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České předsednictví EU
ve stínu války na Ukrajině

Všestranná pomoc
ukrajinským uprchlíkům

Komunální volby se blíží
– komunikujme spolu!

Obzory, str. I–II

str. 7–9

str. 14–18
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Z redakč n í h o s t olu

Naši Ukrajinci
Je to jeden z příběhů těchto dnů. Z lidí pracujících na prekérních pozicích třeba ve školních
jídelnách se během chvíle stávají opory přicházejících uprchlic, dětí a starců. Několik našich
Ukrajinců, rodičů dětí chodících do ZŠ, se tam,
kde bydlím, stalo koordinátory pomoci a adaptace nově příchozích dětí.
Převažující většina ukrajinských vyhnankyň a vyhnanců je
vděčná za pomoc, za lůžko, za oblečení i nádobí. A také za dobré
slovo, za pocit, že tu nejsou jen trpěni, ale i vítáni. Netrpí-li handicapem z války, je většina ochotná se brzo zapojit do práce.
To je slibné, nadějné a dobré. Jako celek to ale bude náročné,
dlouhé a bolestné pro mnohé z nás. Bojuje se nedaleko našeho
domova, nejblíž od 2. světové války.
Buďme vytrvalí, pozorní, mějme štědré srdce a odvahu.
Pavel Mareš, šéfredaktor

Milostivé léto ve VZP
Akce Milostivé léto pomohla dlužníkům i Všeobecné zdravotní
pojišťovně (VZP). O prominutí penále za dluhy na zdravotním
pojištění požádalo skoro 30 tisíc lidí. A téměř 13 tisíc lidí už dlužnou částku zaplatilo. VZP získala 175 milionů, které by jinak nevymohla a zároveň na penále odpustila 325 mil. Kč. Skvělou zprávou je (navzdory nepřízni některých exekutorů, s kterými zápasí
Marek Výborný), že se chystá „Milostivý podzim“ (září až listopad 2022). Jsme rádi, že dlužníci mohli restartovat svůj život.
Tom Philipp, poslanec KDU-ČSL, předseda správní rady VZP.
(O zdravotní pomoci ukrajinským uprchlíkům a začleňování
ukrajinských zdravotníků čtěte na str. 9.)

Ocenění osobností
v Liberci i Brně
n 4. 1. / Město Liberec udělilo františkánskému knězi Antonínu Pavlu
Kejdanovi in memoriam čestné
občanství za mimořádné zásluhy
o rozvoj města v oblasti kultury,
demokracie a lidských práv. Ocenění
předal jeho sestře Ludmile Chráskové
primátor Liberce Jaroslav Zámečník v kostele sv. Antonína
Paduánského v Ruprechticích. Na ocenění ho navrhla členka
liberecké KDU-ČSL Lenka Procházková a poslanec Jan Berki.
Lenka Procházková: „Antonín miloval lidi bez rozdílu, bez předsudků a bez hranic, chudé i bohaté. Miloval každou bytost,
v každé z nich miloval Boha.“
n 25. 1. / Náměstek brněnské
primátorky Petr Hladík vyznamenal Cenou města Brna právníka a politika Petra Pitharta,
biskupa Vojtěcha Cikrleho a in
memoriam kněze Františka
Líznu. „Ocenit píli, úsilí a oběť
člověka, které vedly k významnému společenskému přínosu,
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považuji za krásnou příležitost částečně poděkovat. Vyslovení
díků je pokorným gestem vůči velkému člověku. Dnes jsme ocenili osobnosti, které výrazně spojily svůj život se šířením pravdy
a solidarity a svou práci vnímali hlavně jako službu společnosti,“
uvedl Petr Hladík.
(red)

Mladí o evropské
politice
www.ead.cz/domu
5. 11. 2021 / Evropská akademie pro
demokracii ve spolupráci s Wilfried
Martens Centre for European Studies
uspořádala v Praze „Evropský dialog
mladých“. Mladí účastníci diskutovali s aktéry evropské politiky naživo
i online o bezpečnostních výzvách a ekonomických problémech EU
(migrace, polsko-běloruské napětí; priority NATO, napětí s Čínou;
vojenské aktivity v kosmu; ekonomické dopady pandemie; předsednictví ČR v EU). V diskusi o politických perspektivách mladých vystoupili politolog Vladimír Hanáček a místopředseda YEPP
(a Mladých lidovců) Vít Mikušek. To vše necelé tři měsíce před
invazí Ruska na Ukrajinu... 
Jan Málek, ředitel EAD

Volby se blíží!
Blíží se komunální, senátní i jiné volby. Zde zprávy z lidoveckého terénu. • 8. 2. byli Celostátním výborem KDU-ČSL schváleni tito lidovečtí kandidáti do Senátu: Václav Slavík (obv.
č. 1 – Karlovy Vary), Robert Huneš (č. 10 – Český Krumlov),
Bohuslav Procházka (č. 40 – Kutná Hora), Miluše Horská (č.
43 – Pardubice), Petr Fiala (č. 46 – Ústí nad Orlicí), Jaromíra
Vítková (č. 49 – Blansko), Lumír Kantor (č. 61 – Olomouc), Pavla
Löwenthalová (č. 64 – Bruntál), Ivana Váňová (č. 67 – Nový
Jičín), Šárka Jelínková (č. 76 – Kroměříž). • 25. 3. Celostátní
konference KDU-ČSL podpořila nominaci Tomáše Zdechovského
na místopředsedu Evropské lidové strany (EPP). • 30. 3. vybírali pražští členové KDU-ČSL v přímých primárních volbách své
kandidáty pro volby do Zastupitelstva hl. m. v rámci koalice
SPOLU. Malý svátek demokracie určil pořadí: 1. Jan Wolf, 2. Pavel
Mareš, 3. Marián Hošek, 4. Vít Šolle, 5. Adam Šilar, 6. Irena Pohl
Houkalová, 7. Blanka Vildová, 8. Jan Waraus. • 1. 4. představila brněnská KDU-ČSL společnou kandidátku s hnutím STAN
a plzeňská KDU-ČSL koalici s ODS a TOP 09.
(red)
(O podobách koaliční spolupráce čtěte na str. 16. K volbám v krajských organizacích připravujeme materiál v posjezdovém čísle.)

Přejme pevné nervy vládě,
za kterou se nemusíme stydět
Přeji nové vládě, kolegům v poslaneckém klubu i ministerských
funkcích mnoho sil, pevné nervy a správná rozhodnutí. Nebude to
jednoduché. Čelíme důsledkům ruské agrese na Ukrajině, pandemie COVID-19, rostoucí inflaci, energetické krizi atd. Kéž nacházíme průnik různých pohledů a hlasujeme pro takové zákony, jež
zohlední potřeby všech lidí. Za novou vládu se nemusíme stydět
doma ani v zahraničí!
Šárka Jelínková
1. místopředsedkyně KDU-ČSL
(O práci ministrů KDU-ČSL v nové vládě čtěte na str. 12–13.)

slovo p ř edsed y

Stojíme
na straně
svobody,
solidarity
a křesťanské
morálky
Vážené sestry, vážení bratři,
milí přátelé KDU-ČSL,
původně jsem chtěl psát o prvních 100 dnech naší vlády,
o opatřeních a programech, které zavádíme, abychom zkrotili zdražování, i o rekordním zvyšování důchodů. Chtěl jsem
psát o investicích, které připravujeme v oblasti potravinové
soběstačnosti, výstavby budov, obnovy lesů, nebo o podpoře
pro dětské skupiny.
Agresivní a stále pokračující útok Ruska na Ukrajinu ale ze
dne na den vše změnil. Rekapitulaci konkrétních vládních
bodů nechám na jindy. Dovolte mi, abych se na tomto místě
více věnoval tomu, co se týká samotné podstaty naší křesťanskodemokratické politiky.

Pomoc i pevný charakter
Na úvod chci nejprve moc poděkovat všem, kteří jakýmkoli
způsobem pomáhají zvládnout migrační vlnu lidí prchajících před válkou na Ukrajině. Nebylo a není to jednoduché,
a to nejtěžší nás teprve čeká. Kumuluje se únava a vyčerpání
nejen u všech, kteří utíkají, ale i u těch, co jim pomáhají. A my
všichni se musíme připravit na to, že válečný konflikt s Ruskem
nás bude provázet řadu měsíců, možná let, a následky války
budeme pociťovat ještě dlouho poté, co konflikt skončí.
Čeká nás opravdu složité období, ve kterém bude zapotřebí
využít nejen odbornost a pracovitost, ale především náš pevný
charakter. A já si opravdu přeji, abychom jako lidovci v této
obtížné zkoušce obstáli. Teď se musí naplno projevit podstata
našeho křesťanskodemokratického programu, naše pevné
hodnoty, lidský přístup a odvaha neustále a vytrvale pomáhat.

Řekněme NE nenávisti, závisti a xenofobii
Současně musíme společně odmítnout jakékoli náznaky šovinismu, nízkého nacionalismu, naprosto nemístné závisti či

xenofobie. Nenávist ani závist se nesmí stát určujícím principem našeho chování. Nyní se všichni musíme postavit krátkozraké politice, která často nedokáže dohlédnout za horizonty dnešních dní. Musíme zamezit všem formám sobeckosti, které by mohly chtít začít směřovat pomoc pouze pro
„naše“, a už ne pro „cizí“. Musíme také důrazně odmítnout
politiku ústupků a pragmatismu vůči státům, které nerespektují lidská práva a brání svobodnému životu svých občanů.

V křesťanských základech je naše síla
Naše síla je v našich pevně ukotvených hodnotách a společném
programu – a obojí vychází z jednoho základu, kterým je křesťanství. Pokud nyní selžeme jako politická strana, bude docházet i k selhávání naší křesťanské víry, takže nakonec budeme
opět svádět zásadní boj o povahu naší společnosti i našeho
státu. Nyní nesmíme selhat! Nesmíme se nechat zastrašit kritiky, řvouny a štváči všeho druhu. Naopak! Musíme zůstat
pevně stát na straně lidské svobody, solidarity a křesťanské
morálky.

Buďme svorní
Na prvním povolebním jednání Celostátní konference v říjnu
2021 bylo přijato usnesení, že KDU-ČSL má být sociálním svědomím nové vlády. Nyní nastal čas, abychom dostáli svému slovu
a je na nás, abychom se stali křesťanským svědomím české politiky. O nic menšího totiž v příštích měsících a letech nepůjde.
Buďme svorní a nezvykejme si válčit, vyzval papež František
ve svém loňském vánočním poselství Městu a světu. Tož buďme.
Zdař Bůh!
Váš Marian Jurečka
N O V Ý H LA S • d u b e n 2 0 2 2
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Je to válka, ne vojenská operace
n pavel mareš
725 tis.

Ruské vojenské plány selhaly
Útok proti Ukrajině vypadá jinak, než jak
byl plánován. Plán A předpokládal rychlé
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1,5 mil.
300 tis.

200 tis.

1. mil
500 tis.

Lživé důvody ruské agrese
Válka Ruska proti Ukrajině začala dva dny po
skončení zimní olympiády v Pekingu. Putin
uznal 21. 2. existenci samozvané Doněcké
a Luhanské „lidové republiky“. 22. 2. vstoupila ruská vojska na Donbas. Ráno 24. 2. byl
zahájen frontální útok na Ukrajinu ze severu
(Bělorusko), jihu (z Krymu a z Černého moře)
i východu. Jde o největší ozbrojený konflikt
v Evropě od konce 2. světové války. Důvody
ruské agrese jsou lživé. Denacifikace Ukrajiny?
V zemi s s prezidentem, který má židovské
předky? V zemi, kde je podpora krajní pravice
menší než v Rusku? Šikana a genocida ruskojazyčného obyvatelstva? Proč tedy Rusové
ostřelují Charkov s rusky mluvícím obyvatelstvem? Výroba jaderných zbraní? Ukrajina se
jaderných zbraní dobrovolně vzdala výměnou
za bezpečnostní záruky (Budapešťské memorandum z 5. 12. 1994). Skutečným Putinovým
důvodem je samostatnost Ukrajiny na Rusku
a ukrajinské sbližování s Evropou.

3 mil.

450 tis.

1. mil
POČET OBYVATEL
ovládnutí Kyjeva od letiště v Hostomelu,
státní převrat a vítání ruských „osvoboditelů“ v ukrajinských městech. To se nekonalo. Plán B znamenal konvenční válku
s manévry. Rusové ji spustili hned v několika směrech, ale během týdne zjistili, že
nemají logistiku. Další krok, plán C, vyvolává v očích celého světa opovržení. Rusové
zahájili nemilosrdné ostřelování velkých
měst s řadou civilních obětí. Morálka
Ukrajinců zůstala nezlomena. A tak se
začátkem dubna Rusové stahují z Kyjevské
oblasti a zahajují plán D: Donbas. Na
Donbasu je jádro ukrajinské armády, ti nejschopnější. Rusové doufají, že se jim povede
obklíčení. Budou na to mít sílu, zvládnou
logistiku? Jediný vojenský „úspěch“ Ruska
je zároveň jeho největší hanbou: totální zničení Mariupolu, „Mariina města“.

