oberfalzer, ale i řada senátorů, kteří ještě na začátku roku váhali, nebo svůj postoj tehdy
tajili. To ukázala i anketa, kterou udělal iDNES.cz mezi všemi 81 senátory. ( podrobnosti zde ) Za omyl a
populismus považuje přímou volbu i prezident Václav Klaus. Nečas přesvědčoval senátory ODS
Senátory ODS nedávno kvůli přímé volbě přesvědčoval premiér Petr Nečas. "Na klubu zdůraznil, že přímá volba
je koaliční smlouvě. Pokud by neprošla, znamenalo by to prý pád vlády," řekl LN jeden z odpůrců přímé volby,
senátor Jirsa. "Absolutní nesmysl. To si někdo vymyslel," popřel to Přemysl Sobotka.
Vše ale přece jen nemusí jít úplně hladce. To ukázalo jednání ústavně-právního výboru horní komory
parlamentu. Ten těsnou většinou doporučil upravit návrh změny ústavy tak, aby Senát schvaloval prezidentovy
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kandidáty na členy bankovní rady České národní rady, což se sociální demokracii nepodařilo prosadit ve
Sněmovně. Po dobu, kdy by prezidentský úřad nebyl obsazen, by také pravomoci hlavy státu získal předseda
Senátu. ( více zde )
Schválení jakýchkoli pozměňovacích návrhů v Senátu by téměř stoprocentně vystavilo přímé volbě hlavy státu
"stopku". Obě komory parlamentu se totiž musí shodnout na změně ústavy ve stejném znění. Fakticky by to pak
znamenalo, že by v takovém případě příštího prezidenta znovu volil parlament, tak jako dosud.
Svého kandidáta pro volbu prezidenta má již TOP 09. Je jím předseda strany a ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg. ODS bude vybírat mezi šéfkou Sněmovny Miroslavou Němcovou a prvním místopředsedou
Senátu Přemyslem Sobotkou. Lidovci by rádi do přímé volby nasadili europoslankyni Zuzanu Roithovou. Ostatní
strany zatím jasno nemají. Přímé volby prezidenta se chtějí zúčastnit i bývalí premiéři Miloš Zeman a Jan
Fischer.

URL|
http://zpravy.idnes.cz/prima-volba-prezidenta-ma-sanci-pro-je-36-senatoru-cssd-i-cast-ods-pwo/domaci.aspx?c=A120207_175427_domaci_kop
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Část senátorů má k přímé volbě prezidenta výhrady, nejspíš ale projde
8.2.2012 zpravy.rozhlas.cz str. 00 politika_
Václava Marešová,Martin Hromádka_
Senátoři odpoledne rozhodnou, jestli budou lidé nástupce Václava Klause na Hradě volit přímo, nebo tato
povinnost zůstane pouze zákonodárcům. Podle novely Ústavy by kandidáta mohli navrhnout i občané, a to
peticí s 50 tisíci podpisy. Zatím vše nasvědčuje tomu, že změna Senátem projde beze změny.
Sociální demokraté říkají, že potřebné hlasy pro přijetí ústavní novely jsou z jejich strany zaručené.Senátor
ČSSD Jiří Dienstbier přímou volbu podpoří i přes určité výhrady, které k novele má.„Výhrady trvají, nicméně
nejsou tak zásadního významu, abychom kvůli nim hlasovali proti přímé volbě. Takže návrh ústavního zákona v
naprosté většině podpoříme,“ potvrdil Dienstbier ve vysílání Radiožurnálu.O tom, že novele umožní průchod
horní komoru, mluví také senátoři ODS. Pro jsou zhruba tři pětiny jejich klubu. V dalších stranách část senátorů
novelu podpoří a část nikoliv. Možná se tak bude počítat každý hlas.Češi nejsou na přímou volbu prezidenta
připravení, míní socioložka ŠiklováKritici změně Ústavy vytýkají třeba to, že hlavě státu nedává žádné
pravomoci navíc, a přímo volený prezident by tak mohl mít tendence negovat politiku vlády i
zákonodárců.„Myslím, že je to nonsens, jak je to postaveno, protože přímo volený prezident by měl mít daleko
větší postavení v našem ústavním řádu, mel by mít větší pravomoci. My se ubíráme přesně opačnou cestou,
jeho postavení se oslabuje,“ míní například senátor ODS Jiří Oberfalzer.Volba prezidentů by byla podobně jako
u senátorů dvoukolová a do druhého kola by postoupili dva nejúspěšnější kandidáti. Jméno kandidáta by mohlo
navrhovat buď 20 poslanců, deset senátorů nebo sami občané, pokud by se jich pod petici podepsalo alespoň
50 tisíc.Po změnu Ústavy je potřeba třípětinová většina přítomných senátorů. Politický komentátor Radiožurnálu
Petr Nováček se domnívá, že přímá volba nakonec Senátem projde.„Většina se najde, ovšem s jednou
podmínkou, že předsedové nejsilnějších senátorských klubů, což znamená sociálnědemokratického a ODS,
říkají pravdu, totiž že nebudou uplatněny takové pozměňovací návrhy, jež by Senát v posledku schválil a
znamenaly by, že se Senát pokusí poslat nazpátek sněmovně tuhle ústavní novelu se změnami. To by bylo
velmi komplikované,“ podotkl Nováček.Přímá volba prezidenta má v Senátu velkou šanci na schváleníSenátoři
navrhli změny v přímé volbě prezidenta Přímou volbu prezidenta senátoři podle Miloše Zemana nepodpoří
Omezení imunity zákonodárců a ústavních soudců míří do třetího čtení Předseda Senátu očekává, že přímá
volba prezidenta projde

URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1015479
_
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Apokalyptické vize neobstojí, říká o přímé volbě prezidenta politolog Pehe
8.2.2012

zpravy.rozhlas.cz str. 00
Jan Bumba,Jakub Viliš_

politika_

Debata o zavedení přímé volby prezidenta se už vede tolik let, že by se mohlo zdát, že už jsme slyšeli dost
argumentů pro i proti. Většina senátorů navíc dala už před dnešním jednáním najevo, jak bude hlasovat. Přesto
rozprava o předloze, která se do horní komory dostala ze sněmovny, zabrala spoustu hodin.
Například senátor ČSSD Jiří Dienstbier řekl, že návrh podpoří, přestože k němu má stále určité
výhrady.„Můžeme se bavit o celé řadě dílčích změn. Některé bych přivítal. Například, aby senát
spolurozhodoval o nominacích do bankoví rady ČNB. Ale v tuto chvíli je nějaká situace, kdy to vypadá, že pro
přímou volbu lze získat podporu pouze v té podobě, tak jak je návrh ústavního zákona,“ vysvětlil
senátor.Naopak senátor ODS Jiří Oberfalzer je nadále proti takovémuto způsobu zavedení přímé
volby.„Prezident, který bude volen přímo, by měl mít daleko větší postavení v našem ústavním řádu. Měl by mít
větší pravomoci. Ale my se ubíráme přesně opačnou cestou. Jeho postavení se oslabuje. Zůstane z toho jen
taková lidová hra, ale on bude slabší než ten dosavadní,“ argumentuje Oberfalzer.Proti zavedení přímé volby se
jednoznačně vyslovila i současná hlava státu Václav Klaus.„Pan prezident ví, že má tu diskuzi sledovat spíše z
povzdálí, protože přímo jeho se netýká,“ komentuje tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl.„Zákonodárci se
tak trochu polapili do vlastní pasti,“ říká politolog Jiří Pehe. „Po té minulé volbě, která nebyla výrazem
demokratických poměrů, tak všechny strany slíbily, že zavedou přímou volbu a teď už z toho nemohou ven,“
míní politolog.Tajemník Jakl ale varuje před představou, že přímá volba prezidenta bude lékem a cesta, v které
se vyhneme věcem, kterých jsme byli dřív svědky.„Bude to mnohem a mnohem horší. Přímá volba prezidenta
bude velkým divadlem. Bude přetlačovanou velikých milionů a možná i miliard, z nichž většina bude plout někde
skrytě našim zrakům,“ přibližuje Ladislav Jakl svůj názor.Podle něj půjde o velké mediální divadlo a výsledkem
bude dost možná někdo, kdo bude mít dost peněz a dost vlivu v médiích.Politolog Pehe ale namítá, že je v
podstatě jedno, jak bude prezident volen, ale záleží na ústavním vymezení pravomocí.„Apokalyptické vize
neobstojí ve srovnání s těmi zeměmi, které přímou volbu prezidenta mají a přitom zůstávají parlamentními
demokraciemi,“ oponuje Pehe.Občané se chtějí zapojit do demokratického procesu, volit si svého prezidenta a
jelikož neexistuje v Evropě příklad, že by to vedlo k nějaké katastrofě, tak proč ne,“ uvažuje Pehe.Tajemník Jakl
předvídá neúspěch přímé volby prezidenta i z hlediska nezkušenosti občanů.„Ve své podstatě je jedno, jaký
volební systém použijeme. To se ustálí až po třech, čtyřech, pěti volebních obdobích. Napoprvé budou lidé
velmi nemile překvapeni. Jak průběhem, tak výsledkem,“ je přesvědčen Ladislav Jakl.„Problém té konstrukce
spočívá v tom, že se sice rozšiřuje právní odpovědnost, ale stěžuje se podání žaloby,“ popisuje tajemník Stálé
komise Senátu pro ústavu Jan Kysela stav, kdy přímo zvolený prezident nebude nikomu odpovědný."Do jisté
míry to oslabení odpovědnosti v tom návrhu asi přítomné je,“ dodává Kysela.Přímá volba prezidenta má v
Senátu velkou šanci na schváleníČeši nejsou na přímou volbu prezidenta připravení, míní socioložka
ŠiklováSenátoři navrhli změny v přímé volbě prezidentaPřímou volbu prezidenta senátoři podle Miloše Zemana
nepodpoříOmezení imunity zákonodárců a ústavních soudců míří do třetího čteníPředseda Senátu očekává, že
přímá volba prezidenta projde

URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1015742
_

Senátoři rozhodnou, zda prezidenta zvolíte i vy. Podívejte se, kdo je pro a
kdo proti
31.1.2012

iHNed.cz

str. 00
dom_

zpravy.ihned.cz_

Nástupce prezidenta Václava Klause budou volit lidé v přímé volbě. Vyplývá to ze zjištění serveru IHNED.cz a
HN, které se ptaly všech 81 senátorů, jak budou příští týden pro změnu ústavy hlasovat.
Jediný hlas teoreticky chybí k tomu, aby se dalo stoprocentně říct, že Senát podpoří přímou volbu prezidenta.
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V průzkumu serveru IHNED.cz a HN se pro přímou volbu hlavy státu vyslovilo jasně čtyřicet osm členů horní
komory, jedenáct senátorů zatím váhá, tři se nepodařilo ani po týdnu zastihnout.
Jenže teorie je jiná než praxe. I bez tohoto jediného hlasu by přijetí nejvýraznější změny české ústavy neměl být
problém.
Sociální i občanští demokraté totiž naznačují, že někteří jejich zákonodárci se hlasování nezúčastní. Tím by se
snížilo kvorum potřebné pro přijetí ústavního zákona.
"Někteří naši senátoři zvažují, že se hlasování aktivně nezúčastní," připustil místopředseda ČSSD a senátor Jiří
Dienstbier. Podobná situace je i v druhém největším senátorském klubu ODS, kde zatím váhá pět senátorů.
Nového prezidenta by mohli lidé zvolit nejdříve po 7. lednu příštího roku. Návrh totiž říká, že volba Klausova
nástupce bude možná v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího prezidenta.
Jak chtějí senátoři hlasovat:
Jméno senátora
Senátní obvod
Politická příslušnost
Ano
Ne
Nerozhodnutý
Miroslav Antl
Rychnov n. Kněžnou
bezpartijní
X
Ivo Bárek
Vyškov
ČSSD
X
Marta Bayerová
Znojmo
KSČM
X
Zdeněk Besta
Nový Jičín
ČSSD
X
Jiří Bis
Plzeň-město
ČSSD
X
Petr Bratský
Praha 6
ODS
X
Pavel Čáslava
Sokolov
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ODS
X
Jiří Čunek
Vsetín
(KDU-ČSL)
X
Alena Dernerová
Most
bezpartijní
X
Jiří Dienstbier
Kladno
ČSSD
X
Jaroslav Doubrava
Ústí nad Labem
S.cz
X

Hana Doupovcová
Uherské Hradiště
ČSSD
X
Vladimír Dryml
Hradec Králové
ČSSD
nezastižen
Pavel Eybert
Tábor
ODS
X
Daniela Filipiová
Praha 2
ODS
X

Alena Gajdůšková
Zlín
ČSSD
X
Petr Gavlas
Frýdek-Místek
ČSSD
nezastižen
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Tomáš Grulich
Praha 12
ODS
X

Petr Guziana
Ostrava-město
ČSSD
X
Jan Hajda
Břeclav
ČSSD
X
Václav Homolka
Chomutov
KSČM
X

Jan Horník
Karlovy Vary
bezpartijní
X
Miluše Horská
Pardubice
bezpartijní
X
Marcel Chládek
Louny
ČSSD
X
Miloš Janeček
Brno-město
ČSSD
X
Jaromír Jermář
Mladá Boleslav
ČSSD
X
Adolf Jílek
Šumperk
TOP 09
X

Tomáš Jirsa
Český Krumlov
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ODS
X

Vítězslav Jonáš
Třebíč
ODS
X
Stanislav Juránek
Brno-město
KDU-ČSL
X
Jana Juřenčáková
Zlín
STAN
X
Karel Kapoun
Česká Lípa
ČSSD
X
Tomáš Kladívko
Praha 9
ODS
X
Karel Korytář
Olomouc
ČSSD
X
Václav Koukal
Svitavy
bezpartijní
X
Miroslav Krejča
Strakonice
ČSSD
X

Jaroslav Kubera
Teplice
ODS
X

Jiří Lajtoch
Přerov
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ČSSD
X
Pavel Lebeda
Kolín
bezpartijní
X
Miloš Malý
Kroměříž
ČSSD
X
Antonín Maštalíř
Ostrava-město
ČSSD
X
Miroslav Nenutil
Cheb
ČSSD
X
Jiří Oberfalzer
Beroun
ODS
X

Petr Pakosta
Náchod
bezpartijní
X

Jaroslav Palas
Bruntál
ČSSD
nezastižen
Alena Palečková
Praha 8
ODS
X
Soňa Paukrtová
Jablonec nad Nisou
bezpartijní
X

Milan Pešák
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Praha 11
ODS
X
Petr Pithart
Chrudim
KDU-ČSL
X

Jiří Pospíšil
České Budějovice
ODS
X

Jozef Regec
Blansko
ČSSD
X
Eva Richtrová
Frýdek-Místek
ČSSD
X
Jiřina Rippelová
Domažlice
ČSSD
X

Josef Řihák
Příbram
ČSSD
X
Luděk Sefrig
Rokycany
ODS
X
Božena Sekaninová
Prostějov
ČSSD
X
Zdeněk Schwarz
Praha 1
ODS
X

Přemysl Sobotka
Liberec
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ODS
X
Jaromír Strnad
Kutná Hora
ČSSD
X
Radek Sušil
Karviná
ČSSD
X
Richard Svoboda
Brno-město
ODS
X
Jaroslav Sykáček
Děčín
bezpartijní
X
Karel Šebek
Benešov
ODS
X

Petr Šilar
Ústí nad Orlicí
KDU-ČSL
X

Miroslav Škaloud
Praha 5
ODS
X
Zdeněk Škromach
Hodonín
ČSSD
X
Milan Štěch
Pelhřimov
ČSSD
X
Jaromír Štětina
Praha 10
bezpartijní
X
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Josef Táborský
Jičín
ČSSD
X
Dagmar Terelmešová
Plzeň-město
ČSSD
X
Martin Tesařík
Olomouc
ČSSD
X
Tomáš T&ouml;pfer
Praha 4
bezpartijní
X

Pavel Trpák
Trutnov
ČSSD
X
Otakar Veřovský
Ostrava-město
ČSSD
X
Petr Vícha
Karviná
ČSSD
X
Václav Vlček
Opava
ODS
X
Alexandr Vondra
Litoměřice
ODS
X
Veronika Vrecionová
Mělník
ODS
X
Miloš Vystrčil
Jihlava
ODS
X
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Dagmar Zvěřinová
Žďár nad Sázavou
ČSSD
X
Jan Žaloudník
Brno-město
bezpartijní
X

URL| http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-54566400-senatori-rozhodnou-zda-prezidenta-zvolite-i-vy-podivejte-sekdo-je-pro-a-kdo-proti
_

Notičky uvítají jaro se souborem Musica Bohemica
26.1.2012

Náš region str. 03
Jan Flemr_

Z obcí_

ŘEVNICE - Dětská lidová muzika Notičky opravdu nezahálí. Těsně před Vánoci pokřtily Notičky páté CD na
společném koncertu s kapelou The Tap Tap v pražském Rudolfinu, CD slavnostně pokropil šampaňským
bubeník The Tap Tap Marek Valenta pod bedlivým dohledem primášky Notiček Kristýny Kolářové, kapelníka
The Tap Tap Šimona Ornesta a senátora Jiřího Oberfalzera.
„Cédéčko je naprosto jedinečné a originální. Do jeho přípravy se zapojily všechny Notičky. Snažili jsme se ho
udělat profesionálně z hlediska natáčení, režie, střihu, zvuku i mixáže,“ říká vedoucí Notiček Lenka Kolářová.
Vystoupení s The Tap Tap, kapelou složenou ze zdravotně postižených studentů pražského Jedličkova ústavu,
navazovalo na adventní koncerty Notiček v Rudolfinu s Hradišťanem a Loveckým triem z minulých let. Oba
soubory nejprve samostatně představily svůj repertoár, aby pak spojily síly k velkému finále, podporovány hosty
Bárou Basikovou a Ondřejem Hejmou. „Naše děti se s dětmi z The Tap Tap velmi skamarádily, zkoušky si
náramně užívaly, dokonce si mezi sebou vyměňovaly nástroje a zkoušely na ně hrát,“ popisuje Lenka Kolářová.
„Nadšení bylo vzájemné. Oba soubory si to na pódiu užily, zahrály si s obrovskou chutí, nasazením a láskou k
muzice nejen té svojí, ale i k té, kterou hrály společně.“ Vedle zmíněných hostů se ve společné písničce
představil i Jiří Oberfalzer, který ztvárnil nerudného Řiditele autobusu v hitovce kapely The Tap Tap. Jeho
pěvecky suverénnímu výkonu v uniformách řidičů pražské MHD zdatně sekundovali Vašek Heřman a Sebi
Habeš z Notiček. Po tradičně hektickém adventním období mají Notičky další vystoupení nachystané až na
únorový Masopust v Zadní Třebani. „Čeká nás také příprava na březnový koncert v pražském kostele sv.
Salvátora v rámci cyklu Vítání jara, kde vystoupíme se souborem Musica Bohemica. Připravujeme také hudební
ples, a to nejen nacvičování písní, které bude muzika hrát k tanci a poslechu, ale také nácvik dvou překvapení,“
říká vedoucí malých Notiček Pavla Petrová. Hudební ples se koná 31. března v osvědčeném Společenském
domě v Zadní Třebani.
Foto popis| Na koncertě zazněl také hit kapely The Tap Tap Řiditel autobusu. Zazpíval si v něm i senátor Jiří
Oberfalzer
Foto autor| Foto: Vladislav Skala
O autorovi| Jan Flemr, Notičky
Regionální mutace| Náš region - jihozápad
_
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Kus za kus
23.1.2012

Respekt str. 26 Politika - Slovensko_
Ivana Svobodová_

Nástupce odcházejících ústavních soudců možná vybere až nový český prezident
Do agendy, kterou si Václav Klaus bude chtít předtím, než opustí Hrad, užít, patří zcela jistě bitva o nové tváře
na Ústavním soudu. Rozhodnutí této instituce zdejším politikům často komplikují život a není tajemstvím, že její
pravomoci jsou pro prezidenta i mnohé jeho kolegy trnem v oku. Už první prezidentův kandidát, jenž má v
březnu nahradit končící místopředsedkyni Elišku Wagnerovou, naznačil, že nic nepůjde hladce. Prezident chce
po Senátu, aby posvětil předsedu Městského soudu v Praze Jana Sváčka, Klausova externího poradce. A
politici zkoušejí rozehrát kolem Ústavního soudu handl, který možná výběr na dlouhé měsíce zablokuje.
Máme plán
Představení Jana Sváčka v Senátu skončilo předminulý týden fiaskem. Jeho odpovědi na otázky členů výboru
pro lidská práva a petice nenabídly žádný zajímavý pohled na ústavní záležitosti. Novinář a expert na justici
Tomáš Němeček navíc všem připomněl, že Sváček předvedl školácké tápání v ústavním právu. Z osmi
přítomných senátorů mu dali nakonec hlas jen dva z ODS, sociální demokraté Klausova favorita jednohlasně
potopili. „To předznamenává celkový výsledek,“ naznačuje senátor za ODS Jiří Oberfalzer diplomaticky
předpoklad, že pokud bude ČSSD jednotná, Sváček Senátem, kde mají socialisté většinu, neprojde. On sám
pro něj hlasoval, protože, jak říká, ODS „by mohla panu prezidentovi v tomto vyjít vstříc“.
Přestože rozložení sil v Senátu tedy mluví jednoznačně v neprospěch Jana Sváčka (jenž v roce 2003
Klausovu první nabídku na ústavního soudce odmítl, protože se „necítil být profesně dost zralý“), mezi politiky
už se rodí plán, jak ho přece jen do brněnského sídla strážců ústavnosti dostat. Vymysleli ho sociální demokraté
a jde v něm o kšeft „na oplátku“: ČSSD podpoří v tajném hlasování Sváčka, pokud jim prezident zaručí, že
dalším navrženým kandidátem bude bývalý poslanec za ČSSD a donedávna náměstek Nejvyššího státního
zastupitelství Zdeněk Koudelka (po Elišce Wagnerové končí v červnu soudce František Duchoň a právě tehdy
by se mohl obchod dokonat).
Nepotvrdí, nevyvrátí
V půli ledna to na grémiu ČSSD vypadalo na poklidné jednání. Pak si ale slovo vzala místopředsedkyně ČSSD
Marie Benešová, která se doslechla o plánovaném handlu s místy ústavních soudců, jež chystají její straničtí
kolegové. „Ten obchod je naprosto nemravný a nepřijatelný. Řekla jsem to na grémiu kolegům a mnozí z nich
zkoprněli,“ líčí Benešová průběh schůze. Reakce významných straníků zejména z jižní Moravy, odkud Koudelka
pochází, jí prý dala za pravdu, že se ústavní kšeft skutečně chystá. Podle informací Respektu je jedním ze
strůjců obchodu senátor Zdeněk Škromach a stojí za ním i předseda poslaneckého klubu Jeroným Tejc či první
místopředseda strany Michal Hašek (Tejc i Hašek začínali jako Koudelkovi poslanečtí asistenti). „To je těžké
komentovat,“ říká Jeroným Tejc. Je tedy pravda, že část ČSSD plánuje obchod s ústavními soudci? „To
nepotvrdím ani nevyvrátím.“
Podezřelý plán by ovšem nikdy nemohl fungovat bez aktivního přispění prezidenta. Zjistit, zda jedním z
příštích prezidentových kandidátů bude Zdeněk Koudelka, dnes nelze, protože Hrad na zmíněné otázky odmítá
odpovědět. Koudelka se ale každopádně dlouhodobě vyznačuje směrem k hlavě státu nepřehlédnutelnou
devótností a v rychlém sledu chrlí právní názory, jež se zastávají problematických kroků Václava Klause
(například odkládání ratifikace Lisabonské smlouvy nebo prezidentova odporu ke jmenování mladých soudců,
které kdysi držel v šachu, přestože mu soud nařídil, aby je neprodleně jmenoval do funkce). Soudce Koudelka
dokonce na podzim vydal knihu s názvem Prezident republiky, k níž mu Václav Klaus opatřil předmluvu: „Pro
mne osobně je Koudelkova kniha mimořádně zajímavá tím, že ospravedlňuje má dříve často zpochybňovaná
rozhodnutí,“ píše v ní Klaus. A o tom, že je spolu se Sváčkem prezidentovým favoritem, se v justičních
kuloárech spekuluje už dlouho.
Příliš mnoho podezření
V Senátu se už informace o problémech spojených s dvojicí jmen Sváček a Koudelka roznesla i mimo velké
strany. Postarala se o to především občanská iniciativa Veřejnost proti korupci. Její mluvčí Hana Marvanová,
bývalá politička a nyní advokátka věřitelů vytunelovaných společností, oslovuje senátory s informacemi o
podezřelých momentech v kariéře Jana Sváčka. Jen namátkou: v roce 2006 navrhl na soudce Karla Kudláčka,
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bývalého správce konkurzní podstaty, jenž byl odvolán ze správcování podvodného projektu s byty H-Systemu
– Kudláček vyváděl z projektu peníze a zatajoval informace věřitelům.
Jméno Jana Sváčka se objevilo i v policejních odposleších konkurzní mafie napojené na soudce Berku
– někteří aktéři se chlubí kontakty na Sváčka a popisují schůzky s ním. „Nezlobte se, ale než zodpovím otázky
senátorů, nebudu se k tomu vyjadřovat v médiích. Mám zkrátka i nepřátele,“ říká Sváček v telefonátu.
Ochoten okomentovat je ale aspoň svůj vztah s lobbistou a zákulisním hráčem pražské ODS Tomášem
Hrdličkou, na nějž má spadeno protikorupční policie. Jejich setkání v kavárně, kde se srdečně zdravili a tykali si,
nedávno popsal časopis Týden. „Seznámili jsme se před osmi devíti lety, když byl místostarostou Prahy 10.
Vyjednávali jsme tehdy s radnicí byty pro zaměstnance soudu,“ vysvětluje Sváček. Na jednom z obědů si prý
spolu zkrátka potykali.
„Tyto informace jsou závažné a rozhodně se na to budu Jana Sváčka ptát,“ říká senátor a
místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier. Podobně uvažují i někteří senátoři z ODS. Mezi nimi má ale Sváček i dost
zastánců – považují jej za schopného soudce, který si přirozenou autoritou získal pozici lídra v kolegiu předsedů
krajských soudů, a mnozí kolegové jej skutečně ctí.
Možná manželka
Když vezmeme vážně myšlenku obchodování s místy ústavních soudců, stěží si lze představit, že by o ní sami
dotčení kandidáti nic nevěděli. Jan Sváček tvrdí, že „ho to děsí a něco takového nepředpokládá“. Vyjádření
Zdeňka Koudelky jsou o něco mlhavější. Bývalý náměstek nejvyšší žalobkyně Renaty Vesecké zvedá telefon v
sídle Justiční akademie v Kroměříži. Na svou žádost tam přesídlil na stáž do pozice náměstka poté, co ho nový
nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman vloni odvolal z funkce náměstka NSZ. „To je mimo mé vnímání, já se o to
nestarám,“ odpovídá Koudelka na otázku po své kandidatuře k Ústavnímu soudu. Takže ví, nebo neví, že jej
chce část ČSSD za ústavního soudce a chystá se ním obchodovat? „Já vůbec nevím, kdo mě kde chce. Možná
mě chce manželka, musím se jí večer zeptat.“ A jednal s ním o tom prezident či politici z ČSSD? „Na toto se
téma bavit nebudu,“ končí hovor Koudelka.
Podle posledních informací pocházejících z ČSSD se možná nakonec většina senátorů této strany
nebude chtít žádného obchodu s taláry účastnit. Věc totiž prosákla mimo stranické schůze a Zdeněk Koudelka
si to u nich navíc už dávno rozházel souhlasným angažmá v „zametací“ éře Renaty Vesecké, které ho po
příchodu nového nejvyššího žalobce Pavla Zemana stálo místo.
Senátem se pomalu začíná plížit myšlenka, že se vlastně tak moc nestane, když se s výběrem nových soudců
počká až na příští hlavu státu. Riziko spočívá jenom v tom, že na Ústavním soudu by zůstala dvě prázdná místa
(poslední, třetí odcházející „Klausův“ soudce skončí koncem ledna příštího roku, tedy pár týdnů před nástupem
nového prezidenta). „Bylo by to samozřejmě nepříjemné, ale v minulosti soud dokázal pracovat ještě ve větším
oslabení skoro tři roky,“ říká na to místopředsedkyně Eliška Wagnerová. Po nástupu Václava Klause do funkce
v roce 2003 totiž Senát opakovaně odmítal jeho kandidáty na ústavní soudce a prezident dělal prodlevy mezi
jednotlivými návrhy, takže se soud plně podařilo obsadit až v druhé půli roku 2005. Q
***
ČSSD by podpořila Sváčka výměnou za navržení Koudelky.
_
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Nástupce odcházejících ústavních soudců možná vybere až nový český prezident
Do agendy, kterou si Václav Klaus bude chtít předtím, než opustí Hrad, užít, patří zcela jistě bit&shy;va o nové
tváře na Ústavním soudu. Rozhodnutí této instituce zdejším politikům často komplikují život a není tajemstvím,
že její pravomoci jsou pro prezidenta i mnohé jeho kolegy trnem v oku. Už první prezidentův kandidát, jenž má v
březnu nahradit končící místopředsedkyni Elišku Wagnerovou, naznačil, že nic nepůjde hladce. Prezident chce
po Senátu, aby posvětil předsedu Městského soudu v Praze Jana Sváčka, Klausova externího poradce. A
politici zkoušejí rozehrát kolem Ústavního soudu handl, který možná výběr na dlouhé měsíce zablokuje.
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Máme plán
Představení Jana Sváčka v Senátu skončilo předminulý týden fiaskem. Jeho odpovědi na otázky členů výboru
pro lidská práva a petice nenabídly žádný zajímavý pohled na ústavní záležitosti. Novinář a expert na justici
Tomáš Němeček navíc všem připomněl, že Sváček předvedl školácké tápání v ústavním právu. Z osmi
přítomných senátorů mu dali nakonec hlas jen dva z ODS, sociální demokraté Klausova favorita jednohlasně
potopili. “To předznamenává celkový výsledek,“ naznačuje senátor za ODS Jiří Oberfalzer diplomaticky
předpoklad, že pokud bude ČSSD jednotná, Sváček Senátem, kde mají socialisté většinu, neprojde. On sám
pro něj hlasoval, protože, jak říká, ODS “by mohla panu prezidentovi v tomto vyjít vstříc“.
Přestože rozložení sil v Senátu tedy mluví jednoznačně v neprospěch Jana Sváčka (jenž v roce 2003 Klausovu
první nabídku na ústavního soudce odmítl, protože se “necítil být profesně dost zralý“), mezi politiky už se rodí
plán, jak ho přece jen do brněnského sídla strážců ústavnosti dostat. Vymysleli ho sociální demokraté a jde v
něm o kšeft “na oplátku“: ČSSD podpoří v tajném hlasování Sváčka, pokud jim prezident zaručí, že dalším
navrženým kandidátem bude bývalý poslanec za ČSSD a donedávna náměstek Nejvyššího státního
zastupitelství Zdeněk Koudelka (po Elišce Wagnerové končí v červnu soudce František Duchoň a právě tehdy
by se mohl obchod dokonat).
Nepotvrdí, nevyvrátí
V půli ledna to na grémiu ČSSD vypadalo na poklidné jednání. Pak si ale slovo vzala místopředsedkyně ČSSD
Marie Benešová, která se doslechla o plánovaném handlu s místy ústavních soudců, jež chystají její straničtí
kolegové. “Ten obchod je naprosto nemravný a nepřijatelný. Řekla jsem to na grémiu kolegům a mnozí z nich
zkoprněli,“ líčí Benešová průběh schůze. Reakce významných straníků zejména z jižní Moravy, odkud Koudelka
pochází, jí prý dala za pravdu, že se ústavní kšeft skutečně chystá. Podle informací Respektu je jedním ze
strůjců obchodu senátor Zdeněk Škromach a stojí za ním i předseda poslaneckého klubu Jeroným Tejc či první
místopředseda strany Michal Hašek (Tejc i Hašek začínali jako Koudelkovi poslanečtí asistenti). “To je těžké
komentovat,“ říká Jeroným Tejc. Je tedy pravda, že část ČSSD plánuje obchod s ústavními soudci? “To
nepotvrdím ani nevyvrátím.“
Podezřelý plán by ovšem nikdy nemohl fungovat bez aktivního přispění prezidenta. Zjistit, zda jedním z příštích
prezidentových kandidátů bude Zdeněk Koudelka, dnes nelze, protože Hrad na zmíněné otázky odmítá
odpovědět. Koudelka se ale každopádně dlouhodobě vyznačuje směrem k hlavě státu nepřehlédnutelnou
devótností a v rychlém sledu chrlí právní názory, jež se zastávají problematických kroků Václava Klause
(například odkládání ratifikace Lisabonské smlouvy nebo prezidentova odporu ke jmenování mladých soudců,
které kdysi držel v šachu, přestože mu soud nařídil, aby je neprodleně jmenoval do funkce). Soudce Koudelka
dokonce na podzim vydal knihu s názvem Prezident republiky, k níž mu Václav Klaus opatřil předmluvu: “Pro
mne osobně je Koudelkova kniha mimořádně zajímavá tím, že ospravedlňuje má dříve často zpochybňovaná
rozhodnutí,“ píše v ní Klaus. A o tom, že je spolu se Sváčkem prezidentovým favoritem, se v justičních
kuloárech spekuluje už dlouho.
Příliš mnoho podezření
V Senátu se už informace o problémech spojených s dvojicí jmen Sváček a Koudelka roznesla i mimo velké
strany. Postarala se o to především občanská iniciativa Veřejnost proti korupci. Její mluvčí Hana Marvanová,
bývalá politička a nyní advokátka věřitelů vytunelovaných společností, oslovuje senátory s informacemi o
podezřelých momentech v kariéře Jana Sváčka. Jen namátkou: v roce 2006 navrhl na soudce Karla Kudláčka,
bývalého správce konkurzní podstaty, jenž byl odvolán ze správcování podvodného projektu s byty H-Systemu Kudláček vyváděl z projektu peníze a zatajoval informace věřitelům.
Jméno Jana Sváčka se objevilo i v policejních odposleších konkurzní mafie napojené na soudce Berku - někteří
aktéři se chlubí kontakty na Sváčka a popisují schůzky s ním. “Nezlobte se, ale než zodpovím otázky senátorů,
nebudu se k tomu vyjadřovat v médiích. Mám zkrátka i nepřátele,“ říká Sváček v telefonátu.
Ochoten okomentovat je ale aspoň svůj vztah s lobbistou a zákulisním hráčem pražské ODS Tomášem
Hrdličkou, na nějž má spadeno protikorupční policie. Jejich setkání v kavárně, kde se srdečně zdravili a tykali si,
nedávno popsal časopis Týden. “Seznámili jsme se před osmi devíti lety, když byl místostarostou Prahy 10.
Vyjednávali jsme tehdy s radnicí byty pro zaměstnance soudu,“ vysvětluje Sváček. Na jednom z obědů si prý
spolu zkrátka potykali.
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“Tyto informace jsou závažné a rozhodně se na to budu Jana Sváčka ptát,“ říká senátor a místopředseda ČSSD
Jiří &shy;Dienstbier. Podobně uvažují i někteří senátoři z ODS. Mezi nimi má ale Sváček i dost zastánců považují jej za schopného soudce, který si přirozenou autoritou získal pozici lídra v kolegiu předsedů krajských
soudů, a mnozí kolegové jej skutečně ctí.
Možná manželka
Když vezmeme vážně myšlenku obchodování s místy ústavních soudců, stěží si lze představit, že by o ní sami
dotčení kandidáti nic nevěděli. Jan Sváček tvrdí, že “ho to děsí a něco takového nepředpokládá“. Vyjádření
Zdeňka Koudelky jsou o něco mlhavější. Bývalý náměstek nejvyšší žalobkyně Renaty Vesecké zvedá telefon v
sídle Justiční akademie v Kroměříži. Na svou žádost tam přesídlil na stáž do pozice náměstka poté, co ho nový
nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman vloni odvolal z funkce náměstka NSZ. “To je mimo mé vnímání, já se o to
nestarám,“ odpovídá Koudelka na otázku po své kandidatuře k Ústavnímu soudu. Takže ví, nebo neví, že jej
chce část ČSSD za ústavního soudce a chystá se ním obchodovat? “Já vůbec nevím, kdo mě kde chce. Možná
mě chce manželka, musím se jí večer zeptat.“ A jednal s ním o tom prezident či politici z ČSSD? “Na toto se
téma bavit nebudu,“ končí hovor Koudelka.
Podle posledních informací pocházejících z ČSSD se možná nakonec většina senátorů této strany nebude chtít
žádného obchodu s taláry účastnit. Věc totiž prosákla mimo stranické schůze a Zdeněk Koudelka si to u nich
navíc už dávno rozházel souhlasným angažmá v “zametací“ éře Renaty Vesecké, které ho po příchodu nového
nejvyššího žalobce Pavla Zemana stálo místo.
Senátem se pomalu začíná plížit myšlenka, že se vlastně tak moc nestane, když se s výběrem nových soudců
počká až na příští hlavu státu. Riziko spočívá jenom v tom, že na Ústavním soudu by zůstala dvě prázdná místa
(poslední, třetí odcházející “Klausův“ soudce skončí koncem ledna příštího roku, tedy pár týdnů před nástupem
nového prezidenta). “Bylo by to samozřejmě nepříjemné, ale v minulosti soud dokázal pracovat ještě ve větším
oslabení skoro tři roky,“ říká na to místopředsedkyně Eliška Wagnerová. Po nástupu Václava Klause do funkce
v roce 2003 totiž Senát opakovaně odmítal jeho kandidáty na ústavní soudce a prezident dělal prodlevy mezi
jednotlivými návrhy, takže se soud plně podařilo obsadit až v druhé půli roku 2005.
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ParlamentníListy.cz opakovaně zaznamenaly signály o přetrvávajících problémech mezi některými členy TOP
09 a hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Ačkoliv to oficiálně jejich členové popírají, v politických kuloárech se
dá zjistit pravý opak. Vážné problémy existují nejen mezi těmito dvěma politickými subjekty, ale i v nich
samotných. V případě TOP 09 už dokonce padají trestní oznámení.
Získat stanovisko některého z členů T0P 09 samozřejmě není jednoduché, ale určitým vodítkem je
vyjádření poslance parlamentu Rudolfa Chlada (TOP 09). Ten na na dotaz ParlamentníchListů.cz, zda mezi
TOP 09 a Starosty existují rozpory, naznačil, že do jisté míry ano: “Spojení TOP 09 a Starostů je určitě přínosné
pro přenesení informací z vlády, parlamentu a Senátu směrem až do nejmenších obcí. Osobně jsem toto
pozitivně vnímal při prosazení zákona o rozpočtovém určení daní měst a obcí, kde mezi TOP 09 a STAN byla
naprostá shoda. Kritické hlasy se ke mě zatím nedostaly, až na otevřený dopis poslancům od pana senátora
Jana Horníka, když kritizoval nedemokratický postoj TOP 09 v parlamentu při rozhodujících jednáních o
reformních zákonech. Pokud přesto kritické hlasy jsou, což není na závadu, je třeba je nejprve řešit mezi oběma
subjekty a ne přes média.“
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="217326,217097,215929" /
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Horník: Je mi smutno z jednání sněmovny
Jaké nedemokratické postupy měl senátor Jan Horník (STAN) na mysli, nejlépe vysvětluje jeho dopis,
který ParlamentnímListům.cz poskytl právě poslanec Chlad. Horník v něm mimo jiné uvádí: “Z povzdálí sleduji
již několikadenní jednání v PS ČR a je mi z toho jako asi mnohým smutno. Ale jedna věc mne obzvlášť
znervóznila a to je sloučení patnácti zákonů do jednoho projednávaného bodu a omezení diskuze na dvakrát
deset minut na jednoho poslance. Vzpomínám si, jak jsme v Senátu měli na programu “Topolánkův batoh
zákonů“, ke kterému jsme se chtěli vyjádřit a poukázat na různá paragrafová úskalí i s vědomím toho, že jej
stejně podpoříme. A tady začal konec Topolánkovy vlády, kdy se doslova "utrhl" kolega senátor Jiří Oberfalzer
a dal návrh zákonem se nezabývat, přestože jsme všichni očekávali velkou debatu k tématu. Ale jeho návrh
prošel a ODS tím zvolila cestu síly. Pro demokracii to byl úder pod pás. Bohužel si myslím, že současná vládní
koalice se chová hodně podobně, což se i nám časem zřejmě vrátí.“
Nehraje se s námi čistá hra
Přesto se Horník diví, že by měl být dopis zdrojem konfliktů a byl překvapen, že se k nám do redakce
oklikou dostal: “Dopis byl apelem na naše kolegy v hnutí Starostové a nezávislí a napsal jsem ho především
kvůli návrhu &sect; 552 občanského zákoníku, který připravil náš kolega a místopředseda STAN Standa
Polčák. Už v samotném názvu návrhu "Samosprávy nebudou muset sepisovat smlouvy prostřednictvím notářů
či advokátů", je dle mého názoru rozpor, kdy jako Hnutí "Starostové a nezávislí" jaksi zapomínáme na ty
nezávislé. My přeci chceme zastupovat všechny slušné občany. Jaký je rozdíl mezi mnou starostou a pořád
ještě nezávislým občanem? V čem je rozdíl, když smlouvu o prodeji nemovitosti udělám za obec jako starosta
nebo jako občan? Nebude to tak, že samospráv se &sect; 552 nebude týkat, ale budou muset k sepsání
smlouvy mít stejně právníka. Já jako starosta a současně fyzická osoba budu sice moci smlouvy pro radnici
vypracovávat, ale na prodej mé nemovitosti ne? Tady se obávám, že se s námi nehraje čistá hra,“ řekl
ParlamentnímListům.cz senátor Horník.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="214656,210905,196857,194547" /
Advokátní lobby?
Horník se netají ani svým podezřením, že za návrhem sporného paragrafu může stát advokátní lobby:
“Zažil jsem tolik advokátních smluvních paskvilů vypracovaných různými advokáty - a to i v posledním období.
Mohu garantovat, že žádný advokát stoprocentně nikoho neochrání. Čím dál tím víc zastávám názor, že
advokátní lobby si toto ustanovení do zákona prosadila, aby dostala exkluzivitu na vypracovávání smluv.“
Podle Horníka je celý návrh stále v jednání a může prý trvat delší dobu než bude známo, jak vše
dopadne. Nový občanský zákoník má platit až od ledna 2014.
Tichá válka?
Vše nasvědčuje tomu, že rozdílné názory na novelu občanského zákoníku jsou spíše zdrojem rozmíšky
uvnitř STAN, nikoliv mezi tímto hnutím a TOP 09. Přesto mezi některými členy obou seskupení panují vážné
konflikty a nevraživost, hraničící s nenávistí, výjimkou nejsou ani různé
vulgární urážky.
Zástupci obou táborů je pod podmínkou anonymity potvrzují, mimo jiné upozorňují na vážné morální
selhání některých vysoce postavených činitelů, dokonce na různé podvody a jsou přesvědčeni, že brzy vyplavou
na povrch, například v souvislosti s kampaní do
krajských voleb.
Jak už ParlamentníListy.cz a další média upozornily, policie se zabývá několika trestními oznámeními,
jedno z nich například podal na člena vedení TOP 09 Josefa Malého bývalý šéf chebské ODS Jan Kopička.
Sám Malý na to reagoval slovy, potvrzujícími, že situace v TOP 09 rozhodně není idylická: “Nebaví mě máchat
se v takové stoce,“ řekl redakci MF Dnes.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="216757,212729,211457,211461,209623" /
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SNĚMOVNA PODPOŘILA ÚPRAVU PRAVIDEL KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ
Sněmovna dne 13. prosince 2011 podpořila v prvním čtení senátní novelu, která má zrušit podmínku
nadpoloviční účasti pro platnost rozhodnutí valné hromady komory daňových poradců. Vláda kvůli tomu novelu
odmítla, což dne 13. prosince 2011 neúspěšně požadovali i komunisté. Komora je ale s předlohou srozuměna.
Poslanci proto poslali předlohu k projednání rozpočtovému výboru.
Senátor ODS Jiří Oberfalzer změnu zdůvodňoval neschopností komory přijímat za současného stavu usnesení
kvůli neúčasti jejích členů na valných hromadách. Komora má nyní přes 4 000 členů, zatímco v době vzniku dvě
desítky let nezměněného zákona jich byly řádově stovky. I nyní na valné hromady komory fyzicky dochází
několik set členů, většina se nechává zastupovat na základě plné moci.
SENÁT PŘIJAL REFORMY FINANČNÍ A CELNÍ SPRÁVY
Struktura finanční správy se zřejmě od roku 2013 změní. Senát dne 8. prosince 2011 umožnil přijetí její reformy,
která mimo jiné počítá se vznikem specializovaného finančního úřadu pro firmy s obratem nad 2 mld. Kč.
Schválil také související reformu celní správy. Nové zákony o finanční a celní správě, které mají pomoci zlepšit
výběr daní a souvisejí se vznikem jednoho inkasního místa, dostane k podpisu prezident.
Specializovaný finanční úřad má mít na starosti složitá daňová přiznání bank, pojišťoven a družstevních
záložen. Současných osm finančních ředitelství a 199 finančních úřadů by se podle zákona mělo přeměnit na
14 finančních úřadů a 199 jejich územních pracovišť. Přeměnou finančních úřadů na podřízená pracoviště bude
mít podle Ministerstva financí daňová správa další možnosti samostatně určovat strukturu, funkční organizaci a
rozdělení peněz.
SENÁT SCHVÁLIL ZDANĚNÍ HAZARDU VE PROSPĚCH OBCÍ A STÁTU
Senát dne 8. prosince 2011 podle očekávání schválil rozdělení odvodů z hazardu mezi stát a obce, kterým má
zůstat poplatek z hracích automatů. Loterijní firmy by také už neměly mít právo svévolně nakládat s částí
odvodu z hazardu. Senátní podoba zdanění hazardu zároveň zavádí roční poplatek 20 000 Kč za každý výherní
automat a nadále počítá s tím, že loterijní firmy budou muset od příštího roku odvádět 20 % z rozdílu mezi
vsazenými částkami a vyplacenými výhrami. Dne 8. prosince 2011 naopak nebyly schváleny návrhy vládních
senátorů, podle nichž by provozovatelé kurzových sázek a číselných loterií měli odvádět pouze 15 % výnosů.
Ministr svou podporu zdůvodnil tím, že dvacetiprocentní odvody by mohly provozovatele dostat do existenčních
potíží, a zvýšit tak riziko přenosu kurzových sázek do neregulované sféry, například na internet.
SENÁT NAVRHL ODKLAD DAŇOVÉ REFORMY NA POVOLEBNÍ ROK 2015
Senát navrhl odložit spuštění vládní daňové reformy, která má mimo jiné zrušit koncept superhrubé mzdy, až na
povolební rok 2015. Daňová reforma se jako soubor sedmi desítek novel souvisejících se vznikem jednoho
inkasního místa nyní vrátí sněmovně k novému posouzení.
Ministerstvo financí nicméně plánuje v souladu s koaliční dohodou předložit novelu, podle níž by daňové změny
platily už od roku 2014 ve vazbě na nový občanský zákoník. Novela se ale patrně stane v parlamentu
prostředkem pro odstranění chyb v daňové reformě, na které upozorňovali opoziční i koaliční zákonodárci.
Koncept superhrubé mzdy se sazbou 15 % má v budoucnu nahradit nová 19procentní sazba daně, která by
měla být počítána z hrubé mzdy. Výhodnější to bude podle propočtů pro lidi s hrubým měsíčním příjmem do 40
000 Kč. Lépe placení zaměstnanci budou naopak na reformě tratit. Více si polepší rodiče díky zvýšení slev na
děti než bezdětní, neboť již přijatá novela o zvýšení spodní sazby DPH počítá se zvýšením slevy na dani na
vyživované dítě o 1800 Kč ročně.
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Reforma počítá také s tím, že odvody u zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění by neměly být
realizovány jako dosud, ale daní z úhrnu mezd ve výši 32,5 %. Daňová novela přináší sjednocení sazeb odvodů
pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění na 6,5 % u živnostníků i zaměstnanců, kterým se tak
odvody na zdravotní pojištění zvýší o 2 %. Zdroj: ČTK
_

Přímá volba? Klaus se jí strašlivě bojí
19.12.2011 Lidové noviny str. 17 _
MICHAELA KABÁTOVÁ, VLADIMÍR KŘIVKA_
Prezident se ostře vyslovil proti tomu, aby jeho nástupce vybírali v roce 2013 občané. Někteří senátoři se k
němu přidávají
PRAHA Šance na to, že nástupce prezidenta Václava Klause si v roce 2013 zvolí veřejnost, dostává opět
trhliny.
Prezident Václav Klaus včera označil přímou volbu za „fatální chybu“ a „omyl“. A odstartoval tím lavinu
pochybovačných hlasů i ze strany občanskodemokratických senátorů.
Například Jaroslav Kubera (ODS) už hlásí, že bude prosazovat do ústavní novely minimálně jeden
pozměňovací návrh. „Chci, aby bylo uzákoněno, že stát hradí obcím náklady na výkon veřejné správy,“ řekl LN
Kubera. Tedy když stát něco po obcích požaduje, měl by jim na to podle senátora zajistit peníze.
Pokud by pro svůj návrh našel dostatek podpory, znamenalo by to návrat novely do sněmovny. A tudíž
riziko, že by se volit přímo nestihlo nebo že by si neúspěšní kandidáti mohli stěžovat.
„Nemyslím si, že můj návrh projde. Ale vláda by měla spíše škrtat zákony, které tahají peníze z
rozpočtu, než je nyní vymýšlet,“ dodává Kubera s tím, že podobně o přímé volbě prezidenta smýšlejí i další
kolegové z horní komory. „Akorát to nyní nikdo nepřizná. Jinak by museli říct, že ČSSD se to nehodí, když má v
Senátu většinu, a ODS zase že přímou volbu nikdy nechtěla, byla k tomu ale donucena při podpisu koaliční
smlouvy,“ říká Kubera.
Jeho kolegové z ODS ale také otevřeně přiznávají názorovou roztříštěnost uvnitř klubu. Jedním dechem hovoří i
o tom, že nemají jinou šanci než přímou volbu protlačit. Tato ústavní změna je totiž v koaliční smlouvě. A když
nebude přímá volba, nebude podle nich ani koalice. „Senátorský klub ODS nemůže volbu jednotně nepodpořit,“
sdělila LN Alena Palečková. Dodala, že osobně z této změny není nadšena. Jiří Oberfalzer na rovinu přiznal,
že přímou volbu nepodpoří. Pravomoci hlavy státu by upravil více.
Prezident Klaus se včera v TV Prima vyjádřil, že přímá volba v našich podmínkách je zbytečná a
povede jen k politickému „hledání superstar“. Přímá volba hlavy státu má podle Klause smysl v zemích s
prezidentským systémem, kde tato funkce hraje klíčovou politickou roli. „Jestli se někomu zdálo, že nepřímá
volba by byla komplikovaná, tak já si myslím, že to byla selanka,“ řekl prezident v televizi. „Strašlivě se toho
bojím,“ dodal Klaus.
„Když se to Klausovi hodilo, pro přímou volbu byl“ Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) se ale nad
Klausovými výroky pousmál. „Nemohu si nevzpomenout na období krátce před zvolením Václava Klause, kdy
ODS začala prosazovat s jeho vlastním souhlasem přímou volbu. Tehdy to populismus nebyl,“ ironicky
poznamenal pro LN.
Přímá volba prezidenta minulý týden po vzrušené debatě prošla sněmovnou. Sociální demokraté totiž
požadovali tři pozměňovací návrhy, uspěli ale jen se dvěma.
Prosadili omezení pravomoci prezidenta rozhodnout o milosti ještě před soudním verdiktem. Příští
prezident by také měl mít omezenou imunitu jen na dobu výkonu své funkce. Nepodařilo se jim ale uspět s
návrhem, aby už bankovní radu nejmenoval pouze prezident.
Foto popis|
_

Parlament České republiky
13.12.2011
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_
Poslanecká sněmovna
2010Stenozáznamy
Stenografický zápis 32. schůze, 13. prosince 2011
Předchozí část
(Jednání zahájeno ve 14.03 hodin.)
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Jan Husák
Poslanec Pavel Kováčik
127. Zpráva o finanční stabilitě 2010/2011 /sněmovní tisk 400/
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Doktor
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Guvernér ČNB Miroslav Singer
128. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010 /sněmovní tisk 402/
Poslanec Michal Doktor
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Michal Doktor
129. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2011 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2011)
/sněmovní tisk 455/
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Michal Doktor
135. Zpráva vlády o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v
Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010 /sněmovní tisk 507/
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec František Laudát
Pan Pavel Varvařovský
Poslanec František Laudát
105. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
Poslanec Jan Vidím
113. Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce
bezpečnostních sborů
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Poslanec Jan Vidím
114. Návrh na ustavení nově zřízených výborů
Poslanec Jan Vidím
31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu
soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 531/ - prvé čtení
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 523/ - prvé
čtení
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony /sněmovní tisk 536/ - prvé čtení
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Poslanec František Bublan
29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 518/ - prvé čtení
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Václav Baštýř
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Václav Baštýř
30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 528/ - prvé čtení
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Václav Votava
Poslanec Václav Cempírek
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Bořivoj Šarapatka
45. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových
poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - prvé čtení
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Senátor Jiří Oberfalzer
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Petr Braný
Senátor Jiří Oberfalzer
46. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy
občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s
jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení podle §
90 odst. 2
Senátor Tomáš Grulich
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Vladislav Vilímec
49. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích),
ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí některá opatření v soudnictví. /sněmovní tisk 483/ - prvé
čtení
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Pavel Staněk
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Marie Nedvědová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Marie Nedvědová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Pavel Staněk
51. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona o některých opatřeních při zajišťování bydlení
osobám v hmotné nouzi a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálním
bydlení) /sněmovní tisk 494/ - prvé čtení
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
(Jednání přerušeno v 18.59 hod.)
(Jednání pokračovalo v 19.00 hodin.)
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
144. Informace předsedy vlády o jednání Evropské rady ve dnech 8. a 9. prosince 2011
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Michal Doktor
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Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Bauer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Jitka Chalánková
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
(Jednání skončilo ve 21.32 hodin.)
Pokračování
(Jednání zahájeno ve 14.03 hodin.)
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,
dovolte mi, abych zahájila další jednací den 32. schůze Poslanecké sněmovny. Také vás všechny na této schůzi
vítám.
Prosím, abyste se všichni přihlásili vašimi identifikačními kartami. Prosím též, abyste mi oznámili, kdo bude
hlasovat s kartou náhradní.
Seznámím vás s omluvami. Z dnešního jednání žádají o omluvu z poslanců Pavel Antonín - zdravotní důvody,
Pavel Bém - osobní důvody, Jana Fischerová mezi 14. a 16. hodinou - pracovní důvody, Petr Jalowiczor zdravotní důvody, Michal Janek od 18 hodin - pracovní důvody, Jana Kaslová - zdravotní důvody, Kateřina
Konečná mezi 14.30 až 16.30 - zdravotní důvody, Květa Matušovská - rodinné důvody, Marie Rusová do 18
hodin - pracovní důvody, Jiří Skalický mezi 14. a 18. hodinou - pracovní důvody, David Vodrážka - zahraniční
cesta, Jaroslava Wenigerová - pracovní důvody.
Z členů vlády se omlouvají Petr Nečas mezi 15.10 a 16.30 - pracovní důvody, Pavel Dobeš - zdravotní důvody,
Tomáš Chalupa od 14 do 15 hodin - pracovní důvody, Jan Kubice - zahraniční cesta, Karel Schwarzenberg - též
zahraniční cesta, Alexandr Vondra - pracovní důvody.
To byly omluvy. A teď prosím ještě věnujte pozornost následujícím informacím.
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Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrhy zákonů, které jsou - ve zkratce budu říkat jejich názvy: školský zákon,
je to sněmovní tisk 340, zákon o rozhodčím řízení, sněmovní tisk 371, mezinárodní pomoc při vymáhání
některých finančních pohledávek - tisk 399, Fond národního majetku - tisk 434, a Celní správa - tisk 453, též
jednotné inkasní místo - tisk 473. Zařadím tyto návrhy do programu, do pořadu 32. schůze a budou projednány
20. prosince, kdy uplyne jejich zákonná lhůta k projednání. Počítejte prosím s tím. A vím, že jste byli již
informováni prostřednictvím svých poslaneckých klubů, že 20. prosince, je to příští úterý, tedy za týden, zahájí
Poslanecká sněmovna své jednání v 10 hodin dopoledne a budeme se věnovat těmto návrhům zákonů, o
kterých jsem se zmínila. (V sále panuje velký hluk.)
Další informace o tom, co rozhodlo dnešní dopolední grémium.
Za prvé, vyhovět ministru dopravy Pavlu Dobešovi, který požádal o vyřazení bodu číslo 54, sněmovní tisk 497,
ze schváleného pořadu 32. schůze. Upřesňuji, že tento krok byl konzultován s předkladatelem tisku, tedy s
pražským primátorem Bohuslavem Svobodou.
Dále grémium rozhodlo zařadit na program schůze nový bod. Je to Informace předsedy vlády o jednání
Evropské rady ve dnech 8. a 9. prosince 2011. Tomuto bodu bychom se věnovali dnes, a to po bodu 55,
sněmovní tisk 503, což je dnešní poslední pevně zařazený bod.
Dále, na lavice vám byl předán přehled zbývajících bodů k projednání. Dnes se budeme věnovat pevně
zařazeným bodům, z nichž první patří k tématům České národní banky. Ale mám zde ještě několik přihlášek k
pořadu schůze.
Náhradní kartu - paní poslankyně Levá má náhradní kartu číslo 28.
Dále bych vás chtěla informovat, že máme návštěvu na galerii pro hosty. Prosím, abychom společně přivítali
delegaci Rady pro národnostní menšiny Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky. Jsou
přítomni právě na galerii. Buďte, prosím, srdečně vítáni v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Dobrý den. (Poslanci tleskají, většina i povstává.) Děkuji.
Nyní poprosím přihlášky k pořadu schůze. První pan kolega Vidím, poté pan poslanec Jiří Paroubek a poté pan
poslanec Vojtěch Filip, poté paní poslankyně Chalánková.
Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, dovolte mi, abych požádal
Poslaneckou sněmovnu o pevné zařazení volebních bodů. Máme jich na této schůzi požehnaně, a proto bych
vás chtěl požádat, aby Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon. Prosím o klid v jednacím sále. Děkuji.
Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně.
Aby body 105, což je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, 113, návrh na ustavení stálé
komise Sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, a 114, což je návrh na
ustavení nově zřízených výborů, byly projednávány dnes po pevně zařazených bodech. Jedná se tedy o ty čtyři
pevně zařazené body 127 až 130 a po nich bychom přistoupili k projednávání těchto tří volebních bodů opakuji: 105, 113 a 114.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Byl by to tedy pátý, šestý a sedmý bod.
Poslanec Jan Vidím: Zřejmě, ano, je tomu skutečně tak.
A dále pak ještě navrhuji zařadit pevně na čtvrtek tento týden od 12.30 celý zbývající blok volebních bodů, tedy
115 - návrh na potvrzení předsedů výborů, 105 - návrh na změny ve složení orgánů Sněmovny, pokračování
přerušeného bodu, 116 - návrh na volbu předsedy stálé komise Sněmovny pro kontrolu činnosti GIBS, 143 návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, 107 - návrh na volbu členů
etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, 108 - návrh na volbu
členů dozorčí rady Pozemkového fondu, 109 - návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro
podporu a rozvoj české kinematografie, a konečně 110 - návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury.

