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V únoru 2009 jsme s přáteli a kolegy, prakticky na „zelené louce“, založili Stranu svobodných občanů.
Z jednoduchého důvodu – neměli jsme koho volit. „Pravicové“ strany podporovaly „Lisabonskou
smlouvu“ a předávání dalších pravomocí do Bruselu, rok za rokem navyšovaly státní dluh, zvyšovaly
daně... Neměli jsme koho volit. Rozhodli jsme se tedy založit stranu hájící zájmy všech lidí, pro které
není svoboda jen prázdné slovo, Stranu svobodných občanů.
V prvních volbách do Evropského parlamentu jsme s velmi skromnou a neucelenou volební kampaní
získali přibližně 1 procento hlasů. V obecních volbách už Svobodní sbírali první úspěchy,
v zastupitelstvech jich zasedlo několik desítek. V celostátních volbách se nám podařilo překročit 5%
hranici nutnou pro vstup do parlamentu poprvé v květnu 2014, a to ve volbách do Evropského
parlamentu. I v EP se snažíme prosazovat priority Svobodných, tedy větší svobodu a vyšší životní
úroveň všech lidí u nás doma, v České republice. Evropský parlament je jedním z nástrojů, jak našeho
cíle dosáhnout. Při hlasování v Evropském parlamentu se řídím jednoduchým kritériem: hlasuji PRO
návrhy zvyšující svobodu lidí a pro návrhy, které rozšiřují pravomoce národního parlamentu. Hlasuji
PROTI návrhům, které svobodu člověka omezují a národnímu parlamentu další pravomoce ubírají.
Evropský parlament pro mne nikdy nebyl konečnou metou. Můj cíl je dlouhodobý – chci zastupovat
zájmy liberálně-konzervativních voličů v Parlamentu České republiky. Ten životy našich občanů
ovlivňuje daleko víc než Evropský parlament. Zatím, do doby než budou Svobodní úspěšní i ve
volbách do Sněmovny, budu v Evropském parlamentu hájit zájmy českých voličů, a to se vší
zodpovědností a jak nejlépe to dokážu.
Petr Mach
poslanec Evropského parlamentu
předseda Strany svobodných občanů
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Do Evropského parlamentu kandidovala Strana svobodných občanů se dvěma zásadními body:
1. bránit „euronesmyslům“
2. prosadit změnu Smlouvy o fungování EU tak, aby členství v eurozóně bylo pro členské státy
dobrovolné.
Volby do EP se na území České republiky konaly ve dnech 23.–24. května. Na výsledky jsme si ale
museli počkat do neděle 25. května 22.00 hod. – až se uzavřou všechny volební místnosti v zemích
EU.
Svobodní nakonec získali 5,24 %, a tím i své první parlamentní zastoupení – stal jsem se
europoslancem. A začala doslova mediální smršť – tolik rozhovorů, co jsem poskytl za těch pár dní
po oznámení výsledků, jsem neabsolvoval snad dohromady za celých pět let existence Svobodných!

Poprvé jsem letěl jednat do Bruselu v europoslanecké roli. Mojí prioritou je zapojení se do frakce EFD
= Evropa svobody a demokracie.
Setkal jsem se s Nigelem Faragem (předseda UKIP = Strana nezávislosti Spojeného království),
Marine Le Pen (předsedkyně Národní fronty) a Geertem Wildersem (předseda PVV = Strana pro
svobodu). Při rozhovoru s Nigelem Faragem jsem potvrdil, že Svobodní se připojí k frakci EFD – tak,
jak jsme to říkali už před volbami do EP.
Poté jsem se setkal i s Marine Le Pen a Geertem Wildersem. Hlavním cílem bylo vyjednat podporu
jejich stran pro změnu smlouvy o EU, která by jednotlivým zemím umožnila dobrovolný vstup do
eurozóny. Setkání proběhla v přátelském duchu. Oba se na můj návrh tvářili velice pozitivně.

V 15 hodin se v EP v Bruselu setkává celá frakce. Je nás 48 ze 7 různých států.
Povedlo se nám dát dohromady potřebných sedm národností k tomu, aby naše frakce „Evropa
svobody a demokracie“ mohla být ustavena. Do názvu přibylo jedno „D“ – Název „Evropa svobody a
přímé demokracie“ (EFDD) odráží záměr našich stran přidat prvky přímé demokracie do politického
rozhodování. Věřím, že se přidají další podobně smýšlející. Budu za Svobodné po boku Britů z UKIP,
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litevské Právo a spravedlnost, lotyšské Unie rolníků, Švédských demokratů, italského Hnutí pěti
hvězd, a nezávislé Francouzky.

Dostal jsem pozvání od předsedy EP pana Schulze na 30. června – na jakousi slavnostní ceremonii u
příležitosti nově zvolených poslanců. Této „šaškárny“ s vyvěšováním eurovlajky s vojenskými
poctami se ale rozhodně nezúčastním. Do EP pojedu až na pracovní jednání, které začne 1. července.
EU není stát a podle smlouvy ani žádnou oficiální vlajku nemá.

Vyzvedl jsem si hlasovací kartu, našel svoji kancelář, dal rozhovor České televizi a sešel se se svým
novým asistentem Mirkem Jahodou. Zítra mi začíná mandát.

Vedení Evropské unie nedbá na to, že voliči něco odmítli v referendu jako kvazistátní symboly. S tím
nesouhlasíme a chtěli jsme to dát najevo – proto jsme se otočili zády k orchestru, který před
poslanci zahrál Beethovenovu Ódu na radost – neoficiální „hymnu“ EU. A novináři měli hned o čem
psát…
(http://zpravy.idnes.cz/euroskeptici-v-bruselu-nastavili-zada-evropske-hymne-pf6/zahranicni.aspx?c=A140701_180617_zahranicni_zt)
Žádný poslanecký slib věrnosti EU se samozřejmě nekonal – někteří lidé si mysleli, na základě
předchozích tvrzení České televize aj. médií, že budu muset slibovat věrnost EU. Nic takového totiž
neexistuje, takže jsem žádné dilema řešit nemusel. Žádnou věrnost jsem Evropské unii nepřísahal.
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Oznámil jsem, že mám v úmyslu zařadit se do ústavního výboru a zvažoval jsem účast v
rozpočtovém. Hned jsem čelil atakům, že před volbami jsem říkal, že na jednání výborů chodit
nebudu…
Mým cílem je v Evropském parlamentu navrhnout změnu smlouvy o fungování EU tak, aby členství
zemí v eurozóně bylo dobrovolné. Budu potřebovat o této myšlence přesvědčit i členy výboru, který
se tím návrhem jednou bude zabývat. Nestěhuju se do Bruselu, nebudu trávit zbytečný čas na
jednáních výborů, nepotřebuju si tak „vysedět“ další peníze. Jen potřebuju být členem výboru kvůli
změně smlouvy.
Nakonec jsem se rozhodl, že nebudu v rozpočtovém výboru, zjistil jsem, že ho ke svým vyjednáváním
nebudu potřebovat.

Dotazy na mou účast v ústavním výboru značně sílily (z řad médií i veřejnosti), a tak jsem zveřejnil
osobní stanovisko.
Platí nadále, že se nechci stát „bruseločlověkem“. Chci zůstat dál bydlet ve své zemi a hájit skutečné
zájmy svých voličů, kteří v ČR žijí.
Hodlám poctivě jezdit na jednání Evropského parlamentu do Štrasburku, kde se hlasuje o všech
návrzích. Tak hodláme bránit všem návrhům, které by byly škodlivé pro naše voliče.
Na druhé straně, kvůli mému projektu na dobrovolné euro nestačí jen hlasovat na plénu proti
něčemu. Za tím účelem potřebuji být členem frakce a ukázalo se, že je praktické být i členem
ústavního výboru. Právě jeho členové budou takový návrh posuzovat. Proto jsem se přihlásil do
tohoto výboru, abych měl možnost jeho členy přesvědčit o našem plánu na změnu smlouvy, aby euro
bylo dobrovolné.
Mrzí mě, když někdo tvrdí, že se do výboru zapisuji kvůli penězům. Říkal jsem před volbami, a trvám
na tom i nadále, že pro mnoho poslanců je jejich účast ve výborech jen formální, zapisují se na
prezenční listiny, jen aby brali denní diety. Ti, kdo se do Bruselu odstěhují, mají pak tendenci chodit
na výbory jen pro ty diety. EU tak řadové poslance v podstatě uplácí a oni mají tendenci přijímat
argumenty Evropské komise, místo aby jim čelili.
Nebudu v Bruselu trvale bydlet a rozhodně nebudu chodit na zbytečná jednání. Mé konání
v Evropském parlamentu je vedeno snahou prospět naší věci – abychom žili ve svobodnější České
republice, aby nám Brusel nediktoval, jak máme žít.
Kompletní stanovisko najdete v příloze na str. 49.

Evropský parlament řešil jen sám sebe – zvolil své předsednictvo a rozdělil poslance do výborů, na
druhém červencovém zasedání ve Štrasburku už bylo na programu několik dalších návrhů.
Jak už bylo jasné z politické dohody mezi socialisty a eurolidovci, ve volbě šéfa Evropské komise
hladce prošel lidovec Jean-Claude Juncker. Naše frakce Evropa svobody a přímé demokracie
hlasovala velkou většinou proti. Potvrdila se tak vláda velké koalice socialistů (ti mají pro změnu
předsedu parlamentu Martina Schulze) a eurolidovců. Nezbyde mi pak než hlasovat proti všem
hloupostem, které Komise předloží.
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Na facebooku odtajňuji své tajné hlasování o novém předsedovi Evropské komise. Mezi jedním
kandidátem jsem si nevybral žádného. Juncker nakonec získal 422 z 729 hlasů europoslanců.

Viz foto kandidátní listiny:
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Měl jsem 90 sekund, abych se vyjádřil k chystané
Transatlantické smlouvě o obchodu a investicích.
Čas projevů jednotlivých 751 poslanců se pečlivě dělí, takže
pro toto zasedání na mě vyšla minuta a půl. Využil jsem ji k
debatě nad smlouvou o investicích a obchodu se Spojenými
státy (TTIP).
Mluvil jsem ve prospěch volného obchodu s USA, ale proti
složité smlouvě, která by znamenala balík nových regulací.
Smlouvu Evropská komise stále sjednává v utajeném
režimu a ještě ji nikomu neukázala. Předpokládám, že na
podzim poskytne znění smlouvy Evropská komise členům
výboru pro zahraniční obchod – od nich se mi ji pak povede
získat.
Záznam mého prvního vystoupení si prohlédněte zde:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XPtFecug_OQ

Evropský parlament hlasoval o jmenování čtyř prozatímních členů Evropské komise. Poslanec Bernd
Lucke za AfD žádal předsedu parlamentu Martina Schulze před hlasováním o informaci, zda i tito
prozatímní komisaři budou mít za tři měsíce svého mandátu nárok na obvyklé odstupné a kolik to
bude daňové poplatníky stát. Předseda parlamentu nejdřív řekl, že neví a poté odmítl tuto informaci
poskytnout.
Na podzim bude jmenována celá nová Komise, a tak by mohla vydržet přes léto bez čtyř komisařů.
Tito prozatímní členové komise mají po skončení svého mandátu, tedy i po službě v délce pouhých tří
měsíců, nárok na odstupné ve výši 40 % základního platu po dobu 36 měsíců! Plat evropského
komisaře s příspěvky činí přes 20 000 EUR (540 000 CZK). Odstupující komisař si přijde na částku
převyšující 288 000 EUR (7 777 600 CZK). Po dovršení důchodového věku navíc pobírají komisaři
doživotní rentu.
Jen na odstupném tak za službu čtyř eurokomisařů zaplatí daňový poplatník okolo 1 152 000 EUR
(31 104 000 CZK).
Hlasoval jsem proti dalšímu plýtvání penězi daňových poplatníků, ale bohužel nás byla menšina.

Vydali jsme společné prohlášení se slovenským kolegou Richardem Sulíkem (SaS) „PLÝTVÁNÍ
PENĚZI V EU V PRAXI: Unijním komisařem na tři měsíce za milionové odstupné“, v němž jsme
odsoudili jednání předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze, který odmítl poskytnout
parlamentu informaci o finančních důsledcích volby čtyř prozatímních evropských komisařů. Jejich
jmenování bude daňové poplatníky stát desítky milionů korun!
Celý text společného prohlášení najdete zde:
https://web.svobodni.cz/clanky/unijnim-komisarem-na-tri-mesice-za-milionove-odstupne
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Doma v ČR

Ministerstvo financí připravuje rozsáhlý útok na vlastnické právo. Objevují se informace o dani
z životního stylu, chystají se selektivně zaměřené daně na skupinu (třídu) občanů, kteří připadají
vládní koalici podezřelí. Připravovaná opatření zjevně směřují k vyvlastnění, avšak jinou právní
formou.
To co se chystá, je popření principu presumpce neviny. O návrhu ministerstva financí ještě bude
jednat vláda.
Celý text najdete zde:
https://web.svobodni.cz/clanky/ministerstvo-financi-chysta-utok-na-vlastnicke-pravo

Doma v ČR
Byly parlamentní prázdniny, využil jsem je i ke kampani před komunálními volbami.

Vláda na post nové členky Evropské komise nominovala ministryni Věru Jourovou. Abych se mohl
zodpovědně rozhodnout o její podpoře, položil jsem jí písemně tyto čtyři otázky:
1. Podpořila byste změnu smluv EU tak, aby měna euro byla přijímána jen dobrovolně, na základě
žádosti jednotlivých států?
2. Souhlasíte s tím, aby firmy v EU musely dosazovat do orgánů společnosti minimální povinný počet
žen?
3. Podpořila
z biopaliv?

byste

zrušení

kvót

na

výrobu

elektřiny

ze

solárních

panelů

a

nafty

4. Budete se stavět proti navyšování rozpočtu EU?

Evropská komise oznámila, že V. Jourová by měla mít na starosti problematiku spravedlnosti,
spotřebitelskou politiku a otázky rovnosti pohlaví.

Upozornil jsem, že budeme debatovat o rozpočtu Evropské unie na rok 2015 ve výši asi 150 miliard
EUR a že bychom si měli uvědomit, že je to 150 miliard EUR sebraných z kapes občanů, že to nejsou
peníze spadlé z nebe. „Mnoho z vás si možná myslí, že peníze takto přerozdělované přes Brusel
pomáhají k lepšímu životu v Evropě. Já si myslím, že to je velká domýšlivost, a myslím si pravý opak.
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Já se domnívám, že takto přerozdělované peníze škodí ekonomice, že zvyšují korupci a že zvyšují
státní dluh,“ řekl jsem mj. poslancům.
Celý proslov najdete na str. 105.

Menšina 127 poslanců Evropského parlamentu hlasovala proti Dohodě o přidružení mezi EU a
Ukrajinou. Také jsem hlasoval proti smlouvě, protože jsem hluboce přesvědčen, že tato smlouva
Ukrajině uškodí a prohloubí příkopy, které v ukrajinské společnosti jsou.
Jsem zastáncem volného obchodu a dobrovolné spolupráce a myslím si, že by bylo dobré, kdyby
Evropská unie a Ukrajina mezi sebou měly volný obchod. Pomohlo by to jak lidem v EU, tak
Ukrajincům. Smlouva sice odstraňuje cla mezi Evropskou unií a Ukrajinou, ale současně nutí Ukrajinu
přijmout veškeré regulace EU. To jednak Ukrajině ekonomicky uškodí a jednak prohloubí rozpor mezi
západem a východem Ukrajiny.
Svůj postoj jsem vyjádřil na plénu Evropského parlamentu – viz záznam z vystoupení:
https://www.youtube.com/watch?v=SnwoS-IEKLw&feature=youtu.be
A na svém blogu – viz zde:
http://machpetrmach.blog.idnes.cz/c/427012/Asociacni-smlouva-s-EU-prohloubi-konflikt-naUkrajine.html

Rada navrhuje omezit dotace v programu pro podporu výzkumu Horizont 2020 a já tento návrh na
snížení podporuji, ale asi z jiných důvodů než Rada. Vysvětlil jsem také proč:
„Podle mého soudu ten program odporuje jednomu z hlavních principů, které jsou zakotveny ve
Smlouvách a sice principu, kterému říkáme subsidiarita. Podle mě tady jasně platí, že investici do
výzkumu nejlépe udělá ten, koho se ten výzkum týká, tedy konkrétní firma a nemá o tom vůbec
rozhodovat Evropská komise.
Kdo asi vynalezl mikrofon, zářivku, mobil, Wi-Fi? Myslíte, že tyhle věci vznikly z dotací, které
přerozdělil nějaký úředník? Ne, byly to vždy firmy, které očekávaly výnos ze svých investic, které do
výzkumu investovaly. Takže bych to asi uzavřel větou, kterou řekl sir Humphrey z jistého seriálu, a
sice, že Dotace jsou na to, co lidé nechtějí, protože to, co chtějí, to si koupí. Takže bych doporučil Radě jít
ještě dál a zrušit celý program Horizont 2020.“
Celý proslov najdete na str. 106.

Česká kandidátka na členku EK V. Jourová mi zaslala odpovědi na mé otázky (viz 8. 9.).
K dotazu ohledně dobrovolného eura odpověděla: „Domnívám se, že se nejedná o tak urgentní
záležitost, kvůli níž by se měla otevírat a měnit primární legislativa EU. V Lisabonské smlouvě není
stanoveno žádné datum, a proto není třeba změnu iniciovat.“
Ve svých dalších odpovědích podpořila kvóty na zastoupení žen ve veřejných funkcích a firmách s
veřejnou majetkovou účastí, zvyšování objemu výroby biopaliv a neodmítla ani další zvyšování
rozpočtu EU.
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Když k tomu připočtu, že komisař EU při svém uvedení do funkce mj. „slibuje a zavazuje se jednat
v obecném zájmu unie“ (tedy nikoliv své vlastní země)…
Celý její dopis s odpověďmi najde v příloze na str. 98.

Vystoupil jsem na konferenci UKIP. Byla tam úžasná atmosféra – skoro 2,5 tisíce lidí, kteří tleskali
svobodným myšlenkám!

Europoslanci ve výborech zpovídali českou kandidátku na členku EK. Ptali se jí nejen na věci kolem
jejího plánového resortu, ale také na stranického šéfa Babiše.
(viz např. zde:
http://zpravy.idnes.cz/slyseni-very-jourove-v-evropskem-parlamentu-fac/zahranicni.aspx?c=A141001_105746_zahranicni_jw)
Nakonec jsem se rozhodl, a to především na základě jejích odpovědí, které mi zaslala písemně (viz
17. 9.), že ji svým hlasem nepodpořím.
Její odpovědi mi totiž jednoznačně ukázaly, že paní Jourová nedává naději na to, aby se politika EU
změnila k lepšímu, že chce dál pokračovat v trendu podpory biopaliv, která podle nás škodí životnímu
prostředí a tahají lidem peníze k kapes. Paní Jourová podporuje naši povinnost zavést euro, které by
podle našeho hlubokého přesvědčení České republice uškodilo. Paní Jourová podporuje zavádění
kvót na zastoupení žen, které odporují principu rovnosti občana před zákonem. Paní Jourové nevadí
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zvyšování rozpočtu EU, zatímco podle našeho přesvědčení mají peníze zůstávat v kapsách lidí a
přerozdělování přes Brusel se má omezovat.
Co je to EK a jak probíhá její volba si přečtěte zde:
www.elections2014.eu/cs/new-commission/towards-a-new-commission

Andrej Babiš, zřejmě rozezlený zájmem zahraničních europoslanců o svou osobu a podnikání, na
svůj twitter napsal poněkud nemístnou poznámku na mou adresu:
ČR má eurokomisařku navzdory lidem jako Zahradil, Polčák a Klausův žák Mach, který asi vykládal o
Agrofertu paní Ferraře v Neapoli na pizze.
Já jsem se tvrdě ohradil na svém facebooku (mimochodem, v životě jsem nebyl v Neapoli, natož
s nějakou europoslankyní v pizzerii). Paní poslankyně Laura Ferrrara mu promptně také sama
odepsala:
I invite mr. @AndrejBabis for a pizza
if he knows not only where & with
whom I go for pizza but also which
are my favourite pizza toppings.
(Zvu p. Babiše na pizzu, ovšem jen
pokud ví nejen to, kde a s kým na ni
chodím, ale také jaké přísady mám
na ní nejradši).

Doma v ČR

Svobodní získali v obecních zastupitelstvech 68 mandátů, což je oproti
předchozím komunálním volbám nárůst o 39 křesel.
Nepodařilo se ale přesvědčit 5 % voličů ve velkých městech včetně
Prahy, kde Svobodní získali do zastupitelstva hl. města jen 3,57
procenta.
„Budeme pokračovat v budování strany, založené na principech, strany
požadující omezení politické moci. Naším cílem je nyní uspět v příštích
volbách do Poslanecké sněmovny,“ řekl jsem v reakci na výsledky voleb
médiím.
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Kolem poledne jsme přišli o poslanecký klub (frakci) v Evropském parlamentu. Co se stalo? Lotyšská
poslankyně, jediná zástupkyně za svoji rolnickou stranu v euroskeptické frakci EFDD, totiž podlehla
nátlaku vládnoucích socialistů a lidovců a výměnou za předsednictví v jedné delegaci Evropského
parlamentu z našeho klubu vystoupila.
Frakce musí mít aspoň 25 poslanců a ti musejí být alespoň ze sedmi evropských zemí. Odchod jedné
lotyšské poslankyně z naší frakce tak znamenal i konec celé frakce, když se počet národností ve
frakci snížil na šest.
Sekretářovi naší frakce jako důvod uvedla, že pánové Schulz (předseda parlamentu za socialisty) a
Weber (předseda eurolidoveckého klubu) na ni tlačili, aby odešla z našeho poslaneckého klubu, jinak
že ji nenechají zvolit předsedkyní parlamentní delegace pro střední Asii. Vybrali si ji zjevně jako slabý
článek naší frakce – poznali, že o ten post velmi stojí a ucítili příležitost, jak náš klub rozložit.
Radostí z rozbití naší frakce se netajil europoslanec Pavel Svoboda z KDU-ČSL. Rozpad
euroskeptické frakce podle něj bude znamenat „že ta skupina nebude mít přednostní právo
vyjadřovat se k návrhům v Evropském parlamentu, nebude mít nárok na sekretariát a poradce, a
především – nebude otravovat ty, kteří chtějí konstruktivně budovat sjednocující se Evropu.“
Poslechněte si záznam jeho slov zde:
(https://www.youtube.com/watch?v=uz24JrVf_sQ&feature=youtu.be)
Mně jeho slova připomínají slovník komunistů, kteří vždy odsuzovali demonstrace disidentů s tím, že
berou lidem klid na práci k budování socialismu.
A začalo hledání a vyjednávání…

Mezitím doma v ČR
Lidové noviny vydaly článek „Euroskeptik Petr Mach živí z unijních peněz 14 asistentů“, který se
snažil vzbudit dojem, jak ohromně plýtvám penězi.
Článek si přečtěte zde:
http://www.lidovky.cz/euroskeptik-petr-mach-zivi-z-unijnich-penez-14-asistentu-p25-/zpravydomov.aspx?c=A141018_123414_ln_domov_mct
Požádal jsem redakci LN, aby otiskly moji reakci. Vyšla 22. října pod názvem „Dvojí metr budovatelů
sjednocené Evropy“ a napsal jsem v ní mj.:
Pohled Kateřiny Šafaříkové z Lidových novin nebo pohled Pavla Svobody z KDU-ČSL na euroskeptiky
je zjednodušeně takový: Euroskeptici nemají právo v Evropském parlamentu na svůj klub, na
asistenty, mají mlčet.
Paní Šafaříková z LN se pohoršuje nad tím, že jsem si vybral 14 pomocníků pro vykonávání svého
mandátu v EP. Dělá skandál z toho, že jiní jich mají méně. Částku na asistenty má přitom každý
poslanec stejnou a je na každém, jestli chce více práce od každého ze čtyř lidí, nebo méně práce od
každého z více lidí. Daňový poplatník by ani neušetřil, kdybych se – jak radí moji oponenti –
asistentů vzdal. Evropský parlament by tyto peníze utratil na propagandu a další oslavování EU.
Jsem to přitom já, a ne budovatelé spojené Evropy, kdo v Evropském parlamentu navrhuje snižování
rozpočtu EU!
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Majitel Lidových novin je náš politický oponent. Vadilo mu, že jsem nepodpořil jeho kandidátku do
Evropské komise a že kritizuju zákony a směrnice o biopalivech a evropské dotace, díky kterým
získává miliardy korun. Beru to od jeho novin jako revanš za naše kritické postoje. Nenecháme se ale
zviklat!
Redakce LN můj původní text zkrátila – v plném znění ho najdete na str. 55 a zde:
https://web.svobodni.cz/clanky/dvoji-metr-kateriny-safarikove-pavla-svobody-a-dalsich
Zajímavou „dohru“ měl celý tento „příběh“ po půl roce. Autorka článku, redaktorka K. Šafaříková, na
svém facebooku 30. dubna 2015 oznámila, že z LN odchází. Jako důvod uvedla přímé napojení
redaktorů LN na majitele Babiše:
Zhruba před dvěma týdny jsem zjistila, že můj kolega Jan Macháček je nejen komentátor LN, ale také
zahraničněpolitický konzultant Andreje Babiše. Šéfredaktor se postavil za Jana Macháčka, s tím, že mu
plně důvěřuje a co píše nebo nepíše pro Andreje Babiše, je mu jedno.

Spojení rolí, které mají zůstat nespojené a nespojitelné – spolutvůrce politiky a nezávislého komentátora
této politiky – považuju za zcela nepřekročitelný princip novinářské práce. Tady byl překročen a jeho
překročení akceptováno. Proto jsem dala výpověď. (zkráceno)
Už tehdy v říjnu nás samozřejmě napadlo, že dehonestující článek o mých asistentech nevznikl jen
tak. Ve světle této výpovědi to začíná být nad slunce jasnější…

Poslanecká frakce EFDD byla odpoledne obnovena. Skupinu doplnil polský poslanec Robert
Jarosław Iwaszkiewicz. Jeho podpis byl odeslán administrativě parlamentu dvě hodiny předtím, než
měl rozpuštění frakce oficiálně oznámit předseda Evropského parlamentu Martin Schulz na začátku
plenárního zasedání. EFDD má nyní 48 poslanců ze sedmi různých zemí.
„Euroskeptici jsou zpátky v plné síle, ve skutečnosti jsme nikdy nebyli pryč,“ prohlásil Nigel Farage a
dodal: „Role předsedy EP Martina Schulze v tom, jak se nás snažil minulý týden umlčet, je
opovrženíhodná. Byla to manipulativní zákulisní politika toho nejhoršího druhu. Teď přimějeme
fanatiky evropské centralizace, aby litovali své arogance.“
Polský poslanec Robert Jarosław Iwaszkiewicz své rozhodnutí přidat se k frakci EFDD vysvětlil takto:
„Coby člen delegace Kongresu nové pravice jsem chtěl pomoci nezbytné a unikátní euroskeptické
politické skupině v Evropském parlamentu. Přidal jsem se ke skupině EFDD kvůli dvěma důležitým
hodnotám – opozici vůči evropské byrokracii a podpoře volného trhu.“
„Bez existence frakce by nebylo možné podat už připravené návrhy k rozpočtu na nejbližším plénu.
Moji asistenti odvedli skvělou práci, především Miroslav Jahoda, který díky své perfektní znalosti
19

polštiny a angličtiny zprostředkoval příchod polského kolegy do naší skupiny. Díky tomu, že se
povedlo frakci obnovit, budeme moci předložit podle plánu všechny naše návrhy na omezení
rozpočtu EU už na tomto zasedání EP ve Štrasburku,“ řekl jsem novinářům.

Evropský parlament schválil nových 27 komisařů, které povede předseda Komise
Jean-Claude Juncker. Pro novou Komisi hlasovalo 423 poslanců, 209 bylo proti a 67 se zdrželo
hlasování. Novou Komisi ještě musí formálně potvrdit hlavy států a vlád EU a její členové se na pět
let ujmou funkcí 1. listopadu.
Po zralé úvaze a prozkoumání všech kandidátů jsem se rozhodl hlasovat proti této komisi. Nejde jen
o samotný fakt, že jsem euroskeptik, ale podle skladby kandidátů i jako ekonom jasně vidím, že tato
komise rozhodně nepřinese evropským zemím kýženou prosperitu.
Předseda Jean-Claude Juncker se na příštích pět let stane nejvlivnějším politikem v Evropě. Je
jedním z těch, kdo se podíleli na vytvoření nefungující měny euro a předsedal zemím eurozóny v době
jejích největších potíží, pomohl vytvořit ostudný mechanismus sdílení dluhů – ESM.
Kolega Nigel Farage také už předem oznámil: „Budeme hlasovat proti této nedemokratické formě
vládnutí. Tato Komise bude poslední, která bude vládnout Velké Británii, protože na konci jejího
pětiletého období tady už nebudeme.“

Evropský parlament jednal o pozměňovacích návrzích k rozpočtu EU na rok 2015. Jinými slovy,
hlasovali jsme o tom, kolik budou občané EU skrze státní rozpočty posílat do EU a jak budou tyto
peníze přerozdělovány.
Naše poslanecká frakce EFDD představila 36 pozměňovacích návrhů, které by dohromady na
přebujelé byrokracii ušetřily skoro miliardu eur(!). Ačkoliv šlo o škrty tam, kde se očividně plýtvá, u
rozpočtového výboru, který všechny návrhy na změny rozpočtu posuzuje, jsme nepochodili.
Navrhovali jsme např. snížit:











dotace pro školení odborářů o více než deset miliónů eur;
rozpočet o sedm miliónů eur v kapitole určené mj. na propagandu o výhodnosti eura pro
členské země;
o půl miliardy dotaci na podporu politických reforem, které povedou k harmonizaci
albánského, bosenského, kosovského, černohorského, srbského, makedonského a tureckého
práva s právem EU (acquis communautaire);
rozpočtové kapitoly pro spolupráci s Grónskem;
výdaje na analýzy veřejného mínění;
neodůvodněný nárůst výdajů na tlumočníky a penze europoslanců;
o třetinu dotaci na Dům evropských dějin;
o polovinu kapitolu dotování evropských politických stran;
výdaje na samotné poslance…

Ale nepochodili jsme, velká koalice eurosocialistů a eurolidovců všechny naše návrhy zamítla.
Evropský parlament proti našim hlasům navýšil:
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o osm miliónů eur rozpočet na „udržitelný turismus“;
o 12 miliónů zvýšil dotaci pro „uplatnění genderově citlivého přístupu při pomoci malým a
středním podnikům“;






další čtyři milióny eur do osmdesátimiliónového projektu „Mléko pro školy“;
dalších 10 miliónů v téměř dvousetmiliónovém rozpočtu na posílení a rozvoj společného
evropského azylového systému a „podporu solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými
státy“;
nových 38 miliónů pro třísetmiliónovou kapitolu Podpora mírového procesu a finanční
pomoc Palestině a Agentuře OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům (UNRWA)…

Kompletní rozpočet se pak schvaloval až 17. prosince.

Tohle je opravdu otřesný případ. Norská vláda doslova krade děti.
V březnu 2011 byli rodině Michalákových norskými úřady komunitní péče o děti (= Barnevernet)
odebráni synové Denis a David, a to pro podezření, které bylo následně vyvráceno. Děti jsou však
stále odděleně umístěné do pěstounské péče a úřady je odmítají vydat jejich rodičům, ani jiným jejich
blízkým příbuzným, kteří se o ně mohou starat v České republice. Vyzvali jsme proto vládu ČR, aby
pomohla svým občanům.
Více viz zde:
https://web.svobodni.cz/clanky/svobodni-vlado-pomoz-svym-bezduvodne-zadrzovanym-obcanum-vnorsku

S kolegou Tomášem Zdechovským (KDU-ČSL) a dalšími jsme společným dopisem oslovili zástupce
norského státu.
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Chystám se ještě požádat české europoslance, aby se přidali ke sbírce pro paní Michalákovou na
norského advokáta (já jsem na účet přispěl 7. 11.).
Více si přečtěte zde:
https://web.svobodni.cz/clanky/europoslanci-pomahaji-zachranit-ceske-deti-zadrzovane-v-norsku

V EP se konala konference „Evropa 25 let od pádu železné opony“. Pořádal jsem ji společně s
Nigelem Faragem. Hlavním řečníkem byl Václav Klaus a dále vystoupili europoslanec Richard Sulík,
Philipp Bagus Bagus, autor knihy „Tragédie eura“, samozřejmě Nigel Farage a já. Konferenci
moderoval europoslanec Roger Helmer.
Záznam můžete vidět zde:
https://www.youtube.com/watch?v=wyuTH21Nwww

Apeloval jsem na to, že bychom neměli zaplevelovat smlouvu další byrokracií, ale naopak že bychom
měli EU rozpustit a všichni zůstat jenom v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.
Celý proslov si přečtěte na str. 107.

Konala pod názvem „Liberální euroskepticismus: Alternativa pro Evropu“ a kromě mě na ní vystoupili:
europoslanci David Coburn ze Skotska (UKIP/EFDD) a Peter Lundgren ze Švédska (Švédští
demokraté/EFDD), a dále hlavní analytik Next Finance Vladimír Pikora.
Přepisy proslovů a videozáznam najdete zde:
https://web.svobodni.cz/clanky/konference-liberalni-euroskepticismus-alternativa-pro-evropu

V EP se chystá hlasování o nedůvěře nové Evropské komisi. Desetina poslanců sesbírala podpisy
nutné k tomu, aby se o vyslovení nedůvěry hlasovalo. Podnětem k tomu byla aféra „Luxleaks“ – ta
spočívá v tom, že nynější předseda Evropské komise Juncker poskytoval v době, kdy byl
lucemburským premiérem, více než 300 firmám ve své zemi na základě tajných dohod daňové
výhody, takže mnohé z nich platily minimální nebo žádné daně.
S kolegou Janem Zahradilem jsme k tomu vydali toto společné prohlášení:
Vítáme iniciativu na vyslovení nedůvěry Evropské komisi pod vedením Jean-Claude Junckera.
Hlasovali jsme proti Junckerově komisi z mnoha důvodů při jejím vzniku, naši důvěru nemá a
využijeme příležitosti hlasování o vyslovení nedůvěry, abychom tento náš postoj vyjádřili znovu.
Vadí nám pokrytectví Jean-Claude Junckera, jehož Evropská komise nyní bude vyšetřovat za daňové
výhody, které Lucembursko právě v době kdy byl ministrem financí a premiérem, poskytovalo
vybraným firmám. Jsme zároveň zásadně proti tomu, aby tento Junckerův problém sloužil jako
záminka k unifikaci a harmonizací daní v EU.
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Společně prohlašujeme, že jsme za daňovou konkurenci a stojíme za tím, že členské země mají mít
právo lákat firmy na nižší zdanění.
Kritizujeme ovšem systém investičních daňových pobídek obecně jako nespravedlivý, a to i systém
poskytovaný velkým společnostem v České republice. Připomínáme, že daňové prázdniny čerpají i
firmy vlastněné českým ministrem financí Andrejem Babišem. Zatímco tisíce malých firem daně
platit musí, vybrané velké firmy získávají daňové prázdniny.
Petr Mach, předseda Svobodných Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS, 21. listopadu 2014
O důvěře se hlasovalo 27. listopadu.

