zima 2007 - jaro 2008

Ivo STREJČEK
poslanec Evropského parlamentu

Vážení přátelé,
mám radost, že vám mohu nabídnout další číslo mého poslaneckého Newsletteru. Vydávám jej pravidelně každého půl roku a na jeho
stránkách vám představuji část mé poslanecké práce.
Považuji tento kontakt s vámi za velmi užitečný a nezbytný, protože mi umožňuje pravidelně provádět jakousi veřejnou inventuru mých
textů, vystoupení, odpovědí na vaše dotazy i poslaneckých dnů v různých krajích České republiky.Jde, samozřejmě, jen o část mé práce. Ale
mnozí z vás jste si už zvykli získávat více informací na mé internetové stránce www.istrejcek.cz. Velmi si vašeho zájmu vážím.
Vybídne-li vás dnešní vydání mého dalšího Newsletteru k přemýšlení nebo polemice, pak mi nejen uděláte radost, ale zejména bude splněno základní poselství tohoto nápadu: aktivně nás provokovat k tomu, aby nám blízké i vzdálenější světy nebyly lhostejné.

K novému roku 2008

(6.1.2008)

Mohou být Vánoce bez klamavé reklamy?

(19.12.2007)

Někdy před Vánocemi si Česká televize nechala zpracovat průzkum veřejného
mínění ve kterém vyšlo najevo, že se více než 70% obyvatel České republiky
obává nadcházejícího roku 2008. Na tom, myslím, není nic divného ani překvapujícího. Vláda v Poslanecké sněmovně prosadila obsáhlý balík reforem a
poslanci schválili úsporný rozpočet na následující rok. Od valné většiny médií
jsme všichni slyšeli pouze to, že nás čeká zdražení všeho možného.Je to úplně
stejné, jako když se chystáme na složitější lékařský zákrok. Lidé z našeho okolí
straší, přehánějí a tvrdí, že to moc bolí. Je přirozené, že budoucnost vidíme
chmurně.Máme ale tolik důvodů vzhlížet k budoucnosti s takovou nedůvěrou? Je skutečně možné, abychom většinově přijali myšlenku, že cílem vlády
této země je ožebračit své občany? Jak se to tak stane, že se lidem nedostává
odvahy a víry ve vlastní síly a své schopnosti? V roce 1666 vyhořel Londýn.
Téměř celé město lehlo popelem. Zmizel jeho shakespearovský duch a metropole přišla o mimořádné pamětihodnosti vybudované po staletí Tudorovci
a Stuartovci. Společným úsilím se město velmi brzy postavilo na nohy
a Británie se rychle stávala světovou ekonomickou a politickou velmocí. Přesto si
o deset let později skvělý anglický ekonom, přírodovědec a lékař William Petty povšimnul, „…nekonečného přívalu nářků, chmurných obav z budoucnosti
a trudnomyslného vzpomínání na minulé časy…“.
Více na: http://www.istrejcek.cz/texty/2008/1/080105_rok2008.htm

12. prosince 2007, tedy necelé dva týdny před Vánocemi, vstoupí v platnost
v celé EU rozsáhlá přísná opatření proti tzv. klamavé reklamě a agresivním
obchodním praktikám. Komisařka EU pro ochranu spotřebitelů Magdalena
Kuneva k tomu uvedla: “V evropském jednotném trhu není místa pro obchodníky, kteří vyvíjejí nátlak na lidi, šikanují je nebo je klamou, zejména v době Vánoc, což je nejrušnější nákupní období roku. Proto se Evropa ujímá vedení: jde
o jedny z nejpřísnějších pravidel o klamavém a nátlakovém prodeji.” Byla
zpracována listina tzv. “Tuctu špinavostí”, kam bylo zařazeno asi 30 praktik,
které jsou považovány za nejhnusnější. Pro příklad: vábivá reklama (láká spotřebitele ke koupi od společnosti, která inzeruje produkt za velmi nízkou cenu
a přitom toho nemá moc na skladě), ﬁngované “bezplatné” nabídky (vyvolávají dojem bezplatné nabídky popisem “gratis”, “zdarma”, “bezplatně”),
přímé nabádání dětí (“poproste své rodiče, aby vám tu knížku koupili”), nepravdivá tvrzení o léčebných schopnostech, výhra cen a další.
Není sporu o tom, že jsme dnes a denně zahrnováni reklamou, o níž si sem
tam myslíme své. A právě proto, že jsme obecně tvory nadanými schopností
myslet, posuzovat, učit se ze zkušenosti, nepotřebujeme žádnou novou regulaci reklamy.
Více na: http://www.istrejcek.cz/texty/2007/2/071219_reklama.html

Trhu má vládnout spotřebitel, ne úředník.

