
Předvolební beseda STUŽ 

1. října 2013 



Panelisté 
• Česká pirátská strana – Mikuláš Ferjenčík, místopředseda strany a lídr 

kadidátky Pirátů v Pardubickém kraji, 
• ČSSD – stínový ministr životního prostředí ČSSD Vladimír Špidla, 
• Hnutí ANO – Vladislav Bízek, expert hnutí ANO pro otázky životního 

prostředí, 
• KSČM – místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš, 
• KDU-ČSL - Ivan Gabal, lídr kandidátky KDU-ČSL ve Středočeském kraji, 
• Strana zelených – Ondřej Liška a lídr kandidátky SZ v Praze, 
• TOP09 – Tomáš Tesař, kandidát do Poslanecké sněmovny PČR za 

TOP09, 
• Strana práv občanů Zemanovci - Ivan Žlábek, člen ekologické sekce 

SPOZ, 
• ODS - strana potvrdila účast, jedná o svém zástupci na diskusi, 
• Úsvit přímé demokracie Tomio Okamury,  

 



Úvod 

 
• Jak chce vaše strana řešit problematiku 

udržitelného rozvoje ČR, zvláště pak v 
environmentálním pilíři? 

• Jak se vaše strana bude stavět ke globálním 
environmentálním problémům?  
 

• Každý panelista max. 5 minut 



Poslanecká rosnička 

 



Volební sliby 

• Volební sliby nejsou právně vymahatelné 
• Jakým způsobem dává vaše strana voličům 

záruky, že to, co teď do voleb slibuje, bude 
opravdu také v nastávajícím volebním období 
prosazovat? 

• (1 minuta) 



Výsledky předvolební ankety Zeleného 
kruhu 

 
• Představí zástupce Zeleného kruhu 



Otázky Ano/Ne 

 
• Skupina otázek (cca 5),  
• Poté 1 minuta na komentář 



 
Zpoplatnění vybraných úseků silnic 1.,  

2. a 3. třídy 
  

• Bude vaše strana prosazovat zpoplatnění 
vybraných úseků silnic 1., 2. a 3. třídy, aby se 
snížil nebezpečný provoz kamionů na 
nevyhovujících silnicích a při průjezdu 
obcemi? 



NP Křivoklátsko 

 
• Bude vaše strana podporovat v následujícím 

volebním období vznik Národního parku 
Křivoklátsko? 



NP Šumava 

• Bude vaše strana v následujícím volebním 
období prosazovat takový zákon o NP Šumava, 
který zajistí: 

• část parku ponechá pouze turistům a divoké 
přírodě, a to přinejmenším na stejné rozloze 
jako tomu je doposud (30 %), 

• zajistí účinná opatření, která ochrání volnou 
krajinu v parku před zástavbou?  



 
Poplatky za dobývání nerostů  

 
 

• Podpoří vaše strana v nastávajícím volebním 
období zvýšení poplatků za dobývání tzv. 
vyhrazených nerostů? 



Těžební limity 

 
• Bude vaše strana v následujícím volebním 

období prosazovat zachování limitů těžby v 
Podkrušnohoří? 



Vyjádření ke skupině otázek 

 
• Prosím max. 1 minutu 



 
Kanál Dunaj Odra Labe  

 
 

• Bude vaše strana v následujícím volebním 
období prosazovat ukončení územní ochrany 
plánovaného kanálu Dunaj-Odra-Labe? 



Dostavba JE Temelín 

 
• Bude vaše strana prosazovat, aby v 

následujícím volebním období nebylo přijato 
žádné nezvratné rozhodnutí o dostavbě JE 
Temelín? 



 
Přímá i nepřímá finanční podpora 

jaderné a fosilní energetiky  
  

• Bude vaše strana prosazovat v následujícím 
volebním období, aby nebyla ze státních peněz 
přímo i nepřímo podpořena jaderná a fosilní 
energetika? 



Opatření proti úbytku zemědělské 
půdy 

 
• Bude vaše strana v následujícím volebním 

období prosazovat účinná legislativní a 
ekonomická opatření proti úbytku zemědělské 
půdy? 