Ve Štrasburku vystoupil před poslanci papež František – hlava Vatikánu a Katolické církve.
V mnohém jsem s ním souhlasil!
Předseda EP socialista Martin Schulz nejspíš očekával, že si s ním bude papež notovat v tom, jak
jsou evropské regulace potřebné, ale papež naopak mluvil o tom, že původní myšlenky integrace
nahradila byrokracie, že narůstá nedůvěra k institucím EU, které jsou vzdálené a přijímají regulace
často nesmyslné nebo škodlivé. Evropa je podle papeže Františka jako rodina, která sestává z mnoha
rozdílných národů a není nutné vše unifikovat.
„Objevuje se únava a stárnutí Evropy, která jako by byla babičkou, není plodnou a živou. Jako by
ideály Evropy ztratily život,“ řekl mj. papež. Podle něj v Evropě stále více převládají technické a
ekonomické aspekty, které přehlušují lidský aspekt EU.
Papežův projev jsem měl možnost okomentovat pro večerní pořad Události komentáře České
televize.
Záznam mého rozhovoru pro ČT si pusťte zde:
https://www.youtube.com/watch?v=rwYEF_eMpq0&feature=youtu.be
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Upozornil jsem, že je pokrytecké mluvit o tom, že zisk má být zdaňován tam, kde vzniká, a že zároveň
Evropskou komisi vede pan Juncker, který byl premiérem v zemi, která je a byla daňovým rájem a
která nabízela výhodné daňové sazby těm, kteří přijdou zdaňovat do jeho země.
Pan předseda Juncker představil nápad, že Evropská komise vezme z rozpočtu Evropské unie 8
miliard EUR, že k tomu Evropská investiční banka přidá dalších 5 miliard a že nějakým zázrakem se z
toho vytvoří 315 miliard investic.
„Vymysleli jste Lisabonskou strategii do roku 2010, být nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa,
a stali jsme se ekonomikou, která neroste vůbec. Prosím, nechte si toto pokrytectví,“ řekl jsem mj.
poslancům EP.
Celý proslov si přečtěte na str. 107.

Ve čtvrtek EP hlasoval o vyslovení nedůvěry Junckerově komisi – vládě EU. Jak už jsem zmínil 21.
listopadu, podnětem bylo, že Juncker, když byl premiérem Lucemburska, poskytoval daňové dohody
více než třem stovkám velkých firem, které díky tomu pak platily jen velmi nízké daně.
Já jsem výzvu na vyslovení nedůvěry nepodepsal – jsem totiž zastáncem daňové konkurence mezi
jednotlivými státy a také toho, aby si o přímých daních rozhodovaly členské státy samy. Koneckonců
Česká republika podobné daňové pobídky uděluje také.
„To, co vyčítám panu Junckerovi, je pokrytectví, že takovéto daňové výhody poskytoval v
Lucembursku a nyní je předsedou Evropské komise, která vyčítá ostatním, že takovéto výhody
udělují,“ řekl jsem během rozpravy na plénu.
Moji důvěru beztak tato Komise nemá, hlasoval jsem tedy pro vyslovení nedůvěry, ale díky hlasům
evropských socialistů, lidovců a liberálů Komise přežila. Nyní bude předkládat Evropskému
parlamentu nové a nové směrnice regulující naše životy. Jako poslanec budu co nejhlasitěji hájit
zájmy svých voličů proti této Komisi.

Podal jsem pozměňovací návrh, kterým jsem se pokusil zabránit pokusům o regulaci Googlu.
Skupina euro-socialistických a euro-lidoveckých poslanců totiž předložila Evropskému parlamentu
návrh, aby vyzval Evropskou komisi k direktivnímu rozdělení firem jako je Google nebo Seznamu na
více společností (aby jedna firma nemohla nabízet současně vyhledávání, reklamu a třeba zprávy).
Podle mě má nechat Evropská komise Google být. Navrhl jsem tedy, aby se o té jedné větě hlasovalo
zvlášť – aby ten, kdo bude chtít hlasovat proti násilnému rozdělení Googlu, mohl zbytek usnesení
podpořit. Oslovil jsem v této věci všechny poslance, všimla si toho i zahraniční média.
Proti návrhu na rozdělení Googlu hlasovalo se mnou 174 poslanců, ale většina vládních socialistů a
eurolidovců návrh podpořila. Evropský parlament nemůže sám Google rozdělit, šlo jen o výzvu
Evropské komisi. Hrozí ale, že se takového nápadu Evropská komise ráda chopí…
Více viz Z deníčku europoslance 2. 12. 2014 – na str. 62.
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Doma v ČR

Poslanecká sněmovna vyzvala vládu, aby požádala Norsko o vysvětlení případu zadržovaných
českých dětí v Norsku. Ve stejný den byla vládě předána petice, kterou podepsalo už bezmála 10 tisíc
lidí po celé republice a která vládu vyzývá k pomoci dětem.
Vítám rozhodnutí poslanců, ale jsem přesvědčený, že náš stát by měl postupovat mnohem
razantněji, dosud v této věci nehorázně selhal! Považuji za skandální, že stát jen přihlíží tomu, že je
matce zcela bezdůvodně upíráno vídat se s dětmi, kterým už dokonce hrozí adopce do norských
rodin. Přitom jsou stále českými občany, mají české pasy a tady doma i svoji rodinu, která je
připravena se o ně postarat.
Je proto velká škoda, že poslanci neschválili výzvu, aby kabinet poskytl matce dětí diplomatickou
ochranu, která by celou věc povýšila na mezinárodní úroveň.
Více čtěte zde:
https://web.svobodni.cz/clanky/europoslanec-vyzyva-vladu-aby-pomohla-ceskym-detem

Předseda Evropského soudního dvora Vasilios Skuris vyzval nového předsedu Evropské komise
Jeana-Clauda Junckera k tomu, aby porazil euroskeptiky. Podle britského listu Daily Telegraph svůj
proslov přednesl na ceremonii v sídle soudu v Lucemburku, kde Jean-Claude Juncker a jeho komisaři
včetně české komisařky Věry Jourové skládali přísahu, že svůj úřad budou vykonávat „zcela
nezávisle“.
Evropský soudní dvůr je nejvyšší právní instancí EU. Byl to právě soudní dvůr, který vynalezl přednost
unijního práva před právem členských států.
Nigel Farage (europoslanec a šéf UKIP) okomentoval situaci slovy: „Evropský soudní dvůr je
agresivní, politizovaný soud, jehož úkolem je rozšiřovat pravomoci EU a zlomit národní demokracii.
Když mluví o plodech evropské integrace, má na mysli chudobu a nezaměstnanost, kterou způsobilo
euro miliónům obyvatel?“
Můj komentář pro média:
„Slova předsedy Evropského soudního dvora Vasiliose Skurise jsou skandální. Evropský soud, před
kterým Evropská komise skládá přísahu, má být politicky neutrální a nesmí dopředu stranit jednomu
názoru. Euroskeptická myšlenka, že se mají pravomoci vrátit zpět občanům a demokraticky voleným
národním parlamentům, a že evropští úředníci nemohou za miliony lidí vědět, co je pro ně nejlepší, je
zcela legitimní.“

Doporučil jsem kompletní zrušení členských příspěvků do Evropské unie.
Připadá mi nepřiměřené, že jen pár lidí rozhoduje o 140 miliardách eur, které činí rozpočet EU. Když
se dívám na to, jak jsou vynakládány, tak vidím obrovské plýtvání. Ten rozpočet je nespravedlivý,
některé státy platí více, než kolik dostávají, jiné dostávají více, než kolik platí, a u všech těchto států
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způsobuje ten rozpočet růst zadlužování. Kdybychom zrušili platby členských států do rozpočtu
Evropské unie, ušetřili by všichni.
Celý proslov si přečtěte na str. 108.

Vyzval jsem Evropskou komisi, aby připravila změnu Smlouvy o Evropské unii tak, aby šlo z eurozóny
legálně vystoupit. Upozornil jsem, že v Řecku, v Itálii i jinde vítězí strany, které euro nechtějí. Potom
by mohly státy jako Itálie a Řecko z eurozóny odejít, a Česká republika by nemusela vstupovat.
Reagovala na mě socialistická poslankyně…
Záznam si pusťte zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Jajr2P9vtYk
Celý proslov si přečtěte na str. 108.

Hlasoval jsem pro dočasné uvolnění obchodu s Moldávií. Každé i malé odstranění bariér je dobré.
Dále jsem hlasoval proti usnesení o uznání státu Palestina. EU není stát, aby uznávala nebo
neuznávala jiné státy a Izrael si musí sám s Palestinci dohodnout vzájemné vztahy a hranice!

Poslanci EP schválili rozpočet EU na rok 2015 a navýšení prostředků pro rok 2014. Konečná podoba
počítá pro rok 2015 se závazky ve výši 145,3 miliardy eur a platbami ve výši 141,2 miliardy eur.
Navýšení prostředků pro vypořádání nezaplacených faktur v roce 2014 odpovídá částce 4,25 miliardy
eur.
Asi nemusím zdůrazňovat, že jsem hlasoval proti dalšímu plýtvání penězi daňových poplatníků.

Doma v ČR

Těsně před Vánocemi jsem uspořádal první Snídani s novináři, na které jsem jim vysvětlil, jak
Ministerstvo financí pomocí účetního triku zvyšuje státní dluh.
MF ČR mate veřejnost, když se chlubí poklesem státního dluhu za rok 2014. Vláda ve skutečnosti
hospodařila loni s deficitem a státní dluh „snížila“ jen účetním trikem. Ministerstvo financí hazarduje
s veřejnými rozpočty, když odčerpává poslední finanční rezervy státu.
Více viz zpráva z akce:
https://web.svobodni.cz/clanky/snizeni-statniho-dluhu-je-jen-ucetni-trik
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Po setkání naší euroskeptické frakce jsem natočil rozhovor pro Českou televizi a s asistenty jsme
připravovali návrh na změnu Smlouvy o fungování EU tak, aby euro bylo dobrovolné.

Odsuzuji útok na redakci francouzského satirického časopisu Charlie Hebdo, při němž útočníci
zavraždili 12 lidí. Terorismus nemá ve svobodné společnosti místo. V demokratické společnosti není
prosazování čehokoliv – ani náboženského fundamentalismu – násilím přípustné. Je mi hluboce líto
zmařených lidských životů i pozůstalých a věřím, že zločin bude ve Francii potrestán. Chci model
společnosti založený na svobodě a odpovědnosti. Vyvarujme se chyb, které v některých západních
státech vedly k rozmachu fanatismu.

Hlasoval jsem pro návrh ohledně povolování pěstování geneticky upravených plodin. Nemám strach
z geneticky upravené kukuřice, ale členské státy by podle mého názoru měly mít právo pěstování
GMO na svém území samy povolit nebo nepovolit. Je to jedna z mála příležitostí, kdy jsem mohl
hlasovat pro návrh s vládnoucí většinou. Je to jeden z mála případů, kdy se nějaká pravomoc vrací
členskému státu.

Upozornil jsem paní premiérku na jistý paradox – sama zmínila, že Lotyšsko se před 25 lety vymanilo
ze sovětského systému, a jedním dechem řekla, že podpoří nový Evropský investiční fond: „Opravdu
si myslíte, že když budou o investicích rozhodovat nebo spolurozhodovat politici a úředníci, tak se
naše ekonomika zlepší? Nepřipadá vám to ani trochu jako návrat do toho starého systému? Říkáte,
že se chcete zasadit o revizi plánu Evropa 2020, nepřipomíná vám to staré sovětské pětileté plány?“
Připomněl jsem také, že EU si vytyčila v roce 2000 plán, který nazvala Lisabonská strategie – do roku
2010 se stát nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa. A v roce 2010 se EU
stala nejpomaleji rostoucí ekonomikou světa…
Celý proslov čtěte na str. 109.

Mezitím doma v ČR
Koruna za poslední týden prudce oslabila a euro je opět asi o korunu dražší. Česká národní banka
žádnou intervenci neoznámila, ale jsou důvody se domnívat, že za nynější devalvací její politika stojí.
A to je špatně. Centrální banka by neměla takto ovlivňovat kurz a zasahovat do života lidí.
V listopadu 2013 ČNB záměrně znehodnotila korunu, když její kurz k euru posunula z 26 na 27 korun
za euro, a pak jej během uplynulého roku udržovala na úrovni asi 27,5 korun za euro. ČNB tehdy
záměrně tiskla koruny, prodávala je na trhu a kupovala eura – nakoupila asi 6 miliard eur do svých
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devizových rezerv. Cílem ČNB bylo zvýšit inflaci, protože nechtěla dopustit pokles cen. Mnoha lidem
tak centrální banka citelně zasáhla do života a zdražila dovážené zboží. Nyní je to tu zas.
Fakt, že takto prudce poklesla vůči euru jen koruna, a ne jiné měny, svědčí o tom, že za tím stojí
měnová politika naší centrální banky, a ne tržní síly.
Více čtěte v mém článku:
http://machpetrmach.blog.idnes.cz/c/443757/Za-padem-koruny-stoji-asi-opet-Ceska-narodnibanka.html

Ve svém projevu v EP jsem vysvětlil, proč jsem hlasoval proti zřízení investičního fondu. Je to velmi
pokrytecká záležitost.
Říká se, že EU zajistí investice 315 miliard eur. Ve skutečnosti mají z rozpočtu 8 miliard eur, které
mají sloužit jako jistá záruka. To znamená, že v lepším případě Evropská komise pouze vytlačí
soukromé investice, nebudou to investice navíc, budou to investice místo jiných soukromých
investic. A pokud ne, pokud naláká nové investice, tak to je o to horší, to budou investice, které by
vlastně na trhu nikdy nevznikly, protože by je nikdy žádný investor, žádná banka nechtěla financovat,
a pouze s touto dodatečnou zárukou vzniknou.
Celý proslov si přečtěte na str. 109.
Záznam mého projevu můžete vidět zde:
https://www.youtube.com/watch?v=03K6_e1u21Y&feature=youtu.be

Právník rodiny Pavel Hasenkopf a poslankyně Jitka Chalánková (zmocněnkyně matky) se zúčastnili
jednání s norskou sociálkou, já s kolegou Tomášem Zdechovským jsme současně jednali s norskými
politiky. Jednání s norským úřadem pro ochranu dětí (Barnevernet) bylo doslova zoufalé – úředníci si
viditelně užívají pocit moci nad „obyčejným“ člověkem.
Pak jsem byl s paní poslankyní Chalánkovou doprovodit paní Michalákovou na jednání s tamní policií,
což proběhlo v mnohem vstřícnějším duchu. Potvrdili nám, že případ vyšetřovali, na nic nepřišli a
odložili ho. Dokonce řekli, že věří, že se paní Michalákové podaří získat děti zpátky.
Bojujeme dál, české děti se musejí vrátit ke své rodině!
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Byl jsem velmi znepokojen výroky ministryně Marksové v médiích o kauze českých dětí
zadržovaných v Norsku, které podle mě matce dětí situaci příliš nezlepšují, ba spíše naopak. Proto
bych s ní o tom rád mluvil.
Paní ministryni jsem tedy písemně požádal o schůzku. Na můj dopis odpověděla „už“ po více než
dvou měsících – schůzku odmítla, protože prý „v kauze nijak oficiálně nefiguruji“.
Můj dopis si přečtěte na str. 67.
Odpověď paní ministryně najdete na str. 100.

Při zahájení druhé konference EFDD jsem upozornil na to, že současné školství je značně neefektivní
a ztrácejí se v něm obrovské sumy peněz. Zdůraznil jsem také, že nejlepší kvalitu vzdělání dětí zajistí
konkurence. Jen když bude férový rovný přístup ke všem školám, může vznikat kvalita.
Vyslovil jsem se také pro domácí vzdělávání (jen pár dní předtím ho v médiích odmítl ministr školství
Chládek s tím, že „nekontrolovatelné domácí vzdělávání představuje bezpečnostní hrozbu“. Doma by
podle něj mohli chtít své děti učit například extrémisté.).
Zmínil jsem se i o financování VŠ studia – kdyby stát zrušil daně z příjmů fyzických osob a nechal
tak lidem více peněz, mohli by sami snadno svým dětem financovat vysokoškolská studia.
Na konferenci dále vystoupili: Václav Klaus ml., Hynek Jína ze Svobody učení, Iva Tělecká z Klubu
Montessori, Irena Steinhauserová z Asociace domácícho vzdělávání.
Vše o konferenci najdete zde:
https://web.svobodni.cz/clanky/jaka-byla-konference-na-tema-svobodne-vzdelavani

Vítězství Syrizy v Řecku je výsledkem centralistické politiky EU. EU musí konečně přestat lpět na
udržení eurozóny za každou cenu. Řecko potřebuje vlastní měnu a plnou odpovědnost za svoji
politiku. Radikální levice ze Syrizy řešení nenabízí.

Doma v ČR

Byl zveřejněn Index ekonomické svobody, který každoročně publikuje americký konzervativní thinktank Heritage Foundation společně s listem Wall Street Journal. V ČR jsem novinářům výsledky
exkluzivně prezentoval já (exkluzivním partnerem Heritage Foundation je naše frakce EFDD v
Evropském parlamentu).
Česká republika se oproti loňsku posunula o dvě místa výše z 26. místa na 24. Podle skóre na
žebříčku to není pouze tím, že země kolem nás by se stále zhoršovaly, ale ČR zaznamenala nárůst
bodů. To je třeba pochválit.
Všechny ukazatele, na které má přímý vliv vláda nebo parlament se ale zhoršují – rozpočtová
disciplína, vládní výdaje, podnikatelské prostředí nebo prostředí pro zaměstnance. Zde všude
zaznamenala ČR pokles, v případě vládních výdajů velmi výrazný. Velkými nedostatky ČR jsou
korupce velikost vládních výdajů – kde Index klasifikuje ČR jako nesvobodnou.
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Více čtěte na str. 71 nebo zde:
https://web.svobodni.cz/clanky/petr-mach-k-indexu-ekonomicke-svobody-2015

Odpoledne jsme šli s mou ženou Andreou
podpořit maminku Evu Michalákovou, protože
si z celého srdce přejeme, aby se děti vrátily ke
své rodině.
Vyrazili jsme od Ministerstva zahraničních věcí
ČR a došli před Norskou ambasádu.
Více o akci čtěte zde:
https://web.svobodni.cz/clanky/pochodmaminek-za-navraceni-deti-mamince-evemichalakove

Navázali jsme bližší spolupráci s norskou stranou Liberalistene. Při své nedávné návštěvě Norska
jsem se setkal s předsedou Liberalistene Espenem Hagen Hammerem a probírali jsme spolu
především kauzu českých dětí zadržovaných v Norsku (kvůli které jsem tam byl).
Pan Hammer praktiky úřadu na ochranu dětí silně kritizuje. Mimo jiné mi sdělil, že lidé v Norsku příliš
nechápou kritiku Čechů na adresu Barnevernetu, protože tam bohužel panuje velmi nekritický přístup
k činnosti úředníků – což u nás naštěstí nehrozí. Také připomněl, že v Norsku je už téměř 30 let
trestným činem plácnout dítě nebo na něj zvýšit hlas.
Rád bych Espenovi také moc poděkoval, že nám pomáhá s překlady a informacemi z Norska k této
kauze.

Doma v ČR

V Praze se událo moc zajímavé setkání – do boje o vrácení českých dětí jejich rodině se zapojila
hokejová legenda Dominik Hašek! Stal se novým členem petičního výboru (který pořádá akce na
podporu matky dětí) a v Praze se setkal s paní Michalákovou (která přiletěla z Norska) a s její rodinou
(sestrou Zuzanou Sovkovou a otcem Jiřím Pavelkou). Přítomny byly mj. i dvě norské právničky paní
Michalákové, poslankyně Chalánková, která se také v kauze aktivně angažuje, a mne zastoupil
asistent (já musel být ve Štrasburku). Paní Michaláková se hned další den setkala s premiérem, tak
se, doufejme, celá kauza zase o kousek pohne ku zdárnému konci!
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Už asi 13 let říkám, že společná měna euro je ekonomický nesmysl. Scházím se s europoslanci
napříč frakcemi a národnostmi a diskutuji s nimi o svém projektu „Dobrovolné euro“. Většinou se
mnou souhlasí, když vidí jak euro nefunguje. V úterý jsem na toto téma pořádal ve Štrasburku
pracovní snídani s českými europoslanci.
Hlavním hostem byl Richard Sulík ze Slovenska, který promluvil jako ekonom o problémech
eurozóny. Pak jsem kolegům představil svůj plán – usiluji o to, aby členství v eurozóně bylo
dobrovolné, což vyžaduje změnu Smlouvy o fungování Evropské unie.

Jako první krok k tomuto cíli sbírám podpisy pod návrh prohlášení o tom, že ekonomiky Evropské
unie jsou příliš rozdílné, že společná měna tudíž nemůže dobře fungovat a že by členství v eurozóně
nemělo být povinné. V první fázi jsme získali potřebných deset podpisů od poslanců ze tří různých
frakcí, aby byl návrh oficiální. Přesvědčuji i poslance na plénu, ale jde to ztuha.
Více viz Z deníčku europoslance 13. 2. 2015 na str. 83.

Toto téma jsme řešili na plénu. Potřebujeme Haagskou úmluvu (o unášení dětí) rozšířit i na případy,
kdy cizí stát odebere rodičům děti, které jsou občany jiného státu.
Více o tomto jednání čtěte zde:
http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/62152/cesti-europoslanci-resi-ve-strasburku-problemzadrzovanych-ceskych-chlapcu.html

„Děti nepatří státu“, řekl jsem mj. europoslancům na plenárním zasedání během rozpravy o
problematice zadržování dětí v cizí zemi a zmínil jsem i případ paní Michalákové, české občanky, jejíž
děti odebral v Norsku sociální úřad Barnevernet a zadržuje je už několik let, přestože děti jsou
českými občany a jejich matka nespáchala žádný trestný čin. A nejde zdaleka o ojedinělý případ,
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jedná se pravděpodobně o stovky zoufalých matek v Evropě. Můžu jmenovat třeba Alexandru
Hasselström ze Švédska nebo Grażynu Leschinskene z Litvy. Jsou to zoufalé matky, kterým stát
odebral jejich děti, aniž by matky nesly jakoukoli vinu.
Celý proslov si přečtěte na str. 110.
Na moje vystoupení se podívejte tady:
https://www.youtube.com/watch?v=pdqhZ-Fx60g&feature=youtu.be

Doma v ČR

Eva Michaláková (maminka českých chlapců, kteří jsou zadržováni v Norsku) dostala symbolický šek
na více než půl milionu, které se povedlo vybrat na účtu veřejné sbírky, kam lidé posílali peníze na její
podporu. Z peněz bude platit především (drahé) norské právníky. Mockrát děkuju všem, kdo přispěli!
Vyhráno ještě zdaleka není, ale musíme věřit, že to nakonec dobře dopadne.

Doma v ČR

Nechme už konečně živnostníky žít. Stát má trestat jen ty, kdo, se prokazatelně dopustili podvodu, a
ne hned preventivně trestat všechny! Začít podnikat je rok od roku obtížnější a naším jednoznačným
cílem je odstranit všechny zbytečné překážky.
Více čtěte zde:
https://web.svobodni.cz/clanky/svobodni-k-chystanemu-zakazu-prodeje-sudoveho-vinaneotravujme-zivnostniky-zbytecnymi-regulacemi

Páteční benefiční večer v Brně jsem si zpestřil živým vstupem do vysílání pořadu Události komentáře
(vys. ČT24 od 22:00 hod.) – na téma Řecko a jeho finanční situace. Podle mě jediné čestné řešení
spočívá v tom, že by Německo a další členové eurozóny přestali sypat peníze do Řecka, které by z
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eurozóny odešlo. Problém ovšem je, že legálně žádný stát z eurozóny v současné době odejít
nemůže. Je tedy potřeba změnit smlouvu o fungování EU tak, aby členství v eurozóně bylo
dobrovolné.
Záznam pořadu si můžete pustit zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalostikomentare/215411000370220/obsah/382516-eurozona-o-osudu-recka

Doma v ČR
Můj projekt „Dobrovolné euro“ do toho dne podpořilo 13 europoslanců ze 4 frakcí. Proto jsem ho
představil i českým novinářům.
Dnes není ani možné z eurozóny legálně v souladu se Smlouvou o fungování EU vystoupit a všechny
členské státy mají povinnost do zóny vstoupit – kromě dvou států, které si vyjednaly výjimku
(Dánsko a Velká Británie). Kdy který stát vstoupí, o tom rozhodují orgány EU, a nikoliv samy státy. A
právě to chci změnit. Osobně bych radši, kdyby to inicioval některý členský stát – ale žádný se k
tomu nemá, tak budu průběžně pracovat na tom, aby to navrhl Evropský parlament.
Pokud by to skutečně EP nakonec navrhl, pak by změnu smlouvy ještě musely ratifikovat jednotlivé
státy.

Evropská komise mi na můj dotaz ohledně minimální mzdy odpověděla, že začala zkoumat, jestli
německá minimální mzda uvalená i na české řidiče kamionů neodporuje principu volného pohybu
zboží. Podle mě odporuje a uvaluje nadbytečnou byrokratickou zátěž na naše podnikatele.
Kdyby české firmy musely platit německou minimální mzdu 8,5 eur (240 korun) na hodinu, neúměrně
by to zdražilo zboží pro české zákazníky a vyřadilo by to mnohé české firmy z evropského dopravního
trhu. Na březnovém zasedání Evropského parlamentu nám bude muset komisař odpovědět ústně.
Více najdete na str. 126.

Doma v ČR
Starší muž zastřelil v restauraci osm lidí a média záhy začala řešit, zda je na místě zpřísnit podmínky
držení zbraní.
Jsem proti omezování práva držet legálně zbraň. Kdybychom zkomplikovali získání zbrojního
průkazu, těžko by to něčemu pomohlo. Kdyby člověk, který střílel v Uherském Brodě, byl krátce před
útokem vyzván, aby odevzdal zbraň, tak by nejspíš totéž spáchal ilegálně drženou zbraní. A dá se to i
obrátit. Kdyby v té hospodě seděl někdo, kdo je zkušený, kdo má zbraň, možná mohl tragedii
částečně zabránit.
Více čtěte zde:
http://zpravy.idnes.cz/pro-a-proti-europoslanec-mach-a-reziser-marhoul-o-omezeni-strelnych-zbrani1ub-/domaci.aspx?c=A150302_143121_domaci_pku
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Zúčastnil jsem se konference na téma „Kolik zlata by měla vlastnit Česká národní banka?“
Více se dozvíte zde:
http://zlatainiciativa.cz

V Praze se konala už třetí pražská konference evropské skupiny Evropa svobody a přímé demokracie
(EFDD). Mluvili jsme o tématu přímé demokracie. Jako hosté dále vystoupili: Lukas Reimann,
poslanec Národní rady Švýcarské konfederace (SVP), Jozef Viskupič, poslanec Národní rady
Slovenské republiky (OĽaNO) a další.
Více info najdete zde:
https://web.svobodni.cz/clanky/jaka-byla-konference-na-tema-prima-demokracie

Doma v ČR
Česká národní banka uznává, že euro nemusí být výhra. Svobodní to říkají už dlouho.
Více čtěte zde:
http://www.novinky.cz/ekonomika/363060-prijeti-eura-nemusi-ceske-ekonomice-pomoci-k-rustutvrdi-singer.html

V Bruselu jsem se setkal se studenty žurnalistiky. Vysvětloval jsem, proč chci evropskou spolupráci
založenou na dobrovolnosti, bez Evropského parlamentu, bez směrnic a nařízení. Připadalo mi, že tito
mladí lidé vidí EU velmi realisticky.

Před volbami do Evropského parlamentu jsem se zavázal, že si v EP posvítím na euronesmysly, které
odsud vycházejí a dopadají i na naši českou hlavu. Také se tu snažím přesvědčovat poslance, aby
přijali moji myšlenku dobrovolného eura, zkrátka aby nám euro nikdo nemohl nařídit shora. Proto
jsem pro moje voliče sepsal osm přiznání, jak to v Evropském parlamentu doopravdy funguje.
Více čtěte v mém blogu z 10. 3. 2015 na str. 88.

V EP jsem hlasoval proti bláznivému návrhu politické levice z oblasti pozitivní diskriminace.
Navzdory mému opozičnímu hlasu Evropský parlament vyzval Komisi, aby zajistila vyvážené
zastoupení mužů a žen v médiích, nebo aby členské státy využívaly sport k prosazování rovnosti
pohlaví s cílem zajistit „rovnost mezi profesionálními sportovci a sportovkyněmi.“ Taková nařízení
podle mě myšlence rovnosti mužů a žen jen škodí.
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Hlavně si myslím, že Evropský parlament nemá co vyzývat členské státy, aby měnily svoji rodinnou
sociální politiku. Není to prostě v kompetenci Evropské unie.
Mluvil jsem o tom v České televizi – můžete si pustit zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalostikomentare/215411000370310/obsah/386531-rovnopravnost-zen-a-muzu

Hlasoval jsem také proti návrhu na regulaci poplatků za karetní transakce. Podle mě má snižování
bankovních poplatků zajistit konkurence na trhu, kterou EU svými regulacemi naopak omezuje.

Chápu směrnici, která určuje hmotnost kamionů, jejich délku, nechápu ale, proč má směrnice EU řešit
takové detaily, jako je tvar kabiny a velikost skla. Myslím si, že i bez směrnic Evropské unie by toto
bylo možné.
Chceme-li usnadnit pohyb vozidel, tak tady neřešme takové detaily. Na druhé straně se dějí takové
věci, jako že německá vláda uvaluje na řidiče z různých zemí EU svá pravidla, jako je např. německá
minimální mzda, a tím se vlastně mnohem více brání pohybu kamionů. Takže řešme to, co je
skutečně důležité.
Celý proslov si přečtěte na str. 112.

Na plénu EP jsem řekl, aby se zrušily evropské fondy a zmizí
i korupce s nimi spojená.
Evropská komise a většina Evropského parlamentu odmítá
vidět příčinu problémů, a tou je fatální domýšlivost, že
peníze musejí být přerozdělovány skrze EU. Proč nenechat
peníze v kasách obcí a kapsách lidí, aby se sami rozhodli,
jak s nimi naloží?
Proto říkám, zrušme fondy a tím zmizí i ta korupce.
Celý proslov si přečtěte na str. 114.
Video s mým proslovem si pusťte zde:
https://www.facebook.com/svobodni/videos/vb.438559447
03/10153168338464704/?type=2&theater

Doma v ČR

Vítám, že ODS chce také zrušit daň z převodu nemovitostí! Zatímco Svobodní mají zrušení daně z
převodu nemovitostí v programu dávno, nyní se za její zrušení staví i ODS. A to je dobře. Dříve sice
občanští demokraté prosadili naopak její zvýšení, ale nyní se pravicové strany na této myšlence
začínají shodovat.
Daň z převodu nemovitosti (dnes nazývaná daň z nabytí nemovité věci) znepříjemňuje život lidem,
kteří kupují nebo prodávají byt, dům či jinou nemovitost. Poplatník musí zaplatit státu 4 procenta z
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ceny, takže když prodáváte byt za milion korun, dostane stát 40 tisíc. Do státní kasy takto lidé zaplatí
asi 8 miliard korun ročně.
Je hned několik důvodů, proč by se měla zrušit zrovna tato daň.

Doma v ČR

Diskutoval jsem s předsedou ODS P. Fialou a TOP09 K. Schwarzenbergem. Konferenci o spolupráci
pravicových stran uspořádali Mladí konzervativci v CEVRO Institutu.
Více si přečtěte zde:
http://echo24.cz/a/wcssq/tisickrat-babis-jak-vypadala-debata-sefu-stran-pravice

Doma v ČR

Potěšilo mě, že na setkání s představiteli Svazu průmyslu a Hospodářské komory zazníval souhlas s
naší kritikou nového nesmyslného investičního fondu EU. Také skoro všichni chápali, že německý
zákon o minimální mzdě, který obtěžuje české profesionální řidiče, je skrytou bariérou svobodnému
obchodu a snahou vyšachovat českou konkurenci z německého trhu.

Slavnostně otevírané nové sídlo Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem stálo 1,2
miliardy eur (33 miliard korun). Je to zhůvěřilost a snaha ECB a politiků ukázat svoji obrovskou
finanční moc.
Demonstranti, kteří před novou budovou protestují proti kapitalismu a kteří zapálili několik
policejních aut, by si měli uvědomit, že evropská měnová politika je opak kapitalismu, opak osobní
svobody a odpovědnosti. Je to zneužívání politické moci a monopolu na tisknutí peněz. Proto bojuji
proti tomu, aby se Česká republika stala součástí eurozóny.

Do Bruselu přijeli demonstrovat řidiči kamionů z České republiky, Polska, Maďarska či Rumunska.
Spolu s demonstranty jsem se postavil za volný pohyb služeb v Evropské unii proti ochranářství
Německa, zaměřenému proti českým a východoevropským řidičům. Společně jsme přesvědčeni, že
nový německý zákon namířený proti konkurenci na přepravním trhu porušuje právo na volný pohyb
služeb.
Večer Evropský parlament debatoval o ústní otázce na Evropskou komisi, kterou Petr Mach s dalšími
poslanci Komisi položil – viz Otázka na Komisi na str 125.
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Němci zavedli minimální mzdu a její výši stanovili na 8,5 eura za hodinu. Dostávat ji má každý, kdo
pracuje na německém území. Včetně řidičů z povolání, kteří přes jeho území projíždějí. Českým
řidičům se tak znemožňuje konkurovat na německém trhu nižší mzdou a hrozí jim, že přijdou o práci i
když dokážou přepravit náklad laciněji. Před Evropským parlamentem se demonstrovalo a poslanci
diskutovali s Evropskou komisí, co je víc: Právo na volný pohyb služeb uvnitř Unie, nebo právo státu
určovat si podmínky na svém území?
Více viz Z deníčku europoslance 3. 4. 2015 na str. 91.

Zastal jsem se realitní makléřky Elišky Noskové, která čelí, za podpory ombudsmanky Šabatové,
žalobě Romky, která předstírala zájem o byt, byla jako Romka odmítnuta, a chce odškodné sto tisíc
korun.
Antidiskriminanční zákon považuji za naprosto mylný. Paní majitelka je v tomto případu oběť, nikoliv
pachatel. Rovněž odmítám, aby si úřad ombudsmana hrál na agenta-provokatéra – tato činnost mu v
žádném případě nepřísluší!
Více viz můj blog z 26. 3. 2015 (na str. 90) a dále tento článek:
http://tn.nova.cz/clanek/dalsi-rano-pro-provokujici-sabatovou-do-utoku-jde-i-mach.html
Ve čtvrtek jsem za účasti paní makléřky Noskové uspořádal setkání s novináři. P. Nosková jim
detailně vyprávěla, jak to celé bylo a já jsem jim sdělil mj., že došlo k útoku na základní lidské právo –
právo na majetek, což nemůžeme nechat být! Ombudsmanka Šabatová posílá agenty-provokatéry,
kteří zkouší živnostníky a snaží se je nachytávat na antidiskriminaci. Prý už nemáme právo si vybrat,
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koho ubytujeme ve svém bytě. S tím v žádném případě nesouhlasím a chci, aby se tato kauza stala
příkladem, že se už nenecháme vydírat!

Lidé připisují své vzkazy a přispívají na transparentní účet zřízený na podporu nespravedlivě
obviňované realitní makléřky Elišky Noskové. Ozývají se mi i další lidé, kteří museli platit „výpalné“
Romům, kteří předstírali zájem o byt a pak podávali žaloby, že jsou diskriminováni.

Připadá mi normální, že přes naše území necháme projet vojenský konvoj země NATO, který se vrací
z manévrů v Pobaltí na základnu do Bavorska. Jsme součástí aliance, což má zvyšovat naši
obranyschopnost, a tak je přirozené, že umožníme průjezd vojáků. Nepřipadá mi normální dělat z
toho humbuk a konvoj okázale vítat.

Doma v ČR

Po oba dny – v souvislosti s posledním termínem podání daňového přiznání – Svobodní „obsadili“ 92
finančních úřadů po celé ČR. Já byl u FÚ pro Prahu 3 a 9.
Proběhl i symbolický sběr klacků, které stát hází podnikatelům a živnostníkům neustále pod nohy.
Místo toho, aby ti, kdo sami živí svou rodinu, věnovali čas svému řemeslu či podniku, tráví ho
zbytečným papírováním a běháním po úřadech. Místo toho, aby se rušily zbytečné úřady a podnikání
se zjednodušovalo, přibývají neustále nové povinnosti. Stát by lidi, kteří se chtějí starat sami o sebe,
neměl považovat za škodnou a neustále je šikanovat nekonečným proudem předpisů.
Zástupci Svobodných před FÚ také nabízeli k podpisu i petici za stát bez zbytečných byrokratických
překážek.
Velké poděkování si zaslouží hlavní organizátor Tomáš Pajonk a všichni členové a příznivci
Svobodných, kteří obětavě za nepříznivého počasí rozdávali daňovým poplatníkům letáky i
čokoládky.

