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Ivo STREJČEK
poslanec Evropského parlamentu

Vážení přátelé,
dostává se vám do rukou další z Newsletterů, kterým vás chci informovat o obsahu a výsledcích mé poslanecké práce. Tento výtisk vám nabízí
moji práci v období jaro a léto 2007. Na stránkách byste měli najít některé z mých publikovaných textů, fotogalerii, užitečné kontakty, cenné
internetové adresy (které vám mohou pomoci v rychlejší orientaci Evropskou unií). V tomto vydání jsem nově přidal i dva zajímavé grafy. Vše
nabízím ve zkrácené formě, protože celé texty a řadu jiných informací najdete na mé internetové adrese www.istrejcek.cz. Děkuji vám za váš
čas a přeji příjemné léto.

Volání ze zahraničí bude lacinější.
Ale je to správně?

(13.5.2007)

Hořické tubičky a blokády hranic

(22.5.2007))

Roaming využívá asi 147 milionů obyvatel EU alespoň jedenkrát za rok a výnosy činí asi 8,5 miliard eur, což představuje (pouze) 5,7% celkových tržeb
mobilních komunikací. Pokud nařízení vstoupí v platnost, bude - na rozdíl od
směrnice - platné přímo, aniž by ho bylo nutné začleňovat do národního práva
členských států. Mobilní operátoři budou povinni plně informovat zákazníka
o poplatcích za roaming při uzavírání smluv a zabezpečit aktualizaci těchto
informací.
Chceme telefonovat laciněji ze zahraničí nebo doma?
Pokud si pořizujeme mobilní telefon nebo si objednáváme služby mobilních
operátorů, jsou nám obvykle nabízeny nejrůznější kombinace služeb formou
rozmanitých „balíčků“. Dominantně nás ale zajímá, kolik nás bude stát telefonování našim nejbližším, přátelům a spolupracovníkům za danou časovou
jednotku v domácím prostoru. Zajímá nás, jak vysoký bude náš účet, když
budeme volat na území České republiky. Absolutní většina z nás zde žijeme
a pracujeme.
Více na: http://www.strejcek.cz/texty/2007/1/070513_telefonovani.html

Evropská komise ve čtvrtek oznámila, že Hořickým trubičkám přiznává statut
krajové speciality. Jaký to má smysl a co to znamená? Cílem prý je ochránit
spotřebitele před nežádoucím klamáním a také propagovat systém kvality EU
navenek. V rámci tohoto systému byla zavedena tři označení – Chráněné zeměpisné označení, Chráněné označení původu a Tradiční zaručená specialita.
V současné době bojuje o uznání statutu i České pivo, Olomoucké tvarůžky,
Pardubický perník, Českobudějovické pivo a cukrovinky zvané Štramberské
uši.
Tuzemský rum se musel přejmenovat na Tuzemák, Pomazánkové máslo v podobě, v jaké ho známe, bude muset skončit a ani české pivo nebude mít nárok
na ochranu „krajové speciality“.
Myslím, že by nás to ani nemuselo moc mrzet, kdyby se ale měřilo všem stejně. Je to drahé a cenu za takto podivnou certiﬁkaci stejně zaplatí spotřebitel.
České pivo má po celém světě svůj nezničitelný punc vysoké kvality a rumu se
v Čechách stejně pořád říká rum.
Více na: http://www.strejcek.cz/texty/2007/1/070522_trubicky.html

Jak to bude s českým pivem?

