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Devět stovek ročně je málo, přidejme důchodcům víc. S tímto návrhem přišla včera pravicová ODS. Představitelé 
vládní koalice se ale nápadu vysmáli, poukázali například na to, že to byla vláda ODS, která naopak důchody 
dočasně zmrazila. 
 ODS včera zkritizovala návrh státního rozpočtu jako příliš rozhazovačný. Podle ní by vláda spíš měla přidat 
penzistům než nabírat nové státní úředníky: ODS navrhuje zvýšit důchody o dvě stě korun měsíčně. 
 „Vláda přidává, kde může, ale důchodce by odbyla jednorázovým příspěvkem. V době hospodářského 
růstu by vláda měla být k penzistům velkorysejší. Chceme, aby senioři dostávali každý měsíc v průměru o 200 
korun více,“ řekl šéf ODS Petr Fiala. 
 ODS také upozornila, že jednorázový příspěvek, který navrhuje vláda, nebude mít vliv na příští valorizaci 
penzí. 
„Předložili jsme pozměňovací návrh, díky kterému by se nově přidaných 200 korun započítávalo do základu 
valorizace. Penzisté by tak měli zajištěný větší příjem i v budoucnosti. Vláda rozhazuje peníze, plánuje zaměstnat 
další své kamarády a přijmout tisíce nových úředníků. To bude stát o neuvěřitelných 10 miliard víc na platech. Stát 
má ale zeštíhlit a ušetřené peníze dát seniorům,“ uvedl předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. 
 

Víc až od roku 2017 
 

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) opoziční návrh odmítl. „Jsou to pokrytci. Škoda že ODS takovou valorizaci 
nad rámec zákona nikdy neudělala, když byla ve vládě, a naopak valorizovala jen podle třetiny inflace,“ vyjádřil se 
pro Právo. 
ČSSD chce podle něj změnit systém valorizace tak, aby vláda mohla zvyšovat důchody nad zákonný rámec. „To 
bude ale možné až od roku 2017,“ řekl Sobotka. 
 Zlobí se i vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO). „ODS a Kalousek nás kritizují, že navrhujeme 
rozhazovačný rozpočet. Jejich návrh znamená negativní dopad do rozpočtu 7,2 miliardy ročně. ODS důchodcům 
penze zmrazila, a my je teď postupně navyšujeme,“ napsal Právu. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela 
Marksová (ČSSD) zdůraznila, že její návrh valorizovat penze o 200 korun ve vládě zamítli lidovci i ANO. 
 „Tento návrh jsem na vládu nesla na jaře, ale pro byli jen ministři za ČSSD. Ovšem dojímá mě péče o 
důchodce ze strany ODS,“ napsala Právu Marksová. 
 Ze zákona vzrostou penze od ledna o 40 korun, a to podle inflace a třetiny růstu reálných mezd. Rýsuje se 
dohoda, že jednorázový příspěvek vyplacený v únoru bude tisíc korun. 
*** 
TV Nova 

Sobotka: Bariérou růstu HDP by mohl být nedostatek pracovní síly 
20.10.2015    Zpravodajství ČTK     

fd 
  -------------------- 
  Praha 20. října (ČTK) - Bariérou současného výrazného růstu tuzemské ekonomiky by mohl být jak nedostatek 
kvalifikované pracovní síly, tak stav digitalizace země a její infrastruktury. Na výroční konferenci "Česko: Jak jsme 
na tom?", kterou organizují Aspen Institute Prague a Forbes, to dnes řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). 
 

  Podle Sobotky je proto nutné udělat změny ve vzdělávání a je zároveň také zřejmé, že bude třeba řízené aktivní 
migrační politiky. "Největší praktickou bariérou je nyní fungování vízového systému s Ukrajinou, který je v zásadě 
zahlcený. Do vlády brzy půjde projekt, který umožní zaměstnavatelům, jež hledají pracovní sílu na Ukrajině, 
nahlásit své požadavky, a zprůchodnění systému," uvedl. 
 

  V případě digitalizace je podle něj nejhorší situace ve státní správě. "Řada zemí nám utekla. Chybou bylo také 
zrušení ministerstva informatiky," dodal. Česku hrozí, že pokud do konce příštího roku nepřijme národní plán 
rozvoje vysokorychlostních sítí, nedostane od EU žádnou dotaci na budování internetové infrastruktury. V případě 
infrastruktury jde zejména o dopravní stavby, kdy je je třeba zlepšit dálniční a železniční spojení s okolními 
zeměmi, upozornil premiér. 
 

  Česká ekonomika rostla letos ve 2. čtvrtletí rychleji, než se odhadovalo. Meziročně se hrubý domácí produkt 
podle údajů Českého statistického úřadu zvýšil o 4,6 procenta a proti 1. čtvrtletí o 1,1 procenta. Meziroční růst 
české ekonomiky byl nejvyšší od konce roku 2007. 
 

  Pracovní skupina institutu připomněla, že ČR v posledních deseti letech vůbec nedoháněla Německo, Finsko či 
Nizozemsko, naopak Polsko, Slovensko a Estonsko tuzemskou ekonomiku dokonce předhonily. V mnoha směrech 
lze podle ní posledních deset let považovat za ztracenou dekádu s téměř nulovým růstem produktivity. "Ztracená 
dekáda je silný výraz, ale promarnili jsme potenciál," podotkl bývalý vicepremiér pro ekonomiku Martin Jahn. 
 

  Česká ekonomika rostla v období 2003 až 2013 o čtyři procenta ročně (měřeno paritou kupní síly) ve srovnání se 
sedmi procenty v Polsku nebo 6,6 procenta na Slovensku. Produktivita práce v ČR podle studie od roku 2007 
stagnuje, zatímco v ostatních ekonomikách střední a východní Evropy roste každý rok o dvě až tři procenta. 
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  Skupina proto vytýčila dlouhodobě neřešené "domácí úkoly", se kterými je potřeba pohnout. Patří mezi ně 
náprava institucionálního prostředí, zlepšení výsledků vzdělávání a zajištění konkurenceschopnosti trhu práce. 
Volá také po vytvoření silné vize budoucnosti postavené na podnikavosti, inovacích a technologiích, mobilizaci 
domácích a zahraničních zdrojů investic či zaměření se na rostoucí sektory s vysokou produktivitou. Tj. tedy na již 
dnes velmi úspěšné sektory výrobního průmyslu a IT, inženýrské služby, poradenství, farmacii a rychloobrátkový 
průmysl. 
 

  Česku přitom hrozí, že pokud do konce příštího roku nepřijme národní plán rozvoje vysokorychlostních sítí, 
nedostane od EU žádnou dotaci na budování internetové infrastruktury. Celkový objem dotace z programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je 14 miliard Kč. Při přípravě plánu podle dřívějšího vyjádření 
ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) panuje neshoda s podnikatelským sektorem a jsou i 
kompetenční spory s ministerstvem vnitra. To navrhuje vytvoření národního koordinátora, který by nad 
rozdělováním části dotací dohlížel. Nově by to neměl být státní podnik vytvořený z odštěpného závodu ICT služby 
České pošty, ale přímo ministerstvo. 
 

  Česko je v současnosti podle Evropské komise až na konci žebříčku členských zemí v budování vysokorychlostní 
infrastruktury. Dotace mají pomoci budovat sítě zejména ve venkovských oblastech, kde dosud infrastruktura 
nevznikla kvůli nízkému zájmu komerčních subjektů. Vládou schválený program Digitální Česko 2.0 počítá do roku 
2020 s pokrytím celé populace internetem o rychlosti alespoň 30 Mbit/s. Polovina Čechů má mít přitom internet s 
rychlostí 100 Mbit/s. 
 

Zeman jednal se Sobotkou o zahraničních cestách a migraci 
20.10.2015    Zpravodajství ČTK     

     

  Praha 20. října (ČTK) - Prezident Miloš Zeman se odpoledne a večer setkal s premiérem Bohuslavem Sobotkou 
(ČSSD) a s vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem (KDU-ČSL). Předseda vlády s prezidentem projednali zejména 
Sobotkovy zahraniční cesty, mluvili o migrační krizi a bezpečnostní a zahraniční politice, řekl ČTK mluvčí vlády 
Martin Ayrer. Setkání podle něj patřilo k sérii pravidelných schůzek premiéra s prezidentem. Bělobrádek novinářům 
řekl, že se Zemanem probrali běžnou politickou agendu. 
 