Schengen představuje jednu z těch dobrých věcí evropské spolupráce, tj. volný pohyb osob, služeb,
zboží a kapitálu – na rozdíl od nadbytečné byrokracie, přerozdělování a regulací. Znamená ale i
vážná rizika – pohyb zločinců přes hranice a ztrátu pravomoci v oblasti vízové politiky. Mluvili jsme o
tom v debatě v Českém rozhlasu.
Záznam si pusťte zde:
https://www.youtube.com/watch?v=U6_pKWg1zoA
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Doma v ČR

Odmítám plán prezidenta a premiéra na přijetí eura v roce 2020. Snaha opustit dlouhodobě dobře
fungující českou korunu a vyměnit ji za euro, které prochází v důsledku dluhové krize značnými
otřesy, nedává rozumný smysl a byla by pro Českou republiku škodlivá.
Více čtěte zde:
https://web.svobodni.cz/clanky/svobodni-odmitaji-plan-prezidenta-a-premiera-na-prijeti-eura-v-roce2020

Člen Svobodných a šéf krajského sdružení v Hradci Králové Vít Jedlička vyhlásil na „území nikoho“
mezi Srbskem a Chorvatskem nový stát, který od toho momentu budí ohromnou pozornost médií a
veřejnosti. Jeho mottem je Žít a nechat žít.
Jak jsem už několikrát řekl i do médií – obdivuju houževnatost Víta Jedličky, fandím mu a myslím, že
se mu povedla úžasná věc. Nevím, jak na to zareagují ti nejbližší sousedé – Srbsko za řekou, anebo
Chorvatsko, které to nepovažuje za své území, ale třeba se to Vítku Jedličkovi povede a pokud to
bude stát založený na svobodomyslných principech, tak to bude úžasná věc. A pokud se to
nepovede, tak aspoň vidíme skvělý vzor, na kterém lze postavit stát – svobodný stát s nízkými
daněmi.
I díky V. Jedličkovi se k široké veřejnosti dostávají naše myšlenky – že by daně a regulace měly být
co nejmenší. Přál bych si, abychom měli takový „Liberland“ jednou z České republiky – zemi, kde
nejsou žádné zbytečné regulace, škodlivé dotace, kde nám nikdo nebude nařizovat euro a kde
budeme mít nízké daně.

Brusel hrozí firmě Google další vysokou pokutou. Podle Evropské komise tato americká firma
„porušuje evropská antimonopolní pravidla a zneužívá svého dominantního postavení na trhu“. Podle
mého názoru ale Google nic špatného nedělá a celá věc mi přijde stejně absurdní, jako kdyby třeba
pivovar nesměl ve své restauraci nabízet na prvním místě svoje vlastní pivo. Doufám, že EU nechá
firmy žít.
Mluvil jsem o tom odpoledne na ČT24.
Záznam si můžete pustit zde: (v čase 9:35):
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058310415

Poslanci podpořili rozhodnutí Rady zřídit „Výbor pro zaměstnanost“. Řekl jsem jim mj.:
„Nepřipadá vám ani trochu, že jste odtrženi od reality? Dovolte, abych se s vámi podělil o staré
indiánské přísloví kmene Dakotů: Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni. Jasně, pojďme zřídit
komisi pro analýzu koně. Pojďme zkoumat, jak se jezdí na mrtvých koních jinde na světě. Upravme
normy pro mrtvého koně. Vytvořme fond na povzbuzení mrtvých koní. Udělejme informační kampaň
o správné jízdě na mrtvých koních. Udělejme strategii a akční plán na oživení koně. Vážení, Evropská
unie je ten mrtvý kůň. Pokud chceme jet vpřed, musíme si přiznat problém a sesednout.“
Celý proslov si přečtěte na str. 115.
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Malé vítězství v Evropském parlamentu!
Tentokrát jsem se zúčastnil schůze Ústavního výboru, protože měl na programu k projednání
důležitou věc. Usnesení ke smlouvě TTIP o obchodu a investicích mezi EU a USA. Ústavní výbor
hlasoval proti zařazení nejspornější arbitrážní doložky do smlouvy TTIP. Eurolidovci prohráli,
přestože se všemi možnými procedurálními triky snažili této prohře zabránit.
Mezitím jsem využil práva poslance a v zabezpečené místnosti po podepsání slibu mlčenlivosti jsem
si milostivě mohl části stále tajné smlouvy TTIP pročíst.

Doma v ČR
Zúčastnil jsem se jako host první celostátní konference asociace soukromých penzionů pro seniory.
Ombudsmanka Šabatová chce soukromé penziony zničit. Podává na ně žaloby ne proto, že by
poskytovaly horší péči než státní zařízení, ale z předpojatosti proti soukromému podnikání bez
dotací. Proto jsem jel soukromé penziony pro seniory podpořit.
Penziony pro seniory dělají záslužnou práci. Dokážou fungovat na rozdíl od státních a krajských
zařízení bez dotací. Dokázaly najít cestu, jak poskytovat služby v prostředí, kde zákon o sociálních
službách reguluje ceny sociální péče. Útok ombudsmanky Šabatové považuji za ideologický a
předpojatý proti soukromému podnikání.

Na Radiožurnálu jsme v pořadu „60 minut“ mluvili o tématu uprchlíci na člunech.
Evropská unie se začíná děsit rostoucího přílivu uprchlíků a zvažuje, že bude jejich pašerákům
potápět prázdné lodě. Jednat o tom bude mimořádný summit EU už ve čtvrtek.
Záznam debaty začíná v čase 39:33
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3365747

Jednal jsem o svém plánu doborovolného eura
s poslanci Marco Zannim a Marco Vallim z
italského Hnutí pěti hvězd, kteří plán podpořili.
Podle posledních průzkumů euro v České
republice nechce 85 % občanů.
Více čtěte zde:
http://byznys.ihned.cz/c1-63897010-cesi-jsou-stale-proti-euru-evropskou-menu-nechce-podlepruzkumu-85-procent-lidi
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V úterý jsem také v Bruselu podal dva pozměňovací návrhy pro návrhy směrnic, které bude v příštím
týdnu projednávat Evropský parlament na plenárním zasedání ve Štrasburku.
I. BIOPALIVA
Nová směrnice o biopalivech se bude projednávat ve druhém čtení. Rada ministrů navrhuje snížit
podíl biopaliv z plodin typu řepka na 7 %. Můj pozměňovací návrh by povinný podíl biosložek první
generace v benzinu snížil ze 7 % na 6 %. Nižší podíl nelze bohužel vzhledem k jednacímu řádu EP
navrhnout.
Podpora biopaliv zdražuje řidičům naftu a benzín skoro o korunu na litr a osvobození biopaliv od
spotřební daně stojí státní rozpočet miliardy korun na ušlé dani. Z podpory biopaliv bohatne akorát
Agrofert Andreje Babiše. Cílem Svobodných je kompletní zrušení podpory biopaliv.
II. IGELITKY
Druhým návrhem chci zamítnout postoj Rady k směrnici o omezení spotřeby lehkých plastových
nákupních tašek. Nová směrnice předepisuje, že do roku 2019 musí být omezena spotřeba igelitek na
90 ks igelitek ročně na osobu a do roku 2025 na 40 ks ročně.
Spotřebitel je rozumná bytost a ví, kdy je pro něj vhodná igelitová taška, a kdy ne. Evropští politici mu
nemají diktovat, do čeho má dávat nákup. Čeští spotřebitelé navíc sami od sebe odpad recyklují a
igelitky z nákupů používají dál např. jako tašky na domovní odpad.

Čtvrtá konference pořádaná frakcí EFDD v Praze měla název „Soumrak biopaliv – EU snižuje povinné
přimíchávání, co na to Česká republika“.
Odborníci i laická veřejnost diskutovali o významu biopaliv pro běžné občany. Kromě mě mezi
mluvčími vystoupili publicista a klimaskeptik Vítězslav Kremlík, Rastislav Trecák – dlouholetý bývalý
obchodník s biopalivy a Jaroslav Černý z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Konference
měla upozornit na přehodnocování postojů EU na přimíchávání biopaliv.
Více čtěte zde:
https://web.svobodni.cz/clanky/evropsky-parlament-prehodnocuje-smernice-o-biopalivech

Evropský parlament na plénu ve Štrasburku projednával směrnici o biopalivech (návrh Rady ministrů
a můj viz výše – 21. 4.).
Na plénu jsem mj. řekl, že můj pozměňovací návrh k biopalivům by vzal Andreji Babišovi část zisků,
které má na úkor občanů. Biopaliva jen zdražila potraviny na celém světě a vytvořila mocné
oligarchy. Babiš si nejprve koupil politiky, aby mu zákonem zajistili odbyt pro řepkový olej. Pak si
koupil televizní a rozhlasovou stanici a největší deník. Nakonec si koupil voliče a stal se
místopředsedou vlády, která nyní navrhuje další zvýhodnění pro biopaliva. Proto jsem požádal
europoslance, aby tento ostudný byznys ukončili.
Celý proslov si přečtěte na str. 116.
Více informací a záznam mého vystoupení na plénu najdete tady:
https://web.svobodni.cz/clanky/p-mach-ostre-vystoupil-proti-babisovi-v-evropskem-parlamentu
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Pro můj návrh na snížení podílu řepkových biopaliv na 6 % nakonec hlasovalo 134 poslanců. To jsem
ani nečekal! Proti bylo 536. I tak je snížení podílu biopaliv pěstovaných na polích z 10 na 7 % pro
Agrofert smutná zpráva.
„Zajímavé“ bylo, jak se odhalila dvojí tvář TOP09: Zatímco v Poslanecké sněmovně v Praze hřímal
Miroslav Kalousek proti zákonům na podporu řepkových biopaliv, v Evropském parlamentu ve
Štrasburku mohli europoslanci za TOP09 podpořit můj návrh na větší snížení podílu biopaliv 1.
generace (řepky) v dopravě. Bohužel všichni přítomní hlasovali PROTI…

Další z dubnové úrody EP je „eCall“ – povinnost výrobců aut montovat od března 2018 do nových
modelů čipy, které v případě nehody lokalizují místo nehody a samy zavolají záchranku.
Proč by taková věc nemohla být dobrovolná? Povinná instalace vyvolává obavy z Velkého bratra.
Bohužel opět jen menšina z nás hlasovala pro pozměňovací návrh, aby zákon umožnil eCall v autě
jednoduše vypnout.
Vzhledem k tomu, že jde o nařízení, platí v členských státech přímo a nebudou o něm ani hlasovat
národní parlamenty.
Více si přečtěte v Deníčku europoslance 5.5. na str. 95.

Navrhoval jsem zamítnout směrnici o zákazu igelitových tašek. Nakonec ji stejně schválili...
Upozornil jsem je, že mají unikátní příležitost, aby svým hlasováním nechali lidi rozhodovat se
dobrovolně, v čem si odnesou svůj nákup. Aby nepodceňovali schopnost lidí se rozhodovat. Lidé
recyklují, když je to racionální.
Celý proslov si přečtěte na str. 116.
Pro zákaz igelitek hlasovalo 590 poslanců. Pro můj návrh nezakazovat igelitky hlasovalo jen 48
poslanců. Igelitové tašky zdarma musí z obchodů zmizet do roku 2018. Do roku 2025 nesmí počet
igelitových tašek na osobu přesáhnout 40 kusů ročně. Je to další „euronesmysl“ – lidé se dokážou
sami správně rozhodnout, v čem si odnést nákup a sami dokážou igelitky recyklovat!
Videozáznam mého vystoupení v EP najdete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=kJGpsnXHywc&feature=youtu.be

Evropský parlament vyzval Komisi, „aby stanovila závazné kvóty pro rozdělení imigrantů (žadatelů o
azyl) mezi všechny členské státy.“ Hlasoval jsem proti. Žadatelé mají jít do země, která jim poskytne
azyl. EU je nemá rozdělovat proti jejich vůli a proti vůli obyvatel v členských zemích.
O tomto tématu jsem už pár dní předtím (24. 4.) mluvil v Interview ČT24.
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Záznam si pusťte zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/215411058040424

Středočeští Svobodní ve čtvrtek, doufám, založili pěknou
„čarodějnickou“ tradici. Jen mě moc mrzí, že jsem kvůli
zpožděnému návratu ze Štrasburku nemohl být u toho...

Doma v ČR

V rádiu Impuls jsem vysvětloval, jak to ne/funguje v Evropském
parlamentu, mluvili jsme i o velkých problémech kolem imigrantů,
o mém projektu na dobrovolné euro, o biopalivech i o dalších
tématech.
Kritizoval jsem např. to hloupé stěhování mezi Štrasburkem a Bruselem a na dotaz moderátora jsem
také potvrdil, co jsem říkal už před eurovolbami – že Evropský parlament je pro mne jakousi
mezistanicí a cílem je stále česká Poslanecká sněmovna. EP sice ovlivňuje naše životy, ale stále ten,
kdo reprezentuje suverénní Českou republiku, kdo má právo rozhodnout třeba i o vystoupení z
Evropské unie, je český parlament. Takže nadále plánuju kandidovat do Poslanecké sněmovny a
vzdát se mandátu v EP. Pevně věřím, že budou Svobodní zvolení do české sněmovny.
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Záznam si pusťte zde:
http://www.impuls.cz/clanky/2015/05/europoslanec-petr-mach-planuji-slozeni-mandatu/

Doma v ČR
V úterý jsem se zúčastnil další konference Mladých konzervativců, která se tentokrát věnovala
ekonomice ČR. Mezi hosty byl i Miroslav Kalousek z TOP 09 nebo Jan Skopeček z ODS.

Doma v ČR
A. Babiš oznámil, že jeho hnutí ANO předloží návrh zákona, podle kterého k 30. červnu skončí daňová
podpora biopaliv.
Obávám se (vzhledem k tomu, co říká zákon o biopalivech, a k tomu, co p. Babiš říkal už dříve), že
pokud opravdu dojde ke zrušení daňové úlevy, o to víc se jen navýší podíl bioložek, které se povinně
přimíchávají do pohonných hmot. Na zisk pana Babiše z výroby biopaliv to nebude mít žádný vliv...
Proto jsme pro kompletní zrušení podpory biopaliv, ať už je ve formě daňových úlev, nebo
přimíchávání biosložek do pohonných hmot.
Více čtěte zde:
https://web.svobodni.cz/clanky/svobodni-jsou-pro-kompletni-zruseni-podpory-biopaliv

Doma v ČR

Ve středu jsem také jel do Plzně položit věnec k pomníku „Díky, Ameriko“. Je smutné, že kvůli dohodě
lídrů velmocí na Jaltě se musela americká armáda 6. 5. 1945 zastavit v Plzni, a na mnoha místech
Čech dál zbytečně umírali lidé. Děkujeme všem vojákům, kteří nasazovali své životy za osvobození
naší země.

Británie se ve volbách jednoznačně vyslovila pro referendum o vystoupení z EU.
Je nám líto, že UKIP nezískal víc křesel, ale výsledek 13 % voličů potvrdil, že tato strana má třetí
největší podporu lidí v Británii. Čtyři miliony voličů, kteří pro UKIP hlasovali, představují i největší
nárůst hlasů ze všech politických stran
Kdyby v ČR Svobodní ve volbách do sněmovny získali 13 % hlasů, určitě bychom to hodně slavili.
Britský volební systém bohužel znevýhodňuje menší strany.

Jel jsem do Norska, kde jsem promluvil na ustavujícím sněmu norské strany Liberalistene. K jejímu
vzniku vedla podobná frustrace pravicových voličů, jakou jsme cítili před šesti lety my, když jsme
ustavili naši Stranu svobodných občanů – pravicové strany něco slibovaly (např. snížení daní), ale ve
vládě/parlamentu pak dělaly pravý opak (daně zvyšovaly). Podělil jsem se s norskými kolegy o naše
zkušenosti a popřál jim hodně úspěchů.
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V Oslu jsem mluvil s členkou norské vlády – ministryní financí Siv Jensenovou.
Informoval jsem ji o potížích s Barnevernem a o kauze české maminky Evy Michalákové, která se
zoufale snaží získat zpět svoje děti. Její stranický kolega je ministrem pro děti a sociální péči, tak
doufám, že to s ním také probere.

Pak jsem se setkal také s Raymondem Skorstadem a rodinou Hernehultových. Pan Skorstad založil
organizaci, která sdružuje poškozené rodiny. Jednou z nich je právě švédská rodina Hernehultových,
která zrovna bojuje za své tři děti odebrané Barnevernetem. Řešil jsem s nimi, jak Barnevernet
funguje a v čem jen ten norský systém tak špatný.

Potkal jsem se s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem a ten mě ubezpečil, že v případě
Michalákových adopce synů nehrozí. Garantovali to prý na nejvyšších místech z Norska. To se mi
trochu ulevilo.

Evropská komise představila svůj plán – chce během dvou let přivést do EU 20 tisíc uprchlíků a
rozdělit je podle kvót do jednotlivých zemí.
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Jsem zásadně proti určování kvót na uprchlíky. Vždy jsem byl proti těmto kvótám a vždycky budu.
Hlasoval jsem proti tomu v Evropském parlamentu a budu hlasovat znovu.

Pravomoc Evropské unii o tomto rozhodnout, i proti vůli naší země a našich občanů, daly bohužel
naše minulé vlády. Do roku 2009 (než začala platit Lisabonská smlouva) by se na tom musely
jednomyslně shodnout všechny státy. Lisabonská smlouva ale založila pravomoc EU rozhodnout
zcela bez ohledu na vůli naší země o záležitostech, které se týkají azylové politiky, a tedy i kvót.
K založení Strany svobodných občanů vedl v roce 2009 mimo jiné právě i odpor proti Lisabonské
smlouvě.
(viz článek z ledna 2009 o založení Svobodných: http://zpravy.idnes.cz/svobodni-se-predstaviliodmitaji-lisabon-slibuji-nizke-dane-pl8-/domaci.aspx?c=A090112_140314_domaci_adb)
Stalo se bohužel přesně to, před čím jsme varovali. Evropská unie dnes tu pravomoc má.
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Vláda plánuje velký zásah do volebního zákona. Svobodné volby, tak jak je známe, končí.
Příští volby do sněmovny budou muset politické strany dodržovat na kandidátních listinách
povinné kvóty pro ženy. Dokonce se kvůli tomu bude měnit ústava, která nám nyní
garantuje rovný přístup ke kandidatuře bez ohledu na pohlaví. A bohužel to není vtip.
Vláda se chystá ke kroku, který zbaví naši demokracii základního principu rovnosti před zákonem a
nahradí ji kvótním výběrem žen.
Změnu navrhl ministr pro rovné příležitosti Jiří Dienstbier (ČSSD). Ministerstvo vnitra nyní
zpracovává novelu volebního zákona – a taky změnu ústavy.
Naše ústava totiž garantuje „přístup k veřejným funkcím za rovných podmínek“. A to chce Dienstbier
změnit.
Do ústavy má přibýt věta:

„Zákon může stanovit opatření na podporu vyrovnaného přístupu žen a mužů ke
kandidatuře ve volbách.“
Ministerstvo vnitra v důvodové zprávě vysvětluje, proč je potřeba změnit ústavu, aby mohly být
zavedeny kvóty:
Když budou zavedeny kvóty, „občané muži a menšina žen pod stanovenou kvótu nemohou uplatnit
své pasivní volební právo (kandidovat), pokud „k sobě“ prostřednictvím volební strany neseženou
další osoby, které jsou úředně ženského pohlaví, alespoň na minimální kvótu jejich zastoupení na
kandidátní listině.“
Ministerstvo vnitra dále vysvětluje: „To představuje zřejmý zásah do pasivního volebního práva, který
vyžaduje, aby existence opatření na podporu vyrovnaného přístupu žen a mužů ke kandidatuře ve
volbách byla výslovně dovolena v ústavním pořádku.“
Ministr Dienstbier chystá i další opatření: Při přijímání na vysoké školy a na úřady mají mít přednost
Romové. Na nedávné konferenci sufražetek si dokonce připevnil na klopu nápis „žena,“ aby
demonstroval, jak hájí "práva" "menšin".
Ať si klidně ministr pro rovné příležitosti změní pohlaví, to je jeho věc. Nedovolme mu ale zničit naši
demokracii a princip rovného postavení před zákonem.
Mám úctu k ženám, a právě proto nechci, aby byly jakkoliv zákonem zvýhodňované. Když ženy chtějí,
prosadí se, a to i bez kvót. Třeba Margaret Thatcherová byla jedním z nejlepších politiků 20. století.
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Podzimní senátní volby mimo jiné rozhodnou, jestli bude mít vláda v Senátu ústavní většinu, aby
kvóty prosadila. Jestli vládě změna ústavy projde, je s naší demokracií amen. Co bude následovat?
Kvóta pro Romy? Pro gaye? Kvóty na ženy je potřeba zastavit hned na začátku.
Petr Mach
23. 6. 2014

Rád bych čtenářům přiblížil můj den v Bruselu, kam jsem se vypravil 24. června na ustavení
„své“ frakce v Evropském parlamentu, a tedy na své první hlasování.
Jak už jsem avizoval, nemíním se do Bruselu stěhovat, letím tedy jen na otočku. Už jsem zde v
červnu potřetí, předchozí setkání byla ve znamení vyjednávání o sestavení frakce. Účast v rozumné
parlamentní frakci je důležitá, abych byl schopen plnit hlavní cíl – pracovat na změně evropské
smlouvy tak, aby členství v eurozóně nebylo povinné. Jako nezařazený poslanec bych nemohl
podávat návrhy. (o tom více někdy příště)
Ti, kdo sledují můj politický facebook (https://www.facebook.com/mach.svobodni), vědí, že se
povedlo složení naší euroskeptické frakce dojednat. Dnes bude v Bruselu její formální ustavení –
nezbytný krok pro naši další činnost.

Vstávám v 5:15, abych byl po šesté hodině ranní na letišti. Ještě že bydlím ve Stodůlkách, což je od
letiště kousek. V Bruselu přistávám v 8:25, kupuju si jízdenku na stanici Brusel-Lucemburská. V 9:30
vystupuju ze stanice přímo před budovou parlamentu.
V 11 hodin je setkání vedení naší frakce – ve vedení frakce má každá zúčastněná strana svého
zástupce. Projednáváme nový status (stanovy) frakce – který doznává změn v souvislosti se
změnou jejího složení. Během poledne mají zástupci stran čas probrat projednané návrhy se svými
poslanci. Já to mám jednoduché, jsem za Svobodné ve frakci jediný – tak polední čas využívám k
vyřizování formalit ohledně najmutí asistentů. Stále mi chybí nějaké doklady, tak doufám, že to
stihnu dotáhnout ještě odpoledne po zasedání frakce.
V 15 hodin se setkává celá frakce. Je nás 48 ze 7 různých států.
Nejprve hlasujeme o novém názvu. Všichni souhlasí, že se název frakce změní z „Evropa svobody a
demokracie“ na „Evropa svobody a přímé demokracie.“ Podnět dalo italské Hnutí pěti hvězd, které je
– stejně jako já – v Evropském parlamentu i ve frakci nové a pro které je důraz na přímou demokracii
zásadní. Podobně jako u Svobodných hlasují ve straně elektronicky a podobně jako Svobodní
prosazují prvky přímé demokracie na národní úrovni. Pro změnu názvu hlasovali všichni přítomní
členové frakce. Všechny strany se shodly, že změny evropských smluv by měly podléhat v jejich
zemích referendu, které musí být férové – ne aby byly jednostranně zneužívány peníze daňových
poplatníků na propagaci jen jedné referendové odpovědi.
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Italského zástupce jsme odhlasovali společně s Nigelem Faragem spolupředsedou frakce. Já budu
podle schváleného statusu ve vedení frakce automaticky jako jediný zástupce Svobodných.
Ucházet se o hlasy k nám na frakci přišel také jeden kandidát na předsedu Evropského parlamentu,
který bude volen 1. června ve Štrasburku. Britský konzervativní poslanec Sajjad Karim se snažil
mírnit své proevropské postoje. Šanci na zvolení ale nemá, protože v parlamentu už dlouhodobě
vládne velká koalice – či opoziční smlouva – evropských socialistů a evropských lidovců. Ta za
týden prosadí do čela parlamentu společnými hlasy německého socialistu Martina Schulze. Naše
frakce je začátkem skutečné opozice v Evropském parlamentu.
Po jednání jsme pořádali briefing pro novináře, zajímali se o model „volného hlasování“ – podle
stanov frakce nemáme závazné hlasování, jako mají v jiných frakcích.
S jedním z asistentů ze strany Alternativa pro Německo si domlouvám setkání s vedením jejich klubu
na příští týden do Štrasburku. Chci je seznámit s mým plánem na dobrovolnost eura.
Ještě před půl šestou, než se zavírají v budově parlamentu servisní kanceláře, se mi daří úspěšně
podat žádost o zaměstnání místního akreditovaného asistenta – podařilo se mi nakonec shromáždit
všechna potřebná lejstra a podat i žádost o zaměstnání lokálního asistenta. Na poslední chvíli jsem
emailem získal od svého budoucího „platebního zprostředkovatele“ poslední chybějící lejstro a
potvrzení. (Smlouvy s asistenty totiž spravuje buď Evropský parlament, pokud jde o asistenty
akreditované v Bruselu, nebo tzv. platební zprostředkovatel, pokud jde o asistenty doma v České
republice.) O budoucích asistentech napíšu někdy příště.

Zatímco ráno jsem přijel z letiště vlakem, na letiště odjíždím parlamentním taxíkem. Řidič původem z
Maroka mi vypráví o svém snu dostudovat medicínu a odejít pracovat jako lékař do Švýcarska nebo
Kanady. Vyprávím mu i o svém dávném cestování po Maroku.
Po dnešku je v zásadě vše nejnutnější připraveno, abych mohl od 1.7., kdy mi začíná mandát, plně
fungovat.
Během půlhodinového čekání na letišti a v letadle píšu tenhle článek a těším se domů, kde na mě
čeká má láska. S Andreou jsme se minulý týden zasnoubili!
Petr Mach,
4. 7. 2014

Do Evropského parlamentu jsme kandidovali se dvěma zásadními body: 1) Bránit
„euronesmyslům“ a 2) Prosadit změnu Smlouvy o fungování EU tak, aby členství v eurozóně
bylo pro členské státy dobrovolné.
Říkal jsem, že se nehodlám do Bruselu stěhovat, abych se nestal „bruseločlověkem.“ Říkal jsem, že je
nutné zůstat bydlet ve své zemi, aby se člověk neodcizil a hájil skutečně vždy zájmy svých voličů,
kteří žijí v České republice.
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Lidé se ale ptali: Jak ale hodláte hájit zájmy voličů, když se do Bruselu neodstěhujete a když se
mnoho věcí předjednává ve výborech?
Odpovídal jsem, že hodlám poctivě jezdit na jednání Evropského parlamentu do Štrasburku, kde se
hlasuje o všech návrzích. Tak hodláme bránit všem návrhům, které by byly škodlivé pro naše voliče.
Na druhé straně, plán na změnu smlouvy tak, aby bylo euro dobrovolné, musíme pozitivně prosadit. V
tomto případě nestačí hlasovat na plénu proti něčemu. Za tím účelem potřebuji být členem frakce a
ukázalo se, že je praktické být i členem ústavního výboru.
Frakce, na rozdíl od jednotlivého poslance může podávat návrhy. To se stalo, jsem členem frakce
„Evropa svobody a přímé demokracie“ spolu se stranou UKIP a dalšími. Krom toho budu muset
jednat a přesvědčovat i poslance mimo naši frakci.
A také bude potřeba přesvědčit členy Výboru pro ústavní záležitosti, v jehož kompetenci bude
posuzování takového návrhu. Proto jsem se přihlásil do tohoto výboru, abych měl možnost členy
výboru, kteří budou dávat doporučení parlamentu, přesvědčit o našem plánu na změnu smlouvy, aby
euro bylo dobrovolné. Výbor pro ústavní záležitosti, který má v kompetenci záležitosti týkající se
změn základních evropských smluv, má mnohem méně věcí k projednání než ostatní výbory, protože
smlouvy se nemění tak často. Je to takový „minivýbor“. Proto k aktivní účasti v něm nemusím
přesidlovat do Bruselu.
Mnoho lidí mě nyní podezřívá, že se do výboru zapisuji kvůli penězům. To mě mrzí a pokusím se to
zde vysvětlit.
Říkal jsem před volbami, a trvám na tom i nadále, že pro mnoho poslanců je jejich účast ve výborech
jen formální, zapisují se na prezenční listiny, jen aby brali denní diety, které dostává europoslanec za
každý den, kdy se zúčastní oficiálního jednání. Ti, kdo se do Bruselu odstěhují, mají pak tendenci
chodit na výbory jen pro ty diety. Evropská unie řadové poslance těmito výbory v podstatě uplácí a
oni mají tendenci přijímat argumenty Evropské komise a spíš jí pomáhají na půdě parlamentu
prosazovat její návrhy, místo aby jim čelili.
Pokud pojedu na jednání výboru, dostanu také diety. Asi padnou na hotel, parkování apod. Nebudu
ale v Bruselu trvale bydlet, a rozhodně nebudu chodit na zbytečná jednání. Mé konání v Evropském
parlamentu je vedeno snahou prospět naší věci – abychom žili ve svobodnější České republice, aby
nám Brusel nediktoval, jak máme žít.
Petr Mach
5.7.2014

Vládě se vymstil zákon o zelené naftě, když z něho poslanec Urban přílepkem udělal zákon
o snížení daně z nafty. I Babiš nakonec snížení daně podpořil a teď neví, jak z toho ven.
Vláda navrhla sněmovně zákon o „zelené naftě“ – zemědělcům se má začít vracet 40 procent
zaplacené spotřební daně z nafty. Z každého nakoupeného litru tak dostanou zpět 4,38 Kč.
Situaci zkomplikoval poslanec ČSSD Milan Urban, když k zákonu navrhnul přílepek („pozměňovací
návrh“), podle kterého se má daň z nafty celkově snížit o 2,50 koruny z 10,95 na 8,45 Kč.
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Poslanec Urban toto navrhuje už poněkolikáté, ale zatím to nikdy neprošlo. Poslanci určitě věděli, o
čem hlasují. Rozprava k návrhu byla celkem jasná:
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/012schuz/s012157.htm
Nejprve se hlasovalo o pozměňovacím návrhu, poté o pozměněné verzi zákona o zelené naftě jako
celku. To je standardní postup daný jednacím řádem, který sněmovna dělala už mnohotisíckrát.
Urbanův návrh prošel, i když ministr financí doporučoval hlasovat proti. To naznačuje rozpor v koalici
a rozdělení ČSSD na ty, kteří se řídí hlasováním Urbana a na ty, kteří se řídí hlasováním Sobotky. Pro
hlasovalo 17 poslanců ČSSD věrných Urbanovi a dále poslanci KSČM, Úsvit, ODS a TOP09.
(hlasování http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=59378)
Pak se hlasovalo o zákonu jako o celku, tedy o zavedení zelené nafty s přílepkem o snížení spotřební
daně. Zde hlasovali pro kompletní ČSSD, ANO, KDU-ČSL a Úsvit.
(hlasování http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=59379)
Je tedy zřejmé, že i ministr Babiš nakonec snížení spotřební daně podpořil, jen aby prošla zelená
nafta. Mohl doporučit hlasovat proti celku, když byl zákon přílepkem celkově změněn a neudělal to.
Teď bude koalice horko těžko hledat cestu zpět, když si zpětně uvědomili, že snížení spotřební daně
pro všechny nechtějí, ani by to nedovolila EU (sazba by se Urbanovým návrhem dostala pod
minimum daně požadované Evropskou unií).
Ukázalo se zkrátka, jak je pro některé zelená nafta důležitá, že ji podpořili i za cenu snížení daní, které
rozhodně nechtěli.
A co bych si přál já? Nízké daně pro všechny a žádné speciální vratky zemědělcům.
Petr Mach
27. 7. 2014

O tom, jak Evropský parlament volil komisaře na tři měsíce (pak odejdou s
mnohamilionovým odstupným) a jak jsem měl na půdě Parlamentu svůj první projev k ostře
sledovanému vyjednávání obchodní smlouvy s USA. A o tom, jak Parlament projednává
mnoho zbytečných rezolucí, které nikomu nepomůžou.
Na začátku července Evropský parlament řešil jen sám sebe – zvolil své předsednictvo a rozdělení
poslanců do výborů, na druhém červencovém zasedání ve Štrasburku už bylo na programu několik
dalších návrhů.
Jak už bylo jasné z politické dohody mezi socialisty a eurolidovci, ve volbách šéfa Evropské komise
hladce prošel lidovec Jean-Claude Juncker. Naše frakce Evropa svobody a přímé demokracie
hlasovala velkou většinou proti. Potvrdila se tak vláda velké koalice socialistů (ti mají pro změnu
předsedu parlamentu Martina Schulze) a eurolidovců.
Protože paní Redingová, bývalá komisařka, proslulá všemožnými regulacemi, byla zvolena do
Evropského parlamentu, zanikl jí mandát v Komisi. Podobně se to stalo u dalších tří členů Evropské
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komise, a tak Evropský parlament hlasoval o čtyřech nových komisařích na zbytek období. Byla to
volba zbytečná a drahá – na podzim se budou stejně volit všichni členové komise znovu na řádný
termín.
Před hlasováním žádal Bernd Lucke za Alternativu pro Německo předsedu parlamentu Schulze o
informaci o finančních dopadech této volby. Ptal se, jestli i tito dočasní tříměsíční komisaři budou
mít nárok na štědré odstupné. Odpověď nedostal, ale z pravidel honorování Evropské komise plyne,
že ano. Každý ze tří komisařů dostane za tři měsíce nejen plat dva miliony korun, ale pak ještě
odstupné osm milionů korun. Za tři měsíce služby. Spolu s Berndem Luckem, Richardem Sulíkem i
členy naší frakce jsem hlasoval proti těmto drahým letním komisařům. Většina parlamentu je ale
zvolila.
Čas projevů jednotlivých 751 poslanců se pečlivě dělí, takže pro toto zasedání na mě vyšla minuta a
půl. Využil jsem ji k debatě nad smlouvou o investicích a obchodu se Spojenými státy (TTIP).
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XPtFecug_OQ
Mluvil jsem ve prospěch volného obchodu s USA, ale proti složité smlouvě, která by znamenala balík
nových regulací. Smlouvu Evropská komise stále sjednává v utajeném režimu a ještě ji nikomu
neukázala. Předpokládám, že na podzim poskytne znění smlouvy Evropská komise členům výboru
pro zahraniční obchod – od nich se mi ji pak povede získat.
Podobně jako se skoro všichni poslanci zapsali do nějakého parlamentního výboru, skoro všichni se
zapsali také do nějaké zahraničí delegace. Delegace jsou skupiny poslanců, které jezdí na setkání se
zahraničními parlamenty. Populární mezi poslanci jsou například delegace pro Austrálii a Nový
Zéland nebo pro Karibik. Já jsem se do žádné takové delegace nezapsal, podobně jako členové UKIP.
Považujeme to za parlamentní turistiku – za výlety z peněz daňových poplatníků s předstíranou
prací. Tímto se omlouvám členům delegací, kteří tam nějakou užitečnou práci odvedou.
Skoro každý člen je také zapsaný do nějakého výboru. Já jsem zapsaným členem výboru pro ústavní
záležitosti. Na jeho červencové jednání ale do Bruselu nepoletím. Na jednání není nic podstatného,
stačí, že tam bude přítomný můj asistent, který mě bude informovat. Je to v souladu s předsevzetím,
které jsem si dal před volbami – nebudu se do Bruselu stěhovat a ve výborech nechci trávit zbytečný
čas. Kdybych v Bruselu bydlel, asi bych měl podvědomou touhu se zasedání výboru zúčastnit i kdyby
bylo o ničem – jen kvůli dietám, které dostávají poslanci za každou účast.
Čtvrtek – závěrečný den jednání parlamentu ve Štrasburku byl ve znamení (pro mě) nesmyslných
rezolucí – Rezoluce o situaci v Iráku, rezoluce o situaci v Súdánu, rezoluce o situaci v Nigerii a tak
podobně. Většinou jsem se zdržoval hlasování. Považuji toto za pseudočinnost. Parlament má
(podle mě) hlasovat o zákonech, které dopadají na lidi, kteří jej volili. Ty rezoluce jsou vesměs
vyjadřováním názoru na to či ono. Obvykle pohoršení nad porušováním lidských práv všude možně
ve světě. Porušování lidských práv ve světě je sice smutné, ale není to podle mě něco, o čem by měl
– podle mě – jakýkoliv parlament hlasovat.
Petr Mach
30. 7.2014

52

Menšina 127 poslanců Evropského parlamentu hlasovala proti Dohodě o přidružení mezi EU
a Ukrajinou. Já hlasoval proti smlouvě, protože jsem hluboce přesvědčen, že tato smlouva
Ukrajině uškodí a prohloubí příkopy, které v ukrajinské společnosti jsou.
Jsem zastáncem volného obchodu a dobrovolné spolupráce a myslím si, že by bylo dobré, kdyby
Evropská unie a Ukrajina mezi sebou měly volný obchod. Pomohlo by to jak lidem v EU, tak
Ukrajincům. Smlouva sice odstraňuje cla mezi Evropskou unií a Ukrajinou, ale současně nutí Ukrajinu
přijmout veškeré regulace Evropské unie. To jednak Ukrajině ekonomicky uškodí a jednak prohloubí
rozpor mezi západem a východem Ukrajiny.
Svůj postoj jsem vyjádřil na plénu Evropského parlamentu:
https://www.youtube.com/watch?v=SnwoS-IEKLw&feature=youtu.be

Mnoho Ukrajinců slepě věří, že asociační dohoda s EU povede jednou k plnému členství v EU a že se
Ukrajina přidá k elitnímu klubu, kde jsou lidé bohatí a kde není korupce. To je velký omyl. Asociační
dohodou Ukrajina ani nezbohatne, ani v ní nezmizí korupce. Je to smlouva, která má 2135 stran a
popisuje, jak postupně bude Ukrajina zavádět právní předpisy EU, včetně třeba spotřebních daní. Ve
skutečnosti je smlouva ještě mnohem delší, např. se v ní uvádí, že smluvní strany považují za její
přílohu celou "Sbírku statistických požadavků EU." (dalších 300 stran)
Smlouva rozhodně nepředjímá členství Ukrajiny v EU. Ukrajina jen bude muset převzít legislativu EU,
včetně třeba daňových směrnic, bez jakýchkoliv členských práv. Smlouva neznamená, že se Ukrajinci
stanou teď nebo v kdykoliv v budoucnu rovnoprávnými členy EU.