Ruské bombardování
škol a nemocnic
Jednou z nejopovrženíhodnějších forem
Putinovy války proti Ukrajině je masivní
ostřelování hustě zalidněných měst. Ruská
armáda vědomě zabíjí civilisty (masakry
v Buči u Kyjeva), bombarduje školy, nemocnice i porodnice (Mariupol). Toto jednání
není běžné ani za války. Jak řekl chirurg Jan
Trachta z Lékařů bez hranic: „S Tálibánem
jsme vyjednali nemocnici. S NATO i bojůvkami ve východním Kongu také. Ale co půjde
vyjednat s Rusy, nevím. Bombardují nemocnice cíleně.“ Je-li cílem ruského bombardování Kyjev (6. největší město v Evropě, větší
než Řím) nebo Charkov (větší než Mnichov),
je jasné, proč se Ukrajinci tak hrdinně brání.
Autor je šéfredaktor Nového HLASu
a místopředseda pražské KDU-ČSL.

Dezinformace jsou jako virus

3+3 body proti dezinformacím

Necháme nacisty říkat jejich lži o tom, kdo
jsou Židé? Necháme dnes Rusy vypravovat lži o tom, jak jdou se samopaly, kulomety a jinými zbraněmi budovat mír na
Ukrajině a zabíjet nevinné lidi? Necháme
Rusy šířit dezinformace? Dezinformace
jsou jako virus. Všichni jsme to viděli
v době COVID-19. Virus se šíří, šíří se
nekontrolovaně a zabíjí jednoho člověka
po druhém. Několik měsíců jsem pracoval na covidovém oddělení a četl nesmysly, že COVID-19 je výmysl. Těmato rukama jsem
každý den zavíral minimálně čtyřem lidem oči... Proti dezinformacím musíme bojovat. Nesmíme v tom ustat a nesmíme říkat, že
je to omezení svobody projevu. Ano, svoboda projevu má své hranice. Pokud nebudeme za tyto hranice bojovat, pak tady brzo žádnou svobodu mít nebudeme.
Tomáš Zdechovský
na plénu Evropského parlamentu,
8. 3. 2022

1/ Dezinformace je systematické záměrné šíření lživých a zavádějících informací.
2/ Informační válka využívá dezinformací k zastření pravdy,
rozdělování lidí a boření důvěry uvnitř společnosti. Probíhá
na sociálních sítích (Facebook, Instagram, YouTube aj.) a dezinformačních webech (Parlamentní listy, Sputnik aj.), tvářících se jako alternativa k oficiálním zdrojům informací.
3/ Rusko přímo vytváří dezinformační kampaně, podporuje
extrémisty (u nás SPD) a posiluje pocit bezmoci a nedůvěry
v demokracii.
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Proto:
1/ Čerpejme z ověřených zdrojů. Nenaskakujme na senzační
titulky.
2/ Nesdílejme a nereagujme na lživé příspěvky, abychom
nezvyšovali dosah falešné informace.
3/ Druhým doporučujme spolehlivé zdroje. Argumentujme,
mluvme za sebe, klidně stručně, vyhýbejme se frázím.

mapa CNN Prima News

„Na Ukrajině tečou potoky krve a slz.
Není to vojenská operace, ale válka,
která vede ke smrti, zkáze a utrpení.
Počet obětí neustále roste, na útěku
jsou zejména matky s dětmi.“
Papež František, 6. 3. 2022

O braz y zk á z y a n ad ě je

Ostřelování sídliště a nemocnice v Mariupolu. – „Objekty civilního rázu nesmějí být předmětem útoku nebo represálií.“ – „Civilní nemocnice, způsobilé k ošetření raněných, nemocných, neduživých a rodiček, nesmějí být za žádných okolností napadeny; strany v konfliktu
musí je v každé době respektovat a chránit.“ (Protokol I. k Ženevským úmluvám, 1977).

Občané Enerhodaru jsou proti obsazení Záporožské jaderné
elektrárny ruskými vojáky. „Stavby nebo zařízení obsahující
nebezpečné síly, zvláště přehrady, hráze a atomové elektrárny,
nesmějí být předmětem útoku“ (Protokol k Ženev. úml.).

K zavražděným civilistům, nepohřbeným, ponechaným napos
pas, patří i starostka obce Motyžyno s rodinou. Vzpomeňme na
všechny záměrně i náhodně zabité oběti války v tiché modlitbě.

Ukrajinci bojují proti Rusům vcelku úspěšně. Cílem vojenské
doktríny, přijaté v r. 2015, je přiblížit se standardům armád
NATO. Za hlavní nebezpečí byla už tehdy označena „rozsáhlá
vojenská agrese Ruska“.

Záhy po začátku války začala v krajských městech fungovat Kraj
ská asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU). Centra v Brně
a Praze přijala za první měsíc ruské invaze desítky tisíc osob.

Tyto děti ze západoukrajinských zdravotnických center (onko
logie, neurologie, psychiatrie aj.) byly převezeny na západ. Jiné
nemocné děti trpí v krytech ostřelovaných ukrajinských měst.

Streetartový umělec kazašského původu, který si říká Chemis,
umístil na domě v pražských Nuslích magickou nástěnnou malbu
dívky. S oblíbenými pohádkovými figurami se schovává pod
ukrajinskou vlajkou.
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m y a ukraji n a

Bartošek: Pravda o ruské agresi
Co se stalo?
24. února 2022 vtrhla ruská armáda,
aktivně podporovaná Běloruskem, na
území suverénní a svobodné Ukrajiny.
Ruská federace rozpoutala válku, říká jí
ale „speciální vojenská operace k demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“. Umírají
při ní nevinní civilisté, včetně žen a dětí.
Rusko porušilo mezinárodní právo
a dopouští se zločinu proti míru. Ukrajina
nemá jaderné zbraně, zato Rusko celému
světu vyhrožuje jejich použitím.

Co je cílem Ruska?
Chce dobýt Ukrajinu, sesadit a zajmout
její vládu a prezidenta Zelenského, udělat z Ukrajiny svého vazala nebo ruskou
provincii. Pokud bude úspěšné, bude chtít
tento scénář zopakovat v Moldávii, Gruzii
a v pobaltských zemích.

Jak se Rusku vojensky vede?
Ruská armáda nepostupuje tak, jak
si naplánovala. Podcenila ukrajinské
obránce. Volí špatnou taktiku, nasazuje
záklaďáky proti motivovaným ukrajinským obráncům. Státy NATO a EU dodávají Ukrajině zbraně i finance a uvalily
na Rusko extrémně tvrdé sankce. Rusko
podle všeho není připraveno na dlouhou,
finančně náročnou válku. Ukrajinci, kteří

statečně bojují a umírají, bojují o svobodu
a budoucnost celé Evropy.

Jaké je naše postavení?
Pro Rusko je Česká republika oficiálně
nepřátelskou zemí: kvůli naší reakci na
teroristický útok ruských tajných agentů
ve vojenském skladu ve Vrběticích.
Nepřáteli Ruska jsou ale nyní všichni,
kdo aktivně pomáhají svobodné Ukrajině.
Otázkou není, zda budeme či nebudeme
v konfliktu s Ruskem, ale zda zůstaneme
svobodnou suverénní zemí, jež si sama
rozhoduje o své budoucnosti.

Pomáháme Ukrajině vojensky?
Česko v rámci EU zareagovalo na ruskou agresi rychle. Na žádost ukrajinské vlády jsme zahájili masivní dodávky
zbraní a vojenského vybavení za stamiliony korun. Naši vojáci posilují východní
křídlo NATO: Pobaltí, Slovensko, Polsko.
Uzavřeli jsme Rusku vzdušný prostor
a vládní orgány pracují na ekonomických
sankcích.

Nezapomíná se při pomoci
uprchlíkům na naše občany?
Hlavním úkolem státu je ochrana životů
a zdraví občanů ČR. Do Česka přichá-

„LEX UKRAJINA“

zákony na pomoc uprchlíkům
Parlament v březnu 2022 přijal tzv. Lex Ukrajina, soubor tří
norem na pomoc ukrajinským uprchlíkům, zejména matkám
s dětmi. Ministerstvo vnitra upravilo přidělování dočasné
ochrany, právní postavení uprchlíků a přístup ke zdravotní
péči. MPSV vyřešilo otázky zaměstnávání, sociální zabezpečení a dětské skupiny. A ministerstvo školství přístup ke
vzdělávání. Vůbec poprvé v dějinách EU se spustila dočasná
ochrana tak velké skupiny uprchlíků. LEX UKRAJINA platí na
1 rok, do 31. 3. 2023. Doufejme, že za rok budeme mít více
důvodů k naději než k deziluzím.
Co se schválilo?
1. VÍZA / Uprchlíci (zejména ženy s dětmi) získali speciální
pobytové vízum na 1 rok, platné po celé Evropské unii.
2. PRÁCE / Díky vízu mají nárok na získání pracovního povolení. Nemusí pracovat načerno a mohou si platit zdravotní
pojištění. Prakticky mají stejné postavení jako občané ČR.
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zejí desetitisíce uprchlíků, převážně žen
a dětí. Chceme a dokážeme se o ně postarat, je ale třeba věci koordinovat, zejména
s kraji a obcemi. MPSV přijalo konkrétní
opatření na pomoc ukrajinským rodinám,
Ministerstvo zemědělství pomáhá uprchlíkům najít práci.

Jaké bezpečnostní otázky
jsou nejdůležitější?
Členství v EU a NATO chrání Česko před
ruskou agresí. Státní orgány pracují na
vymanění se z energetické a surovinové
závislosti na Rusku. Pracujeme na bezpečnosti naší země a ochraně životů občanů
ČR. Každý z nás musí denně ověřovat
informace. Šiřme zprávy z důvěryhodných
zdrojů, odmítejme řetězové e-maily, založené na dezinformacích a lžích. Aktivně
bojujme proti válečné propagandě Kremlu.
Na závěr – nesnižme se k bezdůvodným
postihům Rusů žijících v Česku. Řada
z nich s Putinem nesouhlasí. Válka na
Ukrajině bude mít dopady. Když budeme
mít víru v naše schopnosti a naši zemi, tak
vše zvládneme.

3. PENÍZE / Po registraci získají všichni Ukrajinci nárok na
měsíční příspěvek 5000 Kč po dobu 6 měsíců.
4. DĚTI / Ukrajinské děti mohou být přijímány do tzv. dětských
skupin, jež jsou náhradou školek při podnicích, vysokých školách aj.
5. ŠKOLY / Došlo k navýšení kapacit tříd ve školách. Zápis do
MŠ a ZŠ proběhne u ukrajinských dětí mezi 1. 6. do 15. 7. 2022.
6. UBYTOVÁNÍ / Sněmovna odsouhlasila tzv. solidární příspěvek na ubytování u soukromých ubytovatelů. Zpřesnění tohoto
opatření svěřila vládě.
Všechna opatření směřují k tomu, aby se uprchlíci postavili co
nejdřív na vlastní nohy. Zajišťují jim téměř ihned možnost pracovat, vzdělávat se, užívat lékařské péče i pomoci našeho sociálního systému. Ukrajinské maminky a babičky se mohou stát klienty našich sociálních služeb, zároveň mohou v sociálních službách začít pracovat. I když prvních 90 dní děti nemusí chodit do
školy, praxe ukazuje, že matky s dětmi z míst, která nezastihlo
ničivé ostřelování, nabídky škol využily nebo se vzdělávají online
s dětmi na Ukrajině. Dětské skupiny pomáhají rodičům s kvalifikací najít si práci.

(red)

pomo c ukraji n ě

Rozcestník užitečných informací
Hledáte informace, po nichž se shánějí ukrajinští uprchlíci? Chcete
právě Vy konkrétně pomoci? KDU-ČSL zpracovala rozcestník užitečných informací pro pomoc Ukrajině a jejím občanům.
Práce, pomoc a péče
pro lidi prchající před válkou
Na MPSV jsme připravili souhrnné
informace pro zaměstnavatele, pracovníky z Ukrajiny, podrobnosti k dávkám v hmotné nouzi a o pomoci dětem,
které přijíždějí bez doprovodu rodičů.
Vše v češtině i ukrajinštině na: www.
mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine

Práce pro uprchlíky
v zemědělství, lesnictví
a potravinářství
Ministerstvo zemědělství nabízí pomoc
se zprostředkováním práce pro lidi
prchající před válkou na Ukrajině.
Nabízí i pomoc českým firmám, které
mohou práci nabídnout. Více na: eagri.
cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/ekonomickamigrace/informace-ukrajina/x202203-01.html#f=hpblok

Zdravotní péče
pro uprchlíky před válkou
Informace k poskytování zdravotní péče najdete na: www.mzcr.cz/zakladniinformace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb/. Pro
občany Ukrajiny je zřízena bezplatná
linka pomoci 226 201 221 s volbou číslo
8. Tato linka funguje i v ukrajinštině.

Víza pro nově příchozí
Základní informace k vízům a pobytu
pro nově příchozí občany Ukrajiny
jsou na www.mvcr.cz/ukrajina. Vše
je k dispozici i v ukrajinštině. Pro
ty, kteří nemají v České republice
žádné zázemí, funguje linka pomoci
974 801 802.

Vaše pomoc pro jednotlivce
Chcete poskytnout pomoc konkrétním jednotlivcům? Nabízíte-li peníze,
zdravotnický materiál, hygienické prostředky, oblečení, ubytování, dopravu
od hranic, právní pomoc nebo psychologickou podporu, využijte web:
www.stojimezaukrajinou.cz

Vaše pomoc přes neziskovky
Svou pomoc můžete nabídnout i prostřednictvím neziskových organizací na:
www.pomahejukrajine.cz/nabidky. Na
vaši nabídku tu mohou reagovat přímo
ti, kdo pomoc potřebují.