  "Projednali zejména plánované zahraniční cesty premiéra, třeba do Číny, kam bude premiéra doprovázet početná 
podnikatelská delegace," uvedl Ayrer. Sobotka by měl podle dřívějších informací Čínu navštívit příští měsíc. Ještě 
před schůzkou úřad vlády oznámil, že tématem bude rovněž průběh českého předsednictví visegrádské čtyřce. 
 

  Prezident s předsedou vlády podle Ayrera také hovořili o otázkách souvisejících s migrací, o příčinách a 
možnostech řešení nynější migrační krize a výsledcích summitu Evropské unie o migraci. Summit v minulém týdnu 
dal politickou podporu akčnímu plánu Evropské komise, jehož součástí má být finanční pomoc Turecku výměnou 
za uzavření readmisních dohod tak, aby bylo možné uprchlíky vracet do Turecka. 
 

  Migrační krizi se bude v sobotu věnovat také porada expertního týmu hlavy státu v Lánech, které se zúčastní 
mimo jiné ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). 
 

  "Nic důležitého, co by muselo média nějakým způsobem překvapit," řekl po schůzce se Zemanem o tématech 
jednání Bělobrádek. Prezidentovi přinesl dárek k narozeninám, které oslavil 28. září. "Osobně jsem gratuloval panu 
prezidentovi ve Spojených státech a teď jsem mu konečně předal i dárek," řekl vicepremiér. O jaký dárek šlo, 
novinářům neprozradil s tím, že to je tajné. 
 

  Zemana tento týden čeká také čtvrteční setkání se šéfem Fondu ohrožených dětí (FOD) Janem Vaňkem a 
posléze i ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou (ČSSD). Ta se nedávno na vládě postavila proti 
mimořádné dotaci fondu, kterou naopak Zeman podporoval. 
 
 
Břeclavský deník 

Přítlucký starosta Ludvík zemřel 
21.10.2015    Břeclavský deník     

Přítluky – Těžkým obdobím procházejí nyní Přítlučtí. Po dlouhé těžké nemoci totiž zemřel minulé úterý tamní 
starosta Stanislav Ludvík. Bylo mu67 let. Včele obce stál coby lídr přítlucké ČSSD už třetí volební období v řadě. 
 Vedení obecního úřadu se nyní dočasně ujal místostarosta František Kadlec (také ČSSD). Je neuvolněný, 
na úřad dochází při zaměstnání. „Pracuji na směny. Kdyžmám ranní, jsem na úřadě odpoledne, když odpolední, 
tak chodím ráno. Snažím se co nejvíc,“ řekl včera Kadlec. 
 Za zemřelého starostu převezme zastupitelský mandát náhradník Róbert Kuchta. Kdo se ujme řízení obce, 
o tom rozhodne devítičlenné zastupitelstvo. „Sejdeme se v nejbližší době, nejpozději v listopadu musí být jasno. 
Existuje více variant. Buď zvolíme nového starostu, nebo je možné že se rozhodneme pro uvolněného 
místostarostu,“ sdělil osmapadesátiletý Kadlec. 
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 Osobně se ale spíše přiklání k volbě plnohodnotného starosty. A nezastírá, že by o tuto pozici stál. „Kdyby 
ta nabídka přišla, řekl bych ano. Je to ale předčasné, záleží na rozhodnutí zastupitelstva,“ nechtěl dělat předčasné 
závěry. 
 

Post šéfa dozorčí rady teplárny získá ČSSD 
21.10.2015    Českobudějovický deník     

(mat) 
České Budějovice – Novým šéfem dozorčí rady českobudějovické teplárny bude člen sociální demokracie. 
Potvrdil to včera primátor Jiří Svoboda po jednání rady města, která navrhla odvolat dosavadní dozorčí radu a 
nominovala do ní devět členů z řad zástupců koaličních stran a opozičníKSČM. Jelikož je dozorčí rada 
jedenáctičlenná, o zbylých dvou členech představitelé města teprve rozhodnou. 
 Materiál rada nyní postoupila zastupitelstvu. To o něm bude jednat v listopadu. 
 „Pokud zastupitelstvo návrh schválí, požádáme vedení teplárny o svolání valné hromady, která nové členy 
dozorčí rady včetně jejího předsedy a místopředsedů zvolí,“ popsal Jiří Svoboda. Doplnil, že post předsedy obsadí 
člen ČSSD. Další koaliční strany, tedy ANO 2011, KDUČSL a ODS, získají posty místopředsedů. Vdozorčí radě 
bude mít zastoupení i opoziční KSČM. 
Dozorčí rada teplárny, jejímž většinovým akcionářem je město České Budějovice, v současné době nemá svého 
předsedu. Spory kolem složení dozorčí rady rozpoutalypád minulé koalice. 
 

Navržení kandidáti Seznam českobudějovických politiků, které rada města navrhla do dozorčí rady teplárny. ANO 
2011 Roman Kubíček a Michal Kohn ČSSD Miroslav Joch, Jiří Trachta a Jaroslav Mach KDUČSL Radek Mach 
ODS Martin Kuba a Petr Maroš KSČM Petr Braný 
 

EU kritizuje, politici kroutí hlavou 
21.10.2015    Haló noviny     

Evropská komise chce po České republice vysvětlení, proč nedokáže vyhošťovat lidi, kteří jsou na jejím území 
nelegálně. O vytýkacím dopise, který EK poslala českému ministerstvu vnitra, informoval včera Český rozhlas. 
Čeští politici však nechápou, jak Unie ke svým závěrům došla. 
 EK si v dopise stěžuje, že ČR vrací zpět jen třináct procent nelegálních migrantů. Průměr zemí Evropské 
unie je přitom 39 procent. Komise chce po vnitru, aby jí do měsíce předložilo seznam opatření, kterými hodlá 
situaci zlepšit. Podle EK je totiž vracení lidí, kteří jsou v zemích Unie nelegálně, »klíčové pro snížení nelegální 
migrace«. 
Komise uvádí v dopise statistiky Eurostatu, podle kterých Česká republika v roce 2014 nařídila 2460 lidem, aby 
opustili její území, reálně ale vyhostila jen 320 lidí. Podle ministerstva vnitra velkou část těch, kteří jsou v ČR 
nelegálně, představují lidé, kteří překročili povolenou délku pobytu. 
 Podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) však Brusel »míchá hrušky s jablky«. Na Twitteru uvedl, 
že podle aktuálních čísel z letošního roku je v současnosti zadrženo 460 ze 7000 uprchlíků, kteří byli v ČR 
nelegálně. »Jsem zvědav, čeho se ti experti v teple svých kanceláří dopočítají letos,« uvedl také na sociální síti 
Chovanec. 
»Musíme očistit údaj o osoby, kterým propadlo pobytové povolení, což je většina. 
Jsou to Ukrajinci, Libyjci, Vietnamci. To nejsou nelegální migranti, ti tady měli legální 
 pobyt, ale uplynula jim lhůta platnosti,« řekl první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček. 
 Také ministerstvo vnitra v prohlášení uvedlo, že statistiky EK neodpovídají skutečnému stavu. Podle vnitra 
se týkají pouze návratů, u kterých musela asistovat policie. 
 K dopisu se vyjádřil i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. »Přístup Evropské komise, vzhledem k aktuální 
situaci v Německu, Rakousku, Slovinsku nebo Chorvatsku – kdy připomínám, že na území Chorvatska vstoupilo 
letos 200 000 imigrantů – je poněkud zvláštní,« podotkl Ovčáček. 
 