Plné znění zpráv

98
© 2012 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

Stručně řečeno - ve čtvrtek 15. prosince ve 12.30 by Sněmovna začala projednávat body 115, 105, 116, 143,
107, 108, 109 a 110. Děkuji pěkně.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Vidímovi. Nyní žádá o slovo místopředseda
Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím. K pořadu schůze prosím.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Budu opravdu vystupovat k pořadu
schůze.
Dnes na vedení Sněmovny jsem byl dotázán, proč se netvářím spokojeněji a šťastněji, když byl konečně
zařazen ten bod jednání Evropské rady. Jako že bych si měl víc poskočit nebo dávat najevo určitou radost z
toho, že o tom konečně budeme mluvit. Tak já se pokusím vám říci, proč ta má radost není tak veliká, jak by se
mohlo zdát.
Já jsem minulý týden tady nebyl ve Sněmovně, byl jsem za velkou louží na konferenci, kde se jednalo o vztahu
k Ukrajině a Rusku. Rád bych vám řekl, že v té debatě na konec z té americké strany zaznělo, že samozřejmě
náš vztah k Rusku a k Ukrajině by měl být pozitivní, a že dokonce pokud nebude pozitivní a nebude veden i
určitou třeba láskou ke kultuře Ukrajiny a Ruska, tak ani nemáme moc šance uspět s nějakou kritikou.
Američané mají pro to takový výraz. Říkají tomu tough love, tvrdá, krutá, nemilosrdná láska. ***
(14.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)
Já se vás ptám, jestli český prezident, který tady minulý týden, když jsem tady nebyl, přijal ruského Medveděva,
jestli to byla ta tough love, kterou vykazoval ve vztahu k ruskému prezidentovi. Já se obávám, že to nebylo
zřejmě to, co bylo závěrem té debaty evropských a amerických politiků ve Washingtonu minulý týden, že to byla
spíše servilita, kterou vykazoval český prezident. A mě to docela zneklidnilo, protože já jsem se v minulosti měl
možnost setkat s panem Putinem a ten mi řekl, že to, co hlavně musíme my Češi dělat, je zatočit s tím
Bruselem. Pozor na to, to je váš nepřítel! Na toho si musíte dávat pozor! Takže servilita vůči podobným
postojům - já jsem se tehdy pokoušel Putinovi vysvětlit, že tohle není problém České republiky, že pro nás
Brusel není Moskva. Já mám podezření, že pan prezident často dává najevo právě něco takového. Pro něho
mezi tím zřejmě velký rozdíl není. Já jsem se dozvěděl, že dnes dokonce český prezident vystoupil v Polsku a
tam mluvil o tom, že se nabízí jako dobrovolník na demontáž evropské měny.
Chápete, kam mířím, vážení kolegové? Mně prostě připadá, že to byla chyba, když jste vy, především vládní
koalice před týdnem nesouhlasila s tím, když jsem tady navrhoval, aby se zařadil bod Pozice České republiky
na jednání Evropské rady. Vy jste to prostě odmítli. A mně to připadá naprosto pokrytecké, když český premiér
potom, co tady se to odmítlo, v Bruselu vystoupil s tím, že nemůže zaujmout pozici, protože nemá mandát
českého Parlamentu. Brát si do pusy Poslaneckou sněmovnu a český Parlament takto účelově, tvářit se, že pro
někoho je Parlament partner, a ve skutečnosti ani nedebatovat o tom, s čím na ten summit jedu, to mi připadá pokrytecké je slabé slovo. To je skutečně nehorázné!
Já dneska vím, naprosto bezpečně vím, že před týdnem vláda a premiér měli k dispozici půdorys stanoviska, o
kterém se na Evropské radě mělo mluvit. Vím, že ho prostě česká vláda měla. Nechápu, proč jsme s ním ve
Sněmovně nemohli být seznámeni a proč jsme se nemohli o této věci bavit. Mluvilo se o tom, že se o tom bude
mluvit na evropském výboru. Pokud vím, pan premiér ovšem na evropském výboru nebyl. (Hlasy z pléna, že to
není pravda, že byl.) Pokud dnes český premiér mluvil o tom, že ta situace je velmi složitá, že je komplikované
to, o čem se máme bavit, tak by podle mě stálo za to o tom skutečně důkladně tady ve Sněmovně o tom tu
debatu vést. Já pokládám prostě za chybu, že jsme ve Sněmovně nevyužili čas před Evropskou radou, která,
jak se ukázalo, byla opravdu klíčová, a že jsme se nevěnovali tomuto tématu. Dnes pravděpodobně je to možné
proto, že už se to odmítnout prostě nedá. Samozřejmě že mi vadí, že jste to zařadili až na konec jednání
Sněmovny po pevně zařazených bodech. Připadá mi, že ten bod by si zasloužil jiné místo než ten čas, který
zbude na konci dne. Je to tak trochu, jako kdybyste to házeli jako ohlodanou kost. Proto tedy neskáču radostí.
A rád bych řekl, že tahle doba dnes je v Evropě poměrně velmi komplikovaná pro představitele celé řady států.
Já bych vás rád upozornil, že v poslední době padlo v Evropě několik vlád. Padla vláda Slovenska, Slovinska,
Lotyšska, Řecka, Itálie. A když se podíváte, proč ty vlády padly, tak padají prostě tam, kde se nedaří
komunikace s veřejností. Ty důvody jsou dílem ekonomické a dílem je to prostě neschopnost oslovit veřejnost,
neschopnost získat veřejnost na svou stranu. Já se domnívám, že způsob, jakým se vede debata tady v této
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zemi o situaci, která je v Evropě, že ten způsob je naprosto nedostatečný. Vy dobře víte, že k tomu, co se
odehrálo na Evropské radě, máme na odpověď omezený čas. Dokonce se počítá na dny, tuším. To znamená, ta
možnost projednávat to důkladně je limitována. A pokud bych ji začali už minulý týden a věnovali se jí pořádně,
tak jsme mohli ten čas získat.
Já se domnívám, že minulý týden v Bruselu použil český premiér Parlament jenom jako výmluvu. V politice,
která mi připadá vychytralá, vyčkávací, a v politice typu, která říká, počkejme si, jak to dopadne, pak uvidíme,
Česká republika prostě názor neformuluje. To je důvod toho, proč se odmítá a odmítala debata tady ve
Sněmovně. Nevím, proč nemohla být Sněmovna a veřejnost široce seznámena s tím, s čím na summit česká
vláda a český premiér jede. Vidíme, že například u nás sousedé, nejenom že to říkají v parlamentu v Polsku, ale
dokonce si Sikorski zajede do Berlína, aby to řekl veřejně všem, kde stojí Polská republika! Nechápu, proč v
Česku nikomu nedochází, že by stálo za to i dnes Evropě říci jasně, co si o té situaci myslíme. Na druhé straně
chápu, že je to těžké, protože ty názory, které zaznívají dokonce i ve vládní koalici, jsou dnes velmi rozmanité. A
chápu, že ani ve vládní koalici to zřejmě dnes nebude a není jednoduchá debata. Nicméně Parlament mohl
posloužit jako místo, kde jsme se mohli pokusit si ty pozice ujasnit.
My dnes samozřejmě podpoříme projednávání toho bodu večer, ale domnívám se, že mnoho času nezbývá a
že jsme už mnoho času ztratili. A připadá mi, Česká republika se dnes nechová jako země, která by skutečně se
chtěla plně účastnit toho, co se v Evropě bude rodit jako řešení situace, na které my bychom měli mít enormní
zájem. Protože jestli český prezident se nabízí jako dobrovolník na demontování evropské měny, tak já jsem
přesvědčen, že pokud by skutečně se měla dezintegrovat Evropa a skončit evropská měna, tak by to byla pro
Českou republiku katastrofa. Katastrofa ekonomická a katastrofa politická!
Rád bych vzkázal těm, kteří mluví o suverenitě, že pokud by došlo k rozpadu aliance evropské, tak výsledkem
bude koncert velmocí, rostoucí role Ruska, Německa a politika, která pro Českou republiku bude určitě
nevýhodná a v níž budeme mít podle mě daleko méně slova a významu, než máme v jakékoliv alianci, kterou se
v Evropě podaří vybudovat. Takže tohle jsou věci, o kterých jsme tady měli už dávno mluvit. Já jsem připraven o
nich mluvit dnes stejně jako klub sociální demokracie, ale domnívám se, že jsme si mohli ušetřit to, co se tady
odehrálo minulý týden, a premiér si mohl ušetřit ono odvolávání se na Parlament, který ve skutečnosti za
opravdového partnera nepovažuje, protože se k němu jako k partnerovi nechová.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále je přihlášen ke změnám pořadu pan poslanec Jiří Paroubek. Jenom
avizuji, že má předepsán bod, který jsem oznamovala k zařazení z prezidiálky. Prosím ale pana poslance
Paroubka.
Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já jsem v zásadě spokojen s tím zařazením bodu, který v podstatě
odpovídá tomu, co jsem chtěl navrhnout já, to znamená Informace Petra Nečase, předsedy vlády České
republiky, o postupu delegace vlády České republiky pod jeho vedením na jednání Evropské rady ve dnech 8. a
9. prosince, jakož i o záměrech dalšího postupu vlády v otázkách tam projednávaných. ***
(14.20 hodin)
(pokračuje Paroubek)
Já si myslím, že je to logické, že dnes napříč politickým spektrem dochází k určitému uznání toho, že tento bod
bude uzavřen, a i když ne velký, přesto vidím pokrok i v postojích vlády a věřím, že jí to aspoň vydrží v tom
pragmatickém pojetí, byť chápu třeba tlak prezidenta republiky. Myslím, že ten tlak prezidenta a dalších sil, které
jsou výrazně protievropské a taky proti euru, není příliš rozumný. A to dnešní vyjádření premiéra, který říká, že
je připraven, že je vláda připravena, jak jsem to pochopil, připojit se k většině, je aspoň nějakým východiskem.
Takže já předpokládám, že většina se bude chovat, většina zemí Evropské unie se nebude chovat jinak, nežli
sebezáchovně. Takže z tohoto hlediska to vítám, ale možná že by stálo za úvahu, aby byl přeřazen tento bod do
nějakého vhodnějšího času, tím vhodnějším časem bych viděl například čtvrtek 11. hodinu. Myslím, že po
dnešním programu, kdy bude už vládnout značná únava, už velká vůle k nějaké detailní debatě nebude a to je
škoda.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan poslanec Vojtěch Filip - ale ještě o slovo žádá předseda
poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím.
Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci upozornit, že ve čtvrtek je pan premiér na státní návštěvě Maďarska, takže
ten bod bez účasti premiéra nemá žádný smysl. Není v tom žádný úmysl to zařazení dneska večer, vychází to z
reálných možností pana premiéra. Takže tímto jenom tlumočím, že ve čtvrtek je na státní návštěvě Maďarska,
Plné znění zpráv