Ukrajinské firmy, které fungují v úplně jiných podmínkách než ty v západní Evropě, budou muset
převzít stejné standardy a regulace, což může značně prodražit výrobu a zvýšit ceny místních
produktů. Podstatně ekonomicky slabší obyvatelstvo tudíž bude platit za drahé západoevropské
normy.
Jak říká článek 56 Dohody: "Ukrajina přijme nezbytná opatření s cílem postupně dosáhnout shody s
technickými předpisy EU a s normalizačními, metrologickými a akreditačními postupy EU."
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:161:FULL str.25)
Tyto normy byly drahé pro českou ekonomiku a ještě mnohem dražší budou pro chudší ukrajinskou
ekonomiku. Pro představu: Hrubý domácí produkt Ukrajiny na obyvatele v přepočtu podle parity
kupní síly je zhruba čtyřikrát nižší než HDP České republiky. Ukrajinský HDP je zhruba na úrovni
válkou zmítaného Iráku. Evropské regulace utlumí ukrajinskou ekonomiku a celní unie Ukrajině sice
umožní Ukrajině snadněji obchodovat se stagnujícími ekonomikami EU, ale prodraží jí obchodování s
rostoucími částmi světa – nejenom s Ruskem, ale i s USA, Čínou, Brazílií a dalšími zeměmi.
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Ukrajina, minimálně její východní část, je do velké míry ekonomicky závislá na Rusku a zemích
bývalého Sovětského svazu. Kvůli tomu, že podle smlouvy bude muset harmonizovat legislativu
včetně celního sazebníku, bude muset vynaložit velké náklady a země bude odstřižena od svých
přirozených obchodních partnerů, kromě zemí EU. Proto je tento problém vnímán méně citlivě na
západě provázaném s Evropou, ale už hůře firmami na východě, které obchodují více s Ruskem či
Běloruskem.
Článek 84 zmíněné smlouvy uvádí, že "Postupné sbližování s celními předpisy EU, jak je stanovují
normy EU a mezinárodní normy, proběhne podle přílohy XV této dohody." (Odkaz: http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:161:FULL str. 41)
Jak řekl předseda Evropské komise Manuel Barroso, "Žádná země nemůže být současně členem
jedné celní unie a současně být v dohodě o volném obchodu s Evropskou unií."
(http://www.kyivpost.com/content/ukraine/eu-to-ukraine-reforms-necessary-for-trade-pact320910.html)
Jestliže vstupem do celní unie s EU ztratí lidé na východě Ukrajině možnost volně obchodovat s
těmito státy, povede to jen ke zvýšení jejich chudoby a eskalaci konfliktu.
Jsem všema deseti pro volný trh, ale pro Ukrajinu nestojí otázka, jestli se asociační dohodou přidat k
volnému trhu, ale spíše, který trh se rozhodne ztratit a jaké regulace přijmout, aby mohla obchodovat
s EU. A jednotný trh EU není totéž co volný trh.

Smlouva, kterou nyní schválil evropský a ukrajinský parlament stála na počátku konfliktu, který vedl k
revoluci na Majdanu a následné občanské válce.
Smlouva má totiž na Ukrajinu asymetrický dopad. Je výhodná pro západ země, kterému se usnadní
obchodování s Evropskou unií. Více zboží se bude vozit do Polska, na Slovensko a do České
republiky. Smlouva ale zároveň odstřihne od obchodu s Ruskem východ země. Jednak kvůli uvalení
nových cel na ukrajinsko-ruské hranici a jednak prostřednictvím norem EU, které zdraží ukrajinské
výrobky proti ruským a sníží tak ukrajinskou konkurenceschopnost na ruském trhu.
Když v listopadu loňského roku tehdejší ukrajinský prezident Janukovyč přerušil sjednávání dohody a
hovořil podle informací České televize „o částce kolem 500 miliard eur v následujících deseti letech, o
které by Ukrajina přišla kvůli útlumu obchodů s Ruskem.“
(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/251426-ukrajina-utnula-pripravy-asociacni-dohody-s-eutymosenkovou-nepusti/)
Janukovyč reprezentoval spíše východ země, který je obchodně navázaný na Rusko, zatímco západ
země se těšil na snadnější obchodování s Evropskou unií.
Revoluce na kyjevském náměstí Majdan vedla k vyhnání prezidenta Janukovyče ze země a zvolení
nového prezidenta Porošenka. Ukrajinská krize se následně prohloubila připojením Krymu k Rusku a
eskalovala občanskou válkou na východu země.
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Smlouvou s Ukrajinou možná EU krátkodobě pokořila Rusko a možná posílila plané naděje některých
Ukrajinců na lepší život. V delším období ale smlouva vyvolá hospodářský útlum na východě země a
posílí tam separatistické tendence.
Petr Mach
20. 9. 2014

Pohled Kateřiny Šafaříkové z Lidových novin nebo pohled Pavla Svobody z KDU-ČSL na
euroskeptiky je zjednodušeně takový: Euroskeptici nemají právo v Evropském parlamentu
na svůj klub, nemají právo na asistenty, mají mlčet. Naopak budovatelé spojené Evropy
mohou mít své kluby, mohou mít své asistenty.

Paní Šafaříková z Lidových novin se pohoršuje nad tím, že jsem si vybral čtrnáct pomocníků pro
vykonávání svého mandátu v Evropském parlamentu. Dělá skandál z toho, že jich mám čtrnáct,
zatímco jiní jich mají méně. Částku na asistenty má přitom každý poslanec stejnou a je na každém,
jestli chce více práce od každého ze čtyř lidí, nebo méně práce od každého z více lidí. Pro daňové
poplatníky je to úplně stejný náklad. Daňový poplatník by ani neušetřil, kdybych se – jak radí moji
oponenti – asistentů vzdal. Evropský parlament by tyto peníze utratil na propagandu a další
oslavování EU.
Jsem to přitom já, a ne budovatelé spojené Evropy, kdo v Evropském parlamentu navrhuje snižování
rozpočtu Evropského parlamentu a rozpočtu EU vůbec.
Paní Šafaříková skandalizuje fakt, že své asistenty a poradce má „neúnavný kritik evropské
rozhazovačnosti.“ Takže budovatelé EU mohou, kritici nemohou? Přesně tak to Kateřina Šafaříková
myslí, protože jinak by stejný článek mohla napsat o všech ostatních poslancích. Na jejich
asistentech ale nic špatného není, protože oni přece budují sjednocenou Evropu.
Je jedině logické, že si své poradce a pomocníky vyberu z řad lidí, které znám, kteří se osvědčili. Není
nutné, aby jim kdokoliv záviděl. Já své lidi nijak nepřeplácím, a jsem rád, že mohou pracovat pro mě
na naší společné věci.

Stejný přístup má i europoslanec Pavel Svoboda z KDU-ČSL. Tomu také vadí kritici. Radoval se z
toho, když euroskeptici ztratili jednoho poslance potřebného k tomu, aby mohli mít podle pravidel
Evropského parlamentu svůj klub.
„Bude to znamenat prakticky především to, že ta skupina nebude otravovat ty, kteří chtějí
konstruktivně budovat sjednocující se Evropu.“
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Pavel Svoboda a další budovatelé světlých zítřků tak budou mít větší klid na práci.
Pavel Svoboda k tomu ještě dodal, co je podstatou toho mít a nemít v Evropském parlamentu klub:
„Nebudou mít právo vyjadřovat se k návrhům v Evropském parlamentu a nebudou mít nárok na
sekretariát a poradce.“

Paní Šafaříková má dvojí metr. Ona sama – nikým nevolená – může jezdit za peníze daňových
poplatníků na výlety novinářů do Bruselu. To problém není, to je v zájmu budování spojené Evropy.
Zvolený poslanec, který je kritický vůči budování spojené Evropské unie, asistenty využívat nemůže.
Majitel Lidových novin je náš politický oponent. Vadilo mu, že jsem nepodpořil jeho kandidátku do
Evropské komise a že kritizuju zákony a směrnice o biopalivech a evropské dotace, díky kterým
získává miliardy korun. Beru to od jeho Lidových novin jako revanš za naše kritické postoje.
Nenecháme se ale zviklat!
Za svými spolupracovníky plně stojím a vážím si jejich práce. Byl jsem zvolen do Evropského
parlamentu, abych hájil naše euroskeptické postoje, a využiju k tomu prostředky, které mám – díky
svým euroskeptickým voličům – stejně jako každý jiný poslanec k dispozici, i když se to našim
oponentům nebude líbit.
V Praze dne 18. října 2014
Petr Mach, europoslanec a předseda Svobodných

Ve čtvrtek 16.10. kolem poledne přišli euroskeptici o poslanecký klub (frakci) v Evropském
parlamentu. Co se stalo? Lotyšská poslankyně, která byla za svoji rolnickou stranu jediná
zástupkyně v euroskeptické frakci „Evropa svobody a přímé demokracie“, totiž podlehla
nátlaku vládnoucích socialistů a lidovců a výměnou za předsednictví v jednom orgánu
Evropského parlamentu z našeho klubu vystoupila. Klub tak přestal splňovat jednu z
podmínek pro svoji existenci – mít členy ze sedmi různých států. Co to znamená pro
euroskeptické hlasy a co bude dál?
V Evropském parlamentu, jak známo, vládne koalice eurosocialistů a eurolidovců. Ti společně
protlačují všechny návrhy Evropské komise a domlouvají se v zásadě na všech důležitých postech.
Radostí z rozbití naší frakce se netají europoslanec Pavel Svoboda z KDU-ČSL. Rozpad
euroskeptické frakce podle něj bude znamenat „že ta skupina nebude mít přednostní právo
vyjadřovat se k návrhům v Evropském parlamentu, nebude mít nárok na sekretariát a poradce, a
především - nebude otravovat ty, kteří chtějí konstruktivně budovat sjednocující se Evropu.“
(https://www.youtube.com/watch?v=uz24JrVf_sQ&feature=youtu.be)
Mně jeho slova připomínají slovník komunistů, kteří vždy odsuzovali demonstrace disidentů s tím, že
berou lidem klid na práci k budování socialismu.
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Přestože naše frakce nemohla vládnoucí koalici nikdy přehlasovat, leželi jsme budovatelům
sjednocené Evropy v žaludku. Jako frakce totiž můžeme předkládat návrhy usnesení, spolupodílet se
na programu jednání a hlavně vyjadřovat se v debatě na plénu parlamentu ke všem návrhům. Jinými
slovy, náš hlas je aspoň slyšet.
Naši frakci bylo už na zezačátku komplikované vůbec sestavit. Pravidla pro její ustavení jsou totiž
šitá na míru velkým názorovým skupinám. Frakce musí mít aspoň 25 poslanců a musí mít poslance
alespoň ze sedmi evropských zemí. Podmínka počtu poslanců pro nás není problém, protože jen
největší strana v naší frakci – britský UKIP – jich má 24. Problémem je podmínka sedmi států. To
není problém pro socialisty ani pro lidovce, ti mají zastoupení ve všech zemích. Pro euroskeptiky je to
ale problém. Solidní euroskeptiky nenajdeme všude, když v mnoha zemích, např. v Řecku nebo
Maďarsku, se za euroskeptiky vydávají nepřijatelné xenofobní strany.
Význam frakce je dobře vidět na vzestupu dlouholetého předsedy naší euroskeptické frakce Nigela
Farage. Ten si vydobyl mezinárodní pověst kritika evropské integrace, bezúčelného rozhazování
peněz i nedodržování pravidel, která Evropská unie sama sobě nastaví. Popularita jeho strany UKIP
vzrostla natolik, že se nyní po dvaceti letech existence dostala i do britského parlamentu.

Odchod jedné lotyšské poslankyně z naší frakce tak znamenal i konec celé frakce, když se počet
národností ve frakci snížil na šest.
Sekretářovi naší frakce lotyšská poslankyně nečekaně oznámila, že nás opouští. Jako důvod uvedla,
že pánové Schulz (předseda parlamentu za socialisty) a Weber (předseda eurolidoveckého klubu) na
ni tlačili, aby odešla z našeho poslaneckého klubu, jinak ji nenechají zvolit předsedkyní parlamentní
delegace pro střední Asii. Vybrali si ji zjevně jako slabý článek naší frakce – poznali, že o ten post
velmi stojí a ucítili příležitost, jak náš klub rozložit.
Co to je ta parlamentní delegace pro Střední Asii? Poslanci se kromě do výborů přihlašují i do
„delegací pro zahraniční vztahy.“ Já osobně v žádné takové zahraniční delegaci nejsem, nepřipadá mi
užitečné cestovat za parlament na setkání s poslanci v cizích zemích. To stejné se týká i poslanců za
UKIP. Drtivá většina poslanců ale v nějaké zahraniční „delegaci“ je a často usilují o to být předsedou
takové delegace. Lidovci a socialisti řekli lotyšské poslankyni, že ji zvolí předsedkyní, ale jen když
opustí naši frakci. Je to zřejmě běžná metoda politického obchodu – nebo politického vydírání – v
Evropském parlamentu.
Všechno se seběhlo velice rychle, událostmi jsme zaskočeni. Zatím tedy budu v Evropském
parlamentu působit jako nezařazený poslanec. Vyjednáváme ale s dalšími stranami v Evropském
parlamentu, aby šlo náš poslanecký klub „Evropa svobody a přímé demokracie“ znovu sestavit.
Petr Mach
20. 10. 2014
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Evropský parlament hlasoval o rozpočtu EU na rok 2015. Jinými slovy, hlasovali jsme o
tom, kolik budou občané EU skrze státní rozpočty posílat do EU a jak budou tyto peníze
rozdělovány. Podívejte se, jak dopadly návrhy nás euroskeptiků na omezení byrokratických
výdajů a jak dopadly návrhy vládních stran na zvýšení výdajů.
V Evropském parlamentu se na konci října hlasovalo o pozměňovacích návrzích k unijnímu rozpočtu
na rok 2015. Naše poslanecká frakce „Evropa svobody a přímé demokracie“ představila 36
pozměňovacích návrhů (podrobněji zde), které by dohromady na přebujelé byrokracii ušetřily skoro
miliardu eur. Ačkoliv šlo o škrty tam, kde se očividně plýtvá a s klidným srdcem by to podle nás mohl
podpořit i eurosocialista nebo eurolidovec, u rozpočtového výboru, který všechny návrhy na změny
rozpočtu posuzuje, jsme nepochodili.
Proto jsme silou 40 podpisů předložili tyto pozměňovací návrhy znovu na plénu. I plénum
Evropského parlamentu je všechny odmítlo. Evropský parlament naopak přijal všechny možné jiné
návrhy, které rozpočet o dvě miliardy eur navyšují.
Když se hlasuje o pozměňovacích návrzích, není šance je na plénu obhájit. Hlasuje se bez rozpravy,
předseda parlamentu pouze oznámí číslo pozměňovacího návrhu, zeptá se, kdo je pro, proti a kdo se
zdržuje, a podle počtu zvednutých rukou určí, kdo má většinu. Pokud si není jistý, nebo pokud je
námitka, přistoupí se k hlasování pomocí hlasovacích zařízení. Jeden pozměňovací návrh je
odhlasován za méně než půl minuty a poslanci často nemají ani tušení, o čem hlasují.

Navrhovali jsme např. snížení dotací pro školení odborářů o více než deset miliónů eur. Navrhli jsme
snížit rozpočet o sedm miliónů eur v kapitole určené mj. na propagandu o výhodnosti eura pro
členské země. O půl miliardy jsme navrhli snížit dotaci na podporu politických reforem, které
povedou k harmonizaci albánského, bosenského, kosovského, černohorského, srbského,
makedonského a tureckého práva s právem EU (acquis communautaire).
Dále jsme navrhovali snížení rozpočtových kapitol pro spolupráci s Grónskem, výdaje na analýzy
veřejného mínění, neodůvodněný nárůst výdajů na tlumočníky a penze europoslanců, o třetinu jsme
navrhli snížit dotaci na Dům evropských dějin, o polovinu potom kapitolu dotování evropských
politických stran. Navrhli jsme i snížení výdajů na samotné poslance. Ale nepochodili jsme, velká
koalice eurosocialistů a eurolidovců všechny naše návrhy zamítla.

Evropský parlament proti našim hlasům navýšil o osm miliónů eur rozpočet na „udržitelný turismus“,
o dvanáct miliónů zvýšil dotaci pro „uplatnění genderově citlivého přístupu při pomoci malým a
středním podnikům“, další čtyři milióny eur do osmdesátimiliónového projektu „Mléko pro školy“,
dalších deset miliónů v téměř dvousetmiliónovém rozpočtu na posílení a rozvoj společného
evropského azylového systému a „podporu solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy“
nebo nových 38 miliónů pro třísetmiliónovou kapitolu podpora mírového procesu a finanční pomoc
Palestině a Agentuře OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům (UNRWA).

58

Všechny pozměňovací návrhy předložené rozpočtovým výborem jsou k prohlédnutí zde, pro hlubší
zkoumání doporučuji celý web rozpočtového výboru. Přijaté pozměňovací návrhy jsou zapsány v
tomto dokumentu.

Také jsme hlasovali o novém složení vlády EU neboli Evropské komise. Po zralé úvaze a
prozkoumání všech kandidátů jsem se rozhodl hlasovat proti této komisi. Nejde jen o samotný fakt,
že jsem euroskeptik, ale podle skladby kandidátů i jako ekonom jasně vidím, že tato komise rozhodně
nepřinese evropským zemím kýženou prosperitu.
Předseda Jean-Claude Juncker se na příštích pět let stane nejvlivnějším politikem v Evropě. Je
jedním z těch, kdo se podíleli na vytvoření nefungující měny euro a předsedal zemím eurozóny v době
jejích největších potíží, pomohl vytvořit ostudný mechanismus sdílení dluhů - ESM.
Místopředsedou komise a komisařem pro „konkurenceschopnost“ je Fin Jyrki Katainen. Je to velký
zastánce řízení ekonomiky skrze státní zásahy a státní investice. Podobnou vizi má i další
místopředseda komise Lotyš Valdis Dombrovskis, který se ujme komisariátu pro euro a sociální
dialog. Jeho hlavním programem je rozšíření dotačních fondů na program pro zaměstnanost.
Komisařem pro zahraniční věci a bezpečnost je Italka Federica Mogherini, která začínala svoji
politickou dráhu jako členka italské Komunistické mládeže. Ekonomické záležitosti a daňovou
politiku bude mít na starosti Francouz Pierre Moscovici, za jehož působení v roli francouzského
ministra financí narostl francouzský dluh na historickou úroveň 90 % HDP a nezaměstnanost
mladých dosáhla rekordních 24 %. V komisi zůstává bývalá komisařka Cecilia Malmströmová, která
se nechvalně proslavila návrhy na celoplošné omezení zbraní nebo řízené přerozdělování imigrantů.
Evropská komise navzdory našim opozičním hlasům prošla. Nyní bude předkládat Evropskému
parlamentu nové a nové směrnice regulující naše životy. Jako poslanec budu co nejhlasitěji hájit
zájmy svých voličů proti této komisi.
Petr Mach
3. 11. 2014

Jestli je něco funkcí státu, pak je to především obrana země. Potřebujeme profesionální
armádu i občany odhodlané bránit zemi v případě potřeby. To nám ale plošné odvody
nezajistí. Ministerstvo obrany přichystalo novelu branného zákona, podle které by mohly
být rozhodnutím vlády obnoveny plošné odvody do armády, navíc se tyto odvody mají týkat
stejně tak mužů jako žen. Lidé v dobrovolné aktivní záloze, kteří nyní k obraně vlasti mohou
sloužit jen na území České republiky, by mohli být armádou vysíláni k bojům na
zahraničních misích. Postavme proti primitivnímu návratu k plošným odvodům vizi funkční
obrany naší země.
Stropnického ministerstvo obrany navrhuje, aby do budoucna o povinných odvodech rozhodovala
vláda bez parlamentu. Povinný odvod lze považovat za ospravedlnitelný jen v případě
bezprostředního ohrožení státu či válečného stavu. O tom ale musí rozhodovat parlament, nikoliv jen
vláda. Tak to dnes je, a tak by to mělo zůstat! Branný zákon by měl zkrátka zůstat tak, jak je.
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Co doopravdy potřebujeme, je dlouhodobá koncepce obrany, která musí být postavená jednak na
profesionální moderní armádě, a jednak na dobrovolné záloze všech, kteří chtějí být připraveni k
obraně země před nepřáteli v případě potřeby.

Je zjevné, že mnoha mladým lidem se republiku bránit nechce, to ale nenapraví povinná vojna.
Mnoha dalším, kteří by naopak stáli o zapojení se do obrany našeho státu, se zase může oprávněně
příčit představa, že by mohli být nasazeni do nějaké daleké pouštní země.
Války v Afghánistánu, Iráku, Libyi považuji za kontraproduktivní. Militantnímu islamismu je třeba se
bránit. Na místě je ale obava, že vojenské akce v těchto zemích ze strany Západu islamismus spíš
nechtěně podněcují. Rozvrtání totalitních režimů v Libyi a Iráku přineslo větší hrozby, než jaké tam
existovaly dříve. Dlouhodobé operaci v Afghánistánu chybí smysl.
Povinné odvody jsou nejen proti svobodě člověka, ale existují i velké pochybnosti i o jejich účinnosti.
Ovládání vojenské techniky je čím dál složitější a potřebujeme pro to vycvičené profesionály a
záložníky, kteří pravidelně a dlouhodobě budou zacházení s ní trénovat. Neumím si představit, jaký
přínos by mělo odvedení mladých lidí, navíc mužů a žen bez rozdílu, proti jejich vůli. Mnoho lidí se
bude vojně vyhýbat pomocí úplatků a výmluv na zdravotní stav nebo náboženství. Dát do zákona
povinné odvody žen není nic jiného, než podlehnutí genderové mánii. Povinně odvedení lidé bez
pozitivního vztahu k obraně nikdy profesionální vojáky nebudou schopní nahradit.
Přínos pro obranu země mohou mít jen lidé, pro které je obrana vlasti čest a mají k ní předpoklady.
Takovým lidem bychom měli dát příležitost se zapojit dobrovolně, ať už vstupem do profesionální
armády nebo výcvikem k dobrovolné záloze. Tato možnost by samozřejmě měla být otevřená mužům
i ženám.

Současný systém aktivních záloh neslouží jako efektivní záloha profesionálních vojáků. Smysl dává
nejen mít profesionální vojáky, kteří zacházejí se sofistikovanou technikou. Smysl dává i mít
připravené lidi bránit své domovy a vlast v případě napadení České republiky. Vzorem nám v tomto
může být Švýcarsko, aniž bychom museli kopírovat jeho povinné odvody.
Zálohy tvořené na principu domobrany by mohly být založeny na dobrovolném základním cvičení.
Takové zálohy by tvořili civilisté odhodlaní bránit republiku doma, zde na tomto území, proti nepříteli
v případě potřeby. Tito lidé by nemohli být odveleni bojovat za hranice, sloužili by jen k obraně doma.
Takový výcvik, při kterém by zdarma mohli získat třeba řidičský a zbrojní průkaz, by byl zejména
atraktivní pro mladé lidi po střední škole. Je k odborné diskuzi, zda by vyhovoval model, kdy by výcvik
trval 3 měsíce přes léto, nebo by byla lepší dobrovolná jednoletá základní služba.
Nyní má naše armáda přibližně 20 000 profesionálů a asi 8000 záložníků, z nichž většinu tvoří bývalí
vojáci a jen zhruba 1200 lidí, kteří prošli kurzem aktivních záloh. Přihlásit se do nich je nyní totiž
obtížné a většina lidí o této možnosti ani neví.

Obrana země je celospolečenské téma. Jestli chceme jako suverénní stát přežít, musí být společnost
připravená dávat více peněz na obranu země, a to na úkor zbytečného plýtvání, byrokracie a dotací
na kdejakou hloupost. Zapojení se do aktivních záloh by mělo být prestižní věcí národní hrdosti a
vycvičení takových záloh by ani nebylo drahé.
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Vezmeme-li, že v ročníku je přibližně 100 tisíc lidí a projít kurzem by mělo zájem jen 5 tisíc z nich,
měli bychom jen za rok pětkrát více záložníků (nepočítáme-li bývalé vojáky), než doposud. Do deseti
let bychom tak vychovali 50 tisíc záložníků, což je více než dvojnásobek stavu naší profesionální
armády. Náklady na takový roční výcvik by činily jen asi procento současného rozpočtu na obranu.
Chtějme po vládě dlouhodobou strategii, která připraví armádu včetně dostatečných záloh na obranu
naší země. Žádné povinné odvody pak nebudeme potřebovat, a to dokonce ani v případě reálné
hrozby. Je lepší dát nyní o trošku více peněz na dobrovolný výcvik záložníků, než později proti jejich
vůli vládním příkazem navlékat mladé lidi do uniforem, jak chce současná vláda a ministr Stropnický.
Petr Mach
4. 11. 2014

Společné prohlášení poslanců Evropského parlamentu Petra Macha (Svobodní) a Jana
Zahradila (ODS):
Vítáme iniciativu na vyslovení nedůvěry Evropské komisi pod vedením Jean-Claude Junckera.
Hlasovali jsme proti Junckerově komisi z mnoha důvodů při jejím vzniku, naši důvěru nemá a
využijeme příležitosti hlasování o vyslovení nedůvěry, abychom tento náš postoj vyjádřili znovu.
Vadí nám pokrytectví Jean-Claude Junckera, jehož Evropská komise nyní bude vyšetřovat za daňové
výhody, které Lucembursko právě v době kdy byl ministrem financí a premiérem, poskytovalo
vybraným firmám. Jsme zároveň zásadně proti tomu, aby tento Junckerův problém sloužil jako
záminka k unifikaci a harmonizací daní v EU.
Společně prohlašujeme, že jsme za daňovou konkurenci a stojíme za tím, že členské země mají mít
právo lákat firmy na nižší zdanění.
Kritizujeme ovšem systém investičních daňových pobídek obecně jako nespravedlivý, a to i systém
poskytovaný velkým společnostem v České republice. Připomínáme, že daňové prázdniny čerpají i
firmy vlastněné českým ministrem financí Andrejem Babišem. Zatímco tisíce malých firem daně
platit musí, vybrané velké firmy získávají daňové prázdniny.
Petr Mach, předseda Svobodných
Jan Zahradil, 1. místopředseda ODS
21. listopadu 2014
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Na listopadovém zasedání promluvil před poslanci Evropského parlamentu papež
František, se kterým jsem v mnohém souhlasil. Dále se hlasovalo o vyslovení nedůvěry
Evropské komisi kvůli aféře „Luxleaks“ a prostřednictvím pozměňovacího návrhu jsem se
pokusil zabránit návrhu na regulaci Googlu.
Na pozvání předsednictva Evropského parlamentu vystoupil před poslanci ve Štrasburku papež
František – hlava Vatikánu a Katolické církve. Předseda Evropského parlamentu socialista Martin
Schulz nejspíš očekával, že si s ním bude papež notovat v tom, jak jsou evropské regulace potřebné,
ale papež naopak mluvil o tom, že původní myšlenky integrace nahradila byrokracie, že narůstá
nedůvěra k institucím EU, které jsou vzdálené a přijímají regulace často nesmyslné nebo škodlivé.
Evropa je podle papeže Františka jako rodina, která sestává z mnoha rozdílných národů a není nutné
vše unifikovat. Papežův projev jsem měl možnost okomentovat pro pořad Události komentáře České
televize.
Předseda komise Juncker vystoupil před poslanci s plánem „investičního balíčku“ na oživení
evropské ekonomiky. Komise prý bude „mobilizovat“ investice ve výši 315 miliard eur. Je to ale celé
velká fikce. EU žádných 315 miliard eur nemá. Juncker přiznal, že dají z rozpočtu EU jen 8 miliard, na
dalších 8 vystaví jen záruku a dalších 5 miliard vezmou z Evropské investiční banky. To jim stále
chybí 294 miliard. Podle Junckera se stovky miliard „vytvoří“ „multiplikačním efektem“. Je to ale jen
velký humbuk. Pokud EU naláká investory k investicím do jejích projektů, budou investoři o to méně
investovat do jiných projektů, jak jsem to okomentoval pro Českou televizi.

Skupina euro-socialistických a euro-lidoveckých poslanců předložila evropskému parlamentu návrh,
jehož podstatou je výzva Evropské komisi k direktivnímu rozdělení firem jako Googlu nebo Seznamu
na více společností – aby jedna firma nemohla nabízet současně vyhledávání, reklamu a třeba
zprávy. Klíčová věta o omezení vyhledávačů je schovaná na konci desátého odstavce návrhu.
Podle mě má nechat Evropská komise Google být. Internet je dynamický trh a zásahy úředníků a
regulace tohoto druhu můžou být jen na úkor firmy a spotřebitelů. Připravil jsem proto návrh, aby se
o té jedné větě hlasovalo zvlášť – aby každý, kdo bude proti násilnému rozdělení Googlu mohl
hlasovat jen proti této jedné větě a zbytek usnesení přitom mohl podpořit. Oslovil jsem v této věci
všechny poslance, všimla si toho i zahraniční média. Proti návrhu na rozdělení Googlu hlasovalo
spolu se mnou 174 poslanců, většina vládních socialistů a eurolidovců však návrh podpořila.
Evropský parlament nemůže sám Google rozdělit, šlo jen o výzvu Evropské komisi. Hrozí ale, že se
takového nápadu Evropská komise ráda chopí.