Větrné elektrárny na Vysočině jsou sporné

(10.4.2007)

Otázka čtenáře: Slyšel jsem, že nám Evropská unie chce zdražit pivo. Jak
je to doopravdy?
Evropská unie nesmí členským státům nařizovat, jak mají nastavovat tzv. přímé
daně (daně z příjmů fyzických a právnických osob nebo majetku). Co ovšem
Evropská komise může, je pokoušet se harmonizovat nepřímé daně (daně ze
spotřeby, které jsou zahrnuty v ceně zboží či služeb placených zákazníkem.
Jsou nenápadně skryty v ceně zboží a umožňují plíživé a neviditelné zvyšování
daňové zátěže).
V této souvislosti je důležité vědět, že na rozdíl od piva víno není zatíženo
žádnou spotřební daní. Producenti vína jsou ve značné výhodě. Prozatím tedy
českým pivovarům ani spotřebitelům nehrozí nebezpečí zvýšení cen z důvodu
uvalení vysoké sazby spotřební daně Bruselem.
Více na: http://www.strejcek.cz/texty/2007/1/070410_pivo.html

Závěry ekologického summitu budou drahé
(17.3.2007)
8. a 9. března se v Bruselu sešla Evropská rada, setkání nejvyšších představitelů všech 27 členských států EU. Hlavními tématy, která k projednání předložilo předsedající Německo, byla ekologická problematika. Byl to střet mezi
zastánci nekompromisního postoje v boji s tzv. klimatickou změnou a mezi
umírněnými členy unie, kteří pokládají tvrdou linii za sporný a drahý postup.
Zkusme prozkoumat výsledky a posuďme je z pozice (ne)výhodnosti pro Českou republiku. Zásadním výsledkem evropského summitu v Bruselu bylo přijetí
závazku, že Evropská unie sníží do roku 2020 emise CO2 nejméně o 20%. Současně s tímto závazkem rozhodli špičkoví zástupci členských států, že do roku
2020 bude podíl energie získávané z tzv. obnovitelných zdrojů také celkem činit 20%. Otázka jaderné energetiky se v závěrečném usnesení zmiňuje mlhavě
a vyhýbavě. Asi výsledek střetu mezi obhájci jaderné energetiky (Francie, ČR,
Slovensko, Pobaltí, Švédsko a Finsko) s odpůrci (Rakousko, Irsko, částečně Německo).
Více na: http://www.strejcek.cz/texty/2007/1/070317_ekologie.html

www.istrejcek.cz

(7.6.2007)

V březnu letošního roku se vrcholní představitelé členských států Evropské unie
v Bruselu zavázali, že do roku 2020 bude podíl elektrické energie získávané
z alternativních zdrojů činit 20% celkového objemu. Pokud dnes v České
republice činí tento poměr necelá 4%, máme se co činit.
Kolik to ale všechno bude stát? Výpočty se poněkud různí. Německý časopis
Wirtschaftwoche přinesl informaci, že to celou EU bude stát asi 1,1 trilionu.
Českou republiku to zatíží ročně asi 11 mld. Kč navíc. Jsou to tak neuvěřitelná
čísla, že je velmi pravděpodobné, že žádných slavně vytčených cílů do roku
2020 dosaženo nebude.
Jak to všechno souvisí s Vysočinou? Náramně. Vysočina, s jejím krajinným
rázem, povětrnostními podmínkami a zejména nadprůměrně vhodnými
větrnými podmínkami, je prý předurčena ke stavbě větrných elektráren.
Nerostou sice jako pověstné houby po dešti, ale už je jich pár vidět.
Jako podnikatelský záměr je to docela zajímavé. Státní podpora větrným
elektrárnám je zakotvena v zákoně 180/2005 Sb. a Státní energetický úřad
stanovuje pevné ceny, ze které je elektřina z různých zdrojů vykupována.
Výkupní cena je garantována na 15 let dopředu. Pokud tedy postavíte větrnou
elektrárnu, distributor je povinen od vás vyrobenou elektřinu vykoupit za
garantovanou cenu, ať se mu hodí nebo ne.
Více na: http://www.strejcek.cz/texty/2007/2/070607_vetrne.html

Ivo Strejček
poslanec ODS v Evropském parlamentu

vzniklo za podpory EPP-ED

Pravidelné odpovědi voličům:
Jste pro naprostý zákaz kouření v restauracích? (22.3.2007)
Ne. Přestože já i moje rodina jsme nekuřáci a pobyt v zakouřených restauracích nás
obtěžuje. Vycházím z hlubokého přesvědčení, že jediným oprávněným regulátorem
trhu je zákazník (ne zákonodárce). Zákonodárce není vševědoucí a nenese riziko
podnikání, nemůže nařizovat podnikateli, co smí a co ne. Rozhodnutí musí udělat
sám podnikatel. Jistě chce mít co nejvíc zákazníků (kuřáků i nekuřáků). Zákazník se
podle toho zařídí.