Veřejná nebo tajná?

(6.2.2008)

Patříte mezi spotřebitele, kteří při nakupování potravin důsledně studují to,
z čeho se skládají, jaké látky byly použity k jejich výrobě, jakou mají kalorickou
hodnotu a podle těchto informací se rozhodujete, zda daný výrobek koupíte?Pokud ano, pak vám minulý týden jistě udělali radost úředníci Evropské komise svým návrhem, jehož cílem je „zpřehlednit údaje na etiketách potravin a
přiblížit je potřebám spotřebitelů v EU“. Daný návrh zavádí povinnost „uvádět
energetickou hodnotu, obsah tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů
(s konkrétním uvedením cukrů) a soli v jedné porci nebo na 100 mililitrů či
gramů výrobku a zobrazit tuto informaci zřetelně na přední straně balení“.
Navíc se musí uvádět i podíl těchto složek na referenčních příjmech (např. doporučených denních dávkách). Předloha nařízení, jako každé podobné nařízení na ochranu spotřebitele, je přehnaně detailní a jde dokonce tak daleko,
že stanoví zásady pro označování potravin, které bude muset výrobní odvětví
dodržovat. Patří mezi ně i požadavek, aby „etiketa byla čitelná (písmo velikosti
alespoň 3 mm), přehledná a věcně správná, a aby způsob uvedení dobrovolných informací neodváděl pozornost od informací povinných“
Více na: http://www.istrejcek.cz/texty/2008/1/080206_spotrebitel.html

Větrníkům je na Vysočině zima

(5.12.2007)

Na Vysočině začala neočekávaně brzy zima. Přinesla s sebou ale obvyklé problémy: závěje, sněhové jazyky, problematicky schůdné chodníky, nepříjemnou
břečku, dopravní komplikace na dálnici D1, polomy a námrazu. A ještě jeden
problém, na který nejsme prozatím příliš zvyklí: odletující kusy námrazy (ledu?)
z vrtulí větrných elektráren v okolí Pavlova. Alespoň tak o tom informoval
zpravodajský server idnes ze dne 29. listopadu 2007. Lze namítnout, že teto
problém není třeba příliš zveličovat. Souhlasím. S podobným nebezpečím musí
řidiči na horách počítat při průjezdu pod stromy přetíženými námrazou a sněhem. A přesto mi tato zpráva opakovaně nabídla možnost, jak se k problematice větrných elektráren na Vysočině vrátit. Dne 1.11. 2007 uspořádal Krajský
úřad kraje Vysočina informativní seminář pro starosty a zastupitele obcí kraje
o větrných elektrárnách. Byl to užitečný nápad. Získávání elektrické energie
z obnovitelných zdrojů má „zelenou“ a investoři v tomto druhu podnikání
(správně) nelení a objíždějí vhodné lokality s cílem přesvědčit starosty a zastupitele obcí, že větrné parky v okolí budou pro obec požehnáním. Starostům
pak obvykle chybí sada informací, na základě kterých by se mohli odpovědně
rozhodnout. Proto krajskou akci v Polné chválím.
Více na: http://www.istrejcek.cz/texty/2007/2/071205_vetrniky.html

www.istrejcek.cz

(24.1.2008)