Otázka Rozbořilovy viny 
21.10.2015    Hospodářské noviny     

Petr Honzejk     

Hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, obviněný z úplatkářství, neodejde. „Neodstoupím, i kdybych měl vypustit 
duši. Odstoupil bych, až kdyby soud řekl: Stalo se,“ pravil v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. Je samozřejmě 
možné, že důkazy nakonec nebudou tak silné, jak tvrdí žalobci, a Rozbořil bude z právního hlediska očištěn. Jenže 
i tak je jeho postoj problematický. 
Filozof Karl Jaspers rozlišuje čtyři typy viny. První je kriminální, o které rozhoduje soud a o které mluví Rozbořil. 
Jenže tím se problém viny nevyčerpává. Dalšími vrstvami jsou vina politická, morální a metafyzická. Dvě poslední 
můžeme s klidem zanedbat, protože pokoušet se na českou politiku aplikovat morální, či dokonce metafyzická 
kritéria je marná práce. Jenže co vina politická? Je si Rozbořil opravdu jistý, že je v tomto smyslu nevinný? I kdyby 
měl pravdu a ukázalo se, že hraje v celé kauze jen zbytnou roli a že jeho obvinění je postaveno na jedné, z 
kontextu vytržené větě, politické viny ho to nezbavuje. Těžko se dá vysvětlit, proč vypouští v rozhovoru s 
policejním důstojníkem výroky svádějící k domněnce, že nabízí peníze za to, že se policie nebude zajímat o 
dotace na jezdecký areál, který vlastní firma, v níž figurují rodinní příslušníci jeho přítele a někdejšího obchodního 
partnera. Kontext je zřejmý: v Olomouci dost pravděpodobně existovalo klientelistické prostředí, ve kterém tak či 
onak fungoval i hejtman. Pokud má pocit, že mu nikdo nemá co vyčítat, protože „to tak prostě chodí“, svědčí to o 



4 

 

pokrouceném vnímání politiky jako takové. A protože lepší je mít politiky s vnímáním nepokrouceným, Rozbořil by 
hejtmanem být neměl. Jisté míry politické viny se nezbaví, i pokud bude shledán nevinným ve smyslu trestního 
práva, což je – opakujeme – docela dobře možné. 
 Nejde jednoduše říct, že každý obviněný politik by měl automaticky odstoupit. Známe případy, kdy policejní 
postup vypadá na první pohled nepřesvědčivě – jako například usilovná snaha něco najít na pražského 
exprimátora Bohuslava Svobodu. Pokud údajné kriminální jednání zjevně nezapadá do celkového kontextu 
působení daného politika, je pochopitelné, že odejít nechce. Existuje dobrá šance, že ho voliči pochopí a postaví 
se za něj. Otázkou je, zda toto je i případ olomouckého hejtmana Rozbořila. Například premiér Bohuslav Sobotka, 
který ho vyzval k odchodu, zjevně cítí, že ne a že spolu s Rozbořilem, odhodlaným vypustit duši, může vypustit 
duši i celá ČSSD. V tomto smyslu asi racionalitu presumpce politické viny nebude rozporovat ani sám Rozbořil. 
Přesto se rozhodl bojovat. 
Svůj osobní boj s policií a státními zástupci vyhrát může. Jeho ČSSD kvůli němu ale může jen ztratit. Minimálně v 
tomto smyslu je vinen už teď. 
 
Bohuslav Sobotka, který ho vyzval k odchodu, se zjevně bojí, že spolu s Rozbořilem, odhodlaným vypustit duši, 
může vypustit duši i celá ČSSD. 
 

Chládka už zase láká politika. Zatím krajská 
21.10.2015    Mladá fronta DNES     

Adéla Paclíková 

Marcel Chládek po nedobrovolném odchodu z vlády hledá cestu zpátky do politiky. Zvažuje kandidaturu do 
zastupitelstva Středočeského kraje a počítá hlasy věrných. 
 
PRAHA Nová funkce ve fotbalové asociaci, ač šitá na míru, zjevně začíná být bývalému ministrovi školství Marcelu 
Chládkovi těsná. 
 Generální manažer sportovních reprezentací a akademií, jak se jeho současná pozice nazývá, se po 
nedobrovolném odchodu z vlády poohlíží po novém politickém angažmá. 
Post ministra přitom musel opustit kvůli nevhodnému chování k podřízeným, zejména ženám. Teď je cílem 
středočeské krajské zastupitelstvo. 
 Kvůli tomu se podle informací MF DNES před pár týdny sešel se svými věrnými na Rakovnicku. 
Exministrův návrat se režíroval v Krakově – malé středočeské vesnici se sto šestnácti obyvateli. 
 Chládek však tvrdí, že o kandidatuře ještě není definitivně rozhodnuto. 
„V současné době jsem byl požádán celou řadou lidí z regionu, abych je zastupoval v zastupitelstvu. Možnost 
kandidatury na řadového člena zastupitelstva zvažuji,“ odepsal redakci Chládek. Zato jeho stoupenci už mají 
celkem jasno. Vidí ho jako lídra za Rakovnicko. „Byla tu porada za organizaci o kandidátce do kraje a řešilo se, že 
by bylo dobré, kdyby pan Chládek kandidoval dál do kraje. Doporučujeme ho,“ říká starosta obce Krakov Bořek 
Švarc. Chládka by si prý dovedl představit dokonce i ve funkci hejtmana. Přičítá mu k dobru, jak se o tamní vesnice 
staral jako náměstek hejtmana Davida Ratha i jako senátor. „Kdyby se vrátil, tak by to pomohlo malým vesnicím. 
Když dělal senátora, pomohl malým obcím moc,“ rozpovídá se pochvalně Švarc. To na adresu hejtmana Miloše 
Petery jen podotkne: „Zatím jsme s ním neměli špatné zkušenosti,“ poznamenal starosta. 
 Chládek však odmítá, že by pomýšlel na hejtmanský post. „O pozici lídra a tím i kandidáta na hejtmana 
neuvažuji,“ uvedl. 
 A patrně ví proč. Dosud se totiž jako o favoritovi na lídra sociálnědemokratické kandidátky ve středních 
Čechách mluví o současném hejtmanovi Miloši Peterovi. A podle zdrojů ze středočeské ČSSD už není Chládkova 
pozice ve straně tak silná. 
„Jeho kandidatura by mě nepřekvapila. Jak ho z n á m, myslím, že by chtěl určitě na náměstka hejtmana. 
Kandidovat na hejtmana ale určitě ne – to by neustál. Má hlavně Rakovnicko, ale tam už si myslím, že také nemá 
všechny,“ říká jeden z členů ČSSD pod podmínkou anonymity. 
 Chládek skutečně ztrácí i doma – tedy v Rakovníku. V tamní buňce ČSSD už neobhájil ani post 
místopředsedy. „Prostě ho nikdo nenavrhl,“ konstatoval šéf místní organizace a starosta Rakovníka Pavel 
Jenšovský. Chládek totiž v Rakovníku fakticky nebydlí. Nyní by se však mohl prosadit v buňce v Novém Strašecí, 
kam se plánuje přestěhovat. 
 
Pelta: Předčil má očekávání 
 
Chládek však sám tvrdí, že teď je jeho hlavní úloha v českém fotbale. „Ve fotbalové funkci jsem spokojen a mojí 
ambicí je, abych tuto práci dělal dobře a ku prospěchu českého fotbalu,“ sdělil MF DNES. 
 Mezitím si však stíhá kromě Krakova odskočit i třeba do Sněmovny, kam celý uspěchaný dorazil 
předminulý týden. Prý se řešily „vnitrostranické záležitosti“, tvrdili aktéři schůzky. 
 Podle šéfa Fotbalové asociace Miroslava Pelty se Chládkovi v nové funkci daří. „Jsem moc rád, že jsem se 
rozhodl ho přes všechny hlasy odpůrců angažovat, protože se mi za to krátké období jen potvrdilo to, proč jsem ho 
chtěl pro fotbal získat. S krajskými i obecními samosprávami vyjednává velmi úspěšně a otevírá tím fotbalu další 
možnosti, především v regionech. Pro tento okamžik musím říct, že předčil i moje velká očekávání,“ řekl k 
angažmá Chládka Pelta. 
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Nebojím se, že by řetězce propouštěly 
21.10.2015    Mladá fronta DNES     

Ondřej Leinert 

PRAHA Na projednání čekal téměř rok. Teď má však senátor František Bublan (nestraník za ČSSD) slušnou šanci, 
že jeho návrh na omezení prodejní doby ve velkých obchodech projde. 
 

* Co vás přivedlo k napsání zákona, aby bylo o státních svátcích v hypermarketech zavřeno? 
 
 Navštívili mě zástupci vedení odborů v maloobchodě a velkoobchodě, kteří už jednou podobný návrh 
předkládali, ale než se stihl projednat, rozpustila se Sněmovna. Hledali někoho, kdo si to vezme na sebe. 
 