Plánovaná americká základna v Brdech ano či ne?
(20.2.2007)
Ano. Svět kolem nás není bezpečnější a méně zranitelný než býval. Nelze pohodlně
strkat hlavu do písku a poté chtít, aby „kaštany z ohně tahal někdo jiný“. Jsme země,
která má špatné zkušenosti se spoléháním se na spojence, kteří principy své obranné
politiky založili na pasivitě (Francie) a americký radar už vůbec nejsou okupační
vojska sovětských soudruhů. Zařízení v Brdech přinese podněty pro tamní podnikání
i zaměstnanost.

Činnost v Evropském parlamentu
Jsou blokace státních přechodů rakouskými
aktivisty legitimní?
Interpelace Evropské komise

Sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu
a alkoholických nápojů
Vystoupení v EP, 22.5.2007

Podle judikatury Soudního dvora, Společenství a jeho členské státy, když
jednají v rámci práva Společenství, musí respektovat základní práva, jako
např. svobodu pokojného shromažďování. Ochrana těchto práv je oprávněným zájmem, který by v zásadě mohl ospravedlnit omezení povinností
uložených právními předpisy Společenství.
Nicméně omezení, která se týkají obchodu uvnitř Společenství, musí být
úměrná sledovanému oprávněnému zájmu, kterým je v tomto případě
ochrana základních práv. Zejména je nutné, aby příslušné orgány učinily
různá správní a podpůrná opatření s cílem omezit, pokud je to možné,
případná narušení silničního provozu. Mezi tato opatření lze zařadit např.
dostatečnou veřejnou známost a označení různých náhradních tras, aby
byly dotyčné hospodářské subjekty řádně informovány o omezeních silničního provozu, která nastanou v místě a čase demonstrace. Tato správní
a podpůrná opatření by měla hospodářským subjektům umožnit podniknout všechny nutné kroky, aby se vyhnuly omezením silničního provozu.
Více: http://www.strejcek.cz/texty/2007/1/070503_blokace.html

Paní zpravodajko, někteří Vás dnes večer chválí. Já kromě toho, že Vás
za Vaši zprávu pochválím, tak vám řeknu, že jste mi Vaší zprávou navíc
udělala velkou radost.
Zaprvé Vaše zpráva je postavená na tom, že přeshraniční obchod s volným
pohybem zboží je základním principem evropské integrace. Zákazník se
rozhoduje na základě ceny, tedy na základě toho, zda-li zboží je daněmi
méně zatíženo. Pokud některé členské státy zatěžují své zboží příliš vysokými daněmi, pak na to musí ve své domácí daňové politice reagovat a ne
čekat na spásu, která přijde z Evropské unie.
Zadruhé, a to si myslím, že je jeden z klíčových bodů Vaší zprávy, daňová
soutěž je správná a je zdravá. Vytvoření tzv. jednotného trhu bez daňových hranic je pouze zvláštním, novým, moderním ochranářstvím.
Zatřetí, a to tady několikrát zaznělo, každý členský stát má právo vést
vlastní nezávislou daňovou politiku. Daně a hospodaření s daňovými výnosy je podstatou politického soupeření.
Víte, paní zpravodajko, já v téhle sněmovně zastupuji Českou republiku a
její zájmy a protože Česká republika je známým producentem a vývozcem
piva, pak bych chtěl jako poslední poznámku zdůraznit, že neexistuje ani
jeden jediný důvod, proč by české pivovarnictví a český zákazník měl být
poškozován harmonizací spotřebních daní.