Vaše pomoc velkého rozsahu
Můžete-li nabídnout větší pomoc, např.
ubytování v hotelu, velký objem zásob
nebo hromadnou dopravu, kontaktujte
prosíme asistenční centrum ve vašem
kraji. Všechny kontakty na:
www.nasiukrajinci.cz/hlavni-strana

KDU-ČSL
odsuzuje
vpád Ruska
na Ukrajinu
Solidarita s ukrajinským národem
• Předsednictvo KDU-ČSL ostře odsuzuje vpád ruských vojsk na svrchované území Ukrajiny, který je v rozporu
s mezinárodním právem.
• Vyjadřujeme podporu a plnou solidaritu ukrajinskému národu a představitelům ukrajinské vlády.
• Plně podporujeme veškeré kroky EU
a NATO vůči Rusku včetně ekonomických sankcí.
• Česká republika musí dále posílit
obranyschopnost východního křídla
NATO. 
22. 2. 2022
Ruské válečné zločiny a Evropa
• Předsednictvo KDU-ČSL podporuje prezidenta Ukrajiny Volodymyra
Zelenského v odhodlání stát se členskou zemí EU.
• Zároveň vyzývá své členy vlády, europoslance a členy Parlamentu ČR zvolené za KDU-ČSL, aby budoucí kroky k procesu přijetí Ukrajiny do EU
aktivně podporovali, a to i na úrovni
Evropské lidové strany (EPP).
• A pelujeme na urychlené přijetí
Ukrajiny mezi kandidátské země pro
vstup do EU.
• Předsednictvo KDU-ČSL zároveň konstatuje, že Rusko tím, že vystavuje
bombardování civilní obyvatelstvo,
páchá válečné zločiny v podobě zasahování civilních cílů.
• Vyjadřujeme solidaritu s trpící
Ukrajinou.
1. 3. 2022
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Nemluv í me , pom á h á me

Jurečka:
Pomoci ke
svépomoci
Ministerstvo práce a sociálních věcí
vytvořilo během krátké doby podmínky
pro dobré přijetí ukrajinských uprchlíků,
kteří se ze dne na den ocitli v nouzi. Jde
o humanitární dávku, volný vstup na trh
práce a úpravu zákona o dětských skupinách. „Humanitární dávka je určena
lidem, kteří u nás hledají útočiště před
válkou, a má jim pomoci hlavně s úhradou
základních životních potřeb,“ vysvětluje
předseda KDU-ČSL a vicepremiér Marian
Jurečka. Mezi lidmi vznikají fámy, že jsou
Ukrajinci upřednostňováni před občany
ČR, kteří potřebují pomoc. To ministr
Jurečka rozhodně popírá: „Pomoc, kterou jsme připravili pro lidi prchající před
válečným konfliktem, v žádném případě nezavádíme na úkor českých občanů.
Víme, že lidé mají problémy s placením
faktur za energie a obecně vysokými
cenami. I pro ně máme příspěvek, na
tom se nic nemění. Situace na Ukrajině
je ale mimořádná. Je naší povinností
lidem, kteří u nás hledají bezpečí, zajistit to základní.“ V duchu Luxovy zásady
„pomoci ke svépomoci“ dodává: „Jsme
maximálně nápomocní tomu, aby příchozí, kteří jsou schopni pracovat, u nás brzy
našli zaměstnání.“ Jurečka současně oceňuje ohromnou solidaritu a přímou pomoc
českých občanů. Do Česka přicházejí
hlavně ženy: v delší perspektivě se počítá
s jejich uplatněním ve školství, sociálních
službách nebo zemědělství.
(red)

Malí uprchlíci
ve školách
Mezi uprchlíky z Ukrajiny
je aktuálně více než polovina dětí. Podle senátorky
Jaromíry Vítkové je třeba
usnadňovat jejich zapojení do
vzdělávání. Integrace těchto dětí bude
trvat déle a problém bude s kapacitami:
„U mateřských škol se setkáme s nedostatkem míst. Důležité je, že k rozšíření
kapacit bude moci dojít i bez stanoviska
hygieny a stavebního úřadu,“ vysvětluje.
Vítková také poděkovala pedagogům, ředitelům a všem dalším, kdo řeší problémy
v terénu. Senátor Josef Klement zdůraznil naši povinnost postarat se o ukrajinské
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Lidé, kteří utekli ze spárů války
– ukrajinští běženci na výstavišti v Brně.

děti a ocenil spolupráci českého a ukrajinského ministerstva školství na přípravě
výukových materiálů.
Obdobné problémy řeší ve
středních Čechách i poslankyně Nina Nováková: „Pro
rodiny je jaro dobou, kdy
se děti chystají na přijímací
zkoušky na SŠ, kdy probíhá zápis do MŠ
i na 1. a 2. stupeň ZŠ. Máme stále více
dotazů našich maminek a tatínků, jak to
bude s kapacitou ve školkách a školách.“
Lex Ukrajina pro školy pamatuje na to,
aby nedošlo k ochromení českého školství
a zároveň byl dostatek míst. „Na nutnou
dobu se ustoupilo od přísných hygienických předpisů i od předpisů o kvalifikaci
učitelů. Ukrajinské děti můžou učit i vzdělané ukrajinské ženy. Výuka bude probíhat
v prostorách, jež mají obce a města k dispozici,“ upřesňuje Nováková. Situace se mění
každým dnem. Stát i města na ni musí reagovat flexibilně.
(red)

2x Jitka Seitlová
n 14. 3. / STAVEBNÍ ZÁKON
A VYVLASTŇOVÁNÍ – Pod záštitou místopředsedkyně Se
nátu Jitky Seitlové (KDU-ČSL)
se konala konference k no
vému stavebnímu zákonu, který prochází
úpravami. Shoda panuje na nutnosti
předvídatelných podmínek pro výstavbu
i na zrychlení stavebního řízení. Jinému
tématu – vyvlastňování – se dlouhodobě
věnuje právě lidovecká místopředsedkyně
Senátu: „Vyvlastnění je jedním z nejzávažnějších zásahů do ústavou chráněného
vlastnického práva. Podmínky vyvlastnění

je nutné stanovit jasně a určitě. Platné
stavební právo ani demonstrativní výčet
veřejně prospěšných staveb v současném
zákoně to nesplňuje. Proti libovůli, účelovým zájmům momentálních politických
uskupení a zneužití vyvlastnění musí platit přísná a jednoznačná pravidla. Pozice
jednotlivých osob byla v procesu schvalování dokumentů územního plánování,
zahrnujícím i stavby možného vyvlastnění,
loňským zákonem oslabena. Žádám nyní,
aby novela stanovila povinnost informovat občany o termínech projednání veřejnými sdělovacími prostředky nebo digitální cestou.“
n 29. 3. / POMOC OBĚTEM DOMÁCÍ
HO NÁSILÍ – Místopředsedkyně Senátu
Jitka Seitlová zorganizovala na půdě horní
komory i kulatý stůl k tématu domácího
násilí. Účastníci diskutovali o jednotné
právní definici domácího násilí, odstranění stávajících bariér v pomoci obětem nebo přínosu přijetí samostatného
zákona o domácím násilí. „Stále se setkávám s případy obětí domácího násilí,
které se dostávají do neřešitelných situací. Nejsmutnější je to u dětských obětí.
Systém právní ochrany můžeme zlepšit
sladěním roztříštěných a výkladově nejednotných předpisů v současných devíti
zákonech. Rychleji identifikovat domácí
násilí a pomáhat efektivněji budeme až po
zpracování jednotné metodiky pro úřady
a instituce a po jejich lepším informování,“
uvedla Seitlová. Domácí násilí má podobu
nejen fyzického násilí, ale též vyhrožování, psychického týrání a emocionálního
zneužívání a neomezuje se na sdílení společné domácnosti. Samostatný zákon by
lépe sjednotil dosud roztříštěné nástroje
ochrany obětí.
(red)

U pr c h l í c i a zdravo t n i c t v í

Postarejme se o ženy a děti
ukrajinských hrdinů
Nemůže docházet ke zneužívání zdravotní péče?
Na každé zneužití si samozřejmě musíme
dát pozor. Motivací drtivé většiny těch,
kdo z Ukrajiny utekli, ale není kalkul
a zisk, nýbrž tlak války. Mnozí sem přišli s batůžkem, v němž mají jeden svetr,
dvojí spodní prádlo a jedny boty. Každý
ať se podívá do krajských center pomoci.
To nejsou vypočítavci, kteří by chtěli vykořisťovat náš zdravotnický systém. Daleko
spíš musíme dávat pozor na zdejší ukrajinskou mafii, která dlouhá léta zneužívá
prekérního postavení ukrajinských pracovníků. Ty a různé agentury musíme klepnout přes prsty.

• MUDr. Tom Philipp, poslanec KDU-ČSL,
místopředseda Výboru pro zdravotnictví
Sněmovny a zároveň přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. LF UK Fakultní
Thomayerovy nemocnice, seznamuje čtenáře Nového HLASu s těmi aspekty uprchlické krize, jež souvisejí se zdravotní péčí. Tom
Philipp se nedávno stal předsedou Správní
rady VZP. S manželkou Štěpánkou vychoval pět dětí, uvolněné pokoje po nich poskytli
nyní manželé Philippovi dvěma maminkám
s dospělou a malou dcerou z Ukrajiny.
Mají mít běženci z Ukrajiny stejný přístup ke zdravotní péči jako občané ČR?
Ano. Přišly k nám ze dne na den vyhnané
ženy a děti a my je hostíme. Manželé
a tatínkové těchto dětí dnes na Ukrajině
bojují i za nás. Putin může napadnout
a bezdůvodně bombardovat města v dalších zemích – a pak se ve stejné situaci
jako Ukrajina ocitneme i my. Máme udělat maximum, abychom mužům, kteří tam
teď bojují, zachránili jejich ženy a děti, příbuzné. Ty, které mají tito ukrajinští hrdinové rádi.
Jak velké náklady na zdravotní péči
uprchlíci z Ukrajiny představují?
Nejde o enormní náklady. Pro 100 000
uprchlíků to dělá asi 170 milionů Kč
měsíčně. Může se to jevit jako vysoká
částka, ale z hlediska celkových nákladů
na české zdravotnictví – přes 400 miliard korun ročně – to je snesitelné a lze to
uhradit.

Jak lidem z Ukrajiny poskytovat efektivně zdravotní péči?
Běžná zdravotní péče se má odehrávat co
nejvíc v terénu. Bylo by špatně, kdyby ukrajinští běženci chodili se svými zdravotními
problémy do lůžkových zdravotnických
zařízení, která jsou určená pro pacienty
vyžadující specializovanou či akutní péči.
Chci apelovat na praktické lékaře, zejména
na praktické lékaře pro děti a dorost,
aby otevřeli svá srdce a lidem z Ukrajiny
pomohli. Je to práce navíc, ale nacházíme
se v opravdu mimořádné situaci.
Jsou odůvodněné obavy z infekčních
chorob?
Ne. Vyjděme ze situace před válkou, kdy
u nás pracovalo zhruba 160 tisíc Ukrajinců
a k žádným vážným nákazám nedocházelo. Ano, na Ukrajině se vyskytuje více
tuberkulózy, ale tu nechytíte někde
v dopravním prostředku. Není to chřipka.
Domluvili jsme se s ministrem, aby ČR
požádala EU o více vakcín proti běžným
nemocem, hlavně pro děti.
A co COVID-19?
Vakcín proti covidu máme dost, pro miliony
lidí, to zvládneme. COVID nás ale neopustil, jeho výskyt tu a tam stoupne. Pozitivní
je, že nepřibývá lidí v nemocnicích, počet
pacientů se závažným průběhem dokonce
klesá. Už teď se připravujme na podzim a nepodceňme riziko případné vlny
COVIDu. Během léta je třeba lidi přesvědčit k očkování. Klíčovou úlohu mají praktici: měli by vytipovávat rizikové pacienty,
zvát je na kontroly a ptát se na věci týkající
se necovidových onemocnění. 
(red)

Jak začlenit
ukrajinské
zdravotníky?
KDU-ČSL je iniciativní v otázce začleňování ukrajinských zdravotníků. Klíčové
je rozlišovat mezi nelékařskými zdravotnickými pracovníky (NLZP) a lékaři.
Po konzultaci s MUDr. Philippem podáváme přehledný návod.

Nelékařský
zdravotnický pracovník
• může jít na trojměsíční stáž v akreditovaném zařízení: po domluvě se zařízením si požádá Ministerstvo zdravotnictví;
• předloží osobní doklad, pozvání – potvrzení od nového zaměstnavatele, čestné
prohlášení o bezúhonnosti, doklad
o zdravotní způsobilosti a zaplacení
správního poplatku; tak získá 3 měsíce
na nostrifikaci svého diplomu;
• s nostrifikovaným diplomem může
požádat o stáž až na 1 rok (s možností ročního prodloužení); pokud
chce i nadále v ČR pracovat, musí složit aprobační zkoušky.