* A našli vás. Proč? 
 

 Protože se mi to líbilo. Připadá mi, že příliš zdůrazňujeme trh a ekonomickou stránku a zapomínáme na tu 
lidskou. 
 

* Hrálo v tom roli i to, že jste bývalý duchovní? 
 

 Určitě jsem si od toho zákona nesliboval, že celá společnost půjde v neděli místo do obchodu do kostela. 
Myslel jsem spíš na zaměstnance supermarketů, pro něž je důležité, jestli o Vánocích budou doma, nebo sedět za 
pokladnou. 
 

* Když už tedy takový zákon, proč neplatí na všechny státní svátky, ale na osm vybraných? 
 

 Odbory měly obavu, že by to mohlo mít vliv na zaměstnanost. 
 

* Ta zaznívá i tak. Třeba ze Svazu obchodu a cestovního ruchu. Co když se bude propouštět? 
 

 Myslím, že nebude. Bavíme se o sedmi svátcích a Štědrém dnu, kdy bude smět být otevřeno jen do 12 
hodin. To je tak málo dnů, že to i podle odborů nemůže vést k propouštění. 
 

* Na svatého Václava má být podle vašeho návrhu zavřeno, ale třeba prvního května otevřeno. Jak jste ty státní 
svátky vybíral? 
 

 Chtěli jsme, aby polovina svátků zahrnula křesťanství, k němuž je u nás postoj sice problematický, ale 
přece jen se slaví, a druhá polovina, aby zdůraznila českou státnost. 
 

* Proč změna neplatí pro všechny obchody, ale jen pro ty, jejichž prodejní plocha přesahuje 200 metrů 
čtverečních? 
 

 Těch 200 metrů jsem převzal z francouzského zákonodárství. Jde mi o to, že malé prodejny jsou většinou 
rodinné podniky, v nichž se zaměstnanci mají často možnost sami rozhodnout, zda budou mít otevřeno, nebo 
zavřeno. U velkých obchodů si to však zaměstnanci zvolit nemůžou, dostanou v rozpisu, že mají službu, a musí jít. 
 

* Má vůbec stát takto zasahovat do svobody trhu? 
 

 Většina evropských zemí to tak dělá. Je to v zájmu zaměstnanců a možná i celé veřejnosti. Když jsme ten 
zákon připravovali, dozvěděl jsem se spoustu věcí. Třeba ve Finsku může být v neděli otevřeno až po 14. hodině. 
Záměrem je, aby rodina strávila aspoň nedělní oběd pohromadě. A Finsko je svobodná země. 
 

*** 
 

Fakta Jak je otevřeno u sousedů Slovensko – zavřeno na Boží hod, na Nový rok a o Velikonoční neděli, na Štědrý 
den prodej ukončen v poledne. Polsko – zavřeno během všech 13 státních svátků v roce. Rakousko – zavřeno o 
všech 15 státních svátcích. Německo – zavřeno během všech 10 celostátních svátků. Jednotlivé spolkové země 
pak mají ještě vlastní regionální svátky, kdy se rovněž neprodává. 
 

 
Moravskoslezský deník 

Už se nestane, že školy děti odmítnou 
21.10.2015    Moravskoslezský deník    str. 12   Zpravodajství 

KATEŘINA PERKNEROVÁ     
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Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) řekla Deníku: 
 

Praha – Ministerstvo školství připravuje vyhlášku, která má odpovědět na otázku,jak se bude naplňovat nárok žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami na všestrannou podporu. Ministryně Kateřina Valachová ji chce podepsat 
do konce roku. Nyní objíždí regiony a osobně se snaží vysvětlovat, co všechno se od příštího školního roku změní. 
O tom s ní hovořil i regionální Deník. 
 

* Paragraf 16 novely školského zákona je symbolem inkluzivního, tedy společného vzdělávání dětí v hlavním 
proudu. Znamená zároveň automatické rušení praktických nebo dokonce speciálních škol? 
 

 Nerušíme základní školy praktické a už vůbec ne školy speciální. Novela pouze více podporuje společné 
vzdělávání dětí a upravuje nárok každého dítěte na materiální a personální podporu v rámci běžných základních 
škol. Zdůrazňuji, že jde o potřeby všech dětí, tedy jak těch se zdravotním postižením, tak těch mimořádně 
nadaných. 
 

* Jak je tedy možné, že se hromadí hlasy ze škol, které se v novele a postoji ministerstva nevyznají a mají z 
budoucího vývoje obavy? A to ani nemluvím o znepokojené rodičovské veřejnosti, která má strach z kvalitativního 
ohrožení výuky, pokud ve třídách budou dvě nebo čtyři děti s lehkým mentálním postižením (LMP). 
 

 Část těchto obav souvisí s něčím jiným, než je rušení škol, které se nekoná ani konat nebude, totiž se 
zrušením přílohy LMP. Ta skutečně přestane platit 1. září 2016, ovšem nikoli bez náhrady. Obsah přílohy bude 
upraven v rámci rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní školy a nahradí tak příhodnějším 
způsobem přílohu LMP, tedy vzdělávání dětí se speciálními potřebami. 
 

* A o ty právě jde. Jak se promění vyučování? Komu se bude přizpůsobovat obsah a rychlost výuky? 
 

 Pochopitelně všechny děti nebudou vzdělávány stejným tempem, jak jsem zaslechla z některých zdrojů. 
 

* Což znamená, že děti s LMP budou mít nárok na asistenta, že výuka v těchto třídách bude individuálnější a 
klesne v nich počet žáků? 
 

 Z hlediska organizace vzdělávání dojde k největším změnám na školách, které mají v současnosti pouze 
speciální třídy a všechny děti se v nich učí podle přílohy LMP. Těch je v celé republice čtrnáct a vzdělává se v nich 
zhruba 450 dětí. Nově budou muset informovat rodiče o změnách, k nimž dochází v důsledku zrušení přílohy LMP. 
Rodiče se budou moct vyjádřit, jestli takové vzdělávání pro své děti pokládají za dostatečné. Pokud ano a zároveň 
budou mít doporučení školského pedagogického zařízení, tak dítě fyzicky zůstane ve stejné škole, ale bude 
vzděláváno jiným způsobem. Tyto školy budou muset do pedagogického sboru ke speciálním pedagogům přijmout 
i další učitele odborných předmětů. 
 

* To ale hovoříme o nepatrné menšině škol. Rodičovskou veřejnost a učitele zajímá především osud masy 
základních škol, které budou muset paragraf 16 realizovat. 
 

 Nejdůležitější vzkaz je, že od 1. září 2016 budou všechny základní školy schopny materiálně i personálně 
zajistit speciální potřeby dětí, jejichž rodiče se rozhodnou poslat je do běžné ZŠ. To budou moci učinit u zápisu 
nebo při změně školy. Tam budou mít nově zaručenou podporu formou asistenta pedagoga, půl úvazku učitele 
nebo kompenzačních pomůcek. K veškerým změnám bude existovat prováděcí předpis včetně přehledu a definice 
všech podpůrných opatření. Obavy některých ředitelů tak mohou pramenit z toho, že tento předpis neznají. 
 

* Nepochybně. Proč ještě není hotov, když novela začala platit v květnu? 
 

 Tento týden nad jeho textem probíhá vnitřní připomínkové řízení, k němuž jsou přizváni i odborníci ze 
školských asociací či nevládních organizací. Po ukončení této oponentury bude oficiálně zahájeno meziresortní 
připomínkové řízení. Vyhlášku bych ráda podepsala do konce roku. 
 

* Kolik na její realizaci budete potřebovat peněz? 
 