100
© 2012 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

takže si myslím, že ten návrh - že bychom o něm ani neměli hlasovat, protože bez jeho přítomnosti to nemá
smysl projednávat. Děkuji.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak nyní prosím o slovo pana poslance Vojtěcha Filipa, poté je
přihlášena paní poslankyně Chalánková.
Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. %Clenové vlády, paní a pánové, já navrhuji zařadit nový bod,
který by předcházel tomu bodu, který byl zařazen z prezidiálky, to znamená k té informaci předsedy vlády o
jednání Evropské rady, a chtěl bych, protože je potřeba, abychom v podstatě věděli, o čem mluvíme, aby ta
diskuze měla věcný charakter, aby před tím bodem, vystoupením předsedy vlády, byl zařazen bod, který by byl
označen jako vystoupení ministra financí Miroslava Kalouska o podmínkách bilaterální půjčky Mezinárodnímu
měnovému fondu, kterou poskytovala Česká národní banka na základě jejího rozhodnutí a souhlasu vlády z 20.
dubna 2009, usnesení číslo 500.
Připomínám, že vláda tenkrát rozhodla o poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu v
hodnotě 1,03 miliardy eur se splatností pěti let z devizových rezerv České národní banky. Uložila ministru
financí to vyjednat s guvernérem národní banky - uzavřít s Českou národní bankou dohodu o úhradě nákladů
vzniklých České národní bance ve spolupráci s guvernérem, protože český státní rozpočet potom hradí České
národní bance náklady s tím úrokem. Proto bych chtěl znát ty podmínky, které se uzavírají, když my půjčujeme
Mezinárodnímu měnovému fondu, jestli jsou odlišné, horší nebo lepší, když si my půjčujeme právě naopak z
Mezinárodního měnového fondu. A ty - protože nevíme o žádných podmínkách, které by sledovaly tuto půjčku,
kterou Mezinárodní měnový fond žádá, respektive Evropská rada to tak zamýšlí - tak bych byl rád, aby
Poslanecká sněmovna s těmito podmínkami té původní půjčky v hodnotě tedy téměř 30 miliard korun z toho
roku 2009, které ještě splaceny nejsou a ještě na ně tři roky budeme čekat, abychom je znali. Proto navrhuji,
aby to byl bod předcházející - nevím kolikátý, ale myslím si, že takto je to hlasovatelné podle zákona o jednacím
řádu, že by to byl bod, který by těsně předcházel tomu bodu, který, očekávám, Poslanecká sněmovna jako
informaci předsedy vlády zařadí. Děkuji vám.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Dál prosím paní poslankyni Jitku Chalánkovou a také je potom
přihlášen pan poslanec Jan Husák.
Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedkyně, dovolte, abych požádala o stažení bodu 47, jedná se
o senátní návrh zákona, sněmovní tisk 448, pro nadbytečnost. Obsah tohoto zákona je součástí již jiného
schváleného zákona.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to bod 47, prvé čtení?
Poslankyně Jitka Chalánková: Ano je to prvé čtení. Ano.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Dále prosím pana poslance Jana Husáka. Prosím.
Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, já chci požádat o zařazení bodu 100,
sněmovní tisk 337, kterým se mění zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to jako první
bod do bloku třetích čtení na pátek. V případě, že je tam pevně zařazen jiný bod, tak jako první za pevně
zařazené body. Děkuji.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jako první bod třetích čtení na pátek nebo již za pevně zařazené body.
Ano. Zeptám se na další přihlášky k pořadu schůze. Pokud nejsou, tak se pustíme do hlasování. Nejprve tedy
bude návrh, který vychází z grémia, s nímž jsem vás seznámila. Budeme tedy hlasovat o žádosti na vyřazení
bodu 54, sněmovní tisk 497 ze schváleného pořadu schůze. Já se domnívám, že budeme moci toto hlasování
zahájit za malý okamžik, jen co se dostaví všichni do jednacího sálu. Předkladatelem tohoto tisku je primátor
Prahy Bohuslav Svoboda - souhlasí s jeho vyřazením.
Zahajuji hlasování číslo 108. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na vyřazení bodu 54, sněmovního tisku 497.
Kdo je proti tomuto návrhu?
Hlasování číslo 108, přítomno 171, pro 135, proti 8. Návrh byl přijat.
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Dále je zde návrh na zařazení do programu schůze - nový bod, a to Informace předsedy vlády o jednání
Evropské rady ve dnech 8. a 9. prosince 2011 - zařadit jej dnes, a to po bodu 55, sněmovní tisk 503, což je
dnešní poslední pevně zařazený bod.
Zahajuji hlasování číslo 109. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?
Hlasování číslo 109, přítomno 173, pro 164, proti nikdo. Nový bod by zařazen.
Pan kolega Jan Vidím navrhuje za prvé, aby volební body 105, 113 a 114 byly dnešními 5., 6., 7. bodem našeho
jednání.
Zahajuji hlasování číslo 110. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?
Hlasování číslo 110, přítomno 173, pro 159, pro 2. Návrh byl přijat.
Další návrh pana poslance Vidíma - pevné zařazení bodů 115, 105, 116, 143, 107, 108, 109 a 110 na čtvrtek
15. 12. pevně od 12. hodiny 30. minuty.
Zahajuji hlasování číslo 111. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?
Hlasování číslo 111, přítomno 174, pro 156, proti 2. Návrh jsme schválili.
Pan poslanec Jiří Paroubek - jeho návrh je vlastně už nehlasovatelný. Souhlasí s tím.
Pan kolega Vojtěch Filip navrhuje zařazení nového bodu, a to jako předposlední dnešní pevně zařazený bod
před informaci předsedy vlády - nový bod, který by se jmenoval Informace ministra financí o podmínkách přijetí
půjčky - bilaterální půjčky - Mezinárodním měnovým fondem z roku 2009.
Zahajuji hlasování číslo 112. Kdo souhlasí s tímto návrhem na zařazení nového bodu? Kdo je proti tomuto
návrhu?
Hlasování číslo 112, přítomno 174, pro 73, proti 74. Návrh přijat nebyl.***
(14.30 hodin)
(pokračuje Němcová)
Paní poslankyně Jitka Chalánková navrhuje stažení bodu 47. Jedná se o sněmovní tisk 448 v prvém čtení.
Zahajuji hlasování pořadové číslo 113. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?
Hlasování pořadové číslo 113, přítomno 174, pro 111, proti 24. Návrh byl přijat.
Pan poslanec Jan Husák žádá o přeřazení bodu 100. Jedná se o sněmovní tisk 337 ve třetím čtení, a to na
tento pátek, tedy na 16. 12., jako první bod bloku třetích čtení.
Zahajuji hlasování pořadové číslo 114. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?
Hlasování pořadové číslo 114, přítomno 174, pro 84, proti 24. Tento návrh přijat nebyl.
Pak zde měl ještě pan kolega Husák návrh - když ne jako první v bloku třetích čtení, tak aby byl zařazen za již
pevně zařazené body v bloku třetích čtení.
Zahajuji hlasování pořadové číslo 115. Kdo souhlasí s tím, aby takto byl zařazen bod 100, sněmovní tisk 337,
tedy za již pevně zařazené body bloku třetích čtení? Kdo je proti tomuto návrhu?
Zahajuji hlasování pořadové číslo 115, přítomno 174, pro 73, proti 28. Návrh přijat nebyl.
To byly všechny návrhy, které jsme měli k pořadu schůze.
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O slovo mě žádal předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.
Oznamuji ještě, že náhradní kartu číslo 25 má pan poslanec Jeroným Tejc, a oznamuji též omluvu pana
poslance Miroslava Petráně, který se omlouvá dnes od 14 do 16 hodin z pracovních důvodů.
Pane předsedo, prosím.
Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, přeji hezký
dobrý den. Nemusím připomínat, že všechny scény, které si lze představit, scéna mezinárodní, scéna domácí,
scéna ekonomická, jsou přehřáté, jsou roztočené na nejvyšší obrátky, jsou rozbouřeny do pátého stupně
Beaufortovy škály, ale zároveň přichází doba, která, pravda, třeba v ekonomické sféře nic moc nezmůže. Tam
platí jiné zákonitosti. Ale v té sféře politické i v té sféře mezinárodněpolitické zvládnout může hodně.
Rád bych vzpomněl, že přichází čas, kdy zejména v těchto těžkých dobách se můžeme zamyslet nad tím, co my
tady v Poslanecké sněmovně můžeme udělat pro ty druhé. Přichází čas Vánoc a my jsme vám jako poslanecký
klub KSČM připravili opět drobný dárek, tak jako je již mnoho let tradicí, a chceme vás u příležitosti popřání
pěkných svátků také požádat, abychom si každý z nás, až budeme sedět v kruhu svých nejbližších, rozmysleli,
co pro příští rok je skutečnou prioritou mezilidských vztahů a co se dá oželet. Je doba těžká a bude ještě těžší.
Možná by stálo za to při tom vánočním zamyšlení si říci, jak drobné osobní neshody zahodit a držet více
pohromadě, pospolu.
Přeji vám hezké Vánoce a hodně zdraví do příštího roku. (Potlesk.)
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane předsedo, děkujeme za toto přání.
Dámy a pánové, než přistoupíme k bodům 127 a 128, jsou to sněmovní tisky 400 a 402, je nutné, aby
Poslanecká sněmovna hlasovala o souhlasu s přítomností guvernéra České národní banky pana Miroslava
Singera při jejich projednávání.
Zahajuji hlasování pořadové číslo 116. Ptám se Sněmovny, zda souhlasí s přítomností guvernéra České
národní banky při projednávání bodů 127 a 128. Kdo je proti?
Hlasování pořadové číslo 116, přítomno 173, pro 134, proti 1. Přítomnost pana guvernéra jsme schválili.
Já jenom dodám, že u bodu třetího, který se též věnuje agendě České národní banky, je to bod 129, předkládá
zprávu samotný pan guvernér a v tomto případě je oprávněn zúčastnit se schůze a musí mu být uděleno slovo.
Pane guvernére, dovolte mi, abych vás přivítala na půdě Poslanecké sněmovny.
Zprávu nám Česká národní banka předložila v souladu se zákonem číslo 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo rozdáno jako
sněmovní tisk 400/1.
127.
Zpráva o finanční stabilitě 2010/2011
/sněmovní tisk 400/
Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru pana poslance Michala Doktora. Prosím, pane kolego.
Poslanec Michal Doktor: Dobrý den, děkuji za udělené slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi,
abych vás seznámil s návrhem usnesení rozpočtového výboru číslo 163 z 18. schůze konané 24. srpna 2011 ke
sněmovnímu tisku 400.
Rozpočtový výbor po jednání doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:
Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu České národní banky o finanční stabilitě 2010/2011.
Rád bych jako zpravodaj tohoto sněmovního tisku zopakoval, že podle mého názoru předmětná zpráva České
národní banky popisuje všechny zásadní události, které se odehrály na finančních trzích v uvedeném období, a
obsahuje i zmínky, týkající se stability zejména bankovního sektoru a stresových testů, kterým byly banky
působící na území České republiky vystaveny, a z mého pohledu jednak po obsahové stránce, ale i co se týče
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aktuálnosti některých vyjádřených jevů splňuje nejen podmínky pro projednání v Poslanecké sněmovně, ale je
dobrým základem pro rozhodování a porozumění některým jevům, které se týkají finančních trhů v České
republice, pro všechny poslankyně a poslance českého Parlamentu.
Děkuji vám za pozornost.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, zda se
do této rozpravy chce někdo přihlásit. Pan kolega Petr Braný se hlásí. Prosím, má slovo.
Poslanec Petr Braný: Vážená paní předsedající, vážený pane guvernére, vládo, kolegyně a kolegové, já nebudu
zdržovat tak cenný čas. Jen stručně položím jeden dotaz. Předtím se dopustím krátké myšlenky.
Jak už zde řekl pan zpravodaj, tak v souvislosti s variantami zátěžových testů já jsem podle mého našel
závažné sdělení České národní banky v předložené zprávě, a to na stranách 13, 14, 66, 86 a 87 - kdo by si to
chtěl znovu přečíst -, jehož podstatou je zhruba toto. ***
(14.40 hodin)
(pokračuje Braný)
I když je kapitálový polštář českého bankovního sektoru poměrně velký, rizikem pro nejbližší období by mohly
být vyšší výplaty dividend ze zadržených zisků minulých let, které tvoří podstatnou část našeho bankovního
kapitálu. Tady kvituji, že v tom zátěžovém testu se s tím počítá nějakým způsobem a je to tam okomentováno.
Já bych položil v této souvislosti doplňující otázku panu guvernérovi, jestli je možné na ni odpovědět. Teď
probíhají v tisku zprávy, poslední myslím Komerční banka, kdy matka po ní žádá rychlejší, nebo urychlené
splacení kapitálu, který do své dcery vložila. Mimo jiné je uvedeno, že se bude jednat i s Českou národní
bankou. Tak jestli by mohl na toto téma říci pár slov, jestli to čeká více dceřinek, toto rychlé vracení vloženého
kapitálu, popřípadě jak se na to tváří národní banka, co s tím může učinit.
Závěrem bych chtěl též uvést, že zatím se zdá, že stav českého finančního sektoru je v pořádku, ale budoucí
rizika nejsou nezanedbatelná. Já bych si jenom vzpomenul například na dva poslední francouzské prezidenty.
Jeden prohlásil, že Středo- a Východoevropané mají jediné právo, totiž nic neříkat a držet krok s vedoucími
mocnostmi Evropské unie. A ten aktuální prezident, když začala v roce 2008, respektive 2009 ekonomická krize,
veřejně vyzval francouzské automobilky, aby stáhly ze střední a východní Evropy výrobu do mateřské Francie.
Nečekejme tedy nějaké ohleduplné zacházení v bankovním sektoru. I zde jsou na prvním místě zájmy
národních ekonomik. Proto si nedělám ani já iluze, a proto se táži v tomto kontextu, jak to vidí národní banka a
osobně pan guvernér z hlediska stahování kapitálu z dceřiných společností. Děkuji za případnou odpověď.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. To byl pan poslanec Petr Braný. S přednostním právem
místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek, poté pan guvernér.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já mám dotaz na pana guvernéra. Já bych se ho chtěl zeptat,
jaké má Česká národní banka pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem a kdy tyto pohledávky vznikly.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, zeptám se, zda je někdo ještě do všeobecné rozpravy, ale dostane
nyní příležitost vystoupit před Sněmovnou guvernér České národní banky Miroslav Singer. Prosím, pane
guvernére.
Guvernér ČNB Miroslav Singer Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, zkusím jít
rovnou k otázkám, nepůjdu do expozé, snad kromě toho, že konstatuji, že zpráva o finanční stabilitě ukazuje, že
to, co jsme čekali, se naplňuje, včetně rizik, která to s sebou přináší pro českou ekonomiku. Nicméně tato rizika
by český finanční sektor měl být jako celek schopen vstřebat.
A nyní k otázkám. První otázka na Komerční banku. Začnu tím, že konstatuji, že se těžko mohu vyjadřovat,
respektive nemohu se vyjadřovat k živým kauzám. Nicméně v tomto případě si dovolím upozornit na několik
věcí. Jedná se o snižování dluhu neboli o snížení likvidity, které má ale Komerční banka jako celé české
bankovnictví a všechny jeho hlavní součásti více než dost. Takže z toho hlediska jí to rozhodně nepodváže v
úvěrování. Samozřejmě tematika budoucího vývoje likvidity a budoucího vývoje kapitálu je tematikou, kterou
řešíme konstantně s bankami. Ale nejde o výplatu dividendy - už z názvu vyplývá.
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Pokud jde o obecný vztah k našim dcerám, snažíme se vytvořit dohledy - systémovými dohledy - a našimi
opatřeními, kterými nutíme banky oznamovat nám transakce, které by zvyšovaly jejich expozice vůči mateřským
skupinám, stejně tak dohledem na to, aby byly kapitálově vybaveny v dostatečné míře atd., atd., a tyto dohledy
konáme pravidelně. Stejně tak, abychom byli schopni zabránit takovým situacím, tak se snažíme vytvářet
podmínky, ve kterých, bude-li potřebovat někdo získat likviditu, tak pro něj bude výhodnější svoje vlastnictví v
České republice prodat než riskovat znejistění jeho statutu a jeho hodnoty v důsledku nějakého sporu s námi,
který se samozřejmě může dříve nebo později stát sporem veřejným. Asi takto. Jinými slovy, snažíme se
uplatňovat dohled tak, aby bylo pro lokální managementy i vlastníky výhodnější opatřovat si peníze prodejem
celku jako bezpečné banky, která je rentabilní a hodnotná. To je druhá otázka, předpokládám.
K třetí otázce. Já bych možná, protože si myslím, že ta otázka směřuje k velikosti expozic našich rezerv vůči
měnovému fondu, řekl, že expozice našich rezerv vůči měnovému fondu v tuto chvíli vyplývají zhruba ze dvou
věcí, ze stávající kvóty, na které máme část splaceno a část ručíme směnkou. To znamená, že je možné, že
fond si řekne o zbytek té kvóty, která je někde nad jednou miliardou SRD, což je měnová jednotka fondu o něco
lehce slabší než euro pro představu. A pak tam máme už teď dohodu o tom, že jsme fondu poskytli prostředky
na půjčky, takže dohromady ta expozice je někde nad 300 miliony SRD. Ta aktuální.
V této souvislosti si dovolím připomenout, že to, o čem jsem zaslechl debatu předtím, než jsem sem přišel, je
expozice řádově desetinásobná či více než desetinásobná. Kromě toho už to, co jsme do této chvíle fondu
slíbili, není zcela vyčerpáno. To znamená, ta expozice může narůst... teď to zkusím rychle - asi tak řádově
20krát v tuto chvíli. Jinými slovy to, co jsme do této chvíle fondu přislíbili, je někde na úrovni 13 až 14 % našich
devizových rezerv. Z toho je čerpána řádově čtvrtina - rychle počítám. Pardon, řádově méně než desetina. A to,
o čem jste mluvili, je další desetinásobek toho, co v tuto chvíli z devizových rezerv u fondu máme. Takže ta
situace je taková, že při maximálním navýšení té expozice v tuto chvíli se může naše expozice vůči fondu už z
důvodu přislíbených věcí zvýšit 10krát. Musím říci, že nikdy nebylo, obávám se, příliš počítáno s tím - říkám,
jedná se principiálně o kvótu vůči fondu - že by to k tomu mohlo dojít. A v tuto chvíli se bavíme o dalším
zdesetinásobení této expozice. Čili z nějakých 300 milionů eur se řádově můžeme dostat svým způsobem až na
6 miliard eur, což je vůči 28 miliardám eur našich rezerv řádově čtvrtina. Šest sedm.
Ještě si uvědomuji - byla tam otázka na tu časovou dimenzi. Tady nejsem schopen říct zcela přesně, už si
nepamatuju, přiznám se, ve kterém roce 90. let jsme vstupovali do Mezinárodního měnového fondu a jak se
naše kvóta v Mezinárodním měnovém fondu vyvíjela. To se přiznám, že to už je docela historie. Ta půjčka na
pomoc a podporu zdrojů fondu je relativně nedávná, myslím dva tři roky dozadu.
Děkuji.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu guvernérovi. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do
všeobecné rozpravy k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí - pan místopředseda Lubomír Zaorálek. Prosím. ***
(14.50 hodin)
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych chtěl požádat Sněmovnu, kdyby se trošku ztišila, protože to, co
říká pan guvernér, se špatně poslouchá. Mně to připadá docela zajímavé. Já bych se ještě zeptal pana
guvernéra, jestli by mohl odpovědět na otázku, jestli to pokládá za rizikově uložené peníze, to znamená, do jaké
míry se obává toho, že by se tohle mohlo nějakým způsobem České republice nevyplatit - tento typ uložených
peněz u Mezinárodního měnového fondu. Jak to prostě pokládá za riskantní?
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A já se zeptám, zda ještě někdo chce vystoupit ve všeobecné rozpravě.
Pokud již nikdo, tak tuto rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy nemám
žádnou přihlášku, ale požádám o slovo pana zpravodaje, aby minimálně odkázal na návrh usnesení.
Poslanec Michal Doktor: Formálně je asi zapotřebí, abych přečetl návrh usnesení: Poslanecká sněmovna
Parlamentu bere na vědomí zprávu o finanční stabilitě 2010/2011.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě by rád pan guvernér zareagoval na dotaz, který zazněl ve
všeobecné rozpravě, ale domnívám se, že odpověď i v podrobné rozpravě být doplněna může, pokud není
žádná námitka. Prosím tedy pana guvernéra ještě o slovo.
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Guvernér ČNB Miroslav Singer Ještě byla otázka na riskantnost. Já se musím přiznat, že jsem se tím v poslední
době nemusel zabývat, protože to jsou věci, které byly učiněny již před nějakou dobou a jak říkám, v tuto chvíli
expozice vůči rezervám je někde na úrovni jedné setiny, nebo něčeho takového, to znamená, že to není tak
zajímavé, abych nad tím musel nějak přemýšlet.
Spíš se přiznám, že jsem si uvědomil, že expozice se může v případě problémů fondu už z důvodu do této
chvíle učiněných závazků poměrně rychle zvyšovat, ale přiznám se, že nějaké přemýšlení o naší expozici vůči
fondu si v tuto chvíli nechám až na okamžik, budeme-li žádáni, abychom ji dále minimálně zdvojnásobili. Míněno
i potenciálně. Mluvím v tuto chvíli o desetinásobku stávající reálné expozice, kde má fond právo požádat zhruba
o její zdesetinásobení, pakliže zvedneme kvótu, jak už vláda prohlásila, že učiní v případě, že tak učiní ostatní,
neboli tam je mechanismus, který zaručuje, že kvóta se zvedá už povinně v okamžiku, kdy se připojí určité
kritické množství akcionářů. Pokud si pamatuji, tam vláda říkala, že se připojí buď v okamžiku, kdy se prostě
připojí celá G20, která v té době o tom rozhodla a nebo v případě, že - teď mě nechytejte za slovo - se připojí 70
% akcionářů fondu, tak v tom okamžiku my zdvojnásobujeme už stávající kapitálový podíl, a ten je vždycky
rozdělený na splacenou a nesplacenou část.
Čili v tuto chvíli malá expozice je daná tím, že náš kapitálový podíl má tu část splacenou a fond nás může
požádat o splacení dodatku v případě, že bude potřeba. Ten je jištěn směnkou, kterou podepisoval mám pocit
některý z předchůdců stávajícího ministra financí a nejspíš některý z mých předchůdců. A pak je tam v tuto
chvíli debata o těch tuším 3,5 mld. eur, což je zase další desetinásobek toho, co ve fondu dneska máme, takže
teď se nebavíme tolik o tom, že by mě nějak trápila koncentrace našich fondů stávajících ve fondu, ale
samozřejmě navyšovat expozici o řády, to je věc, nad kterou člověk musí ve stávající situaci uvažovat.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan zpravodaj Michal Doktor má ještě slovo.
Poslanec Michal Doktor: Já bych chtěl jenom v reakci na dotaz pana místopředsedy Poslanecké sněmovny.
Pane kolego, prostřednictvím paní předsedající, vy se ptáte na názor pana guvernéra, který se má týkat
hodnocení ve smyslu nějaké statické situace, hodnocení toho, jak pohlížet na vztah mezi Českou republikou,
respektive jejími závazky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu, ale uvědomte si prosím, že to je navýsost
dynamický vztah. Ve smyslu vztahu Měnového fondu vůči České republice platí právo superseniority, takže
budeme-li vyžádáni ke splnění závazků, které máme vůči Měnovému fondu, musíme tak přednostně učinit. To
za prvé. A z hlediska nákladů a porovnávání toho, jak výhodné to pro nás je ve smyslu možnosti nakládat s
prostředky například na komerčních trzích, je samozřejmě důležité, jak velká je absolutní pozice, to znamená
kolik peněz v tu chvíli je vázáno v projektech Mezinárodního měnového fondu. A samozřejmě tady se ta
výhodnost a nevýhodnost projektu významně liší od expozice, která je v tuhle chvíli aktuální a od té, která nám
hrozí, budeme-li voláni k tomu, abychom naplnili už závazky stávající.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě pan místopředseda Zaorálek.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych jenom chtěl připomenout, že Sněmovna by dnes večer měla
konat debatu, která se týká docela úzce toho, o čem tady mluvíme a chtěl bych říci, a to snad budete souhlasit,
že pro tuto debatu by bylo velice dobré, kdybychom věděli, jaké současné závazky České národní banky vůči
MMF jsou. Připadá mi, že je nemožné tuto informaci přesně nemít. Prostě mi připadá, že bychom měli s tímhle
pracovat a mít to k dispozici. A chtěl bych proto vyzvat Českou národní banku, aby toto přesně zveřejnila.
Nezlobte se, možná, že jste někteří v tomto daleko flexibilnější, ale z vystoupení pana guvernéra jsem si prostě
přesnou představu neučinil, takže ji z tohoto vystoupení nemám, a proto bych si přál, aby Česká národní banka
toto přesně zveřejnila, abychom to měli k dispozici a věděli jsme, jak si v současné době vůči MMF stojíme. O to
bych chtěl poprosit. Byl bych rád, kdyby to pro naši debatu prostě bylo do budoucna jasné. Děkuji.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan guvernér ještě žádá o slovo. Prosím.
Guvernér ČNB Miroslav Singer Já myslím, že není žádný problém dát čísla dohromady. Ona veřejná jsou a jsou
k dispozici v našich výročních zprávách. Nicméně si nejsem tak zcela jist, jestli to stihneme dnes během
odpoledne, pane místopředsedo. Jinak současně konstatuji, že se přiznám, že když něco já debatuji, tak se s
dostupnými zdroji napřed seznámím. (Potlesk zprava.)
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Do
podrobné rozpravy se nehlásí nikdo, končím tedy podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení
tak, jak nás s ním seznámil pan zpravodaj, jak nám bylo také písemně rozdáno. Toto usnesení má č. 163 a je z
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18. schůze rozpočtového výboru ze dne 24. srpna 2011. V tomto usnesení navrhuje rozpočtový výbor, aby
Poslanecká sněmovna přijala usnesení, že bere na vědomí zprávu České národní banky o finanční stabilitě
2010/2011.
Já jsem přivolávala naše kolegy. Domnívám se tedy, že budeme moci za malý okamžik zahájit toto hlasování.
Prosím vás o chvilku trpělivosti.
Zahajuji hlasování pořadové číslo 117. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?
V hlasování pořadové číslo 117 přítomno 174, pro 112, proti 14. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.
Tím jsme projednali bod 127. Děkuji panu zpravodaji.
Zahajuji projednávání bodu
128.
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010
/sněmovní tisk 402/
Tuto zprávu nám Česká národní banka předložila v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů. Zprávu projednal rozpočtový výbor. Usnesení nám bylo rozdáno jako sněmovní
tisk 402/1. I u tohoto tisku je zpravodajem pan poslanec Michal Doktor. Prosím vás, pane kolego, o vaše
zpravodajské slovo.
Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, jistě není žádným tajemstvím, že uvedený dokument je Poslanecké sněmovně
předkládán k projednání v souvislosti s konsolidací a sjednocením dohledu nad finančním trhem na základě
změny zákona tuším, kdy tato aktivní role nebo více aktivní role přísluší České národní bance od roku 2005. ***
(15.00 hodin)
(pokračuje Doktor)
Z mého pohledu zpravodaje i většiny kolegů a kolegyň, členů rozpočtového výboru uvedený dokument
zachycuje jevy a výsledky kontrol a šetření nad všemi segmenty finančních trhů v České republice. Z diskuse,
která proběhla nad uvedeným dokumentem a vyjádřenými poznatky, nevzešel žádný konkrétní námět, resp.
pochybnosti o tom, že by na území České republiky resp. na finančních trzích a v jednotlivých jeho částech
existovaly poznatky o nějakých zásadních systémových selháních.
Snad nad rámec obecných dotazů vystoupily některé dotazy týkající se aktuálních jevů v části družstevních
záložen, kde jednak dochází k růstu objemu jejich angažovanosti resp. bilanční sumy. Na druhé straně ale
dochází k průběžné snaze některých subjektů státi se řádnou bankou, což je nepochybně jev chvályhodný
anebo kýžený. K tomuto dochází i díky změně zákona, která byla schválena Parlamentem České republiky v
nedávném období a která umožňuje lehčí sklouznutí se těch subjektů, které z hlediska nejen bilanční sumy, ale i
některých jiných procesních věcí splňují kritéria státi se řádnou bankou.
Tolik můj komentář a v podrobné rozpravě předložím, prosím, návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. O slovo se
nehlásí nikdo z kolegů, ale pan guvernér. A samozřejmě dostává slovo tedy jako první v této všeobecné
rozpravě.
Guvernér ČNB Miroslav Singer Takže opět: vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci,
vážení přítomní, tuto zprávu předkládá Česká národní banka každým rokem v rámci plnění zákonné povinnosti.
Zpráva je poměrně obsáhlá a podává souhrnné informace o výkonu dohledu nad finančním trhem a jeho
vývojem.
Zpráva se dá rozdělit na dvě části. Vývoj v oblasti regulatoriky neboli zákonných norem a vývoj dohledu a
sektoru jako takového. V oblasti regulatoriky přišla většina činnosti na nových zákonných normách, byla tažena
a souvisela s transpozicí evropských směrnic. V bankovnictví určitě je třeba zmínit nové práce na kapitálových
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směrnicích. U fondů směrnici UCIT IV, která by měla zefektivnit sektor fondů. A u pojišťovnictví především
směrnici Solventnost II.
Dále jsme se zabývali mnoha iniciativami, z nichž na některých spolupracujeme, u jiných máme řadu závažných
výhrad. Asi pro nás nejkontroverznější je směrnice ke krizovému řízení, která v tuto chvíli má v záměru
vnitroskupinové převody aktiv, posilování skupinového řešení krizí a povinné solidarity mezi jednotlivými
kompenzačními schématy a další věci, kde se snažíme aktivně uplatňovat naše stanoviska.
Pokud jde o kontrolu, provádíme ji jako kombinaci průběžného dohledu na dálku a kontrol na místě. Základním
nástrojem využívaným v rámci dohledu na dálku jsou analýzy hodnotící situaci subjektů i celého sektoru.
Pravidelně čtvrtletně - to říkám proto, že padají neustále dotazy na převody aktiv a kontrolu - pravidelně
čtvrtletně za každou banku a družstevní záložnu zpracováváme analýzu její finanční situace a podstupovaných
rizik jako základ pro rozhodování o intenzitě a způsobu dohledu. Měsíčně u všech úvěrových institucí sledováno
dodržování obezřetnostních pravidel. Měsíčně jsou vyhodnocovány údaje z automatického systému s cílem
včas identifikovat případné negativní tendence.
Současně jsou banky povinny hlásit nám záměr navýšit expozici vůči mateřským skupinám jakýmkoli
způsobem, významnějším, samozřejmě.
U pojišťoven je základem dohledu na dálku pravidelné vyhodnocování finanční situace a existuje opět systém
včasného varování. V oblasti kapitálového trhu taktéž.
Pokud jde o výsledky stress testu, pracujeme neustále i s předpoklady výplat dividend, nicméně výplaty dividend
jsou prostě scénářem, který vychází z toho, že bychom je povolili nad nějaký rámec, což samozřejmě dohled
není povinen.
Dále se samozřejmě zapojujeme do činnosti nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele. Zde považujeme
za nedílnou součást ochrany spotřebitele finanční vzdělávání a zapojení populace do tohoto systému. S
Ministerstvem financí jsme také realizovali projekt měření finanční gramotnosti. Na úrovni Evropy
spolupracujeme jak s novými evropskými orgány, kde se nám daří dostat se i do jejich řídicích struktur, zvláště
pak v případě EBY, neboli bankovního orgánu, který nás zajímá nejvíc. Ale spolupracujeme také v rámci
Basilejského výboru pro bankovní dohled, Evropské centrální banky a dalších významných organizací.
Z hlediska toho, co se stalo v reálném sektoru, obnovil se růst, možná o tom ještě budu hovořit u zprávy o
finanční stabilitě, která bude následovat. Finanční sektor vykazuje velmi slušné výsledky ve většině svých
součástí, takže v tuto chvíli lze říci, že dopady nové krize, která ten růst nepochybně zpomalí či obrátí, a dopady
finančních konsolidací u nás i jinde budou z hlediska finančního sektoru omezené a neměly by ohrozit celkovou
finanční stabilitu našeho finančního trhu. Děkuji.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane guvernére. Ptám se na další přihlášku do všeobecné
rozpravy. Není žádná. Všeobecnou rozpravu končím, zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má zpravodaj pan
poslanec Michal Doktor, prosím.
Poslanec Michal Doktor: Dovolím si ocitovat pouze část označenou jako II. z návrhu usnesení, které vám bylo
rozdáno písemnou formou - usnesení rozpočtového výboru. Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna
Parlamentu bere na vědomí zprávu České národní banky o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010."
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zeptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Není žádná,
končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení, které nám bylo předloženo písemně, a též
je zopakoval nyní pan zpravodaj.
O tomto návrhu usnesení zahajuji hlasování pořadové číslo 118. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti
návrhu?
Hlasování číslo 118. Přítomno 177, pro 126, proti 1. Návrh usnesení byl přijat. Usnesení bylo schváleno.
Končím tím projednávání bodu 128. Ještě oznamuji, že ministr financí Miroslav Kalousek má náhradní kartu
číslo 18. A zahajuji projednávání bodu číslo
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129.
Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2011 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2011)
/sněmovní tisk 455/
Prosím nejprve pana guvernéra, aby tuto zprávu uvedl.
Guvernér ČNB Miroslav Singer Opět děkuji za slovo. Dovolím si z hlediska zprávy o inflaci rekapitulovat
ekonomický a měnový vývoj v prvním pololetí 2011, kterého se zpráva týká. Spotřebitelská inflace se nacházela
mírně pod dvouprocentním inflačním cílem. Zdrojem byly primárně importované cenové tlaky v komoditách a
ceny potraviny. V opačném směru však působil vliv slabé domácí poptávky, nízkého růstu mezd a klesajících
dovozních cen. Protiinflačně působilo též meziroční zpevnění kurzu koruny. V té době na 24,35 korun vůči euru.
Růst zpomalil meziročně na 2,2 %, za první půlrok dosáhl 2,5 % před revizí růstu zveřejněnou 9. prosince tohoto
roku, neboli před úpravou údajů. V podmínkách restriktivního působení fiskální politiky přispíval k růstu HDP
především čistý vývoz. Rostly i fixní investice, což ale bylo kompenzováno nižší tvorbou zásob. Vývoj na trhu
práce se nesl ve znamení obnovení mírného meziročního růstu zaměstnanosti a snížení růstu nezaměstnanosti.
***
(15.10 hodin)
(pokračuje Singer)
Meziroční růst průměrné mzdy ve druhém čtvrtletí roku 2011 byl 2,5 %, zrychlil díky rychlejšímu růstu mezd v
soukromém sektoru při meziročním poklesu mezd ve veřejné sféře.
HDP v dosavadním průběhu druhého pololetí, teď se dostávám de facto za ráme mapovaný zprávou, dále
zpomalil meziroční růst na 1,2 %, reálná ekonomická aktivita již mírně poklesla. Největší příspěvek k růstu mělo
odvětví zpracovatelského průmyslu a opět šlo o čistý vývoz.
Spotřebitelská i měnově politická inflace se nacházely mírně pod dvouprocentním inflačním cílem, v říjnu a
listopadu ale překmitly nad cíl. Zrychlení je především v oddílech potravin a doprava a je velice pravděpodobné,
že v oddíle potravin se začíná projevovat vliv zvýšení sazby DPH od ledna 2012, neboli obchodníci upravují
ceny tak, aby je nemuseli upravovat k Novému roku o velký skok. Opět je to jev, který už se předtím odehrával
při podobných úpravách DPH.
Průmyslová produkce zpomaluje svůj meziroční růst, v říjnu už jenom na 1,7 %. Stavební produkce setrvává v
poklesu, tržby ve službách jsou v záporné nule. Rostou nicméně prodeje automobilů.
Souhrnný indikátor důvěry se ke konci roku snižuje, výrazně poklesla zejména důvěra spotřebitelů.
Nejvýraznější bariérou růstu průmyslové produkce je taktéž poptávka. Tempo růstu zaměstnanosti je pozitivní,
ale zpomalující. Obecná míra nezaměstnanosti poklesla i v třetím kvartále na 6,6 %. Míra registrované
nezaměstnanosti celkem ve 3. kvartále dosáhla 8,4 %. Celkový růst průměru mezd v národním hospodářství
dosáhl 2,4 % meziročně, a byl tudíž vyšší než v minulém čtvrtletí.
Pozorujeme oslabení kurzu koruny, v tuto chvíli dosáhl v průměru 25,1 Kč vůči dolaru v posledním kvartále
tohoto roku. Aktuálně byl tuším 25,6 včera.
Celková inflace dočasně vzroste v příštím roce - základní scénář pro příští rok - mírně pod tři procenta, od roku
2013 se naopak sníží po cíl. Měnově politická inflace, což je to, co cílujeme, která v sobě nezahrnuje úpravy
DPH, se bude pohybovat mírně pod inflačním cílem. Zpomalení ekonomického růstu, obnovení posilování
koruny, odeznění protiinflačního působení cen komodit povede ke zpomalení růstu cen potravin a pohonných
hmot. Ekonomický růst letošního roku zpomalí, v příštím roce dále asi na 1,2 %, v roce 2013 by měl opět zrychlit
někde na úroveň 2,7 %. Kurz koruny by měl po nějakém dočasném oslabení začít posilovat. S takovou
prognózou, což je náš hlavní scénář, je konzistentní pokles našich sazeb.
Ale musím říct, my jsme tuto zprávu o inflaci táhli mnohem víc vůči alternativě, kterou jsme si vlivem aktuálního
vývoje v eurozóně nechali zpracovat, kterou jsme pracovně pojmenovali stagnace eurozóny. Rizika této
prognózy jsou spojena především s vývojem v zahraničí - útlum zahraniční poptávky vlivem problémů eurozóny
se přenáší do domácí ekonomiky, pokles ekonomické aktivity by v takovém alternativním scénáři byl minus 0,4
% v příštím roce a byl by částečně tlumen výrazně slabším kurzem koruny. Pro nás je důležité to, že v takovém
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scénáři by byla úroveň sazeb vyšší vůči základnímu scénáři a v podstatě nezměněná vůči situaci, která byla
před posledním měnovým rozhodováním a je teď. Odchylky inflace jsou relativně nepatrné.
Na základě pocitu a odhadu, že vývoj se ve skutečnosti bude pohybovat někde mezi oběma scénáři, se pak
bankovní rada rozhodla nezměnit úrokové sazby. Tato nezměna maskuje jednu změnu - poměr hlasů pro toto
rozhodnutí se nezměnil, zatímco v srpnu hlasovaly dva hlasy pro zvýšení, v září bylo rozhodnutí nechat sazby
jednomyslné a v listopadu mimochodem, což už je zase na konci rámce, jeden hlas pro snížení sazeb. Na
listopadovém měnovém zasedání přitom bankovní rada posoudila rizika nové prognózy jako vychýlená směrem
ke stabilitě úrokových sazeb právě v duchu toho alternativního scénáře.
Tak toto je, jak hodnotíme situaci teď. Příští týden máme další měnové zasedání, takže zase znova se budeme
muset zamýšlet nad tím, co se děje kolem nás - víc, obávám se, než nad tím, co se děje u nás. Děkuji.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu guvernérovi. Zprávu projednal rozpočtový výbor. Usnesení
bylo rozdáno jako sněmovní tisk 455/1. Prosím do třetice o slovo zpravodaje výboru pana poslance Michala
Doktora. Prosím.
Poslanec Michal Doktor: V úvodním slově pana guvernéra, zejména v části, v níž zmiňoval onen alternativní
model vývoje ekonomiky a možné signály přicházející do naší ekonomiky zejména zvenčí, leží jádro toho, co
bych chtěl jako zpravodaj Poslanecké sněmovny a rozpočtového výboru v dokumentech České národní banky
ocenit. To není žádný unikátní jev či nahodilá reakce ČNB, je to svým způsobem již zvyk, kdy ČNB k mému
velkému vnitřnímu uspokojení přestala být komentátorem anebo komunikátorem jevů, které už proběhly, nebo
popularizátorem jevů proběhlých, ale daleko větší míru své práce soustřeďuje na odhad alternativních scénářů a
definice možných rizik z jejich naplňování.
Z uvedeného dokumentu a i z uvedených alternativních scénářů je zjevné, že dojde ke kombinaci několika
faktorů, s nimiž se potácí evropská ekonomika, a to je samozřejmě především faktor nedůvěry, který se
projevuje zejména v ceně a dostupnosti finančních nástrojů, ovlivňuje rozhodování výrobců, ovlivňuje spotřebu v
Evropě a ta se logicky v provázanosti české ekonomiky a v její exportní orientaci projevuje i na kondici, resp.
výrobní možnosti našich domácích podniků.
Po obsahové stránce má dokument České národní banky stále vyšší obsahovou úroveň, s ohledem na aktuální
dění ve světě a v Evropě bych řekl ještě o to více významný. Já bych rád vyzdvihl ze zprávy o inflaci především
tři odrážky.
Za prvé zmínka, která jednoznačně dokládá, že samostatná měna, tedy koruna česká, působila v uvedeném
období protiinflačně a z hlediska dalšího možného vývoje bude vždy hrát roli spíše příjemné protiváhy a domácí
ekonomice pomáhat, nežli by tendovala k její větší izolaci, případně jí způsobovala zbytečné vícenáklady.
Za druhé působí protiexcesivně a očišťuje českou ekonomiku od rizik jednotlivých extrémních situací, ať už
extrémního tendování k některým jevům, jejichž význam vyprchá velmi rychle v čase, anebo k dlouhodobým
průchodům dolní fází období, kdy se ekonomice významně nedaří.
Zmínka třetí a poslední se týká inflačních impulsů přicházejících do našeho prostředí. A zde je důležitá zmínka a
indikace některých jevů, které se odehrávají v ekonomice a v cenách, které konzumují čeští spotřebitelé právě v
tuto chvíli. Jakkoliv se česká ekonomika a prodejci v ČR odvolávají na přípravu, na vliv nového daňového
prostředí, na změnu zákonů o daních především z přidané hodnoty, ke kterému dojde od 1. 1. 2012, je zjevné,
že tady se jedná pouze o vlastní cenovou politiku, o pokus o to, že jako spotřebitelé jsme schopni akceptovat v
období předvánočních nákupů vyšší hladinu cen, a takto jsou v podstatě spotřebitelům podsouvány ceny, které
ve svém důsledku budou aktuální až po Novém roce, nicméně spotřebitelé v ČR jsou nuceni zaplatit tyto vyšší
ceny díky této cenové politice už v závěru letošního roku. Já jsem jako zpravodaj připraven navrhnout usnesení,
které je v kontextu s projednávanou věcí a atmosférou jednání, které proběhlo na půdě České národní banky
12. října 2011. Děkuji.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda se
do ní někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, tuto rozpravu tedy končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan
zpravodaj pan poslanec Michal Doktor. ***
(15.20 hodin)
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Poslanec Michal Doktor: Přečtu pouze tu část usnesení, která je v předmětném sněmovním tisku označená jako
II.
Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu České národní banky o inflaci označenou jako III.
(měnovém vývoji za první pololetí roku 2011).
Děkuji.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, to je návrh usnesení.
Ptám se, zda ještě někdo další chce vystoupit v podrobné rozpravě. Nehlásí se nikdo. Podrobnou rozpravu
končím.
Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které nám bylo předáno písemně. Byli jsme s ním právě seznámeni.
Zahajuji hlasování číslo 119. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto
návrhu?
Hlasování pořadové číslo 119. Přítomno 178, pro 133, proti 1.
Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Tím jsme projednali bod 129, je to sněmovní tisk 455.
Poděkuji panu guvernérovi České národní banky panu Miroslavu Singerovi. Poděkuji též panu zpravodaji
Michalu doktorovy.
Můžeme se věnovat dalšímu bodu. Zahajuji projednávání bodu číslo
135.
Zpráva vlády o využití doporučení veřejného ochránce práv
na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě
o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010
/sněmovní tisk 507/
Vítám mezi námi veřejného ochránce práv pana doktora Pavla Varvařovského.
Tento materiál uvede místopředsedkyně vlády Karolína Peake. Prosím, paní místopředsedkyně, o vaše úvodní
slovo.
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Vážená paní předsedkyně, vážený pane doktore, vážené
poslankyně, poslanci, Poslanecká sněmovna Parlamentu požádala vládu, aby předložila zprávu o využití
podnětů veřejného ochránce práv. Součástí zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za uplynulý rok je osm
doporučení na změny stávající právní úpravy. Pokud bych měla zmínit jenom některé z nich, pak je to otázka
úpravy sirotčích důchodů, autorizovaného inspektora, změna působnosti silničních správních úřadů, oblast
památkové péče, změna zákona o zaměstnanosti a další.
Problémy, na něž veřejný ochránce práv upozorňuje, již jsou ve většině případů v současné době legislativně
řešeny nebo jejich řešení vláda připravuje.
Tato zpráva byla také projednána na petičním výboru.
Tolik za mne. Děkuji.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní místopředsedkyni.
Zprávu projednal petiční výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 507/1.
Slovo dostane nyní zpravodaj petičního výboru pan poslanec František Laudát. Prosím, aby nás informoval o
jednání výboru a také přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
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Poslanec František Laudát: Vážená paní Předsedkyně, dámy a pánové, asi vás nepřekvapím. Petiční výbor
projednal tuto zprávu na své 12. schůzi 27. října 2011 s tím, že budu potom v návrhu usnesení doporučovat,
aby tato zpráva byla vzata na vědomí.
Petiční výbor - jenom pro vaši informaci - s povděkem kvituje, že vlastně poprvé se podařilo, že skutečně
připomínky ombudsmana jsou projednány na základě dohod s panem premiérem a z toho byl skutečně vyvinut
tlak a začíná fungovat to, že tato vazba odspodu od postižených občanů je zpětně uplatňovaná v návrzích
zákona.
Takže to je zatím ode mne všechno.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji.
Zahajuji všeobecnou rozpravu. Veřejný ochránce práv dostane slovo jako první. Prosím.
Pan Pavel Varvařovský Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jak asi si možná vzpomenete, když jsem
předkládal první zprávu, tak jsem si trochu posteskl, že doporučení mého předchůdce moc vyslyšena nebyla.
Pak si možná vzpomenete, že jsem řekl, že se omezím na to, co jsem považoval za nejbolavější. A těch mých
doporučení bylo toliko osm. Někteří novináři mi říkali, že jsem příliš snad i zbabělý. Tak jsem říkal, že mě doma
učili, že méně je někdy více, což jsem zkusil tuto metodu. A musím říct - já vždycky říkám naše, protože bez
mých kolegů a kolegyň bych já těžko mohl všechno obstarat - že jsme byli v tomto roce, pokud jde o těch osm
bodů, z velké části úspěšní.
Já bych zejména chtěl poděkovat těm, kteří se přičinili o to, že byl nebo bude s účinností od 1. ledna opraven
zákon o zaměstnanosti, neboť tam se mi skutečně ten tříměsíční odklad u těch, kterým takzvaně náleželo
odstupné, ale vyplaceno jim nebylo, se mi to zdálo - a nejen mně - tvrdé. Stejně tak jsem byl vyslyšen, pokud
jde o - řekl bych - lepší přístup k sirotčím důchodům, čili o snížení povinné doby pojištění, ke které také dojde od
1. ledna 2012.
Některé věci jsou - řekl bych - v legislativním procesu, takže musím říct, že tam zůstává jeden bod, se kterým se
nám zatím nepodařilo pohnout vůbec, takže skóre je - řekněme - aktivní. Takže bych chtěl poděkovat jak vládě,
tak těm poslancům a poslankyním, kteří jste pro tyto mé návrhy zvedli ruku.
Jinak samozřejmě pokud v debatě byste chtěli od veřejného ochránce práv slyšet nějakou informaci a nechtěli
mi podat stížnost, jsem připraven.
Děkuji za pozornost.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám.
Ptám se na přihlášku do všeobecné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Končím všeobecnou rozpravu.
Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec František Laudát, zpravodaj výboru petičního. Prosím.
Poslanec František Laudát: Děkuji, paní předsedkyně.
Oprostím se od těch částí usnesení, které přijal petiční výbor, a přečtu tady to, co by mělo být k hlasování.
Tudíž: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu vlády o využití doporučení veřejného ochránce práv na
změny a právní úpravy uvedené v souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010, sněmovní
tisk číslo 507.
Toť vše.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji.
Je ještě někdo, kdo chce vystoupit v podrobné rozpravě? Není tomu tak. Končím rozpravu podrobnou.
Budeme hlasovat o návrhu usnesení.
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Zahajuji hlasování číslo 120. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?
Hlasování číslo 120. Přítomno 177, pro 108, proti 2.
Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.
Projednali jsme tím bod 135, sněmovní tisk 507.
Já děkuji panu doktorovi Pavlovi Varvařovskému. Děkuji též panu zpravodaji.
Budeme se věnovat dalšímu bodu.
Zahajuji projednávání bodu číslo
105.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
Prosím nyní o slovo předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma.
Poslanec Jan Vidím: Děkuji velmi pěkně.
Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, volební komise obdržela ve stanovené lhůtě od jednotlivých
poslaneckých klubů následující návrhy:
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - rezignace Jan Bureš, ODS, volba Jan Šulc, ODS.
Hospodářský výbor - volba Ivan Fuchsa, ODS.
Petiční výbor - volba Ivan Fuchsa, ODS.
Kontrolní výbor - volba Ivan Fuchsa, ODS.
Ve všech třech případech se jedná o volbu na uvolněné místo po Petru Bendlovi.
Ve Stálé komisi Poslanecké sněmovny - s tím děsivě dlouhým názvem - pro kontrolu použití odposlechů a
záznamů telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí rušení provozu elektronických komunikací
a kontrolu činnosti Inspekce policie - rezignace poslankyně Jana Černochová, ODS, volba Jan Pajer, ODS.
Volba do Stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie - Ivan Fuchsa na uvolněné místo po ministru
Tomáši Chalupovi.
Změny v ustanovených orgánech a komisích lze provádět pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny. Volba se
koná většinovým způsobem.
Ačkoliv jednací řád nestanoví způsob volby, vždy bylo dosud obvyklé, že volba výborů, komisí a delegací
probíhala veřejným hlasováním. Proto také doporučuji, abychom i v tomto případě hlasovali pomocí hlasovacího
zařízení. ***
(15.30 hodin)
(pokračuje Vidím)
Nyní bych doporučil a požádal bych vás, paní předsedkyně, abyste otevřela rozpravu, jedna ke způsobu
hlasování, druhá k rezignacím i k případným volbách a po ukončení rozpravy bychom mohli tuto volbu provést.
Děkuji.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nemám žádnou
písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí? Nehlásí se nikdo, končím rozpravu a přistoupím k vlastní
volbě. Opět předávám slovo předsedovi volební komise Janu Vidímovi.
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Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Nyní bychom nejprve hlasovali o vzetí na vědomí rezignaci pana poslance
Jana Bureše a poslankyně Jany Černochové na ta místa v orgánech Poslanecké sněmovny, která jsem před
okamžikem uváděl.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. O tom rozhodneme v hlasování a toto hlasování ponese pořadové
číslo 121.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro rezignaci, tak jak jsme s ní byli seznámeni. Kdo je proti?
V hlasování číslo 121 přítomno 174, pro 143, proti nikdo. Tyto rezignace byly přijaty Sněmovnou.
Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. A nyní bychom jedním hlasováním rozhodli o volbě všech poslankyň a
poslanců do orgánů Poslanecké sněmovny, tak jak jsem je před okamžikem uvedl.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Zahajuji hlasování číslo 122. Táži se, kdo souhlasí s touto volbou
dle návrhu, který byl přednesen. Kdo je pro? Kdo je proti?
V hlasování číslo 122 přítomno 174, pro 144, proti nikdo. Sněmovna s volbou vyslovila souhlas.
Tím skončil bod. Ne, neskončil.
Poslanec Jan Vidím: Neskončil. Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, konstatuji, že Sněmovna provedla
změny v orgánech, tak jak byly navrženy poslaneckými kluby, a chtěl bych vás poprosit, abyste tento bod
neukončila, ale přerušila do čtvrtka do 12.30 hodin, protože ještě některé poslanecké kluby by chtěly na této
schůzi provést změny v orgánech Poslanecké sněmovny. A pokud mně vyhovíte a bod přerušíte, neprodleně
vyhlásím lhůtu na podávání návrhů do změn v orgánech Poslanecké sněmovny, a to do dnešního dne do 20
hodin.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobře. Přerušuji - není žádná námitka - přerušuji tento bod do tohoto
čtvrtka, tedy do 15. 12. do 12.30 hodin.
Přerušili jsme bod 105 a můžeme se věnovat bodu číslo 113. Je to
113.
Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních
sborů
Na lavice vám byla rozdána listina, kterou volební komise předkládá na základě návrhů poslaneckých klubů.
Prosím předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma, aby návrh přednesl.
Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Generální inspekce bezpečnostních sborů vychází z návrhů, tak jak byly předloženy jednotlivými poslaneckými
kluby. Volební komise k tomu přijala usnesení číslo 50 a na lavicích máte příslušnou kandidátku. Dovolte mi
pouze konstatovat, že komise byla zřízena Sněmovnou jako kontrolní orgán podle zákona o Generální inspekci
bezpečnostních sborů. Připomínám, že podle našeho volebního řádu Sněmovna rozhoduje hlasováním o
potvrzení kandidátky předložené volební komisí. Nelze tedy hlasovat o jednotlivých navržených kandidátech.
Stejně tak Poslanecká sněmovna nemůže tuto kandidátku uvnitř jakkoliv měnit, prostě buď ji schválí jako celek,
nebo schválena nebude jako celek.
Nyní bych vás poprosil, vážená paní předsedkyně, abychom vedli rozpravu o navržené kandidátce a poté,
abychom hlasovali o navrženém usnesení.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda se někdo hlásí. Nehlásí se
nikdo, rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat.
Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Budeme tedy hlasovat o ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro
kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů ve složení Bebarová-Rujbrová, Bublan, Klučka,
Korte, Krupka, John, Staněk. Omlouvám se jmenovaným, že je to bez křestních jmen a titulů.
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Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 123. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem, tak jak
nám byl přednesen před malou chvílí. Kdo je proti tomuto návrhu?
V hlasování číslo 123 přítomno 175, pro 148, proti 1. Konstatuji tedy, že tato stálá komise byla ustavena ve
složení, tak jak zněl návrh.
Prosím, pane předsedo.
Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, tímto vyhlašuji lhůtu pro podávání návrhů na
předsedu této stálé komise, a to do dneška do 20 hodin s tím, že některé poslanecké kluby již své návrhy
předložily a volební komise k nim bude brát zřetel, čili nemusejí je opakovat.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Děkuji. Je to tedy vše, co jsme měli projednat v bodě 113? Já tam
ještě k tomu organizačnímu výboru - Děkuji. Takže to je vše, co jsme měli projednat v bodě 113. A my jej také
přerušíme? Ten už můžeme ukončit. Ukončuji tedy projednávání bodu 113.
Zahajuji projednávání bodu 114. Je to
114.
Návrh na ustavení nově zřízených výborů
K tomuto bodu vám opět byla rozdána kandidátka všech tří výborů, kterou volební komise předkládá na základě
návrhů poslaneckých klubů. Prosím předsedu volební komise Jana Vidíma o uvedení tohoto návrhu.
Poslanec Jan Vidím: Děkuji velmi pěkně. K zřízení výborů na základě návrhů poslaneckých klubů volební
komise přijala usnesení číslo 50. Na lavicích vám byla rozdána kandidátka pro ustavení těchto tří výborů, tedy
výboru organizačního, výboru pro bezpečnost a výboru pro obranu. Opět několik málo slovo k předloženému
materiálu. Podle čl. 5 bodu 1 našeho volebního řádu Sněmovna rozhoduje hlasováním o potvrzení kandidátky
předložené volební komisí. Tedy stejný mechanismus jako u předchozího bodu ustavení stálé komise. Čili nelze
měnit obsah kandidátky, lze ji buď přijmout, nebo odmítnout.
Ke kandidátce organizačního výboru pouze podotýkám, že Sněmovna rozhodla, že má 18 členů, a to včetně
předsedy, resp. předsedkyně, a místopředsedů Poslanecké sněmovny, kteří jsou členy výboru ze zákona.
Požádal bych vás, vážená paní předsedkyně, abychom vedli rozpravu o kandidátkách všech třech výborů a po
jejím ukončení hlasovali o ustavení každého výboru zvlášť.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím o vaše přihlášky.
Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Předávám slovo předsedovi volební komise.
Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Budeme v tuto chvíli hlasovat o ustavení organizačního výboru dle
kandidátky, kterou máte na vašich stolech.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 124. Ptám se Sněmovny na souhlas s touto
kandidátkou, tak jak nám byla písemně předložena. Kdo je proti?
V hlasování číslo 124 přítomno 175, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat, schválen. Můžeme pokračovat.
Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní přistoupíme k hlasování o ustavení výboru pro obranu.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Zahajuji hlasování číslo 125. Táži se, kdo souhlasí s tímto
návrhem? Kdo je proti?
V hlasování číslo 125 přítomno 177, pro 145, proti 6. Návrh byl přijat. Můžeme.
Poslanec Jan Vidím: Jako poslední budeme hlasovat o ustavení výboru pro bezpečnost.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 126. Kdo souhlasí s ustavením tohoto výboru v
předloženém složení? Kdo je proti tomuto návrhu?
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V hlasování číslo 126 přítomno 177, pro 140, proti 4. Návrh byl přijat.
Konstatuji tedy, že jsme ustavili tyto tři výbory Poslanecké sněmovny. Pan předseda Vidím.
Poslanec Jan Vidím: Děkuji velmi pěkně. Vážená paní předsedkyně, na závěr tohoto volebního bloku mi
dovolte, abych vás požádal, abyste využila svého práva, které vám dává první odstavec § 35 zákona o jednacím
řádu Poslanecké sněmovny a svolala výbor organizační na zítřek na 13. hodinu, výbor pro obranu na zítřek na
13.30 hodin a výbor pro bezpečnost na zítřek na 14. hodinu. Děkuji.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Svolávám tímto organizační výbor na středu 13. hodinu, výbor pro
obranu na středu 13.30 hodin, výbor pro bezpečnost na 14 hodin.
To je vše, co bylo třeba projednat v rámci bodu 114. Děkuji panu předsedovi volební komise a budeme se
věnovat dalšímu bodu. ***
(15.40 hodin)
(pokračuje Němcová)
Zahajuji projednávání bodu číslo
31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb.,
o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 531/ - prvé čtení
Z pověření vlády tento návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek, prosím pana ministra o úvodní slovo.
Ještě omluvy - z dnešního jednání se omlouvá paní poslankyně Gabriela Hubáčková, a to od 15.30 do 17 a pan
ministr životního prostředí Tomáš Chalupa od 18 hodin. Děkuji. Tak prosím, pane ministře.
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, dámy a pánové, dovolte, abych předložil novelu zákona o
dluhopisech, které mění tento instrument na kapitálovém trhu směrem k modernímu vývoji. Nejpodstatnější
změnou, kterou přináší, je odstranění povinnosti schvalovat emisní podmínky dluhopisů Českou národní
bankou, protože v závislosti na jiných regulačních mechanismech ručí za podmínky emitent sám. Je to v
souladu s transpozicí Směrnice 2010/ 73 Evropské unie, tisk je zkonzultován s Českou národní bankou jako s
regulátorem na kapitálovém trhu, novela nemá žádný politický charakter a já prosím o propuštění do druhého
čtení.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi, prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení
pana poslance Radima Fialu.
Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych krátce zopakoval
některé hlavní věci, které tato novela upravuje, to znamená, že přináší následující změny, které mají zefektivnit
vydávání dluhopisů, odstranit s tím spojenou administrativní zátěž, aniž by došlo k zásahům do stanovené
úrovně ochrany investorů. Odstranění nutnosti nechat schválit emisní podmínky a jejich změny Českou národní
bankou, tak jak o tom již mluvil pan ministr financí, protože v současné době při emisi dluhopisů platí obecná
povinnost pro emitenta mít emisní podmínky schválené orgánem dozoru, což je v České republice Česká
národní banka. Povinné schválení emisních podmínek orgánem dohledu je v českém právním řádu ojedinělé,
některé další nebo jiné země je v právních řádech nemají. Jde například o Spojené státy, Francii, Německo,
Japonsko, Lucembursko nebo Velkou Británii. Dále se jedná o zrušení dohledu České národní banky nad
emisemi dluhopisů, k nimž se neuveřejňuje prospekt. Jedná se tedy o tak zvané podlimitní, nekótované,
respektive neveřejné emise. A dále tato novela zjednodušuje úpravy dluhopisového programu.
Pokud jde o dluhopisy v listinné podobě, navrhuje se, aby mohly být napříště vydávány pouze jako cenný papír
na řad. Listinné dluhopisy vydané jako cenné papíry na doručitele jsou jednak v praxi minimálně využívány a
jednak se existencí tohoto institutu oslabuje možnost identifikace skutečného vlastníka emitentem. V návaznosti
na ostatní změny obsažené v návrhu zákona dochází k doplnění a úpravě náležitostí dluhopisu. Vzhledem k
administrativnímu zjednodušení emise dluhopisů se upravuje definice dluhopisového programu. Tato úprava již
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nadále nemá sloužit žádným veřejnoprávním účelům a použití a uplatnění dluhopisového programu se tak dává
zcela k dispozici emitentům.
Umožňuje se také konání elektronických schůzí vlastníků dluhopisů. Tuto změnu zdůvodňuje primárně
skutečnost, že v případě malého počtu vlastníků dluhopisů je nákladné schůzi svolávat, a veškeré relevantní
otázky je možno vyřešit i bez osobního setkání. Dochází k upřesnění podmínek vydávání komunálních
dluhopisů. To byl asi hlavní výčet změn a těch nejdůležitějších změn, které tato novela obsahuje.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji, otvírám obecnou rozpravu, nemám do ní žádnou
písemnou přihlášku, prosím, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím, nezazněl žádný
návrh, o kterém bychom mohli - tedy tím myslím navrácení či zamítnutí - rozhodovat, proto se budeme zabývat
návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru
rozpočtovému. Má někdo jiný návrh na přikázání? Nemá.
Zahajuji hlasování číslo 127, táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání výboru
rozpočtovému. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?
Hlasování číslo 127, přítomno 176, pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat a konstatuji tedy, že návrh byl přikázán
k projednání výboru rozpočtovému.
Končím bod číslo 31, sněmovní tisk 531 v prvém čtení, děkuji panu ministrovi a děkuji též panu zpravodaji.
Zahajuji projednávání bodu
41.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 523/ - prvé čtení
Pana ministra financí opět požádám o slovo, aby z pověření vlády tento návrh uvedl. Prosím.
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni
poslanci, vláda rozpočtové odpovědnosti a protikorupční strategie (smích poslanců KSČM) předložila již svoji
protikorupční strategii, předložila protikorupční novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, koneckonců má i
svoji protikorupční místopředsedkyni vlády. Musel bych se hanbit a rdít jako ministr financí, kdybych nepředložil
v této protikorupční předvánoční atmosféře protikorupční novelu rozpočtových pravidel, kterou nyní máte před
sebou, a prosím o její propuštění do druhého čtení. Návrh je poměrně velmi jednoduchý - na internetu bude
veřejnost informována o odhalování případů, v kterých by mohla působit korupce, zveřejňovány by byly všechny
dokumenty a údaje, týkající se dotací poskytovaných ze státního rozpočtu, ovšem s šesti výjimkami. Výjimky by
protikorupční působení zákona ohrozit neměly. Jde většinou o přesně definované okruhy dotací s velmi malou
četností a velmi malým objemem. Významnější je výjimka pro dotace poskytované jako podpora výzkumu,
nicméně zveřejňování informací o podpoře výzkumu se řídí zvláštním zákonem, a tedy i ty jsou na internetu
všem k dispozici, i když jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jen vybrané údaje a ne celé původní
dokumenty.
Mezi zveřejňovanými dokumenty má být i nově zaváděná informace žadatele o dotaci, který je právnickou
osobou, odhalující jeho vlastnickou, respektive ovládací strukturu. Chtěl bych vás ujistit, dámy a pánové, že
nepovolím ve své protikorupční strategii v rámci rozpočtových pravidel, a v příštím roce jsem připraven předložit
i novelu tak zvaných malých rozpočtových pravidel, která stejně přísnými zásadami sváže územní celky, uznáteli to samozřejmě za vhodné. Prosím o propuštění do druhého čtení.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi, prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana
poslance Pavla Suchánka.
Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně, já bych ve své zpravodajské zprávě pouze musel
opakovat argumenty a všechny potřebné věci, co řekl pan ministr. Proto se jako zpravodaj jen omezuji na to, že
doporučím, aby byl propuštěn tento tisk do druhého čtení. Děkuji.
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Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji, otvírám obecnou rozpravu, prosím o vaše
přihlášky. Pan poslanec Petr Braný. Prosím máte slovo, pane kolego.
Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pane ministře,
jsem rád, že tento tisk je zde předložen, a myslím už dál ho nebudu nijak nadšeně opěvovat, už tak učinil pan
ministr financí, a dává to jako příspěvek k vánočnímu úsilí, aby vše bylo křišťálově čisté.***
(15.50 hodin)
(pokračuje Braný)
Já jenom k tomu - samozřejmě vítáme všechno, co vede k tomu, aby se zprůhlednily toky financí, zejména z
rozpočtu do dotačních titulů a odstranily se jakékoli nerovnosti a zejména tendence ke korupci.
Jen bych připomněl, jak zde uvedl - a delegoval to na paní místopředsedkyni vlády - tak strategie vlády v boji
proti korupci na období let 2011 a 2012 z ledna tohoto roku, a z toho to vychází. Cílem, jak už bylo řečeno, je
zprůhlednění postupu při poskytování dotací ze státního rozpočtu, které bude zajištěno zveřejňováním informací
z dotačního řízení na internetu.
Nově by se tedy měly umožnit přístupy veřejnosti k informacím o rozhodování o dotacích a jiných transferech
/např. o návratných finančních výpomocích/, poskytovaných ze státního rozpočtu ústředními orgány státní
správy, úřady práce, Akademie věd České republiky, Grantovou agenturou České republiky, Technologickou
agenturou České republiky, nebo organizačními složkami státu, které určí zvláštní zákon. Vychází se z
myšlenky, že korupce při poskytování dotací jiných transferů se podstatně sníží, jestliže rozhodování o něm
bude pod veřejnou kontrolou.
V podstatě sama navrhovaná úprava je velmi stručná. Jádro je v novém odstavci 3 § 14 a potom v novém §
18A. Věcně jde o to, co už řekl pan ministr, že budou muset žadatelé vyplňovat žádosti. Některé už se
dobrovolně vyplňovaly nyní. Teď je to jako povinnost.
Pan ministr upozornil na to, co je odpuštěno, nebo kde bude výjimka, to znamená, kde se nebudou tyto věci
muset zveřejňovat. Zejména se jedná o ochranu autorského zákona a státního a jiného tajemství, které bude
speciálně upraveno - jak předpokládám - vyhláškou Ministerstva financí nebo jiným dokumentem.
Zde bych jenom chtěl upozornit - aby to nezapadlo - pak ministr také řekl, že ministerstvo bude v této oblasti
ještě čile pracovat. V důvodové zprávě se na straně 6 uvádí, že ani územní rozpočty, které jsou po státním
rozpočtu nejdůležitějšími veřejnými prostředky, nebudou z protikorupční legislativní úpravy vynechány. Budou
strategií vlády v boji proti korupci na období 2011 a 2012 tato pravidla dopracována i pro územní rozpočty a
předložena do konce června 2012. Tolik z důvodové zprávy.
Budeme se potom zabývat i rozpočtovými pravidly územních rozpočtů. Účinnost těchto pravidel se předpokládá
od 1. ledna 2013.
Zcela určitě lze říci, že vládou navrhované a u dotací ze státního rozpočtu i uvažované dotace z územních
rozpočtů kroky směřují k větší transparentnosti rozhodování a nakládání s veřejnými prostředky. Je však
otázkou, zda jsou tyto kroky dostatečné. Zdá se totiž, že ve vládním protikorupčním konceptu schází následné
kroky. Představme si situaci, že tisk 523 bude schválen a v praxi důsledně konzumován (?). Zamezí se tímto
způsobem možné korupci, či bude aspoň výraznějším způsobem omezena či snížena? Zlepší se těmito
navrhovanými legislativními opatřeními podnikatelské prostředí v Česku, jak to dělají v zahraničí, např. v
Německu, Rakousku, Švýcarsku?
To jsou všechno otázky k vyjasnění ve druhém čtení v příslušném odborném výboru Poslanecké sněmovny.
I přestože je předložen vládní návrh novely zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, asi není dokonalý,
zejména co do protikorupčních efektů. Je jistě lépe udělat i nedostatečný krok, než vůbec nic.
Tady bych si dovolil jeden dotaz asi na pana ministra financí, popřípadě na paní místopředsedkyni vlády. Z
hlediska vztahu ke státnímu rozpočtu, novely zákona č. 218/2000 Sb., se tady uvádí, že s tím nebudou spojené
žádné náklady. Naopak, předkladatel soudí, že přijetím navržených změn lze očekávat každoroční úsporu ve
výši 1,8 mld. Kč. Není ovšem zřejmé, jak k této částce vláda dospěla, jestli je to objem korupčních úplatků, nebo
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je to úspora jiného rázu, nebo je to nějaký mix. Jestli by bylo možné toto říci už dnes v prvém čtení, když je to v
důvodové zprávě, jak se k částce 1,8 mld. Kč dospělo.
Jinak budu také doporučovat propustit do dalšího čtení.
Děkuji za pozornost.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Branému. Pan ministr Miroslav Kalousek má slovo.
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Pane poslanče, tato částka byla stanovena kvalifikovaným
odhadem, ke kterému došla speciální anonymní komise, složená z poskytovatelů dotací a těch, kteří jsou
schopni stanovovat tržní ceny na trhu, a z korupčníků. Průmětem jejich názoru jsme odhadli úsporu ve výši 1,8
mld. Kč. Samozřejmě to nemůžeme garantovat.
Jinak vám děkuji za to, že jste zdůraznil, že pan ministr slíbil, že bude usilovně pracovat ministerstvo. Myslím,
že filozofii ministrů jste vystihl dokonale.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo,
obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor
navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru rozpočtovému. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Nemá.
Zahajuji hlasování pořadové číslo 128. Kdo souhlasí s tím, aby byl návrh přikázán výboru rozpočtovému? Kdo je
proti tomuto návrhu?
Hlasování pořadové číslo 128, přítomno 174, pro 127, proti 2.
Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.
Tím končí projednávání bodu 41, sněmovního tisku 523 v prvém čtení.
Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.
Zahajuji projednávání bodu
43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
/sněmovní tisk 536/ - prvé čtení
Pana ministra financí Miroslava Kalouska žádám opět o úvodní slovo.
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych
předložil novelu zákona, která je prokonzultována s Českou národní bankou jako s regulátorem bankovního
sektoru. Prosím, abyste ji propustili do druhého čtení a následně souhlasili s právní novelou, kterou - pravda aktuálně vůbec nepotřebujeme, neboť je to novela, která upravuje právní prostředí poboček a dceřiných
společností bank takzvaného třetího světa, tedy mimo Evropskou unii. Já si dovolím podotknout, že na území
České republiky žádná taková pobočka není a nemáme indikován žádný investorský záměr takovou pobočku či
dceřinou společnost zřídit. Nicméně pro případ, že by v Samarkandu, v New Yorku, ve Tchaj-Pej komukoliv
přeskočilo a chtěl by v České republice založit pobočku, popřípadě dceřinou společnost své banky, není pro to
zde odpovídající právní prostředí, kompatibilní s právem Evropské unie, a proto pokládám za správné, aby to
prostředí tady existovalo pro ten případ, že by se nějaký takový investor našel.
Vycházím ze zásady, že věřím i v bohy, které neznám a prosím je za odpuštění i za hříchy, které jsem
nespáchal, neboť jistota je jistota, a proto si dovolím požádat o tuto právní jistotu pro tento případ, který dosud
není indikován.
Děkuji za pozornost.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení, pana
poslance Michala Doktora.
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Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Naváži na slova pana ministra financí, neb se zdá, že jsou
božstva, která přece jenom usilují o to, sehnat své ovečky a počítat své stádo na území České republiky, a proto
považuji za správné, že v části zákona, týkající se § 5, v předmětné části, rozdělené ještě na písmena,
Ministerstvo financí navrhuje zásadní kvalitativní změnu, o níž v jiné části, a sice v důchodové zprávě, cudně
mlčí, jakkoli kolem ní po špičkách chodí. ***
(16.00 hodin)
(pokračuje Doktor)
A je to přesně ta část zákona, kterou ve svém úvodním slově vyjádřil pan ministr financí, a sice zásadní změna
kvalitativních předpokladů týkající se základního kapitálu, který musí mít k dispozici pobočky dceřiné společnosti
matek, a tady zdůrazňuji - a bylo řečeno - které jsou z hlediska svého místa zřízení mimo prostor Evropské unie,
neboli poboček matek z třetích zemí. Zdůrazňuji, že evropské banky - členské země využívají takzvaný europas,
a ty samozřejmě využívají licenčních podmínek, pro které jim bylo uděleno povolení k činnosti na svém území.
Ale tady se jedná výhradně o požadavky bank, respektive matek, které působí z třetích zemí mimo prostor
Evropské unie. A je třeba doříci, že na území České republiky jsme vůči nim byli značně liberální. Dosavadní
jmění, respektive disponibilní kapitál, který byl potřeba pro udělení svolení s činností, činil 150 milionů korun. A
to, že je nově stanoven tento limit na 500 milionů koruna, je myslím posun správným směrem. Nevidím žádný
důvod pro to, aby byly zcela zásadně odlišné podmínky pro "tuzemské banky", anebo in-banky a ty, které
podnikají z prostor out. A 500 milionů korun pro všechny je kriterium správné.
Druhou část, kterou myslím v roztržitosti pan ministr financí zapomněl zdůraznit, neb jiné si nedovedu
představit, je ta část zákona, která se týká poměrně zásadní změny, a ta určitě bude předmětem debaty na
půdě rozpočtového výboru, a to je nový rozsah pravomocí, nový rozsah pravomocí pro zpravodajské služby
České republiky ve smyslu prolomení bankovního tajemství klientů českého finančního prostoru. Tady zcela
nově je upravena možnost zpravodajských služeb vstupovat do režimu bankovního tajemství, korigováno
sdíleným souhlasem nebo vydáním souhlasu soudu, proti němuž není odvolání. Zdůrazňuji, že je to jaksi operát
nový, že toto je věc, která byla několikrát diskutována nejen na půdě českého Parlamentu a předpokládám, že jí
bude věnován náležitý detail. Vše ostatní už je pod rozlišovací čarou, respektive z hlediska významu opravdu
spíše technickou částí novely zákona o bankách.
Jako zpravodaj kvituji, že součástí sněmovního tisku jsou také dva návrhy vyhlášek České národní banky, řešící
předmětné změny. To nebývá tak úplně časté, jakkoliv je to základní předpoklad pro způsobilost projednávání
věci v českém Parlamentu. Jen zdůrazňuji, že tady Česká národní banka nejenže snad není pionýrská, ale
rozhodně jde příkladem jiným předkladatelům podobně žádoucích věcí.
Děkuji vám za pozornost.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. První dostává slovo
ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Já bych rád jenom zareagoval na tu pasáž, na kterou pan
zpravodaj upozornil. Nezdůraznil jsem ji z roztržitosti, nezdůraznil jsem ji doufaje, že o této diskrétní části se
bude v parlamentní rozpravě mlčet. Zapomněl jsem však, že zpravodajem je pan poslanec Doktor. Tedy ano,
připouštím, že to tam je a že vzhledem k tomu, že se to týká poboček dceřiných společností z třetích zemí, tedy
z jakýchkoliv třetích zemí, že to je bohužel státní pravomoc nezbytná. Ale současně taky zdůrazňuji, že se
nejedná o žádný průlom dosavadního stavu, neboť se to týká skutečně pouze těch třetích zemí.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále prosím pan kolega Petr Braný v rámci obecné rozpravy. Dostává
slovo, prosím.
Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já bych pana ministra
nenařkl ani z roztržitosti, ale i mě překvapuje, že s určitého gentlemanství nechtěl ani hovořit o těch
zpravodajských službách. Ale jeden i druhý, teď nevím, jestli je to gentlemanský důvod, nebo roztržitost,
zapomněli na třetí oddíl. Totiž tento tisk 536 má tři body. První je, jak uvedl pan ministr dost podrobně, to je
změna přístupu k pobočkách zahraničních bank ze třetích zemí působící v České republice, které by chtěly; za
c) o tom hovořil pan zpravodaj - zakotvení oprávnění zpravodajských služeb prolomit bankovní tajemství, a to
bez souhlasu klienta, tedy to je za c). A za b) je k provedení některých technických úprav v zákoně o bankách, v
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zákoně o spořitelnách, úvěrových družstev a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. To zpřísňuje některé
věci kolem družstevních záložen, vymezuje jejich možnost obchodovat na vlastní účet s dluhopisy členských
zemí EU, členských států OECD atd. a Bankou obnovy a rozvoje. A provádět obchody s Českou národní
bankou podle zákona v České národní bance. A dále jsou zde i některé provozní omezení nebo zpřesnění
družstevních záložen. Tady je třeba říci, že aktiva družstevních záložen činila ke konci roku 2010 přibližně 20
miliard, kdežto u bank se to počítá v bilionech, tak v tomto poměru je to méně významné, samozřejmě z
hlediska objemu. A už když tu byl pan guvernér, hovořil o tom, že je ta tendence přechodu - nebo zpravodaj pan
Doktor o tom hovořil v té pasáži národní banky, že je tu tendence k přechodu družsteven na bankovní systém a
přechod družstev na banky.
Když už tedy byl otevřen ten bod o přístupu informací z hlediska zpravodajských služeb bez souhlasu klienta tady samozřejmě je to věc, která je asi žádoucí a odvolává se zejména na pravidla z hlediska spáchání
teroristických činů touto úmluvou vymezených - v úmluvě, ke které jsme se v lednu 2006 připojili. Takže tady
toto samozřejmě, ta diskuze bude v příslušném výboru - myslím si ani ne tak v rozpočtovém, jestli
ústavněprávním nebo i jinde, že je to i širší záběr z hlediska pak výkladu, není to jen ten terorismus, ale jsou to i
věci kolem praní špinavých peněz a omezení organizovaného zločinu, jeho aktivit. Takže je to asi správným
směrem, jen se tam musí upřesnit ty věci, kdy soud může rozhodnout - maximálně na dobu 3 měsíce, že se ty
účty budou sledovat těmito službami, jednou se to může prodloužit a není možno podat opravný prostředek proti
tomuto rozhodnutí soudu, takže to jsou věci spíš takové mezinárodně právní, které samozřejmě budou možná
některé kolegyně a kolegy zajímat z hlediska právního purismu. Ale nevidím tady nic, co by bránilo tomu, aby
tento tisk 536 byl propuštěn do dalšího čtení a k němu byla vedena debata, zejména aby byl v dohledné době i
přijat a uveden, tak jak řekl pan ministr, v život, byť ten oddíl A - doufám - nebudeme nikdy potřebovat.
Děkuji za pozornost.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Branému. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy
k tomuto bodu? Nehlásí se nikdo, rozpravu tedy končím. Budeme hlasovat o návrhu na přikázání výborům k
projednání. (Zazněl gong.) Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru rozpočtovému.
Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.
Zahajuji hlasování... pardon, promiňte. Tak toto hlasování prohlašuji za zmatečné. Slovo má pan poslanec
František Bublan.
Poslanec František Bublan: Děkuji, paní předsedkyně. S ohledem na tu část návrhu tohoto zákona, kde se
navrhuje prolomení bankovního tajemství, navrhuji, aby i tuto novelu projednal bezpečnostní výbor.
Děkuji.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, ještě se zeptám na další návrh přikázání. Není. Budeme nejprve
hlasovat o výboru rozpočtovém.
Zahajuji hlasování číslo 130. Kdo je pro přikázání výboru rozpočtovému? Kdo je proti tomuto návrhu?
Hlasování číslo 130: přítomno 173, pro 129, proti 1. Toto přikázání jsme schválili.
Nyní návrh na přikázání výboru bezpečnostnímu.
Zahajuji hlasování číslo 131. (Kalousek od zpravodajského stolku: Nedoporučuji.) Kdo je prosím pro toto
přikázání? Kdo je proti tomuto návrhu?
Hlasování číslo 131: přítomno 173, pro 56, proti 64. Návrh přijat nebyl.
Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a tím končím projednávání
bodu 43, sněmovní tisk 536, v prvém čtení. ***
(16.10 hodin)
(pokračuje Němcová)
Děkuji panu ministrovi. Děkuji také panu zpravodaji.
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Zahajuji projednávání bodu č. 29. Je to
29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony
/sněmovní tisk 518/ - prvé čtení
Z pověření vlády tento návrh uvede ministr dopravy Pavel Dobeš. Prosím, pane ministře, o vaše slovo.
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dobrý
den. Dovolte mi, abych ve stručnosti představil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě.
Předložený vládní návrh se soustředí zejména na úpravu zákona o silniční dopravě ve vztahu ke třem nařízením
Evropské unie, takzvaný silniční balíček, která mají nabýt účinnosti od prosince 2011. Přijetí tohoto návrhu
zákona je nezbytné a ačkoli jsou nařízení přímo aplikovatelná, v zákoně chybí ustanovení, která by upravovala
zejména související vnitrostátní postupy příslušných správních orgánů a zajišťovala vytvoření rejstříků silničních
dopravců.
Většina institutů obsažených v návrhu je již v dnešní právní úpravě známá a veškeré změny byly formulovány
tak, aby pro dotčené subjekty pokud možno nepředstavovaly navýšení administrativní zátěže a jiné zátěže a tím
došlo k vyjasnění řady ne zcela jasně formulovaných ustanovení a doplnění k některým institutům, kde jsou
chybějící.
Co se týče těch samotných tří nařízení Evropské unie, tak zde se jedná zejména o zavedení společných
pravidel. Za prvé pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě. Za druhé pro přístup na trh mezinárodní
silniční nákladní dopravy. Za třetí pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy. Samotná
transpozice také upravuje podmínky pro získání koncesí. Nová podmínka je řádného a trvalého usazení v
České republice podnikání s velkými vozidly a nově zavedení rejstříku podnikatelů v silniční dopravě. Tím
pádem se nahrazuje i centrální registr vozidel, respektive - pardon - dopravců.
V této věci bych také rád požádal Poslaneckou sněmovnu, aby podle § 91 jednacího řádu zkrátila lhůtu pro
projednávání návrhu zákona v příslušném výboru o 30 dnů. Děkuji.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby tento návrh ještě potom uvedl v
rozpravě. Nyní se ujme slova zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Václav Baštýř. Prosím.
Poslanec Václav Baštýř: Dobrý den, paní předsedkyně, dámy a pánové. Pan ministr nám myslím si dost
důsledně přednesl vládní návrh, představil ho tak, abychom dokázali pochopit, o co v tomto zákoně jde. Nebudu
se o tom více, blíže zmiňovat. Nicméně bych velmi rád, kdybychom podpořili zkrácení lhůty na 30 dnů, neboť
Evropská unie tento zákon zavedla už v letošním roce a my jsme malinko ve skluzu, takže to bych velmi
podpořil. Dále bych prosil, aby tento zákon byl přikázán k jednání hospodářskému výboru. Děkuji.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji obecnou rozpravu. Hlásí se do ní pan
poslanec Karel Šidlo. Prosím, pane kolego.
Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, členové vlády, vážené kolegyně, vážení
kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s mým pohledem na vládní novelu zákona 111/1994 Sb.,
předkládanou pod tiskem 518 a samozřejmě i se stanoviskem, které jsem nabídl poslaneckému klubu
Komunistické strany Čech a Moravy k projednávání této novely.
V tomto volebním období se setkáme již se třetí novelou. Dá se říci, že ta první novela pod tiskem 104 je už
mrtvým tiskem, protože byla nahrazena novým tiskem Zastupitelstva hlavního města Prahy, který je veden pod
číslem 497, ale mohu říci, že dneska právě došlo k tomu, že tento tisk byl vyřazen z programu 32. schůze. Mohu
zde konstatovat, že mě to trochu mrzí, protože tento tisk reagoval na mnoho a mnoho připomínek, které se
týkaly jedné z oblastí, která právě novelizací zákona č. 111 předložené z vládního pera není řešena a myslím si,
že stojí za pozornost. Ještě se k tomu vyjádřím.
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V podstatě novela, která zde byla uvedena ministrem dopravy, poskytuje tu možnost, že Česká republika
skutečně pod tlakem povinností vůči Evropské unii aplikuje tři nové evropské směrnice, které jsou součástí pardon, tři nařízení, která jsou součástí třetího balíčku silničního tak, že jsou nahrazována původní dvě nařízení,
dvě směrnice a tři nařízení, která byla mnohem řekl bych tvrdší, než jsou tato tři v tom třetím silničním balíčku.
Zavádí do českého práva poměrně - a zejména do silniční dopravy - velmi liberální přístup a v některých
momentech bych řekl až příliš liberální.
Já zde nechci komentovat jednotlivá nařízení, protože zde bylo řečeno, co obsahují, ale chtěl bych se zmínit o
tom, co přinesou pro praktické využití tohoto zákona po této novelizaci obsažené v tisku 518 pro českou praxi.
To, že se vozidla budou dělit na malá a velká s limitem 3,5 tuny, což je ta hranice, to mně vcelku vůbec nevadí.
Protože tak je to i vnímáno v rámci evropských pravidel. Ale ruší se povinnost vést záznam o provozu vozidla.
Nevím, zda budeme schopni plně nahradit všechny tyto záznamy tím, že bude elektronické zařízení ve
vozidlech, které bude zaznamenávat pohyb a vůbec činnost vozidla. Bude to nahrazeno pouze evidencí
pracovní doby řidiče s tím, že budou zejména evidovány povinné přestávky. Mění se registr podnikatelů
dopravců a oprávněných osob, mění se podmínky pro získání oprávněných osob i případně pro kvalifikaci
dopravců.
Na rozdíl od předchozích novel zákonů, jak už jsem o tom hovořil, zejména těch, které se týkaly - poslední dvě taxislužby, byť byly z pera Zastupitelstva hlavního města Prahy a jsou považována za účelová, tak bohužel
dochází k velmi liberálnímu přístupu jak u malých, tak velkých vozidel, zejména u dopravců, a právě ve vztahu k
taxislužbě se ztrácí v podstatě povinnost kvalifikace a registrace řidiče taxislužby.
Samozřejmě mizí z toho i příležitostná doprava, která byla přesně specifikována právě v tisku 497, a zda k jeho
projednání dojde a vnese to zpět do nějaké podoby po novele tiskem 518, nejsem tak zcela přesvědčen.
Je tam jediný problém, že skutečně u taxislužby vzniká celá řada problémů a zneužívání ze strany řidičů
taxislužby a když nic jiného, tak ta novela pod tiskem 497 nastavovala mnohem jednoznačnější podmínky. A to,
co na tom bylo velmi elegantní, bylo to, že průkaz řidiče taxislužby je vydáván pouze jeden, a to přímo na řidiče.
Takže vlastně povinnosti dopravce, majitele taxislužby bylo zcela, nebo je navrhováno zcela z toho vypustit. Já
to vidím jako velmi efektivní způsob, jak zabránit tomu, aby docházelo k porušování zákona a pravidel, která
jsou nastavena pro práci taxislužeb a zejména jejich řidičů. Tady se zcela, tím liberálním přístupem této novely,
ztrácí jakákoli vazba a pokud bychom potom dál nejednali o tisku 497, jako že všechny signály k tomu směřují,
jak je postupně vyřazován, tak se dá říci, že ten mnohem liberálnější přístup zavede ještě větší nepořádek do
této činnosti, která se týká právě dopravců malých vozidel.
Já předpokládám, že přestože dochází ke zkrácení lhůty, nebo k návrhu na zkrácení lhůty a Sněmovna jej asi
pravděpodobně přijme, bude ještě prostor na hospodářském výboru, vést diskusi právě na toto téma, jakým
způsobem budou realizovány ty dvě novely zákona 111/1994, o kterých jsem hovořil, to je to, co je dnes
projednáváno v tisku 518 a to, co je v podstatě i obsahem tisku 497. ***
(16.20 hodin)
(pokračuje Šidlo)
Budeme mít snad možnost diskutovat a snad i předkladatelé novely předchozí z pera zastupitelů hlavního
města Prahy budou moci ještě ovlivnit nebo vnést svoje představy do této novely, která je nazvána pouze
aplikační novelou evropského práva. Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se na další přihlášku do obecné
rozpravy. Nehlásí se nikdo. Obecnou rozpravu končím. Ještě se zeptám pana zpravodaje, nekončím, ale
zeptám se na lhůtu. Prosím, abyste zopakoval návrh, jak jste jej avizoval.
Poslanec Václav Baštýř: Dobrý den, paní předsedkyně. Dámy a pánové, prosil bych zkrátit lhůtu k projednání na
30 dnů.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě nějaký návrh do rozpravy? Není-li, končím tedy rozpravu a
budeme se zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tuto normu
k projednání výboru hospodářskému. Má někdo jiný návrh na přikázání? Není tomu tak.
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Zahajuji hlasování pořadové číslo 132. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na přikázání výboru hospodářskému.
Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?
V hlasování pořadové číslo 132 přítomno 172, pro 112, proti 1. Tento návrh byl přijat.
Dále je zde návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů.
Zahajuji hlasování pořadové číslo 133. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na zkrácení lhůty. Kdo je proti
tomuto návrhu?
V hlasování pořadové číslo 133 přítomno 173, pro 69, proti 16. Návrh přijat nebyl.
Ale bude probíhat kontrola hlasování. Nebude? Bude. (Probíhá kontrola hlasování.) Námitka proti hlasování. Jeli, prosím, aby byla přednesena. Pan poslanec Baštýř.
Poslanec Václav Baštýř: Dobrý den. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, je mi to velmi líto, ale hlasoval
jsem ano a po kontrole našeho pana předsedy mám na sjetině křížek, zpochybňuji tímto hlasování. Děkuji.
(Veselost v sále.)
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Mám žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Prosím, přihlaste se
znovu. Budeme hlasovat nejprve o námitce a poté budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty.
Zahajuji hlasování pořadové číslo 134. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Baštýře. Kdo je proti
této námitce?
V hlasování pořadové číslo 134 přítomno 121, pro 101, proti 8. Námitka byla přijata.
Nyní zahajuji hlasování pořadové číslo 135. Táži se, kdo souhlasí se zkrácením lhůty k projednání ve výborech
na 30 dnů. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?
V hlasování pořadové číslo 135 přítomno 129, pro 76, proti 22. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl
přikázán k projednání výboru hospodářskému, lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 30 dnů.
Končím projednávání bodu 29, sněmovního tisku 518 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi a děkuji též panu
zpravodaji. Seznamuji vás s další omluvou, která mi byla doručena. Paní poslankyně Jana Fischerová se
omlouvá dnes do 17 hodin z našeho jednání, a to z pracovních důvodů.
Budeme se věnovat dalšímu bodu. Je to bod
30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 528/ - prvé čtení
Z pověření vlády tento návrh zákona uvede rovněž ministr dopravy Pavel Dobeš. Prosím, pane ministře.
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tento
předložený vládní návrh novely zákona o pozemních komunikacích a některých dalších zákonů obsahuje jak
převažující část implementující právo Evropské unie, to je jedna část, tak neméně významnou část realizující
čistě vnitrostátní cíle, to je druhá část.
Cílem první, tedy implementační části, je zapracovat do českého právního řádu v nezbytném rozsahu úpravu
obsaženou v právním předpisu Evropské unie a konkrétně se jedná o zcela nově navrženou právní regulaci
evropské služby elektronického mýtného a poskytovatele této služby a dále o rámcovou úpravu provozování
inteligentních dopravních systémů.
V té druhé části neimplementační předloženého vládního návrhu se zabýváme zpřísněním a zpřesněním právní
úpravy zřizování a provozování reklamních zařízení na pozemních komunikacích a podél nich a účelem
navržených změn právní regulace reklamních zařízení je v zásadě zamezit umísťování reklamních zařízení
podél pozemních komunikací mimo souvisle zastavěná území obcí kromě opodstatněné výjimky reklamních
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zařízení sloužících k označení provozovny nacházející se u této komunikace a těch reklamních zařízení, jež
nejsou viditelná uživateli dané pozemní komunikace.
Dále z dalších dílčích změn obsažených v navrhovaném zákoně lze pak zmínit kupříkladu zakotvení zákonného
rámce umožňujícího zavést systém slev na mýtném nebo dílčí změny v zákoně o ochraně přírody a krajiny a o
zákonu o drahách, které mají zpřesnit současnou obtížně aplikovatelnou úpravu povolování kácení dřevin
rostoucích podél pozemních komunikací nebo drah.
Shrnu-li, tak implementace práva Evropské unie se zabývá oblastí evropské služby elektronického mýtného a
oblastí provozování inteligentních dopravních systémů. Za druhé je to regulace reklamních zařízení, kde je
maximální existence těchto reklamních ploch po dobu pěti let od vstupu v účinnost tohoto zákona, za třetí
systém slev na mýtném, zakotvení zákonného rámce umožňujícího zavést systém slev na mýtném a za třetí
povolování kácení dřevin, kde zefektivnění povolování právě kolem pozemních komunikací a drážních tělese.
I v tomto případě bych chtěl požádat o zkrácení lhůty pro jednání ve výborech na 30 dnů. Děkuji.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Slovo dostane zpravodaj pro prvé čtení pan
poslanec Jan Bureš. Návrh na zkrácení připomínám panu ministrovi, je potřeba ho přednést v rozpravě. Ujme
se toho pan zpravodaj. Prosím, slovo má pan kolega Jan Bureš.
Poslanec Jan Bureš: Děkuji velmi. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, pan ministr představil
podstatu změn spojených s novelou zákona o pozemních komunikacích i nutných změn zákonů o ochraně
přírody a krajiny, o drahách, o Státním fondu dopravní infrastruktury a o Fondu národního majetku.
Nechci opakovat to, co tady pan ministr shrnul. Jenom bych rád vyjádřil přesvědčení, že diskuse přinese
pozitivní závěry a budeme například tedy rozhodovat o zrušení reklamních ploch kolem silnic a dálnic. Doufám,
že v tomto směru zvítězí snaha zvýšit bezpečnost silničního provozu. Velkou pozornost také na sebe jistě strhne
věc, o které pan ministr již mluvil, tedy část, která se má týkat slev na mýtném, pro kterou v zákoně vytváříme
jen jakýsi rámec, určité pole a konkrétní pravidla budou upravena ve vyhlášce Ministerstva dopravy.
Vystoupím poté v rozpravě a připojím se k tomu, co tady přednesl pan ministr, tedy ke zkrácení lhůty na
projednání o 30 dnů, a to především s ohledem na to, že tato směrnice Evropské unie by měla být aplikována
do našeho právního řádu do posledního února příštího roku. Děkuji tedy za pozornost a těším se na diskusi v
hospodářském výboru.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím pana
zpravodaje Jana Bureše. (Zpravodaj neslyší, veselost v sále.) Pana zpravodaje Jana Bureše prosím, aby
vystoupil se svým návrhem. ***
(16.30 hodin)
Poslanec Jan Bureš: Děkuji, paní předsedkyně. Navrhuji zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. Děkuji.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, dále vystoupí pan kolega Josef Smýkal. Poté je přihlášen pan
poslanec Pavel Hojda. Prosím, pane poslanče.
Poslanec Josef Smýkal: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, chci se vyjádřit k
návrhu zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích, a především ke dvěma oblastem či otázkám,
a to jsou za prvé slevy na mýtném a podruhé k regulaci reklamy.
Chci jenom k tomu prvému - slevy na mýtném - říci, že jsem už když kolegové Cempírek a Vysloužil předložili
návrh na slevy na mýtném ve sněmovním tisku 485, upozorňoval na ne zrovna šťastné zařazení tohoto bodu
resp. otázek slev na mýtném i v návaznosti na Státní fond dopravní infrastruktury.
Chci říci, že samotná novela zákona slevy mýtného prakticky negarantuje a nestanovuje jednoznačné
nediskriminační podmínky pro její dosažení. Novelizační bod číslo 5 je svým obsahem pouhou proklamací
možné - zdůrazňuji možné - slevy a myslím si, že proklamace do zákona nepatří. Sleva mýtného je v návrhu
zákona postavena na předem nepředvídatelných předpokladech pro její naplnění. Jedná se např. o tyto
zákonem stanovené předpoklady: existence vládního nařízení, už tady bylo o tom hovořeno, je výlučně na
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rozhodnutí vlády, zda nařízení přijme či ne. Dále časové období, ve kterém se bude zaplacené mýto sledovat.
Časové období není zákonem stanoveno, a to ani jako minimální či maximální doba, která bude pro poskytnutí
slevy mýtného relevantní. Dále stanovení výše mýtného za sledované období, po jehož zaplacení vznikne nárok
na slevu mýtného, není v návrhu zákonem stanoveno.
Ustanovení novelizačního bodu 5 tak nemá žádnou vypovídací hodnotu o podmínkách slevy a v této podobě do
zákona nepatří a je nutno, aby je předkladatel dopracoval. V zákonu - se domnívám - musí být stanovena
povinnost vydat vládní nařízení pro poskytování slevy, nikoliv jako pouhá možnost. Dále doba, ve které je
zaplacené mýto sledováno, a výše zaplaceného mýta, kterou když za dané období řidič (provozovatel vozidla)
zaplacením dosáhne, vznikne mu nárok na slevu mýtného.
Chci jenom upozornit, že se slevy dotknou Státního fondu dopravní infrastruktury.
Ke druhé záležitosti regulace reklamy týkající se novelizačních bodů 12, 14, 17 a přechodná ustanovení.
Legální reklamní zařízení, ale i nelegální reklamní zařízení podřizuje novela zákona stejnému právnímu režimu.
Všechna dnes existující reklamní zařízení, která byla povolena, lze podle novely zákona provozovat pět let po
účinnosti zákona. Po uplynutí této doby novela zákona ruší řádně povolená reklamní zařízení. Všechna
rozhodnutí o povolení reklamních zařízení skončí ze zákona nejpozději posledním dnem pětileté lhůty, která
začíná běžet od účinnosti zákona. Tím dochází ke zrušení rozhodnutí, která byla vydána na dobu neurčitou i na
dobu určitou, která je například delší než doba pěti let od účinnosti zákona.
Chci upozornit, respektive se domnívám, že takto uvedenou právní úpravou bude či může Česká republika za
pět let od účinnosti novely zákona čelit mezinárodním arbitrážím o náhradu vložených investic podle smluv o
ochraně investic. A nebude-li se jednat o zařízení chráněné smlouvou o ochraně investic, bude Česká republika
čelit sporům o náhradu škody, která vznikla zrušením platných a účinných rozhodnutí o povolení reklamních
zařízení.
Pokud tato "úprava" je úmyslem předkladatele, tak si Česká republika musí vyčlenit v rozpočtu finanční
prostředky pro úhradu škod, které předloženou právní úpravou mohou vzniknout. Proto před přijetím této právní
úpravy musí být k dispozici informace, podklady, kolik platných a účinných rozhodnutí o povolení reklamních
zařízení je vydáno, které z nich jsou chráněny smlouvami o ochraně investic a jaká bude předpokládaná výše
škody při jejich zrušení. Rovněž je nezbytné podat informaci, kolik nepovolených reklamních zařízení je v České
republice provozováno a jak plní svou povinnost příslušný silniční správní úřad při jejich odstraňování. V této
souvislosti je nutné zdůraznit, že již podle stávající právní úpravy lze povolit reklamní zařízení nejdéle na dobu
pěti let, a v rozhodnutí o povolení reklamního zařízení lze stanovit podmínky pro jejich provozování.
Pokud nejsou ze strany provozovatele plněny, lze rozhodnutí o povolení reklamního zařízení zrušit. Současně
podle stávající právní úpravy nelze povolit reklamní zařízení z tak obecného důvodu, jakým je "jiné narušení
provozu na pozemních komunikacích". Pokud tato ustanovení zákona nejsou v současnosti respektována, ptám
se, jaká je garance pro snížení počtu reklamních zařízení cestou plošného zrušení povolených reklamních
zařízení s dopadem na státní rozpočet a místo toho otevření cesty pro povolení propagovat každou provozovnu
přes reklamní zařízení umístěné - jak se v zákoně hovoří - ve vzdálenosti 50 metrů resp. 200 metrů od tohoto
reklamního zařízení.
Novela zákona reguluje obsah šířených reklam prostřednictvím reklamních zařízení, což je v rozporu s
předmětem úpravy zákona o pozemních komunikacích. Právní konstrukce regulace počtu reklamních zařízení
přes regulaci obsahu šířených reklam je v rozporu se zákonem o regulaci reklamy a je diskriminační ve vztahu k
reklamě jiných podnikatelských subjektů, resp. aktivit.
Novela povoluje šíření reklam výlučně pro reklamy provozoven, které se nacházejí v blízkosti reklamních
zařízení, jak jsem uvedl 50 metrů v zastavěném území a 200 metrů v ochranném pásmu. Pokud je snahou
předkladatele omezit počty reklamních zařízení, pak jediným legitimním řešením je regulace obsahu - zdůrazňuji
obsahu - šířených reklam souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Šíření jiných reklam lze
zákonem o pozemních komunikacích zakázat. V tomto směru si myslím, že bude potřeba novelu dopracovat.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Smýkalovi. Prosím o slovo pana poslance Pavla
Hojdu.
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Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, přihlásil jsem se rovněž do diskuse k
uvedenému tisku 528. Je zapotřebí zdůraznit, že se samozřejmě jedná v části o implementaci o rozhodnutí
komise a že se zde řeší poměrně vážné problémy. Jedním z těchto problémů - a mohli jste to všichni dneska
sledovat, jak byly protesty právě proti připravovanému kácení "podél komunikací", kácení stromů. Je zapotřebí
říci, že to, co se připravilo do tohoto zákona, tak je z důvodu zajištění bezpečnosti.
Nemůžeme asi čekat na to, až spadne větev, až spadne strom na nějaký vůz nebo způsobí nehodu a způsobí
dokonce ztrátu na lidských životech. Tam je zapotřebí reagovat okamžitě. Nemůžeme čekat třeba až na čas,
kdy je sněhová kalamita, kdy některé stromy prakticky znemožní cestování a nebo doopravdy způsobí vážné
úrazy, ale je zapotřebí jednat rychle, pokud nebezpečí tam hrozí.
Já jenom k tomuhle: Samozřejmě každý souhlasí s tím, že je zapotřebí velice vážit to, který strom pokácíme,
abychom si chránili svoji přírodu. Je zajímavé, že nejsou takové protesty, když se vykácí několik hektarů lesa
nezákonně, to se jakoby přechází a řekne se: Ano, je to trestný čin a bude se to řešit. Ale protestuje se, jestliže
se má porazit strom, který je za zatáčkou v nebezpečném místě a kde je dokonce už třeba několik smrtelných
úrazů. ***
(16.40 hodin)
(pokračuje Hojda)
Bohužel vím o několika stromech třeba na Chebsku, kde smrtelným úrazům dochází pravidelně, a bohužel je to
o stromy, které jsou těsně podél vozovky. Takže tam doopravdy je zapotřebí jednat urychleně a někdy je
bohužel i u těch, kteří se starají o provoz na pozemních komunikacích, u SÚSek, i liknavost, že nezasahují v
těchto případech. A souhlasím s tím, že samozřejmě musí být vedeno řízení, zdali nedošlo k neoprávněnému
pokácení a zdali doopravdy strom byl nebo větev byla odstraněna proto, že bránila bezpečnosti. To je jedna
otázka.
Zákon samozřejmě také řeší otázku evropského elektronického mýtného, jeho provozování a je důležité se
tímto problémem zabývat, protože to je budoucnost dopravy a budoucnost řešení mýtného jednotně v celé EU.
Co mi vadí, a bylo to řečeno i mým předřečníkem poslancem Smýkalem, je otázka množstevních slev. Já
nejsem zásadně proti tomu, abychom hledali cesty, jak ulevit provozovatelům silniční dopravy. Pokud provozují
a jezdí ve velkém množství a provozují ekologická vozidla, tak jsem pro to, ať se hledá cesta, jak kromě slevy
na silniční dani, tak třeba i množstevní sleva při větším jezdění, ale nemůžu souhlasit s tím, aby to bylo
snižováním příjmů do Státního fondu dopravní infrastruktury. Zákonitě ten, kdo více používá rychlostní silnici
anebo zpoplatněnou silnici, tak ji více opotřebovává a nemůžeme přece souhlasit s tím, aby právě ten, kdo více
opotřebovává, platil méně v uvozovkách, protože to je samozřejmě méně s ohledem na četnost dopravy, a aby
tím snižoval příjem do státního fondu, který se stará o opravy, údržbu, rekonstrukce, modernizace a
samozřejmě o výstavbu nových silnic. Pokud by se našla cesta, že by tato částka, o kterou v množstevních
slevách jde, byla hrazena například z Fondu životního prostředí nebo z jiných fondů, například veřejné pokladní
správy atd., tak asi bych s tím neměl žádné problémy, protože je to příspěvek pro naše dopravce zejména v
konkurenci se zahraničím, protože v zahraničí se tato množstevní sleva také používá, i když nejsem schopen
teď říci, z jakých fondů je hrazena, protože tento fond dopravní infrastruktury bohužel je čím dál tím více
snižován a potřeb, které jsou na opravy, údržbu a výstavbu, je čím dál tím více.
To si myslím, že je asi nejdůležitější z toho, co jsem chtěl říci, a znova bych chtěl apelovat - myslím si, co se
týče zkrácení lhůty, není to tak horké. Tam je strašně důležité, aby byl zákon projednáván v legislativním
procesu, a jestliže prokáže ČR, i když lhůta končí ke konci února, že bude legislativní proces ukončen dejme
tomu v průběhu měsíce března nebo dubna, tak určitě Evropská komise nebude ČR sankcionovat. Otázka jiná
by byla, kdyby vůbec nebyl ani předložen návrh zákona a nezačal se ani ve Sněmovně projednávat. A právě
proto, že jsou zde poměrně kontroverzní věci a bylo by dobré projednat, z jakého fondu se bude financovat
množstevní sleva, tak bych doporučil, aby se neschválilo zkrácení, protože si myslím, že tady je vhodné mít čas
na prodiskutování a předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď se přihlásil o slovo ministr životního prostředí. Prosím, pane
ministře, máte slovo.
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi
zareagovat. My všichni jsme zaregistrovali dnes ráno výhrůžné, nebo dokonce varující zprávy, které říkají o tom,
že tento návrh umožní - já to tady přečtu - s návrhem nového prakticky neomezitelného kácení dřevin u silnic.
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Chtěl bych upozornit na to, že Ministerstvo dopravy tady dlouze jednalo s Ministerstvem životního prostředí.
Snažili jsme se hledat nějaký kompromis k tomu, jakým způsobem postupovat v této věci. A Ministerstvo
životního prostředí rozhodně nezastává názor, že bychom měli nějakým způsobem řešit benevolentněji otázku
tradičních stromořadí, která jsou zkrátka součástí české krajiny, a v tomto ohledu bychom k tomu měli
přistupovat. Proto také jsme se dohodli na formulaci, která je postavena tak, že ze stávajícího systému ohlášení,
tak jak je zde uvedeno, jsou vyjmuty dřeviny tvořící stromořadí. Právě u nich bude nutné i nadále správní řízení.
Zkrátka já nezastávám názor, že to je stromořadí, díky kterému nedej bože nebo bohužel dojde na silnici k
havárii. To není strom, který za to může, pokud je v dobrém stavu. Z toho důvodu také má ministerstvo již
připravenu příslušnou vyhlášku, ve které se také zabývá definiční otázkou, co to je stromořadí, jakým způsobem
ho přesně definovat, a předpokládám, že toto také bude předmětem diskusí v dalších čteních tohoto návrhu
zákona. Ale chtěl bych se ohradit proti větám o tom, že to povede k nekontrolovatelnému kácení. Zájmem této
vlády i Ministerstva životního prostředí zejména je bojovat za stromořadí, součást české krajiny.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a teď se přihlásil pan poslanec Václav Votava do rozpravy.
Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych navázal na
své dva předřečníky, kteří tady upozorňovali na množstevní slevy, co se týká elektronického mýtného. My jsme
už na tuto věc upozorňovali, když se projednávala novela, kterou předkládal pan kolega Cempírek s panem
kolegou Vysloužilem, a já jsem tehdy upozorňoval především na to, abychom nevytvářeli nerovné podmínky
především pro malé dopravce. Všichni hovoříme o podpoře malého podnikání a tito malí dopravci samozřejmě
nemohou dělat takové výkony, jako dělají velcí dopravci, a samozřejmě by ani na takovou množstevní slevu
nedosáhli, a tím tedy se dostávají do určité diskriminace oproti větším dopravcům. A samozřejmě se to promítá i
do jejich ceny poskytované služby, dopravného. Chtěl bych tedy znovu na to upozornit. Samozřejmě chápu, že
je třeba dopravcům ulevit, to jsem říkal právě i při minulém projednávání novely pana kolegy Cempírka a
Vysloužila, ale i toto by mělo být velice a velice zvažováno, abychom nevytvářeli nerovné podmínky mezi
velkými dopravci a malými, většinou tedy živnostníky. Děkuji.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A ptám se - ano, ještě se hlásí do rozpravy.
Poslanec Václav Cempírek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych krátce reagoval na některá
předchozí vystoupení. Tady se vůbec nejedná o bonifikaci dopravce, ale vozidla jako takového, to znamená, že
nám je jedno, jestli to je malý, nebo velký dopravce. Bonifikace je, jak jsme říkali už předtím, uplatňována i v
jiných zemích EU. Nařizuje to i EU, tuto bonifikaci poskytovat, a musíme ji akceptovat i z toho důvodu, že naše
dálniční síť a síť rychlostních komunikací je stavěna z operačních programů dopravy, kde tedy EU může pak
požadovat při zvýšeném mýtném návrat části vybraného mýtného zpátky do fondů EU. Takže tady trochu pozor
na vnášení nepravd do této problematiky. A je třeba si i uvědomit to, že zvyšování mýtného v konečném
důsledku bude působit i na konečný produkt, který se stává předmětem distribuce, a je to zátěž pro daného
občana. Takže to jenom na vysvětlenou. Děkuji.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. A prosím dalšího do rozpravy, pokud ještě někdo se hlásí.
Ale pokud tedy ne, tak můžeme zřejmě rozpravu ukončit v prvním čtení, a já se tedy zeptám na slovo
předkladatele, navrhovatele. Vystoupíte? Ano, prosím, pane ministře. ***
(16.50 hodin)
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji za slovo. Co se týče jednotlivých bodů, tak rozumím tomu, že je třeba
řešit problematiku stromořadí opravdu velmi citlivě tak, aby situace, ta, která zazněla v průběhu dnešního rána,
byla jednoznačně vysvětlena. Myslím si, že samotný návrh sám o sobě, jak je předkládán, je opravdu ve velmi
citlivé podobě navržen tak, aby nedocházelo k nějakému razantnímu kácení stromů nebo celému vymycování
stromořadí. Ale naopak aby došlo k umožnění řešení kolem komunikací, a to nejenom silničních, ale i drážních v
tom smyslu, že ne každá - teď mi s prominutím dovolte říct - ne každá větev, která by mohla zapříčinit dopravní
nehodu nebo nějakou komplikaci na komunikaci, musela být odstraňována ve správním řízení. Ale v žádném
případě to neznamená nějaké zásadní řešení, které by umožňovalo Ředitelství silnic a dálnic nebo SŽDC
nějaké razantní kácení.
Co se týká samotného umožnění slev na mýtném, tak tam se ztotožňuji s předřečníky. Je to součást vlastně i
nařízení respektive komunikace s Evropskou unií, kde je jednoznačně řečeno, že součástí mýtných systémů má
být i umožnění slev na mýtném systému. A tento návrh novely umožňuje vlastně tento rámec dát do legislativní
normy.
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Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď bych se zeptal zpravodaje, jestli by nám shrnul, co nás vlastně
potkalo v té rozpravě a co bychom měli hlasovat eventuálně.
Poslanec Jan Bureš: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, když tak mě opravte vy, kteří jste také
sledovali pečlivě tuto debatu.
Návrh na zamítnutí nebyl podán. Návrh na vrácení k dopracování nebyl podán.
Byl podán pouze návrh na zkrácení lhůty o 30 dní.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Takže jestli s tím všichni souhlasí. (Přibíhá poslanec Šarapatka.)
Prosím, ještě tady je možná k téhle proceduře něco? Jedině k té proceduře. (Mimo mikrofon - návrh na
přikázání?) Návrh na přikázání - jestli chcete nějakému výboru, tak to řekněte, já to potom nechám hlasovat. To
je dobré.
Poslanec Bořivoj Šarapatka: Vážený pane předsedající, slyšeli jsme tady hodně o zákonu o ochraně přírody a
krajiny, kterého se tato problematika také týká s ohledem na kácení stromů. Já bych po konzultaci s řadou
kolegů doporučil, aby tento návrh zákona se projednal i ve výboru životního prostředí.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, výborně. Máme tady tedy návrh na výbor. Můžeme tedy hlasovat ta
přikázání, jak tady už bylo naznačeno.
Já ještě jenom zagonguji, kdyby se ještě někdo chtěl zúčastnit.
Budeme hlasovat pouze návrhy na přikázání. Jenom připomenu, že organizační výbor už navrhl tady toto
přikázat k jednání hospodářskému výboru, takže to budeme hlasovat jako první. Takže nejdřív budeme hlasovat
přikázání.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro hospodářský výbor, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?
Hlasování má pořadové číslo 136. Přihlášeno je 146, pro hlasovalo 126, proti 1. Takže to bylo přikázáno výboru
hospodářskému.
Pak tady zazněl návrh, aby se to projednalo také výborem pro životní prostředí, takže to bude druhé hlasování a
přikázání.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázat to výboru pro životní prostředí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je
proti?
Hlasování má číslo 137. Přihlášeno je 149, pro hlasovalo 105, proti 20. Takže i toto bylo přijato, takže i další
výbor pro životní prostředí to bude mít přikázáno.
A teď bychom měli hlasovat zkrácení lhůty na 30 dní, tak to bylo předneseno. Takže teď zkrácení lhůty.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty k projednávání na 30 dnů, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je
proti?
Hlasování má pořadové číslo 138. Přihlášeno je 149, pro hlasovalo 79, proti 38. Takže zkrácení na 30 dnů bylo
přijato.
Můžeme zřejmě ukončit projednávání tohoto bodu definitivně.
Máme tu bod
45.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb.,
o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
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/sněmovní tisk 446/ - prvé čtení
Předložený návrh přišel předložit pan senátor Oberfalzer, kterého vítám v Poslanecké sněmovně. Protože je to
první čtení, tak vlastně bych mu měl udělit slovo jako prvnímu, protože to je senátní návrh. Takže prosím v tom
případě pana senátora, aby rovnou vystoupil a nám ho jako sněmovní tisk 446 představil a odůvodnil.
Jenom bych požádal kolegy o nějaký klid větší trochu. (Zvoní zvoncem.)
Prosím, můžete mluvit.
Senátor Jiří Oberfalzer: Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající, dovolte, abych v zastoupení Senátu
předložil tento senátní návrh novely zákona. Jde o změnu zákona číslo 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a
Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Tento návrh mění pravidla pro usnášeníschopnost valné hromady, tedy nejvyššího orgánu této komory.
Současná úprava pravidel pro fungování komory a její valné hromady pochází z doby, kdy Komora daňových
poradců jako profesní organizace vznikala. V té době bylo členy několik set členů daňových poradců. V
současné době, kdy komora dosáhla 2 100 členů, je tento předpoklad usnášeníschopnosti valné hromady, a
sice na úrovni 50 % zúčastněných, již praktickou překážkou akceschopnosti a vlastně práceschopnosti této
komory.
Vede to ke stavu, kdy většina členů komory je zastoupena zplnomocněním některého jiného člena komory a tak
se vlastně valné hromady zúčastňuje fyzicky jen několik set členů, ale zbytek virtuálně, a sice prostřednictvím
zplnomocnění.
Na základě zkušeností z ostatních svým zastoupením a fungováním velmi podobných profesních organizací je
zřejmé, že je třeba změnit pravidla pro svolávání a fungování valné hromady komory. Chci připomenout, že
obdobný návrh předložený Senátem Poslanecké sněmovně byl již jednou vrácen k přepracování, a to z toho
důvodu, že v té době ještě zahrnoval i zrušení institutu zplnomocnění, tedy možnosti, aby některý z členů byl
zastupován plnou mocí. Tato překážka byla v návrhu odstraněna a dnes předkládaný návrh již tento institut
zachovává.
Vláda k tomuto návrhu zaujala negativní stanovisko. To je třeba zde připomenout. Přitom uvedla dva důvody.
Jednak se obává, že zrušení podmínky účasti 50 % členů komory jako předpokladu usnášení schopnosti by
narušilo princip profesní samosprávy, a jednak není dle jejího názoru zřejmé, zda návrh odpovídá názoru
převažujícího počtu členů komory.
V této věci mi dovolte konstatovat dvě věci. Vláda v té době neměla k dispozici ještě všechny informace. Ta
problematika ještě zaznamenala v mezidobí vývoj, jak se zmíním za chviličku. Důležitá okolnost je, že v České
republice neexistuje ani jedna komora s povinným členstvím, která by takovouto podmínku 50% účasti měla
jako předpoklad usnášeníschopnosti své valné hromady. Čili v tomto smyslu je mezi povinnými komorami tato
Komora daňových poradců vlastně raritou.
Nejblíže takovéto podmínce je Komora auditorů, která má jako usnášeníschopnost stanoveno kvórum 30 %, ale
pro náhradní sněm, který bývá svolán vzápětí, je to již jen 10 %. Ostatní komory mají tyto podmínky ještě
volnější.
Pokud jde o druhý důvod, tedy otázka, zda tento návrh má podporu většiny členů komory, je možno uvést, že
dne 7. října tohoto roku byla uspořádána valná hromada, která valnou většinou podpořila stanovisko k této
změně. Čili ani druhý argument vlády pro negativní stanovisko dnes již nelze brát za podstatný. ***
(17.00 hodin)
(pokračuje Oberfalzer)
Na závěr svého vystoupení ještě uvedu, že předložený návrh se ve své původní podobě, tedy vámi vráceného
návrhu, inspiroval pravidly pro valnou hromadu Komory advokátů, která měla původně taková pravidla, jaká má
dnes Komora daňových poradců, tedy více než 50procentní účast a zplnomocnění. Když Komora advokátů
dosáhla 4000 členů, změnila také novelou zákona tato pravidla, kvorum již nepožaduje a dokonce už nemá ani
institut zplnomocnění. Ten, znovu opakuji, zde znovu nenavrhujeme a chceme tímto naším návrhem se dostat