Lékař
•m
 ůže na trojměsíční stáž v akreditovaném pracovišti;
• předloží osobní doklad, pozvání –
potvrzení od nového zaměstnavatele, čestné prohlášení o bezúhonnosti, doklad o zdravotní způsobilosti
a zaplacení správního poplatku; doklad
o vzdělání úředně přeložený do češtiny;
• dále musí mít „Čestné prohlášení“, jež
ustanovuje lékaře, který u něj bude provádět přímé odborné vedení
• má-li lékařka/lékař nostrifikovaný
diplom, může požádat o odbornou stáž
na 1 rok (s možností prodloužení na
max. 3 roky); dlouhodobým řešením je
složení aprobační zkoušky (doporučit
lze kurzy postgraduálního vzdělávání);
Ministerstvo pracuje na tom, aby si zdravotnická zařízení mohla aktivně říkat
o jednotlivé stážisty (profese) a také urychleně získat akreditaci pro vzdělávání. Ta
na to musí vyčlenit osobu, která novou sílu
zaučí a bude se jí věnovat. Pro obě skupiny
se nabízejí kurzy češtiny, které je uvedou
do běžné češtiny i odborné lékařské terminologie.
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kdu - čsl n a s t ra n ě rodič ů

Jelínková: Stabilita rodiny v centru pozornosti
Jsem velmi ráda, že nejdůležitější programová priorita KDU-ČSL – rodina, podpora
rodičovství a zodpovědná, citlivá sociální
politika – je v programovém prohlášení
vlády zastoupena velmi významně. Už
z opozičních lavic se nám podařilo prosadit zvýšení daňových slev na děti, společné
zdanění manželů nebo navýšení důchodu
pro maminky (500 Kč za vychované dítě).
Teď máme jedinečnou šanci pokračovat.
Klíčový je úvod programového prohlášení:
„Rodina a její stabilita je důležitou hodnotou a pro vládu významnou prioritou.“
Zavázali jsme se, že podpoříme flexibilnější pracovní úvazky rodičům a nabídneme jim větší možnosti, jak slaďovat
rodinný a profesní život, aby se mohli více
věnovat svým nejbližším. Jde jak o čas trávený s dětmi, tak o čas péče o naše blízké.
Programové prohlášení definuje nástroje,
které zajistí, aby práce a náklady spjaté
s výchovou dětí a péčí o blízké osoby
neznamenaly propad životní úrovně.

Nabídneme rodinám větší škálu podpor,
aby rozdělení péče v rodině bylo flexibilnější. Rodičovský příspěvek budou moci
čerpat i prarodiče. Plánujeme rozšířit
nabídku služeb pro děti, zachovat dětské
skupiny a podpořit služby péče o nejmenší
děti. Zajistíme dostatečné kapacity pro
školní kroužky a mimoškolní aktivity.
Nezapomeneme na specifické potřeby
rodin samoživitelů, rodin s více dětmi
i rodin s handicapovanými osobami.
Zpřehledníme síť poradenských zařízení

pro rodinu v krizi. Zaměříme se i na primární prevenci, tj. na posilování partnerských a manželských kompetencí. Vláda
se také zavázala, že při změnách legislativy budou napříč agendami a ministerstvy zohledněny potřeby rodiny.
Rodina ve všech svých etapách i mezigenerační solidaritě má v této vládě velkou
podporu! Dobrou zprávou pro KDU-ČSL
je to, že máme ministra práce a sociálních
věcí, svoje předsedy výborů pro sociální
politiku v Poslanecké sněmovně a Senátu
i předsedkyni sněmovní Stálé komise pro
rodinu a rovné příležitosti.
KDU-ČSL může po těchto volbách ovlivňovat sociální a rodinnou politiku jako nikdy
v historii! Kéž zvládneme výzvy, před kterými dnešní rodiny stojí. Využijme velký
potenciál během vládnutí, ale také už při
nadcházejících senátních a komunálních
volbách!
Šárka Jelínková
1. místopředsedkyně KDU-ČSL

Jílková: Více volna pro rodiče
Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je pro mnoho rodičů velkou
výzvou. Hlavně kvůli prodloužené pracovní době nebo měnícím se rozvrhům
pracovní doby. To má negativní dopad
na možnost trávit čas s dětmi. Lidovecká
poslankyně Marie Jílková proto přišla
s návrhem, aby si rodiče do 8 let věku
dítěte mohli vybrat dva měsíce volna.
Úprava rodičovského volna navazuje na
směrnici Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/1158 (z 20. 6. 2019) o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Dovolenou
by mohli čerpat všichni rodiče v zaměstnaneckém poměru. Právní úpravu by měla
Sněmovna přijmout do srpna 2022.
„Čas strávený s dětmi je to nejcennější,

Práce na reformě penzí začínají
Ministr Jurečka ustavil poradní tým, který má připravit důchodovou reformu. Cílem
je zajistit budoucí adekvátní důchody a časově i finančně stabilní systém. Vše musí
být také srozumitelné, abychom měli jasnou představu, kolik budeme přispívat
a kolik čerpat. Klíčové problémy reformy jsou podpora rodin, flexibilita práce
a penze pro náročné profese. Ministr šel kvůli času cestou užšího akceschopného
týmu ekonomických odborníků a zástupců vládních stran. Členy týmu jsou ekonomičtí experti (Helena Horská, Štěpán Jurajda, Filip Pertold), zástupci koaličních
stran (Šárka Jelínková, Jan Bauer, Viktor Vojtko, Miloš Nový, Jakub Michálek)
a zástupci ministerstev (Lenka Kohoutová, MF; Iva Merhautová, MPSV). (red)
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co jako rodiče máme. Tento návrh chce
zakotvit 2 měsíce volna pro rodiče dětí do
věku 8 let – a mohou ho využít oba rodiče.
Tedy na 1 dítě do 8 let může matka vyčerpat 2 měsíce a stejně tak dostane 2 měsíce
i otec. Z vlastních zkušeností vím, jak je
tenhle čas potřebný třeba během letních
prázdnin. Chceme dát rodičům šanci užít
si své rodičovství. Zejména sólorodiče mají
veliký problém pokrýt letní prázdniny
svojí řádnou dovolenou. Existují případy,
kdy před prázdninami musí dát výpověď
v práci, aby se přes léto mohli starat o své
děti,“ vysvětluje Marie Jílková (KDU-ČSL).
Volno se týká rodičů, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, OSVČ se zatím řeší.
„Chceme, aby si rodiče mohli 2 měsíce
dovolené vybírat po dnech nebo týdnech.
Každá rodina je jiná a má jiné potřeby, snažíme se proto o maximální flexibilitu,“ zdůrazňuje Jílková. Nejvhodnější technické
řešení je nebyrokratické. ,,Nechceme jít
cestou dávky vyplácené Úřadem práce
nebo ČSSZ. Rodina a rodičovství není
sociální případ! Je to běžná životní situace, kterou zažívá většina z nás,“ upozorňuje naše poslankyně a dodává, že tyto dva
měsíce dovolené by byly propláceny formou náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem – ta by mu byla vrácena formou slevy
na odvodech na sociální pojištění. (red)

zemědělství

Pro vlastní bezpečnost
pěstujme co nejvíc
M ichaela Š ojdrová o potravinov é sob ě stačnosti v  E U
„Útok na Ukrajinu má důsledky. Jedním
z nich je i nastupující krize na zemědělském trhu a rostoucí ceny potravin. Ukrajina i Rusko patří mezi přední světové producenty pšenice. Zde už vidíme jasné rozkolísání trhů a rostoucí ceny. Obě země patří i mezi světové lídry v produkci kukuřice, řepky, slunečnicových semen a slunečnicového oleje. Více než 50 % kukuřice a 86 % dovezeného slunečnicového
oleje dovezeného do EU v roce 2021 pocházelo z Ukrajiny. Už nyní ho na pultech
obchodů ubývá. Řada evropských zemědělců krmí svá zvířata ukrajinskou sójou
a hnojí svá pole živinami z Ukrajiny, Běloruska a Ruska. To teď bylo kvůli válce
a finančním sankcím omezeno. Také vyšší
ceny plynu působí potíže při výrobě hnojiv,
a značná část zemědělců není s to nakoupit to, co potřebuje. V severní Africe, pro
niž je dovoz ukrajinské pšenice zásadní,
mohou rostoucí ceny chleba v nejhorším
případě způsobit politické bouře.

Zdravější potraviny
a lepší péče o půdu

N ov é dotačn í podm í nky
pro zem ě d ě lce
Maximální investiční dotace na 1 projekt
se sníží ze 150 na 30 mil. Kč. Oproti původnímu návrhu ale ministerstvo zvýší
prostředky na první hektary z 10 na 23 %.
Tato podpora bude určena na prvních
150 ha všech zemědělců. To jsou v kostce
hlavní změny v Strategickém plánu Společné zemědělské politiky, o němž vedlo Ministerstvo zemědělství dialog s 300
lidmi z osmi desítek organizací a institucí
(nevládní sektor, akademici, EP, EK, Parlament ČR ad.).
„Předložený kompromis respektuje reálnou situaci v našem zemědělství a změní
ho správným směrem. Naším cílem je mít

Jako členové poslaneckého klubu Evropské lidové strany v Evropském parlamentu vyzýváme Evropskou komisi, aby zajistila fungování vnitřního trhu se zemědělskými produkty a tvrdě zakročila proti jakékoli formě zákazů vývozů, jež začaly
uplatňovat některé členské státy. Zákazy
nejsou v souladu se Smlouvami EU a vážně narušují evropskou solidaritu. Především se ale musíme zaměřit na to, abychom sami dokázali vypěstovat více potravin než předtím. Naši zemědělci k tomu
musí mít všechny možnosti a prostředky.
Potravinová soběstačnost musí být naší
prvořadou prioritou,“ píšou ve společném
stanovisko europoslanci za Evropskou lidovou stranu Michaela Šojdrová a Ital Herbert Dorfmann. A co navrhují?
1/ Zemědělci by měli mít možnost využívat půdu v oblastech ekologického zájmu ke zvýšení produkce bílkovinných
plodin. Dočasně by kvůli tomu mohly
používat přípravky na ochranu rostlin.

zdravější vodu a zdravější potraviny. Chceme lépe pečovat o půdu a celkově se chovat šetrněji ke krajině. To je hlavní smysl
změn,“ prohlásil ministr Zdeněk Nekula.
Zástupci ministerstva představili podrobné modelové případy budoucích dopadů
SZP do ekonomiky zemědělských podniků
a konkrétní změny. Hlavní změnou oproti
předchozí verzi Strategického plánu je parametr redistributivní platby. Podle údajů z roku 2019 byla celková výše podpor
na 1 ha u podniků nad 2000 ha o 2000
Kč vyšší než u podniků do 100 ha. V období 2023–2027 dojde ke spravedlivějšímu přerozdělení peněz, aby se tyto rozdíly mezi zemědělci odstranily. Důležitá
je i schválená míra kofinancování Programu rozvoje venkova v nové Společné zemědělské politice. Bude na úrovni 65 %,
jak žádaly téměř všechny zemědělské organizace (v končícím období bylo 35 %).
To je podpora srovnatelná s jinými státy
EU a čeští zemědělci tak zůstanou konkurenceschopní.
Strategický plán schvaluje Evropská komise. Nové podmínky platí pro zemědělce od
1. 1. 2023. Včasná a spolehlivá informace
je klíčová kvůli případným změnám osevních postupů.
(eagri.cz; red)

2/ Nevytvářejme zátěže pro zemědělce
a upusťme od návrhů snižujících produkci. Legislativa týkající se obnovy
přírody, přípravků na ochranu rostlin
a náležité péče snese odklad, dokud nevyjdeme z této krize.
3/ Využívejme všech nástrojů společné zemědělské politiky na stabilizaci trhů,
které jsou postižené válkou a které
ovlivní ruské dovozní embargo.
4/ Komise musí předložit strategický plán
na zajištění potravinové soběstačnosti
EU. „Zemědělci i spotřebitelé v Evropě
jsou v tom společně. Čím lépe zajistíme
svoji budoucnost, tím lépe posloužíme
lidem na Ukrajině, jimž teď budoucí
úrodu rozjíždějí pásy ruských tanků.
Je čas na setbu. Ta nepočká,“ uzavírají Šojdrová a Dorfmann.
(red)

Ochrana trvalých
travních porostů
Senátorka Jaromíra Vítková spolupracuje s ministryní Annou Hubáčkovou na novelizaci zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Občany byla upozorněna, že stejný pozemek bývá veden
pod dvěma různými kategoriemi. „V katastru nemovitostí je veden jako trvalý
travní porost. Ve veřejném registru půdy
je ale týž pozemek veden jako orná půda.
Zemědělec pozemek rozorá na základě
evidence ve veřejném registru půdy –
bere však na něj i dotace na hospodaření na orné půdě. To je problém, trvalé
travní porosty mají totiž zásadní význam
pro zadržování vody v krajině,“ zdůrazňuje senátorka. Ministryně Hubáčková
už senátorce Vítkové sdělila, že připravuje novelizaci zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Cílem je eliminovat nežádoucí rozorávání trvalých travních porostů bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. (red)
N O V Ý H LA S • d u b e n 2 0 2 2
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Našich 100 dní ve vládě
V  b ř eznu ub ě hlo sto dn í od jmenov á n í vl á dy
P etra F ialy s účast í t ř í ministr ů za K D U - Č S L .
J sou lidovci soci á ln í m sv ě dom í m nov é vl á dy ?
A  co prosadili ?
Ještě v zimě ohlásil předseda KDU-ČSL
zákonnou valorizaci důchodů. Od června se penze zvednou průměrně o 1017 Kč.
Jurečka současně usiluje o snížení důchodů bývalých komunistických funkcionářů, potlačujících před rokem 1989 občanské svobody. V reakci na ukrajinskou krizi prosadil náš ministr práce a sociálních
věcí solidární příspěvek až 12 000 Kč,
který pomůže s náklady na ubytování válečných uprchlíků. Z dílny MPSV pochází
i humanitární dávka 5000 Kč pro samotné Ukrajince.
Novinkou je 5,7 mld. Kč na nové dětské
skupiny, vznikne tak až 400 nových objektů pro 7000 dětí. KDU-ČSL tak jako první zavádí státní příspěvek na dětské sku-

piny, což je pravý opak toho, co chtěla ministryně Maláčová. Peníze vláda přidává
i pracovníkům sociálních služeb, zdravotníkům a učitelům, kteří nesou největší břímě současné krize.
Všechno nasvědčuje tomu, že se letos na
podzim zopakuje lidovecké Milostivé
léto. Jeho autor Marek Výborný to komentuje: ,,Když jsme tento koncept vytvářeli, mysleli jsme na všechny zodpovědné dlužníky, kteří se chtějí zbavit exekuce, ale brání jim v tom vysoké příslušenství dluhu. Mám velkou radost, kolik lidí
toho využilo a kolika z nich jsme pomohli z tíživé životní situace.“
Potravinová soběstačnost je pro lidovce prioritou, proto ministr zemědělství