 Na rozšíření podpory školských poradenských zařízení máme na příští rok zajištěno z rozpočtu sto milionů 
korun. Vedle toho jsme vyčlenili půl miliardy korun na asistenty pedagogů, kterou pošleme krajským úřadům 
prostřednictvím normativu. Zároveň jsme přijali definitivní rozhodnutí, že jejich platy budou hrazeny z národních 
zdrojů. V roce 2017 předpokládám zvýšení rozpočtu pro regionální školství minimálně o jednu miliardu. V březnu 
pak vydáme výzvu v rámci operačního programu VVV (Výzkum, vývoj a vzdělávání), kde budou moci školy žádat o 
prostředky na školní asistenty cestou šablon. Během podzimu chceme definovat odborné a organizační postupy 
pro podporu společného vzdělávání. Hlavním cílem je, aby se třeba rodičům dětí s poruchou autistického spektra, 
odkázaných na vozíček, sociálně znevýhodněných nebo s poruchami učení nestávalo, že jsou odmítáni v běžných 
základních školách proto, že neexistuje dostatečný způsob jejich podpory. Nyní na ni vzniká nárok, takže by měl 
skončit stav, kdy jsou tyto děti často vzdělávány v hlavním proudu jen díky obrovskému úsilí rodičů a 
mimořádnému vypětí učitelů. 
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* Jaká je souvislost mezi paragrafem 16 a integrací romských dětí, respektive snahou zabránit segregační praxi, 
kdy vznikají čistě romské třídy, ba dokonce školy, a to bez ohledu na schopnosti, potřeby nebo talent jejich žáků? 
 

 Velmi často je novela vykládána tak, že společné vzdělávání má přispět hlavně k integraci romských žáků, 
nebo pouze dětí s lehkým mentálním postižením. Není tomu tak, protože společné vzdělávání se týká úplně všech 
dětí. I těch, které speciální potřeby nemají, ale tvoří s těmi ostatními jeden kolektiv. Romské děti a děti s LMP 
nejsou tedy jediné skupiny a už vůbec nejsou exkluzivní. Pro školy, které se nacházejí například v sociálně 
vyloučených lokalitách a jsou navštěvovány zcela nebo převážně romskými dětmi, novela žádnou razantní změnu 
představovat nebude. Od 1. září 2016 tyto školy rozhodně rušeny nebudou a jejich žáci mávnutím kouzelného 
proutku také nezačnou navštěvovat školy v okolí. To ani nikdo neplánoval, nehrajeme si na sociální inženýry. Tyto 
školy, byť se na nich vzdělávají děti převážně romské, se už dnes maximálně snaží o to, aby nebyly nějakým 
uzavřeným hradem. Novela nám dává šanci do budoucna společně se vzdělávat, protože přestanou existovat 
materiální a personální překážky. 
 

* Počítáte vy osobně s tím, že počet praktických škol, dříve zvláštních, klesne? 
 

 Základní školy praktické nemají oporu v zákoně, i když se jim tak historicky říká. Ty, které učí podle RVP, 
budou podle něj učit dál, byť v upravené verzi pro děti se speciálními potřebami. Zásadní změny v organizaci 
výuky čekají jen ty školy, kde jsou všechny třídy speciální a učí se v nich podle přílohy LMP. To je v kompetenci 
zřizovatelů, protože já školy rušit nemohu. Žádné změny se netýkají speciálních škol, kde se učí podle programu 
pro speciální vzdělávání a jsou určeny dětem se středním a těžkým zdravotním postižením. Tady naopak musím 
říct, že některé školy pro zrakově postižené nebo neslyšící patří mezi špičku ve vzdělávání a já se na listopadové 
Radě ministrů v Bruselu chystám náš model představit jako následováníhodný. Na jejich výsledky můžeme být 
hrdí. To neznamená, že dítě s lehkým sluchovým postižením nebo dítě odkázané na vozíček nebude schopno díky 
kompenzačním pomůckám nebo plošině navštěvovat běžnou školu. 
 

* Nebojíte se, že to učitelé v narvaných třídách nezvládnou? 
 

 Pracovní verze vyhlášky zatím počítá s tím, že pokud budou ve třídě čtyři děti se speciálními potřebami, 
maximální počet žáků ve třídě bude 17. Chceme se tedy soustředit na to, aby byly co nejdříve hotovy vyhláška s 
přehledem podpůrných opatření, rámcový vzdělávací program upravený o zrušenou přílohu LMP a metodické listy. 
Spoléháme i na odborné konzultace, díky nimž budou informace o všech těchto krocích systematicky směřovat ke 
zřizovatelům, ředitelům, učitelům. Z mého pohledu je zcela klíčové napravit informační deficit u rodičů. Chci, aby 
věděli, že jejich dětem se může dostat co nejlepšího vzdělání podle volby, kterou za dítě učiní. 
 
* Jak dítěti bez handicapu prospěje, že bude ve třídě se čtyřmi spolužáky s lehkým mentálním postižením? 
 
 Už nyní se v běžných třídách potkávají různé děti. Nové bude to, že každé dítě se speciálními potřebami 
bude mít podporu, a to nikoli proto, že si ředitel nastřádá do pokladničky, nebo že to je na úkor ostatních žáků. Děti 
nebudou získávat jen znalosti a informace, ale budou se vzdělávat i díky vzájemným vlohám a nedostatkům, naučí 
se vnímat, že každý jsme jiný, někdo má talent, někdo má velkou duši, ale potřebují vyrovnání kvůli zdravotnímu 
handicapu. To je hodnota, kterou ocení každý rodič. Když jsem se vzdělávala já, měla jsem štěstí, že v mých 
třídách to takto fungovalo a osobně se domnívám, že v tomto ohledu jsem bohatším člověkem. 
 
* Takže nesouhlasíte s větou prezidenta Zemana, že pokud se budou vzdělávat děti handicapované s těmi bez 
handicapu, budou obě skupiny nešťastné? 
 

 Obava pana prezidenta spočívala v tom, že se budou rušit speciální školy a že by děti s těžkým 
zdravotním postižením měly být vzdělávány v běžných školách, navíc bez jakékoliv podpory. Tady by vznikalo 
riziko možného neporozumění mezi dětmi i zhoršení kvality vzdělávání ostatních žáků. Tato obava je ale zcela 
lichá, neboť nic takového parlament neschválil. Změna se týká dětí s lehkým mentálním postižením, ale chci 
zdůraznit, že se už nyní 3500 dětí s diagnostikovaným LMP vzdělává v běžných školách. Nevím, co by chtěli 
odpůrci novely těmto dětem vytknout a jak podle nich snižují kvalitu vzdělávání. Takový pohled musím odmítnout. 
*** 
 „Hlavním cílem je, aby se třeba rodičům dětí s poruchou autistického spektra, odkázaných na vozíček, sociálně 
znevýhodněných nebo s poruchami učení nestávalo, že jsou odmítáni v běžných základních školách proto, že 
neexistuje dostatečný způsob jejich podpory.“ 
 

Chovanec: U migrantů míchá Brusel hrušky s jablky 
21.10.2015    Právo    str. 3   Zpravodajství 

(ČTK)     
Evropská komise chce po Česku vysvětlení, proč nedokáže vyhošťovat lidi, kteří jsou na jeho území nelegálně. 
Počátkem října kvůli tomu zaslala ministerstvu vnitra dopis, o kterém včera informoval Český rozhlas. 
 Upozorňuje v něm na to, že ČR vrací zpět jen 13 procent nelegálních migrantů. Průměr zemí Evropské 
unie je přitom 39 procent. Podle ministra vnitra Milana Chovance však Brusel „míchá hrušky s jablky“. 
 

Do měsíce chce komise seznam 
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Komise chce po vnitru, aby jí do měsíce předložilo seznam opatření, kterými hodlá situaci zlepšit. 
 Podle EK je totiž vracení lidí, kteří jsou v zemích Unie nelegálně, „klíčové pro snížení nelegální migrace“. 
 Komise uvádí v dopise statistiky Eurostatu, podle kterých ČR v roce 2014 nařídila 2460 lidem, aby opustili 
její území, reálně ale vyhostila jen 320 lidí. Podle ministerstva vnitra velkou část těch, kteří jsou v Česku nelegálně, 
představují lidé, kteří překročili povolenou délku pobytu. 
 Chovanec včera v reakci na Twitteru uvedl, že podle aktuálních čísel z letošního roku je v současnosti 
zadrženo 460 ze 7000 uprchlíků, kteří byli v Česku nelegálně. 
 „Jsem zvědav, čeho se ti experti v teple svých kanceláří dopočítají letos,“ uvedl také na sociální síti 
Chovanec. 
 Čísla, která zveřejnil Chovanec, jsou podle mluvčího prezidenta Ovčáčka jasnou odpovědí na výtky z 
Bruselu. Ovčáček také označil stanovisko Komise za zvláštní. 
 