Již celé měsíce je vážným domácím politickým tématem volba prezidenta republiky. Funkční období českého prezidenta trvá 5 let a vyprší v březnu 2008.
Je zcela přirozené, že se veřejnost o tuto volbu zajímá, protože prezident
Klaus se po celé své funkční období těší nebývalé podpory občanů země. Myslím, že vůbec není od věci si nejprve připomenout, jak to všechno téměř před
pěti lety bylo. Václav Klaus na podzimním kongresu ODS ve Františkových
lázních rezignoval na funkci předsedy ODS. Jeho odchod byl vynucen tlakem
na převzetí osobní odpovědnosti za výsledky parlamentních voleb (červen
2002). Volby tehdy vyhrála ČSSD pod vedením Vladimíra Špidly s neuvěřitelně jednoduchou (a jak se brzy ukázalo nepravdivou) větou: „zdroje jsou“.
Předsedou ODS se stal Mirek Topolánek a Václav Klaus se ve zdánlivě beznadějné pozici začal ucházet o funkci prezidenta České republiky.
Jeho šance se ovšem úměrně zvyšovaly s tím, jak ostatní strany nebyly schopny
nabídnout silného kandidáta s neochvějnou podporou. Pokud se někdo takový objevil (Sokol, Bureš, Zeman, Pithart, Kříženecký), byl okamžitě částí svých
vlastních volitelů zpochybňován. Nesourodost shody na Klausově protikandidátovi a současně Klausova schopnost v jednotlivých kolech prezidentské volby
nabídnout neotřelé a svěží nápady způsobily obrovské překvapení: ze zdánlivě
údajně slabého kandidáta s podporou „pouze“ ODS se stal prezident, který
uměl ke své volbě obratně využít svých politických schopností a znalosti politické scény. Více na: http://www.istrejcek.cz/texty/2008/1/080124_volba.html

Ivo Strejček
poslanec ODS v Evropském parlamentu

vzniklo za podpory EPP-ED

Pravidelné odpovědi voličům:
Kouření v restauracích

Stávka učitelů

(15.2.2008)

(13.12.2007)

Myslím si, že plošný zákaz kouření v restauracích je nesmysl. Navrhovatelé zákona
obcházejí skutečnost, že tu jsou také majitelé provozoven, kteří jediní nesou podnikatelské riziko (na rozdíl od zákonodárců). Jich se nikdo neptá, pouze jim chce
zákonem zkomplikovat podnikání. Nechme to tedy raději na svobodné úvaze podnikatelů. Ať to vymyslí tak, že v jejich restauracích budou jak kuřáci tak nekuřáci, aniž
bychom se navzájem obtěžovali a oni tak nepřišli o svůj zisk.

Vážím si těch, kteří se nenechali ponížit a ke stávce se nepřipojili. Očekával bych, že
učitelé vystoupí k vážnějším problémům ve školství. Nevím, proč klesají na úroveň
Duškových odborářů. Pokud chtějí víc peněz na své platy, pak stávkováním se nevydělávají. A víc peněz na pomůcky a vybavení škol? Podívejte se na štědrý rozpočet 2008
města Žďáru pro školství ale s vědomím, že více plazmových televizí rozhodně neznamená lepší vzdělání dětem. Žákům a studentům ovšem radost udělali, to ano!

Bojkot poplatků ve zdravotnictví?

Má bodový systém smysl?

(30.12.2007)

(23.11.2007)

Ne. V ČR ročně vrátí pacienti lékárnám nevyužité léky za 8 mld. Kč (nepočítá se
v to cena léků, které nám zbytečně leží v domácích lékárničkách). Podle zdravotních
pojišťoven je zdravotní péče zbytečně nadužívána v hodnotě asi 10 mld. Kč. Poplatky
ve zdravotnictví zabrání zbytečnému plýtvání a těm, kteří skutečně péči potřebují,
pomohou dobrat se kvalitního komfortu. Banální aspirin si kdokoliv můžeme koupit,
drahé léky tím budou dostupnější.

Ne. Body neznamenají vyšší počet dopravních kontrol, vysokou náročnost při získávání řidičského průkazu, zlepšování stavu povrchů vozovek. Odebrání bodů se obávají pouze ti slušní, kteří slušnými vždy byli. Na silnicích chybí osobní odpovědnost
a základní slušnost. Body neléčí lidskou bezohlednost a tupost. Pokaždé, když sedneš do auta, jsi jednou nohou v hrobě a druhou v kriminále, říkal mi můj učitel
v autoškole – toto vědomí jsou jediné „body“.

Olympiáda v ČR

Přidávat řepkový olej do nafty?

(30.12.2007)

(16.11.2007)

Záleží na tom, co opravdu chceme. Pokud si budeme většinově přát olympiádu
v Čechách, pak nemůžeme debatovat o tom, kolik to bude stát. Vzhledem
k tomu, že současná vláda se snaží vyrovnat s gigantickým státním dluhem, že
se pokouší formulovat příjmovou a výdajovou politiku na desetiletí dopředu,
vzhledem k tomu, že nevíme, jak vyřešit penzijní reformu a tedy osud „stárnoucí
společnosti“, raději bych poslouchal hlas rozumu ne srdce.