Plné znění zpráv

130
© 2012 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

na podobnou úroveň, jako je naprostá většina komor, které jsou ze zákona pro členy příslušné profesní skupiny
povinné.
Dámy a pánové, dovolte, abych vás požádal o propuštění tohoto návrhu do dalšího jednání. Děkuji.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď bych poprosil, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan
poslanec Pavel Svoboda. Prosím.
Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji, pane předsedající, za udělení slova. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pan
zástupce předkladatele pan senátor nás tady seznámil s podstatou senátního návrhu, kterým se mění zákon o
daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. A tak, jak zde bylo uvedeno, jedná se o
dílčí změnu, která reaguje na aktuální vývoj a současnou situaci ve fungování nejvyššího orgánu Komory
daňových poradců, a to valné hromadě. Konkrétně jde o princip a vlastně mechanismus usnášení schopnosti
tohoto orgánu.
V současné době, kdy je v Komoře daňových poradců registrováno zhruba čtyři a půl tisíce členů daňových
poradců, se v praxi ukazuje, že valné hromady se účastní ani ne polovina počtu těchto členů s tím, že někteří
členové jsou svými mnohými nepřítomnými kolegy zmocněni k zastupování, a to až v řádu stovek zmocnění,
což v mnoha případech vyvolává více či méně odůvodněnou kritiku.
Vím, že v současné době mezi Ministerstvem financí a Komorou daňových poradců probíhá předběžná diskuse
o vypracování komplexní novely zákona o daňovém poradenství a předpokládá se, že snad již v průběhu
prvního pololetí příštího roku, event. v průběhu příštího roku by mělo dojít k předložení tohoto materiálu.
Já z důvodů, které tady uvedl pan senátor a i vlastně na základě svého pohledu na věc, doporučuji posunout
tento návrh zákona do druhého čtení. Děkuji.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď otevírám obecnou rozpravu, do které nemám příspěvky, takže
nikdo ani z místa se nehlásí do obecné rozpravy k tomuto bodu? Prosím, pan poslanec Braný přece jenom.
Prosím, máte slovo.
Poslanec Petr Braný: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové
vlády, pane senátore, pane místopředsedo, přece jenom jsem to chápal jako úpěnlivou prosbu, přece jenom
bych chtěl něco k tomu říct. Já k tomu návrhu 446 něco řeknu. Z klasiky by zde spíš patřilo dílo Haška "Švejk".
Byl tak vytrvalý, že ten se může stát i ministrem. Totiž tohle se sem pořád vrací - to byla replika na kolegu
Vidíma - to se sem pořád vrací, tento návrh a já trošičku tomu nerozumím. Teď nemyslím z hlediska
problematiky daňových poradců a komory, ale z hlediska předkladatelů. Já tam vidím jako význačného pana
senátora Pakostu a některé další, teď je to jako senátní tisk s tím, že když se podívám do usnesení Komory
daňových poradců, tak oni v podstatě k tomu dávají usnesení, kde vyčítají za prvé věc, která tam vůbec už není,
jak uvedl pan senátor, to je to písemné zmocnění a některé další věci, nebudu to tady citovat. Máte možnost to
nahlédnout i v některých důvodových materiálech k této věci, ale nereagují na samotnou úpravu, která proběhla
a kterou řeší tento tisk. To je jedna poznámka. A to svědčí o tom, že asi se úplně nekomunikuje v této oblasti a
navíc je zde nové vedení Komory daňových poradců, které bylo zvoleno, a to již vůbec nereaguje na tento
návrh. Mně se zdá, že je to takové vlamování se někam, kde třeba já cítím, byť nejsem nějak podujatý, že tam
není až takový zájem.
Potom jsou tu i pojmové nejasnosti. Ty pojmové nejasnosti jsou, že se tam používá "člen komory" spojení, dále
potom, když se řeší zastoupení valného (???), tak se používá spojení "přítomný člen". A navíc není zde úplně
vyjasněno z hlediska některých norem, které se teď přijímaly, to je právní odpovědnost podnikatelských subjektů
a některé další věci.
Já proto navrhuji, abychom si zkusili, jaká je vůle vůbec o tom diskutovat a navrhuji, aby se zamítl tento tisk již v
prvém čtení, protože posledně už ho zde měli, prodiskutovávalo se to, vrátilo se to, udělala se jenom dílčí, podle
mě, změna a vláda trvá též na svém, ale to není pro mě tak směrodatné a uvidíme, jestli v tom nabitém
programu má cenu se s tím trápit dále, i když já si nemyslím, že by to byla jenom snaha některých senátorů se
zviditelnit před volbami. To v žádném případě si nemyslím, když ta diskuse běží v kuloárech. Já si spíš myslím,
že to je špatná nebo nedostatečná komunikace s komorou a s předkladateli tohoto tisku. Takže dávám návrh,
aby se tento tisk zamítl v prvém čtení. Děkuji za pozornost.
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Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče, že jste vyslyšel. A ještě bude na to reagovat pan
senátor Oberfalzer. Tak se nám rozprava rozproudila. Prosím.
Senátor Jiří Oberfalzer: Nechci rozproudit rozpravu, ale přece jenom musím reagovat. Je pravda, že tento
návrh, zejména připravoval pan senátor Pakosta, kterého zde zastupuji, ale on velmi intenzivně komunikoval s
vedením komory po jeho obměně a dokonce i já osobně jsem minulý týden hovořil s nově zvolenou
prezidentkou komory, takže vím, že vedení tento návrh podporuje.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Když se nikdo nehlásí, tak bychom rozpravu mohli ukončit.
Předkladatel řekl to, co potřeboval, navrhovatel, zpravodaj. Nemáme co hlasovat. (Námitky ze sálu.) Vy jste
doporučil... Omlouvám se, jestli byste mohl... Nerozumím. Ano. To znamená, jediné, co budeme hlasovat, je
přikázání. (Stále námitky ze sálu.) Jo, tak, pan poslanec Braný dával návrh na zamítnutí. Takhle je to. Ano. Tak
to budeme hlasovat. A vy to doporučujete. Už jsem se zorientoval v situaci. Takže já zagonguji v tom případě.
Prosím, aby se všichni dostavili na hlasování a budeme tedy hlasovat ten návrh pana poslance Braného na
zamítnutí. Počkáme chvilku. ***
(17.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)
Je tady návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Budeme hlasovat.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnuti, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti zamítnuti?
Hlasování má pořadové číslo 139. Přihlášeno je 130, pro hlasovalo 23, proti 99.
Zamítnutí bylo zamítnuto.
Můžeme hlasovat o návrzích na přikázání. Máme tady návrh organizačního výboru přikázat projednání
rozpočtovému výboru. Má někdo ještě jiný návrh než rozpočtový výbor? Jiný návrh není.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro rozpočtový výbor, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?
Hlasování má pořadové číslo 140. Přihlášeno je 132, pro hlasovalo 126, proti 2.
Přikázání bylo provedeno. To je vše. Děkuji navrhovateli i zpravodaji.
Končím projednávání bodu 45.
Máme tady bod
46.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům
České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím
smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
/sněmovní tisk 447/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
Mám tu veto padesáti poslanců, zřejmě na zkrácené projednávání, ano, podle § 90 odst. 2. Je to veto proti
zkrácenému projednávání, které tady bylo navrženo. Bylo navrženo, abychom vyslovili souhlas již v prvém čtení,
ale to se nám tedy nepodaří.
Vítám tady senátora Tomáše Grulicha. Požádám ho, jestli by nám neposkytl výklad a neuvedl projednávání
tohoto tisku jako první. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Senátor Tomáš Grulich: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, v roce 2009 přijal Senát návrh
sněmovního tisku o zákonu č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za
nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením
Svazu sovětských socialistických republik. Již při jeho projednávání byl znám fakt, který omezoval oprávněné
nároky občanů České republiky.
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Právní předpis, který umožňuje ve větší míře kompenzovat výše uvedené nároky občanů České republiky, nabyl
účinnosti 1. 1. 2009. Do doby účinnosti tohoto zákona zemřeli všichni bývalí majitelé nemovitostí a jejich děti
mají přibližně kolem 80 roků. A tak se jich za dobu účinnosti tohoto zákona přihlásilo asi pouze 600, z nichž
většina současnou praxí správního orgánu byla odmítnuta. Bylo vyhověno přibližně 200 žádostem.
Předkládaný návrh reaguje na praxi při vypořádání se se žádostmi o přiznání nároku dle zákona č. 212/2009
Sb.
Dovolte mi shrnout stručnou historii.
Ze smlouvy mezi Sovětským svazem a Československem o odstoupení Podkarpatské Rusi k sovětské Ukrajině
bylo dohodnuto, že obyvatelstvo může samo individuálně rozhodnout, zda bude žít v novém státě, nebo bude
optovat pro Československo, a tam se také vystěhuje. Smluvně bylo slíbeno, že Sovětský svaz finančně
vyrovná nemovitosti, zanechané optanty na odstoupeném území.
V roce 1958 obdržela československá strana od Sovětského svazu 920 mil. korun na vyrovnání za nemovitosti.
Na základě vládního usnesení č. 159/1959 bylo vyplaceno pouhých 13 miliónů. /Ostatní peníze snad byly
použity na splnění pětiletky./
Smyslem navrhované změny zákona č. 212 je zejména snaha odstranit tvrdosti, které tento zákon představuje.
Nejčastějším důvodem pro zamítnutí žádosti o vypořádání správním orgánem je nedodržení podmínky uvedené
v současné zákonné úpravě, a to opuštění a zanechání majetku na Podkarpatské Rusi mezi daty 5. 11. 1938 až
18. 3. 1939, a tedy nedodržení přesného časového úseku přibližně čtyř měsíců, přičemž odjezd převážné
většiny poškozených se konal v intervalu více než rok. Toto časové období bylo v zákoně voleno poměrně
nešťastně, bez bližšího povědomí o historických událostech daného období a vzhledem k vyhrocenosti situace
na území Podkarpatské Rusi.
Po celý rok 1939 docházelo k ohrožování obyvatel českého a slovenského původu, kteří žili v těsné blízkosti
hranic s Maďarskem, a odtud byli českoslovenští občané našimi úřady evakuováni ještě před termínem
uvedeným v zákoně. Jednalo se většinou o rodiny legionářů zemědělců. Státní zaměstnanci, železničáři,
poštovní úředníci, financové, četníci, úředníci, zase sloužili až do obsazení celé Podkarpatské Rusi, které
skončilo 18. 3. 1939, a podle výkladu správního orgánu měli nejpozději tento den - s trochou nadsázky nasednout do vlaku, který ovšem v té době nejezdil, a odjet.
V současném zákoně č. 212 jsou nevhodně vymezeny podmínky pro přiznání vypořádání uvedené v § 3 odst. 1
písm. c) zákona, konkrétně vázání vypořádání na splnění podmínky zanechání nemovitého majetku v období od
5. 11. 1938 do 18. 3. 1939 a pozbytí nemovitého majetku po dobu do 23. 5. 1945.
Dle nového zákona, pakliže jej přijmeme, projde aplikačním testem přibližně o 240 osob více, což představuje
osoby, jejichž žádost byla zamítnuta, což bude mít na státní rozpočet dopad přibližně 150 mil. Kč.
Lze rovněž předpokládat, že k těmto 240 osobám se připojí přibližně ještě 100 osob, které s podáním žádosti
váhaly z pragmatických důvodů, resp. s vědomím, že neprojdou aplikačním testem, nastaveným správním
orgánem. Celkově lze tedy dopady na státní rozpočet kvantifikovat v řádu 200 - 210 mil. Kč.
Zde je nutné připomenout, že když byl původní zákon přijímán, předpokládaly se náklady ve výši 0,5 až 1 mld.
Kč. Zatím bylo vyplaceno přibližně 128 mil. Kč a přičteme-li z hlediska rozpočtu ten nejčernější předpoklad 210
mil. Kč, získáme částku 338 mil. Kč, což je hluboko pod původním předpokladem.
Proto byla Senátem nakonec přijata úprava, kdy časové rozpětí bylo od 29. září 1938, což je datum mnichovské
dohody, na niž navazovala první vídeňská arbitráž, a druhým mezním datem je 29. červen 1945, jež je datem,
od kterého postoupila Československá republika Podkarpatskou Rus Sovětskému svazu. ***
(17.20 hodin)
(pokračuje Grulich)
Všechna data jsou samozřejmě nějakým způsobem problematická a zpochybnitelná. Je třeba si uvědomit, že
tato oblast v posledních sto letech prošla velmi komplikovanou historií - jen její název se za posledních zhruba
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sto let změnil šestkrát. Žádám vás, kolegové, o přijetí navrhované novely, se kterou vyslovila souhlas i česká
vláda. Děkuji.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, teď bych požádal, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení
poslanec Vít Bárta, prosím, máte slovo.
Poslanec Vít Bárta: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Senát předložil Sněmovně návrh zákona 12. 8.
2011. Vláda zaslala své stanovisko, které obsahuje věcné připomínky k návrhu, dne 15. 9. a všichni je máte k
dispozici pod číslem tisku 447/1. Rozhodnutím organizačního výboru Poslanecké sněmovny byl tisk dne 21. 9.
doporučen Sněmovně k projednání a současně jej navrhl přikázat k projednání rozpočtovému výboru
Sněmovny.
Novela zákona má za cíl snížit interpretační nejednoznačnosti a tvrdosti původního zákona číslo 212/2009,
kterým se zmírní majetkové křivdy občanům České republiky, jak tady říkal můj předřečník. Nicméně se jedná o
novelu, která není zpracována do konečných důsledků. V novele se objevují legislativně technické chyby. Dále
je problém s určením rozhodného období, neboť z návrhu lze výkladem dovodit jeho trvání od 29. září 1938 až
do 29. června 1945, tedy více než šest let. Přičemž předkladatel uvádí, že toto období ve skutečnosti trvalo
pouze více než jeden rok oproti platnou právní úpravou stanovenému období cca osmi měsíců. Jako
oprávněnou považuji i připomínku Ministerstva financí, která upozorňuje na problémy souběhu původního
zákona a zákona nového. Dovoluji si citovat: "Upravit vzájemný vztah mezi novou právní úpravou - zákonem
číslo 212/2009 Sb. - a starou právní úpravou, to znamená zejména zákonem číslo 42/1958 Sb. a jeho prováděcí
vyhláškou číslo 159/1959. Dále je třeba také upravit postup pro případ, že návrh na odškodnění byl již v
minulosti podán podle staré právní úpravy a Ministerstva financí a řízení dosud probíhá. " Konec citace. Pokud
by toto upraveno nebylo, hrozilo by, že lidé, kteří žádali o odškodnění dle původního zákona, budou žádat znovu
dle zákona navrhovaného. Současně avizuji, že v rozporu.... Současně si dovoluji konstatovat, že jsem původně
chtěl navrhnout 40denní lhůtu na projednání, to znamená o 20denní zkrácení té projednávací lhůty, ale s
ohledem na informace, které tady předtím zazněly, tento svůj původní postoj stahuji.
Takže nedoporučuji varianty projednání podle devadesátky jednacího řádu a v případě - a jinak samozřejmě doporučuji pustit tento text do prvního čtení. Děkuji. (Neklid v sále. Poslanec Bárta opravuje, že do druhého
čtení.)
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já jsem to úplně nepochopil. (Smích v sále.) No ne, protože tento
návrh byl zavetován, že ano. To znamená, ten postup 91 je prostě nemožný, takže to je jako už teď mimo
debatu.
Poslanec Vít Bárta: Já jsem řekl, že ho stahuji.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, dobře, budiž. Takže já otevírám v každém případě obecnou
rozpravu a ptám se tedy, kdo se hlásí? Mám tady přihlášeného pana poslance Vilímce, takže prosím, v tuto
chvíli jediného přihlášeného do obecné rozpravy pana poslance.
Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, myslím, že není potřeba
nějak obšírně uvádět senátní návrh novely tohoto zákona, poněvadž se velmi pečlivě tomu věnoval jak zástupce
navrhovatele, tak i pan zpravodaj. Já se přiznám, že vzhledem k tomu, že oprávněným osobám - a v tuto chvíli
se už jedná pouze o děti bývalých majitelů - je kolem 80 let, je na místě usilovat o rychlé projednání návrhu
zákona, samozřejmě ten zákon vyžaduje legislativní úpravy. Ony už také se píší - ty legislativní úpravy - proto
bych si s dovolením osvojil původní myšlenku pana zpravodaje Víta Bárty a navrhl zkrácení lhůty k projednání
ve výborech na 40 dní. Děkuji.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže zkrácení lhůty k projednávání ve výborech o 40 dnů. (Poslanec
Vilímec opravuje na 40 dnů.) Na 40 dnů, tak, dobře. A teď se ptám, kdo se další hlásí do rozpravy? No, nikdo se
nehlásí, rozpravu končím a zeptám se zpravodaje, nepostřehl jsem tedy něco, co bychom měli hlasovat? Je to
tak, je tam jediné přikázání, souhlasíte? Souhlasíte, takže budeme hlasovat pouze přikázání, já zagonguji a
organizační výbor navrhl přikázat k projednání rozpočtovému výboru, má někdo jiný návrh než ten rozpočtový
výbor? Takže budeme hlasovat pouze ten jediný návrh - přikázání výboru rozpočtovému.
Zahajuji hlasování, kdo je pro rozpočtový výbor přikázat - stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?
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Hlasování má pořadové číslo 141, přihlášeno 140, pro hlasovalo 121, proti 2. Takže toto bylo přijato, to
přikázání.
A pak tady byl návrh na zkrácení lhůty projednávání na 40 dní.
Zahajuji hlasování, kdo je pro zkrácení lhůty projednávání na těch 40 dní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je
proti?
Hlasování má pořadové číslo 142, přihlášeno 140, pro 106, pro hlasovalo 106 a proti 10. Takže bylo to zkrácení
lhůty projednávání přijato.
To je všechno, děkuji předkládajícím a ukončuji projednávání bodu. Další bod je bod číslo
49.
Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích),
ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí některá opatření v soudnictví.
/sněmovní tisk 483/ - prvé čtení
Já nevím, jestli je tady člen Zastupitelstva Libereckého kraje Václav Horáček? (Václav Horáček stojí u řečniště a
hlásí se, že to je on.) Ano, moc omlouvám se, takže v tom případě bych vás asi požádal, abyste to odůvodnil ten návrh. Prosím, máte slovo jako první.
Poslanec Václav Horáček: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh má
zajistit vznik samostatného Krajského soudu pro Liberecký kraj namísto současné pobočky Krajského soudu v
Ústí nad Labem a vyřešit tak současnou roztříštěnost území Libereckého kraje, kdy část území spadá do
obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem a část do obvodu Krajského soudu v Hradci Králové.
Na rozdíl od předchozího návrhu Zastupitelstva Libereckého kraje, což asi mnozí, kteří už tady byli předtím, si
pamatují, tato novela neřeší vznik Krajského soudu v ostatních krajích České republiky, kde dosud nejsou
zřízeny, neboť ne všechny kraje jsou na vznik těchto institucí justičního systému po všech stránkách dostatečně
připraveny, ať už jde o personální obsazení nebo vybudované potřebné zázemí.***
(17.30 hodin)
(pokračuje Horáček)
Liberecká pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem je však na převzetí role plnohodnotného krajského
soudu připravena dokonale. Již nyní vyřizuje veškeré soudní agendy, ke kterým je příslušný krajský soud, a
budova justičního paláce potřebám krajského soudu rovněž plně vyhovuje. Zřízení plnohodnotného Krajského
soudu v Liberci je tak víceméně záležitostí administrativní, která nebude zatěžovat veřejné rozpočty, potažmo
ani státní rozpočet České republiky, žádnými novými výdaji a přesto může poněkud usnadnit život občanům v
Libereckém kraji. Navrhovaná novela zákona nijak nevylučuje vznik plnohodnotných krajských soudů i v
ostatních krajských městech, kde dosud nejsou, ale to vždy až v okamžiku, kdy budou pro vznik krajského
soudu připraveny. Protože však nepřipravenost jiných krajských měst na vznik plnohodnotných krajských soudů
a s tím související potřeba významných finančních investic byla v minulosti používána jako argument proti
návrhům zastupitelstva Libereckého kraje na vznik plnohodnotných krajských soudů v krajských městech, kde
dosud působí jenom jejich pobočky, tento návrh vznik krajských soudů v jiných krajských městech neřeší.
Závěrem bych chtěl říci, že pracoviště pobočky v současné době disponuje prostorami i vybavením, v nichž lze
zahájit provoz samostatného krajského soudu. Tento nový krajský soud může po stránce technické i personální
začít fungovat bez jakýchkoliv transformačních nákladů.
Vážené dámy, vážení pánové, z těchto důvodů bych vás požádal o propuštění do dalšího čtení a děkuji za
pozornost.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já také děkuji za to uvedení. A teď bych požádal pana poslance
Pavla Staňka, který je zpravodajem určeným pro prvé čtení, aby se k tomu vyjádřil, k tomu úvodu. Je tady
taková rozverná atmosféra, tak já bych byl raději, kdybychom se víc soustředili na to, co projednáváme.(Zvuk
zvonce.) Prosím poslance. Pan ministr se hlásí potom do rozpravy. Ano, dobře, teď má slovo pan poslanec
Staněk.
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Poslanec Pavel Staněk: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, nebo hezký
podvečer, já budu velmi stručný ve své zpravodajské zprávě. Už dopředu předesílám, že navrhnu Poslanecké
sněmovně, aby tento návrh byl zamítnut, protože je hned několik důvodů, proč tak udělat.
Na základě toho návrhu v podstatě navrhovatelé chtějí, aby ze současné pobočky Krajského soudu v Liberci se
stal samostatný Krajský soud, plnohodnotný krajský soud, který v tuto chvíli bude na stejné úrovni jako již
zřízené krajské soudy. Tento návrh byl projednáván vládou a i sama vláda zaujala k tomuto návrhu negativní
stanovisko a v podstatě se víceméně ztotožňuje - nebo ztotožňuji se já s těmi názory, které vláda ve svém
rozhodnutí učinila. Navrhovanou úpravu lze především považovat za mimořádně nekoncepční, protože se
vlastně týká jenom jednoho konkrétního krajského soudu, který by měl být zřízen z pobočky v Liberci. Týká se v
podstatě jenom právě toho Libereckého kraje. Takže v tuto chvíli je takovýto návrh mimo koncepci tvorby
krajských soudů a vůbec soudních institucí. Myslím si, že by mělo být, pokud by se mělo řešit dál uspořádání
soudních institucí a soudů jako takových, tak by ten návrh musel být řešen samozřejmě pro všechny ostatní v
tuto chvíli existující pobočky, nejenom pro Liberecký kraj, nejenom pro město Liberec. Tedy to je vlastně jeden z
těch důvodů nebo první důvod, který si myslím, že je potřeba zvážit pro to, abychom takový návrh zamítli.
Dalším důvodem, který z toho plyne a který logicky musí se zřízením nové instituce vyvstat, je samozřejmě
důvod ekonomický. V tuto chvíli je potřeba říci, že do ekonomiky vůbec tento návrh v podstatě vkoncipován
není, není tam řešen rozpočet, není tam návrh, který by říkal, kde se peníze na zřízení plnohodnotného
krajského soudu vezmou, odkud přijdou a nebude tam v podstatě hlavně řečeno, kde na to má Ministerstvo
spravedlnosti, případně stát brát. To znamená, nejedná se nejenom o samotné zřízení soudu, ale i o jeho
provoz. Tak, jak tady říkám a myslím si, z tohoto důvodu je potřeba ten návrh také odmítnout, protože v tuto
chvíli, kdy jsme schvalovali rozpočet ministerstva do budoucna, tak nevím, kde by stát měl vzít další prostředky
na provoz dalšího soudu, který by měl být zřízen.
Já jsem říkal na začátku, že budu ve své zpravodajské zprávě stručný, také stručný jsem. Navrhuji skutečně
zamítnutí toho návrhu a nepropuštění do dalšího čtení.
Děkuji.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak jsme slyšeli stanovisko poslance zpravodaje a teď otevírám
obecnou rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Pardon, pan ministr Pospíšil se hlásil jako první, ten se hlásil ještě před
všemi. Takže máte smůlu, pánové, v tomto případě. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já zde chci za
vládu podpořit stanovisko, které zde řekl pan zpravodaj a které víceméně vyjadřuje negativní vztah k tomuto
návrhu, který zde předložil Liberecký kraj. Já zde chci nejprve říci, že ten problém má dvě roviny. Za prvé
samotné zřízení jedné konkrétní instituce zákonem, což je podle mého názoru nesystémové a nesprávné
řešení. My bychom neměli bez jasného důvodu říci, že tu zřizujeme jeden soud jenom proto, že pobočka v
Libereckém kraji, pobočka Krajského soudu z Ústí nad Labem v Libereckém kraji je "z hlediska" komplexnosti
nejblíže nebo nejvíce podobná plnohodnotnému krajskému soudu. Toto podle mého názoru není správný
přístup. Pokud se chceme koukat na instituce veřejné moci v České republice systémově a pokud řešení a
změny, které v systému výkonu veřejné moci v této zemi chceme provádět, mají mít nějakou logiku, nějaký
systém a nějaké důvody. Tedy to je ten argument první.
Argument druhý je, že ve chvíli, kdy zde zřídíme v jednom z nově vzniklých krajů, samosprávných krajů,
samostatný krajský soud, tak to spustí lavinu. Ostatní kraje, kde dokud nejsou soudy, budou chtít a velmi
výrazně vyžadovat po státu, konkrétně po Ministerstvu spravedlnosti, aby se zasadilo o tom, aby i v těchto
krajích vznikly krajské soudy. A já se ptám: je toto správné řešení? Je správným řešením, aby ve 14
samosprávných krajích bylo také 14 krajských soudů? Měli bychom občanům říci, co to přinese, co znamená
pro občana zřízení nových 6 krajských soudů v nějakém časovém horizontu, byť ne asi najednou, co to bude
pro ně znamenat.
Já osobně se domnívám, že na orgány či instituce veřejné moci, tedy i na soudní instituce je nutné koukat přes
několik klíčových charakteristik. První klíčová charakteristika je dostupnost. Ano tedy. Pokud zřídíme 6 nových
krajských soudů, pak pro občany v 6 krajích, kde dosud soudy nejsou, bude soudní moc více dostupná, budou
blíže Krajskému soudu. Je otázkou, kolikrát za život se běžný občan ke krajskému soudu dostane. Myslím si, že
kdybychom takovou statistiku udělali, tak většina občanů s krajským soudem ve svém životě nemá co do činění.
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Je to mimořádně specializovaná instituce veřejné moci, která vykonává mimořádně specializovanou agendu. A
od toho se odvíjí ten druhý krok. Proč já jsem principiálně skeptický k tomu, aby se v nových krajích zřizovaly
krajské soudy - a to je princip kvality služby, kterou ta či ona instituce veřejné moci, tedy i soud má občanům
poskytovat.
Zkrátka a dobře, soudní rozhodování, zvláště soudní rozhodování u odvolacích soudů - a těmi jsou krajské
soudy - nese mimořádnou známku odbornosti a nese mimořádné nároky na takovou instituci. To není vydávání
osvědčení, to není prodej kolků, to je zkrátka mimořádně sofistikovaná činnost, kde je třeba vnímat i to, jak velké
území ten který krajský soud má. A je třeba občanům korektně říci, že budeme-li mít více krajských soudů do
budoucna, tedy třeba i 14, tak tyto krajské soudy budou mít menší obvody, budou to tedy malé krajské soudy a
logicky budou méně specializované. ***
(17.40 hodin)
(pokračuje Pospíšil)
Je možné mít v malém kraji specializované odvolací soudy? Tak pokud ti soudci budou pracovat na poloviční
úvazek, pak třeba ano. Ale pouze říkám, že z výpočtů Ministerstva spravedlnosti se jasně ukazuje, že u kraje,
který má tři okresy, těžko lze docílit například plnohodnotného správního soudnictví u krajského soudu. To je
zkrátka fakt a ať ho někdy vyvrátí, že to není pravda. Já moc prosím, při těch regionálních bojích o
plnohodnotné kraje, uvažujme trochu racionálně a řekněme si, zda jsme schopni zajistit 14 plnohodnotných
soudů s plnohodnotnou agendou, s plnohodnotnou specializací. A já říkám, že tato země je bohužel příliš malá
na to, aby zde byl tak velký počet odvolacích soudů. Obecně platí teze všude ve světě, čím je méně odvolacích
soudů, jinými slovy čím mají větší území, čím jsou ty soudy větší, tím je tam možné mít větší specializaci, tím je
tam možné mít více soudců na určitou agendu a tím ty soudy soudí kvalitněji. To je obecný trend, který - kamkoli
se do světa podíváte - zkrátka platí.
Většina zemí dnes se snaží justiční soustavy restrukturalizovat a naopak snižovat počet soudních institucí. To je
myslím dobré si uvědomit a na to poukázat.
Třetí argument, který je také důležitý, byť z hlediska občana možná až sekundárně, primárně občana zajímá
kvalita služeb, které mu stát, státní orgán poskytuje. A to jsou náklady.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, to, aby v České republice bylo 14 krajských soudů dlouhodobě v nějakém
časovém rozestupu, tak pro stát bude znamenat několik miliard ze státního rozpočtu na dotvoření této krajské
soustavy. Zcela pomíjím fakt, který zde zmiňoval pan zpravodaj, náklady na provoz nových justičních budov,
nových řekněme míst spojených s justiční stráží, s administrativou atd. Nežijme v iluzi, že počet zaměstnanců
justice bude stejný u osmi krajských soudů, jako u 14 krajských soudů. To zkrátka není pravda. Budou to nové
náklady, které občan bude muset zaplatit. A to samozřejmě budou náklady na tu prvotní investici v řádech
miliard a pak provozy ročně v řádech stovek milionů Kč.
Jinými slovy, dámy a pánové, já u tohoto návrhu varuji, abychom nesystémovým zřízením jednoho krajského
soudu nespustili lavinu, která může následovat. To znamená tlaky jednotlivých krajských reprezentací ze
zbylých šesti krajů, kde nejsou krajské soudy, na zřízení takovýchto krajských soudů. Pro mě je nejklíčovější
argument, a to tady korektně říkám, že 14členná krajská justiční soustava objektivně bude poskytovat horší
služby občanům, než soustava 8členná. Už jenom tím, že bude více rozbitá, roztříštěná judikatura těchto soudů
a na její sjednocování bude muset Nejvyšší soud vynaložit více úsilí a více práce než dosud.
Tedy ptám se, zda pro blaho občana je to, že zřídíme nové krajské soudy něčím novým a zda to blaho občana
posílí. Zda pro občana samotného není lepší, když ke krajskému soudu, kam v životě přijde třeba jednou za
život, radši nedojede několik desítek kilometrů a krajský soud mu poskytne kvalitní službu, než aby to měl o 30
km blíže, o 50 km blíže, ale ty služby byly řekněme méně kvalitní.
Prosím vás, dámy a pánové, abyste i tyto argumenty při vašem rozhodování vzali v potaz a abyste to nevnímali
pouze z pohledu regionálního lobismu a přání některých regionálních politiků, že každý kraj musí být
plnohodnotný a že každý kraj vedle samosprávy musí mít i moc soudní. Zkrátka moc soudní nesouvisí s
krajskou samosprávou. Je to výkon státní moci, je to třetí pilíř státní moci a zde bychom měli přistupovat ke
vzniku nových soudů na základě jiných kritérií, než na základě kterých se zřizovaly kraje, kde zkrátka je logické,
že samospráva, čím blíže je občanovi, je kvalitnější. Ale to neplatí pro moc soudní. Děkuji vám.
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Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď mám další přihlášené. Já jsem viděl pana - já nevím, myslím, že
pan poslanec Skokan byl první, nebylo to jasné, ale může pan poslanec Chvojka. Prosím. Pak pan poslanec
Skokan a Křeček.
Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
dovolte mi, abych se i já vyjádřil k navrhovanému zákonu, jehož účelem je transformace liberecké pobočky
Krajského soudu v Ústí nad Labem na samostatný Krajský soud v Liberci.
Na začátek bych rád zrekapituloval vývoj organizace krajských soudů v České republice. Krajské soudy byly
dlouho organizovány na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, který stanovil sedm krajů a
Prahu jako samostatnou územní jednotku. Tím bylo vytvořeno osm krajských soudů. V roce 1997 byl přijat nový
ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, který z dosavadních sedmi
krajů vytvořil 13 krajů a Prahu. Tento zákon vstoupil v platnost v roce 2000, ale krajských soudů zůstalo i nadále
pouze osm.
V roce 2002 byl přijat zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, který vstoupil v účinnost téhož roku, a vytvořil
pobočky krajských soudů v nových šesti krajských městech. Jmenovitě v Karlových Varech vznikla pobočka
Krajského soudu v Plzni, v Liberci vznikla pobočka Krajského soudu5 v Ústí nad Labem, v Pardubicích vznikla
pobočka Krajského soudu v Hradci Králové, v Jihlavě pobočka Krajského soudu v Brně, v Olomouci pobočka
Krajského soudu v Ostravě a ve Zlíně pobočka Krajského soudu v Brně.
Mám za to, že v roce 2002 bylo nanejvýš rozumné, že byly zřízeny pouze pobočky již zaběhlých krajských
soudů. Postupně tyto pobočky získávaly zkušenosti s agendou svého kraje, rozrostly se a některé mají již
vlastní, nikoli pronajaté prostory, jako je tomu právě v Liberci.
Mám za to, že dnes po téměř 10 letech je od vlády nesmyslné odmítat návrh jako nekoncepční, protože
nezahrnuje zřízení krajských soudů v ostatních pěti městech. Liberecký kraj je na tuto změnu připraven jak z
hlediska prostor, tak i z dostatečného počtu soudců i financí. Naopak současné vytvoření šesti krajských soudů
je nevýhodné, a to (ne?)jenom finančně, neboť situace na jednotlivých pobočkách se může výrazně lišit, a také
se velmi výrazně liší.
Já bych byl na druhou stranu ale velmi potěšen, kdyby vláda České republiky začala tuto problematiku s
ohledem na zbylé pobočky krajských soudů konstruktivně řešit.
Já jsem poslanec zvolený za Pardubický kraj, a jak jsem už zmínil, v Pardubicích je pobočka Krajského soudu v
Hradci Králové. Ta zahájila svoji činnost dne 1. 1. 2003, kdy v důvodové zprávě k zákonu se uvádí, že zřízení
pobočky Krajského soudu v Pardubicích odpovídá potřebě zajištění řádného výkonu soudní moci v nově
vytvořeném Pardubickém kraji. Vznik poboček krajských soudů v nových krajích byl všeobecně vnímám jako
první krok ke vzniku samosprávných krajských soudů v těchto krajích. Ostatně v tomto duchu hovořil i tehdejší
ministr spravedlnosti dr. Pavel Rychetský při slavnostním otevření pobočky v Pardubicích dne 31. ledna 2003.
Z tohoto důvodu vedení Krajského soudu v Hradci Králové postupně budovalo a rozšiřovalo pobočku v
Pardubicích tak, aby byla schopna vyřizovat veškerou agendu krajského soudu na území Pardubického kraje.
To se také zdařilo a k dnešnímu dni tato pobočka vyřizuje prakticky veškerou prvoinstanční (a?) odvolací
agendu patřící do působnosti krajského soudu v rámci celého Pardubického kraje, tedy okresů Chrudim, Ústí
nad Orlicí, Svitavy a Pardubice s výjimkou dvou agend, za prvé prvostupňové agendy trestní a odvolací
občanskoprávní agendy z obvodu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Tyto výjimky jsou však dány jednak
personální problematikou, jednak prostorovým omezením pracoviště pobočky a jsou dle mého řešitelné
okamžitě v případě vzniku samostatného Krajského soudu v Pardubicích.
V současné době působí na pobočce v Pardubicích 27 soudců, 44 administrativních pracovníků, 8 pracovníků
správy soudu a 6 členů justiční stráže, celkem tedy 85 osob. V případě vzniku samostatného Krajského soudu v
Pardubicích by bylo nutno zřídit minimálně jedno funkční místo předsedy soudu a minimálně dvě funkční místa
místopředsedů. Ale tato místa by byla obsazena ze stávajících soudců pobočky a nedošlo by tedy k navýšení
počtu osob. Přičemž platové navýšení v souvislosti s obsazením těchto funkcí je v celkovém objemu mzdových
prostředků dle mého názoru zanedbatelné.
Pokud jde o správu soudu, tak v současné době působí na pobočce na tomto úseku celkem osm zaměstnanců
a předpokládám, že v případě vzniku samostatného krajského soudu by se tento počet musel navýšit o cca
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dalších 10 - 15 osob, dosud některé činnosti zajišťuje správa soudu v Hradci Králové, což by bylo řešeno
částečně přechodem stávajících zaměstnanců Hradce Králové a částečně přijetím nových zaměstnanců. ***
(17.50 hodin)
(pokračuje Chvojka)
Navýšení je tedy dle mého názoru opět minimální. Z uvedeného vyplývá, že z pohledu vyřizování soudních
agend je například v Pardubicích, ale i jak zaznělo od navrhovatele, nebo od zástupce navrhovatele v Liberci,
prakticky plnohodnotným krajským soudem a myslím si, že případná změna na samostatné krajské soudy v
obou těchto dvou krajských městech je otázkou pouze formální.
Dle mého jde o změnu pouze jednoduchou, o změnu názvu. A pokud ještě můžu mluvit o Pardubicích, tak jedna
z posledních zábran, které dle mého bránily ve vzniku samostatného Krajského soudu v Pardubicích, kdy tam
nebyly vyjasněny prostory, tak to můžeme už také považovat za vyřešené, protože 2. listopadu vláda rozhodla o
výměně některých budov tak, aby provoz Krajského soudu v Pardubicích byl dostatečně zajištěn.
Chtěl jsem ukázat, že situace na šesti jednotlivých pobočkách se může pobočka od pobočky lišit. V Liberci a v
Pardubicích jsou dle mého připraveni, v některých jiných pobočkách nejsou, a nesdílím tedy názor, že je
nevýhodné učinit ze šesti poboček buďto vůbec samostatné krajské soudy a nebo najednou. Je podle mě
rozumnější, aby se stávající pobočky krajských soudů transformovaly na samostatné krajské soudy postupně, a
to podle stupně připravenosti. Například dle mého je již připravený Liberec, Pardubice, ale i Olomouc a myslím
si, že takovýto postup by nejen vyloučil negativní dopad na vyřizování agend, ale byl by i méně finančně
náročný, neboť by byl rozvržen na delší časové období. (V sále je hluk.)
Myslím si tedy ještě jednou, že jak pobočka v Liberci, tak v Pardubicích je připravena na transformaci na
samostatný krajský soud. Soudy fungují podle mého perfektně a myslím si, že se zaměstnanci těchto soudů,
hlavně soudci, mohou cítit trošku uraženě, když tady pan ministr předestřel, že v rámci odvolacího řízení nejde o
vydávání osvědčení, nebo o prodej kolků, protože ani na jednom z těchto dvou soudů soudci odvolacího stupně
nic takového nečiní, takže já bych byl rád, aby tento návrh Libereckého kraje postoupil do dalšího čtení a
abychom se o tom mohli bavit v rámci ústavněprávního výboru. Děkuji.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další přihlášený je pan poslanec Skokan a pak pan poslanec Křeček.
Poprosím nejdřív pana poslance Skokana.
Poslanec Petr Skokan: Dobrý podvečer, pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, mám trochu
výhodu, že předřečník už tady vlastně všechny argumenty, které podporují vznik Krajského soudu v Libereckém
kraji, řekl. Přesto si neodpustím, abych některé z nich nezopakoval a velmi mne mrzí, že zde není přítomen pan
ministr, který opustil při projednávání tohoto návrhu zákona jednací místnost potom, co podle mě pouze z
neznalosti místních poměrů tady od tohoto pultíku zkritizoval vlastně to, co už bylo vytvořeno v roce 2002 a co
od roku 2002 funguje.
Takže ještě jednou pro ty, kteří samozřejmě neznají situaci ať už v Pardubickém nebo Libereckém kraji,
pobočka Krajského soudu v Libereckém kraji byla zřízena zákonem v roce 2002, a tedy už devět let funguje. A
má zkušenosti a nevydává jenom kolky. Dělá plnohodnotně svoji činnost a mrzí mě, že o této činnosti je jak pan
zpravodaj, tak pan ministr tak málo informovaný a já je tímto zvu k návštěvě pobočky Krajského soudu v Ústí
nad Labem v Libereckém kraji, abychom se mohli společně podívat a na místě přesvědčit, že pobočka
Krajského soudu v Ústí nad Labem v Libereckém kraji je v podstatě plnohodnotným krajským soudem se vším
všudy. Jak už tady bylo řečeno, nevznikne žádné další pracovní místo a nevytváří to žádný další tlak na
rozpočet.
A jestliže jednou někdo řekl, že tento stát má mít 14 krajů, jestliže někdo řekl, že tento stát má mít tyto obce, tak
buďto ty kraje zrušme, nebo zrušme obce, protože já už léta poslouchám diskusi, která mě nebaví, jestli obce
této velikosti mají existovat, nebo ne, tak ať jednou někdo otevřeně řekne, že nemají existovat, ať jednou někdo
otevřeně řekne, že nemají existovat takto malé kraje, ale pokud jsme je zřídili a kraje existují a my chceme od
našich občanů, firem a dalších institucí, aby dodržovali platné zákony a předpisy této země, prosím vás,
chovejme se také tak. Nemohu se ztotožnit s prohlášením, že by bylo nesystémové zřídit krajský soud v
Pardubickém, Libereckém nebo některém z dalších krajů.
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Já považuji za dlouholetně nesystémový a neřešený stav, kdy tyto krajské instituce ve vzniklých krajích
neexistují a bohužel například v případě Libereckého kraje jsme na tom ještě o to hůř, že některé věci spadají
pod Krajský soud v Ústí nad Labem, ale některé taky pod Krajský soud v Hradci Králové. Mě by zajímalo, jak by
se líbilo například v Plzeňském kraji, odkud je třeba pan ministr, když by se některé věci týkající se krajských
soudů řešily například v Českých Budějovicích a jiné například v Ústí nad Labem. To by asi občané a instituce v
Plzeňském kraji panu ministrovi nepoděkovali.
A v takovém problému a právě v takovém stavu jsme v Libereckém kraji. Milé kolegyně, vážení kolegové, já vás
nechci zdržovat, ale chci vás moc poprosit, nebude to stát žádné peníze, jedná se pouze o výměnu cedule na
budově, kde je dneska napsáno pobočka krajského soudu, tak by tam prostě bylo napsáno jenom krajský soud.
Nepřibudou žádná pracovní místa, nebude to nijak zatěžovat rozpočet. A pokud se jedná o to, jestli se jedná o
blaho občanů Libereckého kraje, ano jedná. Není to přání několika regionálních politiků. Usnesení opakovaně
přijalo Zastupitelstvo Libereckého kraje a přijalo ho, ať bylo vedeno tou, či onou stranou už v minulých volbách, i
tady po těchto volbách, takže se nemusíme obávat, že se tam nějaký místní regionální politik zbláznil a chce si
tam vybudovat pomníček. Budova krajského soudu tam už stojí, od roku 2002 je v provozu a její náklady jsou
zahrnuty naprosto normálně v rozpočtu České republiky.
Takže ještě jednou vás moc prosím. Propusťme tento návrh zákona do druhého čtení, ať se konečně o tom
může zavést seriózní debata, ať si konečně můžeme vysvětlit všechny argumenty pro a proti, ať je to ve druhém
čtení přikázáno výborům a my se tady potom bavíme nad nějakou seriózní materií a s odborníky a ne, abychom
se tady jenom takto domnívali, že něco je, nebo něco není správně v Libereckém kraji. Já vám děkuji za
pozornost a očekávám, že podpoříte tento názor při svém hlasování. Děkuji.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já bych požádal pana poslance Stanislava Křečka. (V sále je velký
hluk a neklid.) Prosím o klid!
Poslanec Stanislav Křeček: Dobrý podvečer, dámy a pánové, když jsem poslouchal pana zpravodaje a pana
ministra, tak jsem nabyl dojmu, respektive, kdo neví, o co jde, by mohl nabýt dojmu, že zřizujeme první krajský
soud v krajském městě. Copak tohle, co tady zřizujeme, děláme poprvé? Samozřejmě, že jsme nikdy neměli
připustit, aby justice a policie a další byly ztotožněny s kraji, se správními orgány. Samozřejmě, že to mělo být
jako za první republiky, kdy bylo pět krajských justičních soudů a nemělo to nic společného. Ale jestliže jsme to
už jednou zavedli a jestliže v osmi krajích to máme, tak se bavme seriózně o tom, jestli v dalších jsou pro to
podmínky a ne, jestli je krajská soustav soudu vhodná. Samozřejmě, že vhodná není, obecně řečeno, ale už
jsme ji zavedli. Už jsme v tom rozjetý a už jsme to osmkrát udělali.
A jakou máme tedy soudní soustavu? Tak máme krajské soudy, pak máme nějaké pobočky krajských soudů, v
některých už ano, v některých ne. Jaká je jednota? Jaký je rozdíl, jestliže na budově, jezdím po krajských
soudech, ale už jsem snad pět, šest let nebyl v Ústí nad Labem. ***
(18.00 hodin)
(pokračuje Křeček)
Všecko se soustředí na Liberec! Copak ta liberecká pobočka nemá svoji judikaturu? Nemá už vytvořenou svoji
judikaturu, svůj kádr soudců, kteří rozhodují stejně kvalitně jako v tom Ústí? Podívejte se na přehled judikatury copak to je nějaká horší judikatura v Ústí? Čili, dámy a pánové, to co tady říká pan zpravodaj a pan ministr, to
by platilo tehdy, kdybychom nezřizovali v jednotlivých krajích. Kdybychom s tím začínali. A jelikož jsme s tím
začali, tak se bavme o tom, jestli právě v Liberci je vhodná situace pro to, aby tam krajský soud byl. A jestli
někde vhodná situace, prosím vás, je, tak je to právě v Liberci. Budova je tam udělaná, je tam dlouhodobá
konstantní judikatura, velice kvalitní, soud tam pracuje velmi kvalitně a není žádný důvod, aby tady krajský soud
nebyl.
Netvařme se, že zřizujeme první krajský soud, jak se nám snažil pan zpravodaj a pan ministr říci, ale bavme se
o tom, jestli v tomto konkrétním případě je to vhodné! Rozhodně to vhodné je a neměli bychom soudní soustavu
takto tříštit na kraje, na pobočky, aniž by k tomu byl nějaký rozumný důvod. A v případě Liberce pro to žádný
důvod není.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď se dívám, že není nikdo ... ano, prosím paní poslankyně.
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Poslankyně Marie Nedvědová: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, kolegyně, já se přiznám, že
argumentům pana ministra Pospíšila moc dobře nerozumím. Pokud on tady argumentuje tím, že je tady
roztříštěnost soudů, že když vznikne další soud, bude zde další judikatura, já si myslím, že takhle to opravdu
není. Ani to, že on argumentuje tím, že ke krajským soudům chodí málo občanů, že tam jde jednou za život. Já
si myslím, že tyto argumenty jsou naprosto neopodstatněné.
Pokud se týče krajského soudu v Liberci, tak občané z Libereckého kraje v podstatě jezdí ke krajskému soudu
do Liberce. A občané Semilska z Libereckého kraje jezdí ke krajskému soudu do Hradce Králové. To je v
podstatě schizofrenní stav, který zapříčiňuje i to, že Liberecký kraj v podstatě nemá žádnou ucelenou soudní
statistiku a nemůže pak reagovat na vývoj této statistiky.
Krajský soud v Liberci má veškeré Senáty, které zpracovávají všechny agendy. Má tam obchodní soud, má tam
i správní soud. Čili argument, že by se musely zřizovat specializované senáty, tady rozhodně neobstojí. Ani
argument, že by byla roztříštěna judikatura, že by byla další rozhodnutí, která by bylo nutno korigovat s
rozhodnutími dalších krajských soudů, rovněž neobstojí, neboť tato rozhodnutí jsou už dneska těmito soudy
vydávána. Čili v tomto směru zřízení krajského soudu v Liberci opravdu nezmění na situaci vůbec nic. Judikáty
už jsou vydávány, náklady na provoz budovy už jsou i byly v roce minulém, takže ani v tomto směru argumenty
pana ministra rozhodně nemohu podpořit.
Navrhuji proto skutečně, aby byl podpořen návrh Libereckého kraje na zřízení samostatného krajského soudu v
Liberci.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď se hlásil zpravodaj. Ale fakticky, omlouvám se, takže pane ministře,
prosím s faktickou.
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně. Já mám pouze faktickou ke své předřečnici, která mě
bohužel neposlouchala. Všechny argumenty, které jsem uváděl, jsem uváděl na situaci, kdyby v Čechách
vzniklo 14 krajských soudů jako máme 14 samosprávních krajů. Takže, prosím, nezneužívejme a neotáčejme
argumentaci ve vztahu k jednomu soudu, který v podobě fakticky plnohodnotné pobočky jako instituce vůbec
existuje. Děkuji.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan poslanec Chvojka.
Poslanec Jan Chvojka: Ještě jsem zapomněl na jednu věc, reagovat na pana ministra. On ve své první řeči
uvedl, že 30, 40 kilometrů sem, 30, 40 kilometrů tam. On takový člověk z vesnice někde v Libereckém kraji nebo
u nás v Pardubicích - pro něj je to rozdíl, jestli pojede k soudu do Ústí nad Labem nebo do Liberce. Stejně tak,
jestli pojede ke krajskému soudu do Pardubic nebo do Hradce Králové. Pro toho člověka to může být půl dne.
Pro některého člověka to může být třeba celý den. Takže 40, 50 kilometrů sem, tam, to může být pro někoho
docela velká vzdálenost. Děkuji.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, a teď se hlásí zpravodaj o slovo, pan poslanec Staněk. Prosím,
máte slovo.
Poslanec Pavel Staněk: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já se hlásím k rozpravě, to, co jsem tady
zaznamenal, samozřejmě jsou argumenty, které, kdybych si představil, že chci být populární regionální politik,
tak je tady také přednesu, také je tu předložím a určitě tím získám velký ohlas nejen v Libereckém kraji, ale
samozřejmě i ve svém mateřském Královéhradeckém kraji, resp. jehož obvodu královéhradeckého krajského
soudu byla zřízena v roce 2003, tak jak tady uváděl pan kolega Chvojka, pobočka v Pardubicích.
Přesto jsem nezaznamenal opodstatněné důvody pro zřízení, teď náhlé probuzení a procitnutí pobočky
Krajského soudu v Liberci. Je tady pravda, že ta pobočka tady existuje dlouho - promiňte, samostatného soudu pobočka tady funguje dlouho, funguje možná bezvadně, asi k tomu není co dodávat, ale v tuhle chvíli je pořád
potřeba zmiňovat, že z pobočky uděláme samostatný krajský soud. Ten návrh tam, jak jsem říkal už vlastně v
úvodu, se třeba s těmi argumenty, pokud jde o nákladovost takového zřízení, moc dobře nevypořádává. Na
jednu stranu tvrdí, když se podíváte do toho návrhu pořádně, že vlastně žádné náklady nezaznamenáme na
zřízení samostatného plnohodnotného soudu. A hned o odstavec níže se dozvíme, že s tím, že vznikne
samostatný krajský soud, musí vzniknout samostatné krajské státní zastupitelství. A říká se tam přímo v tom
návrhu, že to znamená jen minimální náklady, jenom mírné doplnění personálu, jenom mírné další navýšení
finančních prostředků.
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Jak mírné? Jak mírné jsou ty další náklady? Jak málo se přidá personálu nebo jak hodně se přidá personálu?
To ten návrh neřeší. Proto já říkám, že opravdu ho považuji za nekoncepční a v tuto chvíli opravdu zralý na
zamítnutí. I když si umím představit tak, jak jsem tady uvedl, že skutečně regionální zájmy mohou převažovat u
každého z nás a určitě by se ta sláva snesla i na mě, kdybych řekl: Ano, zřiďme teď samostatnou pobočku nebo
samostatný krajský soud z pobočky třeba v Pardubicích.
Čili za mě - znovu opakuji - v rozpravě navrhuji návrh zamítnout. Děkuji.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď se hlásí pan poslanec Chvojka ještě jednou.
Poslanec Jan Chvojka: Já odpovím panu zpravodaji Staňovi jenom krátce příkladem o těch nákladech. Pan
ministr říkal, že náklady na zřízení krajského soudu kterékoli pobočky na standardní krajský soud by třeba
znamenalo nové náklady na justiční stráž. Ona v těch pobočkách justiční stráž není zatím? Nebo by tam bylo
víc justičních strážců? A takhle to je se vším! Prostě, pobočky, o kterých se tady bavíme, Pardubice, Liberec,
plnohodnotně fungují a není žádný důvod z těch poboček neudělat jednotlivé samostatné krajské soudy.
Protože ty náklady by tam byly opravdu minimální, já jsem je vysvětlil na tom příkladu.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Marie Nedvědová, prosím, máte slovo.
Poslankyně Marie Nedvědová: Chtěla bych jenom faktickou. Prosím vás, tady nebudou ani žádné náklady na
zřízení krajského státního zastupitelství, protože stejně jako funguje krajský soud tak v Liberci funguje už i
krajské státní zastupitelství, které rovněž má samostatnou pobočku, samostatné vedení.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď pan ministr. Prosím, ano.
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně. Tady se úmyslně zaměňují dvě věci. Za prvé zřízení jedné
instituce, Krajského soudu v Liberci, a dotvoření 14 krajských soudů v celé České republice. Já jsem celou dobu
zde argumentoval z pozice ministra spravedlnosti, co by pro Českou republiku znamenalo, kdybychom zřídili v
České republice šest nových krajských soudů, to znamená 14 krajských soudů vcelku s těmi osmi existujícími. A
kdyby krajské soudy měly stejné územní obvody jako dnes mají tzv. samosprávné kraje.
A řekl jsem tady mimo jiné - a je dobré to občanům říci, že pro občany by to znamenalo čtyři až pět miliard korun
na výdajích na budovy, na materiální zázemí, na dotvoření této soustavy. Jsou totiž kraje - a tím reaguji na
příznivce libereckého soudu - kde je jiná situace než v Liberci. Jsou totiž kraje, kde vůbec žádná budova není a
ta by se musela úplně nově postavit. Prosím ty poslance, kteří tady pokyny rozporují moje údaje, které
Ministerstvo spravedlnosti spočítalo, a já vám je mohu, vážení kolegové poskytnout, to jsou oficiální čísla
Ministerstva spravedlnosti, investičního odboru, to jsem si já nevymyslel. Tak já vám přesně mohu říci, kde by ty
investice byly realizovány. Například mimo jiné nová justiční budova v Karlových Varech, kde žádný dům nestojí
a právě jsem o tom vedl debatu na Okresním soudu v Karlových Varech. ***
(18.10 hodin)
(pokračuje Pospíšil)
Jenom tam by to stálo několik set milionů korun, zřízení nového justičního paláce. Je otázka, jestli by to pro
občany Karlovarského kraje opravdu přineslo kvalitnější justiční služby, když se bohužel, a mám rád
Karlovarský kraj, jedná o tak malý kraj, že právě by tato specializace na krajském soudě fakticky nemohla
fungovat. Byl by to soud s několika soudci.
Ale já zde chci opravdu říci, že je pravdou to, co tu říkají někteří účastníci debaty, že zřízení samostatného
soudu v Liberci velké náklady mít nebude. Nicméně já konstatuji, že to je krok nesystémový, protože zákonem
bychom neměli zřizovat jednu instituci, a konstatoval jsem tady, že to bude otevření laviny, kdy ostatní zbylé
kraje, kde není krajský soud, to znamená zbylých pět krajů, výrazně zvýší požadavky vůči státu a vládě na to,
aby se i v těchto dalších krajích soudy zřídily. Tedy jinými slovy, bude to precedent. Klidně to, dámy a pánové,
zřiďte, jste zákonodárný sbor, vrcholný orán v této zemi, který rozhodne, nicméně já jsem povinen vás varovat a
upozornit na to, že po Libereckém kraji přijdou jiné kraje, ostatně debata tady to ukazuje, viz zástupci
Pardubického kraje. A tady konstatuji, že v Pardubicích je situace úplně jiná. V Pardubicích například žádnou
budovu nemáme. Platíme obrovský nájem, nájemní smlouva končí příští rok a my jsme v těžké situaci, kam
umístit pobočku v Pardubickém kraji, abychom tam zachovali služby, které tam jsou, a tato pobočka není zcela
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plnohodnotná. Nakonec jsme získali směnou s městem Pardubicemi a s Pardubickým krajem budovu myslím
bývalé Střední školy chemicko-technologické, kam budeme muset dát nemalé investice, abychom ji pro
pobočku zrekonstruovali. Když tam budeme mít celohodnotnou justiční instituci, náklady, prosím, vás, budou
mnohem vyšší!
Já opravdu nabízím poslancům, kteří jsou pro zřízení 14 krajských soudů v nějakém krátkém časovém
horizontu, materiály, které ukazují počty čtyři až pět miliard do investic, nabízím materiály, které ukáží nárůst
pracovních míst, protože je pravda, že dneska máme už zaměstnance justiční stráže v Liberci, ale méně jich
máme v Pardubicích, protože tam není síť zcela rozvinuta, a v Karlových Varech pro krajský soud nemáme
žádné! To znamená, zřídíme-li krajský soud i v Karlových Varech, tak zkrátka nová pracovní místa budeme
muset zřídit a bude to zátěž pro rozpočet Ministerstva spravedlnosti. Já neříkám ne! Vy rozhodujete, vy jste
zákonodárný sbor. Pouze si myslím, že pro fungování české justice je možné 4-5 mld. využít efektivněji,
například přijmout více vyšších soudních úředníků. Tím zkrátíme délku soudního řízení! Já neříkám, že 30 až 40
kilometrů pro někoho je málo, já to nebagatelizuji, ale, vážený pane poslanče, prostřednictvím pana
předsedajícího, mně chodí stížnosti od českých občanů. Čeští občané si stěžují na délku a kvalitu soudního
řízení. Ne na to, že musí jezdit k soudu 50 nebo 100 kilometrů. Takovou stížnost jsem za pět let nedostal. Já to
nechci bagatelizovat. Určitě je to pro někoho také problém, ale primární problémy české justice jsou někde
jinde, než to, jestli máme 8, nebo 14 krajských soudů. Problémy jsou v oblasti rychlosti soudního řízení, v oblasti
kvality rozsudků a zkrátka a dobře, rozporujte tady, prosím, vážení kolegové, že máme-li judikatury na osmi
soudech a případně v Liberci, kde je dneska téměř plnohodnotná pobočka, tak že situace bude stejná, když
budeme mít 14 krajských soudů, když objektivně vzniknou nové pobočky. Judikatura bude zkrátka více
roztříštěná! Uznávám, že to je překonatelné sjednocovací praxí Nejvyššího soudu, ale je třeba to korektně tady
říci. Jinými slovy, dámy a pánové, vážení kolegové, máte-li 3-4 mld., které můžete určit justici, já vás jako
zodpovědný ministr prosím, určete je jiným směrem pro justici, dejte je na vyšší soudní úředníky, dejte je do
moderních technologií, dejte je do něčeho jiného než do budování nových justičních paláců v krajských
městech, kde dosud justiční paláce nejsou! Já se omlouvám, že to říkám takto lapidárně, ale bohužel takto to je.
Chápu zákonodárce z krajů, kde soudy nejsou, že tu vystupují, ale moc vás prosím v rámci obhajoby