„Zvláštní přístup“ 
 

„Přístup Evropské komise, vzhledem k aktuální situaci v Německu, Rakousku, Slovinsku nebo Chorvatsku, kde 
připomínám, že na území Chorvatska vstoupilo letos 200 000 imigrantů, je poněkud zvláštní,“ podotkl Ovčáček. 
 „Musíme očistit údaj o osoby, kterým propadlo pobytové povolení, což je většina. Jsou to Ukrajinci, Libyjci, 
Vietnamci. To nejsou nelegální migranti, ti tady měli legální pobyt, ale uplynula jim lhůta platnosti,“ řekl v reakci na 
dopis EK Českému rozhlasu první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček. 
 Také ministerstvo vnitra v prohlášení uvedlo, že statistiky EK neodpovídají skutečnému stavu. Podle vnitra 
se týkají pouze návratů, u kterých musela asistovat policie. 
 

Vyloučených lokalit třikrát přibylo 
21.10.2015    Právo    str. 12   Severozápadní čechy 

Rudolf Voleman 

Na trojnásobek se rozrostl počet sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji za posledních téměř deset let. 
Vyplynulo to z tzv. Gabalovy analýzy, kterou si nechalo zpracovat ministerstvo práce a sociálních věcí. 
 

„Počet vyloučených lokalit vzrostl přesto, že kraj lidem v problémových oblastech intenzivně pomáhá,“ krčil rameny 
náměstek karlovarského hejtmana Miloslav Čermák (ČSSD). „Ve vyloučených lokalitách jsme uskutečnili v 
poslední době díky evropské dotaci dva velké projekty za celkem 45 miliónů korun,“ připomněl. 
Přímo v terénu radili od roku 2012 lidem bez práce, s nízkou mírou vzdělanosti, závislým na sociálních dávkách a 
předluženým s rizikovým životním stylem terénní pracovníci ze sdružení a obecně prospěšných společností Člověk 
v tísni, Kotec, Khamoro a Světlo Kadaň. 
 „Celkem kraj tímto způsobem podpořil 1278 osob, s nimiž navázali terénní pracovníci téměř 19 tisíc 
kontaktů,“ poznamenala mluvčí kraje Jana Pavlíková. 
 Přesto se počet vyloučených navýšil. Zatímco v roce 2006 zjistili státem najatí analytici v kraji třináct 
problémových čtvrtí, ulic nebo domů, tak při opakovaném zkoumání v letošním roce už takových míst objevila 61. 
Zvýšil se i počet obyvatel, kteří ve vyloučených lokalitách žijí. Z odhadovaných dřívějších čtyř tisíc na současných 
šest až osm tisíc. 
 Karlovarský kraj prováděl své vlastní šetření v terénu už v roce 2011, přičemž objevil 52 vyloučených 
lokalit. Tedy počet vyloučených lokalit blížící se spíše současnému zjištěnému stavu, než pouhým 13 vyloučeným 
lokalitám, které vyjmenovala státní analýza. 
 Na základě těchto zjištění zahájil kraj oba zmíněné na sebe navazující projekty. 
 „Chtěli jsme pokrýt co nejvíce lokalit, bohužel nám je tehdejší vedení ministerstva práce a sociálních věcí v 
žádosti o dotaci seškrtalo na pouhých sedmnáct. Teď se leckdo diví, že se počet vyloučených lokalit v 
Karlovarském kraji za posledních 10 let ztrojnásobil,“ poukázal Čermák, podle kterého k propadu mnoha lidí do 
chudoby přispěl i byznys majitelů ubytoven a doplatky na bydlení. 
 Vedení Karlovarského kraje uvažovalo o dalším projektu na pomoc lidem v sociálně vyloučených 
lokalitách. „Teď má ale v souvislosti s dotacemi rozhodující slovo vládní Agentura pro sociální začleňování. 
Přemýšlíme proto o pilotním projektu sociálního bydlení v Dobré Vodě u Toužimi. Cílem by bylo opravit s pomocí 
evropské dotace dům v sociálně vyloučené lokalitě a zaměstnat při rekonstrukci přímo obyvatele domu,“ uvedl 
Čermák. 
 Pracovníci z terénu popsali podle Pavlíkové dlouhou řadu konkrétních případů, kdy jimi vedení klienti 
uspěli – našli práci, prošli rekvalifikací, získali lázeňský pobyt pro nemocné dítě, zlepšili hygienické podmínky v 
bytě nebo si zařídili vyšetření potomka v pedagogicko-psychologické poradně. 
 „Při jednání dbáme na to, aby poskytovaná podpora nevedla jednotlivce k pasivitě, ale naopak k získávání 
nových dovedností. Snažíme se o to, aby lidé získali důvěru ve vlastní schopnosti a dokázali si své záležitosti v 
budoucnu řešit sami,“ zmínil v závěrečné zprávě k projektu Jan Němeček, ředitel sokolovské pobočky společnosti 
Člověk v tísni. 
 Typický klient je podle ředitelky společnosti Kotec Markéty Černé ve věku od 35 do 40 let, se základním 
vzděláním, bez zaměstnání, s dluhy na nájemném, s vyživovacími povinnostmi a s problematickým bydlením. 
 
*** 
Uskutečnili jsme díky evropské dotaci dva velké projekty za 45 miliónů Miloslav Čermák, náměstek hejtmana 
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Obvinění hejtmana ovlivní volby 
21.10.2015    Prostějovský týden    str. 2   Zprávy z měst 

(sob)     

Prostějov – Po náměstkovi hejtmana Aloisi Mačákovi má problém také samotný hejtman Olomouckého kraje Jiří 
Rozbořil. Uprostřed minulého týdne se stal jedním z obviněných v úplatkářské kauze týkající se dotací. Jiří Rozbořil 
může kvůli tomu přijít o svou funkci ve vedení kraje. Podle interního pravidla ČSSD totiž není možné, aby v 
krajských volbách, které se budou konat příští rok, kandidoval někdo, kdo byl byť jen obviněn za úmyslný trestný 
čin. Reakce na obvinění hejtmana se však různí. „Vím jen to, co proběhlo v televizi,“ uvedla například prostějovská 
primátorka a Rozbořilova spolustranička Alena Rašková. Ta zároveň zastává i funkci krajské radní. Primátorka se 
z důvodu nedostatku informací k Jiřímu Rozbořilovi příliš nechtěla vyjadřovat. Připustila však, že obvinění 
sociálnědemokratického hejtmana může mít pro stranu následky a že jde o pošpinění ČSSD. 
 Podobného názoru je také senátorka za Prostějovsko Božena Sekaninová (ČSSD). „V každém případě se 
tato záležitost dotkne sociální demokracie a určitě i nadcházejících krajských voleb,“ řekla Deníku. „Je mi to moc 
líto, nemělo se to stát,“ dodala Božena Sekaninová. Zároveň však nepochybuje o tom, že policie má proti 
hejtmanovi dostatek důkazů. „Jestliže padlo obvinění, musí pro něj být důkazy. Policie nemůže nikoho obvinit a 
pak říct: Omlouváme se, nic proti vám nemáme,“ vysvětlila svůj postoj senátorka. Oficiální vyjádření zaslané 
médiím už také sepsali zastupitelé Olomouckého kraje za STAN. Jako důležitou pro další dění uvádějí reakci Jiřího 
Rozbořila na vznesená obvinění. V případě, že by hejtman odstoupil, by se stal během měsíce už třetím 
významným politikem ČSSD donuceným k rezignaci. 
 
 

Dary politickým stranám asi nebudou moci převýšit tři miliony Kč 
20.10.2015    Zpravodajství ČTK     

     

  Praha 20. října (ČTK) - Politické strany možná budou moci dostat od jednoho jednotlivce nebo firmy jako dar 
nejvýše tři miliony korun za rok. Vládní novelu o politických stranách, která má od přespříštího roku podle 
předkladatelů taky zlepšit dohled nad jejich hospodařením, podpořila v dnešním úvodním kole Sněmovna. Norma 
přečkala návrh opozičních TOP 09 a KSČM na vrácení vládě k přepracování a míří k posouzení kontrolnímu a 
ústavně-právnímu výboru. 
 