Ne, v žádném případě. Pokud chceme být nezávislí na ropě z politicky nestabilních částí světa, musíme jít cestou vývoje jiného typu pohonu. Používání technických
plodin či dokonce obilí jako přísad do paliva žene nahoru ceny krmiv a tudíž potravin.
Za to, jak prudce rostou ceny masa, mléka a pečiva si můžeme my sami – nechali
jsme si namluvit od jisté části politiků, že zemědělské produkty nejsou na jídlo ale
na pohonné hmoty.

Činnost v Evropském parlamentu
Usnesení Rady a Komise k Lisabonské strategii
Evropský parlament, Štrasburk 20.2.2008
Hlasoval jsem proti z několika důvodů.
Zaprvé, text celkově formuluje roli Evropské unie jako globální ekonomické
a sociální mocnosti. Zadruhé, opírá se o tzv. vůdčí roli Evropské unie ve světě
a slepě věří, že okolní dynamický svět se bude rozvíjet podle toho, jak si
Evropská unie sama přeje. Zatřetí, prohlášení věří, že Evropská unie převezme
vůdčí roli ve vytváření jakýchsi celosvětových norem a standardů. Začtvrté,
Lisabonská strategie podmiňuje ekonomickou spolupráci s okolním světem
tzv. vynutitelností hlavních pracovních norem. Zapáté, Lisabonská strategie
explicitně vychází z takzvané Lisabonské smlouvy, ačkoliv ta ještě neprošla
ratiﬁkačním procesem ve většině členských států. Prohlášení vyzývá k zavedení
institutu minimální mzdy v těch členských státech, ve kterých ještě minimální
mzda nebyla zavedena.

Usnesení o integrovaných hlavních směrech
pro růst a zaměstnanost
Evropský parlament, Štrasburk 20.2.2008
Hlasoval jsem proti navrženému usnesení z následujících důvodů.
Zpráva mluví o jakémsi spravedlivějším rozdělování zisků, zpráva zavádí pojem
tzv. úplné zaměstnanosti prostřednictvím alokací veřejných investic.
Zpráva se snaží nahrazovat tzv. selhání trhu prostřednictvím daní, zavádí
ekologické daně, podporuje vědu a výzkum prostřednictvím odpočitatelných
položek, což povede k další netransparentnosti daňového systému, volá po
nové evropské legislativě.

v diskusi se stínovým ministrem zahr. věcí Velké Británie Williamem Haguem,
Praha, září 2007
se studenty žďárského gymnázia, které jsem pozval na návštěvu EP ve Štrasburku

Ivo Strejček
poslanec Evropského parlamentu
istrejcek@europarl.eu.int
www.istrejcek.cz

s místopředsedou vlády ČR Alexandrem Vondrou na konferenci o zvýšení evropské
konkurenceschopnosti, Praha, září 2007

www.istrejcek.cz

Kancelář JIHLAVA
Kancelář poslance EP Dr. Ivo Strejčka
Brněnská 28
CZ-58601 Jihlava
Tel. +420 567 155 094
Fax: +420 567 155 095
e-mail: ep.ji@tiscali.cz

Vedoucí kanceláře:
Stanislav Cejpek
e-mail: stanislav.cejpek@tiscali.cz
mobil: +420 736 488 018
Úřední hodiny:
Po, St, Čt 9:00 – 16:00
po telefonické dohodě i mimo úřední dobu

Poslanecké dny

poslanecký den v Lounech, návštěva ﬁrmy LOSTR, říjen 2007

zorganizoval jsem promítání ﬁlmu „Velký podvod s globálním oteplováním“,
Jihlava, prosinec 2007