Jurečka: Vyšší příspěvek na bydlení
V l á da pom á h á občan ů m s energetickou chudobou
Možná jste se Vy nebo vaši
blízcí setkali s pádem dodavatele energií, s extrémním
nárůstem cen i záloh u dodavatelů poslední instance
(DPI) a následně s vyšší cenou u nových dodavatelů. Původní částky
ve výši cca 3–4000 Kč jsou pryč a nové platby se šplhají k násobkům těch původních.
Rodiny, senioři, vdovy, vdovci, samoživitelé a řada dalších lidí se právem obávají,
jak současnou situaci v kombinaci s dalším
zdražováním zvládnou.
Nechceme plošně snižovat DPH ani dávat peníze těm, kteří to nepotřebují, jak
nám radí ANO. Nesmíme ale dovolit, aby
ti nejzranitelnější, především děti nebo
senioři, trpěli zimou nebo hlady, případně aby kvůli cenám upadali do exekucí.
Důsledně bojujeme za zachování lidské
důstojnosti všech.
Rozšířili jsme proto možnosti čerpání příspěvku na bydlení. Ten jsme letos navíc
i zvýšili. Když to zjednoduším, je možné říct, že kdo dává na platbu za bydlení, včetně plateb za energie, více než 1/3
svých příjmů (např. důchodu), může zažádat a pobírat příspěvek na bydlení.
Příklady: Senior s důchodem ve výši
14 000 Kč, který bydlí ve vlastním bytě
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v Praze a má náklady na bydlení ve výši
6 000 Kč, má nárok na příspěvek na bydlení 1100 Kč měsíčně. Nebo senior s důchodem 20 000 Kč, který platí za nájemní
bydlení ve městě 11 500 Kč, má nárok na
příspěvek ve výši 929 Kč měsíčně.
Výpočet přesné částky je složitější.
Doporučuji vám proto vyzkoušet novou
kalkulačku a na adrese energetickyprispevek.cz si spočítat, zdali, případně na
jakou výši příspěvku máte nárok. Všichni,
kdo na příspěvek na bydlení mají nárok,
o něj mohou požádat online nebo mohou
navštívit nejbližší pobočku Úřadu práce
ČR. Využít lze i bezplatné telefonní linky

Nekula vyčlenil částku 100 mil. Kč na záchranu českého chovu prasat, 1 miliardu pro české rybáře. To druhé má pomoci i lepší krajině, zemědělství se tak propojuje se zdravým životním prostředím.
,,Zemědělství není jako automobilový průmysl, nejde na měsíc vypnout a pak zas
obnovit. Podpořili jsme proto chovatele
prasat, aby překonali to nejhorší,“ prohlásil ministr.
Na resortu životního prostředí zahájila
ministryně Hubáčková obnovu českých
lesů, vypsala dotační programy na zateplování veřejných budov a lepší nakládání s dešťovou vodou. Za stěžejní považuje snižování závislosti na fosilních palivech, proto se více podporují tepelná čerpadla. Vyjednala i 3 miliardy na solární
elektrárny. Postupným odklonem od fosilních paliv směrem k obnovitelným zdrojům energie investujeme do energetické
bezpečnosti Česka.
S použitím textu V. Rendla
zpracoval P. Mareš.

800 779 900. Neváhejte a využijte této
možnosti. Stát je tu pro vás a obrátit se
o pomoc na státní instituce není ostuda.
Informujte i své sousedy, známé, rodinu,
ať se o této možnosti dozví co nejvíce lidí.
Děkuji.
Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL,
ministr práce a sociálních věcí

Zastavit zadlužování,
pomoci potřebným
Vláda – a křesťanští demokraté v ní –
drží slovo a brzdí zadlužování. Sněmovnou prošel návrh státního rozpočtu, který o čtvrtinu snížil schodek
navržený Babišovou vládou; který zahrnuje mimořádnou valorizaci důchodů; který počítá s pomocí lidem
v energetické krizi; který šetří na provozu ministerstev, výdajích za právní služby, IT a národních dotacích pro
Agrofert; který je proinvestiční (více
než 10 % na investice) a který dává
na sociální služby o 1,6 miliardy více.
Velké zadlužování má přímou souvislost se znehodnocováním úspor a velkým zdražováním. Ani teď se ale nesmí šetřit na potřebných. Důchody se
zvýší, jak mají, sociální služby budou
posíleny a zdravotnictví udrží kvalitu
i rozsah péče.
(red)

1 0 0 d n í n ov é vl á d y

Důl Turów – dohoda nejlepším řešením
V prostoru mezi polskou Bogatynií, českým Hrádkem nad Nisou
a německou Žitavou (Zittau) se krásné hory s potoky a lesy náhle
propadají do hluboké těžní jámy hnědouhelného dolu Turów. Jáma s rozměry 5 x
5 km zásobuje uhlím sousední elektrárnu s výkonem přes 2000 megawattů, ta pak
elektřinou celou oblast, kterou Polsko po 2. světové válce získalo jako „odškodné“
za zabranou část meziválečného východního Polska. Místní elektrárna už v minulosti zatěžovala exhalacemi lesy v Jizerských a Lužických horách. Pokračující těžba
a její důsledky pro přírodu a obyvatele blízkých obcí a měst v Česku se stala předmětem mezistátního sporu. V únoru dosáhlo Česko a Polsko dohody, kterou vyjednala ministryně Hubáčková a podepsali premiéři Fiala a Morawiecki.

Bude-li dále klesat hladina podzemních
vod, polská strana má povinnost přijmout
další opatření (prodloužení, další zatěsnění či prohloubení bariéry). Pokud by
hladina podzemních vod v určitých vrtech
poklesla o více než osm metrů během půlroku, bude muset Polsko stávající těžbu
směrem k českým hranicím okamžitě
zastavit.
Podmínkou pro přibližování těžby je vybudování zemního valu, který omezí hluk,

Podle ministryně životního prostředí Anny
Hubáčkové (nestr. za KDU-ČSL), známé
svými radikálními postoji k ochraně vodních zdrojů, je dohoda úspěšným kompromisem: „Znamená to lepší budoucnost pro
české obce v blízkosti dolu Turów. Podepsaná
dohoda nám přináší peníze na vodovody,
podzemní bariéru proti odtoku podzemních
vod, zelený val proti prachu i hluku – to vše
s právní zárukou. Zdaleka nejde jen o kompenzaci nákladů nezbytných například pro
vybudování potřebné vodovodní infrastruktury. Zásadním přínosem dohody je to, že
těžební práce v dole se nebudou přibližovat
k hranicím s Českem a důl nebude zahlubován do té doby, dokud nebudou realizována ochranná opatření minimalizující
negativní vlivy těžby na naše území a obyvatele. Jakmile tato opatření budou realizovaná nebo funkční, měly by být vlivy rozšiřující se těžby v dole Turów na české území
už jen nepatrné nebo minimální,“ shrnuje
Hubáčková. Česká strana nadto získá přístup ke všem důležitým datům mapujícím
vlivy těžební činnosti, takže bude moci
lépe reagovat na případný problém. Kdyby
k dohodě nedošlo, nic takového by Česko
v rukou nemělo.

Širší záruky pro obce i kraj
Obyvatelům nejbližších obcí a Libereckého
kraje dohoda poskytuje širší záruky než
dosud. Polsko se zavazuje uhradit 35 milionů eur na financování opatření ke zjišťování, zmírňování a prevenci dopadů těžby,
včetně jejich monitorování. Nadace těžební
společnosti PGE navíc poskytne 10 milionů
eur přímo Libereckému kraji. V součtu jde
o 45 milionů eur využitých přímo v postižených místech. Pokud bychom tyto
peníze od polské strany nedostali, museli
bychom např. nápravná opatření a monitorování dopadů na životní prostředí hradit

Foto: Julian Nyča

Cenný kompromis

z našeho státního rozpočtu. Klíčovým místem dohody je to, že těžební práce v dole
se nebudou přibližovat k hranicím s ČR
a důl nebude zahlubován do doby, dokud
se nezrealizují zásadní ochranná opatření
minimalizující negativní vlivy těžby.

Dohoda jde do detailů
Těžební jáma nebude prohloubena více
než 30 metrů pod úroveň moře, pokud
nebude dokončena podzemní bariéra a prokázána její funkčnost, postaven zemní val a nebudou splněny požadavky na monitoring a zřízeny monitorovací vrty. Polská strana se zavázala zřídit
čtyři nové vrty pro měření hladiny podzemních vod a všechny vrty zařadit do
společné česko-polské monitorovací sítě.
Pokud po dokončení stavby podzemní
bariéry nezačne nejpozději do 30. června
2023 stoupat či nepřestane klesat hladina
podzemních vod ve vybraných vrtech,
těžba nesmí postoupit za hranici Polskem
plánovanou pro rok 2023.

prašnost a světelné znečištění. Jeho součástí bude živá, stále zelená stěna. Polská
strana se zavazuje pečovat o vysazené
stromy. Val má být vybudován do jednoho roku. Co se týče světelných emisí,
modernizuje se osvětlení základních strojů
a budou se vypínat reflektory na stožárech, když se stroje nebudou používat.
Česká strana může v dole provádět 4x
ročně kontroly.
Polsko musí Česko informovat o probíhajících řízeních souvisejících s těžbou.
Obě země společně založí Fond malých
projektů a budou do něj přispívat shodně
250 tisíc eur ročně (zhruba šest milionů
korun) na regionální projekty pro zlepšení životního prostředí. Polská a česká
strana zřídí společnou komisi ve složení:
liberecký hejtman, dolnoslezský maršálek, vládní zmocněnci pro Turów, zástupci
měst a obcí v oblasti na polské i české
straně. Tato komise připraví strategii spravedlivé transformace regionu.
(red; mzp.cz)
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E kolo g ie , e n er g ie , kraji n a

Eko_KDU:

Komunitní
energetika

seri á l

10

Komunitní energetika je jednou z cest,
jak za výhodných podmínek zajistit čistou energii pro zákazníky. Skupiny lidí
pod právnickou osobou společně vyrábějí, prodávají či kupují elektřinu – může
jít o obec, podnik, SVJ v bytovém domě či
fyzickou osobu. Po pořízení zdroje energie (např. solární panely) se napojí na distribuční síť a vyrábějí energii. Při nedostatku se potřebná energie odebere ze sítě
a přebytky se prodají nejlépe na stejné
úrovni napětí, bez nutnosti transformace,
ve stejné obci či městě. V současnosti lze
prodávat do sítě za nevýhodných cenových podmínek a výkupní cena je počítána po fázích. To deformuje trh a omezuje možnosti zvolené technologie.
Přínosy komunitní energetiky jsou ekonomické, environmentální a sociální.
Všichni se potýkáme se stoupající cenou
elektřiny. Pořízení vlastního zdroje, který
pokryje aspoň část vlastní spotřeby ener-

gie, znamená úsporu a snižuje závislost
na dění v nestabilních oblastech. Za
dnešními vysokými cenami energií stojí
hlavně vysoká cena dováženého plynu.
Pokud si energii vyrobíme sami, ušetříme
a zčásti se i vyhneme výkyvům v cenách
energií.
Prostředky z prodané přebytečné energie se mohou použít na další investice
– ke snižování energetické náročnosti
budov nebo k boji s energetickou chudobou, ohrožující naše seniory. Je to i
cesta převzetí odpovědnosti za své okolí.
Výrobou a spotřebou energie z obnovitelných zdrojů snižujeme emise, které sami
produkujeme.
Energetických společenství bude přibývat, česká legislativa ale na komunitní
energetiku není připravena. Dnes je třeba
získat licenci od Energetického regulačního úřadu, pokud má zdroj výkon větší
než 10 kW, což nestačí pro středně velký
bytový dům. Místo omezení výkonem by
bylo lepší stanovit podmínky, které fungování bez licence umožní (např. umístění zdroje ve vlastních prostorách, energetika jako doplňková činnost subjektu).
Mnozí investoři se potýkají i s různými
výklady stavebních úřadů – některé chtějí
na instalaci panelů územní rozhodnutí.
S novým energetickým zákonem by tedy
měla proběhnout i změna stavebního
zákona.
Problémem pro rozvoj komunitní energetiky je i nutnost jednoho odběrného