regionálních zájmů, které nechci snižovat a bagatelizovat, vnímejme centrální zájem občana, a ten je na
kvalitním a rychlém soudním rozhodování. A to opravdu není o počtu krajských soudů a zvýšení počtu jde spíše
opačným směrem! Tolik na vysvětlenou. Moc vás prosím, není to proti krajům, kde nejsou krajské soudy, jen
vás prosím, vnímejte, že zájmy justice, resp. zájmy občanů ve vztahu k justici lze řešit jinak než přes nové
krajské soudy. Děkuji. (Potlesk zprava.)
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A nyní bych prosil pana... Ona se přihlásila paní poslankyně
Pecková - ne. Pan poslanec Křeček.
Poslanec Stanislav Křeček: Pan ministr nás obvinil, že zaměňujeme věci, ale sám tak učinil! Copak my máme
na stole návrh zákona, který by zřizoval ve všech krajích krajské soudy? A museli bychom k tomu hledat pět
miliard? Takový návrh tady přece není! Máme tady snad návrh na zřízení krajského soudu v Karlových Varech,
kde nemáme žádnou budovu? Takový návrh tady přece není! Proč o tom mluvíme? Z jakého důvodu o tom
mluvíme? A že to podnítí snahu v krajských městech - vždyť už jsme jich zřídili osm, proboha! Už jsme jich osm
zřídili, tak přece nezačínejme, že to rozpoutá nějakou vlnu zřizování krajských soudů. Ta už je přece
nastartována! Už jsme to osmkrát udělali! Takže se bavme jenom o tom, jestli v Liberci je to vhodné. A sám pan
ministr konstatoval, že to prostě vhodné je! (Min. Pospíšil: možné!) Že to je už krajský soud. Je to vhodné co do
budovy, nákladů, všeho, už to dávno tam funguje, a proč to tedy jenom nepřejmenovat? To přece není další
krok. A pokud jde o tu soustavu, no, jakou máme, prosím vás, soustavu, když máme okresní soudy, krajské
soudy, kromě toho máme pobočky krajských soudů, pak Nejvyšší soud, tak zřídíme pobočku Nejvyššího soudu
pro Čechy, aby všichni nemuseli jezdit do Brna? Kde to jsme, prosím vás? Že jsme neměli začít v krajích dělat
soudy, to je jiná věc. Ale když jsme to udělali, tak to nemůžeme prostě odepřít takhle. Děkuji.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. A prosím pana poslance Chvojku. Pardon, nejdřív byl tady pan
poslanec Kubata, pak až pan poslanec Chvojka. Prosím, máte slovo nyní.
Poslanec Jan Kubata: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi jenom krátkou poznámku. Já
poslouchám diskusi a plně rozumím mým předřečníkům - panu bývalému hejtmanovi Skokanovi i panu kolegovi
ze sociální demokracie, a jako rodák z Karlových Varů zcela jistě bych rozuměl i zřízení krajského soudu v
Karlových varech, nicméně prostřednictvím pana předsedajícího, pane bývalý hejtmane, v Liberci myslím za
vašeho působení bylo zřízeno krajské ředitelství Policie ČR. Pokud jste ochoten sem přijít a prohlásit, že toto
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zřízení krajského ředitelství Policie ČR nestálo ani korunu, protože policie už tam byla, tak se vám hluboce
musím omluvit, ale prohlaste to veřejně! Děkuji.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pan poslanec Skokan se hlásí a bude reagovat zřejmě. Pak pan
poslanec Chvojka.
Poslanec Petr Skokan: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo a děkuji panu kolegovi, exprimátorovi Ústí
nad Labem za hozenou rukavici. Já ji chytám ve vzduchu a říkám, je to naprosto diametrálně jiná záležitost,
protože krajská policie v Libereckém kraji neexistovala. Naopak, znovu opakuji, v Libereckém kraji osm let
existuje aktivně a řeší soudní spory a nevydává jenom kolky pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem.
Budova tam stojí, ti lidé tam osm let pracují, kdežto na rozdíl od krajského ředitelství Policie, které se zřizovalo
naprosto nové, v Liberci bylo jenom okresní ředitelství policie, stejně tak jako v dalších okresech ještě před
zrušením jejich okresní struktury, tak tento příklad bohužel nesnese srovnání, ale když už se i policie zmátořila
na to, aby v jednom z krajů zřídila své krajské ředitelství, tak si myslím, že Ministerstvo vnitra by v tomto nemělo
otálet. A je mylná představa, jestli si tady někdo myslí, že další kraje nás o to nebudou žádat. ***
(18.20 hodin)
(pokračuje Skokan)
Jestli si myslíte, že teď nepropustíte návrh zákona o vzniku Krajského soudu v Libereckém kraji do druhého
čtení a že tím zabráníte tomu, aby další kraje, které svým zřízením se domáhají svého místa na slunci a
kterému jasně prostě z ústavy této republiky náleží, tak jste na velkém omylu. Tímto tomu nezabráníte. V těch
krajích prostě na to budou mít nějaký názor. Třeba v Karlovarském kraji budou uznalí a řeknou "Jsme tak malí a
jsme tak málo připravení, že to nemá smysl tady zřizovat." a nepřijdou s tím, nebo ty náklady by nebyly
adekvátní. Anebo přijdou a řeknou "Ano, my to cítíme za potřebné.".
Stejně tak to prostě cítí občané a instituce v Libereckém kraji. A já znovu říkám, buďto tyto kraje zrušme,
udělejme osm krajů, ten názor tady taky je, řekněme si otevřeně, anebo dodržujme státoprávní uspořádání této
republiky tak, jak bylo už před mnoha a mnoha lety řečeno. A já když vidím pobavené úsměvy na tvářích mých
ústeckých kolegů nebo jiných kolegů, kteří mají ty krajské soudy a krajské instituce, já bych chtěl vidět jejich
úsměvy, například i pana ministra, kdyby se rozhodlo, že záležitosti krajských soudů se nebudou řešit v
Plzeňském kraji, ale že občané a instituce a firmy Plzeňského kraje budou jezdit tu do Budějovic, tu do Prahy a
tu do Ústí nad Labem. Já bych tam viděl velkou úsporu naopak oproti tomu, že někdo demagogicky říká, že toto
je navýšení. Toto navýšení není. Ale pokud se zruší například Krajský soud v Plzni nebo v Ústí, tak to bude
úspora.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Chvojka je další přihlášený. - Vy jste chtěl ještě reagovat
rovnou? Tak může pan poslanec Kubata reagovat na to.
Poslanec Jan Kubata: Technická. Vážený pane předsedající, předpokládal jsem, že pan kolega Skokan má taky
technickou a zapomněl se prostě čtvrt hodiny, prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče. Já si
myslím, že to bylo dost zbytečné.
Musím konstatovat, že je plně srovnatelný vznik a výdaje se vznikem Ředitelství krajské policie, tak jak vy dnes
chcete zřizovat soud. A já s vámi vůbec nepolemizuji na to, že je někde ústava, že bychom byli všichni rádi,
abychom měli čtrnáct krajských soudů. Ale vy jste součástí vlády rozpočtové kázně. A jestli někdo seděl v
zastupitelstvech obcí nebo kraje a je schopen od tohoto pultíku říci, že při zřízení nové instituce nevydal ani
korunu navíc, a to jak v platové, tak v provozní části, tak já mu nevěřím.
Děkuji.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosím pana poslance Chvojku.
Poslanec Jan Chvojka: Já už jenom krátce a snad naposledy. Chtěl bych reagovat na pana kolegu Kubatu,
prostřednictvím pana předsedajícího, který říkal, že kdyby byl občan Karlovarského kraje, že by si dokázal
představit, aby byl v Karlovarském kraji zřízen Krajský soud Karlovarského kraje. No nedokážete si to
představit, protože v Karlovarském kraji prostě není ten soud připraven, ta pobočka na to, aby byla zřízena. Tam
prostě nemají budovu a nefunguje to tam jako v tom Liberci a v těch Pardubicích. Ta debata je od toho, aby ty
krajské pobočky krajských soudů, které jsou připraveny, aby vznikly. A ne, jak tady pan ministr falešně tvrdil, ten
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návrh není o tom, že chceme všech šest poboček krajských soudů přetransformovat na krajské soudy. Takže
tomu tak není.
A poslední věc. Pan ministr zase odešel - ty Pardubice jsou opravdu připraveny. Pan ministr by to měl vědět. V
listopadu došlo k zajištění budovy, kde by měla fungovat nyní ještě krajská pobočka v Pardubicích, do budoucna
snad Krajský soud v Pardubicích. Ta budova se bude rekonstruovat stejně tak na zajištění potřeb krajské
pobočky, stejně tak by se musela rekonstruovat na zajištění potřeb krajského soudu. Takže opět žádné náklady.
Děkuji.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď prosím tedy zástupce.
Poslanec Václav Horáček: Já bych si dovolil taky jenom technickou poznámku k panu kolegovi prostřednictvím
předsedajícího.
My, když jsme to projednávali v Liberci, tak Ústecký kraj, krajský soud, jeho ústy by byl velice rád, kdyby se mu
ulevilo. A možná by se zkrátily ty časy.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a teď snad už jsme vyčerpali všechny příspěvky v rozpravě a
můžeme ji ukončit.
Zeptám se tedy zpravodaje. Nebylo nic předloženo? Co budeme hlasovat, myslím, jestli můžete shrnout to
hlasování. Netroufám si to učinit sám.
Prosím.
Poslanec Pavel Staněk: Děkuji, pane předsedající.
V rozpravě jsem dal návrh na zamítnutí tohoto návrhu, takže bychom měli hlasovat o mém návrhu na zamítnutí.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Takže to je jediný návrh, který bychom měli nyní hlasovat v téhle
fázi. Já poprosím, aby se dostavili poslanci do sněmovny, protože budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.
Nejdřív vás všechny odhlásím. Prosím, kdo chce hlasovat, přihlaste se. Budeme hlasovat o zamítnutí. Takže
jsme tady snad všichni a můžeme se pustit do hlasování.
Návrh pana poslance Staňka byl zamítnout tento návrh liberecký, takže tohle zamítnutí budeme nyní hlasovat.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí této novely zákona o soudech, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je
proti zamítnutí?
Hlasování má pořadové číslo 143. Přihlášeno je 127, pro hlasovalo 64, proti 59. To by znamenalo, že to
zamítnuto bylo. Pokud nikdo neprotestuje, tak tedy jsme odhlasovali a můžeme ukončit projednávání tohoto
bodu. Takže ho končím - končím bod 49.
Prosím vás, my tady máme jako další bod bod číslo 50, ale je tady problém. Je to také Zastupitelstvo
Libereckého kraje, trestní zákoník, ale předkladatelé se omlouvají z důvodu nemoci. A z toho důvodu já tedy
nemohu projednávat tady tento bod číslo 50 a on se propadne na konec prvních čtení. To neznamená, že ho
budeme dneska projednávat, ale prostě propadne se do pořadí na konec a tam zůstane. A budeme pokračovat
s tím, že tento bod tedy se projednat nedá.
Další bod je číslo
51.
Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona o některých opatřeních
při zajišťování bydlení osobám v hmotné nouzi a o změně zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb.,
pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálním bydlení)
/sněmovní tisk 494/ - prvé čtení
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Já tady vítám hejtmanku Ústeckého kraje Janu Vaňhovou v Poslanecké sněmovně a vlastně ji poprosím rovnou,
aby se ujala slova a vyložila nám návrh, který za Zastupitelstvo Ústeckého kraje tady podává.
Prosím, paní hejtmanko, máte slovo.
Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni
poslanci, dovolte mi, abych jménem předkladatele uvedla návrhy právních předpisů tvořících tzv. ústecký
balíček, jehož obsahem jsou:
návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona o některých opatřeních při zajišťování bydlení osobám v
hmotné nouzi a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálním bydlení),
návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a
jiných podobných hrách Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, promiňte. Kolegové, tady je ale opravdu hrozný hluk. Já vás
moc prosím o trochu klidu, pochopení. (Přitom zvoní.) Děkuji.
Omlouvám se. Prosím, paní hejtmanko, pokračujte.
Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová - ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a dále návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č.
40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákona č. 181/2001 Sb. a zákon č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. ***
(18.30 hodin)
(pokračuje Vaňhová)
Ke dvěma posledně jmenovaným návrhům se podrobněji vyjádřím později u příslušných bodů probíhající
schůze Sněmovny. Nebývá příliš obvyklé, aby před vás předstoupil představitel jednoho ze 14 krajů České
republiky s představením a obhajobou návrhu legislativních změn. A je zcela výjimečné v jedenáctileté historii
vyšších územně samosprávných celků předstoupit před vás s tak zásadními návrhy, které vám dnes jménem
zastupitelstva Ústeckého kraje budu mít tu čest představit. Vážím si této příležitosti a věřím, že rozprava k těmto
zákonům bude věcná a proběhne v atmosféře vzájemné úcty a tolerance.
Srpové občanské nepokoje ve Šluknovském výběžku vykreslily ve zcela jasném světle dlouhodobě přehlížené a
neřešené problémy v sociálně vyloučených lokalitách. Domnívám se, že po roce 1989 Česká republika nezažila
masovější protesty občanů, kteří by se tímto krajním způsobem domáhali po vládě České republiky zajištění
svých práv a nastolení zákonitosti a pořádku. Nicméně šluknovské události nebyly pro Ústecký kraj prvotním
impulsem pro přípravu dnes předkládaných legislativních návrhů, označených jako ústecký balíček, ale zcela
zásadním a viditelným potvrzením správnosti našeho rozhodnutí, věnovat se narůstajícímu napětí ve
vyloučených lokalitách i v oblasti legislativní.
Šluknovsko opustili reportéři a televizní štáby. Situace se uklidnila. To je ale pouhý klam. Stav je velmi vážný a
napjatý. Občané jen dali čas státu a jimi zvoleným politikům. Čekají, jak se za jejich práva a další oprávněné
požadavky zasadí. Jde přitom o praktické naplnění zcela zásadních rolí státu, jako je zajištění ochrany zdraví a
majetku, tedy bezpečnost, zamezení zneužívání sociálního systému, zajištění veřejného pořádku a vzájemného
soužití a podobně. Obávám se, že případná přetrvávající nečinnost státu může vést k výrazně radikálnějším
projevům veřejné nespokojenosti.
Ačkoliv návrh legislativních změn zpracoval a dnes vám představuje Ústecký kraj, žádné město či obec v celé
České republice si na základě aktuálního vývoje nemůže být jista, že se jejich popisované problémy vedoucí k
sociálnímu napětí budou i nadále vyhýbat. Z listopadového průzkumu veřejného mínění, které pro Ústecký kraj
uskutečnila agentura Stenmark, mimo jiné vyplývá, že opatření navrhovaná Ústeckým krajem pro řešení situace
ve vyloučených lokalitách, mají masivní podporu obyvatel. Velmi silná, téměř 90procentní podpora
předloženého balíčku je signálem, že naše návrhy jsou lidmi vnímány pozitivně a že očekávají konkrétní kroky
před sliby politiků.
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Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěla bych z tohoto místa
zdůraznit, že pomoc občanům, kteří žijí v sousedství vyloučených lokalit, je zcela mimo politické idee. Jasným
důkazem může být naprostá jednota všech politických stran, ať pravicových, levicových či středových při
hlasování o ústeckém balíčku v zastupitelstvu Ústeckého kraje. Nic víc bych si nepřála, než aby podobná
jednota a společná ochota a zodpovědnost pomoci všem lidem v období situaci, v jaké jsou občané na
Šluknovsku, zavládla i dnes, zde v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Úvodem považuji za nezbytné zmínit tři hlavní body, které jsou všem třem návrhům Ústeckého kraje společné.
Osvětlí vám proces vzniku návrhů, jejich vnitřní logiku a zásadní význam pro regulaci aktuálních sociálních
problémů. Veškeré návrhy, které tvoří součást tohoto balíčku a které jsou nyní projednávány jako sněmovní tisk
číslo 494, 495 a 496, byly zpracovány na základě usnesení zastupitelstva ze dne 31. března 2010, jimž byl
schválen záměr přípravy návrhu zákonů v souvislosti s bojem proti extrémismu podle závěrů konference
Společně proti extrémismu. Návrhy jsou výsledkem dlouhodobé strategie Ústeckého kraje ve vztahu k potírání
problémů sociálního vyloučení a projevy extrémismu, jímž kraj věnoval a věnuje dlouhodobou a souvislou
pozornost a zapojuje do tohoto procesu jak neziskový sektor, tak příslušné orgány veřejné správy. Účastníky
zmíněné konference, kteří společně formulovali návrhy potřebných opatření, která se stala základem právě
představovaného balíčku, byla i rezortně zodpovědná ministerstva a agentura pro sociální začleňování v
romských lokalitách. Jakékoliv spojování legislativního balíčku s událostmi roku 2011, k nimž patří zejména
vyostřování situace v sociálně vyloučených lokalitách, kupř. na Šluknovsku, by byla zcela zkreslující a
nedůvodně by snižovala význam předkládaných návrhů. V případech všech tří návrhů se jedná o věcné
problematiky zcela zásadní pro fungování celé české společnosti, nikoliv o otázky pouze lokální či regionálního
významu.
Zákonodárná iniciativa kraje je založena na úrovni české ústavy a není nijak věcně omezena. Různost subjektů
se zákonodárnou iniciativou ve vztahu k jakémukoliv předmětu právní regulace má své významné opodstatnění.
Společenské otázky, jejichž právní úprava se ukáže jako nezbytná, jsou v praxi nazírány zcela odlišně z pozice
centrálních orgánů státní správy a jinak z pohledu orgánů, které jsou blíže každodenní praxi a mají tak s
problematikou přímou zkušenost. Tyto dva různé pohledy jsou rovnocenně důležité. V oblasti sociální je
žádoucí, pokud přichází se zákonodárnou iniciativou orgán kraje, jako vyššího samosprávného územního celku,
který má přímé zkušenosti s danou problematikou v její živé podobě.
Návrh balíčku prošel nejenom připomínkovým řízením jednotlivých odborů v rámci krajského úřadu, ale v rámci
setkání se starosty obcí Ústeckého kraje. Při vstupu do připomínkového řízení byl také prezentován všem
starostům. Na internetových stránkách Ústeckého kraje byly veškeré návrhy zveřejňovány a obcím byla dána
příležitost, aby se k nim vyjadřovaly, připomínkovaly či návrhy doplňovaly. V době, kdy se opakovaně ukazuje
nefunkčnost mnoha právních předpisů při jejich aplikaci na reálné společenské vztahy, je nutné věnovat
zvýšenou pozornost návrhům vzešlým zdola ze zdrojů co nejbližších občanům.
V době, kdy byly všechny návrhy zastupitelstva předloženy Poslanecké sněmovně, byl projednán větší počet
návrhů, které se dotýkaly stejného nebo podobného předmětu úpravy, zejména šlo o oblast právní regulace
loterií a návrhy změn právní úpravy v oblasti sociální. Ústecký kraj na všechny tyto paralelně projednávané
návrhy reagoval již v rámci podrobných důvodových zpráv a dále své návrhy modifikoval dle vývoje
projednávání konkurenčních návrhů tak, aby návrhy Ústeckého kraje byly přizpůsobeny již schváleným právním
úpravám. Dovoluji si proto zdvořile varovat před paušálními úvahami o duplicitě navrhované úpravy ve vztahu k
právní úpravě existující a apelovat na vaši odbornou pozornost věnovanou konkrétnímu obsahu projednávaných
sněmovních tisků. I v případech, kdy by muselo dojít k novelizaci právních předpisů, jež byly takto otevřeny v
době nedávno minulé, je nutno podpořit správné návrhy, které mají potenciál zlepšit život našich občanů.
Stabilita právní úpravy a co nejmenší četnost novelizujících zásahů je pochopitelně jedním ze zásadních
principů právního státu, konkuruje však oprávněným zájmům občanů, měl by tento jejich zájem dostat
nepochybně přednost.
V žádném z návrhů tak nelze v případě tvrdit, že nejsou neschválitelné, či dokonce následně v praxi
nerealizovatelné. Na dílčí změny lze reagovat zdrojem pozměňovacích návrhů.
A nyní ke sněmovnímu tisku 494, vydání zákona o některých opatřeních při zajišťování bydlení osobám v
hmotné nouzi a o změně zákona o státní sociální podpoře a zákona o pomoci v hmotné nouzi, zkráceně
nazvaný zákon o sociálním bydlení. ***
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(18.40 hodin)
(pokračuje Vaňhová)
Inovovanost a potřebnost navrhované právní úpravy - návrh zákona o sociálním bydlení představuje návrh zcela
nové řešení problematiky sociálního bydlení. Tato problematika nebyla přes veškeré proklamace věcně
odpovědných ministerstev doposud legislativně uchopena. Návrh je logicky provázaný s existující právní
úpravou, zároveň zahrnuje jen ty zcela nejnutnější instituty, proto je kompaktní a stručný.
Poznatky z reality přitom dokazují, že stávající právní úprava, která zahrnuje pouze obecnou povinnost vytvářet
v samostatné působnosti obcí podmínky pro uspokojování potřeb bydlení svých občanů, je zcela nedostatečná.
Stále více občanů České republiky se vlivem nedostupnosti bydlení dostává pod úroveň chudoby, což má
strategické negativní dopady na život společnosti jako celku. Právo na přístup k přiměřenému, lidsky
důstojnému a udržitelnému bydlení je zásadním sociálním právem každého člověka a k jeho zajištění se český
stát smluvně zavázal i na mezinárodně právní úrovni. Dovolím si upozornit na to, že návrh zákona je zcela
kompatibilní s koncepcí bydlení České republiky do roku 2020, kterou schválila vláda dne 13. července 2011
svým usnesením číslo 524. Představuje shodný praktický přístup k pojmu bydlení, který bez jakýchkoli složitých
teoretických definic znamená možnost užívat prostor způsobilých k obývání, možnost uchovat si soukromí a
udržovat společenské vztahy a mít právní jistotu užívání. Koncepce bydlení v České republice do roku 2020
výslovně konstatuje, že model finanční výpomoci není s ohledem na vývoj veřejných rozpočtů do budoucna
udržitelný. Návrh zákona o sociálním bydlení přesně odráží tento trend, když definuje pomoc povahy nefinanční
v podobě specializovaného odborného poradenství a asistence a v podobě zprostředkování či zajištění bydlení,
aniž by toto bydlení bylo nájemci poskytováno zadarmo. Názor, že v přístupu k přiměřenému bydlení sehraje
zásadnější roli zkvalitnění terénní práce v problémových oblastech, je recyklací ustáleného klišé, rozšířeného
přes skutečnost, že finanční prostředky doposud investované do programu terénní sociální práce ve
vyloučených lokalitách České republiky žádné zlepšení v integraci sociálně a majetkově nejslabších osob do
trhu s nájemním bydlením nepřinesly. Situace se naopak stále zhoršuje.
Závěrem k otázce potřebnosti navrhované právní úpravy sociálního bydlení si dovolím upozornit na skutečnost,
že komplexní právní regulace sociálního bydlení nebyla doposud přijata přes více než 15 let trvající debaty o
potřebě takovéto právní úpravy. Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 žádný záměr příslušných
ministerstev připravit takovýto zákon s přesně určeným termínem předložení neobsahuje.
Základní instituce navrhovaného zákona o sociálním bydlení - Ústeckým krajem navrhovaný zákon o sociálním
bydlení vyvažuje zájem na přiměřené životní úrovni občanů a zájem na úsporném nakládání s veřejnými
prostředky a obsahuje několik zásadních složek. Návrh jako první výslovně zakotvuje právo žádat o pomoc s
řešením bytové situace orgány veřejné správy přenesené působnosti. Návrh zákona vymezuje obě strany
právních vztahů, které budou při jeho aplikaci v praxi vznikat. Jednak vymezuje okruh osob, kterých se pomoc
orgánů veřejné správy na úseku bydlení bude týkat, kterými jsou osoby nacházející se v hmotné nouzi ve
smyslu zákona o pomoci v hmotné nouzi, které neuspěly ve snaze uspokojit své bytové potřeby svépomocí.
Druhou stranu v režimu zákona o sociálním bydlení představují orgány veřejné správy, které budou pomoc dle
zákona ve své přenesené působnosti poskytovat. Jedná se o Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad
a obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve smyslu zákona číslo 314/2002 Sb. Tyto obce tak zvaného
třetího stupně - nazývané malé okresy - představují přijatelný kompromis mezi potřebou oprávněných osob zájem zůstat bydlet v určité oblasti - a reálnými možnostmi obcí při zprostředkování či poskytování sociálního
bydlení, přičemž jsou stále relativně blízko občanovi.
Pomoc v režimu zákona zahrnuje tři formy. Za prvé specializované poradenství a asistenci při realizaci práva na
přístup k přiměřenému bydlení, za druhé zprostředkování možnosti uzavřít nájemní smlouvu k bytu či
nemovitosti určené k trvalému bydlení v režimu sociálního bydlení a konečně za třetí přímé uzavření takové
nájemní smlouvy v případě, že je stát zastupovaný příslušným orgánem veřejné správy má k dispozici. Na první
formu pomoci má každá osoba splňující další zákonem nastavená kritéria právní nárok. Na další dvě formy
pomoci není dle návrhu zákona právní nárok. Činnost, která bude obsahem všech tří forem pomoci, nevyžaduje
žádná další nová návrhem zákona o sociálním bydlení speciálně formulované oprávnění. Poskytování všech tří
forem pomoci je dle návrhu zákona do určité nezbytné míry formalizováno, každý žadatel o pomoc v režimu
zákona tak bude mít v ruce písemné sdělení o tom, jak bylo s jeho žádostí naloženo.
Žadatelé o pomoc v oblasti bydlení a příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou k sobě dle
návrhu vázány principem místní příslušnosti. Oprávněné osoby budou podávat žádost o poskytnutí pomoci u
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úřadu místně příslušného podle místa svého trvalého pobytu, což zdůrazňuje vazbu mezi lokálními orgány
veřejné správy a jejich spádovými občany.
Výslovně nedefinovanou skupinou fyzických i právnických osob, které ovšem budou do realizace zákona
přirozeně zapojeny, jsou různorodé subjekty, které budou poskytovat možnost bydlení v bytech a nemovitostech
ve svém vlastnictví. Z návrhu zákona jasně vyplývá, že původcem bydlení mohou být subjekty široké množiny,
ať již neziskové organizace nebo podnikatelské subjekty, obce v samostatné působnosti či stát jednající
prostřednictvím příslušných správních úřadů. Povinnost tvořit bytový fond je zakotvena do přenesené
působnosti obecních úřadů s rozšířenou působností a jediným smyslem navrhovaného zákona o sociálním
bydlení je výslovně založení odpovědnosti státu za vytváření příležitosti bydlení pro sociálně a ekonomicky
nejslabší obyvatele.
Obecní bytový fond spravovaný a alokovaný nájemcům obcemi v samostatné působnosti zůstává navrhovanou
právní úpravou nedotčen. Návrh pouze výslovně doplňuje odpovědnost státu za vytváření bytového fondu pro
účely sociálního bydlení realizovanou skrze lokální orgány veřejné správy. Podklad pro individuální řešení
specifických situací vytváří návrh zákona ustanovením, že konkrétní formu pomoci volí obecní úřad obce s
rozšířenou působností na základě analýzy situace každého žadatele o pomoc a reálných možností dostupných
k jejímu řešení. Orgány příslušné podle návrhu zákona jsou tak povinny posuzovat možnou pomoc vždy dle
okolností konkrétního případu, tedy mimo jiné přizpůsobovat poskytované byty přiměřené potřebám konkrétního
žadatele.
Jako jednoznačná limitující kritéria je pouze vyloučeno, aby poskytnutí pomoci bylo podmiňováno předchozí
bezúhonností žadatele či jeho bezdlužností. Všechny ostatní významné okolnosti - zdravotní stav, věk, nezletilé
děti - bude odpovědný správní orgán brát v potaz při individuálním vyhodnocení situace každého žadatele.
Bude-li v režimu zákona uzavírána nájemní smlouva k bytu či nemovitosti určeném k trvalému bydlení, bude
vedle obecně občanskoprávní úpravy podléhat i některým specifikům vymezeným právě návrhem zákona o
sociálním bydlení. ***
(18.50 hodin)
(pokračuje Vaňhová)
Mezi tato navrhovaná specifika nájemního vztahu v režimu sociálního bydlení patří odbourání několika
zásadních překážek pro získání dlouhodobého nájemního bydlení nemajetným osobám, tedy omezení možnosti
požadovat předem kauci na nájemném a omezení možnosti uzavírat nájemní smlouvu na krátkou dobu určitou.
Rovněž výše nájemného je dle návrhu omezena. Nájemné je návrhem limitováno tak, aby bylo uhraditelné
kombinací plateb nájemce a dávek účelově určených na bydlení, příspěvek a doplatek na bydlení, které budou
dle návrhu dávkovým orgánem vyplácet přímo pronajímateli částku rovnající se maximální výši takzvaného
cílového nájemného. Byť ve většině měst a obcí České republiky skončilo praktické uplatňování takzvaného
cílového nájemného dnem 31. 12. 2010 a ve zbytku měst a obcí se tak stane 31. 12. 2012, bude částka
maximálního cílového nájemného, jehož by bylo v daném městě či obci obsaženo, vždy objektivně určitelná. K
zajištění nároku pronajímatele návrh zákona předvídá, že nájemné bude povinně placeno přímo převodem
dávek účelově určených na bydlení na úhradu nájemného a nákladů služeb spojených s užíváním bytu. Institut
takzvaného zvláštního příjemce je již delší dobu v zákonech upravujících dávky sice upraven, v praxi je ovšem
využíván naprosto nedostatečně a nedůsledně.
Jedním z hlavních účelů zákona je motivace vlastníků stávajících bytových kapacit, aby je poskytovali do nájmu
sociálně a ekonomicky slabým nájemcům. Vzhledem k tomu, že výše nájemného musí být z podstaty věci
limitována, musí být pronajímatelé motivováni stoprocentní spolehlivostí, včasností a pravidelností plateb
nájemného přímým zasíláním dávek určených na bydlení. Navrhovatel záměrně pracuje s velmi obecnou
definicí sociálního bydlení, což umožní co nejpružnější aplikaci navrhovaných pravidel v praxi. Pojem
přiměřeného, udržitelného a lidsky důstojného bydlení vychází z článku 11 Mezinárodního paktu o
hospodářských, sociálních a kulturních právech. Základní složky návrhu zákona jsou logicky provázány a
fungují jako celek.
Údajně konkurenční návrhy projednávány Poslaneckou sněmovnou. Ústecký kraj důsledně sledoval veškeré
legislativní práce potenciálně související s návrhem zákona o sociálním bydlení, tedy veškeré návrhy spadající
do širší množiny sociální péče. Co se týče takzvané sociální reformy, za relevantní pro porovnávání s návrhem
Ústeckého kraje lze považovat pouze sněmovní tisk číslo 372, tedy návrh novelizace zákona o pomoci v hmotné
nouzi, zákona o sociálních službách, zákona o státní sociální podpoře a zákonů souvisejících, který byl po
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schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu a následném podpisu prezidentem rozeslán ve Sbírce zákonů
dne 6. 12. 2011 jako zákon číslo 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a další související
zákony. Tento zákon má ovšem zcela jiné obsahové parametry než návrh Ústeckého kraje na regulaci
sociálního bydlení. Tyto dvě zákonodárné iniciativy spolu souvisejí pouze v širším slova smyslu oblastí věcné
problematiky, v jejímž rámci se pohybují, obsahově spolu ale nijak nekonkurují, protože upravují odlišné oblasti.
Sněmovní tisk č. 268, novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, obsahující návrh, aby příspěvek na živobytí ze
systému dávek pomoci v hmotné nouzi podléhal výkonu rozhodnutí, s krajem navrhovanou problematikou
rovněž nijak nesouvisí. Nejedná se o nadbytečnou duplicitu jakékoliv existující právní úpravy, ale o její rozšíření
a zpřesnění.
Možnosti precizace návrhu prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Legislativní návrh zastupitelstva kraje je
výchozím podkladem pro zevrubnou diskusi v Poslanecké sněmovně, kde je příslušný prostor pro případnou
precizaci navrhovaného řešení jak na úrovni obsahové, věcné, tak pro případná upřesnění terminologická,
pokud z analytických výstupů příslušných parlamentních výborů a z otevřené plenární diskuse o návrhu vzejdou
návrhy na ještě přiléhavější řešení, která budou vtělena do příslušných pozměňovacích návrhů.
Děkuji za pozornost. (Ojedinělý potlesk z levé části jednací síně.)
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Stanjura se hlásí.
Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi přednést dva
procedurální návrhy, za prvé abychom přerušili tento bod a za druhé v souladu s usnesením z 23. schůze
Poslanecké schůze z 25. listopadu 2003, abychom jakoby ve zvlášť odůvodněném případě, což si myslím, že v
tomto případě nastává, protože po 19. hodině nemůžeme hlasovat o návrzích zákonů, takže navrhuji, abychom
na 19. hodinu pevně zařadili bod číslo 144. Je to informace předsedy vlády o jednání Evropské rady 8. a 9.
prosince, protože jinak po 19. hodině nejsme schopni o návrzích zákonů hlasovat.
Děkuji za podporu obou těchto návrhů.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže budeme hlasovat o návrzích přednesených panem
poslancem Stanjurou. Ten první byl návrh přerušit projednávání tohoto bodu... Nepochopil jsem...
Tedy první byl návrh přerušit projednávání tohoto bodu a zároveň tento bod i ta další první čtení přesunout na
nějaký další termín jednání, o kterém rozhodne Sněmovna - zítra. To je to první hlasování. Takže budeme
hlasovat. Všichni tady jsou, zagonguji ještě pro forma. Budeme hlasovat tedy o návrhu přerušit nyní tento bod a
přesunout tento bod i ta další první čtení na další termín v této schůzi, o kterém rozhodneme zítra.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení tady tohoto bodu i těch dalších prvních čtení v této chvíli do zítřejšího
rozhodnutí? Kdo je proti?
Hlasování má pořadové číslo 144: přihlášených 141, pro hlasovalo 91, proti 10. Takže toto přerušení bylo
provedeno.
A nyní to další hlasování, to bylo podle usnesení Sněmovny číslo 755 odst. 4 - v mimořádně odůvodněných
případech můžeme tedy takto rozhodnout o zařazení bodu. Tady se jedná o bod 144. Takže navrhuji tento bod
144 zařadit nyní na 19. hodinu k projednávání.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařadit bod 144 na 19. hodinu, teď v této schůzi, jako poslední bod samozřejmě
také dnešního jednání? Kdo je proti?
Hlasování má pořadové číslo 145, přihlášeno 142, pro hlasovalo 110, proti 4. Bylo to přijato.
Vyhlašuji minutovou přestávku.
(Jednání přerušeno v 18.59 hodin.) ***
(Jednání pokračovalo v 19.00 hodin.)
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Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, minutová přestávka uplynula, 19. hodina udeřila a
můžeme tedy přistoupit k projednávání bodu číslo
144.
Informace předsedy vlády o jednání Evropské rady ve dnech 8. a 9. prosince 2011
Já prosím předsedu vlády Petra Nečase, aby se ujal slova. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
dovolte mi, abych vás krátce informoval o posledním zasedání Evropské rady, které se uskutečnilo minulý týden
8. a 9. prosince 2011.
Na agendě Evropské rady se objevily tři rozsáhlejší tematické okruhy - hospodářská politika, energetika a
rozšíření Evropské unie. Klíčovou událostí Evropské rady však bylo čtvrteční neformální večerní a noční
setkání, které řádnému summitu předcházelo, a jehož ústředním tématem bylo hledání shody na řešení, které
by bylo východiskem ze současné dluhové krize eurozóny.
Cestou k řešení naznačenou jak ve společném dopise německé kancléřky a francouzského prezidenta, tak i ve
zprávě předsedy Evropské rady má být definování nových principů koordinace hospodářských politik a posílení
fiskální stability a disciplíny. Výsledek noční diskuse si dovolím stručně shrnout, zejména pokud jde o to, čeho
bylo na jednání dosaženo a před jakými otázkami se nyní Evropská unie nalézá.
Prní část jednání byla věnována hledání shody na obsahové stránce navrhovaných opatření. Česká republika
vystupovala v tomto jednání na základě vládou schváleného mandátu velmi konstruktivně. Navrhovaná opatření
pro posílení koordinace hospodářských politik a fiskální odpovědnosti v eurozóně jsme byli připraveni podpořit
zejména z toho důvodu, že pro českou ekonomiku vzhledem k její exportní orientaci na vnitřní trh je stabilita
eurozóny klíčovou otázkou.
Je třeba zdůraznit, že z věcného hlediska jsou navrhovaná opatření, o kterých jsme jednali, jasným krokem k
vytvoření fiskální unie v rámci eurozóny. V krátkodobé perspektivě by pak mělo jít o přijetí opatření, která by
měla zvýšit kredibilitu eurozóny a stabilizovat situaci na finančních trzích, zejména cestou posílení protikrizových
mechanismů, čili dosavadního EFSF - evropského nástroje finanční stability a ESM - evropského stabilizačního
mechanismu.
Návrhy představené duem Francie a Německo a stálým předsedou Evropské rady předpokládají zavedení
nového fiskálního pravidla obsahujícího zásadu vyrovnaného rozpočtu, která by měla být zakotvena v právních
systémech, pokud možno ústavních systémech, členských států a jejichž dodržování by mělo být vynutitelné
Soudním dvorem Evropské unie.
Členské státy by se také zavázaly směřovat k vyrovnanému rozpočtu na základě Komisí stanoveného
harmonogramu.
Pro členské státy, vůči nimž je uplatňován postup při nadměrném schodku, by byla stanovena povinnost
předkládat Komisi a Radě k potvrzení program strukturálních reforem. Rovněž by měl být zřízen mechanismus,
v rámci něhož budou členské státy předem podávat zprávy o svých plánovaných emisích dluhopisů.
Mezi navrhovanými opatřeními je pak také posílení pravidel pro postup při nadměrném schodku upravených
nyní v článku 126 smlouvy, a to vůči státům eurozóny prostřednictvím automaticity sankcí a rozhodování v Radě
takzvanou obrácenou kvalifikovanou většinou.
Pokud jde o formu, jakou by měla být navrhovaná opatření realizována, bylo ve hře několik variant.
Pochopitelně se předpokládá maximální využití stávajícího rámce primárního práva, avšak tímto způsobem
bude možné přijímat pouze některá z navrhovaných opatření. V tuto chvíli přitom není zcela jasné, o které
opatření by se bývalo mělo jednat. Od počátku nicméně bylo zřejmé, že některé z navrhovaných kroků si
vyžádají úpravu v primárním právu.
Hovořilo se především o využití Protokolu č. 12, o postupu při nadměrném schodku, do něhož byla vtělena
opatření posilující prevenci, sankce a úlohu unijních institucí včetně soudního dvora.
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Lisabonská smlouva umožňuje tento protokol poměrně jednoduše měnit jednomyslně přijatým legislativním
aktem. Tady je na mysli akt provedený pouze Evropskou radou bez ratifikace v národních parlamentech, který
by dokonce mohl vést k harmonizaci ústavních pořádků jednotlivých členských zemí. Zní-li to někomu velmi
divoce, ano, je tomu tak, je to velmi divoké. Zkrátka evropská legislativa.
Takové řešení by ovšem nutně muselo respektovat věcný a právní rámec tohoto protokolu, což by jeho využití
značně limitovalo.
Další diskutovanou možností bylo vydat se cestou změny smluv. Tato možnost by vyžadovala ratifikaci všemi 27
státy, byla by obtížnější, ale právně čistší, a umožnila by i zásadnější změny týkající se států eurozóny.
Obě tyto varianty představují inkluzivní řešení ve formátu EU 27 s tím, že navrhovaná opatření by se vztahovala
pouze na EU 17, tedy na eurozónu. Tento přístup Česká republika během jednání jednoznačně preferovala. Byli
jsme připraveni diskutovat o všech navržených variantách či jejich kombinaci a případně je podpořit. Naší
jednoznačnou preferencí přitom bylo, aby navrhovaná opatření neohrozila fungování vnitřního trhu, v němž
spatřujeme z hlediska dlouhodobé perspektivy zásadní vklad pro zvýšení konkurence schopnosti evropských
ekonomik.
Shodu na žádné z těchto variant se však nakonec nalézt nepodařilo, neboť Spojené království podmínilo svůj
souhlas s navrhovanými opatřeními přijetím garancí pro ochranu svého finančního sektoru, což odmítly klíčové
země, zejména Německo a Francie. Jako jediné možné východisko tak bylo navrženo uzavření nové mezivládní
smlouvy pro členské státy eurozóny s tím, že ostatní členské státy byly vyzvány, aby se k této smlouvě případně
připojily, jednalo by se tedy o formát 17+. Tato dohoda, jejíž základní obsahové stránky byly vtěleny do
prohlášení hlav států a předsedů vlád eurozóny připojeného k závěrům Evropské rady, by tak představovala
jakousi novou euro smlouvu mimo rámec unijního práva.
Ze samotného textu prohlášení není zcela zřejmé, které části nové mezivládní dohody ve formátu 17+ by se
týkaly pouze států eurozóny a které povinnosti a případná práva by z připojení se k této dohodě vznikly státům,
které dosud stojí mimo společnou měnu. To byl také jeden z důvodů, proč už během nočního jednání si Česká
republika spolu se Švédskem a Maďarskem vyhradila možnost, zvážit své případné připojení se až po
vnitrostátním projednání navrhovaného obsahu dohody a po zvážení její konkrétní podoby.
K tomuto postoji se následně připojily všechny státy mimo eurozónu s výjimkou Spojeného království, které
jasně deklarovalo svůj negativní postoj k takové dohodě. Je proto třeba zdůraznit, že Česká republika rozhodně
není ve svém postoji izolována. Postoj České republiky byl následován osmi dalšími nečlenskými státy
eurozóny. Jsme tedy ve stejné pozici jako ostatní členské státy stojící mimo eurozónu, vyjma Spojeného
království. ***
(19.10 hodin)
(pokračuje Nečas)
Současný stav se nicméně jeví jako značně nepřehledný a není jasné, zda všechny tyto státy i po
vnitropolitických konzultacích vyhodnotí situaci stejným způsobem. Pozice vlády tedy v tomto případě zůstává
otevřená, což v současné situaci považuji za velmi racionální a z taktického hlediska vhodný postoj.
Za zcela zásadní považuji to, že v tuto chvíli není zcela jasné, co bude konkrétním obsahem plánované
smlouvy. Proto mě fascinují ony jednoznačné názory, že se k ní máme připojit, přestože její text nikdo nezná. Je
to skutečně politická rarita prvního řádu. Kromě společného prohlášení eurozóny, které lze považovat spíše za
politickou deklaraci než skutečný právní text, zatím nemáme v ruce žádný návrh, ze kterého by bylo možné
vycházet.
Pokud jde o přístup České republiky, budeme se jednání o konkrétní podobě nové smlouvy účastnit a jsme
připraveni konzultovat jeho průběh s Parlamentem. Je třeba především vyjasnit následující otázky. Bude pro
Českou republiku výhodné se k nové smlouvě ve formátu 17 plus připojit? Které části smlouvy by se vztahovaly
na Českou republiku? Jaké závazky a jaká práva budou z takové smlouvy pro Českou republiku vyplývat? Jaká
může být úloha unijních institucí v mezivládní smlouvě, která stojí zcela mimo unijní právo? Jak bude zaručena
konzistence takové úpravy s unijním právem a především s fungováním vnitřního trhu?
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Na všechny tyto otázky budeme muset hledat odpovědi během následujících jednání. Co se týče hlediska
procedurálního, bude nová smlouva vyžadovat parlamentní ratifikaci ve všech zúčastněných zemích. Pokud se
Česká republika teoreticky rozhodne pro připojení a nová smlouva bude představovat přesun pravomocí ve
smyslu článku 10a Ústavy, a to s vysokou pravděpodobností bude, bude její ratifikace vyžadovat souhlas
Parlamentu vyjádřený kvalifikovanou většinou a chci připomenout, že v souladu s vládním programovým
prohlášením je zde závazek vlády nechat podobný dokument ratifikovat referendem.
Přestože dohoda dosažená na Evropské radě není řešením v rámci všech 27 členských států, tedy řešením,
které Česká republika preferovala, jsem přesvědčen, že postup České republiky a ostatních členských států,
které jako nečlenové eurozóny mají podobnou pozici, byl postupem odpovědným a vzhledem k otazníkům, které
jsou s takovou formou mezinárodní smlouvy a jejím obsahem spojeny, jediný možným.
Závěrem k tomuto tématu bych ještě rád zmínil, že součástí prohlášení členských států eurozóny je rovněž
výzva adresovaná všem členským státům, tedy i státům, jejichž měnou není euro, aby zvážily do deseti dnů
možnost poskytnutí prostřednictvím dvoustranných půjček dalších prostředků až do výše 200 mld. euro
Mezinárodnímu měnovému fondu. Vláda o této možnosti intenzivně jedná. Tyto prostředky by měly být případně
poskytnuty z devizových rezerv České národní banky, která je ovšem nezávislou institucí. Takové rozhodnutí
tedy musí přijmout případně Bankovní rada České národní banky. Případný podíl České republiky by mohl činit
až 90 mld. korun, což je, jak jistě uznáte, nikoliv malá částka.
Já chci také připomenout, že je to tedy částka nikoliv z nějakého veřejného rozpočtu v tomto případě, ale
skutečně z rezerv České národní banky a že představuje více než 10 % jejich devizových rezerv. Je proto třeba
přistoupit k tomuto kroku odpovědně a zvážit všechna pro a proti. A rozhodně není možné svalovat politickou
odpovědnost ze strany vlády na Bankovní radu České národní banky. Nedovedu si představit alibistickou hru,
ve které by vláda Česká republika sehrála scénku, kdy vyzve národní banku k tomu, aby tuto částku na půjčku
poskytla, Bankovní rada to odmítla svým většinovým hlasováním, a vláda České republiky by si pilátovsky
umyla ruce a řekla: my jsme se chtěli zúčastnit, ale zamítla to Česká národní banka.
Chci říci, že vláda pod mým vedením tímto nedůstojným a politicky nelegitimním postupem postupovat nebude.
Jestli někdo převezme politickou odpovědnost, bude to vláda České republiky a nebude ji na nikoho alibisticky
přenášet. Na straně jedné tu tedy stojí vládní závazek fiskální odpovědnosti, na straně druhé náš zájem na
stabilizaci eurozóny, s níž je naše ekonomika úzce propojena. Je možné také čistě teoreticky jednat o výši
případné půjčky. V každém případě bude třeba tento krok ze strany České republiky velmi důkladně zvážit,
velmi důkladně analyzovat i některé skutečnosti, například skutečnost, že centrální banky členských zemí
eurozóny mají možnost v podobných případech si sáhnout pro likviditu k Evropské centrální bance, čili nemusí
sahat do svých rezerv na rozdíl od členských zemí Evropské unie, které stojí mimo eurozónu, kde tedy musí
dojít na rezervy národní banky.
Nyní mi dovolte se krátce vyjádřit k ostatním tématům, jimiž se zabývalo páteční zasedání a které jsou
reflektovány ve schválených závěrech Evropské rady. V rámci tématu hospodářská politika členské státy
zdůraznily nutnost pokračování strukturálních reforem a úsilí o fiskální konsolidaci s cílem vytvořit podmínky pro
návrat k udržitelnému růstu a napomoci tak ke zvýšení důvěry v krátkodobém horizontu. Zdůrazněna byla
potřeba okamžitě přijmout opatření, které má největší potenciál stimulovat růst a tvorbu pracovních míst. Roční
analýza růstu pro rok 2012 představená Evropskou komisí minulý měsíc byla členskými státy vyhodnocena jako
vynikající základ pro zahájení dalšího takzvaného evropského semestru.
Pokud jde o energetiku, zpráva polského předsednictví ukázala, že bylo dosaženo významného pokroku při
naplnění směrů, které Evropská rada stanovila v únoru letošního roku. Ty se týkají dokončení vnitřního trhu do
roku 2014, zvyšování energetické účinnosti, rozvoje infrastruktury a zajišťování důsledného a soudržného
postupu v rámci vnějších vztahů Evropské unie. Pokroku bylo rovněž dosaženo v prověřování bezpečnosti
jaderných elektráren.
Posledním důležitým tématem bylo rozšíření Evropské unie. Jak jste jistě všichni zaznamenali, na okraji
zasedání Evropské rady byla podepsána přístupová smlouva s Chorvatskem. V kontextu rozšiřování Evropské
unie v regionu západního Balkánu jde v tomto směru skutečně o historický moment. Další pokrok v rozšiřování
Unie v oblasti je jednou z priorit české zahraniční politiky. V souladu s názorem Evropské komise jsme se velmi
zasazovali o udělení kandidátského statusu Srbsku. Přestože k dohodě na Evropské radě nedošlo, budeme
nadále usilovat o to, aby k udělení statusu kandidáta došlo již na březnovém summitu.
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Co se týče uvažovaného zahájení přístupových rozhovorů s Černou Horou, shodli se členské státy na
předběžném termínu v červnu příštího roku. Kromě rozšíření Evropské unie došlo při jednání krátce i na
rozšíření schengenského prostoru. Zde závěry Evropské rady připomínají, že veškeré právní podmínky k přijetí
rozhodnutí o přistoupení Bulharska a Rumunska byly splněny. Tímto byl vyslán apel na Radu, aby příslušné
rozhodnutí přijala v nejbližším možném termínu.
Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a toto byl stručný přehled závěrů poslední Evropské rady. Děkuji.
(Potlesk zprava.)
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Zahajuji nyní všeobecnou rozpravu. Mám zde několik
písemných přihlášek, nejprve je přihlášen pan poslanec Michal Doktor. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo.
Vážený pane předsedo vlády, vážené kolegyně a kolegové, rád bych v úvodu svého hodnocení situace
poděkoval panu předsedovi vlády za velmi zdrženlivé stanovisko k věci, která je z mého pohledu nejviditelnější
částí projednávání Evropské rady v uvedených datech. Na druhou stranu musím říci, že právě fakt, že o té
nejdůležitější a nejvíce viditelné a diskutované části, alespoň v médiích diskutované části, se jednalo ve večerní
neoficiální části jednání Rady, a sice na základě aktivity německé kancléřky Merkelové, svědčí o tom, jak to v
současné Evropě chodí. Na řádnou proceduru jednání snad z obavy toho, jak vyzní případný neúspěch, se
takový bod, respektive takový akcent, takové návrhy nedostanou a ve večerní neoficiální části, kterou rozhodně
v případě neúspěchu nedohody nelze oficiálně označit jako neúspěch, se tak důležité věci samozřejmě
dostanou. ***
(19.20 hodin)
(pokračuje Doktor)
Budu se ve svém projevu vyjadřovat výhradně k jedné jediné části tohoto jednání a ono se také ze všeho
nejvíce týká pozice České republiky, kterou zaujal pan premiér a víceméně sdílel i pan ministr financí. Víte,
upřímně řečeno, pobavily mě dva výroky. Pobavily v lehkém sarkastickém kontextu myšleno a do jisté míry
naznačují, jak strašně na tom Česká republika z pohledu svých vládních zástupců resp. zvolených zástupců je.
Jedna slova řekl místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí. Přirovnal situaci České republiky k pojištěnci.
Už onen pokus o to zmást českou veřejnost a tvářit se, že účast ve stabilizačním projektu a případná půjčka a
podíl na vytvoření dostatečného polštáře Mezinárodního měnového fondu, pokus o to zaměnit slova a význam
slov "pojištěnec" a "pojistitel", tedy pojišťovna, svědčí o pokusu o manévr vnutit lidem záměnou ustáleného
významu slov manévr, který ve svém obsahu a ve svém důsledku je úplně jiný. Namítám: Česká republika není
pojištěncem. Česká republika se nepojišťuje. Česká republika je v této konkrétní situaci pojišťovnou, pojišťovací
institucí, která se má ptát, jak vysoká míra pojišťovacích rizik, jak vysoká míra skutečného plnění tomu, kdo se u
nás chce pojistit a kdo potřebuje naše peníze, aby zvýšil svou kredibilitu, tady je. A jak vysoká míra rizika a
pravděpodobnosti naší ztráty visí ve vzduchu.
Druhá slova řekl někdo jiný. Je jím předseda opoziční strany sociální demokracie. A ta slova nebudu více
komentovat než tím, že je zopakuji. "Případná účast na půjčce Mezinárodnímu měnovému fondu ve výši zhruba
90 mld. korun je věc, která se nám do tří let vrátí."
Je neuvěřitelné vidět v realitě, jak může předseda sociální demokracie abstrahovat od toho, že každá rozvaha
má z hlediska bilance dvě strany, má svá aktiva, má svá pasiva, má závazky, které plynou z účasti v takové
situaci. A pokud pan předseda sociální demokracie neví, že vedle toho, že z evropských peněz nebo z
evropských zdrojů peníze pravidelně dostáváme a jsme příjemci, pak jsme taky povinni vůči Evropě něco plnit a
v kontextu takové bilance rozhodně nelze říkat, že případná účast ve stabilizačním projektu je věc, která se nám
za tři roky vrátí. Není to, prosím, pravda.
A protože si myslím, že nejsme těmi pojištěnými nebo těmi, kdo se chtějí pojistit, a protože se obávám toho, že
pokus o modernistický trend, o modernistické zjednodušené vyjádření a zjednodušený postoj, kdy někteří z nás
se snaží jakoby být v tom rychlíku, který některým vyvoleným nabídne snad účast na nějaké vybrané VIP party,
chci upozornit, že v souvislosti s tímto programem jsou zde vážná rizika a vážné pochybnosti o tom, že je vůbec
ve svém základu myšlen vážně.
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A protože jsem ve svém úvodu poděkoval panu premiérovi za pozici, kterou Česká republika, resp. on sám,
zaujal, mám k němu jeden jediný požadavek. Chtěl bych, abych vedle té vyslovené obezřetnosti a velké
zdrženlivosti, kterou Česká republika projevuje, zazněla také jasná definice podmínek České republiky, které má
k případné účasti. Protože říkat, jsme zdrženliví, říkáme, že spíše ne za těchto podmínek, je z mého pohledu
správné, ale je také správné burcovat k záchranným pracím. Je správné burcovat v té zásadní kvalitativní
změně, ke které z mého pohledu musí v Evropě dojít.
Víte, myslím si, že půjčka Mezinárodnímu měnovému fondu a jeho sanace části dluhů evropských zemí je
pokus o fintu bez míče. Pokus o matení tělem. A dovolte, abych to doložil pár čísly. V roce 2012, tedy v příštím
roce, bude v evropském prostoru, a tady prosím myšleny všechny země Evropské unie, nikoliv jenom země v
europrojektu splatný naprosto historický a ojedinělý objem dluhopisů z minulosti. Tedy těch dluhů, které dané
země nadělaly v letech předchozích. A samozřejmě tady platí také dovětek s příslibem zhodnocení, které
odpovídaly jejich tehdejší kondici. Ty dluhopisy budou tedy příští rok, jak se říká, maturovat. Zhruba 12 %
evropského dluhu, takový jev tady ještě nikdy nenastal! A pokud chcete vědět to číslo, je to 1,2 bilionu eur. 1200
mld. eur bude splatných příští rok. A považte - pouze dluhopisy Itálie, Francie a Německa činí z toho objemu tedy zhruba 1200 miliard - 519 miliard eur. Pravou polovinu.
Všechny ty země jsou v situaci, kdy mohou splatit staré dluhy pouze dluhy novými. Maturující dluhopisy vydané
v nějakých emisních podmínkách úročené náklady, které rozhodně neodpovídají realitě, budou znamenat, že
evropské země si budou muset půjčit pouze dluhy nové. Splatit staré dluhy dluhy novými. A světě div se - to
největší riziko z této operace podle mne nespočívá v tom, že bych si myslel, že ty evropské země ty dluhopisy
neumístí. Já myslím, že s velkými potížemi ano, ale skutečné riziko spočívá v tom, že žádná z těch národních
ekonomik, Itálie, Německo, Francie ale i mnoho dalších zemí, nemůže počítat s tím, že náklady těch operací
budou stejně vysoké jako ty náklady staré.
Německo se dnes diví, když prodává výrazně dráže nežli prodávalo před půl rokem. Ale z pohledu těch
maturujících dluhopisů bude prodávat nesrovnatelně dráže nežli by prodávalo resp. umisťovalo svoje dluhopisy
před lety. A tak největší riziko anebo velká míra rizika pro ty země, které jsem zmínil, spočívá právě v tom, že
pokud by umisťovaly dluhopisy na trhu samy, byly by to jejich národní ekonomiky, které by trpěly těmi
zvýšenými náklady na obsluhu jejich dluhů.
Tvrdím, že proto je tady požadavek na onen velmi drahý manévr, kterého aranžérem má být Mezinárodní
měnový fond. Můžete namítnout, že oněch 200 mld. eur je v podstatě ve srovnání s 1,2 bil. marginálie. Je to
šestina. Tedy ne nevýznamný impuls. A je to právě dost na to, aby se evropské země dostaly v pohledu
případných investorů do úplně jiného světla. Proto přichází Mezinárodní měnový fond, proto souběžně někdo
aranžuje potřebu účasti i nečlenských zemí europrojektu na tom, aby se spolupodílely na aranžmá věci, která
má zajistit podle mého vidění světa jednu jedinou věc. Náklady, které by trpěly ekonomiky, zdůrazňuji národní
ekonomiky konkrétních zemí, které nechtějí přenést na bedra zemí jiných. A tady považuji za kacířské a
neakceptovatelné, že takové náklady mají nést i země které nejsou členskými zeměmi europrojektu. To považuji
za varovné a to je věc, kterou odmítám.
Chtěl bych říct, že být obezřetný či odmítavý k projektu eurounie, měnové unie, kterého selhání vnímáme bez
ohledu na to, kam patříme z hlediska svých názorů a postojů k této věci, každý jediný den neznamená být
protievropský. To bych chtěl zdůraznit. Byl bych velmi nerad, aby i tady někdo zase nasazoval oslí hlavu a
označoval mě za euroodmítače či odmítače rozšiřování Evropské unie. Naopak, byl bych velmi rád, kdyby jednu
jedinou desetinu oněch zdrojů, které někdo bude požadovat na stabilizaci hloupého a života neschopného
projektu, aby věnoval na myšlenku rozšiřování společného trhu. Je zvláštní, že se Evropská unie zabývá
projektem stabilizace eura, které konkrétním národním ekonomikám přináší další a další vícenáklady a ani
desetinu těchto zdrojů nedává ve smyslu a ve prospěch projektu budování a rozšiřování společného trhu.
A také vyjadřuji naději, že ať už se stane v Evropě cokoliv, nebude společný trh ta hodnota a ta veličina, o
kterou případně Evropa přijde. ***
(19.30 hodin)
(pokračuje Doktor)
Opakuji svá slova ze začátku. Nejsme pojištěným, jsme pojišťovnou; pojišťovnou, která řeší záležitost
pojistného případu z pojistné matematiky, který z pohledu pojistné matematiky vykazuje již nyní vysokou míru
rizika plnění. A mám-li opakovat slova pana předsedy vlády, je zvláštní, jak neuvěřitelně naivně, prvoplánově a
Plné znění zpráv