Ve čtvrtek se hlasovalo o vyslovení nedůvěry Junckerově komisi – vládě EU. Desetina poslanců
sesbírala podpisy nutné k tomu, aby se o vyslovení nedůvěry hlasovalo. Podnětem k tomu byla aféra
„Luxleaks“. Nynější předseda Evropské komise poskytoval v době, kdy byl lucemburským premiérem,
vybraným firmám ve své zemi daňové výhody a mnohé z nich platily minimální nebo žádné daně.
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Já pod výzvou na vyslovení nedůvěry podepsán nebyl, jsem totiž zastáncem daňové konkurence
mezi jednotlivými státy a zastáncem toho, aby si o přímých daních rozhodovaly členské státy samy.
Koneckonců Česká republika podobné daňové pobídky uděluje také. Moji důvěru ale tato komise tak
jako tak nemá.
Nevadí mi, že Lucembursko je daňový ráj, sám bych si přál, aby Česká republika byla také daňovým
rájem pro své občany a firmy. Závidím Lucemburčanům jejich tříprocentní DPH. Junckerovi měli
nadávat spíš Lucemburčané, kteří daně platí, zatímco vybrané firmy mají daňové prázdniny. Stejným
způsobem kritizuji naši vládu za to, že vybraným firmám uděluje daňové prázdniny.
Junckerovi vyčítám pokrytectví. V roli premiéra své země daňové výhod poskytoval, nyní daňové
výhody z pozice předsedy Evropské komise kritizuje. Jsem v Evropském parlamentu opozičním
poslancem, moji důvěru Junckerova komise neměla, když vznikla a nemá ji ani teď. Hlasoval jsem
tedy pro vyslovení nedůvěry, ale hlasy evropských socialistů, lidovců a liberálů komise přežila.
Petr Mach
2. 12. 2014

Předseda Evropského soudního dvora Vasilios Skuris vyzval nového předsedu Evropské
komise Jeana Clauda Junckera k tomu, aby porazil euroskeptiky. Informuje o tom britský
list Daily Telegraph.
"Chtěl bych vám říct něco o vašem úkolu," řekl Skuris. "Přebíráte úřad během nejhorší finanční a
ekonomické krize, kterou Evropa zažila v době, kdy je evropský ideál sužován kritikou z
euroskeptických kruhů. Proto je vaším klíčovým úkolem zabránit tomu, aby byly plody evropské
integrace zadupány do země."
Evropský soudní dvůr je nejvyšší právní instancí Evropské unie. Pokud už ostatní unijní instituce
nevědí kudy kam, zachraňuje je právě Evropský soudní dvůr. Byl to právě soudní dvůr, který vynalezl
přednost unijního práva před právem členských států (viz Costa v. ENEL).
Jak poznamenává Daniel Hannan (britský europoslanec): "Že si eurosoudci vymýšlí věci za běhu, je
dlouho známá věc. Jsou připraveni nerespektovat jednoznačný text smluv, pokud tak pomohou
hlubší integraci. Ale že to někdo řekne takhle napřímo, to ukazuje, jak jsou si nyní jistí."
Nigel Farage (europoslanec a šéf UKIP) okomentoval situaci slovy: "Evropský soudní dvůr je
agresivní, politizovaný soud, jehož úkolem je rozšiřovat pravomoci EU a zlomit národní demokracii.
Když mluví o 'plodech evropské integrace', má na mysli chudobu a nezaměstnanost, kterou způsobilo
euro miliónům obyvatel?"
Skuris je řecký profesor práva a bývalý ministr vnitra. K Evropské komisi ještě dodal: "Evropská
komise je dnes víc než jindy politickým tělesem. Určitě to není parta eurokratů, jak by nám někteří
tvrdili, a zašpinili by to slovo těmi nejhoršími konotacemi."
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Svůj proslov přednesl ve středu 10. prosince 2014 na ceremonii v sídle soudu v Lucemburku, kde
Jean-Claude Juncker a jeho komisaři včetně české komisařky Věry Jourové skládali přísahu, že svůj
úřad budou vykonávat "zcela nezávisle".
(převzato z Daily Telegraph)

„Slova předsedy Evropského soudního dvora Vasiliose Skurise jsou skandální. Evropský soud, ke
kterému Evropská komise skládá přísahu, má být politicky neutrální a nesmí dopředu stranit jednomu
názoru. Euroskeptická myšlenka, že se mají pravomoci vrátit zpět občanům a demokraticky voleným
národním parlamentům a že evropští úředníci nemohou za miliony lidí vědět, co je pro ně nejlepší, je
zcela legitimní,“ komentoval projev český europoslanec Petr Mach.
Martin Pánek,
asistent europoslance P. Macha
11. 12. 2014

„Ministerstvo financí mate veřejnost, když se chlubí poklesem státního dluhu za rok 2014.
Vláda ve skutečnosti hospodařila loni s deficitem a státní dluh „snížila“ jen účetním trikem.
Ministerstvo financí hazarduje s veřejnými rozpočty, když odčerpává poslední finanční
rezervy státu,“ upozorňuje Petr Mach.
Poslanec EP a ekonom Ing. Petr Mach, Ph.D., dnes vysvětlil novinářům podstatu účetního triku a
ukázal, jaké rezervy ministerstvo financí odčerpalo.
Více viz podklady: Ministerstvo financí státní dluh zvyšuje
„Z ekonomického hlediska operace ministerstva financí nedává smysl, jejím jediným cílem bylo
prezentovat se falešně v lepším světle veřejnosti, když pro zlepšení hospodaření neudělala vláda
reálně absolutně nic. Ministerstvo financí chce nějak zakrýt skutečnost, že vláda hospodaří špatně.
Určilo si jako politický cíl pochlubit se před veřejností snižováním dluhu, aby zakrylo skutečnost, že
vláda navzdory růstu ekonomiky hospodaří s deficitem. Dělá to i přes to, že tím do budoucna zvyšuje
náklady na obsluhu státního dluhu. Jinými slovy, ministr Andrej Babiš si dělá drahé P.R. na účet
daňových poplatníků. To by mu veřejnost a ostatní politické strany neměly tolerovat.“ zdůraznil dnes
mj. Petr Mach.
Kateřina Kašparová
tisková mluvčí europoslance Petra Macha
22. 12. 2014
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Koruna za poslední týden prudce oslabila a euro je opět asi o korunu dražší. Česká národní
banka žádnou intervenci neoznámila, ale jsou důvody se domnívat, že za nynější devalvací
stojí politika České národní banky. A to je špatně. Centrální banka by neměla takto
ovlivňovat kurz a zasahovat do života lidí.
V listopadu 2013 ČNB záměrně znehodnotila korunu, když její kurz k euru posunula z 26 na 27 korun
za euro a pak jej během uplynulého roku udržovala na úrovni asi 27,5 korun za euro. ČNB tehdy
záměrně tiskla koruny, prodávala je na trhu a kupovala eura – nakoupila asi 6 miliard eur do svých
devizových rezerv. Cílem ČNB bylo zvýšit inflaci, protože nechtěla dopustit pokles cen. Mnoha lidem
tak centrální banka citelně zasáhla do života a zdražila dovážené zboží. Nyní je to tu zas.
Lze se domnívat, že i lednový prudký pokles hodnoty naší měny je dílem centrální banky, nebo dílem
spekulací finančníků, že centrální banka bude brzy intervenovat.
Proč si to myslím? Centrální banky často své intervence neoznamují. ČNB má nadále strach z
poklesu cen a opakovaně připustila „posun hladiny kurzu na slabší úroveň“, pokud by pokračovaly
„deflační tlaky.“ ČNB neví, jak jinak zabránit poklesu cen než tisknutím peněz, nakupováním eur a
tedy znehodnocováním naší měny. Prudké změny kurzu, jako byl lednový, se sotva dějí samy o sobě
na volném trhu, kde denně poptává a nabízí koruny tisíce lidí a firem. Tak prudké změny dokážou
zajistit jen centrální banky, které mohou peníze neomezeně tisknout. A fakt, že takto prudce poklesla
vůči euru jen koruna, a ne jiné měny, svědčí o tom, že za tím stojí měnová politika naší centrální
banky, a ne tržní síly.
Prudké znehodnocení měny může kromě ČNB způsobit i spekulace. Pokud finanční spekulanti tuší,
že ČNB dříve či později přistoupí k další devalvaci, pak se snaží rychle prodat koruny, aby je po
devalvaci mohli nakoupit levněji. Za poklesem tak může stát přímá intervence ČNB nebo spekulace
na to, že intervence brzy přijde.

Deflace – pokles cen – je pro některé
ekonomy a centrální banky strašák.
Deflace – podle některých – vyvolává
recesi – pokles ekonomiky. Takhle
vidí svět i naše centrální banka.
Na deflaci se ale také můžeme dívat
jako na přirozený důsledek rostoucí
ekonomiky.
Není správné, když centrální banka vnáší do ekonomiky nejistotu a firmy nevědí, kdy ČNB přistoupí k
další devalvaci. Pro zdravý vývoj hospodářství je lepší, když centrální banka nedělá prudké změny.
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Za poslední rok ceny v České republice prakticky nerostly. ČNB by za to měla být ráda a neměla by
usilovat o zvyšování inflace. Pokud bude klesat cena ropy a následně i ceny benzínu, buďme prostě
jen rádi a nižší ceny si užijme.
Petr Mach
14. 1. 2015
Zdroj grafu: Česká národní banka

Jednání s norskou sociálkou se dnes spolu s matkou dětí zúčastnil právník rodiny Pavel
Hasenkopf a poslankyně Jitka Chalánková coby zmocněnkyně matky. Europoslanci Petr
Mach a Tomáš Zdechovský současně jednali s norskými politiky.
Petr Mach poté celé dnešní dění komentoval takto: Jednání s norským úřadem pro ochranu dětí
(Barnevernet) bylo doslova zoufalé – úředníci si viditelně užívají pocit moci nad „obyčejným“
člověkem.
Pak jsem byl s paní Michalákovou a její právničkou jednat s tamní policií, což proběhlo v mnohem
vstřícnějším duchu. Potvrdili nám, že případ vyšetřovali, na nic nepřišli a odložili ho. Dokonce řekli, že
věří, že se paní Michalákové podaří získat děti zpátky. Bojujeme dál, české děti se musejí vrátit ke své
rodině!
Kateřina Kašparová, tisková mluvčí europoslance P. Macha
20. 1. 2015

Mrzí mě reakce norského velvyslanectví, ve které norská vláda dál stojí za zvrhlým Barnevernetem.
Barnevernet je instituce, která nedbá na princip presumpce neviny.
Norská policie stojí na straně paní Michalákové, u soudu hodlá ve prospěch matky dětí svědčit
osobně i policejní komisařka Torill Sorteová, která podnět na zneužívání dětí vyšetřovala. Včera mi to
řekla při osobním jednání, kdy mi zároveň potvrdila, že veškeré podněty na zneužívání nebo týrání
dětí se ukázaly jako zcela nepodložené.
Za měsíc začne zásadní soud, ve kterém, doufám, získá Eva Michaláková své děti zpět, kam patří.
Děti nepatří státu!
Petr Mach
21. 1. 2015
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Žádost o schůzku ve věci zadržovaných českých děti v Norsku
Vážená paní ministryně,
se značným znepokojením jsem si v médiích přečetl Vaše dnešní vyjádření ke kauze českých dětí
zadržovaných v Norsku, které podle mě matce dětí situaci příliš nezlepšuje, ba spíše naopak. Velice
rád bych se s Vámi osobně setkal a probral s Vámi tento případ, jímž se už řadu měsíců intenzivně
osobně zabývám.
Osobně jsem se s matkou dětí setkal a tento týden jsem byl u jejího jednání s norským úřadem pro
ochranu dětí (Barnevernet), společně s mým kolegou europoslancem Tomášem Zdechovským,
poslankyní Jitkou Chalánkovou a právníkem rodiny Pavlem Hasenkopfem.
Poté jsem jednal i s norskou policií, která celý případ vyšetřovala a nic podezřelého neshledala,
žádné obvinění nepotvrdila. Dokonce sama norská policie stojí na straně paní Michalákové, u soudu
hodlá ve prospěch matky dětí svědčit osobně i policejní komisařka Torill Sorteová, která podnět na
zneužívání dětí vyšetřovala. Řekla mi to osobně poté, co mi potvrdila, že veškeré podněty na
zneužívání nebo týrání dětí se ukázaly jako zcela nepodložené.
Vážená paní ministryně,
opakovaně naznačujete (bez dalších podrobností), že matka dětí něco tají. Já jsem naopak
přesvědčen, že veřejnosti ani úřadům netají naprosto nic a jen se zoufale snaží získat zpátky svoje
děti. I proto bych s Vámi rád hovořil a případné nejasnosti si s Vámi vyjasnil.
Uvádíte, že jde o „rodinný spor“ – to ale rozhodně není pravda. Podle mě jde o šikanu matky úřadem,
který od začátku nedbá na princip presumpce neviny. Dále jste dnes řekla, že když budou chlapci
chtít, tak se jejich schůzky s matkou prodlouží. Dokážete si ale představit, co se děje v hlavě malého
dítěte, které už tři roky v podstatě nevidělo svou matku (max. 2x ročně na chvíli, pod dozorem
pěstounů, kdy matka své děti ani nesměla spontánně obejmout)? Takové dítě ji už dnes považuje za
cizí paní a dobrovolně si neřekne o častější schůzky. Řekla jste, že „Norská strana maximálně
respektuje to, co řekne dítě“ – jak víte, že minimálně na začátku, krátce po odebrání, děti nechtěly ke
své matce a opakovaně se po ní neptaly?
Opravdu Vás neděsí, že české děti, z nichž jedno se prokazatelně narodilo v ČR (a není tedy pravdou
tvrzení norské strany, že obě vyrůstají od narození v Norsku), už ani neumějí mluvit česky? Nepřijde
Vám to jako cílené vymývání mozků? Nezaznamenala jste, že podobných případů už byly
přinejmenším stovky? Nikdy jste neslyšela o tom, že pěstounství je v Norsku dobře placený byznys?
Za měsíc začne zásadní soud, ve kterém, doufám, získá Eva Michaláková své děti zpět, kam patří –
tedy do své rodiny. I proto bych to vše s Vámi rád co nejdříve probral, aby konečně český stát začal
účinně bránit a chránit své vlastní občany. Dejte mi prosím vědět, kdy bych Vás mohl v této věci
navštívit.
S pozdravem,
Petr Mach,
poslanec Evropského parlamentu
V Praze dne 22. ledna 2015
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V pátek 23. ledna 2015 se v Praze konala konference na téma „Svobodné vzdělávání“.
Pořádala ji skupina Evropa svobody a přímé demokracie.

Konferenci zahájil europoslanec za Svobodné Petr Mach, který upozornil na to, že současné školství
je značně neefektivní a ztrácejí se v něm obrovské sumy peněz. Zdůraznil také, že nejlepší kvalitu
vzdělání dětí zajistí konkurence: „Jen když bude férový rovný přístup ke všem školám, může vznikat
kvalita.“
Petr Mach se rovněž vyslovil pro domácí vzdělávání (jen pár dní předtím ho v médiích odmítl ministr
školství Chládek s tím, že „nekontrolovatelné domácí vzdělávání představuje bezpečnostní hrozbu“.
Doma by podle něj mohli chtít své děti učit například extrémisté.).
Mluvil také o státní maturitě a připomněl, že na vysoké škole, kde působí jako učitel, také udělují
studentům tituly, aniž by se tam konalo nějaké vyplňování státních testů. „Vůbec nevadí, že není
jednotný standard těch testů, a přitom je to také státní zkouška,“ upozornil mj. Mach.
Zmínil se také o financování VŠ studia: „Kdyby stát zrušil daně z příjmů fyzických osob a nechal tak
lidem více peněz, mohli by sami snadno svým dětem financovat vysokoškolská studia.“

Představil projekt Svoboda učení, podle něhož se státem řízené školství po dlouhá desetiletí výrazně
nezměnilo, přitom svět kolem nás se mění stále rychleji. Tento rozdíl se postupem času prohlubuje a
stává se více zřetelným. Současný systém založený na donucení mj. potlačuje kritické myšlení, což
je vzhledem k rostoucímu množství dostupných informací stále více potřebná dovednost. Pro dnešní
školy jsou děti jen prázdné a šedivé nádoby o stejném tvaru a velikosti, do kterých je nutné pod
nátlakem nalít velké množství vědomostí, jež byly prohlášeny za důležité. Stávající model vzdělávání
nebere v potaz jedinečnost každého člověka, jeho schopnosti, zájmy, talent, přání a sny. Naproti
tomu svobodné, přirozené vzdělávání pokládá děti za plnohodnotné lidské bytosti, ke kterým bychom
se měli chovat se stejným, ne-li větším respektem, jež dopřáváme dospělým. To znamená nikdy je
fyzicky netrestat, nenadávat jim, nekřičet na ně, nebýt iracionální, neponižovat je, nebagatelizovat
jejich zájmy. Věříme, že děti a studenti se učí nejlépe v prostředí, kde mají svobodu následovat své
vlastní zájmy. Tímto způsobem se dokáží naučit vše, co je pro život důležité, a zároveň si uchovají
svou zvídavost a touhu učit se po celý život.
Hynek Jína se poté ještě zmínil o své osobní zkušenosti s působením na demokratcké škole v
Německu – o čemž už dříve napsal blog (přečíst si ho můžete zde)

Zaměřil se na téma státních maturit, přičemž zdůraznil, že daňoví poplatníci mají právo vědět, kde
skončila ta cca miliarda korun, co to dosud stálo, které to stálo. Teď jdou do škol děti, které budou
maturovat v r. 2034, a nikdo z nás neví, jak v té době bude svět vypadat. Nikdo neví, co bude, takže
můžeme jen sledovat trendy:
1) stále více mladých lidí s vyšším a vyšším formálním vzděláním dopad – pokles úrovně zkoušek,
růst administrativní. náročnosti;
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2) větší podpora „soft skills“ – nikdo neví, co to je, ale konají se o tom konference.
Rostou útoky na matematiku coby „nemoderní“ předmět – to vede k poklesu úrovně zkoušky vyšší
výkonnost a organizovanost skupin napojených na kontrolní, administrativné a jiné konání státu a
kraje.
Chybí vize či strategie, co chceme učit, proč, jak kontrolovat plnění cílů, nuance a technikálie. My na
to jdeme obráceně – od posledního kroku (opačně).
Jaká by maturita měla být:


negace uvedených trendů



udržet náročnost zkoušky či ji aspoň nesnižovat



zúžit rozsah státem zkoušeného



zjednodušit celý proces



jedna úroveň



využít moderní metody pro sběr dat



konkrétně jedna úroveň maturit



maturita státní: český jazyk, matematika, angličtina



jen tzv. didaktický text (jednotně zadávaný a opravovaný), zbylé věci nechat na samotných
školách.

Resumé:
drobná kontrarevoluce, návrat ke klasickým kořenům a zdravému rozumu, snížení ambicí státu,
zjednodušení.
To by mohl být pozitivní vývoj maturitní zkoušky. Bude?

Coby matka chtěla vybudovat Mateřskou školu, kde bude její dítě šťastné. Upozornila na příliš složité
požadavky na objekty – stojí to moc prostředků – vstup do této oblasti je tedy velmi složitý.
Rozhodně podporuje placené vzdělání – když si něco platíte, víc vás to zajímá, i to, jak to dítě to cítí a
jestli jeho to zajímá.
Zakladatelkou individuálního systému svobodné výchovy předškolních dětí byla Maria Montessori,
italská pedagožka a představitelka reformní pedagogiky. Do centra pedagogického procesu postavila
dítě, určila podmínky pro jeho svobodný rozvoj, sebevýchovu a sebevzdělávání. Ve svých principech
respektovala individualitu a samostatnost dítěte. Individuální svoboda je potřebná nejen k formování
charakteru, ale i myšlení, citů a vůle. K tomuto účelu vytvořila také speciální didaktický materiál.
Ve svém systému vidí Montessori roli učitelky v nenápadném vedení a taktní pomoci. Její vědecká
pedagogika je založena na úplném svobodném výběru konkrétních činností a prostředí, na volných a
přirozených projevech dětí. Odmítá přímé zasahování do dětské činnosti. Svoboda pohybu se stala
pravidlem a jejím jediným omezením byl požadavek slušného chování a pořádku. Svoboda však
neznamená, že člověk může dělat, co chce, nýbrž, že následuje svůj vnitřní zákon. Svoboda bez
organizace práce by byla zbytečná. Dítě nechané svobodně bez činnosti by bylo ztraceno. Má však
mít možnost si volit takovou činnost, kterou chce provádět. U malých dětí je to především hra.
Přechod od hry k práci je nenápadný. Ideálem by měla být hra klidná, bezkonfliktní. Jestliže konflikty
vznikají, děti je mají řešit samy (nejde-li o konflikty většího rozsahu). Sociální konflikty poskytují
dětem příležitosti pro rozvoj sociálních dovedností. Vedou je k převzetí zodpovědnosti v jednání
samy za sebe. Každý jednotlivec je brán jako součást celku.
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Funkce učitele je jedinečná a náročná. Učitel není učitelem v pravém slova smyslu, ale „průvodcem“.
Sleduje senzitivní fáze dítěte, vytváří přirozené prostředí, respektuje svobodu dítěte, podporuje jeho
aktivitu, tvořivost. Učitel si o každém dítěti vede záznamy, jak zvládlo jednotlivé kroky.
Dítě nepracuje na povel, samo si vybírá práci, o kterou má zájem, může pracovat samo, ve dvojici
nebo kolektivu, vybírá si místo, kde bude práci provádět. Učitel dítě pozoruje, neruší ho při
koncentraci, čeká, kdy dítě samo požádá o pomoc a sleduje, aby dítě práci dokončilo a všechny
pomůcky si po sobě uklidilo. To vyžaduje speciálně připravené prostředí, kdy všechny pomůcky musí
být dítěti dostupné.

Kdysi učila na učilišti v Telči a české školství je podle ní koncipováno pro průměr až podprůměr.
Upozornila, že domácí vzdělávání je běžné všude ve světě, nejrozšířenější je v USA, v Austrálii a nově
v Rusku. V Evropě bylo zakázáno v Německu během 2. světové války. Ona sama provozuje domácí
vzdělávání od r. 1998 a učila tak všech svých 6 dětí.
Historie domácího vzdělávání v ČR:


na jaře 98 ministerstvo školství dovolilo na základě § 58/a zák. č. 29/1984 pokusné
ověřování odlišné formy vzdělávání – tzv. Domácí vzdělávání



2005 nový školský zákon umožnil individuální vzdělávání pro 1. stupeň



2007 začalo ověřování pro 2. stupeň, které trvá dosud



nyní se projednává novela školského zákona, kde by mohlo dojít k uzákonění i pro 2. stupeň



Podmínky pro rodiče:



min. SŠ vzdělání



pedagogická poradna



prostorové vybavení



žádost rodičů s důvodem



rozhoduje ředitel školy

Nynější návrhy novely předpokládá, aby ten, kdo provozuje domácí vzdělávání, měl VŠ a aby to
kontrolovala inspekce.
Kdo za to vzdělávání dětí zodpovídá? Já myslím, že rodiče, ale socialisti to vnímají tak, že vše musejí
chránit a zabezpečit – zřejmě předpokládají, že by snad rodiče měli svoje vlastní děti sklepě...?
Viz problémy a předsudky:


socializace



rodič nenaučí tolik jako učitel



rodič hodnotí subjektivně



přechod na vyšší stupeň školy

Jenže, skutečné problémy jsou finanční, samota a kariéra matek.
Na dotaz z publika, jak řešila u svých dětí období puberty, kdy může být problém dítě zvládnout – což
se týká právě toho 2. stupně, odpověděla, že ve škole jich je 20, oproti třeba jednomu doma: „S
ostatními matkami, které rovněž provozují domácí vzdělávání, jsme se shodly, že doma to probíhá
jinak, tak nějak klidněji.“
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Na to reagoval s úsměvem V. Klaus ml.: „Vy jste rozená učitelka, s temperamentem, ale hrozím se,
jak to půjde u takových těch alternativních vegetariánských matek. Já mám čtyři děti, a to bych nedal
– vidět ten jejich nezájem. V rámci ochrany některých rodičů není od věci ústavní výchova.“
I. Steinhauserová mu rovněž s úsměvem odpověděla: „Jasně, že vás vlastní děti iritují víc než cizí.
Když je vlastní krev blb, tak je to samozřejmě mnohem složitější. Je to náročnější o ten vztah mezi
rodičem a dítětem, ale jde to.“
Zapsala Kateřina Kašparová
26. 1. 2015

Dnes ráno byl zveřejněn Index ekonomické svobody, který každoročně publikuje americký
konzervativní think-tank Heritage Foundation společně s listem Wall Street Journal. V ČR
výsledky prezentoval před novináři europoslanec Petr Mach (exkluzivním partnerem
Heritage Foundation je frakce EFDD v Evropském parlamentu, jejíž součástí jsou Svobodní),
který k tomu vydal následující tiskovou zprávu.
„Ekonomická svoboda je základní právo každého člověka na nakládání se svou vlastní prací a
majetkem. V ekonomicky svobodné společnosti mohou jedinci pracovat, vyrábět, spotřebovávat a
investovat, jakkoliv chtějí, přičemž tato svoboda je státem jak chráněna, tak neomezována. V
ekonomicky svobodných společnostech dovolují vlády práci, kapitálu i statkům, aby se volně
pohybovaly, a nedonucují ani neomezují svobodu více, než je nezbytně nutné k ochraně a udržení
svobody samotné.“ (zdroj)
V Indexu ekonomické svobody, který publikuje americký konzervativní think-tank Heritage
Foundation společně s listem Wall Street Journal, se Česká republika oproti loňsku posunula o dvě
místa výše z 26. místa na 24. Podle skóre na žebříčku to není pouze tím, že země kolem nás by se
stále zhoršovaly, ale ČR zaznamenala nárůst bodů. To je třeba pochválit.
Při detailnějším zkoumání našeho skóre však přijdeme na to, že nárůst je navzdory naší vládě.
Kladné body nám Heritage Foundation přičítá za ochranu vlastnických práv, boj s korupcí nebo
nízkou inflaci.
Všechny ukazatele, na které má přímý vliv vláda nebo parlament se zhoršují – rozpočtová disciplína,
vládní výdaje, podnikatelské prostředí nebo prostředí pro zaměstnance. Zde všude zaznamenala
Česká republika pokles, v případě vládních výdajů velmi výrazný.
Jak poznamenává Nataša Srdoč, spolupracovnice Heritage Foundation „Velkými nedostatky České
republiky jsou korupce velikost vládních výdajů – kde Index klasifikuje ČR jako nesvobodnou. Aby
Česká republika posílila ekonomickou svobodu a podpořila hospodářský růst, bude se muset zaměřit
na vymýcení korupce a bude muset značně zmenšit vládní výdaje.“
Heritage Foundation tak potvrzuje, co Svobodní říkají. Vláda není dobrým hospodářem a svými
zásahy v hospodářské politice zhoršuje situaci občanů České republiky.
Ekonomicky nesvobodným Řeckem zmítá ekonomická krize, která nemá obdoby. Za posledních pět
let řecké HDP kleslo o 25 %. Proto se voliči uchylují k extrémním politickým stranám, které pohříchu
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chtějí ekonomickou svobodu ještě dále zmenšovat. Za Řeckem už je z evropských zemí pouze
Rusko, Bělorusko, Ukrajina a Kosovo.
Naopak ve Švýcarsku nebo postkomunistickém Estonsku je ekonomická svoboda vyšší než v České
republice, a tyto země mají vyšší HDP než naše země, a díky tomu větší blahobyt.
Vyzýváme proto vládu, aby přijala reformy, které zvýší ekonomickou svobodu obyvatel České
republiky. Svobodní již avizovali některá opatření, která prosadíme, až se dostaneme do Sněmovny.
Mezi ně patří vyrovnaný státní rozpočet, svobodná pracovní smlouva, rušení
úřadů, snížení daní a ústavní limity proti opětovnému zvyšování a další.

zbytečných

Jsme potěšeni, že ekonomická svoboda ve světě narůstá:

Politováníhodné je, že v Evropě a v Severní Americe, bývalých baštách svobody, je ekonomické
svobody čím dál méně:
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Ve všech regionech světa se totiž vyšší ekonomická svoboda pojí s vyššími příjmy a nižší chudobou:
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Ekonomická svoboda také může poskytnout živnou půdu pro efektivní a demokratické vládnutí. S
vyšší ekonomickou svobodou mají lidé větší rozhodovací sílu ve svém každodenním životě, tím
pádem se pak dožadují i větší rozhodovací síly v politice. Ekonomická svoboda posiluje pluralistickou
společnost a nezávislé myšlenky to mají snažší.
Debata ohledně směru kauzality mezi ekonomickou svobodou a demokracií se vinou nejasného
vztahu mezi těmito dvěma veličinami stala v posledních letech kontroverznější. Nicméně pozitivní
vztah mezi ekonomickou svobodou a politickou svobodou nelze popřít. Přestože tento vztah není tak
robustní, jak bychom si přáli, platí, že za poslední dvě desetiletí se větších politických svobod
dosahovalo v zemích, kde rostla ekonomická svoboda.
Z dat pocházejících z konkurenčního žebříčku od Fraserova institutu přitom víme, že ekonomická
svoboda neprospívá pouze bohatým, jak se často říká. Naopak, bohatí se mají dobře zejména v
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systému který omezuje jejich konkurenci (a je tak méně svobodný). Chudí se mají dobře pouze v
ekonomicky svobodném hospodářství:

(zdroj: http://www.cato.org/pubs/efw/efw2014/efw-2014-chapter-1.pdf)
Stejně tak víme, že ekonomická svoboda a z toho plynoucí větší HDP (a tím pádem větší bohatství)
způsobuje díky lepším lékařským službám delší dobu dožití:

Příloha: Index ekonomické svobody 2015 (česky)
V Praze dne 27. ledna 2015
Kateřina Kašparová, mluvčí europoslance P. Macha
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Kauza dětí Michalákových v posledních týdnech hýbe českým internetem a médii. Vyjadřují
se politici, lidé se dohadují na sociálních sítích a objevily se i myšlenky, že Norsko je přeci
tak vyspělá země, že se tam věci jako neodůvodněné odebírání dětí nemohou stát. Česká
vláda se k těmto úvahám ráda přiklání a snaží se kauzu bagatelizovat. Pojďme tedy
nahlédnout na tento případ ještě z úplně jiného úhlu pohledu.
Především chci zdůraznit, že v Norsku nemá krizovou péči o děti na starosti jen stát. Instituce, která
vykonává samotný odběr dětí - Barnevernet - sice státní je, ale na odebírání dětí má ziskový motiv
řada soukromých firem, které jsou na rozhodnutí Barnevernu přímo navázané.
Následnou péči o odebrané děti totiž vykonávají soukromé firmy, z nichž největší je společnostAleris,
patřící finanční skupině AB Investor. Jejím vlastníkem je švédský miliardář Gir Wallenberg, který
podle deníku ABC Nyheter lobboval za to, aby co nejvíce dětí bylo svěřováno do péče firmám. ABC
Nyheret také udává, že podle údajů z roku 2008 Norsko vyplatilo soukromým firmám v přepočtu více
než čtyři miliardy českých korun za péči o děti (ABC Nyheter, 2010).

Stát oficiálně vystupuje jako ochránce dětí a navenek celý systém zaštiťuje svou institucí
Barnevernet. Po odebrání dětí však na scénu vstupují již zmiňované privátní firmy, které poskytují
Barnevernu nejrůznější služby, jako ubytování pro odebrané děti, lékaře, psychology, vyšetření a
nakonec i vyhledávání samotných pěstounů. Na ukázku inzerátu se můžete podívat přímo na
stránkách
společnosti
Aleris
(http://www.aleris.no/Vi-tilbyr/barnevern-rus-psykisk-omsorgbpa/Barnevern/Familiehjem-og-Fosterhjem/Vi-soker-flere-familiehjem/). Pro ilustraci celé situace
uvedu citaci jednoho ze zakladatelů společnosti Tiltaksgruppen AS, Kjella Gjeitrema: "Nikdy jsme
neplánovali na tomto zbohatnout, ale zbohatli jsme. Tato instituce byla nejprve založena na ochranu
dětí, ale po roce 2000 se přeměnila na obchodní společnost." Gjeitrema dále dodává: "Byli jsme mladí
a idealističtí, ale pak jsme viděli, že čím dál více konkurenčních firem si přichází na slušné výdělky"
(Aftenposten, 2014). Dodám, že tato společnost se zabývá zprostředkováním domovů pro děti,
vyhledávání pěstounů a "nabízení" dětí těmto rodinám.
Mossi Zaferi, který v osmnácti letech založil organizaci Toten Barnevern, specializující se na děti
imigrantů, tvrdí, že toto podnikání je jako každé jiné. Jeho firma se zabývá mimo jiné provozováním
dětských domovů a pro představu, v roce 2009 získala zakázku v hodnotě 80 milionů dolarů na péči o
děti hledačů azylu (ABC Nyheter, 2010).
Podobně jako zmiňované korporace, je do sítě Barnevernu začleněno 1794 větších či menších firem,
které ze systému profitují. Prostou logikou lze dovodit, že tyto firmy jsou závislé na počtu dětí, které
mají od státního Barnevernu v péči. Bez dětí od státu nich by své podnikání nemohly provozovat.
Není to tedy podnikání jako každé jiné. V normálním podnikání váš zisk závisí na dobrovolném
kontraktu se zákazníkem. Tady ne. Tady váš úspěch závisí na rozhodnutích Barvnevernu.
I v Norsku existuje kritika tohoto systému. Nemám nic proti tomu, aby soukromé firmy poskytovaly
ubytování pro děti bez rodičů nebo pro týrané děti. Nemám nic proti tomu, aby týrané děti byly
svěřovány do péče pěstounů. Ale systém - pro Boha - musí být pod kontrolou! Na normálním trhu se
soukromé firmy zodpovídají svým zákazníkům. Politici se za svá rozhodnutí zodpovídají voličům.
Soudy musí ctít presumpci neviny. Komu se ale zodpovídá Barnevernet? Ten presumpci neviny nectí
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a norský systém se vyvinul do monstra, kde motiv zisku vede k obrovskému počtu odebraných dětí.
Něco je shnilého ve státě norském.
Snažme se pomoci paní Michalákové dostat její děti zpět. A nedopusťme, aby se český systém
ochrany dětí před týráním a zneužíváním zvrhnul v podobné monstrum, jako mají v Norsku - kde se
ochrana dětí proměnila v noční můru pro mnoho dětí a zoufalých rodičů.
Vyšlo na blog.iDnes.cz
Petr Mach
29. 1. 2015