Studenti navštívili Evropský parlament
Evropský parlament, Brusel 8.5.2007
V den státního svátku, kdy si Česká republika připomněla 62. výročí od konce
druhé světové války, navštívili studenti z Gymnázia Telč, doplněni o vítěze
soutěže „EU-jak ji vidíme my“, sídlo Evropského parlamentu v Bruselu.
Dostali tak možnost pohlédnout na vlastní oči do centra dění Evropské unie.
V průběhu návštěvy se dozvěděli o postavení, struktuře a činnostech
Evropského parlamentu, debatovali s poslancem Dr. Ivo Strejčkem, na
jehož pozvání přijeli, a navštívili hlavní zasedací sál.
Více na: http://www.strejcek.cz/foto/2007/008/fotogalerie.html

Globální oteplování a Kjótský protokol, pořádaná Liberálním institutem.

Návštěva Evropského parlamentu v Bruselu

„Our Message to Europe“, pořádaná společností Europe Direct v Českých Budějovicích,
na panelu proti europoslanci ČSSD L. Roučkovi a politologovi J. Pehemu.

Zpráva Rübig - Roaming ve veřejných
mobilních sítích
Vystoupení v EP, 29.5.2007
V otázce roamingových hovorů, jsem hlasoval proti z následujících
důvodů. Jde o opatření, které není ekonomické, ale je to opatření politické. Jedná se o výraz ochranářství a moderního evropského
merkantilismu. Regulace zcela odporuje vztahu nabídka a poptávka. Neočekávám, že by mobilní operátoři kompenzovali ztrátu zvýšením cen na domácím trhu, ale lze předpokládat, že omezí investice do
svého vývoje a docela jistě se sníží dynamika poklesu domácích cen.
Nejpodstatnější zprávou pro Evropskou unii je, že investoři dále ztrácejí
důvěru v to, že jim regulační orgán nebude vstupovat do jejich podnikání
v průběhu hry.

www.istrejcek.cz

Dne 6.6.2007 navštívili v rámci poznávacího zájezdu po západní Evropě
sídlo Evropského parlamentu v Bruselu učitelé žďárského Gymnázia. Měli
tak možnost spatřit na vlastní oči dění v jedné z evropských institucí, dozvědět se něco nového nebo si naopak potvrdit své dosavadní poznatky
a zkušenosti.
Přednáška o Evropském parlamentu a jeho postavení v rámci ostatních
EU institucí.
Více na: http://www.strejcek.cz/foto/2007/017/fotogalerie.html

Ivo Strejček
poslanec Evropského parlamentu
istrejcek@europarl.eu.int
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Poslanecké dny

Návštěva provozu pekárny ENPEKA, a.s. ve Žďáře nad Sázavou

Návštěva ﬁrmy TEDOM, s.r.o. v rámci poslaneckého dne v Třebíči

Poslanecká návštěva Zlínského kraje

Studentská soutěž s názvem „EU-jak ji vidíme my“ konaná pod mojí záštitou.

Poslanecký den v Havlíčkově Brodě

S Mirkem Topolánkem v průběhu poslaneckého dne
ve Vilémovicích

Jaderná elektrárna Dukovany

www.istrejcek.cz

Přednáška pro studenty v letovickém kinosále.