155
© 2012 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

studentíkovsky se někteří hlásí se svým "ano", když ani neznají podmínky pojistné smlouvy. Každý z vás by byl
v takové situaci, kdyby podepsal takovou pojistnou smlouvu, označen za hlupáka. Nechte si každý sám pro
sebe své označení. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.)
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dříve než dám slovo dalším přihlášeným do rozpravy,
mám zde nejprve dvě faktické poznámky a poté s přednostním právem. Nejprve vystoupí pan poslanec Jan
Hamáček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já jsem velmi pečlivě
poslouchal jak pana premiéra, tak kolegu Doktora, ale mně v tom vystoupení něco chybělo. Jakkoliv bylo
odborně na výši i ideologicky na výši a popsalo situaci viděním pravicových politiků či pravicových dogmat, tak
tam scházelo řešení, scházelo tam, jaká je alternativa, jaký je alternativní postup? Nedělat nic? Vyčlenit se z
hlavního proudu EU a čekat, jak to dopadne, popřípadě že to za nás vyřeší někdo jiný a my se v tom nebudeme
muset angažovat? To přece není řešení! To je řekněme velmi alibistický přístup; přístup doufání, že to nějak
dopadne a my z toho vyjdeme nějak bez poskvrnky.
A příměr s pojišťovnou a pojistníkem nebo pojištěncem, to mi také úplně nesedí. Já si nemyslím, že jsme
pojišťovnou. My se přece naší účastí pojišťujeme nebo snažíme se o vyřešení negativních dopadů případného
krachu či rozpadu eurozóny, případných dopadů na českou ekonomiku. Pokud někdo zkalkuloval, že závažné
problémy eurozóny by pro nás znamenaly pokles HDP řekněme v rozmezí 4 až 8 %, tak to přece není o
nějakých imaginárních miliardách, které půjčujeme do Bruselu, to je o desítkách tisíc pracovních míst v ČR! To
není o tom, že půjčíme Francouzům, Italům, Řekům na to, by vyřešili svůj problém. To je o tom, že se snažíme
zajistit, aby se nezavíraly fabriky v ČR, aby lidé nemuseli na dlažbu, aby měli práci, aby mohli pracovat. Česká
republika je závislá na evropském trhu, závislá na zahraničních investicích, a pokud zahraniční investoři ucítí, že
se z toho chceme nějak vymanit, nějak prokličkovat, tak prostě své investice odsud stáhnou a popřípadě umístí
jinam.
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, vypršel váš čas!
Poslanec Jan Hamáček: Takže je to o pracovních místech, není to o imaginárních miliardách do Bruselu. Děkuji.
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným k faktické poznámce je pan poslanec
Vojtěch Filip.
Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já bych docela i panu kolegovi
Doktorovi uvěřil, ale to bych musel vidět, že můj návrh, který jsem tady přednesl, podpořilo víc lidí, víc poslanců.
A já jsem přeci navrhoval na začátku dnešního odpoledního jednání, že před tento bod chceme zařadit bod, kdy
ministr financí bude informovat o první půjčce z roku 2009. A opravdu mě mrzí, že to pochopila totální menšina
vládní koalice.
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dále vystoupí s přednostním právem pan poslanec Bohuslav
Sobotka.
Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Kolegové, kolegyně, vážená vládo,
dovolte mi několik poznámek k informaci, která zde zazněla ze strany pana premiéra. Víte, že když tady v
Poslanecké sněmovně vedeme debatu o vývoji naší ekonomiky, o vývoji státního rozpočtu, my jako opozice
vyčítáme vládě, že by mohla dělat víc pro hospodářský růst, tak vládní představitelé, ministr financí a premiér
velmi často argumentují jednoduchým způsobem, říkají: my jsme malá otevřená ekonomika, jsme ekonomika
zcela závislá na exportu a podporou domácí poptávky tady žádný hospodářský růst nevyvoláme. Jediná naše
šance je růst zahraniční poptávky a ten nezáleží na naší vládě, je to věc trhů, na které exportujeme naše zboží
a služby. To je argument, který tady představitelé této vlády velmi často používají pokaždé, když se stočí řeč na
hospodářský růst tady u nás doma v ČR a když se stočí řeč na vývoj státního rozpočtu. A myslím si, že je dobré,
abychom se k tomuto argumentu, který používá vláda, vrátili, protože naše země je skutečně závislá na exportu.
A export z 80 % směřuje do Evropské unie. A drtivá většina exportu z těch 80 % končí v zemích, které nám za
něj platí společnou evropskou měnou, eurem. A jestliže se bavíme o věcech, které můžeme ovlivnit, tak
nepochybně jako ČR, jako členská země EU můžeme ovlivnit řešení krize eurozóny. To, co nemůžeme ovlivnit,
je orientace našich výrobců a dodavatelů zboží a služeb. Když si uvědomíme, že náš export do Číny, Indie a
Brazílie dohromady tvoří něco kolem 3 %, a jestliže si řekneme, fajn, máme vysokou závislost na EU, je potřeba
s tím něco udělat, abychom do budoucna tak závislí nebyli, tak potrvá léta a budou se muset příští vlády a naši
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podnikatelé hodně snažit, aby z 3 % možná za pár let udělali šest nebo sedm. Ale i za 10 let klíčovým teritoriem,
kam naši podnikatelé a zaměstnavatelé budou vyvážet své zboží a služby, bude EU a bude eurozóna. Platí
tedy, že náš hospodářský růst je z největší míry závislý právě na situaci v EU a eurozóně. To, co se tam děje,
není nějaký vnější zahraniční problém. To, co se tam děje, je ve skutečnosti také náš problém, protože na tom,
jestli se stabilizuje eurozóna, jestliže zvládne tuto krizi, na tom, co bude s eurem, na tom, jak budou fungovat
banky v eurozóně, jestli budou půjčovat, jestli se nezastaví tamní ekonomika, tak na tom všem závisí naše
pracovní místa, náš hospodářský růst a naše daňové příjmy a konec konců také schodek našeho státního
rozpočtu a naše dluhy, protože pokud naše ekonomika neporoste v důsledku krize eurozóny, pokud krize bude
trvat příliš dlouho, tak budou lidé propouštěni, firmy, ani poplatníci nebudou platit daně, státní rozpočet se
propadne do větších schodků; konec konců jsme to tady zažili v roce 2009, bylo to přes 220 miliard deficitu
veřejných rozpočtů a dluhy budeme muset platit z našich finančních prostředků. Čili ty dluhy tady vzniknou.
Pokud bude pokračovat krize eurozóny, tak se naše země do velkých dluhů v příštích letech bude propadat.
Já myslím, že ta závislost je zcela zřejmá. Teď tady nevedeme debatu o nějakém imaginárním zahraničí, o
nějaké teorii, vedeme tady debatu o tom, jak my tady jako ČR můžeme ovlivnit vnější podmínky, které sahají na
naše pracovní místa a sahají na prosperitu našeho hospodářství. Já myslím, že tady musíme vést debatu o tom,
co je národní zájem naší země. My jsme tady od toho. Jsme členové národního Parlamentu, Poslanecké
sněmovny, volí nás občané ČR a jsme tady také od toho, abychom permanentně posuzovali, jaký je nejlepší
národní zájem naší země.
Když se k tomu mám vyjádřit, tak se musím alespoň na chvíli vrátit k roku 2004. My jsme v roce 2004 vstoupili
do EU. Předtím bylo referendum. V tomto referendu velká většina našich občanů hlasovala pro vstup do EU a já
jsem přesvědčen o tom, že to bylo správné strategické rozhodnutí. Nejenom proto, že pro ČR to mělo řadu
pozitivních dopadů z hlediska její legislativy, z hlediska našeho vlivu na to, co se dneska vlastně ve světě a v
Evropě děje, ale ono to samozřejmě mělo velký vliv na náš sociální a ekonomický vzestup. Pokud se podíváme
na zlom, který nastal z hlediska hospodářského růstu, z hlediska přílivu přímých zahraničních investic, tak přece
tím zlomem byl vstup do EU. Tohle nikdo nezpochybňuje a nemůže to zpochybnit. A opět odkazuji na
argumenty pravice. Když jsme tady v letech 2002-6 vedli polemiky tehdy z pozice vládní strany o naší
hospodářské politice, tak to byli poslanci ODS, kteří na tomto místě vystupovali a říkali, no, nechlubte se tím
ekonomickým růstem, vy s tím nemáte nic společného. Ekonomický růst se dostavil proto, že jsme vstoupili do
EU. ***
(19.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)
To byly argumenty, které tady používali pravicoví poslanci, aby snížili zásluhy tehdejší vlády na hospodářském
růstu. A do určité míry měli skutečně pravdu. Vstup do Evropské unie byl výrazným signálem o tom, že se
stáváme bezpečným a předvídatelným státem, že se stáváme místem, kde i to členství v Evropské unii
garantuje jistotu pro ty, kdo se tady rozhodli investovat do podnikání, do tvorby nových pracovních míst, do
infrastruktury. To byl velmi pozitivní signál.
My jsme se stali součástí Evropské unie a jako nová členská země jsme mimo jiné začali čerpat evropské fondy.
A jestliže dnes mimo jiné vedeme debatu o tom, jestli bychom se - i když nejsme členy eurozóny - měli podílet i
nepřímo finančně na její stabilizaci, tak je myslím dobré si říci, že eurozóna se podílí už řadu let na naší
rozpočtové politice, a to tak, že ty vyspělé státy Evropy nás dotují. Já myslím, že je dobré si to říci, jak to je. Od
roku 2004 každý rok něco platíme do evropského rozpočtu a každý rok něco z toho evropského rozpočtu
dostaneme. Ten čistý přínos pro Českou republiku od roku 2004 je 163 miliard korun. 163 miliard korun, které
jsme získali navíc oproti tomu, co jsme do společného rozpočtu jako Češi zaplatili.
V loňském roce to bylo 47 miliard čistého přínosu. Letos to možná bude někde v tom pásmu mezi 40 - 50
miliardami korun. Příští rok - a zítra tady budeme schvalovat státní rozpočet - si vláda naplánovala, že získáme
sto miliard z evropského rozpočtu, přesněji řečeno asi 101 miliard, a že zaplatíme 35 miliard do společné
evropské pokladny. Takže vláda dokonce příští rok počítá s tím, že ten rozdíl se bude pohybovat někde kolem
60 - 65 miliard korun čistého přínosu pro Českou republiku. A to nejsou žádné půjčky, to jsou dotace. To
znamená, to jsou peníze, které nevracíme, pokud samozřejmě nedojde k pochybení při jejich čerpání.
Kdo vlastně financuje tuhle dotační politiku vůči České republice? Možná je dobré si to také uvědomit. Je to
Velká Británie? No Velká Británie to není, protože Británie má tzv. britský rabat, to znamená, Britové si sjednali
už v minulosti ještě dávno před naším vstupem výjimku. To znamená, do společného rozpočtu platí mnohem
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méně, než platí Němci nebo Francouzi z hlediska velikosti jejich ekonomik. To znamená, že na ty dotace, které
plynou do nových členských zemí v rámci systému solidarity Evropské unie se skládají Němci, Francouzi,
Holanďané, Dánové, Švédi, Belgičani. To jsou prostě země, které financují transfer ze starších členských zemí
Evropské unie do těch novějších zemí. A my z toho pracujeme na modernizaci země. Financujeme
infrastrukturu, zateplujeme školy, prostě realizujeme projekty, které by měly pomoci k tomu, aby Česká
republika dohnala to zpoždění, které získala po roce 1948, kdy jsme se stali součástí východního bloku.
Prostě to členství v Evropské unii pro nás má řadu pozitivních efektů. A my jsme se po tom roce 2004 se
soustředili na to, že jsme toho členství využívali - tu lépe, tu hůře, ale bylo to pro nás pozitivní. A teď se ocitáme
v situaci, kdy se na nás kolegové v unii obracejí a říkají "Možná by bylo dobré, kdyby se Česká republika
podílela také na stabilizaci a kdyby určitým způsobem k té stabilizaci i finančně přispěla.".
Já trošku nerozumím určité hysterii, která se rozvinula kvůli možnosti, že by Česká národní banka půjčila zdůrazňuji půjčila - peníze Mezinárodnímu měnovému fondu. Především není to nic nového. Už nám to tady
potvrdil guvernér banky dnes odpoledne, že Česká národní banka půjčuje Mezinárodnímu měnovému fondu
delší dobu. Dokonce to poslední rozhodnutí o půjčce, která se pohybuje někde v řádu kolem miliardy eur, je z
podzimu 2009. A ta smlouva podle výroční zprávy Centrální banky byla uzavřená na jaře roku 2010. To
znamená velká tranže, zhruba miliarda eur půjčky byla schválena na podzim roku 2009 bez toho, aniž by tady
byla kolem toho jakákoliv hysterie a řešilo se tady, že Česká republika zkrachuje, jestliže Česká národní banka
půjčí část prostředků ze svých devizových rezerv, nemluvě o tom, že Mezinárodní měnový fond není žádný
hochštapler nebo podvodník. Mezinárodní měnový fond je instituce, která si dokáže finanční prostředky, které
poskytne, vymoci. A i kdyby dokonce některé z těch zemí zkrachovaly, tak Mezinárodní měnový fond má
přednost z hlediska vymáhání těchto finančních prostředků. Takže to nejsou žádné peníze na odpis. Je to určitý
projev naší solidarity a možnost - možnost, abychom se podíleli do určité míry na stabilizaci prostoru, na jehož
stabilitě máme existenční životní zájem prostě proto, že s tím souvisí naše pracovní místa, naše ekonomika,
životní úroveň lidí, kteří tady u nás budou žít.
Poslední poznámka k tomu, kde je vlastně naše místo politicky, ekonomicky. Jestliže jsme se shodli mnohokrát
v minulosti na tom, že naše ekonomika je silně spojená s evropskou ekonomikou, tak je přece zřejmé, že máme
i silný politický zájem na tom, abychom ovlivňovali to, co se v Evropě děje. A my jsme před tím, než jsme se stali
členy Evropské unie, museli tady zavádět evropská pravidla. Byla o tom velmi často polemika. Prostě brali jsme
to jako něco, co nám před tím rokem 2004 vlastně Brusel nadiktoval a my jsme s tím nemohli nic udělat.
Po roce 2004 se ta situace změnila, protože my už jsme uvnitř. Tehdy jsme byli venku a jenom na nás dopadala
rozhodnutí, která učinila tehdejší skupina členských zemí. Dneska jsme uvnitř a dopadají na nás naše vlastní
rozhodnutí, která učiníme společně s ostatními členskými zeměmi Evropské unie. A o tom je i spor o
budoucnosti, protože pokud nebudeme v jádru evropské integrace, tak se začne vytvářet okruh rozhodnutí,
která znovu na nás budou dopadat, ale my nebudeme schopni ovlivnit jejich výslednou podobu. To je ta klíčová
věc. Prostě to, co se bude dít v Evropě, tak se nás vždycky bude týkat. V příštích padesáti, sto letech vždycky
se nás to bude týkat geograficky, politicky, ekonomicky, kulturně. My prostě do Evropy patříme. A byla by chyba,
kdybychom se sami vzdávali práv to, co se bude dít v Evropě v příštích letech, ovlivňovat. A já říkám v dobrém i
v špatném, protože určitě jsou tady pozitivní alternativy vývoje v Evropě, a jsou tady také negativní alternativy
vývoje v Evropě. Ale my to proboha můžeme také svojí aktivitou jako Česká republika ovlivnit ve smyslu
obhajoby našeho národního zájmu.
A my jako sociální demokraté jsme přesvědčeni, že náš národní zájem je být u toho, to znamená být v centru
evropské integrace, nebýt a okraji, nedostat se do izolace, protože to bude snižovat náš vliv. A jestliže to bude
snižovat náš vliv, tak to ruku v ruce bude snižovat i naši atraktivitu. Atraktivitu pro investice. Ten svět po krizi otázka je, kdy ta krize skončí, to si tady asi neodhlasujeme v Poslanecké sněmovně - ten svět po krizi bude
světem ostré konkurence o to, kam půjdou investice. A my už dneska cítíme, že to, že nemáme euro, tak nás v
řadě konkrétních investičních záměrů staví na druhé, na třetí místo. To do budoucna nemusí být výhodná
situace.
Jsem přesvědčen o tom, že my bychom se neměli vzdávat možnosti v budoucnu euro přijmout, až to pro
Českou republiku bude výhodné. Tu možnost bychom měli nechat otevřenou. Stejně jako je zřejmé, že musíme
konsolidovat veřejné rozpočty. V tomto smyslu nám přece nemusí vadit přísnější kritéria, která se týkají
zpřísnění Maastrichtu a jeho vynutitelnosti. To přece také není v rozporu s naším národním zájmem, abychom
postupně uzavírali nominální růst a reálný růst veřejného dluhu, který v řadě posledních let v České republice
zažíváme.
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A konečně platí, že je zde přece celá řada procesů, které z úrovně národního státu nikdy nemůžeme ovlivnit.
Vždycky budeme jenom objektem působení tržních sil. A jediná šance, jak ty tržní síly vyvážit, jak je zregulovat,
jak je donutit, aby respektovaly určitá pravidla, je integrace na evropské úrovni, protože jenom tam můžeme
mluvit o zdanění finančních transakcí. Jenom tam na evropské úrovni můžeme mluvit například o harmonizaci
některých přímých daní, abychom zabránili daňovému dumpingu. To je ten prostor, kde Česká republika může
reálně svůj vliv uplatnit. ***
(19.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)
Jestliže se Evropa rozpadne do souboje národních států, začnou tady vznikat nové mocenské bloky, tak kde
bude pozice, váha a role naší země. Prostě nebude. Teď máme tu unikátní příležitost a prostředí, které v
Evropě vzniklo, tak bychom měli udělat všechno pro to, aby Evropská unie pokračovala dál, aby pokračovala v
evropské integraci, aby se stabilizovala eurozóna, protože tohle není v rozporu s naším národním zájmem,
naopak je to v souladu s ním.
Proto by bylo dobře, kdyby vláda byla schopná definovat jasný postoj České republiky. My říkáme jako opozice,
že jsme připraveni vládu podpořit, pokud vláda bude realizovat takové kroky, které povedou k tomu, že budeme
součástí evropské integrace, že se neocitneme v izolaci, že nebudeme na okraji. I když to není vůbec populární,
i když to samozřejmě není populistické, říkáme, že v tomto vláda s naší podporou počítat může, protože
takovýto postup vlády bude v souladu se strategickým národním zájmem, který naše země nepochybně má. A
pak se můžeme bavit o konkrétních parametrech. Jestliže vláda prokáže dobrou vůli, můžeme se bavit o tom,
jak vysoké by měly být garance, jak vysoká by měla být konkrétní finanční pomoc, jak bude konkrétně vypadat
koordinace fiskálních politik a co by ji ještě mělo doplnit, aby tady skutečně Evropa postupovala v rámci určité
společné hospodářské politiky.
Tolik několik poznámek a také stanovisko sociální demokracie k této věci. Já bych rád popřál panu premiérovi,
aby našel odvahu definovat náš národní zájem, aby našel odvahu ho prosadit na úrovni vlády a aby Česká
republika pod jeho vedením nemířila do izolace, ale aby si udržela svůj vliv, který získala tím, že v roce 2004
naši lidé a naši občané rozhodli o tom, že se staneme členy Evropské unie. Děkuji.
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Teď zde mám nejprve faktickou poznámku pan
poslanec Doktor a po té pan ministr chtěl vystoupit s řádnou s přednostním právem. Poté byste byl po panu
poslanci Doktorovi. Poté s přednostním právem je přihlášen s přednostním právem pan místopředseda Zaorálek
a předseda klubu ODS Stanjura. Prosím, pane poslanče.
Poslanec Michal Doktor: Já budu v té faktické velmi střídmý a pan ministr nebude čekat dlouho. Tak za prvé
sleduji, že mé sdělení bylo nepochopeno, alespoň panem poslancem Sobotkou. Já tedy říkám, že to, co zní z
Evropské unie, to není žádný návrh nějaké konsolidace, nějakých opravných projektů, opravných prací, to je
fňukání na to, že na první palubě došel kaviár. Žádné konkrétní návrhy autorit, které by byly projednány
národními parlamenty a měly podporu národních parlamentů a voličů daných zemí neznám. A musím se
dohadovat o tom, že to, co jsou soukromé návrhy soukromých osob, jsou jejich soukromé ambice ve snaze
přežít horizont příštích voleb. Nic dalšího. A ve světle toho vystoupení a dovětku, který byl označen jako pozice
sociální demokracie, shledávám, že je opravdu možné, aby právník, vystudovaný právník se těšil na to, že může
svobodně podepsat smlouvu, z níž závazky plynoucí nezná, protože ji nikdy nečetl, že se z toho dokáže radovat
a že si dokonce dokáže myslet, že je to pozvánka na první palubu nějaké výletní lodi. Může to být pozvánka, ale
buďte si, pane kolego, jist, že Barroso si vás bude dál plést s číšníkem.
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jiří Dolejš.
Prosím, pane poslanče.
Poslanec Jiří Dolejš: Já samozřejmě rád slyším výhrady vůči elitám, které hodují kaviár a zapomínají na občany
Evropské unie, jen si nejsem jistý, jestli to zaznívá ze správných úst a navíc si myslím, že kolega, možná proto,
že už opustil řady ODS, tak neposlouchal tolik svého premiéra, protože on souhlasil pouze s některými návrhy, k
některým se vyhradil a na některé čeká, jak se vyvrbí. Říci, že tady je pouze fňukání, je trošičku nepřesné. Já
jsem byl velmi rád, že pan premiér to shrnul, na druhou stranu musím říct, že kdyby to shrnul před měsícem
nebo před dvěma měsíci, kdyby se tady věnoval diskusi o tom, co je národní zájem a nepytlíkoval tyto věci na
koaličním půdorysu mezi pár ministry, tak jsme mohli být dneska dál.
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Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní vystoupí ministr financí. Prosím, pane ministře.
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Jenom stručnou poznámku k tomu, co
říkal pan poslanec Doktor ve své faktické poznámce. Možná bychom si měli být vědomi toho, že největším
exportérem kaviáru na světě je Rusko, po něm Francie a pak Írán. Ne, že bych nějak toužil po jakémkoliv
importu této zahraniční politiky, to nemohu říci.
Nicméně já jsem se přihlásil proto, abych poprosil pana poslance Sobotku, aby na tomto tématu nedělil
politickou scénu na pravici a levici. Aby neříkal, že tady oponuje argumentům pravice. Už jenom proto, že já
jsem tady žádné argumenty pravice neslyšel upřímně řečeno.
Velmi rád bych také uklidnil veřejnost s tím, že na naší půjčce, ať už bude tři a půl miliardy euro nebo nižší nebo
žádná, že opravdu nestojí a nepadá prosperita eurozóny. Já jsem hluboce přesvědčen, že oněch 200 miliard
domluvených na summitu je zoufale málo a že je to jenom impuls k tomu, aby Christine Lagarde mohla na
ostatních trzích a na ostatních kontinentech říkat, tak Evropa do toho jde s 200 miliardami, tak kolik dáte vy, aby
dala dohromady alespoň těch tři čtvrtě bilionu. Jinými slovy, jestliže 200 miliard je skutečně málo, a to já
souhlasím s výrokem pana guvernéra Singera, že 200 miliard je asi totéž jako acylpyrin na zlomeninu, tak těch
českých tři a půl miliardy, kdybychom na ně zítra přistoupili, je kolem desetinné čárky. To vůbec nic neřeší. To je
jenom naprosto zásadní zahraničně politická odpověď České republiky na naprosto zásadní zahraničně
politickou otázku, jste na palubě, nebo nejste na palubě. Vůbec o nic jiného nejde. Všichni víme, že by ta
operace, pokud bychom ji podstoupili, je fiskálně nevýhodná, je riskantní a já bych velmi rád vyjednával o jejích
podmínkách, pokud bychom ji podstoupili, tak všichni víme, že nezvýší naše zadlužení, že prostě jenom svá
aktiva přesuneme někam jinam, než je teď máme, byť samozřejmě nese s sebou řadu rizik a nevýhod, které by
se možná daly nějakým vyjednáváním eliminovat, ale nezvyšuje naše zadlužení ani žádným zásadním
způsobem nepřispívá k řešení dluhové krize, která je především krizí důvěry v eurozóně. Že to opravdu není nic
jiného než naše odpovědnost před zásadní odpovědí, kterou budeme muset říct a budeme ji muset říct jasně, s
veškerou zodpovědností a ta odpověď zní, jste na palubě, nebo nejste na palubě. A tuto odpověď bude muset
česká vláda a česká reprezentace dát. Promiňte, zítra zasedá česká vláda a já jsem jejím členem a nepřipadá
mi fér, abych dnes vyčerpal veškeré argumenty, veškeré náměty, které na zítřejší diskusi mám. Jenom chci říct,
v čem zní ta zásadní otázka. Ne jestli zachráníme, nebo nezachráníme eurozónu. Oni se bez nás obejdou.
Otázka je, jestli my se obejdeme bez nich. A ta odpověď zní, jste na palubě, nebo ta otázka zní, ještě jednou ji
opakuji, velmi se omlouvám, jste na palubě, nebo nejste na palubě. Tu odpověď budeme muset položit. Já si
vůbec nemyslím, že ji musíme dát do deseti dnů. To se nedomnívám, ale také se nedomnívám, že bychom měli
do deseti dnů říct, nejsme na palubě.
Já prosím Poslaneckou sněmovnu, aby pochopila, že své argumenty si ponechám především na zítřejší vládu a
pak kdykoliv jsem k dispozici. Jenom chci říct svůj osobní pocit člověka, kterému bude příští týden 51. Před 22
lety, kdy pan poslanec Sobotka chodil ve Slavkově do školy a já jsem jako třicetiletý postpubescent čekal
narození svého syna, jsem běhal po jihočeských náměstích a psal jsem štětkou a vápnem, chci zpátky do
Evropy. Já dnes nechci svému již dospělému synovi říkat, že jsem reprezentant politické reprezentace, která
chce z té Evropy ven. To je zásadní pocit, se kterým vstoupím do té diskuse jak na vládě, tak v Parlamentu.
Děkuji.
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: A nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Miroslav
Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
(20.00 hodin)
Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně, možná krátkou repliku. Já bych byl rád, než si
odpovíme na to, jestli hážeme v podpalubí lopatou, nebo jsme na palubě, kdyby se vyjádřil světový finanční
kapitál, jak přistoupí k těmto problémům, které v podstatě způsobil on svým chováním. A protože mu to
vyhovuje, tak opravdu kapitalizuje zisky a socializuje ztráty. (Slabý potlesk z levé části jednací síně.)
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. A nyní s přednostním právem vystoupí pan místopředseda
Zaorálek. Prosím, máte slovo.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Přeji pěkný večer. Já si uvědomuji, že je pozdě a budu se snažit
nemluvit příliš zevrubně. Poslední vystoupení pana ministra Kalouska ukázalo, jak ta debata ve Sněmovně
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může být zajímavá, pokud by byla možná. A možná mohla být zajímavá, už kdyby se konala dříve, jak tady bylo
řečeno, před tím měsícem, dvěma měsíci. Protože... (Zaorálek se otáčí za sebe na členy vlády.) ... já tady
bohužel musím poslouchat ten rozhovor za mnou. Je zajímavé poslouchat ministra zahraničí, premiéra a
ministra financí, co si říkají o evropské měně. Chápete, to mi nemůže uniknout.
Takže já se domnívám, že by bylo dobré, kdyby ten rozhovor začal dříve, protože možná by se ukázalo, že pan
premiér by nemusel v Bruselu říkat, že potřebuje silnější mandát Parlamentu, protože by o něm víc věděl, o tom,
co se ve Sněmovně myslí. A mně by se líbilo, kdyby třeba potom měl premiér i silnější mandát a větší
sebevědomí k tomu, aby se ozval, když prezident této země někde v sousední zemi řekne, že se nabízí jako
dobrovolník pro demontáž evropské společné měny. Mně připadá, že kdybychom se dokázali shodnout na tom,
že určité výroky na této úrovni nám škodí, tak by to bylo docela dobré pro začátek. Třeba pro to, že nás izolují v
Evropě a že nás činí nepříliš srozumitelnými.
Protože jsem se rozhodl, že to zkrátím, tak řeknu to zásadní. Já se domnívám, že představa, že krach eurozóny
je něco, co přežijeme snadno, je lichá. Je lichá ze dvou důvodů. Jeden řeknu ten základní, politický. Pokud
dojde k rozpadu eurozóny, dílem i Unie, tak to bude znamenat, že skončí ta aliance, která vytváří nějakou
možnost hledání konsensu a Evropa se stane koncertem velmocí. Pokud se tady někdo bojí Německa sjednoceného, velkého - tak ta pozice bude prostě horší. Vliv zemí, jako je Rusko, Německo, to všechno bude
daleko výraznější, ve chvíli, kdy se rozpadne eurozóna, kdy se rozpadne Evropská aliance. Takže to je ten
politický důvod, proč si myslím, že je to pro nás neštěstí a pro všechny menší země.
A ten ekonomický? Bylo by dobré, aby tady zaznělo proti tomu, co říká prezident, že pokud dojde k té - jak se
tomu říká - implozi eurozóny - dneska v Evropě, tak to ovlivní všechny státy Evropy bez ohledu na jejich
velikost. Takový vývoj bude mít obrovské důsledky sociální, ekonomické i politické. Bude to znamenat kolaps
finančního systému, sociální důsledky budou hluboká deprese, nezaměstnanost, bída, nepokoje sociální,
extrémistická hnutí, mluví se o násilí v těch analýzách, které se píší, těžko kontrolovaný vývoj v celé řadě zemí.
Jednotlivá národní hlavní města se budou obviňovat navzájem mezi sebou, budou se vytvářet bariéry mezi nimi
a celkově nastane úpadek Evropy. Helmut Schmidt před několika dny řekl v Berlíně, že jsme povinni udělat
některé věci a budeme odpovědni, pokud je neuděláme. Mluvil o tom, že pokud nedokážeme dnes udělat
některé kroky, tak Evropa se svým významem zmizí z mapy světa. A je dobré si uvědomit tedy, že žádná země
v Evropě neunikne tomu, pokud by došlo k tomu rozpadu. A nechápu, pokud někdo se tváří, že nám to může být
jedno.
Navíc to, co si myslím, že zvlášť hrozí v případě rozpadu eurozóny, je to, že to postihne periferální ekonomiky,
jak se tomu říká, a nejenom ty jižní, jak se většinou myslí - Řecko, Portugalsko, Španělsko - ale dneska se
přece mluví o tom, že to postihne střední a východní Evropu. Já vás upozorňuji na článek E. Roubiniho, toho
známého proroka, který řekl: střed a východ Evropy, střezte se toho, že se nezdaří to vzkříšení Evropy, protože
vy budete ti, kteří budete první postiženi. Protože ty bohaté země toho evropského středu jsou samozřejmě
schopny díky té kondici, kterou mají, díky infrastruktuře, obrovským aktivům, tak jsou schopny samozřejmě
zvládnout tu situaci vždycky lépe než my. My jsme se vlastně ještě nevyhrabali z toho, my jsme stále ještě
postkomunistické země, daleko zranitelnější, odkázané na export často právě do těch zemí té bohaté Evropy.
Takže představa, že se nás to netýká, že můžeme zůstat bokem, ta je pro mě nepochopitelná.
Co se týče toho, co se odehrálo teď na tom sumitu Evropské rady, tak to zjednodušeně řeknu. Mohl bych vám
tady říci seznam věcí, které se mi nelíbí na tom výsledku, a stejně tak seznam věcí, které pokládám za určitá
pozitiva. Samozřejmě premiér má pravdu, když říká, že to je hodně komplikované a složité. To je přece jasné.
Tady je tolik otázek, že na ně asi nikdo není schopen - a to je jisté - v této chvíli odpovědět. Vždyť přece člověka
nutně musí napadat, jaká bude vazba této zmiňované mezivládní dohody, smlouvy s Evropským parlamentem,
s těmi dosavadními evropskými smlouvami. Tam je přece tisíc otázek, o kterých bychom se tady mohli bavit a
zřejmě už na to v tuto chvíli večer nemá nikdo dostatek sil. Mě ale vadí to základní. Abychom se dohodli na tom,
že tento proces, který se tam děje, tak je pro nás nesmírně důležitý, jak dopadne. A pokud se zhatí, tak za to
prostě zaplatíme stejně jako ti ostatní. Ach...
Protože tady není dnes asi už večer tolik času, tak bych si přál tady navrhnout alespoň jeden návrh usnesení,
který konstatuje to, co mi teď připadá jako takový základní jmenovatel toho, na čem bychom se tady mohli
dohodnout. Já bych chtěl navrhnout to, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že negativní vývoj eurozóny by
ohrozil ekonomiku, pracovní místa i politický vývoj v České republice. Žádáme proto vládu České republiky, aby
učinila vše pro konsolidaci eurozóny a stabilizaci evropských institucí.
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Přál bych si, aby tyto debaty se tady konaly častěji, aby se konaly v jiných než večerních hodinách, abychom
měli šanci si ujasnit, kde vlastně stojíme. Já bych si opravdu přál, aby premiér mohl jet na Evropskou radu a
věděl, že za sebou má mandát Parlamentu, o který se může opřít. Mě připadá do budoucna naprosto nešťastné,
aby Česká republika nebyla zemí, která má pozici a která působí dojmem někoho, kdo čeká, jak věci dopadnou.
Mě připadá, že potřebujeme víc debaty - ne proto, že bychom byli tak vlivní a že by se bez nás Evropa
neobešla, ale protože to je něco, co se nás týká a my si vytváříme vlastně tím, jak se v tom angažujeme, pozici
do budoucna. Já pořád předpokládám, že ten scénář nebude ten nejhorší a že prostě Evropa najde způsob, jak
do budoucna existovat, a že se rozhoduje o tom, jakou roli v tom Česká republika bude hrát.
Také se hlásím k tomu, vlastně, co tady řekl ministr Kalousek, k tomu heslu, že to, co se odehrává po listopadu
1989, i pro mě je návratem do Evropy. Já bych se nerad tady také tohoto principu vzdával.
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou poznámkou je připraven pan poslanec Jan
Bauer, poté vystoupí pan premiér. Prosím, pane poslanče.
Poslanec Jan Bauer: Vážené dámy a pánové, já jsem bohužel dnes ráno neměl možnost v rámci přednostního
práva vystoupit a reagovat na požadavek pana místopředsedy Zaorálka. Proto bych chtěl spíše vyzvat, že je
vhodné přijít sem k tomuto pultíku poté, co si člověk opravdu relativně poctivě prostuduje jednací řád
Poslanecké sněmovny a za druhé, pokud má nějaké aktuální a správné informace. Proto mi připadá slušné,
abych tady zareagoval způsobem, že tak jako vždy v podstatě už v mnoha případech jsme vyzvali pana
premiéra prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti a v kontextu a znění jednacího řádu, aby nás seznámil
na jednání výboru, s jakým mandátem odchází na jednání Evropské rady. Pan premiér přes to, že to může být
kdokoliv ze současné vlády, na to jednání minulý týden ve čtvrtek ráno přišel a my jsme taktéž byli informováni o
tom, s jakým mandátem se na jednání Evropské rady odjíždí. Takže bohužel zazněla tady jedna nepravda, za
kterou jsem neslyšel omluvu, to znamená, že pan premiér nebyl přítomen na jednání výboru. Není to pravda, je
to naopak.
Druhá věc je spíše poznámka na vystoupení pana předsedy Sobotky. Takže prostřednictvím paní předsedající
já rozumím tomu, že rozhodování o evropských záležitostech je relativně složitá a nepřeberná materie. ***
(20.10 hodin)
(pokračuje Bauer)
Nicméně považuji za opravdu velikou, možná i osobní a tragickou chybu, pokud se na evropské záležitosti
díváme pouze prostřednictvím té optiky má dáti nebo dal. To znamená, tolik jsme odvedli někam, dostáváme
daleko více, a proto bychom se měli nějak chovat. Je to samozřejmě jedno z kritérií, jakým způsobem se chovat.
Nicméně čím více o tom - pane předsedo Sobotko, prostřednictvím paní předsedající - budete mluvit, tím
zužujete manévrovací prostor a dostáváte do velice špatné pozice Českou republiku. Já to považuji za vaši
velikou osobní a tragickou chybu, protože takto se nedá vyjednávat.
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, upozorňuji vás na čas.
Poslanec Jan Bauer: Poslední poznámka. Možná, že ... (Přerušen předsedající.)
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, byl jste přihlášen k faktické poznámce, je mi líto.
Byl přihlášen pan poslanec Stanjura. Omlouvám se, dáváte přednost panu premiérovi. Prosím, pan premiér
vystoupí. Prosím, s faktickou ještě vystoupí před místopředseda Zaorálek. Pouštím vám stopky.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já tady potvrzuji to, že jsem měl špatnou informaci, že pan premiér se
nezúčastní toho jednání Evropské rady a je pravda, že jsem to dneska tady nahlas řekl. Za to se omlouvám, to
si myslím, že by bylo ode mě skutečně korektní. (Potlesk z řad koalice.)
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím, předávám už slovo panu premiérovi.
Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
dovolte mi, abych zareagoval přece jenom na několik tezí, které tady zazněly. V prvé řadě musím říci, že
nechápu stýskání, že jednáme o tomto tématu ve večerních hodinách. Je naopak známkou evropského
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chování, že o tak zásadních věcech se jedná pokud možno večer a přes noc. (Smích a potlesk v řadách
koalice.) Čili přesně naopak, my se chováme velmi evropsky jako Poslanecká sněmovna. To za prvé.
Za druhé zazněly tady samozřejmě úvahy, které považuji za legitimní, úvahy, které vyústily ve zvolání jednoho z
mých předřečníků "jsme na palubě, nebo ne?". Já si myslím, že je naší povinností si položit i jinou otázku:
"Jsme na palubě Titaniku, nebo ne?" I to jsme povinni, tázat se sami sebe, se zodpovědností vůči voličům.
Nyní mi dovolte zareagovat na velmi často znějící názory, které tady formuloval například pan předseda
Sobotka, ale i pan místopředseda Zaorálek a někteří další vystupující, kteří tady kritizovali to, že je nezbytné být
v takzvaném jádru integrace. Já se naprosto otevřeně táži: Kde je to jádro integrace? Ta integrace má totiž
velmi flexibilní rozměry. Vezměme si naprosto logicky - některé státy jsou členy eurozóny, některé státy nejsou
členy eurozóny. Některé členské státy jsou v schengenském systému, některé členské státy nejsou v
schengenském systému. Některé státy chtějí prohlubovat vnitřní trh a dokončit Singl Market Act, některé se
tomu brání.
Mimochodem v rámci jednotného trhu v tuto chvíli funguje pouze, dámy a pánové, 40 % zboží a služeb v
Evropě. Tady je obrovský potenciál. Tam by se měla zaměřit evropská politika, do dokončení skutečného,
fungujícího vnitřního trhu, když se tady někdo ptal, jaký je ten plán B, kde má být důraz evropské integrace.
Zrovna tak si můžeme položit otázku, když se bavíme o těch integračních jádrech, že jsou tady státy, které
berou plnou výši zemědělských dotací, a jsou tady státy, které neberou plnou výši zemědělských dotací. Jsou
tady státy, které plně participují na společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské unie, a jsou tady státy,
které neparticipují na společné zahraniční a bezpečnostní politice.
Čili tvrzení, že se nám tady šokově, najednou má vytvořit vícerychlostní Evropa je úsměvné. Vícerychlostní
Evropa je každodenní realitou fungování Evropské unie. A já tvrdím, že je to dobře. Že je to správně. Že
rozmanitost Evropy, rozmanitost zájmů jednotlivých členských států je v pořádku. Tato bohatost je předností
Evropy. A flexibilní geometrie - mnohem více než upjatá a jaksi intelektuálně nikoli osvěžující představa jednoho
pevného jádra a jakési periferie prostě neodpovídá realitě.
V různých směrech integrace jsou různá jádra a různé periferie. My někde jsme v jádře, v tom
nejcentrovanějším jádře, například v oblasti prohlubování vnitřního trhu, někde prostě v tom jádře nejsme. Čili je
to flexibilní geometrie v současné podobě Evropské unie. A zaplať Pán Bůh za ni! Chceme skutečně
zglajchšaltovanou, naprosto unifikovanou Evropskou unii, ve které všechno je naprosto stejné a nebere se v
potaz rozmanitost zájmů, rozmanitost tradic, rozmanitost politických názorů a historického vývoje jednotlivých
členských zemí Evropské unie? Ne. Já si vážím takové Evropské unie a chci v ní být. Jsem člověk, který
hlasoval pro vstup do Evropské unie a vážím si toho, že dokáže v sobě sjednocovat velmi rozmanitý potenciál
27 a doufám od příštího roku 28 evropských národů. Vždyť i uskupení, které postupně tenduje k 30 zemím, ani
jinak, než ve flexibilní geometrii fungovat nemůže, nemá-li se postupně degenerativním způsobem měnit v
podstatě v unifikovaný superstát. Protože o takovou Evropu já skutečně nestojím.
Za další. Já považuji za velmi nutné zdůraznit, že zatím těch několik tezí, které se týkaly vytvoření této
mezivládní dohody, jde jednoznačně cestou, která směřuje k fiskální zodpovědnosti. To znamená ke snižování
deficitu veřejných financí, ke snižování celkového zadlužení, k vytváření protidluhových brzd v ústavních
systémech jednotlivých členských zemí.
Já chci říci, že vláda České republiky pod mým vedením kráčí tímto směrem bez ohledu na to, jestli podobná
mezivládní dohoda existuje nebo ne. My nepotřebujeme být k této politice tlačeni podobnou mezivládní
dohodou. My jsme přesvědčeni, že tato politika je nutná a správná, a že je nutné v ní pokračovat bez ohledu na
to, zda podobná mezivládní dohoda bude či nebude uzavřena, bez ohledu na to, zda se k ní Česká republika
připojí nebo nepřipojí.
To, co ale já hodnotím velmi pozitivně, je, že tím ostentativním přihlášením se k této mezivládní dohodě, jejíž
text v podstatě téměř nikdo nezná, ale kde přesto těch několik odrážek v podobě základních tezí je, to znamená
například teze přihlášení se k vytvoření principu ústavní protidluhové brzdy, že tímto deklaruje sociální
demokracie připravenost, podpořit v obou komorách Parlamentu takzvanou finanční ústavu, čili tuto
protidluhovou brzdu, tak v tom já vidím velký pokrok. Protože ještě před půlrokem se sociální demokracie této
myšlence ostentativně vysmívala. A já bych chtěl České straně sociálně demokratické za to poděkovat, protože
v tom vidím státotvorný krok a těším se na spolupráci, na základě které ústavní většinou v obou komorách tuto
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protidluhovou brzdu, která zabrání jakékoli budoucí nezodpovědné vládě zadlužovat tuto zemi, schválíme.
Děkuji. (Potlesk z řad koalice.)
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan Zaorálek se hlásí - s faktickou poznámkou? Je to tak.
Potom pan poslanec Stanjura. Prosím.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to znělo celkem příjemně, až na ten ironický dovětek v závěru.
Samozřejmě sociální demokracie, když říká, že ji zajímá tohle téma, že by se toho chtěla účastnit a že to
pokládá za důležité, tak to zdaleka nemusí znamenat, že podepisuje každý článek toho, co je z těch možných
závěrů, které tam jsou. Já jsem tady řekl, přátelé, že dokážu uvést seznam věcí, které vnímám jako negativní
výsledek. Ať je to třeba to, že Británie byla vržena přes palubu, což já pokládám pro Evropu za velké mínus, že
se nepodařilo udržet jednotu. Ať je to třeba to, že se opustily evropské smlouvy primární a že se vytváří
mezivládní dohoda pro 17 + připojené. To jsou všechno podle mě mínusy. A mohl bych pokračovat. A stejně
jako významný mínus pokládám to, že prostě Evropa při řešení té krize se orientuje pouze na tu takzvanou
Austerity Policy, tedy česky politiku úspor a utahování opasků, a přitom tam vůbec není to, co je pro nás velice
důležitá stránka: Opatření, která by vedla k reformám, k ekonomickému růstu, k vytváření pracovních míst. To
přece opakujeme pořád. Pro nás je to klíčové, a pro mě je tohle veliký nedostatek toho, o čem se na Evropské
radě jednalo. V téhle oblasti je to prostě naprosto minimální. Rozumíte, to je jednoduché pravidlo v ekonomice představa, že někdo pouhým utahováním opasku nastartuje cestu z krize je přece nesmysl. Vy si můžete
utahovat opasky 10 let a ekonomicky se nepohnete. Vykonat něco, co způsobí, že Evropa se začne hýbat
dopředu, to je bohužel něco jiného. A v tom ten summit provedl, přátelé, zatraceně málo. A to kritizuji. ***
(20.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)
Takže dluhová brzda to je opět z rodu negativních pasivních opatření, které nám ekonomický růst nevytvoří.
Představa, že si budeme všichni kontrolovat rozpočty, to je jako, kdybyste měli vedle sebe domy, které
hospodaří a všichni si budou kontrolovat rodinné rozpočty. Znamená to, že domy budou prosperovat? To
samozřejmě ne, takže v tom si myslím ...
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane místopředsedo, rozvášnil jste se mimo možnosti faktické
poznámky. Prosím, nyní vystoupí pan předseda klubu ODS. Prosím, máte slovo.
Poslanec Zbyněk Stanjura: Hned na začátku procedurální návrh, abych na něj nezapomněl, potom bych rád
nechal hlasovat, že budeme jednat i po 21. hodině, aby někdo neměl pocit, protože máme ještě minimálně pět
přihlášených, že debatu koalice chce nějakým způsobem v 21 ukončit. Takže potom poprosím paní
předsedající, aby o tom nechala hlasovat.
Já jsem očekával, že po krátkém a fakty nabitém vystoupení pana premiéra si tady budeme společně klást
otázky a hledat odpovědi. Musím říct, že ve vystoupení pana předsedy Sobotky jsem to nenašel. On to nazval,
že to bylo pár krátkých poznámek, potřeboval na to 18 minut. Použil podle mne oblíbenou politickou metodu,
kdy jakoby polemizuje s názory, které nikdo neřekl a on je vyvrací. Nikdo z nás z vládní koalice neřekl, že si
přeje rozpad eurozóny. Vy jste to tady takhle vyvracel. Ale budiž. Já zkusím nějaké otázky položit, možná na
některé navrhnu odpovědi, možná na některé budeme odpovědi hledat dále.
Zkusme se zeptat, proč Německo a Francie navrhly pomoc přes Mezinárodní měnový fond a ne přes evropské
mechanismy, které jsme s takovou slávou před pár týdny, či měsíci zakládali, ať už je to Evropský stabilizační
mechanismus, nebo Evropský finanční stabilizační fond. Můžeme si odpovědět, že je to tím, že si tak opravdu
dobře důvěřujeme, že vlastně říkáme, že to, co si sami vymyslíme na pomoc eurozóně, že to nejsme schopni
vymáhat, proto potřebujeme Mezinárodní měnový fond, nebo odpověď je jiná. Já nevím, je to jedna z otázek.
200 mld. euro, bude to dost, nebo to bude málo? A jak víme, jestli to bude dost, nebo to bude málo? A byli
bychom důvěryhodní v Evropě, kdybychom říkali, že to možná podpoříme v případě, že se přidají i jiné státy
mimo eurozóny i mimo Evropskou unii. Je Německo méně důvěryhodné, když v pátek tohle navrhovala jejich
kancléřka a dneska vedení Bundesbank říká, že oni odsouhlasí půjčku jenom, když přidají nejenom nečlenové
eurozóny a členové Evropské unie, ale i další státy světa. Neslyšeli bychom tady náhodou od opozice, že
ztrácíme důvěryhodnost v Evropě, kdybychom něco takového řekli a stojí nám to za to?
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Já jsem zaznamenal vlastně od neděle takový hlavní motiv České strany sociální demokratické, tedy bych řekl
být vždy u většiny. Někdo říká, že musíme být s většinou, někdo s integračním jádrem. Používají několik
označení a vždycky ale říkají být u většiny. Postoj je velmi jednoduchý, je velmi alibistický, nevyžaduje zásady,
nevyžaduje myšlenky, nevyžaduje ideje, nevyžaduje hledat řešení, prostě počkáme, co nám přinesou a my
budeme pro.
Před pár týdny, nebo před pár dny jsme tady řešili opoziční návrh zákona o ochraně spotřebitele. Vedli jsme
tady řeči o tom, jak někdo může podepsat smlouvu, ve které není něco uvedeno, jaká je to finta na toho
chudáka, který to podepíše a vy současně navrhujete to samé, jenomže tady to má být stát. Vy jste tu smlouvu
neviděli, před chvilkou jsem slyšel, že proti některým návrhům tedy jste proti, protože s finanční disciplinou to
zase není tak žhavé, jak jste v neděli ještě říkali, ale říkáte, že se máme přihlásit k tomu, že podepíšeme,
přestože jsme ji neviděli.
Myslím si, že bychom měli ochraňovat nejenom spotřebitele, i stát. Nesouhlasím s panem ministrem
Kalouskem, který říká, že k evropské tématice není pravice a levice, já zkusím říct jeden bod, ve kterém si
myslím, že se to liší. My jsme pro svobodný a otevřený trh, my jsme pro volný pohyb zboží, osob, kapitálu, jsme
pro zodpovědné veřejné finance, pro to, aby státy hospodařily s příjmy, které získají a nevytvářely dluhy. Na
druhé straně jsem dneska slyšel z úst pana předsedy Sobotky, že naším cílem by mělo být vyvážit tržní síly, a to
hlubší integrací na evropské úrovni. Já si myslím, že to je diametrálně odlišný způsob, zda věříme ve svobodný
trh a volný pohyb kapitálu osob, zboží a služeb a nebo věříme v to, že nějakou hlubší integrací, jinými slovy, že
bude někdo rozhodovat za nás, vyvážíme tržní síly, které se vymkly kontrole.
Slyšel jsem tady, ať si klademe otázku, jestli jsme na palubě, nebo nejsme na palubě a pan premiér už doplnil.
Já bych možná doplnil ještě další dvě otázky, které bychom si současně měli klást. Za prvé. Kam ta loď pluje? A
za druhé, zda nebudeme křičet "muž přes palubu, nebo stát přes palubu". Myslím si, že v našich debatách, v
otázkách a hledání odpovědí bychom neměli zapomínat na jednu věc, a to jsou demokratické postupy a voliči ve
všech zemích eurozóny a Evropské unie. Je přece tristní, když slyšíme z úst čelních představitelů Evropské
unie, například evropského prezidenta, že musíme vymyslet takový postup, který vyloučí zapojení veřejnosti,
protože to je velmi riskantní. Co kdyby bylo referendum? A co kdyby to v referendu neprošlo? Tak to zkusíme
někde v noci rychle dojednat, položit na stůl hotová řešení a vytvářet třeba tlak na národní parlamenty a národní
vlády, že odpovědět se musí do deseti dnů.
Já si myslím, že je naprosto legitimní a správný postoj premiéra, který říká, že věc je komplikovaná, musíme si
klást otázky, hledat odpovědi, a pak se rozhodneme. To je podle mne mnohem lepší, než dopředu křičet, že
chceme být s většinou, ať je řešení jakékoliv. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Teď zde mám faktické poznámky. Nejprve pan ministr Kalousek,
poté pan místopředseda Zaorálek. Já ještě potom poprosím pana Stanjuru, pokud chtěl přednést nějaké
usnesení, jestli by byl tak laskavý a potom po faktických. Prosím.
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Velmi se omlouvám. Jenom faktickou poznámku k panu předsedovi
Stanjurovi, který protestoval proti tomu, že není správné nedělit mezi levicí a pravicí. Já velmi prosím, pane
předsedo, abyste přece jenom rozlišoval mezi liberálně nacionalistickou frakcí, jejímž členem jsou europoslanci
ODS a mezi tradičně konzervativní frakcí europarlamentu, což je Evropská lidová strana, jejímž členem jsou
europoslanci TOP 09. Tam není hranice mezi pravicí a levicí. To jsou úplně jiné hranice. Socialistickou
internacionálu samozřejmě ponechávám stranou, ale mezi liberálně nacionalistickou frakcí a mezi konzervativní
frakcí opravdu rozdíl je a konzervativní frakce k tomu má naprosto jasný názor.
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, s další faktickou poznámkou vystoupí pan místopředseda
Zaorálek, dále mám přihlášeného pana poslance Stanjuru. Prosím.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám pocit zoufalství, kolegové, protože jestli je pro vás takový problém
pochopit se mezi sebou, tak cítím, že je o tolik obtížnější vysvětlit, kde jsme my a abyste porozuměli nám. Ale já
se přesto pokusím možná o tom, co tady nebylo úplně správně pochopeno. (V sále je neklid.)
První věc. Já jsem řekl, že jsou věci, se kterými nesouhlasíme, jakkoliv jsou to často membra disiecta, z toho, co
má být tou budoucí dohodou. Ale neřekl jsem, že sociální demokracie bude apriori proti dluhové brzdě. Prostě
mně vadilo to, že jsou tam tato opatření a že tam nejsou prostě jiná, že tam kromě těch austerity policy, úsporné
politiky, nejsou zároveň opatření, která stimulují ekonomický růst, aby bylo jasno.
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A pak ještě jedna věc. To, co tady zaznělo, že my jsme ti, kdo jdou s většinou. Já bych prosil o klid. (Předseda
vlády diskutuje s ministry.) Tady probíhá v pravé části spektra tak zuřivá debata.
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, já vás také prosím o klid.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Takže tady bylo řečeno a byli jsme obviněni, že nám jde o
to být většinou. To je nesmysl, takhle se to prostě formulovat nedá. Já vám takový příklad, který se mi vybavuje,
na kterém bych to vysvětlil. Pamatuji si, že v době, kdy jsme ještě nebyli členy Evropské unie, tak jsem měl
možnost sedět s Rasmussenem, tehdy dělal ministra Dánsku jako člen Evropské unie, a já jsem se ho ptal:
"Jaké to je v té Evropě, když tam s nimi sedíte". A on říkal: "Je to fuška, neustále je musíme hlídat, my malé
země musíme hlídat ty velké. Když to prostě přestaneme dělat, tak nám okamžitě přerostou přes hlavu". ***
(20.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)
A bylo by dobré, kdybyste se k nám přidali a pomůžete nám. Chápete, to není jednoduše, že jsme s většinou,
ale že tam jsme a pracujeme na tom, aby Evropa byla aliancí nějakého konsenzu, na kterém my se podílíme. O
tom nám jde! Nám jde o to, abychom neseděli v koutě někde bokem, ale abychom se podíleli na tom, jak se
Evropa dneska staví. A ona bude potřebovat pravděpodobně v něčem hodně přidat nebo změnit tu stavbu. A na
tom jsme se chtěli podílet. Tady nejde opravdu o to jenom se svézt s někým!
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Teď jsem se sama zamyslela. Děkuji za upozornění i za
ukázněnost, že pan místopředseda opustil řečniště. A nyní se hlásí s faktickou poznámkou pan předseda klubu
ODS.
Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl jsem jen upřesnit svůj procedurální návrh. Jménem tří poslaneckých klubů
navrhuji, abychom jednali i po 21. hodině tak, aby někdo neměl pocit, že chceme zkrátit debatu. To si myslím,
že by nebylo namístě. A zapomněl jsem ve svém vystoupení přednést avizovaný návrh usnesení, který zní:
"Poslanecká sněmovna bere na vědomí informace předsedy vlády o průběhu Evropské rady ve dnech 8. a 9.
prosince 2011." Děkuji.
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Přivolávám kolegy z předsálí. Zazněl zde tedy
procedurální návrh na jednání po 21. hodině. Prosím o strpení. Přivolám kolegy a nechám o tomto návrhu
samozřejmě hlasovat. (Malá pauza.) Prosím, dámy a pánové, ještě chviličku. Já vás mezitím odhlásím. Prosím,
abyste se všichni přihlásili znovu svými identifikačními kartami. Zdá se, že nás víc nebude.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?
V hlasování pořadové číslo 146 z přihlášených 101 pro 60, proti 8. Tento návrh byl přijat.
Budeme tedy pokračovat v diskusi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče,
máte slovo.
Poslanec Jiří Dolejš: Krásný večer, jak tady již někdo řekl - evropský diskusní večer. Když dovolíte, začal bych
tím, že tady zazněly dva návrhy na usnesení. Jeden nám připomíná, že ještě nejsme v bezvědomí a tudíž
bychom mohli vzít na vědomí informaci pana premiéra. Pokud to někdo chápe, jako že v tom není jistá implicitně
přítomná míra souhlasu, možná by to šlo. Ale já se obávám, že by to tak někdo mohl číst.
No a druhé usnesení, které vlastně s tím prvním není kolizní, ale domýšlí ho, navrhuje, abychom my, tedy
Česká republika a její reprezentant česká vláda udělala vše pro to, aby došlo ke konsolidaci v Evropě. To samo
o sobě asi těžko může dělat někomu problémy. Rozhodně je to víc než ono váhavé a pasivní přihlížení, o
kterém tady už byla řeč. Otázkou je, co to je to vše udělat pro konsolidaci. No a tady se dostáváme k meritu
diskuse, na toto téma už tady něco odeznělo, ale obávám se, že zatím je to debata, která se příliš navzájem
nevnímá. Možná proto, že jsme zakopáni ve svých představách, že národní zájem je pro nás spíše předmět
politikaření, politického poměřování z pozic ideologických a nikoliv státnických. A přitom - jestli něco v České
republice chybí v evropském kontextu, tak je to jasně definovaný český státní zájem - to znamená, co bychom
měli na evropské půdě prosazovat.
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My jsme sice malá země, ale ne zas tak malá, aby náš hlas a naše váha v Evropě nemohla být větší. A k tomu
bych rád přispěl několika strukturovanými poznámkami, které, doufám, že neurazí zvukovody kolegů napravo a
budou mi naslouchat i kolegové nalevo, protože si myslím, že právě strukturovaná debata tady už dávno na toto
téma měla být. A možná bychom se nemuseli teď zkoušet z věcí, které jsou opožděné, protože vláda nám sice
vycestovala s vládním mandátem, ale nikoliv s mandátem Poslanecké sněmovny, který by se navíc ještě opíral
o širší než koaliční konsensus.
To je prostě realita, to si jistě uvědomuje i pan premiér, a proto s křížkem po funuse tuto debatu v tento krásný
večerní evropský čas otevřel.
Čili, co považuji především za podstatné? Já si myslím, že viníkem současných problémů není nějaké euro. To,
že se Evropská unie rozhodla být měnovou unií. Viníkem je to, že Evropská unie sice se deklarovala jako
hospodářská unie, ale jako taková neumí prosazovat svou vlastní hospodářskou politiku, neumí čelit problémům
jako jsou makroekonomické nestability, nemluvě o tom, že neumí čelit tomu, čemu přiznávám, neumí čelit ani
Spojené státy americké zatím, a to jsou bubliny nekrytých virtuálních peněz. Tam vidím kořeny problémů a to,
že v eurozóně jsou ty problémy možná momentálně palčivější než mimo ni, není podstatné. Proč nemáme
účinnou hospodářskou politiku, proč Evropská unie je hospodářskou pouze deklaratorně? No především proto,
že společná pravidla, která tady máme, neodpovídají požadavkům na účinnou hospodářskou politiku. Je to v
nedomyšlenosti Lisabonské smlouvy, která byla vylobbována v tvaru, který je poznamenaný právě oním
parciálním přístupem. No a samozřejmě také politickou - zdůrazňuji politickou - polovičatostí projektu eura.
Žádná měnová unie, byť by se rozkládala na tzv. optimální měnové zóně, nemůže dostatečně fungovat, pokud
nemá k dispozici odpovídající mix jak měnové, tak rozpočtové politiky. To je prostě bych řekl záležitost, kterou
by měl umět student střední ekonomické školy. Zajímavé je, že 20 let tady máme po Maastrichtu ambici být
měnovou unií a v Evropské unii se to jaksi nenaplňuje. Ono se to ví, ale ono se o tom nemluví, protože je to
problém, protože z x členů, dneska už 27, tak samozřejmě každý si myslí, že v této hře uhraje nějakou malou
domů a není ochoten pochopit to, že práva a povinnosti jsou symetrický pár.
Čili, tam vidím kořeny. Řešení, které přichází tento týden resp. minulý týden z Bruselu, mě příliš nepřekvapilo,
že se tam nenarodil konsenzus, který by umožnil zásah do primárního práva Evropské unie. To se dalo
očekávat, víme, jak složité byly debaty na téma evropské ústavy. Na tom, co zbylo z evropské ústavy, tedy
Lisabonské smlouvy. A kdybychom měli brát vážně to, co čem jsem před chvílí mluvil, tak bychom měli jít tímto
směrem, a to v naprosto nepřipravené podobě na základě debat, které se odehrávají spíše na kabinetní úrovni s
nízkým demokratickým mandátem a s tím, co spoluprovází existenci Evropské unie, a to je deficit demokracie
jako takový.
Tedy - narodil se kompromis, tím kompromisem má být jakási fiskální úmluva plus 17 plus, se tomu říká, která
by jaksi otevřela řešení i nečlenům měnové unie, a to způsobem, který by se dal ošetřit buď mezistátními
smlouvami nebo dokonce některá opatření by se dala implementovat nebo zavádět na úrovni čistě národní tak,
aby to každé zemi vyhovovalo. To je samozřejmě otázka, v jakém tvaru, ty tvary by se mohly země od země
lišit. A to je přesně to, co dosud nevíme a kam bychom měli napřít pozornost. ***
(20.40 hodin)
(pokračuje Dolejš)
Pokud samozřejmě tyto věci by se měly dotýkat ústavních základů našeho právního řádu, tak chápu, že pan
premiér upozorňuje na to, že by to řešil referendem. Já vím, že ODS není velkým příznivcem přímé demokracie,
že s ní šetří jako šafránem, ale v tomto případě by to nepochybně bylo namístě, zvlášť pokud bychom se
dopracovali k jasně položené otázce. Jen si říkám, jestli v tomto případě to není poněkud kapriciózní postoj,
protože v minulosti, kdy byly podobně závažné otázky, tak k referendu rozhodně nesáhla. Připomněl bych
události, kdy dnes pan prezident, tehdy pan premiér, se chlubí, jak úspěšně rozdělil Československou federaci.
Nikoho se neptali! Žádné referendum nebylo a petice tehdy v řádu statisíců občanů, kteří se báli, že se Česko a
Slovensko rozdělí, těch rozhodně nebylo málo.
Dalším takovým případem, kdy se zapomnělo na referendum, byl vstup ČR do NATO. To je jiný případ, než
když se vstupovalo do EU? To je méně významný případ, než když máme rozhodnout o dotvoření, doplnění či
reformování lisabonského základu EU? Já si myslím, že nikoliv! A byly tady další případy. Vzpomenu instalaci
amerického radaru v Brdech, objevily se náměty na otázku, zda máme prolomit restituční hranici roku 1948 a v
podstatě vyslechnout argumenty církví, že to je restituční a nikoliv politické narovnání. Případů by bylo hodně.
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Mně připadá zkrátka používání referenda z pozice ODS jako velmi účelové a je zajímavé, že se to týká pouze
případů, kdy jde o to domyslet, dotvořit fungování EU. Evropská unie, a můžeme na ni nahlížet, jak chceme, tak
jsme jejími členy, rozhodli jsme se tak v referendu v roce 2003 a všichni bychom měli mít zájem, aby měla co
nejlepší pravidla, protože společná pravidla minimalizují škody, které by jinak vznikaly, kdyby to byla Evropa
nikoliv společná, ale Evropa národních řevnivostí a rozhádaných států.
Čili jádrem toho, co nám vzkázali z Bruselu, by mělo být posílení architektury hospodářské a měnové unie.
Pravdou je, už to tu zaznělo, že pokud je akcentována finanční kázeň, je to opatření pasivní. Ale přes jeho
pasivitu myslím si, že většina zde zastoupených poslanců o podobných opatřeních uvažuje, pokud mají doplnit
mechanismus Paktu stability na evropské úrovni a pokud by to bylo konsensuální, já nevidím jediný důvod, proč
by podobné opatření finanční kázně nemělo vzniknout. Samozřejmě je velká debata, zda kromě mantinelů oné
dluhové brzdy by měla zahrnovat i onu fiskální unii, nebo chcete-li fiskální integraci. Tam bych rozlišil kroky,
které ex ante sbírají informace o tvorbě rozpočtových plánů, o emisních plánech, sbírat informace na toto téma,
nezaskakovat tedy bdělé oko Bruselu, si myslím, že není nic špatného. To není také zásah do státní suverenity.
A pokud ex post se zavážeme k mantinelům a tyto mantinely jsou překračovány a porušovány závazným
způsobem, pak tady už může nastoupit i jaksi říznější zásah, a to včetně oné úvahy používat tzv. automatických
mechanismů. Jde samozřejmě o nastavení, protože ekonomický vývoj, ten se nechová podle nějakého
lineárního grafu, jednoduchého schématu, je tam třeba určité dynamiky a flexibility kritérií. Snad nebudu
označen za, bych řekl, retardovaného keynesiánce, když řeknu zkrátka, že někdy se dluhy mohou dělat a někdy
se musí splácet, zjednodušeně řečeno. Takže na toto je třeba myslet.
Samozřejmě záchranná síť v EU takto koncipované by měla existovat, ale je otázka, jaká by měla být nejenom
pojišťovací kapacita evropského finančního stabilizačního fondu nebo evropského záchranného mechanismu,
ale podle jakých pravidel, na co by měla být používána a jaké by tam bylo rozhodování. Ve mně trošku zatrnulo,
i když chápu, že mohou nastat mimořádné situace, ve kterých je to nutné, že se tam navrhuje pravidlo
kvalifikované většiny. Čili to je spíše otázka do toho, co bychom si měli ujasnit.
A poslední věc, která tam byla diskutována, ale která neprošla sítem jednak názorů velmocí, a jednak těmi
rozpory, a to je spoluúčast bankovního, či chcete-li finančního sektoru na řešení těchto problémů. Tady to
vypadá, že zkrátka se mají sejít peníze, má se zavést disciplína, protože disciplína musí být, kluci pitomí, jak
říkával Švejk. Bez disciplíny by byl nakažen ... (nesroz.) na Karlově náměstí je jeden voják bez disciplíny, ale
kromě toho si myslím, že pouze skupovat dluhopisy, sanovat vzniklé problémy, jinými slovy řečeno,
nacionalizovat ztráty a privátní zisky nechat privátnímu sektoru, tak to je disbalance, která by zasloužila větší
péči. A tady přiznávám, kolega Stanjura se tu momentálně nepohybuje, ale snad to dorazí k němu nejenom
prostřednictvím předsedající, tak tady asi bude dělicí čára mezi levicí a pravicí víc zřetelná.
Pokud tady pan ministr Kalousek nás volal na palubu. Já samozřejmě si myslím, že všichni jsme občané EU a
všichni vnímáme, že jsme existenčně s tímto společenstvím spojeni. Konec konců ČR je ze 70 % svým
zahraničním obchodem závislá na EU. A i když asi v různé míře máme ambici toto změnit, tuto jednostrannou
závislost, a myslím si, že snaha obchodovat s Latinskou Amerikou, Čínou, Ruskem není nič špatného, tak ji
nezměníme určitě ze dne na den a i nadále bude významná. Takže to je prostě fakt. Přitom ČR objemem svého
výkonu tvoří něco přes jedno procento toho obrovského trhu EU. Tím je dáno vše a hrát si na trucování v malém
nacionálním koutě je tím předem jaksi dehonestována, pokud by měla být myšlena v nějakém absolutistickém
pojetí.
Čili to je problém, jestli tuto palubu bereme za svou, a pokud ano, tak koho a k jakému cíli je tam svolávám. Mně
to trošičku připomnělo jednu starou dobrou dělnickou píseň, a pan ministr financí je zkušený recitátor a znalec
této klasiky, tak si možná vzpomene, zpívalo se to hola, hoši, na palubu, třeba pluli jsme v záhubu, prapor náš
neutone. Ti mladší, kteří ještě tápou a nevzpomínají si, tak to pokračovalo: vstanou noví bojovníci, i kdybychom
padli všici - znáte. Takže tato píseň sice zní mému uchu dostatečně libě, ale obávám se, že ti hoši na palubě
mají různé fangle a ještě se nedohodli, kdo bude u vesel, kdo bude vrtat do podpalubí díru, a jestli vůbec někam
doplujeme. Takže takhle na palubu si to nepředstavuji. Já si myslím především, že potřebujeme koordinovanou
hospodářskou politiku. Už jsem o tom hovořil. Ale vždyť to je ve smluvním základu EU! Proč se nenaplňuje ta
koordinovaná hospodářská politika? Je to proto, že není jasně definováno, ve které části hospodářské politiky je
to tzv. ve společném zájmu? Je to proto, že někteří pouze příliš spoléhají na vnitřní trh, a teď odmysleme
sémantické nuance, jaký je otevřený trh, volný trh, svobodný trh. Budete se divit, ale otevřený trh nebo volný trh
nevadí ani levici, protože to není v kontradikci s tržní regulací. Není! Můžeme se lišit v míře a kvalitě regulace,
ale není. Zřejmě nám tady chybí definování konkrétních kompetencí. A samozřejmě nic proti tomu, že se EU
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dohodla dělat pravidelné hospodářské eurosummity. Jenom aby to nezvedlo spotřebu kaviárů a chlebíčků, ale
aby to vedo k těm výstupům! To by bylo opravdu záhodno.
Vzpomněl jsem bankovní sektor, který by se měl propojit více do spoluodpovědnosti. Ano, je to levicový
požadavek, ale dokonce i požadavek politického středu. Z některých zemí to zaznívá jako významný hlas a
myslím si, že v těch zemích nevládne pouze radikální levice, že tam politické spektrum je širší. A tam bohužel
neexistuje skoro žádná shoda. Jedna maličká, a to jsme poslední brzda pokroku v ČR, že bychom v EU zavedli
přeci jenom bankovní daň - a teď samozřejmě na transakce a bankovní majetek, to bychom se museli tedy
rozmyslet dobře; Německo ji má na bankovní majetek jako svou vlastní, protože si uvědomuje, že když postátní
Commerzbanku, tak že by se to nemuselo zastavit, tak raději sype písek v tomto smyslu a solidaritu nějakou
přece jenom minimální definuje. My tedy brzdíme. Dobře. Já jsem optimista. Já si myslím, že třeba ČR pochopí,
že je škoda posílat desítky miliard zahraničním matkám a že je lepší je zdanit, aby aspoň něco z toho zůstalo
doma. Uvidíme.
V každém případě evropský summit příliš neřešil problematiku toho, co se nachází v bilancích evropských bank.
Kdo a za co to bude vykupovat, jestli to bude vykupovat? Jaké bude, když jde o státní papíry, jaké bude pořadí
věřitelů, protože se jasně řeklo, že řecký příklad, kdy se ukázalo prstem na majitele řeckých dluhopisů a řeklo
se, vy se musíte také zapojit a půlku odepíšeme. ***
(20.50 hodin)
(pokračuje Dolejš)
A teď se všichni lekli, že půlku odepsat to něco stojí. Navíc zavádíme Basel drive, to je norma pro zpřísnění
kapitálové přiměřenosti atd. a těm bankám se tudíž bude těžce dýchat.
Takže tohle všechno zůstalo pod stolem. O tom všem tady příliš nebylo mluveno. Pan premiér to stydlivě
pominul, možná proto, že to není jeho hobby, a možná, že si myslí, že tady v Čechách je naprosto jasno, že ta
česká pozice je přece jediná správná ořechová. My si to nemyslíme, tak proto jsem to přihodil na tu množinu
otázek a docela bych i rád, aby se o tom debata vedla dál. Dneska ji určitě neuzavřeme, ale myslím si, že by se
mělo.
Všechny tyto věci, o kterých se diskutuje, samozřejmě mají nějaké náklady. Celoevropské náklady, a je legitimní
si položit otázku, jaká by měla být spoluúčast České republiky na těchto nákladech. Ale je problém půjčky
Mezinárodnímu měnovému fondu skutečně tou kruciální českou spoluúčastí na sanaci Evropské unie? A proč
jsme to otevřeli dneska? Proč jsme to neotevřeli před dvěma roky, kdy jsme půjčovali tedy ne tři miliardy eur,
jenom jednu miliardu eur, ale půjčili jsme. Půjčili jsme do Mezinárodního měnového fondu jako součást tehdejší
záchranné operace. Také jsme tušili, že to hned nepovede k výsledkům a že ty půjčky evropské Měnovému
fondu nepovedou k okamžitému zázraku, ale půjčili jsme.
Takže si myslím, že soustředit debatu pouze na tento moment, není rozumné. Je dobře, že vláda slyší spektrum
názorů na tyto věci, protože i když je to v její exekutivní pravomoci, a určitě si rozdělí, co je to bankovní, jaksi
nezávislá měnová politika a co je politický názor na tuto věc v té polemice - pan guvernér Singer tady dneska
byl a něco málo naznačil, co mu jeho nadát dovolil. Určitě se nějak o té věci budou bavit.
Ale já si myslím, že pokud by podepsali carte blanche, bianko šek, chcete-li, zkrátka půjčíme, i když nevíme na
co a nevíme, za jakých podmínek, tak to by skutečně asi rozumné nebylo, byť to neohrožuje momentálně
aktuálně vůbec nic. Musíme si uvědomit zejména ti, kteří možná naslouchají a neorientují se bleskově v tom, co
jsou to devizové rezervy, tak by si měli uvědomit, že devizové rezervy jsou aktiva České národní banky v
tvrdých měnách, jak se kdysi říkalo, to znamená eura zejména a dolary. A tato aktiva se používají jednak pro
potřeby měnových intervencí, popřípadě, když se nám sype zahraniční obchod a když se málo vyváží a ty tvrdé
valuty dojdou, tak tam ten polštář samozřejmě je.
A Česká republika dlouhodobě má tento polštář nějak nastavený. Shodou okolností jsem se na to mrknul, když
jsem slyšel dneska odpoledne tu debatu. Tak představte si, že v roce 1993 jsme měli devizové rezervy
přepočteno na korunky 116 miliard korun. Tehdy to představovalo 22 % HDP. Ty peníze tam ležely, i když se s
nimi nějaké měnové operace dělaly, úrok se z té depozice pobíral, ale v podstatě byla to devizová rezerva, čili
nemohla se používat na běžné rozpočtové výdaje, jak si někdo myslí, že vezmeme to z Centrální banky a
koupíme si za to D1 nebo spravíme české zdravotnictví nebo pomůžeme malým obcím. Prostě takhle to nejde.
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Takže to je funkce devizových rezerv a je jenom otázka, jestli jsou přiměřené a jestli z čistě ekonomické logiky,
když je někam půjčíme, kdy nám je vrátí a jak bude kompenzovaný úrok, o který samozřejmě z těch depozit
přijdeme.´To by mě samozřejmě zajímalo. No a pak další věc je, do jaké míry politika Mezinárodního měnového
fondu je tím záchranným kruhem. Jestli ty peníze půjdou skutečně tam, o kterých se teďka debatuje. A já si
myslím, že sice to nejsou peníze z rozpočtu, z veřejných financí, ale jsou to peníze tohoto státu a tedy všech
občanů, tudíž by měli právo o tom vědět, než tedy vláda je někam zase pošle jako před třemi roky.
Abych nemluvil příliš dlouho, skutečně sice je to večerní evropský čas, ale i ten večerní evropský čas může
unavit, takže to pomaloučku budu směrovat do konce.
Já bych byl velmi rád, abychom se začali chovat nikoliv jako lidé, kteří svůj chleba dostávají za politikaření, za
to, jaký kousíček čeho kde ovlivní, urvou. Já si myslím, že bychom se měli zachovat jako lidé, kteří myslí na
celkovou pozici České republiky a na blaho všech občanů, ne jenom některých. A to předpokládá, že pro příště,
až pojedete na tak významný summit, tak tyto věci mějte lépe vydiskutované. Mandát si nevytvářejte jenom
sami mezi sebou.
A v každém případě zkuste uvažovat i jako Evropané, ne jenom jako Češi. A Evropan znamená respektovat jak
tu pravou ruku, tak tu levou ruku, protože znáte to, jen jednou rukou nezatleskáš.
Děkuji za pozornost. (Potlesk v lavicích KSČM.)
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji.
Přihlášený je pan ministr financí. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající.
Musím říct, že jste mě zklamal, pane poslanče Dolejši, protože při recitaci revoluční poezie jste zmlkl stydlivě
přesně v tom klíčovém místě, kde jste měl zesílit hlas.
Hola hoši na palubu, kdybychom padli všici, vstanou noví bojovníci - a tam jste zmlkl. Ale ono to pokračuje:
I kdybychom padli všici, vstanou noví bojovníci, rudý prapor zavlaje. (Potlesk v lavicích KSČM.)
Zavlaje nám nad hlavami jako rudá záře ranní, probudí nám nový den.
Proto bratři nemeškejme, za svobodu život dejme, tak lid blaha dojde jen.
Pod rudým praporem, pane poslanče Dolejši, položte život za blaho lidstva. Věru vám v tom nikdo nebrání.
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji.
S faktickou poznámkou je ještě přihlášen pan premiér, poté s přednostním právem předseda klubu Věcí
veřejných.
Prosím, pane premiére, máte slovo.
Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci,
přiznám se, že poté, co pan kolega Kalousek tady prohlásil, že ztratil jaksi rozdělení na pravici a levici, tak teď
při recitaci této revoluční básně jsem poprvé znervózněl. (Výbuch smíchu v sále a potlesk.)
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji.
Pan poslanec Bárta. Prosím.
Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jsem si napsal jako jednu ze svých prvních
poznámek to, že velmi mě těší ta oproti mnohým jiným chvílím v Poslanecké sněmovně vážná a bez jakékoliv
ironie inspirující debata nad opravdu vážným tématem. Po těch posledních poznámkách se omlouvám, že už si
za tímto výrokem tak úplně stát nemohu.
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Myslím si, že je správné se zpátky vrátit k tomu, že to, o čem dnes Poslanecká sněmovna jedná, je opravdu
velmi zásadní téma, kde neplatí populistické ano či ne, ale kde opravdu vážíme mezi jenom nejméně špatnou
variantou z množiny špatných variant.
Přesto mi dovolte nyní říci základní stanovisko poslaneckého klubu Věcí veřejných.
Věci veřejné jednoznačně jako poslanecký klub stojí za předsedou strany Věci veřejné a jasně říkají, že bianco
šek v současné podobě nemůžeme podpořit. Jednoznačně čtyři řádky na jinak takřka bílém papíru a z druhé
strany 90 miliard korun - klíčová komunikace R 35, dva státní rozpočty Ministerstva vnitra na dva roky, nebo
chcete-li na aktivní politiku nezaměstnanosti sedm miliard ročně třináct let aktivní politiky nezaměstnanosti při
současném rozpočtu, 10 % národních rezerv České národní banky. To je částka, o které se tady bavíme. A je to
bezesporu částka, o které většina z nás dneska nikdo si neumí představit, co vlastně znamená. Je to obrovská
částka, je to obrovský závazek. A je to bezesporu věc, která za dlouhou debatu stojí.
Bez ohledu na to, že stávající smlouva nám prostě nestačí, že návrh je příliš nekonkrétní, že nedává to, co je
dnes na stole, jasné garance tomu, že by situace v Evropské unii mohla jít k lepšímu, to vše nás přesto vede k
tomu, že nechceme přijímat žádné usnesení Poslanecké sněmovny omezující jednání zítřejší vlády. ***
(21.00 hodin)
(pokračuje Bárta)
Plně respektujeme to, a jsme rádi, že na zítřejší vládu přijde guvernér České národní banky, přijde prezident
České republiky, a pevně věříme, že vláda České republiky bude velmi velmi velmi vážit bianco šek, ony čtyři
řádky a na druhé straně R35, 10 % devizových rezerv, dva roky rozpočtu Ministerstva vnitra, 100 miliard korun.
Ministři Věcí veřejných nicméně jdou na zítřejší vládu s tím, že znají výsledek hlasování více než tisíce véčkařů
za méně než 24 hodin, kteří z více než 70 % říkají ne. Ne a podporují stanovisko našeho předsedy Radka
Johna, které vyjádřil už tuto neděli.
Na závěr mi dovolte osobní poznámku. Možná v rámci mé historické profesionální deformace někdo může říct
paranoickou, přesto pro mě věc, která si myslím, že by zde měla zaznít. Opakovaně tady jsme slyšeli, že
přestává platit levice, pravice, zaznívají tu nejenom ostrá slova a inspirující myšlenky, ale zároveň tu zaznívají i
určité emoce, určité vyjádření vztahů, které jsou obzvláště pikantní v tom, jak - nebojím se říci - souznívá jakási
ideologická jednota TOP 09 a sociální demokracie nad tím prázdným papírem, o kterém je tady řeč. Děkuji za
pozornost.
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Radim Fiala. Prosím,
pane poslanče, máte slovo.
Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já také chci mluvit o tom potencionálním
bianco šeku a reagovat na jednání Evropské rady v posledních dnech. Dovolím si proto vyjádřit názor, abychom
Francii a Německu řekli na jeho plány zdvořilé ne. Způsob, jakým se tvoří tento plán v Evropské unii, není
demokratický. Rozdělil Evropu na občany evropských států, kteří začínají tušit, že nerozhodují absolutně o
ničem, a na úzkou skupinu finančníků a technokratů, kteří dnes prostřednictvím Německa a Francie řídí Evropu.
Tyto metody jsou nepřijatelné. Vzhledem k základům a tradicím, na kterých Evropa vznikla a na kterých Evropu
chceme budovat. Vytvořil se neúspěšný model, který na svou záchranu spotřebovává víc a víc peněz a přitom
jeho ekonomická hodnota klesá, protože se neustále zhoršují jeho ekonomické parametry.
Tak, jak byly předloženy ekonomické návrhy České republice a dalším zemím ze strany Německa a Francie, tak
se předkládají návrhy provinciím. Odčerpáním devizových rezerv země a přistoupení na nová pravidla
znamenající možnost zasahovat do daňových a rozpočtových pravidel zemí znamená de facto ztrátu
ekonomické suverenity České republiky.
V současné době se v Evropě začíná šířit názor, že státy nejsou schopny samostatně hospodařit. Druhý názor,
velmi hlasitý, je, že pokud státy nepřistoupí na francouzsko-německé podmínky, dostanou se do politické
izolace. Pokud by to byla pravda, pak by muselo být například Norské království v naprosté izolaci a už dávno
by muselo zbankrotovat, protože několikrát odmítli evropské regulace a několikrát odmítli vstoupit do Evropské
unie.
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Vracím se ale na začátek svého vystoupení. Největším problémem v našem současném rozhodování nejsou
případné možné ekonomické dopady, ale největší nebezpečí vidím v tom, že Česká republika by vstoupila do
projektu, který nevzniká úplně demokratickým způsobem a z vůle občanů Evropy, ale jako
mocenskoekonomický diktát Francie a Německa. Takový projekt podle mého názoru nemá šanci uspět.
Dámy a pánové, nehrajeme si a neznámkujeme se jako euroskeptikové a europozitivisté, ale teď mějme na
paměti především odpovědnost k občanům České republiky.
Vážený pane premiére, chci vás vyzvat, aby vláda na plán Francie a Německa řekla ne. Děkuji.
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Jitka Chalánková.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, při zamýšlení se
nad situací, která momentálně nastala v Evropě, vím, že diskuse není vůbec jednoduchá. Diskuse bývají občas
velmi košaté i na půdě výboru pro evropské záležitosti, kde jsme měli i čest uvítat pana premiéra před odjezdem
na jednání Evropské rady. Protože jsem chtěla získat nějaký odbornější nebo fundovanější rozklad, jak se
zachovat k té event. půjčce Mezinárodního měnovému fondu, tak jsem se radila s blízkými europoslanci, kteří
mi doporučili text paní, které si velmi vážím a dovolím si z něho ocitovat. Omlouvám se předem panu kolegovi
Doktorovi, že tam se občas vyskytne pojem pojištění. Já už cituji, takže už to měnit nemohu.
Cituji: Dočasné poskytnutí části devizových rezerv České národní banky Mezinárodnímu měnovému fondu není
dobročinností, ale pojištěním do budoucna. Rizika a náklady jsou pro Českou republiku minimální. Evropská
stabilita a záruka pomoci Mezinárodnímu měnovému fondu nám v případě potřeby jsou neocenitelné. Naprosto
výjimečné jsou případy zemí, které by nesplatily půjčku Mezinárodního měnového fondu. Nesplatit půjčku
Mezinárodního měnového fondu znamená ztratit přístup k finančním trhům, ztratit možnost financování
jakýchkoliv dalších schodků veřejných financí, umísťování státních dluhopisů. Splatnost úvěru Mezinárodního
měnového fondu má tzv. princip seniority, má přednost před splatností ostatních závazků. Těžko doloží též
možnost ušlého výnosu.
Veřejný rozpočet, jeho výdaje nebo schodky a splácení veřejného dluhu nemá s využitím devizových rezerv nic
společného. Česká národní banka se na financování deficitu veřejných financí a na dluhové službě nepodílí.
Jestli Česká národní banka poskytne nebo neposkytne část svých rezerv pro Mezinárodní měnový fond, nebude
mít žádný vliv na naše veřejné finance. Půjčka Mezinárodnímu měnovému fondu z devizových rezerv České
národní banky zůstane s platebně bilančního hlediska jejich součástí a nezvýší zadluženost České republiky. V
rámci platební bilance dojde ke změně struktury aktiv České národní banky a vzroste pohledávka vůči
Mezinárodnímu měnovému fondu. Aktiva ve formě pohledávek vůči MMF patří k nejméně rizikovým.
Rizika a náklady vyplývající z dočasného přesunu malé části devizových rezerv České národní banky do
Mezinárodního měnového fondu jsou tedy téměř nulová. Co můžeme získat. Zapojením se do programu
Mezinárodního měnového fondu pro záchranu eurozóny můžeme získat snadnější přístup k fondům
Mezinárodního měnového fondu v případě možné potřeby v budoucnosti a vyšší záruku pokračujícího odbytu
pro náš export na evropském trhu. Mezinárodní finanční nestabilita nebo krach evropských trhů mohou ochromit
platební bilanci i u nás. V takovém případě může zpřístupnění zdrojů Mezinárodního měnového fondu zamezit
vzniku krize nebo omezit její negativní dopad na české hospodářství. Pomoc Mezinárodního měnového fondu
Evropě není "záchranou" eurozóny, která se nás netýká. Záchrana eurozóny představuje záchranu stability
evropského trhu, tedy potřebného odbytiště pro český export, na kterém jsou naše hospodářství a do značné
míry i naše budoucí platební bilance závislé.
Závěrem. Dočasné poskytnutí devizových rezerv Mezinárodnímu měnovému fondu je pro nás především
nenákladným pojištěním do budoucna.
Vážení kolegové a kolegyně, jsem si vědoma všech úskalí, která se při projednávání politiky na půdě Evropské
unie vyskytují. Není to vůbec jednoduché a pro nás mnohdy poněkud abstraktní. Ale dovolte, abych vám
tlumočila usnesení předsednictva TOP 09, které důrazně doporučilo svým ministrům ve vládě zaujímat taková
stanoviska, která nevyčlení Českou republiku z hlavního proudu Evropské unie.
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Nyní prosím o slovo pana poslance
Jiřího Paroubka. Dále je přihlášena paní poslankyně Dana Váhalová.
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Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, především mně dovolte, abych ocenil tu velmi dobrou debatu, která
tady probíhá. ***
(21.10 hodin)
(pokračuje Paroubek)
Myslím, že i pro mě je to zajímavé, do jaké míry dochází v médiích ke zkreslení toho, co je vydáváno za názory
jednotlivých politických stran. Druhá věc, kterou bych chtěl říci, chtěl bych ocenit návrh pana předsedy klubu
ODS Stanjury, který umožnil, abych vůbec tady mohl mluvit, myslím, že je to demokratické. A stejně tak mě
trošku mrzí stanovisko podstatné části opozice, která často hovoří o tom, že je potřeba diskutovat, a pak pro
diskusi nehlasuje. Takže možná, že mé vystoupení by asi nebyla taková škoda, kdybyste nevyslechli, ale já si
myslím, že je mojí povinností, abych tady nějaké myšlenky také řekl.
Za další, co jsem chtěl říci, že i pro vládu to budiž poučením, že k takovéto debatě může přistoupit a je škoda,
že k tomu nepřistoupila předtím, než pan premiér a ministr zahraničí jeli na ten mimořádný sumit Evropské unie.
Domnívám se, že by to bylo užitečné. Nenastalo by, jak ukazuje dnešek, žádné obludárium, žádný Avatar. Ta
debata je myslím velmi dobrá a vyvážená.
Před týdnem se 26 členských zemí Evropské unie včetně České republiky - bez Velké Británie - dohodlo na
sumitu v Bruselu o významných smluvních úpravách integračního procesu. Krátce na to jsem se dozvěděl od
pana premiéra, že se uvidí, protože on vlastně neví, jak to všechno bude. Tak trošku chápu, když dneska slyším
vystoupení vládních poslanců, která jsou velmi různorodá, co tím myslel. Do toho vstoupil pan prezident se
svými zkušenostmi z měnové odluky z politické prehistorie v roce 1993. Slovní exhibice pana prezidenta
vyvrcholily včera, když se nabídl, že uskuteční likvidaci eura. Naštěstí finanční trhy našeho pana prezidenta
vážně neberou. Kdyby to ovšem řekl prezident Sarkozy, kancléřka Merkelová nebo včera premiér Cameron,
eurem by to silně otřáslo a možná by se již nevzpamatovalo.
Naše země je už nějakou dobu v jisté mezinárodní izolaci, aspoň podle mého názoru. Nebýt plánů na rozšíření
Temelína, nikdo ve světě a v Evropě by se s námi moc nebavil. Hlavní aktéři české zahraniční politiky, Hrad,
Strakovka i Černín zahraniční politiku podle mého názoru jen simulují. Je potřeba se nepropadnout do úplné
izolace. Dělat chytrou horákyni dlouhodobě není možné. Konečně i Velká Británie, jak jsem sledoval včerejší
debatu v Dolní Sněmovně, byla opravdu zábavná a výživná. Chtěl bych poznamenat, že i britská vláda při
neúčasti svého koaličního místopředsedy vlády Clegga, lídra liberálních demokratů, musím říci, že i ten premiér
Cameron zažil určitý myšlenkový posun a jasně se vyjádřil pro euro. Pan premiér Nečas má sice jistě pravdu, že
nemáme přesnou představu o obsahu smlouvy, smluvního ujednání. Víme, že to bude nějakých 90 miliard
korun půjčky pro Mezinárodní měnový fond, ale všichni přeci víme, o co tady jde. Jde o budoucnost eura a velmi
pravděpodobně o budoucnost Evropské unie. Ekonomiky na jihu Evropy jsou v ohrožení. Upřímně, pokud by
Řecko, Portugalsko, padly, nebyl by to asi velký problém, pokud by tedy k tomu nedej bože došlo. Větší problém
by bylo pochopitelně Španělsko. No, ale pokud jde o Itálii, o třetí největší ekonomiku Evropy, tak to už by byl
velký problém (ekonomiku Evropské unie - tedy abych byl přesný). Výše úroků v těch předchozích dnech
italských cenných papírů je zase přes 7 %. Proč? Protože jsme zažili nejasný výsledek sumitu minulý týden.
Objevují se predikce v jednotlivých zemích. Četl jsem francouzské predikce, kde jeden (Syntenk ?) se vyjádřil,
že pád eura a znovuzavedení franku bude znamenat další statisíce nezaměstnaných a propad ekonomiky této
země. A totéž by se týkalo naší ekonomiky. Osobně se domnívám, vzhledem k tomu, že se jedná o naprosto
proexportně zaměřenou ekonomiku - export je v současné době vlastně jediným zdrojem růstu hrubého
domácího produktu, pokud to ještě vůbec i v tom druhém čtvrtletí platí. Je to podobné jako na přelomu
dvacátých, třicátých let, kdy československá ekonomika byla rovněž silně proexportně zaměřená a krize, velká
krize jí dala obrovskou ránu. Chci připomenout jenom ty důsledky - velice stručně: sociální napětí, sociální
důsledky, politické důsledky, rozpad země, to určitě u unitárního státu, jakým Česká republika je, nehrozí.
Nicméně totalitní režim, který byl nastolen v našem okolí od roku 1933, u nás od roku 1939, vlastně trval dalších
šedesát let, byť v jiných podobách a s malými přestávkami.
Těch 90 miliard korun - samozřejmě, že je nepříjemné tyto peníze vydat, ale myslím si, že nemá pravdu pan
předseda klubu Věcí veřejných Bárta, pokud hovoří o těchto penězích jako o penězích, které mají souvislost s
výstavbou nějaké dálnice. To jsou prostě peníze z jiného šuplete. Nelze prostě srovnávat knedlíky s
bramborami, ne hrušky s jablky, ale knedlíky s bramborami, to jsou jiné peníze.
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Chtěl bych připomenout jeden argument, který tady nepadl. Protože jsem byl u těch věcí přítomen, tak mám ta
čísla poměrně stále v paměti. My jsme získali na konci roku 2005 pro evropskou finanční perspektivu let 2007 2013 třicet miliard korun. To tehdy v tom kurzu, který byl, eura a koruny, bylo 900 miliard korun. Dneska je to
nějakých 760, 770 miliard korun. Bylo to nejvíc na jednoho obyvatele ze všech zemí Evropské unie. Je potřeba
takto uvažovat. Samozřejmě ta finanční perspektiva nás také něco stojí. Možná, že je to 220, 230 miliard, ale to
saldo, pokud budeme umět ty peníze vyčerpat - bohužel o tom trošku pochybuji - tak je velice úctyhodné. To
jsou prostě příjmy toho projektu. A samozřejmě někdy jsou i výdaje. To se může stát, tak je to u všeho. Ty
peníze jsme mohli použít a používáme na zvelebení země. Je to tak jenom dobře. Ztratit, dámy a pánové,
mluvíme o 90 miliardách korun, můžeme mnohem víc než těch 90 miliard. Jde nám, jde mně, jde nám, jak tady
slyším ze všech stran, o národní zájem. Každý jej definujeme trošku jinak, to je přirozené, to je pochopitelné u
jednotlivých politických stran. V čem se shodujeme, je potřeba zajistit stabilitu pro naši zemi, udržení významné
části sociálního státu - dodávám já - a všichni se shodujeme na tom, že potřebujeme práci pro lidi, aby spíše
klesala nezaměstnanost, nežli aby stoupala. Půjčka Mezinárodního měnového fondu - já bych přeci jen nebyl
tak optimistický jako ti, kteří pro ni plédují, stejně tak jako já, přeci jenom je potřeba mluvit pravdu, úplnou
pravdu. Také o ty peníze můžeme přijít, to je zřejmé. Ale ve skutečnosti tato půjčka žádnou reálnou alternativu
nemá. O tom jsem přesvědčen. Rozumné vlády klíčových zemí mimo Evropu chtějí Evropské unii pomoci.
Protože pokud se Evropa dostane do hospodářského propadu, ten mírný propad určitě hrozí, velmi
pravděpodobně, pokud by došlo ke kolapsu toho jižního křídla Evropské unie, tak by se tento propad jenom
prohloubil, dosáhl by poměrně vysokých čísel. ***
(21.20 hodin)
(pokračuje Paroubek)
Takže pokud by k tomuto propadu došlo, tak samozřejmě, že by to omezilo hospodářský růst i takových
ekonomik, jako jsou Spojené státy nebo asijské ekonomiky, včetně ekonomiky čínské. Na tom žádná z těchto
ekonomik nemá zájem. Proto se zajímají i o pomoc Evropské unii. A samozřejmě, že šéfka Mezinárodního
měnového fondu musí s něčím přijít, když bude objíždět tyto země. Pokud bude mít v rukou 200 miliard eur, je
to asi ne velká částka z toho hlediska potřeby, která může nastat, ale je to aspoň nějaká částka pro vyjednávání.
Takže z tohoto hlediska je potřeba ty věci vidět zejména k zemím sdružení BRIX, s kterými - i s některými
ostatními - bude šéfka Mezinárodního měnového fondu jednat.
Dámy a pánové, solidarita nemá vždycky abstraktní háv. V tomto případě je to jev velice konkrétní. Já jsem si
dnes, když jsem si připravoval tyto poznámky, vzpomněl na Rooseweltova slova, která použil při projednávání
zákona o půjčce a pronájmu. On tehdy řekl, že když hoří střecha sousedova domu, budu ji pomáhat hasit. Proč,
dodávám? Protože je to rozumné.
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Jako poslední do všeobecné rozpravy je přihlášena paní
poslankyně Dana Váhalová. Prosím paní poslankyni.
Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji, paní předsedající. Dobrý večer, dámy a pánové, pane premiére, vládo. Při
pohledu na současné dění v Evropě je potřeba si uvědomit, že většina rozhodujících států v Evropské unii má
pravicové vlády, včetně Francie a Německa. Hlavním cílem Evropské rady mělo být, přinést stabilitu na finanční
trhy, a to se nestalo. Měla probíhat diskuse o roli Evropské centrální banky a společných dluhopisech. Ani na
tuto otázku nebyla nalezena odpověď. Stejně tak se nediskutovalo o skutečném růstu a zaměstnanosti a
odvrácení možné recese.
Významnou událostí bylo odmítnutí požadavku Velké Británie většinou členských zemí. Jednalo se o opt-out ze
směrnice o pracovní době a o další regulaci finančního sektoru ve Velké Británii.
Na samotných závěrech, které byly přijaty, se mi nelíbí, že se zaměřují čistě na úsporná opatření a nehledají
více možností růstu. Je jedním z důvodů strach vlád před mocí finančního trhu a možné ztráty nejlepšího ratingu
tří áček, což by například pro francouzského prezidenta nebyl jistě dobrý signál před prezidentskými volbami?
Tato Rada ukázala na základní problém dnešního vývoje v Evropě. A to, že se Evropská unie stává více
mezivládní a vytrácí se solidarita. Z toho vyplývá, a dá se pak i pochopit, postoj evropských státníků, hájit
národní zájmy.
Já se obávám, že česká delegace vedená naším premiérem, zklamala. Buď byla nedostatečně připravena,
nebo nás vládní politika vede do izolace. Jinak si nedovedu vysvětlit rozpačité vyčkávací vystupování, kde
nebylo jasné, co vlastně chceme.
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Česká republika nemá žádný významný finanční trh a s ohledem na svoji otevřenost potřebuje Evropskou unii.
Jakákoli nestabilita v eurozóně je pro českou zaměstnanost a růst ekonomiky zkázonosná. Vyslovili jsme se pro
Evropskou unii, solidaritu, ale na druhé straně v rámci našich možností. V tomto smyslu se obávám, že se pan
premiér řídil spíše heslem "kdo nic neřekne, nic nezkazí, kdo uteče, ten se zachrání". Ale taková pštrosí politika
neplatí, nebo by neměla platit v tak těžkém období, jaké prožívá Evropská unie dnes.
Jsem přesvědčena, že pro jednání v Evropské unii je třeba hledat celospolečenský konsensus, je třeba
diskutovat i s opozicí a především včas. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ČSSD.)
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, paní poslankyně. Ptám se, kdo ještě chce vystoupit ve
všeobecné rozpravě. Ještě se hlásí pan poslanec Kubata. Prosím, máte slovo.
Poslanec Jan Kubata: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já vás nechci dlouho zdržovat. Já jsem
velmi pozorně poslouchal diskusi jak z levého, tak pravého či středového proudu této ctěné Sněmovny. Já
musím říci, že jsem pyšný na to, že česká vláda zítra po projednávání zde ve Sněmovně rozhodne o tom, jaké
stanovisko zaujme a nenechá to na rozhodování České národní banky.
Musím říci, že i pro mě, byť jsem byl osm let součástí bruselské mašinérie, není jednoduché zaujmout
stanovisko. Ale očekával bych, že pokud chceme poskytnout půjčku Evropské unii prostřednictvím
Mezinárodního měnového fondu, že z evropských institucí uslyším především snahu začít šetřit u sebe. A tu
jsem bohužel neslyšel. Očekával jsem, že třeba uslyším, že bude jenom jeden evropský parlament a že se
nebude lítat z Bruselu do Štrasburku. Očekával jsem další návrhy Komise, jak zlevnit celý chod evropské
byrokracie. To jsem také neslyšel.
Na druhé straně si plně uvědomuji, že Česká republika nemá sebemenší zájem na tom, aby evropská měna
jako taková padla. Dvě stě miliard je hodně nebo málo - pan poslanec Paroubek, prostřednictvím paní
předsedající, hovořil o tom, že paní předsedkyně Mezinárodního měnového fondu aspoň něco bude mít v ruce,
aspoň těch 200 miliard. Já vím, že když si vezmete úvěr a budete stavět továrnu, pane poslanče Paroubku, a
špatně to všechno spočítáte, tak těch 200 miliard utratíte, továrna zůstane nedostavěná, nebude produkovat a
dřív nebo později zbankrotujete. Nevím, kde je ta pravda, ale snahu šetřit a začít sami u sebe jsem zatím z
Bruselu neslyšel. Děkuji.
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Ptám se, kdo si ještě přeje vystoupit v této všeobecné
rozpravě. Protože nikoho nevidím, tak tuto rozpravu uzavírám. Dříve než otevřu rozpravu podrobnou, chci se
ujistit u pana zpravodaje, že v tuto chvíli není o čem hlasovat. (Hlasy: Je.) My jsme ještě neotevřeli podrobnou
rozpravu, já se chci ujistit o tom, že v tuto chvíli není o čem hlasovat.
Poslanec Michal Doktor: Paní předsedající, v tuto chvíli není žádný hlasovatelný procedurální návrh a pokud se
týče návrhu na doplňující usnesení, je nepochybně nutné, aby páni kolegové poslanci Zaorálek a Stanjura
zopakovali návrhy, které zazněly v průběhu obecné rozpravy. Já je mám připravené písemně, je možné je
pouze zopakovat z té pomůcky, kterou jsem vyhotovil.
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, tak se stane, až otevřu podrobnou rozpravu. Hlásíte se ještě
před otevřením podrobné rozpravy? (Nikdo se nehlásí.) Otevírám podrobnou rozpravu. Teď je prostor pro
podávání návrhů. Prosím.
Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych zopakoval to, co už jsem avizoval v obecné rozpravě.
Návrh usnesení:
Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci předsedy vlády Petra Nečase o jednání Evropské rady ve
dnech 8. a 9. prosince 2011.
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Další návrh.
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, přečtu ten svůj.
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Poslanecká sněmovna konstatuje, že negativní vývoj eurozóny by ohrozil ekonomiku, pracovní místa i politický
vývoj v České republice a žádá vládu České republiky, aby učinila vše pro konsolidaci eurozóny a stabilizaci
evropských institucí. ***
(21.30 hodin)
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, to byly tedy dva návrhy, o kterých později budeme hlasovat.
Nyní se ptám, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak, ukončuji podrobnou
rozpravu. Ptám se na závěrečná slova, budou-li. Nebudou, přivolávám naše kolegy. Mezitím vás odhlásím.
Poté, až se přihlásíme k hlasování a bude dosaženo příslušného kvóra, budeme hlasovat o návrzích v pořadí,
jak byly předneseny. Ptám se, zda si budete přát, aby pan zpravodaj tyto návrhy znovu četl. Pokud si to tak
nikdo nebude přát, tak budeme hlasovat podle toho, jak jsme návrhy slyšeli před malou chvílí.
Jako první budeme hlasovat o návrhu usnesení, který podal pan poslanec Stanjura.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?
V hlasování pořadové číslo 147 z přihlášených 110 poslanců pro 82, proti 6. Návrh byl přijat.
Pane zpravodaji, můžete nám poskytnout stanovisko, v jakém jsou návrhy vzájemném poměru.
Poslanec Michal Doktor: Já bych za sebe konstatoval, že návrh pana místopředsedy Sněmovny je v tuto chvíli
nehlasovatelný, ale myslím, že je lepší vyhnout se případnému sporu prostým hlasováním a nechejte, prosím,
hlasovat o jeho návrhu.
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana místopředsedy
Zaorálka.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?
V hlasování pořadové číslo 148 z přihlášených 110 poslanců pro 38, proti 50. Tento návrh nebyl přijat.
Konstatuji, že byl schválen návrh usnesení, které předložil pan poslanec Stanjura. Končím projednávání tohoto
bodu, končím i dnešní jednací den. Sejdeme a budeme pokračovat zítra ráno v 9 hodin. Dobrou noc.
(Jednání skončilo ve 21.32 hodin.) ***
URL| http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/032schuz/32-5.html
_