Podpora občanských iniciativ v ŽP 

 
• Bude vaše strana prosazovat v následujícím 

volebním období podporu občanských iniciativ 
a jejich zapojení do veřejné debaty o ochraně 
životního prostředí v rozsahu obvyklém v 
západní Evropě? 



Vyjádření ke skupině otázek 

 
• Prosím max. 1 minutu 



Průhledné financování politických 
stran a volebních kampaní 

 
Podpoří vaše strana v následujícím volebním období zákon o financování politických 
stran, který bude obsahovat tato opatření a povinnosti: 
• transparentní účty na veškeré účetnictví, 
• veškeré finanční transakce nad 10.000 Kč pouze bezhotovostně, 
• vykazování všech nepeněžních darů ve výroční finanční zprávě s uvedením obvyklé 

ceny, 
• výroční a finanční zprávy v elektronické podobě online, 
• auditování stranických firem podle stejných pravidel, jako politické strany, 
• samostatný transparentní účet pro příjmy a výdaje spojené s předvolební kampaní 

a zveřejnění samostatného vyúčtování výdajů na kampaň, 
• povinné označení veškeré předvolební inzerce logem/jménem zadavatele, 
• rotace auditorů (maximálně 3 roky po sobě), 
• kontrolu stran zastoupených v Poslanecké sněmovně dvěma nezávislými auditory, 
• efektivní sankce a osobní zodpovědnost za hospodaření strany 



Elektronická majetková přiznání ke dni 
nástupu do funkce 

Podpoří vaše strana v následujícím volebním období 
novelu zákona o střetu zájmů, která pro poslance, 
senátory a členy vlády zavede tyto nové povinnosti: 
• vyplnit majetková přiznání elektronicky, 
• vyplnit majetková přiznání ke dni nástupu do 

funkce, 
• reportovat a doložit v majetkovém přiznání, v 

jakých obchodních společnostech vlastní podíly 
(vč. dokladů o jednotlivých transakcích a 
smluvních stranách) 
 



Smlouvy na internetu 

Podpoří vaše strana v následujícím volebním období nový 
zákon, který: 
• podmíní účinnost všech smluv, které bude uzavírat stát, 

územní samosprávný celek a další veřejné instituce 
(např. státní podniky či obchodní společnosti ovládané 
státem) jejich zveřejněním na internetu, 

• zřídí centrální registr smluv, který bude přístupný 
veřejnosti a bude obsahovat texty smluv a metadata ve 
strojově zpracovatelném formátu, s výjimkou informací 
chráněných zákonem č. 106/1999 Sb. a zákonem č. 
137/2006 Sb. (např. osobní údaje, obchodní tajemství)? 



Odborné nominace do dozorčích rad 

Podpoří vaše strana v následujícím volebním období nový 
zákon, který zprůhlední obsazování dozorčích rad státních 
podniků a státem ovládaných obchodních společností těmito 
podmínkami: 
• alespoň 1/3 dozorčí rady tvoří nezávislí experti, 
• příslušné ministerstvo definuje a zveřejní požadavky na 

odbornost, bezúhonnost, kapacity a střet zájmů pro osoby 
nominované za stát do dozorčí rady dané firmy, 

• návrhy kandidátů podává nominační komise složená 
minimálně z 1/3 z nezávislých expertů; 

• ministr rozhoduje na základě těchto návrhů. Návrhy i 
rozhodnutí obsahují písemná odůvodnění s ohledem na 
definované požadavky; tyto požadavky jsou veřejné 



Odpolitizování státní správy 
Podpoří vaše strana v následujícím volebním období takovou podobu zákona o úřednících, která: 
• zajistí pro úředníky jasná práva a povinnosti nezbytné pro zefektivnění výkonu státní správy, 

včetně dostatečné ochrany před politickými tlaky, 
• zavede transparentní personální politiku, včetně povinných konkurzů na přijetí do státní správy a 

při obsazování vedoucích pozic, včetně zavedení kariérního řádu, 
• zavede transparentní jednotný systém odměňování bez možnosti smluvních platů a s omezením 

nenárokové složky platu, 
• oddělí a vymezí politické a úřednické (tj. apolitické) pozice, včetně vymezení jejich kompetencí, 
• vytvoří jednotnou systemizaci úředníků, ve které budou mít status úředníka pracovníci, kteří 

vykonávají agendy v oblastech personálních, koncepčních a v oblasti vynakládání veřejných 
prostředků, a kteří rozhodují o právech a povinnostech, 