Cena za krajinu
pro Moravské
Toskánsko
n 11. 2. / Dříve intenzivně využívaná
zemědělská krajina, teď pestrá přírodní
mozaika „Moravské Toskánsko“. Proměna
okolí Šardic na Hodonínsku učarovala
porotcům 1. ročníku soutěže „Cena za krajinu“, jejímž cílem je motivovat k lepšímu
zadržování vody v jihomoravské krajině.
Ekozemědělec Petr Marada získal za své
Moravské Toskánsko 1. místo a 100 000
Kč. Část půdy, kde se před lety rozkládaly
jen lány polí, zalesnil, založil zde mokřady, další přírodní pásy a vysadil stromořadí. 2. místo a 50 000 Kč získala sama
obec Šardice za protierozní a protipovodňovou ochranu před lokálními přívalovými
dešti, pomocí různých nádrží, suchých
poldrů, biocenter a polních cest osáze-
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Druhé místo v soutěži Cena za krajinu
získaly Šardice. Ocenění od ministryně
Hubáčkové převzala zdejší starostka.

ných stromy. 3. příčka a 30 000 Kč putovalo do Vohančic, kde aktivně bojují proti
splavenému bahnu z polí. Za pár posledních let osela tato obec travními směsmi
43 ha nejohroženějších ploch, vznikly rozsáhlé sady, polní cesty mezi lány, přibyly
stovky nových stromů a tisíce keřů. Cenu
veřejnosti spojenou s odměnou 50 000 Kč

místa. Kdyby se k takovému kroku rozhodli lidé v bytovém domě, pak by si spotřebu jednotlivých bytů museli rozpočítávat sami pomocí podružných měřidel, a
navíc by se museli shodnout na jednom
dodavateli. KDU-ČSL proto chce, aby v
rámci jedné komunitní elektrárny mohlo
být více odběrných míst. Závažná je i přetíženost sítě a odmítání dalších připojení
od vlastníků přenosové soustavy (ČEZ,
PRE a E-on).
Další rozvoj by podpořilo osvobození
energie z vlastních zdrojů od poplatků/
daní, zavedení dynamických tarifů nebo
umožnění dodávek přebytků energie
přímo mezi jednotlivými zákazníky.
Inspirovat se můžeme v Rakousku, kde
energetická společenství úspěšně fungují
a komunitní energetika je postavena na
platbách distributorovi na základě úrovně
napětí. Pokud vyrábím a prodávám v jednom místě, platím nejméně. Nejvíce platím při prodeji na druhé straně republiky
nebo mimo ni s nutností transformace
na vysoké napětí či velmi vysoké napětí.
Společné vlastnictví zdroje obnovitelné
energie se sousedy si umí představit 60 %
české populace. Právě se připravuje nový
energetický zákon. Rozumné podmínky
pro fungování komunitní energetiky musí
být jeho součástí.


Petr Hladík
místopředseda KDU-ČSL
pro životní prostředí

získal Mokřad na dolinách a polní cesty
u Ořechova na Brněnsku. Tvoří ho sedm
tůní, které zachycují vodu, stovky keřů
a stromů a polní cesty.
Do soutěže se přihlásilo 43 projektů.
Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) vysvětlil, proč jsou ceny za krajinu udělovány:
„Chceme ukázat, že tato opatření se dají
dělat. Chceme inspirovat starosty a soukromníky, aby se do podobných projektů
pustili.“
Iniciativu tvůrců projektů a krajskou podporu boje proti suchu zdůraznila i ministryně životního prostředí Anna Hubáčková
(za KDU-ČSL): „Oceňuji všechny drobné
aktivity, které účinně pomáhají vracet
krajině přirozené funkce a udržují ji živou
a zdravou – pro nás pro všechny. Zvláště
dnes, kdy probíhají klimatické změny
a jejich dopady krajinu jižní Moravy citelně
zasáhly, roste jejich celospolečenská cena.“
Další projekty si lze prohlédnout na: www.
cenazakrajinu.cz.  (red; jmk.cz; mzp.cz)

K omu n á l n í poli t ika

Jak trávit smysluplně čas na
betonových plochách? Výtvarnice
Tereza Vašnovská to ví!

Chytrá zlepšení
(nejen) pro Olomouc
Matouš Pelikán je náměstek primátora
města Olomouc s gescí „Smart City“. Při
náší dostupná a chytrá zlepšení s pomocí
moderních technologií. „Abyste zlepšili
život ve městě, nemusíte utrácet stovky
milionů za obří odpadové centrum či sportovní arénu. Zaměřte se na to, co lidem
zpříjemní každodenní život,“ radí v rozhovoru pro Nový HLAS.
• Co to jsou ta chytrá řešení?
Výrazně jsme například lidem usnadnili
kontakt s úřadem, aby co nejvíce věcí řešili
z pohodlí domova. Na internetovém portálu občana využíváme možnosti bankovní
identity. V MHD začne brzy fungovat bezhotovostní platba jízdného. Vytvořili jsme
aplikace, ve kterých mají lidé různé informace o městě přehledně na jednom místě,
s jejichž pomocí mohou hlásit závady a tak
město vylepšovat.

nehodí ke sportovním aktivitám. Začali
jsme u jednoho takového plácku diskutovat s místními. Někdo tam chtěl parkovat,
většina ale byla pro lepší využití. Oslovili
jsme výtvarnici Terezu Vašnovskou a ta na
starém hřišti vytvořila soubor her, které lze
hrát bezpečně i na asfaltu. Namalované hry
rozvíjejí fantazii i motoriku, dětem stačí jen
zájem a šikovnost. Výsledek se zalíbil a dnes
jsou v Olomouci už čtyři takto zachráněná
hřiště. A brzy k nim přibudou další. Tohle
mě opravdu těší.
(red)

Spoluvládneme
na krajích – 2021

• O co lidé projevují zájem v terénu?
U velkých akcí, třeba stavby mostu, je
zajímá hlavně to, kde budou moci po dobu
stavby parkovat a jestli jim omezíme MHD.
Menší projekty, které změní jejich ulici,
vyvolávají společnou kreativitu. S lidmi
z různých čtvrtí města jsme hledali optimální dopravní režim. Na jednom místě
jsme na základě podnětů veřejnosti udělali úplně nový systém jednosměrek i zónu
s rychlostí max. 30 km a nové cyklopruhy.
Diskutovali jsme s rezidenty a pak vyhodnocovali jejich zpětnou vazbu. Připravujeme
podobnou věci pro další čtvrtě. Cílem je,
aby se lidem úpravy líbily a aby je přijali.
• Jak moc zapojení lidí do rozhodování
souvisí s tím, co je jim blízké?
Dám příklad, který určitě zná spousta
jiných měst. Na starších sídlištích bývají
stará asfaltová hřiště. Většina z nich se už

KDU-ČSL spoluvládne v krajích. Co se nám
opravdu povedlo? Odpovídají vybraní lidovečtí krajští radní.
Jan Grolich (JMK): „Větší podpora
kultury, skautů, lepší péče o majetek
Jihomoravského kraje. Ale hlavně covid19. Otevřeli jsme s Brnem velkokapacitní očkovací centrum na Výstavišti a ve
všech okresech. Vyslali jsme očkovací
týmy do domovů seniorů. Bojovali jsme
za to, aby mohli očkovat praktici. Konečně
normálně komunikujeme s lidmi o tom,
co děláme. Více podporujeme zadržování vody v krajině. Posunuje se transformace sociálních služeb. Podporujeme
paliativní péči.“ • Jan Šafařík (OLM):
„Řešili jsme boj s chudobou a sociálním

vyloučením, podařilo se zachránit úrodnou půdu u Hněvotína a zapojit veřejnost
do diskusí o budoucnosti kultury, kreativity a památkové péče. Bojujeme proti
kanálu Dunaj-Odra-Labe, mapujeme, kde
by se daly vystavět malé vodní nádrže pro
zadržování vody v krajině. Spoustu práce
odvedl Ivo Slavotínek (sociální oblast),
Aleš Jakubec (školství), Jan Žůrek (kultura), Marian Jurečka (finance) i Daniel
Řezníček (životní prostředí).“ • Pavel
Bělobrádek (KHK): „Zadržujeme vodu
v krajině, financujeme rozvoj nemocnic,
otevřeli jsme nový most v Údolí hrochů
v ZOO Dvůr Králové. Problémem zůstávají
vlci ohrožující místní stáda. Chovatelům
pomůžeme s výstavbou plotů.“ • Lukáš
Curylo (MSK): „Podařilo se zrekonstruovat domov důchodců v Karviné, zachovali
jsme kulturní dotace, navýšili peníze na
památky. Otevřeli jsme zrekonstruované
zahrady zámku v Bruntále a zpřístupnili
nové muzeum Tatra trucks v Kopřivnici.“ •
Roman Línek (PCE): „Podařilo se udržet všechny připravené velké investice ve
zdravotnictví a v dopravě. Dokončujeme
stavbu Centrálního urgentního příjmu
v Ústí nad Orlicí, zprovoznili jsme novou
psychiatrii v Pardubické nemocnici,
staví se nová Nemocnice následné péče
v Moravské Třebové a Centrální urgentní
příjem v Pardubicích.“ • Oľga Haláková
(KVK): „Navýšili jsme rozpočet pro kulturu a památkovou péči. Na rok 2022 je
připraveno celkem 20 milionů.“ • Pavel
Janoušek (VYS): „Navýšili jsme investice Fondu Vysočiny, zrekonstruovali silnici II. třídy v Jemnici, zprovoznili most
u Dvorců a podpořili nemocnice, sociální
služby, dopravu i školství.“ (kdu.cz; red)

NE spalovně
v Pardubicích
n 13. 1. / Město Pardubice
vyjádřilo nesouhlas s obnoveným záměrem Modernizace spalovny
průmyslových odpadů v Pardubicích
(Rybitví). Na stanovisku se podílel i pardubický radní a onkolog Vít Ulrych.
Připomněl, že podle Listiny základních
práv a svobod (čl. 31) má každý právo na
ochranu zdraví. Okres Pardubice ale figuruje na jedné z nejvyšších příček z hlediska
výskytu zhoubných novotvarů jak u mužů,
tak u žen (ročně 1300 případů rakoviny na
100 tisíc obyvatel). Další argumenty proti
spalovně jsou lokální a ekologické (zbytečnost stavby, zátěž pro Rybitví; záplavová
zóna ad.).
(red)
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Komu n á l n í volby v P raze a B r n ě

Praha: Aby spolu bylo víc než dohromady

Memorandum o koalici SPOLU v metropoli podepsali
(zprava) Vít Šolle, Marek Benda a Jiří Pospíšil.

Výborné výsledky koalice SPOLU ve volbách do Poslanecké sněmovny ukázaly
potenciál spolupráce KDU-ČSL, ODS
a TOP 09 v Praze. Naše situace je specifická: i když Zastupitelstvo hlavního města
má pravomoci krajského zastupitelstva,
volby zde probíhají zároveň s volbami
komunálními.
Jednání o formátu koalice do pražského
zastupitelstva začala krátce po parlamentních volbách. Zvažovali jsme několik variant. Před naším rozhodnutím se
vedla podrobná diskuse v Pražském (=
krajském) městském výboru a svými usne-

seními se vyjádřily i obvodní organizace.
Většina obvodních organizací nakonec
podpořila koalici na půdorysu SPOLU za
podmínky programové shody a důstojného zastoupení na tomto projektu.
Rozhodnutí nebylo jednoduché. Všechny
strany si s sebou nesou minulost, kontroverze i problematické osobnosti. Tím
spíše je třeba usilovat o to, aby spolu bylo
více než dohromady. Po náročných jednáních jsme dospěli k základní dohodě
o spolupráci a 25. ledna 2022 za velkého
zájmu médií podepsali Memorandum
o vytvoření předvolební koalice SPOLU

mezi pražskými organizacemi ODS, TOP
09 a KDU-ČSL. Hned nato byla zahájena
podrobná jednání o programu a koaliční
smlouvě.
Zejména spojení s pražskou ODS působí na
řadu lidovců negativně. Hodně záleží na
zkušenosti z městské části a na tam fungujících či připravovaných koalicích. Proto je
tak důležité vyjednat dobrý společný program. Věřím, že stejně jako v případě celostátní koalice SPOLU se nám to podaří,
prosadíme naše témata do programu pro
Pražany a nepřijmeme to, co by nás rozdělovalo. Programové skupiny a garanti při
Pražském městském výboru už předložili
základní teze a diskuse pokračuje.
Součástí Memoranda je i to, že chceme
vytvářet příznivou atmosféru pro možnou spolupráci stran SPOLU v městských
částech, respektujeme však lokální podmínky, specifika a vztahy. Je důležité vnímat tyto dvě roviny komunálních voleb
do jisté míry samostatně. Lidovci v Praze
(převážně v různých předvolebních koalicích) kandidují ve více než 30 městských
částech. Rozhodnutí pro „SPOLU Praha“
vnímám jako šanci uspět, nést značku
KDU-ČSL a napomoci k rozvoji Prahy i jednotlivých městských částí.