Svobodní navázali bližší spolupráci s norskou stranou Liberalistene. Při své nedávné
návštěvě Norska se předseda Svobodných Petr Mach setkal s předsedou Liberalistene
Espenem Hagen Hammerem a probírali spolu především kauzu českých dětí zadržovaných
v Norsku (kvůli které P. Mach v Norsku byl).
„Pan Hammer praktiky úřadu na ochranu dětí silně kritizuje. Mimo jiné mi sdělil, že lidé v Norsku příliš
nechápou kritiku Čechů na adresu Barnevernetu, protože tam bohužel panuje velmi nekritický přístup
k činnosti úředníků – což u nás naštěstí nehrozí. Také připomněl, že v Norsku je už téměř 30 let
trestným činem plácnout dítě nebo na něj zvýšit hlas,“ popsal schůzku s norským protějškem Petr
Mach a dodal: „Rád bych Espenovi také moc poděkoval, že nám pomáhá s překlady a informacemi z
Norska k této kauze.“
Oba předsedové spolu pak podepsali smlouvu o spolupráci, v níž se mj. uvádí:
Prohlašujeme, že strany zastávající svobodu na celém světě mají spolupracovat a hájit běžné
občany. Moc vlády musí být omezená. Ta v současnosti naopak narůstá.
Liberalistene a Svobodní si přejí vzájemný obchod, cestování a vzájemné obohacování našich národů
bez byrokratických překážek. Hlavní principem je svoboda jednotlivce. Vzájemně se coby partnerské
strany podporujeme – ve volbách a do budoucna.
O spolupráci se Svobodnými na svém webu informovala i norská strana.
Kateřina Kašparová
tisková mluvčí Petra Macha
30. 1. 2015
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Rozhovor s předsedou Strany svobodných občanů a europoslancem Petrem Machem.
Vyšlo na Svobodném monitoru.
V souvislosti s nedávnými teroristickými útoky se po celé Evropě, včetně České republiky, vzedmula
určitá vlna protestů proti islámu, či islamizaci Evropy. Je podle vás ohroženo islámem i Česko?
Rozlišuji mezi islámem jakožto náboženstvím a islamismem jako ideologií. Islamismus je politická
ideologie, jejímž cílem je politicky a násilně ovládat určité území, to je případ Islámského státu. Svou
ideologii staví na Koránu, jde jim ale o politickou moc a jejich islamismus je proto politickou
ideologií. Naproti tomu Islám je náboženství postavené v zásadě na podobné tradici a podobných
textech jako křesťanství. Je to náboženství, které je vlastní miliardě lidí. Při svém cestování po
Turecku nebo po Maroku, jsem měl možnost zjistit, že jednotliví lidé, muslimové, mají své morální
hodnoty, které čerpají ze svého náboženství a nejsou nijak násilní. Tato zkušenost mě vede k tomu,
že rozlišuji mezi islámem jako náboženstvím, které je vírou v Boha a morálním vodítkem, a
islamismem jako násilnou politickou ideologií. Pro Českou republiku islamismus hrozbou není. ČR
má to štěstí, že nepřijala podobnou multikulturalistickou politiku jako třeba Francie nebo Nizozemí.
Myslíte si, že zdejší komunity nemohou být indoktrinovány?
U nás jsou komunity muslimů miniaturní ve srovnání s Francií nebo Nizozemím. Naší výhodou je, že
jsme neměli v minulosti kolonie, kam bychom se snažili přenášet náš způsob života. Také se
nepouštíme ve velké míře do vojenských akcí namířených proti zemím, které jsou dominantně
muslimské. K nám uprchlíci z muslimského světa nesměřují, nemají tu své příbuzné.
Vy jste se účastnil jednání s norskou stranou v případě odebrání dvou synů Evy Michalákové tamní
sociálkou. Jaký je nejnovější vývoj? Kde berete jistotu, že pravda či právo je na straně matky?
Nejsem vyšetřovatel, nemůžu a ani nepotřebuji vědět detaily vztahů v této rodině. Vycházím ale ze
dvou základních principů. Zaprvé, že má platit presumpce neviny a zadruhé, že děti patří do rodiny.
Kdyby paní Michaláková dětem něco provedla, např. kdyby trestuhodně zanedbávala jejich péči,
kdyby je týrala nebo zneužívala, byla by za to potrestána. Policie ale všechna obvinění vyšetřovala s
negativním výsledkem. Matka chlapců je nevinná a děti by k ní měly být vráceny.
Jak probíhala vaše jednání v Norsku?
Navštívil jsem tam především vrchní policejní vyšetřovatelku. Ta plně ctí princip presumpce neviny a
řekla mi, že bude svědčit ve sporu s Barnevernetem (instituce, která v Norsku zajišťuje sociálněprávní ochranu nezletilých dětí a mládeže – pozn. red.) ve prospěch paní Michalákové. Pochopím, že
když má sociálka podezření, tak se snaží ochránit děti před pácháním další trestné činnosti. Jenže
zde odebrání trvá už několik let a přitom se žádná obvinění neprokázala a policie je odložila.
Nechápu, že jsou děti dál v péči najatých pěstounů a matka se s nimi prakticky nemůže setkat.
Je podle vás systémově správné, že úřady odebírají „špatným rodičům“ děti? Mají děti zůstat v péči
rodičů i tehdy, pokud je třeba bijí?
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Dítě nepatří státu, patří do rodiny. Z mého pohledu je na tom odporné to, že sourozenci byli rozděleni
a že sociálka vůbec nezvažovala možnost, že by děti mohly být svěřeny k někomu z příbuzných.
Norsko porušuje i princip presumpce neviny i princip, že děti patří do rodiny. Zdá se mi, že tam tyto
principy narušují systematicky. V Norsku šli úplně ad absurdum, plácnout dítě přes zadek je tam
zločin. Rodič má právo vychovávat děti způsobem, který uzná za vhodné, když děti miluje a netýrá a
stát nemá právo děti jen tak odebírat. Jiné je to při podezření z trestného činu. Pokud je podezření z
trestného činu spáchání nepřijatelného násilí na dětech nebo sexuálního zneužívání, tak si myslím,
že je správné preventivně zasáhnout. Děti by ale měly zůstat v širší rodině, která se o ně dočasně
postará dobrovolně, a neměly by být dávány za peníze cizím pěstounům. Jakmile je podezření
vyvráceno, měly by se děti ihned vrátit k rodičům.
Co by se stalo, kdyby soud rozhodl ve prospěch norské sociálky? Dalo by se s tím něco dělat?
Případně mohl byste ještě něco udělat vy?
Iniciovali jsme finanční sbírku, aby paní Michaláková měla na právníka a případ dotáhla u norských
soudů. Jel jsem osobně do Norska, abych se setkal s paní Michalákovou a s vyšetřující policistkou.
Chtěl jsem pochopit, jak funguje Barnevernet a zeptal se místních, co si o tom myslí. Přispěl jsem k
tomu, aby se o tu věc začali zajímat odpovědní politici v ČR. Já z pozice europoslance v tomto
nemám žádnou pravomoc, Norsko ani není členem EU. Takže já mohu dělat jen to, co každý jiný
občan, moji výhodou ale je, že jako poslanec mám o trošku větší možnost dostat se s tou věcí na
veřejnost. Nyní musí jednat naše vláda, která by měla začít vyjednávat bilaterální smlouvu s Norskem
o vydávání českých občanů, kteří jsou v pozici odebraných dětí. Ta by potom mohla přebít norský
domácí právní řád.
Má matka šanci, že jí děti budou vráceny?
Ta šance se obrovsky zvětšila. Norsko už nemůže nevidět to, co se kolem té kauzy děje u nás. To, že
má paní Michaláková právníka, také šance zvyšuje. Nemělo cenu, aby šla k Evropskému soudu pro
lidská práva v momentě, kdy nevyužila všechny možnosti, které jí poskytlo právo v Norsku. Problém
Barnevernetu je, že stojí více méně mimo systém justice. Nemusí nijak respektovat to, že policie
všechna obvinění šetřila a odložila bez jakéhokoliv obvinění a z pozice diktátora určuje, jestli paní
Michaláková může dítě vidět čtvrt hodiny za půl roku. Paní Michaláková nemá šanci uspět na
jednáních s Barnevernetem, ale u soudu šanci má.
Už více než pět let se potýká Řecko s dluhovou krizí, která zcela evidentně nebere konce, protože
dluhy jsou nesplatitelné. Je podle vás řešením vystoupení Řecka z eurozóny, potažmo z celé EU?
EU může pokračovat v politice zametání problému pod koberec, pokud bude chtít udržet eurozónu.
Může Řekům odpustit úroky a dobu splatnosti dluhu protáhnout třeba na rok 2844… Eurozóna nějak
přežije i s tímto balvanem, který ale vezmou na svá bedra daňoví poplatníci zemí eurozóny. Ale Řecku
to nijak nepomůže v problému ekonomického útlumu a vysoké nezaměstnanosti. Řecko je pro
všechny výrobce, investory a turisty příliš drahé, protože sdílí kurz se zeměmi, které jsou ekonomicky
výkonnější.
Myslíte, že pro reálné vládce EU je tohle řešení, se kterým se dokážou ztotožnit? Byly tu výroky paní
Merkelové o tom, že by Řecko mohlo eurozónu opustit…
Politici začínají k tomuto připravovat cestu, protože vidí, že to pseudořešení ve formě půjček
nefunguje. Mohou odpustit dluhy, ale pak se ozvou Španělé, Portugalci, Kypřani, Italové a to už by
udržitelné nebylo.
Vyjádřil jste se, že Andrej Babiš nesnižuje státní dluh tak, jak deklaruje, ale jedná se o účetní trik. Jak
toho podle Vás dosáhl?
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Vzal peníze, které měla vláda k dispozici na účtech jako rozpočtovou rezervu a utratil je. Trik je v tom,
že o ty peníze, které utratil na pokrytí nynějšího deficitu.
Jak tato rezerva vznikla?
Minulé vlády chtěly využít příznivé situace na finančním trhu, kdy úroky z dluhu byly nízké. Vydaly
proto dluhopisy na víc korun, než potřebovaly k pokrytí aktuálního deficitu. Pokryl se tedy aktuální
deficit a ještě zbylo. Udělalo se to proto, aby až se situace na finančním trhu obrátí a úroky budou
vysoké, si ČR nemusela půjčovat za vysoký úrok a mohla použít tuto rezervu. Až bude příští rok
deficit a úroky na finančním trhu budou vyšší, tak si stát bude muset půjčit o to víc, než kolik by si
musel jinak půjčit, kdyby rezervu ještě měl. Navíc za to bude muset platit vyšší úrok. Pan Babiš ve
skutečnosti neušetřil, ale naopak. Peníze, které byly určeny na to, aby se použily v době, kdy bude
vysoký úrok, prohospodařil v době, kdy jsou úroky historicky nejnižší.
Ministr Babiš se kritice brání tím, že šlo o formu moderního řízení státu, o přesun peněz z rezerv,
využití peněz na dotace a podobně…
Pan Babiš nepopírá to, co jsem popsal. Mluví jen naschvál tímto nesrozumitelným jazykem.
Jak po více než roce hodnotíte fungování české vlády?
Je to takové pokračování v trendu nic nezměnit, dál hospodařit s deficitem, žádnou zásadní reformu
k lepšímu neudělat. Stát ale dál nějak funguje. Nedošlo tu k žádnému rozvratu.
Jaké jsou podle vás současné podmínky pro podnikání v České republice?
Problém je, že byrokratických klacků pod nohy spíš přibývá. Posledním pokusem je uvalit na
živnostníky povinnost posílat další hlášení o DPH měsíčně a podávat je elektronicky a tak dále.
Obdivuji tedy všechny lidi, kteří se do podnikání pustí. Teď lidem, kteří mají bar, zakáží kouření a je jim
jedno, jestli člověk do toho baru investoval své úspory a nyní to bude muset zavřít…
Co si konkrétně myslíte o záležitosti systému elektronické kontroly tržeb podnikatelů? Na tom se
ministerstvo financí snaží hodně stavět…
To je snaha, aby veřejnosti ukázali, že bojují s daňovými úniky. Upřímně řečeno, když se zavede
elektronická evidence tržeb, tak pro toho, kdo nechce tržbu evidovat ve státním systému, není nic
jednoduššího než pokračovat v tom, co dělá nyní – zaplatit si to z ruky do ruky bez faktury.
Představte si, že bude zavedena tato evidence tržeb, vy půjdete do kadeřnictví a řeknete, že účtenku
nechcete. K čemu pak je elektronická evidence, když živnostník tržbu nezaeviduje?
Je tedy lepší bojovat proti daňovým únikům, nebo by měl stát spíše snižovat výdaje?
U nás daně v součtu dosahují padesát procent. Polovinu výdělku odvádíme na všelijakých daních a
odvodech. Takže se není co divit, že existují úniky.
Je reálné očekávat, že nějaká vláda v ČR šla touto cestou?
Od této vlády to očekávat nemůžeme. Jednou třeba budou vlády, které to budou mít v programu, dají
si to do programového prohlášení vlády a pak to půjde.
10. 2. 2015
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Poslanec, který je skeptický vůči myšlence, že všemožné problémy lze řešit novými a
novými regulacemi z Bruselu, nemívá příležitost hlasovat pro návrhy Evropské komise. A
přece se to teď dvakrát stalo. Že by se blížil nějaký obrat ve vývoji Evropské unie?
Většinou mačkám na hlasovacím zařízení Evropského parlamentu tlačítko Proti, v lednu jsem ale
mohl dvakrát hlasovat Pro. Jednou to bylo o návrhu na změnu směrnice o geneticky modifikovaných
plodinách, podruhé šlo o uvolnění obchodu s Moldávií.

Poslancem jsem od července a zatím nebylo na pořadu jednání o nové směrnici. Až v lednu. Už to o
něčem svědčí. Příliv směrnic z Evropské komise, tolik typický pro minulá období, se razantně
zpomalil.
Projednávali jsme změnu směrnice o geneticky modifikovaných organismech. Hlasoval jsem pro
pozměňovací návrh, který v podstatě znamená, že se pravomoc zakazovat nebo povolovat pěstování
geneticky upravených plodin přesouvá na členské státy. Je to snad poprvé za celou dobu existence
Unie, co se nějaká pravomoc vrací členským státům. A pozor: pro změnu byli poslanci napříč
spektrem! O směrnici rozhoduje Evropský parlament spolu s Radou evropské unie. Pokud ta nebude
souhlasit, bude se konat ještě třetí čtení.
Druhý případ, kdy jsem mohl v lednu hlasovat pro, byla obchodní smlouva s Moldávií, která snižuje
cla na dovoz některých výrobků z Moldavské republiky. Volný obchod mezi lidmi je moje krédo. Byl
jsem proti obchodní smlouvě s Ukrajinou, protože ta Ukrajině výměnou za snižování cel vnucuje
obrovský balík směrnic a regulací, smlouva s Moldávií nic takového neobsahuje. Jen snižuje cla na
některé produkty.

Volnému obchodu podle mě staví překážky také jedna novinka u západních sousedů. Německá
minimální mzda (ve výši 8,5 eura) má od letošního ledna zvláštní pravidla. Má platit pro všechny, kdo
pracují na německém území. Včetně řidičů z povolání, kteří na německém území pracují tak, že přes
ně pouze projíždějí.
Jsem zastáncem volného obchodu a volného cestování a odpůrcem nadbytečných regulací. Jestli
má Evropská unie k něčemu být dobrá, pak je to podle mě dohoda o volném obchodu a cestování
mezi členskými státy. A německá minimální mzda uvalovaná na české řidiče podle mě odporuje
volnému obchodu a znamená nadbytečnou regulaci. Proto žádám po Evropské komisi vyjádření,
jestli německá minimální mzda pro české zaměstnance na cestách neodporuje základnímu principu
Evropské unie – volnému pohybu bez překážek.

V lednu jsem se vydal do Norska za paní Michalákovou, jejíž děti zadržuje tamější sociálka
Barnevernet. Měl jsem možnost přes hodinu mluvit s vrchní policejní komisařkou, která vyšetřovala
všechna udání na paní Michalákovou – všechna byla odložena jako nepodložená. Paní Michaláková
je očištěna, přesto Barnevernet její děti dál zadržuje.
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Jako evropský poslanec nemám žádnou speciální pravomoc, ale můžu snadněji cestovat a snadněji
se můžu dozvědět podrobnosti o případu z první ruky. Jako poslanec také na to téma můžu mluvit, a
to i na půdě Evropského parlamentu. Na plenárním zasedání v únoru jsem s případem mohl seznámit
nejen poslance, ale i Evropskou komisi. Tu jsem vyzval k jednání o smlouvě, která by umožnila
vydávání občanů zadržovaných sociálkou v jiném státě.

Je takový zvyk mezi českými europoslanci zvolenými za Českou republiku, i když za různé strany, že
se spolu setkávají na začátku štrasburského zasedání. Tentokrát jsem se role hostitele na pracovní
snídani ujal já. Jako hlavního hosta jsem pozval slovenského poslance Richarda Sulíka, který
promluvil jako ekonom o problémech eurozóny. Pak jsem kolegům představil svůj plán na
dobrovolné euro. Usiluji o to, aby členství v eurozóně bylo dobrovolné, což vyžaduje změnu Smlouvy
o fungování Evropské unie.
Jako první krok k tomuto cíli sbírám podpisy pod návrh prohlášení o tom, že ekonomiky Evropské
unie jsou příliš rozdílné, že společná měna tudíž nemůže dobře fungovat a že by členství v eurozóně
nemělo být povinné. V první fázi jsme získali potřebných deset podpisů od poslanců ze tří různých
frakcí, aby byl návrh oficiální. Přesvědčuji i poslance na plénu, ale jde to ztuha.
Zdroj: http://finmag.penize.cz/kaleidoskop/296608-z-deniku-europoslance-jak-jsem-mohl-dvakrathlasovat-pro
Petr Mach
13. 2. 2015

Machův projekt „Dobrovolné euro“ podpořilo 13 europoslanců ze 4 frakcí.
Europoslanec Petr Mach (Svobodní) dnes novinářům představil svůj projekt „Dobrovolné euro“, který
chce prosadit skrze Evropský parlament. Dnes totiž není ani možné z eurozóny legálně v souladu se
Smlouvou o fungování EU vystoupit a všechny členské státy mají povinnost do zóny vstoupit –
kromě dvou států, které si vyjednaly výjimku (Dánsko a Velká Británie). Kdy který stát vstoupí, o tom
rozhodují orgány EU, a nikoliv samy státy. A právě to chce Petr Mach změnit: „Osobně bych radši,
kdyby to inicioval některý členský stát – ale žádný se k tomu nemá, tak budu průběžně pracovat na
tom, aby to navrhl Evropský parlament.“ Pokud by to skutečně EP nakonec navrhl, pak by změnu
smlouvy ještě musely ratifikovat jednotlivé státy.
P. Mach si uvědomuje, že se to bude dlouhý a náročný proces: „Můj časový horizont je pětiletý –
chtěl bych, aby před ukončením mého mandátu o tom Evropský parlament hlasoval.“ Popsal také
proces, který k takovému hlasování vede. Jedním z prvních kroků je písemné prohlášení (zde je český
překlad), kterým splnil první podmínku jednacího řádu EP – tj. získat podpisy minimálně 10 poslanců
ze 3 frakcí. Petr Mach jich získal víc – celkem 13 poslanců ze 4 frakcí – a teď bude shánět další (viz
seznam podepsaných poslanců)
„Jsou pod tím podepsáni téměř namátkovou metodou poslanci odleva doprava. Chci tím ukázat, že
pod takovou myšlenku se dokážou podepsat poslanci z celého politického spektra,“ upozornil P.
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Mach. Mezi podpisy zatím chybí evropští lidovci, zelení i ALDE, ale Mach předpokládá, že i takové
podpisy zajistí. „Nakonec by nám neměla chybět žádná frakce,“ ujistil dnes novináře.

Podepsanou deklaraci nyní posoudí úřad předsedy EP, jestli vyhovuje všem náležitostem. Poté bude
deklarace po dobu tří měsíců vyvěšena na oficiální stránce pro europoslance. „Při každé příležitosti
budu usilovat o to, aby jich svůj podpis připojilo co nejvíc. Slibuji si od toho, že získám soubor
poslanců z různých stran, kteří budou ochotni ten projekt šířit ve svých klubech a současně
ovlivňovat mínění veřejnosti i ve své zemi,“ vysvětlil Mach.
Pokud by se pod deklaraci podepsala většina europoslanců, šla by k projednání na plénum. „Aby se
našli, jepotřeba o tom všude mluvit – v Evropském parlamentu i jinde, pořádat konference, psát
články, diskutovat o tom,“ dodal Mach.
Novinářům také předložil ukázku Protokolu, jak by taková změna Smlouvy o fungování EU mohla
vypadat (takový protokol by se přidal ke stávající Smlouvě). Dala by se např. použít stejná věta, jaká
je v Protokolu týkající se Dánska – že „postup může být zahájen jen na žádost Dánska“ – analogicky
by se taková věta týkala každého členského státu.
Podobné by to bylo s ustanovením, že každý členský stát se může rozhodnout z eurozóny vystoupit
– opět analogicky k článku, který popisuje vystoupení z EU jako takové.

Na otázku ohledně případného referenda Mach odpověděl, že referendum si sice udělat můžeme, ale
nezbaví nás to závazku do eurozóny vstoupit. „Takové referendum je spíše tlakem na Evropskou
komisi, aby ten vstup třeba razantně nevymáhala. Ale žádný členský stát si o tom sám rozhodnout
nemůže,“ zdůraznil Mach.
Praha 24. února 2015
Kateřina Kašparová
tisková mluvčí europoslance P. Macha

Tak Česká republika už také zažila útok šílence, jak to vídáme občas v zahraničním
zpravodajství v televizi. Píše se o nás po celém světě a je to bohužel zrovna při takto
tragické a nešťastné události. Čím se však vyznačují debaty po spáchání takovéhoto činu?
Obvykle se neřeší skutečné příčiny, ale nastupuje emotivní debata o držení zbraní. Ministr
vnitra Milan Chovanec již přemýšlí, jak počet legálních držitelů zbraní omezit. Měli bychom
ale uvažovat s chladnou hlavou. Omezování zbraní by spíš nahrálo zločincům.
Politici jsou těmi, kteří debatu o právu mít zbraň, začínají. Celý rok si obvykle mnoho z nich
nevzpomene, že nějaké zbraně existují, ale jakmile přijde masivní mediální pokrytí případu jako ten v
Uherském Brodě, silná vyjádření rychle přicházejí. Zkusme se podívat na celou věc střízlivě a bez
emocí.
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V diskuzi o zbraních je potřeba hned ze začátku zdůraznit jednu věc. A to, že člověk, který má špatné
úmysly, si zbraň opatří vždy. Bez ohledu na zákazy a zákony. Jakákoliv regulace a omezování práva
se bránit se tedy týká jen těch poctivých, kteří mají svou zbraň získanou legálně a zaregistrovanou.
Proto se také v ČR počet zločinů spáchaných legálně drženou zbraní pohybuje na hranici statistické
chyby. A je to naprosto logické – kolik zločinců půjde spáchat trestný čin s pistolí, kterou má v
evidenci policie? Pokud to nebude ojedinělý případ duševně nemocného člověka, jako v Uh. Brodě,
tak mnoho asi ne. Znovu tedy zdůrazňuji, zákazy zbraní se týkají jen lidí bezúhonných.

Je mi jasné, že pro člověka, který se zbraněmi nikdy nezabýval, toto může znít logicky. Ale zeptejme
se sami sebe - kde nás spíše někdo napadne? Tam, kde si je zločinec jistý, že slušný člověk zbraň mít
nesmí nebo v situaci, kdy neví, kdo se mu může postavit? Abych nemluvil naprázdno, podívejme se
na statistiky zločinnosti ze Spojených států, kde právo držet zbraň je zakotveno přímo v ústavě,
avšak politici se k tomuto také staví různě. Ve státech, kde jsou zbraně omezovány a regulovány
rozhodně nepozorujeme větší bezpečnost, méně vražd a násilných trestných činů než v těch, kde je
svoboda zbraně držet. Jako nejméně přívětivé ke zbraním označují jejich zastánci Washington, D.C.,
New York nebo Kalifornii. Naproti nim stojí Kentucky, Aljaška, Arizona, Utah a o několik příček níže,
známý Texas (G&A, 2014, Simpson, 2015).
Porovnáme-li dva velké jižní státy, Kalifornii a Texas, nemůžeme dojít k závěru, že Kalifornie je díky
omezování zbraní bezpečnější. Podle statistiky FBI se v Kalifornii stane ročně okolo 150 000
násilných trestných činů a 1750 vražd. V Texasu však tato čísla nejsou nijak vyšší – 105 000
násilných tr. činů a 1140 vražd. Musíme samozřejmě použít čísla zohledňující počet obyvatel a
zjistíme, že v přepočtu na 100 tis. obyvatel náleží pro Kalifornii 396 násilných činů a 4.6 vražd. Pro
Texas jsou tyto údaje 399 a 4.3. Procento držitelů zbraní je v Kalifornii okolo 21 % a v Texasu 36%
(US Liberals, 2014, údaje z r. 2013).

Podle argumentů odpůrců zbraní by v Texasu mělo být mnohem více nebezpečno, avšak oficiální
údaje to rozhodně nepotvrzují. Ještě lepší příklad ukazují striktní hlavní město Washington a
Kentucky, které je více liberální než Texas. Za rok 2013 vychází v přepočtu na Kentucky 198
násilných trestných činů a 3.8 vražd, zatímco v přeregulovaném D.C. je to 1281 a 15.9! Tedy
šestinásobně více násilí a vražd (FBI Crime Report, 2014). Jen pro zajímavost dodám, že v Kentucky
vlastní zbraně okolo 45 % obyvatel a ve Washingtonu je to pod 5 % (US Liberals, 2014).

Emotivní a lidově uchopitelné otázky jako zbraně jsou a budou vždycky kontroverzní záležitost.
Politici musí vykázat činnost, lidé jsou nervózní a to je ideální prostředí pro zakazovače všeho druhu.
Nejdůležitější je však hledět na fakta. Osobně rozumím všem rozhořčeným argumentům, že zbraně
jsou zlé a musíme něco dělat. Jenže zbraň sama o sobě nikomu neublíží. Zlí jsou jen lidé, kteří je
zneužijí, a proto ti hodní musí mít možnost se proti nim bránit. V České republice máme pořád jeden
z nejlepších systémů pro udělování zbraní, tak si to nenechejme několika populisty zkazit.
Petr Mach
26. 2. 2015
Článek vyšel na blog.iDnes.cz
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Zdroje:
FBI Crime Reports (2014), odkaz http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2013/crime-inthe-u.s.2013/tables/4tabledatadecoverviewpdf/table_4_crime_in_the_united_states_by_region_geographic_divi
sion_and_state_2012-2013.xls
Simpson, M.J. (2014), odkaz http://weapons.about.com/od/gunlaws/tp/top-gun-friendly-states.htm
G&A (2014), odkaz http://www.gunsandammo.com/network-topics/culture-politics-network/beststates-for-gun-owners-2014/
US Liberals (2014), odkaz http://usliberals.about.com/od/Election2012Factors/a/Gun-Owners-AsPercentage-Of-Each-States-Population.htm

Migrace přes hranice je přirozeným jevem. Mnoho Čechů po staletí cestuje hledat štěstí v
cizích zemích, mnoho cizinců přišlo hledat své štěstí do naší země. Když zapátráme ve
svých rodokmenech, zjistíme, že mnoho z nás má předky, kteří přišli z ciziny. Určitou míru
migrace lze považovat za přirozenou a obohacující. Pokud ale stát pokřivuje přirozené
podmínky, může být migrace příliš malá nebo příliš velká.
Je to jako s mezinárodním obchodem. Když stát neomezuje obchod, můžou lidé z různých zemí
získat vzájemně prospěch výměnou zboží. Když stát obchodu brání nebo jej naopak dotacemi a
garancemi uměle podporuje, místo vzájemné výhodnosti je někomu upřena možnost vydělat nebo
někdo získává prospěch na úkor daňových poplatníků.
Podobně i státem podporovaná nebo omezovaná migrace může být na něčí úkor, místo aby byla
prospěšná. Příliš velká imigrace může také vést k růstu napětí ve společnosti.
Jaké jsou důvody nepřirozeně velké imigrace?

Evropský systém sociálních dávek může lákat migranty, kteří budou chtít žít bez práce ze sociálních
dávek. Větším problémem jsou ale dávky pro domácí obyvatelstvo, které vedou k tomu, že lidé
odmítají v určitých profesích zcela pracovat a vyklízí tak prostor migrantům. Jak uvádí historik a
arabista Jiří Weigl (Newsletter IVK , leden 2015), „Je to evropský sociální stát, který umožňuje
masám Evropanů dlouhodobě existovat na podporách v nezaměstnanosti a přenechávat miliony
pracovních příležitostí imigrantům. Působí i popletené vize o tzv. vzdělanostní společnosti, v níž se
prakticky celé populaci má dostat vysokoškolského vzdělání. Vedle degradace skutečného vzdělání
mají takové kampaně jediný efekt – noví ‘vzdělanci’ v oborech na trhu neuplatnitelných jsou
odsouzeni k nezaměstnanosti, jíž si mohou díky štědrosti sociálního státu dovolit, zatímco nabídka
reálných pracovních míst je uspokojována imigranty ochotnými pracovat.“

Imigranti mají nárok na jazykové a sociokulturní kurzy zdarma, informace o výhodách, na které mají
imigranti nárok, jsou dokonce na webech vládních „integračních center“ publikovány v mongolštině
či vietnamštině. Některé náklady, které by si normálně imigrant musel hradit, má k dispozici od
českých daňových poplatníků.
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Evropská unie brání prostřednictvím cel a dovozních kvót dovozu zboží ze zemí za hranicemi EU.
Lidem ze severní Afriky nebo východní Evropy je tak bráněno využít nízkých nákladů a vyrábět u sebe
doma zboží na export do EU. Šance na zvýšení životní úrovně výrobou na export jsou tak nízké a lidé
utíkají z bídy do bohaté Evropy.

Západ ve snaze svrhnout diktátorské režimy uvrhl mnoho zemí do občanské války. Diktátor Kaddáfí
byl svržen v Libyi, ale výsledkem je chaos a občanská válka, růst vlivu islámských extremistů a vlna
uprchlíků do Evropy. Podpora rebelů proti prezidentu Bašáru Asádovi v Sýrii vedla k růstu vlivu
islámských extremistů, ke krvavé občanské válce a k vlně válečných uprchlíků do Evropy.
Je hloupost bránit se jakékoliv migraci. Je ale také hloupost dělat si zbytečné problémy vlastní
chybnou politikou. Vyvarujme se napříště vojenských intervencí, které nemají jasný konec a které
mohou vyvolat více násilí a více problémů, než kolik jich existovalo před tím. Uvolněme zahraniční
obchod, aby lidé mohli zůstat žít a pracovat doma a aby je chudoba nevyháněla do Evropy.
Reformujme sociální systém tak, aby zdravý člověk nemohl žít ze sociálních dávek na úkor druhých a
nepohrdal prací.
Petr Mach
5. 3. 2015
Vyšlo na blog.iDnes.cz

Vážený pane ministře Babiši, před volbami jste tvrdil, že jen stačí vyměnit ta nemehla, které
nám tu vládnou, a že pak bude líp. Za leden a únor jste ale vybral na daních nejméně za
posledních několik let. Proto Vám tu jako ekonom nabízím zdarma 7 tipů, jak opravdu
pomoci naší zemi, když to prostě neumíte.
Zavést registrační pokladny je hodně špatný nápad. Nejmenší živnostníky tím zlikvidujete a utopíte v
byrokracii. Co takhle namísto toho snížit daně tak, aby je podnikatelé ochotněji platili?
Účtenková loterie, kterou jste zřejmě okoukal na Slovensku, tam ale skončila fiaskem. Povinné
vydávání účtenek povede k udavačskému chování typu: „Haló, je tam zvláštní daňová jednotka
Kobra? Musím nahlásit, že mi má kadeřnice nedala účtenku.“ Co takhle spíš zrušit pár státních úřadů,
kde to korupcí jen kvete? Ušetříte tím peníze, které vám v rozpočtu chybí.
Je hezké, že chystáte zákon, který se jmenuje o rozpočtové odpovědnosti. Nejsme ale hloupí a víme,
že tím jen chcete splnit evropskou fiskální smlouvu a přiblížit nás tak k zavedení eura. Takže jestli
vás trápí, tak jako nás Svobodné, narůstající státní dluh, tak prostě zaveďte zákon o vyrovnaném
rozpočtu. Okopírujte ho třeba od Německa nebo Švýcarska.
Měníte zákon o branné povinnosti, kde se v rámci genderové vyváženosti počítá i s odvody žen na
vojnu. Ženy jsou ale naše květiny, o které máme povinnost pečovat. Takže, jestli vy z ANO nejste

87

gentlemani, tak my Svobodní vám naše ženy nedáme. O obranu naší země se musíme postarat my
muži.
Chcete plošně zakázat kouření v barech, hospůdkách a restauracích. Já jsem nekuřák, ale do
poslední chvíle budu bojovat za právo majitelů hospod určit si, jestli jejich podniky mají být kuřácké,
nebo ne. Nesahejte na základní práva druhých!
Rádi byste centrální evidenci bankovních účtů. Měli byste tak přehled o všech našich kontech. To je
jak z Orwellova románu 1984. Nemáte-li jako ministr dostatek peněz na státním účtu, zrušte zákon o
biopalivech, ze kterého máte vy osobně profit na úkor nás všech ostatních.
Ekonomika roste, tak přestaňte utrácet rezervy, které má stát na účtech pro případ nouze a hlavně se
u toho přestaňte tvářit jako dobrý hospodář. Dobrý hospodář totiž neutrácí rezervy, když se daří.
Samozřejmě mě neváhejte kontaktovat pro bližší informace. Nechci totiž, pane ministře, aby to s naší
zemí špatně dopadlo.
S přátelským pozdravem,
Petr Mach
6. 3. 2015
Vyšlo na blog.idnes.cz

Vážení občané, moji voliči, před volbami do Evropského parlamentu jsem se zavázal, že si
zde posvítím na euronesmysly, které odsud vycházejí a dopadají i na naši českou hlavu.
Také se tu snažím přesvědčovat poslance, aby přijali moji myšlenku dobrovolného eura,
zkrátka aby nám euro nikdo nemohl nařídit shora. Tady ale máte osm přiznání, jak to v
Evropském parlamentu doopravdy funguje.
1. Opoziční smlouva, kterou v Česku nikdy nezapomeneme ODS a ČSSD, je v EU běžnou praxí. V
Evropském parlamentu vládnou dohromady pravicoví lidovci se socialisty. To je pravicová zrada.
Zejména, když se podíváte na to, co odsud vychází.
2. My poslanci tu nemáme právo navrhovat zákony. To smí jen Evropská komise. Přitom v České
republice to poslanci mohou. Kde se v EU ztratil tento demokratický prvek?
3. Skoro každý den se tu koná nějaký raut od lobbyistů, posílají i dárky, zvou na neplacené
společenské akce. Poslanci tu také mají svůj exkluzivní vstup do budovy s modrým kobercem a
luxusní taxi vždy k dispozici. Připomíná to skoro novodobou šlechtu. Není se co divit, že pak
europoslanci zapomínají na běžné lidi. Z té výšky mají pokřivený obraz... Proto se z České republiky
neodstěhuji!
4. Za obědy v budově EU neplatíme DPH. Evropská unie je vůbec stát ve státě a je vlastně takovým
daňovým rájem, minimálně pro své zaměstnance. A to proti daňovým rájům bojuje. Asi nechce
konkurenci.
5. Nejzoufalejší je pravidelné čtvrteční hlasování ve Štrasburku, které z tohoto parlamentu také dělá
neparlament. Hlasuje se většinou během půl hodiny o desítkách návrhů typu, ať se Turci
nezapomínají starat o řecké hroby až po vyslovení pohoršení nad zabíráním půdy v Tanzánii. Ve vší
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úctě, Evropa má sama svých hospodářských problémů dost a přitom nezapomene předstírat řešení
problémů celého světa?
6. Poslanci tu podepisují jedno prohlášení za druhým, vesměs jen aby nasbírali body za aktivitu,
kterou hlídá nějaká nezisková organizace. Jsou tu borci, kteří jich podepsali už stovky. Protože
nepodepisuju jako na běžícím pásu nápady jako např. rozdělení společnosti Google, těžko tyto body
nasbírám.
7. Možná už všichni znáte cirkus Evropa, jehož pravidelné stěhování se všemi zaměstnanci z Bruselu
do Štrasburku stojí ročně daňové poplatníky asi 6 miliard korun. Toto plýtvání mi ale tak drásá nervy,
že ho musím připomenout.
8. Když se přihlásím do debaty na zasedání, je normální, že na mě přijde řada až v deset večer. Sál je
vesměs prázdný jako vždy, a tak tam mluvím sám pro sebe. Prostě žádná debata, a to je parlament
od slova parler - v rozhovoru mluvit. A tak už chápete, proč tomu říkám neparlament...
Mohl bych takto v bodech pokračovat dál a dál. A je škoda, že o tom média moc nepíšou. Zase to ale
chápu, kdo by psal o tom, co nikoho nezajímá, a co je tak vzdálené... Každopádně je jasné, že mým
cílem je náš český parlament, abych mohl věci opravdu měnit!
Petr Mach
10. 3. 2015
Vyšlo na blog.idnes.cz

Může se zdát, že vicepremiér Andrej Babiš převzal jakoukoliv iniciativu a tápající a
opuštěný pravicový volič nemá moc na výběr. Konečně se ale objevují skutečná pravicová
témata, na kterých je některé strany dokáží shodnout.
Zatímco Svobodní mají zrušení daně z převodu nemovitostí v programu dávno, nyní se za její zrušení
staví i ODS. A to je dobře. Dříve sice občanští demokraté prosadili naopak její zvýšení, ale nyní se
pravicové strany na této myšlence začínají shodovat.
Daň z převodu nemovitosti (dnes nazývaná daň z nabytí nemovité věci) znepříjemňuje život lidem,
kteří kupují nebo prodávají byt, dům či jinou nemovitost. Poplatník musí zaplatit státu 4 procenta z
ceny, takže když prodáváte byt za milion korun, dostane stát 40 tisíc. Do státní kasy takto lidé zaplatí
asi 8 miliard korun ročně.
Je několik důvodů, proč by se měla zrušit zrovna tato daň.
Především je to opakované zdanění. Před nákupem bytu jste již zdanili svůj příjem, pak se platila DPH
při prvním nákupu bytu. Platit daň znovu při každém převodu je další opakované zdaňování něčeho,
co už bylo zdaněno.
Navíc tuto daň spravují stovky úředníků a náklady na její výběr jsou neúměrně vysoké. Těch osm
miliard za to nestojí.
Daň odrazuje lidi od prodeje bytů. Aby byl trh s bydlením - a tím pádem také trh práce - pružný, musí
tato bariéra zmizet. Pak si více lidí najde snadněji byt, jaký potřebují a umožní jim to snadnější
stěhování za prací.
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Stát z jedné kapsy majitelům nemovitostí bere, do druhé kapsy jim dává. Zrušme tedy i odpočet
úroků z hypoték od základu daně. Daně se tím zjednoduší a budou spravedlivější.
Dnes máme populistickou vládu. Ministr Babiš sice tvrdí, že hnutí ANO je pravice, ale to není pravda,
žádný důkaz pro to neexistuje. Nečekejme tedy od Babiše snižování daní a omezování dotací.
Zázračná řešení typu "prostě to zařídíme" neexistují a stát nejde řídit jako firmu.
Starou dobrou myšlenku, že daně mají být nízké a že stát nemá přerozdělovat peníze ve prospěch
jedněch a na úkor druhých, musí pravice u voličů znovu obhájit. Je dobře, že Svobodní a ODS v tomto
začínají být ve shodě.
Petr Mach je předsedou Strany svobodných občanů a europoslancem
12. 3. 2015
Vyšlo na Reflex.cz