• bude řešit podmínky přestupu odborně kvalitních pracovníků do působnosti nového zákona, s 
důrazem na absolvování úřednické zkoušky, 

• zavede opatření ke zvýšení odpovědnosti úředníků za jejich rozhodování, resp. za správný úřední 
postup, a k důslednému vymáhání škody způsobené nezákonným postupem, 

• vymezí jasnou a dostatečnou ochranu „whistleblowerům“ – úředníkům, kteří upozorní na 
protiprávní nebo nehospodárné jednání, a to minimálně taxativním výčtem důvodů, pro něž je 
možné takového úředníka propustit, 

• zajistí struktury a mechanismy pro jednotný výklad a aplikaci tohoto zákona. 



Státní zastupitelství bez politických 
zásahů do vyšetřování 

Podpoří vaše strana v následujícím volebním období nový 
zákon o státním zastupitelství v podobě, která omezí 
politický vliv na osobu nejvyššího státního zástupce, 
tím, že zavede tato opatření: 
• spolurozhodování dvou ústavních orgánů při jmenování 

nejvyššího státního zástupce (princip dvojí kontroly), 
• jmenování na pevně stanovené funkční období bez 

možnosti opakování funkce, 
• odvolání v průběhu funkčního období může být jen na 

základě kárného řízení a z důvodů stanovených 
zákonem. 
 



Průhledný legislativní proces 
Podpoří vaše strana v následujícím volebním období takový 
jednací řád Poslanecké sněmovny, který zavede tato opatření: 
• výbory Poslanecké sněmovny a Senátu zveřejňují zápisy z 

jednání, ze kterých je zřejmé, kdo je předkladatelem 
každého pozměňovacího návrhu, a průběh diskuze o návrhu 
včetně jmenného hlasování, 

• otevření elektronické knihovny připravované legislativy 
(EKLEPU) veřejnosti, 

• prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením alespoň na 
dva týdny tak, aby třetí čtení návrhu zákona proběhlo na 
jiné schůzi než druhé čtení, ve kterém jsou pozměňovací 
návrhy vznášeny. 



Rozšíření pravomocí NKÚ 
Podpoří vaše strana v následujícím volebním období novelu Ústavy a 
zákona o NKÚ, která rozšíří kontrolní pravomoci NKÚ na: 
• hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a s příjmy 

a výdaji jejich rozpočtů, a to z hlediska souladu se zákony, 
• hospodaření s majetkem právnických osob, v nichž má Česká 

republika nebo územní samosprávný celek alespoň 50% majetkovou 
účast, 

• hospodaření s majetkem dalších právnických osob veřejnoprávní 
povahy jako jsou zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, 
dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních 
samosprávných celků, Regionální rady regionů soudržnosti, Česká 
televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, veřejné vysoké školy 
a Česká národní banka. 



Vyjádření ke skupině otázek 

 
• Prosím maximálně 1 minutu 



Podrobnější otázky 

 
• Prosím max. 1. minutu odpovědi na každou 

otázku 



Ministerstvo životního prostředí 

• Jakým způsobem zajistíte, aby se z 
Ministerstva životního prostředí stal opět 
ústřední orgán státní správy a orgán vrchního 
dozoru ve věcech životního prostředí 
(173/1989 Sb.). 



 
Vyčištění ovzduší na Ostravsku a v 

Severních Čechách?  
  

• Jaká základní opatření chce vaše strana 
prosazovat v následujícím volebním období k 
vyčištění ovzduší na Ostravsku a v Severních 
Čechách?  



Díky za pozornost 

Otázky z pléna? 
http://www.stuz.cz 
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