Bátoru v čele Akce D.O.S.T. nahradí Klausovi blízký Semín
9.12.2011

parlamentnilisty.cz str. 00
Lukáš Petřík_

Zprávy_

VÍME PRVNÍ Ladislav Bátora tento týden informoval, že končí ve funkci konzervativní euroskeptické
tradicionalistické Akce D.O.S.T. Podle informací ParlamentníchListů.cz by ho měl nahradit bývalý ředitel
Občanského institutu a současný ředitel katolického Institutu sv. Josefa Michal Semín.
Redakce informaci ověřovala u samotného Semína. „Tuto informaci vám nemohu potvrdit. Veřejnost se o
změnách ve vedení sdružení dozví na pondělním diskusním večeru pořádaným Akcí D.O.S.T. Více vám k tomu
nemohu říci," řekl ParlamentnímListům.cz Michal Semín.
SLEDUJEME téma Bátora
Nový předseda D.O.S.T. bude oficiálně oznámen v pondělí
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V pondělí se koná čtvrtý diskusní večer z cyklu Hovory na pravici, tentokrát na téma „Kde stojí česká škola v
současném konfliktu hodnot?" Ten se uskuteční v 18 hodin v budově ČSVTS na Novotného lávce.
„V úvodu večera budou přítomní seznámeni se závěry jednání výboru Akce D.O.S.T., který se sešel po ohlášení
rezignace předsedy Ladislava Bátory a se jménem osoby, která jej v této funkci nahradí," informoval
místopředseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník.
Prohlášení L. Bátory k rezignaci ZDE
„Uznávám ovšem, že rezignace na obranu proti falešným nařčením a pomluvám nutně znamená, že se již
nebudu moci veřejně angažovat v iniciativě D.O.S.T., která nemá s fašismem, nacismem ani rasismem nic
společného, natož stát dokonce v jejím čele. A to nejen proto, že bych mohl celé hnutí diskreditovat, nýbrž také
proto, že bych dál a dál musel spoustu času věnovat obraně proti neutuchajícím insinuacím a na organizování a
koordinaci té potřebné práce ve prospěch naší země by mi pomalu nezbyl čas. A to si předseda
strukturovaného hnutí, před kterým se rýsují velké a těžké úkoly, nesmí dovolit. Z těchto důvodů se na nejbližší
schůzi výboru vzdám funkce předsedy Akce D.O.S.T. i samotného členství v jejím výboru," vysvětloval svou
rezignaci Ladislav Bátora.
Konzervativec blízký Klausovi
Mgr. Michal Semín (* 21. září 1967 Praha) je český novinář, komentátor, překladatel, spisovatel a průkopník
domácího vyučování dětí. Je bývalým ředitel pravicového Občanského institutu a současným ředitelem Institutu
svatého Josefa.
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, ze které byl v roce 1989 za svou účast v Hnutí za
občanskou svobodu vyloučen. Po listopadu 1989 byl spoluzakladatelem Občanského institutu, v jehož čele stál
do roku 2003, kdy ho vystřídal Roman Joch. Na přelomu let 2004 a 2005 z Občanského institutu vystoupil a
založil Institut svatého Josefa. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 kandidoval na předposledním
místě její kandidátní listiny za Stranu svobodných občanů.
Psali jsme: Na Hradě je patrný vliv katolíků
Semín zastává křesťanské konzervativní názory, je obhájcem národní suverenity a předním laickým
představitelem tradičního katolicismu. Přispívá též do tradicionalistického časopisu Te Deum, kde je členem
redakce.
Čtěte také: Klausovec Semín: Pád Dvojčat se v USA někomu náramně hodil
Semín je blízký prezidentu republiky Václavu Klausovi, jeho tajemníkovi Ladislavu Jaklovi a vicekancléři Petru
Hájkovi. S Hájkem sdílí obranu konzervativního katolictví. Jeho články vychází v Newsletteru Klausova Centra
pro ekonomiku a politiku a pro CEP i několikrát přednášel. Semín byl spolupořadatelem Pochodu na Hrad proti
Lisabonské smlouvě, který přišel pozdravit prezident Klaus.
Co to je Akce D.O.S.T.
Akce D.O.S.T. je široké pravicové hnutí, s nímž spolupracují rozličné pravicové proudy od integrálních katolíků
typu Michala Semína a Práva a spravedlnost, 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 „populistické" Jany Bobošíkové.
Psali jsme: Klausovský katolík udeřil: Halík je kacíř
Sdružení též podporují někteří zákonodárci liberálně-konzervativní ODS jako například Ivo Strejček, Hynek
Fajmon, Jaroslav Kubera, Petr Pakosta či Jiří Oberfalzer. 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.
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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=1387&clanek=216471
_
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