Vít Šolle
člen Pražského městského výboru
KDU-ČSL, v letech 2019–2022
předseda pražské KDU-ČSL

Brno: Udržme si identitu a čitelnost
Předvolební koalice SPOLU
byla postavena s jasným
cílem – porazit v parlamentních volbách hnutí
ANO Andreje Babiše a změnit politické a společenské
poměry v České republice. Jsem rád, že se
to podařilo a že už nyní můžeme vidět jasnou změnu politického kurzu. To dlouhodobě povede i ke zlepšení politické kultury.
Pro lidovce toto spojenectví otevírá
otázku vlastní identity. Zisk 23 poslanců
je ohromným úspěchem, stejně důležité
ale bude i nadále udržet identitu a čitelnost KDU-ČSL, která je stále tou nejlepší
platformou pro prosazování křesťanskodemokratické politiky.
Lidovci jsou tady především pro ty, na které
ostatní strany často zapomínají: pro rodiče,

hendikepované, seniory nebo lidi v obtížných životních situacích. Jsou to ale také
především lidé ze střední třídy, kteří poctivě
pracují a tvoří základy občansky aktivní společnosti. Pro naše voliče je důležitý rodinný
a spolkový život nebo správa věcí veřejných
a vnímání politiky jako služby občanům. Je
proto třeba při tvorbě koalic zvážit hlavně
to, zda jde o spojenectví, které nabídne
lidovcům prostor realizovat svou politiku,
a tedy přinést užitek KDU-ČSL. Lidovci jsou
dlouhodobě nejúspěšnější politickou stranou v rámci komunálních voleb. Žádná jiná
strana nemá více starostů, místostarostů
a zastupitelů. Je důležité tuto pozici v nadcházejících volbách potvrdit.
V Brně jsou lidovci dlouhodobě jasnou
protiváhou a voličskou alternativou vůči
ODS. KDU-ČSL má rozdílný názor na

problematiku dopravy, bydlení, ochranu
památek nebo energetiky. Lidovci tu mají
více než 700 členů, téměř devadesát zastupitelů v městských částech a více starostů
než ODS. Bylo by pro KDU-ČSL poškozující a pro voliče nepochopitelné neutkat
se o vítězství!
V každém městě je však situace jiná.
Někde dává smysl pokračovat v rámci
koalice SPOLU, někde jít samostatně
a někde s jiným koaličním partnerem.
O tom už si ovšem rozhodují samotné
místní organizace, které znají svá města
nejlépe. Jedním z principů politiky KDUČSL je přece subsidiarita, založená na
rozhodování odspodu.
Petr Hladík
místopředseda KDU-ČSL
1. náměstek primátorky města Brna

Jaké koalice s účastí KDU-ČSL vznikají v krajských městech? Dočtete se v příštím čísle Nového HLASu.

v n i t ř n í ž ivo t s t ra n y

Kvalitní komunikace
od základů!

a IKDP – Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku. Postupně modernizujeme nástroje interní komunikace KDUČSL. Možná jste zaznamenali pozitivní
změny na Interním fóru na Facebooku.
Názory členské základny na aktuální poltická témata sondujeme pravidelně každých 14 dní anonymizovanými anketami
Programové rady KDU-ČSL.

Každý subjekt je úspěšný jen tehdy, když
v něm funguje kvalitní interní komunikace. U politických stran tomu říkáme
aktivní vnitřní život. Díky výsledkům
voleb 2021 máme větší prostor na to, promyslet a využít příležitosti, které KDUČSL jako početná a tradiční strana má.
Předsednictvo mě koncem roku 2021 pověřilo analýzou současné podoby interní
komunikace v KDU-ČSL a diskusí se
zástupci všech regionů. Na tomto základě
chceme postavit nosnou strategii a tu spolu
s vámi začít realizovat. Doufáme, že tyto
snahy se spolu s novou PR a marketingovou strategií i celkovou politickou strategií KDU-ČSL stanou pilíři našeho úspěchu
ve sněmovních volbách 2025.

Být vidět a slyšet
První pozitivní výsledky naší činnosti
ovšem doufám zaznamenáte už v rámci
předvolební kampaně během letošních
podzimních komunálních a senátních
voleb. Naším cílem je motivovat a aktivizovat co nejvíce našich členů a členek, aby se
co největší počet z nás zapojoval do volebních kampaní. Je třeba šířit naše témata
na sociálních sítích, zapojovat se do diskusí, být vidět i slyšet. Musíme si nalít i čistého vína: Co nám na naší straně vadí? Co
je brzdou v tom, abychom se více angažovali? Možná že jsme neslyšeli dobré nápady
a naše bratry a sestry přešlo nadšení. Jaké
komunikační kanály nejčastěji využíváme?
K tomu všemu chystáme detailní reprezentativní anonymizovaný průzkum.

Do regionů!

Srozumitelně a ve správný čas
Efektivně komunikovat uvnitř strany znamená sdílet správné informace ve správný
čas, správným lidem a ve srozumitelné
podobě. KDU-ČSL reprezentuje bezmála 300
starostů po celé zemi a téměř 4000 zastupitelů, kteří pro svá města a obce dělají hodně
dobrého. Zvlášť před blížícími se komunálními volbami tak bude zásadní, jak dokážeme sdílet příklady dobré praxe a vzájemně
se inspirovat a obohacovat. Chceme systematicky pracovat s příznivci, kteří se nechtějí
nebo nemohou stát členy politické strany,
ale mají nás rádi a jsou ochotni nás aktivně
podporovat. Již vzniká databáze a zahajujeme kroky k získání, zapojení a využití
talentů těchto čerstvých sil.

Silné skupiny
Nezapomínáme ani na seniory, ženy
a komunální politiky v rámci KDU-ČSL.
Každou z těchto skupin má v každém kraji
na starost koordinátor. Plánujeme úzkou
spolupráci s Mladými lidovci, Sdružením
křesťanských seniorů, Sdružením žen

Naši ministři a zákonodárci v Poslanecké
sněmovně i Senátu musí být v co nejužším
kontaktu s členskou základnou a jednotlivými regiony. Rozesíláme e-maily s vysvětlením zásadních kroků našich ministrů
– dostáváte je dřív než širší veřejnost. Naši
poslanci budou pravidelně navštěvovat
nejen své regiony, ale i kraje bez lidoveckého zastoupení v Parlamentu (Liberecký,
Ústecký, Karlovarský a Plzeňský). Mezi prioritní regiony patří i kraj Středočeský. Zde
všude hledáme lídry schopné a ochotné
postavit kandidátky kolem sebe a navyšovat postupně počty mandátů v komunálních volbách. Pomůžeme jim finančně
i personálně v organizaci aktivit, motivací
pro zisk mandátů navíc v okresních a krajských městech i při zakládání a obnově
místních organizací KDU-ČSL.
Každý řetěz je silný tak, jak je silný jeho
nejslabší článek. Proto je pro KDU-ČSL
důležitý opravdu každý kraj, okres,
obec i jedinec. Bez spolupráce s vámi to
nepůjde. Pište, volejte, jsme rádi za vaše
náměty. Srdečně a vděčně
za celý tým Váš
Jan Bartošek
místopředseda Poslanecké
sněmovny

Nástroje lidovecké
komunikace

Tým k vnitřní komunikaci
KDU-ČSL tvoří (zleva)
Jan Kasal, Petr Kopáček,
Roman Gaudyn, Pavel
Hořava a Jan Bartošek.
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• Interní fórum na Facebooku
• Ankety Programové rady
• Týdenní newsletter
• Hromadné e-maily
• Časopis Nový Hlas
• Nástěnky a plakáty
• Publikace, letáčky, tiskoviny
• Akce a osobní setkávání
• Vzdělávací akce
• Korespondence
• Propagační předměty
• Mobilní aplikace
• Pracovní prostory
• WhatsApp/Signal chaty
• Sdílené disky/cloudy
• Speciální projekty

sjezd v os t rav ě

Stranické volby a výzvy současnosti
Sjezd KDU-ČSL v Ostravě proběhne v době války Ruska proti Ukrajině, uprchlické vlny i zvyšující se
inflace. Sjezd (sněm, kongres, fórum atd.) každé politické strany znamená přeformátování, obnovu mandátů, svěží vítr do personálního rozložení, nebo naopak potvrzení důvěry ve stávající vedení. Nový HLAS
oslovil současné i budoucí potenciální kandidáty na nejvyšší stranické funkce s těmito otázkami:
Budete kandidovat?
Co si v předsednictvu v novém volebním období vezmete konkrétně na starost?
Co je pro vás hlavní výzvou uvnitř KDU-ČSL?

Odbornost, pracovitost,
pevný charakter

Pozornost k seniorům
a ženám

Marian Jurečka, předseda

Šárka Jelínková, 1. místopředsedkyně

Ano. Chci provést KDU-ČSL bouřlivým obdobím, na jehož konci
bude úspěšnou stranou, hrdou na to, co udělala i čemu zabránila. Čeká nás těžká doba, v níž bude zapotřebí odbornosti, pracovitosti i pevného charakteru. A kdo jiný než KDU-ČSL by měl
v této pro český národ obtížné zkoušce obstát? Budu předsedou
strany, která odmítá jakékoli náznaky šovinismu, nízkého nacionalismu a xenofobie. Předsedou strany, která bude prosazovat
zájmy lidí a obhajovat jejich přirozená práva.
Nepromarněme výsledek poslaneckých voleb! Tváří v tvář krizím současnosti musíme obstát. Máme před sebou 4 roky práce
23 poslanců a 3 ministrů. Počet mandátů odpovídá 10–15 %
hlasů. Chci apelovat na každého z vás. Nepropadejme pocitu,
že se tak stalo nedopatřením nebo šťastnou shodou okolností.
Ne, ten výsledek jsme si tvrdě odpracovali a zasloužili. Dokázali
jsme, že ani ve velké koalici, která dokáže zvítězit v poslaneckých volbách, se neztrácíme a nerozpouštíme. Je to přesně naopak: my tu vítěznou sílu spoluvytváříme! Neberme následující
období jako náhodnou epizodu naší stoleté historie, ale jako příležitost, která přeje připraveným. A KDU-ČSL připravená byla.
Teď musíme dokázat, že připravenou také bude.

Pracovitost, pravdivost,
věrnost hodnotám
Jan Bartošek, místopředseda
Ano, chci pokračovat v tom, na čem jsem intenzivně pracoval
poslední čtyři roky. Obrana, bezpečnost naší země, zahraničněbezpečnostní témata. Více se zaměřím na dezinformace a kybernetickou bezpečnost. Své místo v KDU-ČSL vidím v práci s členskou základnou. Máme čtyři roky na posílení naší značky, zlepšení vnitřní komunikace a oživení řady aktivit mezi mladými,
ženami, seniory a sympatizanty. A především na otevření naší
strany směrem ven. Dám tomu maximum. Lidovci mají velkou
zodpovědnost ve vedení státu, krajů, měst a obcí. Cílem je nevzdálit se našim hodnotám a vnímat každodenní starosti lidí. Udělám
vše pro to, abychom díky pracovitosti a pravdivosti zažili v letošních komunálních a senátních volbách úspěch.

Ano, budu opět kandidovat na 1. místopředsedkyni. Chci se zaměřit na ženy a seniory, kteří byli vždy našimi nejpočetnějšími voličskými skupinami. Jsem ráda, že se nám daří získávat nové voliče
mezi mladými a ve větších městech, ale nesmíme zapomínat na
ostatní. KDU-ČSL se musí stát hlavním obhájcem zájmů žen a seniorů v této vládě. Další úkol vidím v propojování předsednictva se
senátorským klubem, v konstruktivním průběhu legislativního
procesu a ve zviditelňování značky KDU-ČSL. Prvořadou výzvou
pro nás je nastavení dlouhodobé komunikační strategie KDU-ČSL.
Umíme si odpovědět, kdo jsou naši voliči, pro koho a proč tady
KDU-ČSL na politické scéně je, případně komu bychom chyběli,
kdyby tu KDU-ČSL nebyla? Budujme silnou značku KDU-ČSL s využitím ministerstev, která máme v gesci. Cílem musí být plnohodnotná parlamentní strana, schopná kandidovat i samostatně.

Zápas o naši identitu
a budoucnost
Petr Hladík, místopředseda
Ano, budu obhajovat pozici místopředsedy KDU-ČSL. Je před
námi velmi důležité období. I když máme 23 poslanců, čeká
nás 4 roky zápasu o identitu a budoucnost KDU-ČSL. V předsednictvu mám na starost oblast životního prostředí, komunální politiku a Mladé lidovce. Chci pokračovat v této důležité práci i nadále. Máme před sebou klíčové komunální volby,
v nichž musíme obhájit vítězství. Podpora vedení strany směrem ke kandidátům v komunálních volbách bude proto zcela
zásadní. U Mladých lidovců jsme se inspirovali dobrým strategickým plánováním a chceme vytvořit strategický plán i pro
KDU-ČSL. Životní prostředí se stalo jasnou lidoveckou prioritou
a je jenom na nás, abychom pokračovali v záchraně naší krajiny
pro budoucí generace. Velkou výzvou je také energetika. Celý
svět prochází transformací, která tu v takovém rozsahu nebyla
od průmyslové revoluce. KDU-ČSL musí přicházet s takovými
řešeními, která neohrozí lidi energetickou chudobou a z nichž
zároveň budou těžit příští generace. Proto požádám delegáty
sjezdu znovu o důvěru.
N O V Ý H LA S • d u b e n 2 0 2 2
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Větší důraz
na Evropu a mladé

Nová struktura KDU-ČSL
a spolupráce ve SPOLU

Tomáš Zdechovský,
místopředseda KDU-ČSL,
předseda národní delegace
v Evropském parlamentu

Marek Výborný, předseda poslaneckého klubu

Kandidaturu zvažuji. Klíčová je pro mě podpora a větší provázanost komunikace na komunální, celostátní a ministerské úrovni.
Větší důraz na proevropská témata – lepší kooperace europoslanců, předsedy sněmovního Výboru pro evropské záležitosti
a našich zahraničně-politických odborníků. KDU-ČSL má kvalitní
odborníky na zahraniční otázky, a přesto toho neumíme dostatečně využít. Zde vidím naše rezervy a velký potenciál s tím něco
udělat. Obrovskou výzvou je zmobilizovat členskou základnu
a zatraktivnit stranu pro mladší voliče.