  Opoziční poslanci se pustili do novinky, podle které by na hospodaření stran dohlížel nový úřad. Od sněmovního 
kontrolního výboru by taky převzal kontrolu stranických výročních finančních zpráv. 
 

  Proti vzniku úřadu se postavil Martin Plíšek z TOP 09. "Je iluzí si myslet, že půjde o nezávislejší úřad, než je 
kontrolní výbor," řekl. Na současný způsob dohledu nebyly dosud žádné stížnosti, podotkl. Rovněž podle Marka 
Bendy (ODS) je nově navrhovaná kontrola mimořádné problematická, předseda KSČM Vojtěch Filip mluvil 
dokonce omezení politické svobody. 
 

  Předseda ústavně-právního výboru Jeroným Tejc (ČSSD) si dovede představit nižší roční dary, a to 150.000 
korun, přičemž firmy by měly zákaz. Peníze by mohli věnovat přímo jejich majitelé. "U některých firem se těžko 
dohledává vlastnictví," uvedl. Podle ministra pro legislativu Jiřího Dienstbiera (ČSSD) je vládou navrhovanou 
částka kompromisem, i on ale připouští nižší. 
 

  Strany by podle návrhu musely mít transparentní bankovní účet pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů 
a jiných bezúplatných plnění a výdaje na prezentaci strany a hnutí a politického institutu, který budou moci nově 
zakládat. Hotovostní platby by byly omezeny částkou 5000 korun. Strany by také měly vykazovat podrobnější 
přehled výdajů ve výročních finančních zprávách včetně výdajů na volby a zveřejňovat tyto zprávy na internetu. 
 

  Návrh počítá s tím, že předsedu nového dohledového úřadu by vybíral prezident z kandidátů Sněmovny a 
Senátu, čtyři členy by ke jmenování hlavou státu nominoval Senát na návrh svých členů, dolní komory a prezidenta 
Nejvyššího kontrolního úřadu. Předseda úřadu by byl jmenován na šest let nejvýš dvakrát po sobě, musel by být 
nestraník a nejméně tři roky před nominací by nesměl být poslancem, senátorem nebo krajským zastupitelem. 
Náklady na vznik a existenci úřadu by v prvním roce byly 20,5 milionu korun, v dalších letech 15,5 milionu korun 
ročně. Předseda úřadu má mít plat předsedy sněmovního výboru, členové plat místopředsedů výboru. 
 

  Nepředložení nebo neúplné předložení výroční finanční zprávy by dohledový úřad mohl pokutovat až 200.000 Kč. 
Až dvoumilionovou sankci by podle návrhu mohly dostat strany, které by výroční zprávu neopravily. Pokud by 
nevrátily finanční dar přesahující povolený limit, musely by zaplatit pokutu ve výši jeho dvojnásobku. 
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  Strany by mohly podle předlohy zakládat své politické instituty jako všeobecně prospěšné společnosti, které by se 
věnovaly publikační, vzdělávací nebo kulturní činnosti. Instituty by ale nesměly působit jako školy a nesměly by 
financovat strany. Na podporu institutu by strany měly nárok na příspěvek ze státního rozpočtu ve výši desetiny 
příspěvku, kterou dostávají na činnost. Předloha počítá s náklady zhruba 45 milionů korun ročně. 
 
  Příspěvek na institut by mohly získat jen strany, které byly zastoupeny ve Sněmovně alespoň jedním poslancem 
ve dvou ze tří posledních volebních období. Nárok by tak neměla nová sněmovní uskupení včetně vládního hnutí 
ANO. 
 

Zveřejňování smluv v registru asi Senát beze změn neschválí 
20.10.2015    Zpravodajství ČTK    

Zprávu jsme aktualizovali o výsledek projednávání v senátním hospodářském výboru v 1. až 3. odstavci. 
  Praha 20. října (ČTK) - Zákon o zveřejňování smluv v jejich registru asi Senát beze změn neschválí. Senátoři 
chtějí od povinnosti osvobodit národní podniky, tedy hlavně Budějovický Budvar. Horní komoře to dnes doporučil 
její hospodářský výbor. Chce také zrušit automatickou neplatnost smlouvy, která by nebyla zveřejněna. Místo toho 
chce zavést finanční sankci za nezveřejnění ve výši čtvrtiny hodnoty zakázky. Minimální výše pokuty by měla být 
10.000 korun, uvedla senátní tisková tajemnice Eva Davidová. 
 

  Vkládání smluv do registru by měl kontrolovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Do registru by se 
nemusely zanášet smlouvy, při jejichž plnění žádná ze smluvních stran nepoužije peníze z veřejných rozpočtů. 
 

  Podobné úpravy řešil také senátní výbor pro veřejnou správu, který však své rozhodnutí odložil. Chce na návrh 
svého předsedy Miloše Vystrčila (ODS) před hlasováním zprávu Bezpečnostní informační služby k rizikům dopadů 
přijetí zákona na veřejný sektor. Chce také znát stanovisko ministerstev zemědělství a průmyslu k návrhům, podle 
nichž by pod zákon nespadaly Budvar a také třeba společnost Česká energetická přenosová soustava. 
 

  Pro vynětí Budvaru se vyslovil předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), který je rovněž pro finanční sankci za 
nezveřejnění smlouvy namísto jejího zneplatnění. Poslanec Jan Farský (TOP 09) navrženou konstrukci hájil s tím, 
že v případě kontroly zveřejňování smluv by stát musel za tímto účelem vytvořit nový úřad s tisícovkou 
zaměstnanců. 
 

  Proti zákonu se postavili senátoři Radko Martínek a Petr Gawlas (oba ČSSD), který navrhl zamítnutí normy. 
Podle Martínka je zákon neopravitelný, zvýší počet registrů a přinese další povinnost obcím. 
 

  Navrhovaný zákon předpokládá, že stát, kraje, větší obce a další organizace budou mít povinnost zveřejňovat 
smlouvy v centrálním internetovém registru od poloviny příštího roku. Po dalším roce by začalo platit pravidlo, 
podle kterého nebude nezveřejněná smlouva účinná. Povinnost se má vztahovat na smlouvy s plněním nad 
50.000 korun bez daně z přidané hodnoty. 
 

  Trvalou výjimku z povinného uveřejňování smluv dostanou podle předlohy malé obce a jejich firmy, v nichž mají 
většinový podíl. Zákon se nemá vztahovat ani na společnosti s většinovým podílem státu, krajů nebo obcí, jejichž 
akcie se obchodují na burze. Konkrétně jde o energetický gigant ČEZ. Výjimku dostaly také Parlament, 
prezidentská kancelář, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv. 
 

  Nezisková organizace Otevřená společnost uvedla, že NKÚ, úřad ombudsmanky i Senát se zavázaly k 
dobrovolnému zveřejňování smluv, což za horní komoru potvrdila její tisková tajemnice. 
 

Právo 

Péče o zdraví zaměstnanců se vyplatí 
21.10.2015    Právo    str. 21   Profese 

     Zdravý zaměstnanec je předpokladem efektivní firmy, tvrdí Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Proto k tomuto 
tématu uspořádala v uplynulých dnech na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odbornou konferenci s 
příznačným názvem „Péče o zdraví zaměstnanců“. 
 

„Chytré firmy vědí, že zaměstnanec, který je v dobré fyzické i psychické pohodě, pracuje lépe a je méně nemocný. 
Proto nespoléhají pouze na státní zdravotní systém, ale samy nabízejí svým zaměstnancům cílené zdravotní 
programy. Může jít například o očkovací programy, odvykání kouření nebo o školení pro snížení stresu. Nejenže 
tím zaměstnavatelé aktivně snižují ztrátu produktivity kvůli zdravotním absencím v práci, ale získávají si tak věrnost 
a vyšší motivaci k práci svých zaměstnanců,“ vysvětluje Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů 
ČR. 
 