Debata s občany v kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem

Grafy NEWSLETTERU
Graf č. 1
Počet zaměstnanců EU institucí

Graf č. 2
Administrativní výdaje EU na chod evropských institucí
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Počet úředníků v institucích EU
K zamyšlení nad směrem současného vývoje evropské integrace jsem vybral dva grafy. Oba vypovídají o stejném jevu – Evropská unie má příliš
mnoho úředníků a rozhodovací procesy v evropských institucích jsou příliš vzdálené kontrole voliči (jsou tzv. příliš byrokratické).
Graf č.1 znázorňuje celkový počet úředníků v Evropské komisi, v Radě ministrů, Evropském parlamentu a v ostatních institucích (např. v Evropském
soudním dvoře, Evropském účetním dvoře).
Graf č.2 přináší informaci, „kolik to všechno ročně stojí“ (administrativní
výdaje v € a Kč – v roce 2005 téměř 180 mld. Kč ročně !).
Nejprve si povšimněme základního trendu: od roku 1970 do roku 2007 počet euroúředníků narost čtyřikrát. Za třicet let vývoje Evropské unie mají
evropské instituce téměř 40 000 byrokratů. Náklady na jejich správu se
v letech 1992 – 2005 zvýšily dvakrát.
Z grafu dále vyplývá základní trend: všechny instituce tloustnou (křivky
mají tendenci růstu), nejvíce ovšem roste počet úředníků v Evropské komisi (světle modrý nejmohutnější segment grafu č.1).
To by nás mělo zajímat zřejmě nejvíc – Evropská komise je jediným „výrobcem“ evropské legislativy. Z dramatického nárůstu je tedy patrné, že
„čím více úředníků, tím více závazného evropského práva“. A národní legislativa je evropskému právu podřízena.
Snad někdo může namítnout, že „pouhých“ 40 000 úředníků se stará o celou Evropskou unii. To samozřejmě není pravda, protože k tomuto počtu
je nutno připočítat všechny úředníky na národních úrovních, kteří mají na

starosti začlenění evropského práva do národních právních rámců.
Ani to snad není to nejpodstatnější. Za nejdůležitější považuji skutečnost,
že závazné evropské právo vzniká „daleko a vysoko“ od kontroly voličů.
Evropskou komisi, která je považována za (velmi zjednodušeně) jakousi
„evropskou vládu“ a která úředníky řídí – nikdo z voličů nevolí a tedy ani
nekontroluje.
Tam, kde není kontrola voliči, tam dochází k opouštění základních demokratických principů. To, co mohou voliči svým rozhodnutím ovlivnit pouze
okrajově, ignorují. Nezajímají se o to. Tím více ovšem otevírají prostor
úředníkům k tomu, aby svými směrnicemi dělali nekontrolovatelnou
a nad politickými stranami stojící politiku.
Evropský parlament, jehož zástupci jsou jedinými, kteří procházejí volbami, nemá legislativní pravomoc a spolurozhoduje pouze o evropském
rozpočtu.
Z grafu číslo 2 nadále vyplývá, že je to všechno příliš drahé – což musí zajímat každého daňového poplatníka, z jehož daní se i správa EU platí.
Tak dopadnul evropský integrační proces, který opustil svoji původní
skvělou myšlenku hospodářského propojování a pustil se cestou vytváření politické unie ovládané úředníky.
Oba dnešní grafy tedy vypovídají o tom, že základním parametrem celkového oživení evropského integračního procesu je návrat politické moci co
nejblíže k voličům – na co nejnižší (a tedy pochopitelnou a kontrolovatelnou) úroveň.

Užitečné internetové odkazy
Portál personálních zdrojů instituce EU

Iformační portál Evropské unie

www.epso.eu

www.europa.eu

Fondy Evropské unie:
Krajský úřad Vysočina h ttp : //www. kr-vys o c i na .cz/ w w w / ﬁna nce
Ministerstvo pro místní rozvoj h ttp : //www. mmr.cz/ inde x .php?show =0 0 1 0 2 2 0 0 6
Ministerstvo průmyslu a obchodu h ttp : //www.m po.cz/ cz/ podpor a -podnik a ni
Ministerstvo zemědělství h ttp : //www. mze. c z/ inde x .a spx ?ch=7 4
Ministerstvo práce a sociálních věcí h ttp : //www.m psw.cz/ cs/ 1 1 1 2
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