Nekandiduji, členem předsednictva jsem automaticky coby
předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL. Na starost si chci vzít
toto: koordinace legislativní a programové práce v linii vláda –
Sněmovna a Senát – odborné komise – analytický tým, včetně
koordinace v koalici SPOLU. Kontakt a spolupráce zákonodárců
s regiony, členskou základnou a sympatizanty, včetně zpětné
vazby (ankety, výjezdy, podpora misijních krajů apod.). Stanovy
a nová struktura KDU-ČSL. Prvořadou výzvou jsou komunální
volby: postavit více kandidátek a kandidátů než v roce 2018
a dosáhnout na vyšší počet zastupitelů. Posilovat lidoveckou
identitu a programové ukotvení směrem k voličům a veřejnosti
včetně jasné pozice v rámci vlády a koalice SPOLU.

Dát novou tvář křesťanskodemokratické politice

Zdravotnictví
– silné lidovecké téma

Lukáš Curylo, náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje

Tom Philipp, poslanec
Budu kandidovat a chci zastávat jasné pozice v otázkách
zdravotnictví a propojování zdravotnického a sociálního systému. Zdravotnictví musí být v dnešní době silným, mediálně
viditelným tématem lidovců. Chci se také zaměřit na českou část
KDU-ČSL, která je pro fungování a úspěch lidovců nezbytná. Chci
pomáhat českým krajům, které nemají poslance, i těm, které sice
poslance mají, ale rozhodně v nich není jednoduché být lidovcem. Výzvou číslo jedna je nezklamat důvěru voličů, kterou do
nás vložili v podzimních volbách. Poctivě pracovat na ministerstvech, být aktivní a viditelní v poslaneckých lavicích. Nezklamat
členy a skalní voliče a zároveň novými tématy oslovovat nové
voliče. V roce 2022 jsou také velmi důležité komunální volby,
ve kterých jsme tradičně velmi úspěšní díky velkému množství
nadšenců a srdcařů, které mezi sebou máme a které musíme my,
profesionální politici, podporovat.

Ano, kandiduji. Jako ředitel Charity ČR se budu věnovat systémovým změnám a prioritám KDU-ČSL v sociální politice. Nabízím
zkušenosti s humanitární činností, migrací a integrací. Chci zlepšit komunikaci a spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi. Jako náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči se
zaměřím na rozvoj kultury a spolupráci s církvemi. Do nejužšího
vedení KDU-ČSL přinesu pohled krajů, který tam v poslední době
absentoval. Budu intenzivněji spolupracovat s našimi zástupci
v jednotlivých krajích. Prvořadou výzvou pro stranu je využít
potenciál a čas, který nám spojení pod značkou Spolu nabídlo
i nabízí a zároveň si zachovat svou vlastní identitu. Balancujeme
na hranici volitelnosti, současné období nám přitom umožňuje
nejen získávat nové voliče, ale dát novou tvář křesťanskodemokratické politice v naší zemi.

Novinky na sjezdu v Ostravě
Chcete vědět, jaké novinky nás čekají
23. a 24. dubna na sjezdu v Ostravě?
Připomeňme v rychlosti to nejzásadnější.

3 V plné kráse by náš sjezd měli navštívit
lidé vládní koalice: premiér Fiala, vicepremiér Rakušan, předsedkyně Sněmovny
Pekarová Adamová a ministr pro místní
rozvoj Bartoš.

3 Vůbec poprvé budou online (v přímém
přenosu přenášeném na Youtube a FB
kanále KDU-ČSL) v rámci sjezdového studia komentovat dění a události kolem KDUČSL politologové i lidovecké osobnosti.
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Na sjezdu proběhne Potravinová
sbírka; připravuje se memorandum Svazu
obchodu a cestovního ruchu, ministerstev životního prostředí a zemědělství
a Federace potravinových bank o jejich
systémové podpoře do budoucna.

3 Společně oslavíme i Mezinárodní den
Země – ne náhodou pod záštitou ministryně Hubáčkové a ministra Nekuly.

3 Přivítáme stánky lokálních podnika-

telů i stánek s charitativními ponožkami.

3 Sdružení žen KDU-ČSL představí své

aktivity, domácí ekologii i zemědělské

priority europoslankyně Michaely Šoj
drové. Prezentace budou mít v Ostravě
připravené i Sdružení křesťanských seniorů a Mladí lidovci; ti se zde budou věnovat tématu duševního zdraví.
Podrobná reportáž ze Sjezdu bude následovat v posjezdovém čísle Nového HLASu.
(red)
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Sedm aspektů českého předsednictví
n eduard hulIcius
Českou republiku čeká v 2. pololetí
roku 2022 velký úkol: předsednictví
v Radě EU. Co tento úkol obnáší? Co
nepodcenit a na co si dát pozor?
Přinášíme pohled jednoho z nejvýše
postavených Čechů v Evropské
komisi a zároveň lidovce.
Kolem pravidelného, náročného a také
prestižního předsedání Unii panuje řada
mýtů, očekávání a neporozumění. Proto
několik objasňujících slov.
1/ Rok pro Evropu, rok pro Česko
Není přehnané říci, že členové české vlády
budou 9–10 měsíců roku 2022 trávit více
času v Bruselu než v Praze. To bude mít
jistě vliv na domácí politiku.
2/ Obsahová náplň
Předsednictví není tím, čím se zdá být.
Předsednická role v Evropské radě je od
roku 2009 obsazena stálým předsedou.
Premiér tak zazáří hlavně při konání
neformální Evropské rady v Praze na podzim. Jeho hlavní odpovědnost, kterou sdílí
s ministrem pro evropské záležitosti, spočívá v zajištění důstojného a profesionálního předsednictví.

desítky hodin trvajících vyjednávání. Právě
ministři pak sjednaný kompromis „prodávají“ ostatním vládám. Ten, kdo předsedá
radě ministrů, musí být na prvním místě
nestranný hlavní vyjednavač, musí umět
řídit schůze a plně ovládat projednávanou
agendu, jež je ze 4/5 zcela známa už nyní.

3/ Role ministrů
Ministři, včetně tří ministrů KDU-ČSL,
budou předsedat zasedáním „ministerské“ Rady EU, řídit je a udržovat v běhu
v návaznosti na související předsednictví
(před námi je předsednickou zemí Francie,
po nás Švédsko; program tohoto tria je už
dávno rámcově dohodnut). Jejich role je
klíčová ve finální fázi vyjednávání o nové
legislativě. Tato úloha není triviální. Účast
ministra (místo profesionálních diplomatů)
může být rozhodujícím momentem někdy

4/ Kdo je dále u stolu?
Na technické a diplomatické úrovni jsou
naši lidé již plně zapojení. Máme ovšem
velmi nízký počet těchto odborníků,
a to následkem ignorantského přístupu
Babišovy vlády k přípravě předsednictví.
Na druhé straně stolu budou europoslanci,
kteří se svým tématům věnují důkladně
někdy i několik desetiletí. V zádech mají
institucionální paměť Evropského parlamentu a v jednáních jsou často velmi
zběhlí. Na straně předsednického státu

je pak vlastní aparát a početně omezený
sekretariát Rady. Komise hájí svůj původní
návrh či jeho smysl, převážně v expertní
a právnické poloze.
5/ Role a přínos státní služby
Klíčovou roli pro předsednictví hrají zmínění státní zaměstnanci, „státní služebníci“. Ti nejlepší se na to připravují řadu
let, ti méně viditelní 2 až 3 roky a řada
čerstvě vyslaných či pověřených od loňského léta. Právě tito lidé budou na technických jednáních a přípravách předsedat, usměrňovat a vyjednávat ostatních
šestadvacet států. Dlouhodobá výchova
a výcvik státních úředníků, vytváření jejich
kontaktních a záchranných sítí v komplexním a mnohojazyčném světě „Bruselu“ je
jedním z největších přínosů předsednictví.
Je to jednou za 13 let se opakující maturita

o b z o r y • p ř í l o h a N O V é h o H LA S u

I

E v r opské zál e žito sti
nebo státní zkouška státní správy. Kdo
si touto zkouškou projde, je připraven
pro další dekády práce v domácí správě
(v řadě témat úzce propojené s tou evropskou). Je to přínos nejen pro ně samé,
pro rozvoj jejich kompetencí, ale hlavně
pro Česko a jeho občany. Připomeňme si
smutnou skutečnost, že v roce 2009 Česko
tuto šanci neproměnilo – a velké množství
odborníků během chaosu „nepolitické“
vlády státní službu nedobrovolně opustilo.
6/ Národní a strategické zájmy
Kam se ztratila naše národní témata či strategické zájmy? Z jednoho pohledu nikam
– nemáme je definovaná. Z podstaty věci
jsou zájmem členů EU co nejlepší společná
rozhodnutí pro blaho a bezpečnost všech
občanů. Z praktického pohledu – chce-li
nějaký stát během předsednictví prosazovat strategická témata, musí na tom spolupracovat politici a odborný aparát vytrvale
alespoň 4 až 5 let předem. Právě tolik času
trvá představit strategie tak, aby se dostaly
do povědomí států, aby se staly součástí
politických rozhovorů a následně závěrů
jednání Evropské rady i pracovního plánu
Evropské komise… Na změnu v myšlení
či pohybu půlmiliardové Evropské unie
opravdu nestačí přednést brilantní projev nebo se občas pozdravit s důležitými
evropskými hráči. Poměrně malý prostor
zbývá možná při organizaci plánu jednání,
kde můžeme stavět na přední místa pro

Předsednictví a ruská agrese proti Ukrajině
Jak s českým předsednictvím
EU zamíchá Putinova válka?
Přehodnotí se všechny agendy
evropské politiky. Nejdůležitější
oblastí, kde bude předsednická
země intenzivně vyjednávat, je
energetika. Už v květnu Komise přijde s balíčkem návrhů, které urychlí
konec energetické závislosti na Rusku. Stejně důležité jsou zemědělství a obchod,
klíčové k zajištění globálního dostatku potravin. Bruselské i národní orgány budou
muset přeorientovat klíčové nástroje rozpočtu – kohezní politiky a další fondy –
tak, aby pomáhaly adaptaci azylantů. Zvláštní kapitolou je bezpečnost. Zejména
v otázce kyberbezpečnosti a potlačování dezinformačních kampaní může ČR
sehrát významnou roli. Čeští ministři obrany, dopravy, průmyslu a vědy se budou
podílet na restartu evropské obranné a bezpečnostní spolupráce, která napomůže
obranyschopnosti Evropy a efektivitě NATO. 
(eh)

nás zásadní body (např. kyberbezpečnost)
a naopak odsouvat nepříjemná témata na
později.
7/ Přínosy předsednictví
Co nám tedy může předsednictví přinést?
Stanovení našich cílů, zájmů a toho, jakou
EU vlastně chceme. Dále vysokou odbornost klíčových osob a zvýšenou citlivost na
signály a názory z různých částí EU. S tím
je spojena i naše schopnost improvizovat
v krizi. Doufejme, že předsednictví vrátí
Česku v Evropě notně oprýskanou prestiž,

povede k vyššímu zájmu našich médií a naší
veřejnosti o EU, o její práci a smysl, a k otupení zdejší mimořádné skepse k evropským
záležitostem. Může k tomu přispět i několik
neformálních jednání v Praze, na Moravě
a v dalších výkladních skříních republiky.
Tohle všechno jsou strategické cíle vhodné
i pro KDU-ČSL, zakotvenou v Evropské
lidové straně.
Autor je členem pražské KDU-ČSL,
od roku 2014 pracuje v kabinetu
eurokomisařky Věry Jourové.

Procvičte si europojmy!
• Evropská rada – vrcholná instituce EU. Jejími členy jsou předsedové vlád či hlavy států
členských zemí EU. Zasedání se navíc účastní předseda Evropské komise. Evropská
rada dává Unii podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směry a priority. V minulosti přijala rozhodnutí o euru či rozšíření EU. Nemá legislativní funkci.
Předsedá jí Belgičan Charles Michel.
• Rada (EU) – vrcholný kolektivní orgán EU, reprezentující zájmy členských států. Jeho
hlavní úlohou je přijímání legislativy spolu s Evropským parlamentem jako reprezentantem občanů Unie. Členské státy jsou zastoupeny vždy jedním ministrem, jenž je
zplnomocněn zavazovat svou vládu a do jehož resortu spadá projednávaná agenda.
Rozhoduje se – je-li to třeba – váženým hlasováním, podle velikosti a počtu států.
• Eurogroup – grémium ministrů financí eurozóny, politicky kontrolující měnu euro a další
aspekty evropské měnové unie. Předsedá mu irský ministr financí Paschal Donohoe.
• Výbor stálých zástupců (franc. zkr. Coreper) – klíčová součást Rady, složená z velvyslanců členských států při EU. Zajišťuje kontinuální fungování Rady a přípravu pro
jednání jejích vrcholných představitelů. Schází se víckrát týdně: „Coreper II“ pro velká
témata, „Coreper I“ pro konkrétní politiky (zemědělská, vnitřní trh, průmyslová aj.).
Předsedá mu vždy velvyslanec předsedající země.
• Trialog – neformální vyjednávací schůze nad nově přijímanou legislativou, kde se za
zavřenými dveřmi upravují pozice Rady a Evropského parlamentu, aby se našla shoda
mezi 2. a 3. čtením. Jednotlivá jednání trvají i desítky hodin.
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Přísná rezervace.
Chráněné území.
Už od roku 1946.
Vidíte tu vyjímečnost? Cítíte tu urozenost?
Žádné podhradí. Nic než krása a původ.
A teď si představte ty hrozny.
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