beseda se studenty v Kladně, únor 2008

návštěva Zlína, setkání s hejtmanem Zlínského kraje, listopad 2007

poslanecký den ve Slaném, návštěva ﬁrmy F.X. Meiller s.r.o., únor 2008

návštěva Zlína, setkání s hejtmanem Zlínského kraje, listopad 2007

www.istrejcek.cz

beseda se studenty ve Zlíně, prosinec 2007

Graf a analýza NEWSLETTERU
Ekonomické důsledku větru
na naši kapsu
Módou posledních let se stala mylná víra, že „vítr fouká zadarmo“ a také
že „Slunce zadarmo svítí“. Na základě těchto úvah se po celém území České
republiky začínají objevovat větrné a solární elektrárny. Jejich výstavba není
chybným podnikatelským rozhodnutím, ale zcela mylným rozhodnutím
politickým.
Část světových i domácích politiků mluví o tzv. globálním oteplování. Na
základě poznatků části vědecké veřejnosti tvrdí, že původcem klimatických
změn je člověk se svou produkcí oxidu uhličitého. Z toho se ukvapeně usuzuje,
že je třeba cíleně podporovat pouze ty zdroje energie, které produkují
minimální množství CO2.
Státní podpora větrným a slunečním elektrárnám je zakotvena v zákoně
180/2005 Sb. Energetický regulační úřad stanovuje pevné ceny, ze
které je elektřina z různých zdrojů vykupována. Výkupní cena je
garantována na 15 let dopředu tak, aby byly zajištěny návratnost
investice a přiměřený zisk.
Z porovnání uvedených dat plyne, že sice „vítr fouká zadarmo“ a „Slunce také
zadarmo svítí“, ale přeměnit tyto zdroje na efektivní elektrickou energii
je nesmírně drahé (viz. tab. 2).

tabulka 2

Za tento stav mohou chybná rozhodnutí politiků, kteří ze sporné teorie o tzv. klimatické změně způsobené lidskou činností udělali drahé
náboženství, o kterém se nediskutuje.
Mnozí voliči u volebních uren rozhodují „přes svou kapsu“ a snad si uvědomí,
jaká politická barva jim vykrádá kapsy.

graf 1 - Výkupní ceny energií
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tabulka 3 - výkupní ceny „větrné“ a „sluneční“ energie
Výkupní ceny
elektřiny dodané
do sítě v Kč/MWh

(zdroj: Evropská komise)
Pokud vše převedeme do grafu, přehledně vidíme, kolikrát převyšují výkupní
ceny různých druhů energií výkupní cenu energie získávané z „klasických“
zdrojů (uhelných, jaderných). V grafu č. 1 jsou tyto ceny „klasických“ zdrojů
označeny jako tlustá čára. Vše, co je „nad“ touto cenovou hranicí jsou
výkupní ceny tzv. alternativních zdrojů (biomasa, vítr, slunce).
I proto je výsledná cena elektrické energie pro zákazníka tak vysoká.
Přemrštěná a nerozumná podpora tzv. obnovitelných zdrojů energie
se promítá do koncových cen, které zaplatí každý z nás.
Za tento fakt nemohou podnikatelé, kteří správně (a logicky) investují tam,
kde jim kyne vysoký a dlouhodobě zaručený zisk.

Větrná elektrárna uvedená do provozu
po 1.1.2007 včetně
Větrná elektrárna uvedená do provozu
od 1.1.2006 do 31.12.2006 včetně
Sluneční elektrárna pro zdroj uvedený
do provozu po 1.1.2006 včetně
Sluneční elektrárna pro zdroj
uvedený do provozu před 1.1.2006

Zelené bonusy
v Kč/MWh

2460

1950

2510

2000

13460

12750

6410

5700

(zdroj: Energetický regulační úřad)

Užitečné internetové odkazy
Portál personálních zdrojů instituce EU

Iformační portál Evropské unie

www.epso.eu

www.europa.eu

Fondy Evropské unie:
Ministerstvo pro místní rozvoj h ttp : //www. mm r.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
NUTS II – Jihovýchod http://www.jihovychod.cz

Kontakt
Ivo Strejček
poslanec Evropského parlamentu
istrejcek@europarl.eu.int
www.istrejcek.cz

Kancelář JIHLAVA
Kancelář poslance EP Dr. Ivo Strejčka
Brněnská 28, CZ-58601 Jihlava
Tel. +420 567 155 094, Fax: +420 567 155 095
e-mail: ep.ji@tiscali.cz

www.istrejcek.cz

Vedoucí kanceláře:
Stanislav Cejpek
e-mail: stanislav.cejpek@tiscali.cz, mobil: +420 736 488 018
Úřední hodiny:
Po, St, Čt 9:00 – 16:00

vzniklo za podpory EPP-ED