Pomoc při odvykání kouření 
 

Podle něj už nyní řada společností nabízí svým zaměstnancům cílené zdravotní programy. Oblíbené jsou např. 
nabídky vitamínů, vouchery na cvičení, pravidelný přísun čerstvého ovoce na pracovišti. Za zdravotní benefit lze 
považovat i oblíbené „sick days“, tedy určitý počet dnů v roce, které může zaměstnanec vyčerpat, pokud mu není 



11 

 

dobře a potřebuje vyležet začínající onemocnění, aniž by si musel brát nemocenskou. „Stále však vidím nevyužitý 
potenciál ve spolupráci firem se zdravotními pojišťovnami či lékárnami. Firmy nemusejí nést náklady zcela samy. 
Známe velké společnosti, které to umějí zkombinovat a jejich zkušenosti bychom chtěli přenést i do středně 
velkých firem,“ dodává Horecký. 
 Jako příklad uvádí ostravskou společnost ArcelorMittal, z níž se od září letošního roku stala nekuřácká 
společnost. Zaměstnancůmkuřákům firma zároveň nabídla pomoc s odvykáním kouření. Program obohatila 
spolupráce se zdravotní pojišťovnou, která uhradila část nákladů. 
 

Nástroj k prevenci stárnutí 
 

Podobný příklad najdeme i ve státní správě. Armáda ČR nabídla přede dvěma lety zaměstnancům obdobný 
program na odvykání kouření. Z celkem 227 žen a mužů, kteří se do něj přihlásili, jich 159 přestalo kouřit. 
 Vzhledem k tomu, že ČR je jediná z 34 zemí OECD, kde se zvyšuje počet kuřáků, a spotřebou cigaret se 
řadíme mezi první čtyři v Evropě, jsou odvykací programy pro kuřáky obzvláště vhodnou formou ochrany zdraví. 
 Poslanec Parlamentu ČR Roman Sklenák (ČSDD), který parlamentní konferenci zaštiťoval, vidí v 
propagaci zdraví a zdravého životního stylu na pracovišti užitečný nástroj, díky němuž může zaměstnavatel ovlivnit 
problémy se stárnutím pracovní síly, zvyšujícími se psychosociálními požadavky na zaměstnance či flexibilní 
organizaci práce. „Politici by měli hledat cesty, jak přesvědčit zaměstnavatele o hodnotě jejich lidských zdrojů a 
nutnosti přijetí dlouhodobých programů péče o zaměstnance,“ vyzval Sklenák. 
 Jak může být pomoc zaměstnavatele účinná, dokazuje i příklad společnosti IBM, která pět let zkoumala, 
jaký reálný vliv na zdraví má účast jejich zaměstnanců ve zdravotních programech zaměřených na krevní tlak, 
krevní tuky, odvykání kouření či nadváhu. Výsledek byl vysoce pozitivní – u více než 60 % účastníků programu 
klesl krevní tlak a více než polovina přestala kouřit. 
 

Návratnost investic je vysoká 
 

„Zaměstnavatelé se stále více připravují na nové podmínky na trhu práce, mění personální politiku, věnují se 
tématům, jako je age management. Tedy tomu, jak řídit lidské zdroje s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a 
negativní demografický vývoj, který se České republiky dotkne více než průměru zemí EU. Jde samozřejmě i o 
ekonomický pohled. Každý dolar investovaný do zdravotních programů má návratnost 3–8 dolarů,“ zdůraznila 
Pavlína Kalousová z národní platformy odpovědných firem Byznys pro společnost. 
 

*** 
 

Každý dolar investovaný do zdravotních programů má návratnost 3–8 dolarů  
Pavlína Kalousová, Byznys pro společnost 
 
Brněnský deník 

Stát zvýší platy, počet úředníků štve opozici 
21.10.2015    Brněnský deník     
 

Praha – Zaměstnanci státu budou mít letos nepatrně bohatší Vánoce, než byly ty loňské. 
 Vláda na svém výjezdním zasedání v Ústí nad Labem schválila růst platů o tři procenta, a to již od 
listopadu. Týká se to třeba hasičů, policistů či zaměstnanců sociálních služeb. Změní se rovněž systém 
odměňování pedagogů, kteří budou mít nově šest platových stupňů a platy se jim zvýší až o 3,3 procenta. Nejvyšší 
šestý stupeň se týká učitelů s praxí nad 32 let. 
 Zvýšení platů státních zaměstnanců vyjde rozpočet na 2,5 miliard korun. Vedle toho 1,92 miliardy korun 
půjde na platy pedagogů a půl miliardy na platy nepedagogických profesí. Pokud jde o kraje a města, která 
zaměstnávají necelých 150 tisíc lidí, toto zvýšení platů vyjde zhruba na 1,5 miliardy korun. „Platy ve veřejném 
sektoru jsou dlouhodobě podhodnoceny, k jejich zmražení došlo hlavně mezi lety 2009 až 2013. Zvýšení si 
můžeme dovolit i díky pozitivnímu ekonomickému vývoji,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela 
Marksová (ČSSD). 
 Složitější to bude s platy ve zdravotnictví. Ty se kvůli změně úhradové vyhlášky změní až od ledna, ovšem 
půjde o pětiprocentní navýšení tarifních mezd. V tomto případě vyjde zvýšení platů pro zhruba 78 tisíc lidí na 1,4 
miliardy korun. 
 Vláda považuje zvýšení mezd za maximum možného, podle odborů je to ale málo. Pro zaměstnance 
veřejné sféry žádaly pětiprocentní růst a pro zdravotníky desetiprocentní zvýšení mezd. 
 Opoziční TOP 09 růst platů nerozporovala, ale zkritizovala fakt, že počet úředníků „astronomicky bobtná“. 
Zatímco letos stát zaměstnává 424 tisíc lidí, příští rok to bude přes 437 tisíc. Třeba proti roku 2012 narostl počet 
státních zaměstnanců skoro o 24 tisíc. Za tu dobu náklady na platy úředníků stouply o 20 miliard korun. Pro 
srovnání: je to asi polovina částky, kterou si každoročně musíme půjčit na výplatu starobních penzí. 
 Se zvýšením platů souvisí i boj o státní rozpočet na příští rok. Ten začali poslanci projednávat na schůzi, 
která začala včera. Místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že v prvním kroku budou žádat opoziční 
poslanci přepracování rozpočtu. Proti totiž bude i ODS, což už minulý týden potvrdil šéf jejich poslanců Zbyněk 
Stanjura. 
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 Místo navrhovaného schodku 70 miliard korun budou topkaři navrhovat rozpočet s deficitem 50 miliard 
korun. Šetřit by se podle nich mělo hlavně v provozních výdajích státu a dotacích podnikatelským subjektům. Tyto 
dotace Kalousek označil v bonmotu jako sekci „Babiš sobě“. „Je nám ale jasné, jak to dopadne, vládní většina si 
tento nezodpovědný rozpočet prohlasuje,“ připustil Kalousek. Proti rozpočtu hodlají hlasovat i komunisté, kteří jej 
pokládají na „nekoncepční“. Nepodporuje růst ekonomiky, ani neřeší snižování deficitu. KSČM navíc vyčítá vládě, 
že nebere v potaz i možnou stagnaci německé ekonomiky kvůli kauze koncernu VW. Komunisté navíc považují za 
slabou jak valorizaci penzí, tak růst platů. 
 Ministr financí Andrej Babiš (ANO) už dříve návrh státního rozpočtu označil za kompromis. Od května totiž 
požadavky ministerstev rostly až o čtyřicet miliard korun. Jen v srpnu se rozpočtové požadavky zvýšily o šestnáct 
miliard korun. Reálně tak podle něj hrozil schodek rozpočtu kolem pětaosmdesáti miliard korun. „Jsem rád, že jsem 
to ustál,“ konstatoval už minulý týden Andrej Babiš. 
 

*** 
Nezaměstnaní, kteří si najdou místo v jiném regionu, by mohli už koncem letoška či začátkem příštího roku začít 
dostávat příspěvek na dojíždění za prací. Záměr včera schválila vláda. „Uchazeči o zaměstnání bude poskytován 
finanční příspěvek v případě, kdy nalezne pracovní uplatnění v jiném regionu, než je jeho bydliště. Výše příspěvku 
bude vymezena pásmy vzdálenosti místa výkonu práce od místa pobytu,“ uvedlo ministerstvo práce. Zohlední se 
přitom podíl nezaměstnaných, složení pracovních míst, počet uchazečů na volné pozice či možnost dopravy v 
regionu, kam bude chtít člověk dojíždět. Prodloužit by se mohlo i vyplácení příspěvků na mzdy u společensky 
účelných míst z 12 na 24 měsíců.  
(jk,čtk) 
 