Přiblížím kauzu, o které by měl vědět každý, kdo je živnostníkem nebo pronajímatelem
bytu. Došlo tu k útoku na základní lidské právo – právo na majetek, což nemůžeme nechat
být! Ombudsmanka Šabatová posílá agenty provokatéry, kteří zkouší živnostníky a snaží se
je nachytávat na antidiskriminaci. Prý už nemáme právo si vybrat, koho ubytujeme ve svém
bytě. S tím v žádném případě nesouhlasím a chci, aby se tato kauza stala příkladem, že se
už nenecháme vydírat!
1. Náš byt je náš byt. Komu ho, vážená paní ombudsmanko Šabatová, pronajmeme nebo
nepronajmeme, je jen a jen na nás. Vy nám to rozhodně nemáte právo co diktovat!
2. Pokud někdo nechce svůj byt pronajmout Romům, když s nimi měl v minulosti špatné zkušenosti je jeho věc. Pokud udělá chybné rozhodnutí, on si ponese špatné následky za své jednání – utečou
mu peníze z možného pronájmu a podobně. A popírat, že různé skupiny lidí mají odlišnou kulturu, je
levičáctví nejvyššího kalibru.
3. Vytvářet agenty provokatéry – to je estébácká praktika. Zkoušet nachytat lidi, kteří poctivě
podnikají a sami živí své rodiny, to byste se měla stydět, a ne se nazývat ochráncem práv. Jen
zaséváte do společnosti strach.
4. Je hodně podezřelé, že od začátku po makléřce chtěla rádoby ublížená Romka 100 tisíc korun,
přičemž až po třech měsících se podnikatelka z žaloby dozvěděla, že šlo o vykonstruovanou
provokaci. To vypadá jako zajímavý byznys, kterému se rozhodně chci podívat blíž na kloub. Kolik
podnikatelů už takové výpalné zaplatilo? V případě paní Elišky Noskové jste se ale přepočítali!
5. Antidiskriminační zákon je sám o sobě špatný a zvrácený. Normální přeci je, že pokud někdo něco
provede, tak se mu musí prokázat vina. V případě antidiskriminačního zákona je to opačně – nejprve
jsme vinni a musíme prokazovat svou nevinu. Jak je toto možné v právním státě?
6. Paní Šabatová, vy tvrdíte, že podnikatelé, kteří nechtějí Romům pronajmout svůj byt, můžou za
segregaci a vytváření ghett. Ve skutečnosti vy takovouto „pozitivní diskriminací“ vytváříte nové křivdy
a novou nesnášenlivost.
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Kdo můžete, vyřiďte paní Šabatové, že jsem odhodlán paní makléřce Elišce Noskové pomoci, co to
půjde, protože nesouhlasím s takovýmto jednáním ze strany státu. Je to šikana podnikatelů a to se
mi hnusí. Paní Elišce Noskové hrozí, že bude odsouzena k platbě 100 tisíc korun. Založil jsem proto
transparentní účet č. 2000766566/2010 u Fio banky, kam přispěji na pomoc paní Elišce Noskové do
začátku 13 tisíc korun a poprosím každého, kdo může přispět libovolně malou částkou, ať se přidá.
Tolik bych si přál, aby se do tohoto státu navrátily zase ty dobré základní liberální principy, za které
my Svobodní bojujeme. Aby se dalo podnikat beze strachu, abychom žili v zemi, kde se ctí právo na
majetek a presumpce neviny.
Petr Mach
26. 3. 2015
Článek vyšel na blog.Idnes.cz

Němci zavedli minimální mzdu a její výši stanovili na 8,5 eura za hodinu. Dostávat ji má
každý, kdo pracuje na německém území. Včetně řidičů z povolání, kteří přes jeho území
projíždějí. Před Evropským parlamentem se demonstrovalo a poslanci diskutují s
Evropskou komisí, co je víc: Právo na volný pohyb služeb uvnitř Unie, nebo právo státu
určovat si podmínky na svém území?
Europoslanci z Německa mluví o tom, že nižší mzdy řidičů z východu Unie jsou „sociální dumping“,
kterému je třeba učinit přítrž. Někteří evropští poslanci dokonce chtějí, aby se v dopravě uzákonila
celoevropská minimální mzda.
Nový německý zákon z tamějšího trhu vytlačuje řidiče kamionů z chudších zemí Unie včetně Česka.
Jde o ekonomický protekcionismus pod pláštíkem sociální ochrany. Když nemůžou odpůrci volného
pohybu služeb uvnitř Unie zavádět cla, uchylují se k „netarifním bariérám“.
Volný pohyb služeb a zboží je hlavní výhoda společného trhu. Jsem odpůrcem nadbytečných
směrnic a nařízení i evropského přerozdělování peněz: jediné, co mi na evropské integraci připadá
smysluplné, je právě dohoda států na tom, že občané a firmy spolu budou obchodovat a cestovat
bez bariér.
Nejde jen o minimální mzdu jako takovou, kromě toho Německo zahraniční speditéry zatěžuje
spoustou nové byrokracie, mají například před každou jízdou poslat faxem německým úřadům
přesný plán cesty.
Proto jsem spolu s dalšími poslanci požádal Evropskou komisi, aby sdělila, jestli podle ní německý
zákon je v souladu se smlouvami Evropské unie, které garantují volný pohyb služeb.
Komise odpověděla, že situaci zkoumá a je v kontaktu s německými úřady, po kterých žádá další
informace: „Komise tento zákon přezkoumává, neboť se vztahuje na veškerou mezinárodní dopravu,
včetně tranzitu nebo kabotáže. Za tímto účelem se Komise obrací na německé orgány, aby jí poskytly
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informace o sledovaném veřejném zájmu a nutnosti zavedení minimální mzdy v této souvislosti,
zejména pokud jde o přepravní činnosti, které nezahrnují nakládku a vykládku v Německu. Komise se
rovněž dotazuje na nezbytnost donucovacích mechanismů a správních požadavků souvisejících s
režimem minimální mzdy. Bude posuzován soulad s právem Unie, včetně dodržování zásady
proporcionality německými právními předpisy, a to zejména za účelem zajištění, že není nepatřičně
omezován volný pohyb zboží a svoboda poskytování služeb. Na základě posouzení vysvětlení, které
poskytnou německé orgány, rozhodne Komise o dalších krocích.“

Jde samozřejmě o to, že firmy ze střední a východní Evropy umějí vykonávat zakázky levněji, protože
jejich řidiči mají nižší mzdy. Přestože západní poslanci tvrdí, že jde o ideový spor a jde jim jen o
sociální blaho zaměstnanců, ukazuje se, že jde o spor Východ – Západ. Je to patrné i z projevů
poslanců: nezávisle na politické příslušnosti mluví ti ze Západu o „ochraně“ a ti z Východu o
diskriminaci. Evropská komise se k problému staví spíše rezervovaně a snaží se nepřekročit svou
pravomoc, jelikož nařizovat minimální mzdu v členských státech jí nepřísluší.
Když se konala v Bruselu malá demonstrace českých řidičů proti německé minimální mzdě, viděl
jsem tam dokonce i komunistického poslance Ransdorfa. Jaký paradox vidět komunistického
poslance demonstrovat proti minimální mzdě. Mimochodem – možná by měli komunisté protestovat
i doma, proti české minimální mzdě, ta také vytlačuje z trhu pracovníky, které by chtěli získat práci za
nižší mzdu.
I když se německá minimální má mzda vztahovat i na ty kamiony, které jen projíždějí, jádrem sporu je
takzvaná kabotáž. Jde o to, že například český řidič kamionu, který převáží zboží řekněme do Belgie,
smí cestou využít volnou kapacitu a naložit další zboží třeba v Norimberku a vyložit ve Stuttgartu.
Tím konkuruje německým přepravcům. Jelikož Němci kvůli unijním smlouvám kabotáž zakázat
nemohou, snaží se ji obejít tím, že nařídí západní minimální mzdu i pro zaměstnance z Východu, kteří
pouze projíždějí.
Osobně budu bojovat proti tomu, aby Evropská unie uzákonila celoevropskou minimální mzdu. Budu
se snažit, aby v tomto souboji mezi západními a východními zeměmi zvítězil princip volného pohybu
služeb nad ochranářskými zájmy jednotlivých států.
Jsem proti pokrytecké diskriminaci našich firem a zaměstnanců, která se schovává za ochranu lidí, i
když ve skutečnosti jde pouze o snahu vystrnadit levnější konkurenci. Německá vláda prozatím
pozastavila uplatňování minimální mzdy na zahraniční řidiče. Až ji začne naplno uplatňovat, české
přepravní firmy na německém trhu skončí. Bude to popření principu volného pohybu služeb, tedy
samotného základu, na kterém Evropská unie stojí a kterým se pyšní.
Petr Mach
3. 4. 2015
Zdroj: http://finmag.penize.cz/ekonomika/299133-z-deniku-europoslance-nemecka-minimalni-mzdabere-praci-ceskym-spediterum

Petr Kamberský (LN 4.4.15) mě kritizuje, že hájím právo vlastníků nemovitostí rozhodovat
si, komu své byty pronajmou. Hájím. Zastal jsem se realitní makléřky Elišky Noskové, která
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čelí za podpory Ombudsmanky Šabatové žalobě od Romky, která předstírala zájem o byt,
byla jako Romka odmítnuta a chce odškodné sto tisíc korun.
Zahájil jsem finanční sbírku na transparentní konto pro případ, že soud donutí paní Noskovou peníze
Romce vyplatit (soud bude 27. května).
Spolu s panem Kamberským odmítám provokaci jako nástroj práva. Odmítám navíc princip
presumpce viny, který je v antidiskriminačním zákoně obsažen. Nesouhlasím s tím, že ten, kdo je u
soudu obžalovaný z diskriminování, musí prokazovat svoji nevinu. Normální by bylo považovat
člověka za nevinného, pokud mu není žalujícím prokázána vina.
Podstatou mého postoje je samozřejmě elementární obhajoba práva na majetek. Máme právo
rozhodnout si, ve kterých svých bytech chceme coby pronajímatelé ubytovat Romy a ve kterých
nikoliv? Já si myslím, že ano.
Leckdo může mít předsudky, a tak se třeba tím, že odmítne Roma, připraví o slušného nájemníka. Pak
bude ale za své předsudky sám ztrestán tím, že přijde o zákazníka a tím i o peníze za nájem. Může i
čelit odsudku ze strany jiných lidí. To vše je v pořádku. Ale proč ho trestat u soudu, když jen
rozhodoval o svém vlastním majetku? Proč trestat makléře, který jen hledal nájemníky podle
požadavků majitele?
Jestli mají lidé někdy předsudky vůči Romům a zdráhají se jim pronajmout své byty, nezměníme to
žalobami a donucením. Předsudky se nejlíp obrousí tím, když bude přibývat Romů, kteří budou řádně
bydlet a platit nájem. Přeju Romům, aby se jim to dařilo.
Petr Mach
11. 4. 2015
Článek pro Lidové noviny.

Vláda chce obnovit od roku 2017 pravidelné odvody, a to pro muže i ženy. Je to nesmyslná
snaha o „genderovou vyváženost“. Kdyby vláda spíš miliardy na odvody využila na posílení
profesionální armády nebo na zatraktivnění dobrovolné služby, udělala by lépe.
Když byla v roce 2004 zrušena povinná vojenská služba pro muže, došlo i ke zrušení pravidelných
odvodů. Odvody občanů do armády (nástup občana před komisi a prohlášení za vojáka) od té doby
mohou být vyhlášeny jen ve „stavu ohrožení“ – v situaci hrozby vojenského napadení České
republiky. To se – zaplať pánbůh – dosud nestalo.
Zastánci odvodů mužů a žen na základě toho tvrdí, že branná povinnost existuje v našich zákonech
již nyní a že novela branného zákona tedy není žádnou zásadní novinkou. Jenže dnes se odvody
mohou dít jen za stavu bezprostředního ohrožení a války, a to je situace, kdy jdou lidská práva bohužel - stranou. Ve stavu ohrožení nás totiž stát může nejen odvádět do armády, může nám také
zabavovat auta, domy a jiné věci, které může armáda potřebovat nebo nám může uložit nucenou
práci.
O vyhlášení „stavu ohrožení“ rozhoduje parlament, a to jen pokud je bezprostředně ohrožena
svrchovanost země.
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Vláda nyní chce odvody pro muže i ženy bez rozdílu zahájit od roku 2017. Všechny dívky a chlapci,
kterým je nyní 16 a méně, budou postupně po svých osmnáctých narozeninách povoláváni k
odvodům. Budou tak připraveni k povolání do války. Kdo projde odvodem, stává se vojákem. Armáda
ho pak může kdykoliv „zařadit do aktivní zálohy“ a povolat ke službě, ať doma nebo v zahraničí.
Kdo se bude odvodům vyhýbat, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok.

Vláda jako důvod uvádí „aktuální nemožnost rozvinout počty ozbrojených sil k zajištění obrany státu
nebo k plnění mezinárodních závazků za válečného stavu.“
Vláda chce mít odvody „genderově neutrální“. Bude tedy povolávat i ženy, bude zřizovat dvojí
odvodové komise, odvodový proces bude stát podle vládní zprávy 241 milionů ročně. K odvodu
nebudou muset jen těhotné ženy, rodiče pečující o dítě do 3 let nebo osamělý rodič, který pečuje o
dítě do 15 let.

Kdybych byl poslancem českého parlamentu, návrh vlády bych nepodpořil. Jsem přesvědčen, že
máme mít obranu země postavenou na profesionální armádě a na dobrovolných civilních zálohách.
Čtvrt miliardy ročně, které chce vláda použít na provádění odvodů, bude podle mě proplýtváno. Půlka
té částky padne na odvodní komise pro ženy a ročně se obešle doporučeným dopisem na 50 tisíc
žen. Kolik z nich ale nevyužije možnosti odmítnout službu v armádě z důvodů „svědomí“ a stane se
pro armádu zálohou k boji? Nebylo by lepší peníze použít na posílení profesionální armády a
dobrovolné služby?
Armáda by měla zatraktivnit dobrovolné aktivní zálohy, aby se do nich hlásili lidé, ať muži nebo ženy,
kteří mají k obraně vztah.
Chápu rozhořčení matek, které děsí představa, že jejich dcera bude muset za pár let k odvodu a bude
moci být povolána ke službě, a to i když naše země nebude v ohrožení.
Vláda z centrálního registru obyvatel ví, kdy jsme se narodili, kde bydlíme, jaké je naše pohlaví.
Mimořádně v době války nás může povolat k vojenské službě. Nač tedy dělat odvody v době míru? Co
tím vláda zjistí nového? Nic. Ti stejní lidé, kteří by z důvodu náboženství nebo svědomí odmítli službu
při stavu ohrožení, ji odmítnou nyní při odvodu. Vytvoří se jen nová byrokracie za čtvrt miliardy ročně.
Věnujme ty peníze raději na profesionální armádu a trénink dobrovolných záloh.
Petr Mach
12. 4. 2015

Europoslanec Petr Mach (Svobodní) dnes v Bruselu podal dva pozměňovací návrhy pro
návrhy směrnic, které bude v příštím týdnu projednávat Evropský parlament na plenárním
zasedání ve Štrasburku.
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Europoslanec Petr Mach (Svobodní) dnes v Bruselu podal dva pozměňovací návrhy pro návrhy
směrnic, které bude v příštím týdnu projednávat Evropský parlament na plenárním zasedání ve
Štrasburku.

První návrh se týká nové směrnice o biopalivech, která se bude projednávat ve druhém čtení. Rada
ministrů navrhuje snížit podíl biopaliv z plodin typu řepka na 7 %. Pozměňovací návrh Petra Macha
povinný podíl biosložek první generace v benzinu sníží ze 7 % na 6 %. Nižší podíl nelze bohužel
vzhledem k jednacímu řádu EP navrhnout.
"Podpora biopaliv zdražuje řidičům naftu a benzín skoro o korunu na litr a osvobození biopaliv od
spotřební daně stojí státní rozpočet miliardy korun na ušlé dani. Z podpory biopaliv bohatne akorát
Agrofert Andreje Babiše. Cílem Svobodných je kompletní zrušení podpory biopaliv," vysvětluje
europoslanec Petr Mach.
Více informací sdělí Petr Mach na tiskové konferenci ve čtvrtek 23. dubna v 15:30 v Hotelu Grandior a
na následné panelové diskusi od 18:00 hod.

Druhým návrhem Petr Mach zamítá postoj Rady k směrnici o omezení spotřeby lehkých plastových
nákupních tašek. Nová směrnice předepisuje, že do roku 2019 musí být omezena spotřeba igelitek na
90 ks igelitek ročně na osobu a do roku 2025 na 40 ks ročně.
"Spotřebitel je rozumná bytost a ví, kdy je pro něj vhodná igelitová taška, a kdy ne. Evropští politici
mu nemají diktovat, do čeho má dávat nákup. Čeští spotřebitelé navíc sami od sebe odpad recyklují a
igelitky z nákupů používají dál např. jako tašky na domovní odpad," upozorňuje Mach.
Pokud by Machův zamítací návrh prošel, legislativní proces tím končí a v platnosti zůstává stará
směrnice z roku 1994, která žádné takové limity nepředepisuje.
21. dubna 2015
Kateřina Kašparová
tisková mluvčí europoslance P. Macha

Finmag - Evropská unie chce rozhodovat kolik imigrantů a odkud přijmeme. Aprílový žert to
není. Ve srovnání s tím pak vypadají návrhy na regulaci spotřeby igelitek a potenciálního
Velkého bratra v nově vyráběných auťácích jako banalita – i když pochopitelně nejsou.

Na dubnové zasedání Evropského parlamentu jsem si připravil dva pozměňovací návrhy. První se
týkal směrnice o igelitových taškách v obchodech. Spotřeba tenkých plastových tašek je prý v
Evropské unii skoro dvě stě kusů ročně na hlavu, cílem Evropské rady je snížit ji do roku 2019 na
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polovinu, v roce 2025 má být spotřeba do čtyřiceti igelitek na hlavu a rok. Podle návrhu Evropské
rady se nebudou smět igelitky nabízet v obchodech zdarma k nákupům. Členské země si budou moci
vybrat, jestli je zatíží speciální daní, nebo úplně zakážou.
Argumentoval jsem před poslanci, že lidé by měli sami rozhodovat, v čem si ponesou domů nákup, a
že nařízení Evropské unie nepotřebují. V Česku lidé myslím rozumně recyklují. Taška z obchodu se dá
například použít na zabalení odpadu – mnoho Čechů to tak také dělá, místo aby tašku hodili do moře,
jak se obává Evropská unie. Když igelitky zakážeme, lidé si budou častěji kupovat role igelitových
pytlů na odpad: zákaz igelitek tedy přírodě nijak nepomůže.
Zarazilo mě, jak málo europoslanců si myslí, že by Evropská unie neměla igelitky regulovat. Jednak
jsem byl jediný, kdo zamítnutí směrnice navrhnul, a pak pro můj návrh na zamítnutí igelitkové
směrnice hlasovalo jen 48 svobodomyslných poslanců. Drtivá většina si zkrátka myslí, že Unie má
určovat i to, kolik se u nás bude používat plastových tašek, a tak vznikl jeden nový euronesmysl.

Můj druhý pozměňovací návrh se týkal biopaliv. Rada ministrů navrhla, aby do roku 2020 biopaiva z
řepky a podobných plodin tvořila nanejvýš sedm procent objemu paliv spotřebovaných v dopravě.
Ukázalo se totiž, že to, co Evropská unie nejprve nařídila, tedy podíl desetiprocentní, je jen skvělý
byznys pro výrobce biopaliv, přírodě to neprospíva a zdražuje to pohonné hmoty i potraviny. Navrhl
jsem limit dále snížit ještě aspoň o procento – chtěl bych úplné zrušení, ale to jednací řád
neumožňuje. Vystoupil jsem k tomu na plénu a tentokrát pro můj návrh hlasovalo 134 poslanců ze
751. Návrh tedy neprošel, ale i snížení podílu řepky v palivech na sedm procent je relativní úspěch a
zřetelný ústup Evropské unie od podpory biopaliv.
Další v aprílové úrodě nových regulací je „eCall“, povinnost výrobců aut montovat od března 2018 do
nových modelů čipy, které v případě nehody lokalizují místo nehody a samy zavolají záchranku. Proč
by taková věc nemohla být dobrvolná? Povinná isnatalace vyvolává obavy z Velkého bratra. Ale opět
jen menšina z nás hlasovala pro pozměňovací návrh, aby se eCall dal aspoň jednoduše vypnout.

Evropský parlament také hlasoval pro výzvu Komise zavést závazné kvóty pro rozdělení imigrantů –
žadatelů o azyl mezi všechny členské státy. Hlasoval jsem proti tomu, aby Evropská unie určovala
České republice, kolik si má převzít imigrantů (v reálu do Evropy přicházejí nejčastěji z Afriky nebo
přes Afriku, to ale není zvlášť podstatné). Rozdělovat uprchlíky do zemí, kam oni sami nechějí a kde
je nechtějí místní, považuji za nepřijatelné. Za mnohem lepší řešení problému ilegálních imigrantů
považuji zavedení volného obchodu se zeměmi Středomoří. Lidé, kteří odcházejí před bídou nebo
válkou, by mohli snadněji najít perspektivu práce a nového života v prostředí, které je jim bližší, a
nemuseli by riskantně prchat ke břehům Evropy.
Zdroj: http://finmag.penize.cz/kaleidoskop/299940-z-deniku-europoslance-dubnova-davka-regulacizadny-april
Petr Mach
5. 5. 2015
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Británie se ve volbách jednoznačně vyslovila pro referendum o vystoupení z EU.
Je nám líto, že UKIP nezískal víc křesel, ale výsledek 13 % voličů potvrdil, že tato strana má třetí
největší podporu lidí v Británii. Čtyři miliony voličů, kteří pro UKIP hlasovali, představují i největší
nárůst hlasů ze všech politických stran.
Kdyby v ČR Svobodní ve volbách do sněmovny získali 13 % hlasů, určitě bychom to hodně slavili.
Britský volební systém bohužel znevýhodňuje menší strany. Doufám, že Nigel Farage jako
nevýznamnější osobnost euroskeptické scény zůstane dál v politice.
V Praze dne 8. května 2015
Petr Mach, poslanec EP a předseda Svobodných

Svobodní jsou zásadně proti určování kvót na uprchlíky. Reagují tak na plán, který před
malou chvílí představila Evropská komise – chce během dvou let přivést do EU 20 tisíc
uprchlíků a rozdělit je podle kvót do jednotlivých zemí.

„Vždy jsem byl proti těmto kvótám a vždycky budu. Hlasoval jsem proti tomu v Evropském
parlamentu a budu hlasoval znovu,“ komentoval oznámení EK europoslanec a předseda Svobodných
Petr Mach.
Pravomoc Evropské unii o tomto rozhodnout, i proti vůli naší země a našich občanů, daly bohužel
naše minulé vlády. Do roku 2009 (než začala platit Lisabonská smlouva) by se na tom musely
jednomyslně shodnout všechny státy. Lisabonská smlouva ale založila pravomoc EU rozhodnout
zcela bez ohledu na vůli naší země o záležitostech, které se týkají azylové politiky, a tedy i kvót.
K založení Strany svobodných občanů vedl v roce 2009 mimo jiné právě i odpor proti Lisabonské
smlouvě. „Stalo se bohužel přesně to, před čím jsme varovali. Evropská unie dnes tu pravomoc má,“
upozorňuje P. Mach.
Strana svobodných občanů zastává princip dobrovolnosti. Nechceme, aby nám někdo něco diktoval
shora, aby úředníci v Bruselu určovali, kolik ilegálních imigrantů, žadatelů o azyl má Česká republika
na svém území ubytovat.
Republikové předsednictvo Svobodných
V Praze dne 13. května 2015
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1. Vzhledem ke vstupním smlouvám, členské státy EU mají povinnost přijmout euro;
2. Ovšem v posledních letech se ukázalo, že členské státy nepředstavují optimální měnové prostředí
a ekonomiky členských států jsou příliš odlišné pro fungování
3. Proto vyjadřujeme přesvědčení, že členské státy by neměly být nuceny do přijetí eura a měly by jej
přijmout pouze, když je na to jejich ekonomika připravena;
4. Tato deklarace, spolu s podpisy signatářů, je zasílána Radě a Komisi.
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(počítáno do 15. května 2015):




dní ve Štrasburku: 43
dní v Bruselu: 20 (+ 3 před mandátem)
vystoupení v EP celkem: 54, z toho:
ústně: 17
písemně: 37




otázky položené Radě a Komisi písemně: 15 (viz další dokument)
účast na jmenovitých hlasováních: 89,62 % (725 z 809)

Nejprve vysvětlení některých použitých pojmů:

Řídí se článkem 163 jednacího řádu a jsou vždy jen jednou na každém plenárním zasedání, tj. jednou
za měsíc ve Štrasburku, plus jednou za měsíc v Bruselu. Blok těchto jednominutovek trvá celkem
maximálně půl hodiny (což znamená, že prostor dostane max. 30 poslanců), takže je téměř nemožné
se mezi vystupující dostat. Zájemce se musí hlásit předem, a dost často se mu dostane odpovědi, že
zájemců je moc, a tudíž má tentokrát smůlu…
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Každý poslanec má podle jednacího řádu právo na vysvětlení toho, jak hlasoval. Může to udělat buď
hned ten samý den, okamžitě po hlasování ústně, nebo pak písemně nejdéle do příštího pátku. Tato
písemná vyjádření jsou uvedena v zápisech a zveřejněna na webu EP.

Čas v rozpravě (na plénu) se rozděluje podle velikosti klubu. Pak záleží na klubu, jak si to rozdělí mezi
sebou (mezi jednotlivé poslance). Náš klub EFDD má 6,26 % (47 z 751) poslanců a dostává zhruba
tolik času v rozpravě.

Příklad takového rozdělení časů:

A nyní už přehled všech vystoupení – ať už ústních v rozpravě, tak i písemných. Jsou seřazena
časově od nejstarších po nejnovější. Podtrženě je vždy uveden celý název bodu (tedy např. i vč. jmen
jeho zpravodajů atd.), kterého se vystoupení týká.
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Jako libertarián vnímám volný obchod jako základní projev svobody člověka a jako podmínku
prosperity a mírové spolupráce mezi národy. Jsem tedy rozhodně pro volný obchod s USA. Chci,
abychom mohli dovážet zboží ze Spojených států amerických bez cel a jiných překážek, aby naše
firmy mohly volně vyvážet zboží do Ameriky, abychom nemuseli pokaždé platit peníze navíc, když
zboží překračuje hranice.
Ale taková smlouva nemůže být podle mě takhle tlustá. Smlouva, která by byla skutečně jenom o
volném obchodu se, podle mého soudu, musí vejít na dvě stránky. Mám tedy podezření, že chystaná
smlouva nebude o volném obchodu, ale o nových regulacích.
Přeji si volný obchod, skutečně volný obchod, se Spojenými státy americkými, ale také s Ukrajinou,
Izraelem, Marokem, Ruskem – jednoduše řečeno se zbytkem světa. Obávám se, že Evropská komise
toto nechce. Cla jí přinášejí miliardy do rozpočtu, o které nechce přijít. Chci, aby Komise slyšela tento
liberální hlas pro volný obchod. Jestli místo volného obchodu vyjednáte jenom nová omezení,
nezapomeňte, že vůči byrokratickému a přeregulovanému přístupu Evropské unie existuje alternativa
v podobě Evropského sdružení volného obchodu EFTA, která se může postupně stát atraktivnější
volbou pro mnohé státy.

Na tomto zasedání budeme debatovat o rozpočtu Evropské unie na rok 2015 ve výši asi 150 miliard
EUR. Uvědomme si, že je to 150 miliard EUR sebraných z kapes občanů, že to nejsou peníze spadlé z
nebe. Mnoho z vás si možná myslí, že peníze takto přerozdělované přes Brusel pomáhají k lepšímu
životu v Evropě. Já si myslím, že to je velká domýšlivost, a myslím si pravý opak. Já se domnívám, že
takto přerozdělované peníze škodí ekonomice, že zvyšují korupci a že zvyšují státní dluh.
Za prvé, dotace jsou peníze, které získá podnikatel na úkor někoho jiného. Na trhu tedy vítězí ten, kdo
získá dotace, a ne ten, kdo nabízí lepší služby spotřebitelům. Čím více peněz se přerozděluje, tím
větší bude korupce. A za třetí, platí, že zejména chudší země si berou další a další půjčky, jenom aby
mohly získat peníze na kofinancování těchto evropských dotací. Stručně řečeno, podle mě škodí tyto
přerozdělované peníze ekonomice a myslím si, že bychom se obešli bez...
(Předsedající řečníkovi odebral slovo.)
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Hlasoval jsem proti této dohodě o obchodu mezi Evropskou unií a Ukrajinou, protože se domnívám,
že tato dohoda je nevýhodná především pro Ukrajinu. Já jsem jednoznačně pro volný obchod, ale
Ukrajina se zavazuje přijmout celé acquis, všechna nařízení Evropské unie.
Tato smlouva rozdělila Ukrajinu politicky, rozdělila ji v listopadu, způsobila to hnutí na Majdanu,
protože to, co bylo výhodné pro západní část země – obchodovat bez cel s Evropskou unií – to bylo
současně nevýhodné pro východ země, protože v této části se ztíží obchodování s Ruskem a s
dalšími zeměmi bývalého Sovětského svazu. Proto bych byl pro dohodu o volném obchodu, ale je mi
líto, že Ukrajina musí přijímat celé tíživé acquis, které je škodlivé zejména pro chudší země Evropské
unie a o to škodlivější bude pro zemi, jako je Ukrajina.

Rada navrhuje omezit dotace v programu pro podporu výzkumu Horizont 2020 a já tento návrh na
snížení podporuji, ale asi z jiných důvodů než Rada. Vysvětlím tedy proč.
Mám k tomu dva důvody: za prvé, podle mého soudu ten program odporuje jednomu z hlavních
principů, které jsou zakotveny ve Smlouvách a sice principu, kterému říkáme subsidiarita. Podle mě
tady jasně platí, že investici do výzkumu nejlépe udělá ten, koho se ten výzkum týká, tedy konkrétní
firma, a nemá o tom vůbec rozhodovat Evropská komise.
Za druhé, dnes tady několikrát, snad tisíckrát, zaznělo klišé, že potřebujeme investice do výzkumu,
abychom podpořili růst a zaměstnanost. Proč říkám, že to je klišé? Ono to je asi pravda, ale velmi
záleží právě na tom, kdo investuje do výzkumu. Podle mě mají investovat firmy.
Kdo asi vynalezl mikrofon, zářivku, mobil, Wi-Fi? Myslíte, že tyhle věci vznikly z dotací, které
přerozdělil nějaký úředník? Ne, byly to vždy firmy, které očekávaly výnos ze svých investic, které do
výzkumu investovaly. Takže bych to asi uzavřel větou, kterou řekl sir Humphrey z jistého seriálu, a
sice, že: „Dotace jsou na to, co lidé nechtějí, protože to, co chtějí, to si koupí.“
Takže bych doporučil Radě jít ještě dál a zrušit celý program Horizont 2020.
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Evropský hospodářský prostor je dohoda, která je založená na čtyřech základních svobodách –
svobodě pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. To je to, co se mi na evropské spolupráci velmi líbí. A
obdivuju, že země, které jsou v Evropském hospodářském prostoru a nejsou v EU, mají tyto čtyři
svobody bez toho, co bych nazval balastem – bez byrokracie, bez dotačních programů, bez společné
zemědělské politiky. Tyto země nemusí uplatňovat evropská cla na dovoz zboží. Mají prostě jenom
čtyři svobody a nemají tu byrokracii navíc.
Tak bych tuto smlouvu nezapleveloval něčím dalším, naopak měli bychom si tady z toho modelu vzít
příklad. Myslím si, že kdybychom celou EU rozpustili a všichni zůstali jenom v Dohodě o Evropském
hospodářském prostoru, že bychom udělali to nejlepší.

Pan Ferreira to nedokončil, já na to naváži…
Nepřipadá vám pokrytecké mluvit o tom, že zisk má být zdaňován tam, kde vzniká, a že zároveň
Evropskou komisi vede pan Juncker, který byl premiérem v zemi, která je a byla daňovým rájem a
která nabízela výhodné daňové sazby těm, kteří přijdou zdaňovat do jeho země?
Mluvíte o obchodu a já souhlasím s tím, že volný obchod může podpořit růst, ale nepřipadá vám
pokrytecké, že na jedné straně sjednáváte obchodní dohodu se Spojenými státy, která obsahuje
doložku o arbitrážích, a zároveň vaši poslanci budou zítra navrhovat rozdělení společnosti Google?
Myslím si, že pokud to zítra navrhnou a pokud by platila smlouva TTIP, že to bude první příležitost k
arbitráži, aby evropský daňový poplatník musel platit peníze americké firmě.
Hovoříte o investicích a jak jsou důležité pro ekonomiku. Souhlasím, ale to, co nabízíte, je opět
pokrytectví. Pan předseda Juncker představil nápad, plán, že Evropská komise vezme z rozpočtu
Evropské unie 8 miliard EUR, že k tomu Evropská investiční banka přidá dalších 5 miliard a že
nějakým zázrakem se z toho vytvoří 315 miliard investic. Nepřipadá vám to pokrytecké?
Hovoříte pořád o růstu, o pracovních místech, ale jsme v oblasti Evropská unie, kde není ani růst, kde
nejsou pracovní místa. Vymysleli jste Lisabonskou strategii – do roku 2010 být
nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa, a stali jsme se ekonomikou, která neroste vůbec.
Prosím, nechte si toto pokrytectví.

Nevyčítám panu Junckerovi, že byl předsedou v zemi, která je daňovým rájem. Sám bych si přál žít v
zemi, která je daňovým rájem.
Myslím si, že jeho vlastní daňoví poplatníci, jeho vlastní občané by mu měli vyčítat, že vybraným
firmám dává daňové úlevy, zatímco mnoho menších firem je nemá. To je to, co já vyčítám naší vládě.
V mé zemi je to dokonce ministr financí, kdo dostává na své firmy takovéto daňové výhody, neplatí
daně, zatímco stovky nebo tisíce menších firem daně platí.
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To, co vyčítám panu Junckerovi, je pokrytectví, že takovéto daňové výhody poskytoval v
Lucembursku a nyní je předsedou Evropské komise, která vyčítá ostatním, že takovéto výhody
udělují.
Když jsem hlasoval o důvěře této Komisi, tak pro mě ta otázka stála tak, jestli si moji důvěru získal od
začátku, kdy jeho Komise vznikla? Hlasoval jsem proti této Komisi a moji důvěru...
(předsedající řečníkovi odebral slovo)

Evropská unie má rozpočet přibližně 140 miliard eur. Mnoho zastánců evropské integrace říká, že to
je vlastně málo, že to je méně, než kolik přerozdělují jednotlivé národní členské státy. Ale mně to
připadá strašně moc, když těchto pár lidí rozhoduje o 140 miliardách eur!
Když se dívám na to, jak jsou vynakládány, tak tam vidím obrovské plýtvání. Ten rozpočet je
nespravedlivý, způsobuje velkou nespravedlnost, některé státy platí více, než kolik dostávají, jiné
dostávají více, než kolik platí, a u všech těchto států způsobuje ten rozpočet růst zadlužování.
Kdybychom zrušili platby členských států do rozpočtu Evropské unie, ušetřili by všichni. Ti, co platí
více, by neměli takový deficit, a ti, co dostávají, by se nemuseli tolik zadlužovat, aby spolufinancovali
evropské projekty.
Proto bych byl pro kompletní zrušení členských příspěvků do Evropské unie.

Komise říká, že má nyní lepší pravidla. Ale je tu jeden problém, ta pravidla nikdo nedodržuje.
Vezměme si Francii – ve Francii je deficit přes 4 % hrubého domácího produktu a vy se tváříte, že to
neexistuje. A když se někdo snaží vaše pravidla dodržovat, tak za cenu zastavení hospodářského
růstu a za cenu růstu nezaměstnanosti. Vy jedno špatné politické rozhodnutí – zavedení jednotné
měny eura – se snažíte léčit druhým špatným politickým rozhodnutím, a sice diktováním přísných
rozpočtových pravidel. To nemůže fungovat.
Vyzývám proto Evropskou komisi: připravte změnu Smlouvy o Evropské unii tak, aby šlo z eurozóny
legálně vystoupit. Víte, že vítězí v Řecku, v Itálii a jinde strany, které euro nechtějí. Potom bude moci
Itálie, Řecko z eurozóny odejít, Česká republika tam nebude muset vstupovat.
Odpověděl jsem i na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8 jednacího řádu):
Pokud Evropská centrální banka říká, že chce stimulovat ekonomiku, tak to vždycky jenom znamená,
že chce zneužívat monopol v měnové politice, že chce dělat inflaci a že chce řešit problémy na úkor
všech lidí, kteří používají peníze. Myslím si, že než se snažit tzv. řešit problémy skrze centrální banku,
je skutečně lepší nechat země, kterým euro nesedí, z eurozóny odejít.
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písemnĕ — Nemám strach z geneticky upravené kukuřice, ale členské státy by podle mého názoru
měly mít právo pěstování GMO na svém území povolit nebo nepovolit. Hlasuji pro tento pozměňovací
návrh, aby nedocházelo k blokování povolení na úrovni EU, pokud existují členské státy, které si na
svém území geneticky modifikované plodiny nepřejí.

Vážená paní premiérko, vy jste zmínila, že Lotyšsko se před 25 lety vymanilo ze sovětského systému,
a jedním dechem říkáte, že podpoříte nový Evropský investiční fond. Nevidíte v tom trochu paradox?
Opravdu si myslíte, že když budou o investicích rozhodovat nebo spolurozhodovat politici a úředníci,
se naše ekonomika zlepší? Nepřipadá vám to ani trochu jako návrat do toho starého systému?
Vy ve své řeči říkáte, že vaším cílem je zvýšit konkurenceschopnost, že se chcete zasadit o
digitalizaci a o lepší regulaci. Nepřipomíná vám to ani trochu staré sovětské fráze o zlepšování
systémů? Nejsou to jenom prázdné fráze? Říkáte, že se chcete zasadit o revizi plánu Evropa 2020,
nepřipomíná vám to staré sovětské pětileté plány?
Vždyť Evropská unie si vytyčila v roce 2000 plán, který nazvala Lisabonská strategie. Kdo si na to
vzpomenete – do roku 2010 se stát nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa.
A v roce 2010 se Evropská unie stala nejpomaleji rostoucí ekonomikou světa. Takže dejme si pozor
na to, abychom se nevraceli do těch sovětských dob, které nefungovaly.

Hlasoval jsem proti návrhu Evropské lidové strany a chtěl bych poukázat na pokrytectví, kdy oni na
jednu stranu říkají, jak by si přáli snížit byrokracii Evropské unie, a na druhé straně podporují zřízení
nového investičního fondu Evropské komise.
K tomu fondu bych chtěl říct, že je to velmi pokrytecká záležitost, říká se, že Evropská unie zajistí
investice 315 miliard eur. Ve skutečnosti mají z rozpočtu 8 miliard eur, které mají sloužit jako jistá
záruka. To znamená, že v lepším případě Evropská komise pouze vytlačí soukromé investice,
nebudou to investice navíc, budou to investice místo jiných soukromých investic. A pokud ne, pokud
naláká nové investice, tak to je o to horší, to budou investice, které by vlastně na trhu nikdy nevznikly,
protože by je nikdy žádný investor, žádná banka nechtěla financovat, a pouze s touto dodatečnou
zárukou vzniknou. Hlasoval jsem tedy proti.
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Ke stejnému bodu i písemně — Hlasoval jsem proti bodu 6 usnesení S&D. Samozřejmě jsem proti
nelegální činnosti v oblasti daňových podvodů. Nicméně nemohu vyzývat EU k tomu, aby v této věci
konala, protože se jedná o další krok k tomu, aby byly na nedemokratické a nikomu neodpovědné
instituce EU převedeny další daňové pravomoci. Druhá část bodu volá po další evropské legislativě.
Svobodní nemohou podpořit narůstání legislativy EU.
Hlasoval jsem proti první části bodu 9 usnesení PPE. Byl jsem zvolen, abych bojoval proti nové
evropské legislativě, rušil stávající evropské zákony, podporoval vrácení pravomocí zpět na členské
státy a vedl kampaň za vystoupení z EU. Tento text se týká zpětvzetí návrhů EU, hlasoval jsem proti
kritice zpětvzetí těchto návrhů. Pouze nevolená Komise může iniciovat novou, začít pozměňovat
nebo odstraňovat stávají evropskou legislativu. Nikdo z těch, pro koho občané hlasují, nemůže měnit
zákony EU. Proto EU není legitimním zákonodárcem předpisů, kterými se Česká republika musí řídit.
Zdržel jsem se u hlasování o druhé části bodu 9 usnesení. Zatímco na jedné straně rozhodně
podporuji redukci a zpětvzetí unijní legislativy, nejsem proti mateřské dovolené, a mohl bych být
jinými politickými stranami mylně napadán, pokud bych hlasoval pro. Svobodní věří, že legislativa
ohledně mateřské dovolené by měla být rozhodována na úrovni členských států.

Úmluva, kterou zde projednáváme, má zajistit návrat dětí, které do ciziny unesl jeden z rodičů. Co
když to ale není rodič, kdo unesl a zadržuje dítě, co když je to stát? Mluvím o případu Evy
Michalákové, české občanky, jejíž děti odebral v Norsku sociální úřad Barnevernet a zadržuje je už
několik let, přestože děti jsou českými občany a jejich matka nespáchala žádný trestný čin.
A nejde zdaleka o ojedinělý případ, jedná se pravděpodobně o stovky zoufalých matek v Evropě.
Můžu jmenovat třeba Alexandru Hasselström ze Švédska nebo Grażynu Leschinskene z Litvy. Jsou
to zoufalé matky, kterým stát odebral jejich děti, aniž by matky nesly jakoukoli vinu.
Věřím, že v Evropě bychom měli ctít dva základní principy: zaprvé princip presumpce neviny – když
se ukáže, že ten rodič nic nespáchal, měly by děti být okamžitě vráceny zpátky do rodiny, zadruhé
skutečnost, že děti nepatří státu – když se o děti nemůže starat rodič, a babička nebo teta jsou
ochotné se o ně postarat, měly by mít přednost.
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Proto vyzývám paní komisařku – vyjednejte, prosím, úmluvu...
(Předsedající řečníkovi odebrala slovo.)

písemnĕ — Haagská úmluva řeší problém přeshraničního unášení dětí. Jedná se o případy, kdy jeden
rodič ze smíšeného manželství unese dítě do zahraničí bez souhlasu druhého rodiče. Státy, které k
této úmluvě přistoupily, se zavazují zohlednit prostředí, ve kterém dítě vyrůstalo a není pro ně cizí a
spolupracovat na opětovném navrácení dítěte. Proto je v zájmu rodičů a dětí, aby k této úmluvě
přistoupilo co nejvíce států a unášení dětí do zahraničí bylo možné vyřešit s nejvíce národnostmi.
Jsem pro, aby se přidaly další státy, pokud s tím stávající státy souhlasí.

písemnĕ — Jsem proti mučení lidí obecně. Nesouhlasím však s jednoznačným odsuzováním
Spojených států, jejichž politika je ovlivňována aktuální vládou, ne však jasně demokratickou
ústavou.
Hlasoval jsem proti, jelikož z rezoluce byl odstraněn dodatek uznávající demokratickou povahu USA.

písemnĕ — Jsem pro to, aby lidé mohli nakupovat kvalitní výrobky. Nesouhlasím však s centrálním
nařizováním toho, jak mají vypadat obaly, etikety a jiná označení výrobků. Všechna tato opatření jen
prodražují výrobu a nerespektují to, že někteří lidé raději nakoupí za nižší cenu než zaplatí více za
podrobné značení.
Sami lidé jako zákazníci si určí, které firmě budou důvěřovat a od které si zboží nakoupí. Nebudou-li
důvěřovat firmám, které neoznačují maso uspokojivým způsobem, a budou nakupovat jen u firem,
které výrobky označují podle představ zákazníků, pak dojde na trhu k přirozené samoregulaci.
Firmám s nedostatečným značením klesne zisk, případně na trhu vůbec neobstojí, anebo budou
muset označování zlepšit. Jsem však rozhodně pro to, aby si zákazník mohl svobodně vybrat, zda
chce nižší cenu nebo podrobnější značení.

písemnĕ – Jsem zásadně proti věznění a mučení lidí za vyjadřování jejich názorů. Zdržel jsem se
hlasování, jelikož se nejedná o čisté prohlášení o propuštění vězněného blogera Badawiho, ale
prakticky o výzvu ke zhoršení vztahů se státem Saudská Arábie. Rezoluce přirovnává Saudskou

111

Arábii k Islámskému státu, což považuji za zbytečnou provokaci. Dále také vyzývá státy EU, aby
přehodnotily své vztahy se Saudskou Arábii, ale byly přitom opatrné, jelikož jsou na ní energeticky
závislé. To mi přijde jako úplně protichůdné myšlenky.

Kamionová silniční doprava je jistě velmi důležitá pro ekonomiku jednotlivých členských států, a
proto je důležité, aby se odstraňovaly bariéry, aby nebyly v různých zemích příliš odlišná pravidla.
Chápu tuto směrnici, která určuje hmotnost kamionů, jejich délku. Nechápu ale, proč má směrnice
Evropské unie řešit takové detaily, jako je tvar kabiny a velikost skla. Myslím si, že i bez směrnic
Evropské unie by toto bylo možné. Chceme-li usnadnit pohyb vozidel, tak tady neřešme takové
detaily.
Na druhé straně se dějí takové věci, jako že německá vláda uvaluje na řidiče z různých zemí EU svá
pravidla, jako je např. německá minimální mzda, a tím se vlastně mnohem více brání pohybu
kamionů. Takže řešme to, co je skutečně důležité.
Odpověděl jsem i na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8 jednacího řádu):
Počkám si ještě na zbytek celé debaty. Rozumím tomu, že prodloužení délky o 15 cm může
znamenat rozšíření možností pro kamionovou dopravu, zvýšení efektivity provozu, na druhé straně,
pokud se řeší takové detaily, jako různé automatické systémy, vážení a velikost kabiny, tak to může
zkomplikovat pro řadu společností situaci.
Nejsem si teď jistý, jak budu hlasovat pro tuto směrnici.

písemnĕ — Považuji za pozitivní snahu umožnit dopravcům provozovat kamiony prodloužené o
aerodynamický nástavec, který snižuje spotřebu. S obavou se však dívám na snahu Unie určovat
velikost oken apod. Další standardizaci na úkor suverenity členských států nemohu podpořit, a proto
jsem hlasoval proti.

písemnĕ — Globalizace přináší možnost obchodovat na celosvětovém trhu a pro zákazníka
příležitost získat nejlevnější dostupné zboží. Z důvodu různé ceny pracovní síly a nákladů na výrobu
se některé výrobky vyplatí vyrábět v jiných oblastech světa než v Evropě. To však nelze řešit tím, že
stát nebo EU vezme peníze jedné firmě a dá je jiné, která se hůře vyrovnává s globalizací. Řešením je
opak současného systému, tedy snížit daně, zjednodušit administrativu a zrušit regulace, kterými
nejsou zatíženy firmy mimo Evropu.
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písemnĕ — Politici by neměli spravovat fondy, ani nijak jinak suplovat funkci soukromých bank.
Řešením krize není neustálé vytváření fondů, přerozdělování peněz od jedněch ke druhým, ani snaha
neustále do ekonomiky zasahovat.
Míru přerozdělování je naopak třeba snížit a peněz, které spravují politici a jimi ovlivňované instituce,
musí být co nejméně.

písemnĕ — EU setrvává ve svém přesvědčení, že může eliminovat náklady zákazníků a donutit firmy
poskytovat něco za nic. Strop na poplatky z karetních transakcí může vést k redukci počtu bank
nabízejících vedení účtu zdarma – podle některých zpráv byly obdobné změny v USA hlavním
příčinou toho, proč banky učinily právě toto. Navíc bude muset bankovní sektor zavést křížovou
dotaci pro platební terminály, pokud nebude moci účtovat odpovídající cenu za provoz tohoto prvku
platebního systému. To bude mít za následek, že novinky, jako třeba bezkontaktní platby, bude těžší
financovat. To v důsledku konkurenci potlačí místo, aby ji to podpořilo. Proto jsem hlasoval proti
tomuto návrhu. Evropská unie by udělala lépe, kdyby přestala zatěžovat malé podniky včetně malých
bank neúměrnou regulací.

písemnĕ — Hlasoval jsem proti zprávě o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v Evropské unii v roce
2013. Komise podle mého názoru nemá mluvit ani do vzdělávacích programů (bod 41), do podílu žen
ve vysílání televize (bod 42), ani do rodinných vztahů (bod 50).
Rovnost neznamená stejnost. Musí vždy platit rovnost před zákonem, avšak nelze nařizovat
stejnost. Pohlaví mají své odlišnosti, a kvóty, ani jiné formy nařízení žádnou rovnost nezařídí. Naopak
podobné politiky vedou k diskriminaci, kdy nejrůznější menšiny nejsou zrovnoprávněny, ale přímo
nadřazovány.

písemně — Hlasoval jsem proti celé výroční zprávě, protože nesouhlasím s tím, aby Parlament
vyzýval Komisi k dalším aktivitám. Zejména jsem hlasoval proti bodu 75, který volá po daňové
harmonizaci, a proti pozměňovacímu návrhu skupiny PPE ve stejném bodu, který volá po
minimálních daních.
Naopak jsem ocenil pozměňovacích návrh k bodu 95 od skupiny GUE/NGL, který kritizuje ISDS
(Investor State Dispute Settlement) za to, že podporuji demokraticky vyjádřenou suverenitu
členských států, a proto jsem podpořil tento pozměňovací návrh, protože zdůrazňuje nebezpečí, že
tato suverenita bude vinou ISDS opět oslabena.
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písemnĕ — Nesouhlasím s unijní politikou, která považuje za řešení ekonomické krize přerozdělování
peněz. Tím, že státy vezmou na daních peníze jedné skupině občanů, vydají je druhé a věří, že politici
je přerozdělí správně, vede pouze k prohlubování krize. Jediná možnost k prosperitě je daně snížit,
zpřehlednit celý systém a umožnit podnikání bez byrokracie a regulací.

Zpráva, kterou máme před sebou, je plná informací o podvodech a o špatném nakládání s
evropskými penězi. Protože jsou to peníze daňových poplatníků, tak je to samozřejmě velmi vážná
věc!
Já se pouze obávám, že Evropská komise a asi většina Evropského parlamentu odmítá vidět příčinu
těchto problémů. Tou příčinou je právě ta fatální domýšlivost, že peníze musí být tímto způsobem
přerozdělovány skrze Evropskou unii.
Proč nemůžou ty peníze zůstat v rukou státu, aby se z toho platily silnice? Proč nemůžou zůstat v
kasách obcí, aby z toho platily chodníky? Proč nemůžou zůstat v kapsách lidí, aby se lidé sami
rozhodli, jak investovat do svých hotelů apod.?
Proto říkám, zrušme fondy a tím zmizí i ta korupce.

písemnĕ — Jako ekonom jsem pro co největší daňovou konkurenci a možnost jednotlivých států
určovat si výšku daní. Jedině tak je možno férově soutěžit o firmy, které do země přicházejí podnikat.
Bohužel snaha Evropské unie jde opačným směrem a namísto daňové konkurence posiluje systém
selektivních investičních pobídek a nařizování minimální výšky daní. Jsem proti jakýmkoli snahám
centralizovat rozhodování o daních na úrovni EU.

písemnĕ — Hlasoval jsem proti roční analýze růstu pro Evropský semestr, protože celý tento program
je nedemokratický a zasahuje do suverenity členských států. Členské státy jsou plně schopny
stanovovat si svoji makroekonomickou a rozpočtovou politiku samy a hospodářský růst v EU se
nejlépe podpoří zrušením nadměrných regulací plynoucích z acquis communautaire.
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Vážení kolegové, rozhodli jste se podpořit rozhodnutí Rady zřídit Výbor pro zaměstnanost, aby
monitoroval plnění cíle vysoké míry zaměstnanosti, aby připravoval zprávy a dával doporučení
ohledně sociální politiky.
Nepřipadá vám ani trochu, že jste odtrženi od reality? Dovolte, abych se s vámi podělil o staré
indiánské přísloví kmene Dakotů: „Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni.“ Jasně, pojďme
zřídit komisi pro analýzu koně. Pojďme zkoumat, jak se jezdí na mrtvých koních jinde na světě.
Upravme normy pro mrtvého koně. Vytvořme fond na povzbuzení mrtvých koní. Udělejme informační
kampaň o správné jízdě na mrtvých koních. Udělejme strategii a akční plán na oživení koně.
Vážení, Evropská unie je ten mrtvý kůň. Pokud chceme jet v před, musíme si přiznat problém a
sesednout.

písemnĕ — Konkurence na trhu, která způsobí menší zisky pro jednu firmu, znamená nižší ceny pro
zákazníky. Není možné nutit úspěšnější firmy, které zaměstnávají lidi, aby doplácely prostřednictvím
daní na méně úspěšné firmy, které je musí propouštět. V prostředí, které není křiveno dotacemi a
podobnými příspěvky, vzniknou mnohem snáze nové firmy, které tyto lidi zaměstnají.

písemnĕ — Nesouhlasím se zakládáním jakýchkoli komisí, které by mluvily státům do toho, jakou mají
vytvářet sociální nebo jinou politiku. Tato rozhodnutí jsou věcí každého jednotlivého státu a jeho
voličů.

písemnĕ — Nesouhlasím se zakládáním jakýchkoli komisí, které by sledovaly stav zaměstnanosti v
jednotlivých státech. Pracovní trh je záležitost každého jednotlivého státu a jeho voličů. Nehledě na
to, že žádná komise nemůže nijak zvýšit zaměstnanost.

písemnĕ — Pokud byly v jednom roce ušetřeny peníze tím, že se nestihly použít, nepodpořím jejich
utrácení v roce následujícím. Ušetřené peníze se mají vrátit do rozpočtu členských států, respektive
použít pro rozpočet na další rok.
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písemnĕ — V historii došlo mezi národy a etniky k mnohým konfliktům a křivdám. Vzpomeňme na
oběti, které tyto nešťastné události přinesly. Nepřipadá mi však přínosné pro nikoho, pokud budeme
na oficiální úrovni vybírat některé z těchto konfliktů a hlasovat o nich. Soustřeďme se na mírovou
budoucnost, ne konfliktní minulost.

písemnĕ — Je třeba si připomínat události jako romská genocida za nacistické vlády a během druhé
světové války. Je to však podle mne záležitost jednotlivých politiků a občanů, ne záležitost, o které
by měl rozhodovat Parlament. Ten by se měl zabývat tím, jak do budoucna co nejvíce omezit moc
politiků a dát lidem co největší svobodu, aby k takovým událostem již nikdy nedošlo.
Větší svoboda a dodržování práva a rovného přístupu ke všem lidem zároveň pomůže nejvíce v boji
proti diskriminaci Romů.

Podal jsem návrh na zamítnutí této směrnice o zákazu igelitových tašek v obchodech. Tím vám
dávám unikátní příležitost, abyste svým hlasováním nechali lidi rozhodovat se dobrovolně, v čem si
odnesou svůj nákup. Nepodceňujte, prosím, schopnost lidí se rozhodovat. Lidé recyklují, když je to
racionální. Když potřebuju obal na papírový odpad, vezmu si v obchodě papírovou tašku. Když
potřebuju obal na plastový odpad, vezmu si igelitovou tašku.
Co myslíte, že se stane, když zakážete igelitové tašky? Lidé si budou brát více mikrotenových sáčků,
lidé si budou muset kupovat více rolí plastových obalů na odpad, když je nedostanou jako tašky v
obchodech. Já pevně doufám, že vy, co chcete zakázat igelitové tašky, tak si nikdy igelitovou tašku v
obchodě neberete. Protože pokud si ji berete a chcete to zakázat ostatním, tak jste jenom pokrytci.
Ke stejnému bodu i písemně ‒ Nesouhlasím s tím, aby Evropská unie nařizovala zákazníkům, v čem si
mají nosit nákup. Navrhnul jsem proto zamítnutí této směrnice, která by ukončila její legislativní
proces.

Podal jsem pozměňovací návrh, který má snížit podíl tradičních biopaliv na 6 %. Kdyby to jednací řád
umožňoval, navrhl bych kompletní zrušení směrnice o biopalivech.
Naši předchůdci vytvořili zrůdný systém, který vede ke zdražování potravin a k hladovění lidí v
nejchudších zemích světa. Vytvořili systém, ve kterém bohatne pár oligarchů. Například v České
republice si jeden takový oligarcha, pan Babiš, nejprve koupil politiky, aby mu zajistili odbyt pro jeho
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řepkový olej. Pak si koupil televizní a rozhlasovou stanici, koupil si největší deníky v zemi, a nakonec
si koupil voliče a stal se místopředsedou vlády, která navrhuje další daňové úlevy pro biopaliva.
Proto, prosím, podpořte pozměňovací návrh, který by alespoň snížil podíl tradičních biopaliv na 6 %.
Ke stejnému bodu i písemně ‒ V době, kdy se projednávalo první čtení této směrnice jsem ještě nebyl
poslancem a nemohl jsem navrhnout zrušení povinného přimíchávání bio složek do paliv.
Hlasoval jsem pro pozměňovací návrhy, které měly snížit podíl biopaliv první generace na oproti
současnému stavu na 6%.

písemnĕ ‒ Nemám nic proti zvyšování bezpečnosti vozidel anebo zavádění nových prvků, které
mohou ke zvýšení bezpečnosti pasažérů přispět. Avšak nesouhlasím s povinným a centralistickým
nařizováním. Je právem zákazníka, jaký automobil si vybere a zda-li si koupí ten, ve kterém bude
systém e-call zabudován.

písemnĕ ‒ Nesouhlasím s centralizací a intervencí EU do oblasti lesnictví. Lesy fungují nejlépe, mají-li
konkrétního majitele, který se o ně stará, nikoliv pod správou ústředního úřadu.

písemnĕ ‒ Zásadně nesouhlasím s tím, aby Evropská unie mohla nutit poskytovatele služeb, aby
propagovali jakýkoli film. Umění je vždy záležitostí vkusu diváka a nikoliv politika nebo úředníka.
Obzvláště v době enormního zadlužení celého Evropy jsem proti používání peněz daňových
poplatníků pro financování filmů, které se samy neprosadí.

písemnĕ ‒ Strategie zvyšování počtu vysokoškoláků za každou cenu se podle mne naprosto
neosvědčila. Zvyšuje se procento lidí, kteří získají diplom, avšak neznamená to, že je na trhu po tolika
vysokoškolácích poptávka. Naopak se ukazuje, že začínají chybět řemesla a praktické obory, jelikož
státy a školy stále více tlačí žáky do vysokoškolského studia. Mimo to se domnívám, že školství je
záležitostí jednotlivých států a škol a jakékoli výzvy k centralizaci jsou pouze na škodu a vzdalují se
potřebám lidí.

písemnĕ ‒ Chorvatsko je nejnovějším členem EU a tudíž bylo nutno aktualizovat smlouvy tak, aby s
ním počítaly jako součástí jedné smluvní strany. To umožní Chorvatsku připojit se k obchodu a
investicím, podle dané dohody o partnerství a spolupráci Evropských společenství, členských států a
Ruské federace.

117

písemnĕ ‒ Jedná se o velmi technickou záležitost, která je součástí změny rybářské politiky. Nejsem
zastáncem jednotné rybářské politiky a nedomnívám se ani, že její změna přinese zlepšení.

písemnĕ ‒ Hlasoval jsem proti dalším zbytečným regulacím finančního trhu. Navíc se nedomnívám,
že by se touto záležitostí měla centrálně zabývat Evropská unie.

písemnĕ ‒ Jelikož podporuji co nejjednodušší dostupnost a přehlednost práva pro občany, hlasoval
jsem pro tuto kodifikaci, která upravuje a uceluje jednotlivá nařízení týkající se této dohody.

písemnĕ ‒ Konkurenceschopnost se nevytváří větší mírou přerozdělování státních peněz. Naopak,
čím více peněz daňových poplatníků je vybíráno a přerozdělováno, tím více se snižuje
konkurenceschopnost daných států a celé Evropy. Řešením krize je uvolnit prostředí pro podnikání a
zaměstnávání lidí, ne větší objem dotací a státních investic.

písemnĕ ‒ Zdržel jsem se, jelikož tato rezoluce sice uznává závažný problém ničení kulturní památek
extremisty, ovšem nenabízí řešení situace. Nezmiňuje také to, že západní státy na jednu stranu
podporují rebely proti vládám v islámských státech, jako například Sýrie nebo Egypt, ovšem tito
rebelové jsou právě často zmiňovanými extremisty.

písemnĕ ‒ Jsem velmi znepokojen situací křesťanů v některých zemích třetího světa, kde dochází k
jejich cílenému pronásledování. Zdržel jsem se však z důvodu, jelikož si myslím, že EU se nesmí stát
vojenskou organizací a cvičit vojáky v Africe. Podobné úkoly spadají pod OSN.
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písemnĕ ‒ Jsem zásadně proti jakékoli uměle vytvářené imigraci a přerozdělování lidí proti vůli
občanů i jich samotných. Není řešením „zvát“ do Evropy miliony lidí, kteří by sem chtěli emigrovat. V
současném systému přebujelého sociálního státu není ani v silách Evropy takové množství imigrantů
zvládnout.
Je třeba uvolnit obchod s třetími zeměmi, aby jejich občané měli také příležitost zbohatnout a
netrpěli kvůli námi nastaveným bariérám, clům a nespravedlivým dotacím.

písemnĕ ‒ Je mi velmi líto obětí tragédie, která se udála v Bangladéšské továrně. Nedomnívám se
však, že EU se má pokoušet dohlížet na továrny různě po světě a „radit“ suverénním státům, jaké
mají přijímat zákony či regulace. Zejména mne znepokojují populistické výzvy ke zvyšování
minimální mzdy, což může učinit velkou část lidí ve třetím světě nezaměstnatelnými, a jejich
chudoba se tak ještě prohloubí.

písemnĕ ‒ V době enormního zadlužení států EU, rostoucí nezaměstnanosti a nespokojenosti v
Evropě nepovažuji snahu řešit celoevropskou strategii boje proti alkoholu za rozumnou.
Zaprvé je pití alkoholu záležitostí a zodpovědností občanů a EU se nemá snažit stavět do role
starostlivého „rodiče“. Zadruhé konzumaci alkoholu nelze řešit jakýmkoli nařízením, doporučením
nebo zákazem. Následky prohibice v USA způsobily velmi špatnou situaci a zkušenost Spojených
států ukazuje, že snaha omezit lidem alkohol nikam nevede.

Všechna vystoupení najdete i s jejich videozáznamy na této stránce:
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/84175/seeall.html?type=CRE
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Celkem jsem položil 15 otázek.
Z toho dosud zůstaly bez odpovědi 2 otázky.
(počítáno do 15. května 2015)

Nejčastěji jsem na odpověď čekal 1,5 – 2,5 měsíce.
Dvakrát jsem čekal celé 3 měsíce.
Nejrychlejší odpověď přišla už za 14 dní.

Za zmínku určitě stojí fakt, že dosud bez odpovědi zůstala moje otázka ohledně kvót na uprchlíky,
kterou jsem položil 15. ledna… Místo, aby mi odpověděli, rovnou nechali stanovení kvót v EP schválit
(29. dubna).

10. října

Jaký je postoj Komise pro případ, že některý členský stát opustí Evropskou unii podle čl. 50 Smlouvy
o EU, co se týče jeho členství v Evropském hospodářském prostoru (EHP)? Zaniká členskému státu
vystoupením z Evropské unie i jeho členství v Evropském hospodářském prostoru, nebo je každý
členský stát také smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru a po vystoupení
z EU je nadále členem EHP?
Vidí Komise nějaký rozdíl mezi členskými státy, jako je Velká Británie, která podepisovala Dohodu
o EHP zvlášť, a státy, jako je Česká republika, která se stala členem EHP přistoupením k EU?
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24. října
Odpověď předsedy Barrosa jménem Komise
Článek 50 Smlouvy o EU stanoví, že v okamžiku, kdy členský stát oznámí svůj záměr vystoupit
z Evropské unie, sjedná Unie s tímto státem dohodu „o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím
k rámci jeho budoucích vztahů s Unií“. Otázka, zda tento stát, pokud si to přeje, může setrvat v rámci
Evropského hospodářského prostoru jako stát ESVO, a nikoli jako členský stát EU, by tedy byla
součástí těchto jednání. Nicméně taková pokračující účast tohoto státu v EHP by vyžadovala nejen
souhlas Unie a jejích členských států, ale také států ESVO.
Komise se domnívá, že není rozdíl mezi členskými státy, které se ode dne jejich přistoupení
k Evropské unii staly smluvními stranami Dohody o EHP a členskými státy, které uvedenou dohodu
původně uzavřely.

28. listopadu
Rada přijala směrnici prodlužující platnost 15% minima pro DPH v členských zemích do konce roku
2015 (*1).
Hodlá Rada přijmout novou směrnici, kterou v příštím roce prodlouží platnost tohoto minima na další
časové období? Pokud ano, tak o kolik let?
Nedomnívá se Rada, že by bylo lepší – pokud chce bojovat s ekonomickými disparitami – stanovit
maximální DPH, např. 20 %?
(*1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:326:0001:0002:EN:PDF

16. února
(bez uvedení autora odpovědi)
Směrnice Rady 2010/88/EU (*1) změnila článek 97 směrnice 2006/112/ES o společném systému
daně z přidané hodnoty (*2) tak, aby do 31. prosince 2015 nesměla být v EU základní sazba DPH
nižší než 15 %. V odůvodnění pozměňující směrnice je vysvětleno, proč bylo považováno za vhodné
zachovat stávající minimální základní sazbu na úrovni 15 % po další dobu, která bude dostatečně
dlouhá k zajištění právní jistoty, aniž by byl vyloučen další přezkum legislativy týkající se DPH před
31. prosincem 2015 s cílem zohlednit důsledky nové strategie v oblasti DPH.
Podle Smluv smí Rada směrnici 2006/112/ES změnit teprve tehdy, když Komise předloží legislativní
návrh. Rada přitom dosud žádný legislativní návrh na prodloužení platnosti 15% minimální základní
sazby neobdržela.
Konkrétní otázkou, zda by nebylo lepší stanovit vyšší maximální sazbu DPH, se Rada v poslední době
nezabývala. V zájmu zachování již dosažené úrovně harmonizace sazeb však Komise dvakrát
předložila návrhy, které pro základní sazbu stanovily rozpětí se spodní hranicí 15 % a horní hranicí
25 % (*3). V obou případech Rada návrhy pozměnila (*4) a ponechala v nich pouze spodní hranici na
úrovni 15 %. Obě příslušné směrnice Rady byly přijaty společně s prohlášením do zápisu z jednání
Rady, ve kterém byla zmíněna snaha členských států vyhnout se tomu, aby rozpětí mezi nejnižší
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a nejvyšší uplatňovanou sazbou přesáhlo 10 procentních bodů. To dokládá, že si členské státy
nepřestávají být vědomy deformací mezi zeměmi s vysokou sazbou a zeměmi s nízkou sazbou
i možných rozpočtových důsledků, které odlišné sazby DPH mají.
(*1) Úř. věst. L 326, 10.12.2010, s. 1.
(*2) Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
(*3) Viz KOM(95) 731 (Úř. věst. C 73, 13.3.1996, s. 22) a KOM(98) 693 (Úř. věst. C 409, 30.12.1998, s.
13).
(*4) Viz směrnice Rady 96/95/ES ze dne 20. prosince 1996 (Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 89)
a směrnice Rady 1999/49/ES ze dne 25. května 1999 (Úř. věst. L 139, 2.6.1999, s. 27).

15. ledna
1. Při slavnostní inauguraci Evropské komise vyzval předseda Evropského soudního dvora Evropskou
komisi k boji proti euroskeptikům, jak informuje Daily Telegraph (*1). Jaký je postoj Komise k tomuto
vyjádření a hodlá Evropská komise skutečně v následujících pěti letech bojovat proti euroskeptikům,
nebo bude respektovat opoziční názor?
2. Je pravda, jak také informoval Daily Telegraph (*2), že vysloužilí evropští komisaři nesmí kritizovat
Evropskou unii, jinak jim bude odňata jejich penze?
(*1)
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/11286233/EU-judge-gives-Jean-ClaudeJuncker-the-key-task-of-defeating-Euroscepticism.html
(*2)
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/labour/4996440/Lord-Mandelson-must-remain-loyal-toEU-to-guarantee-pension.html

31. března
Odpověď předsedy Junckera jménem Komise
1. Evropská komise odkazuje v této otázce váženého pana poslance na svou odpověď na otázku
k písemnému zodpovězení E-010649-14, paní poslankyně Vicky Maeijerová a pan Marcel de Graaf.
2. Bývalí komisaři mohou svobodně vyjadřovat různé politické názory. Během výkonu své funkce i po
jeho ukončení mají navíc povinnosti vyplývající z článku 245 SFEU, zejména povinnost čestného
a zdrženlivého jednání při přijímání některých funkcí nebo některých výhod po uplynutí funkčního
období a povinnost nevyzrazovat takové informace, které jsou profesním tajemstvím podle článku
339 SFEU.
Zmíněná odpověď č. E-010649-14 zní:
23. ledna 2015
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Odpověď předsedy Junckera jménem Komise
The Honourable Members may wish to address the President of the Court of Justice whose
independence the Commission fully respects, on his statements.
překlad:
Vážení poslanci by se měli ohledně výroků předsedy Evropského soudního dvora obracet
přímo na něj, Komise jeho nezávislost plně respektuje.

15. ledna
Pracuje Evropská komise na návrzích, které by případně obsahovaly kvóty pro členské státy na
převzetí uprchlíků nebo žadatelů o azyl, jak se objevilo např. ve Spiegelu? (*1)
(*1)
http://www.spiegel.de/international/germany/germany-to-urge-shift-in-eu-refugee-policy-a993076.html

15. ledna
Ke dni 15. května bez odpovědi.

15. ledna

Může členský stát svým nehlasováním podle čl. 140 odst. 3 Smlouvy o fungování EU zablokovat
stanovení neodvolatelného přepočítacího koeficientu, podle kterého by euro nahradilo měnu státu,
kterému byla zrušena výjimka podle čl. 140 odst. 2 Smlouvy o fungování EU? Podle textu Smlouvy je
vyžadována jednomyslnost.

11. března
Odpověď místopředsedy Dombrovskise jménem Komise
Podle čl. 140 odst. 3 Smlouvy o fungování EU musí Rada neodvolatelně stanovit přepočítací
koeficient, podle něhož euro nahradí měnu dotyčného členského státu, jednomyslným rozhodnutím
členských států, jejichž měnou je euro, a dotyčného členského státu. Toto ustanovení je nutno číst
ve spojení s čl. 238 odst. 4 téže smlouvy, který stanoví, že zdržení se hlasování ze strany některého
členského státu není překážkou přijetí usnesení Rady, jež vyžadují jednomyslnost.

15. ledna

Plní Česká republika podmínky pro zavedení eura podle čl. 140 odst. 1 Smlouvy o fungování EU?
Pokud ano, navrhne Komise zrušení výjimky pro Českou republiku?
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6. března
Odpověď Pierra Moscoviciho jménem Komise
Ve své poslední konvergenční zprávě přijaté dne 4. června 2014 dospěla Komise k závěru, že Česká
republika nesplňuje podmínky pro přijetí eura. V době, kdy toto hodnocení vznikalo, splňovala Česká
republika konvergenční kritéria cenové stability, stavu veřejných financí a dlouhodobých úrokových
sazeb. Neplnila však kritérium směnného kurzu a její právní rámec byl vyhodnocen jako ne zcela
slučitelný s ustanoveními Smlouvy.
Posouzení, jakého pokroku členské státy při dosahování udržitelné konvergence dosahují, provádí
Komise a Evropská centrální banka (ECB) každé dva roky, nebo na žádost členského státu. Je-li tento
pokrok posouzen kladně, předloží Komise Radě návrh na zrušení výjimky, která pro daný členský stát
ohledně přijetí eura platí. Použije se přitom postup uvedený v článku 140 SFEU. Tento postup se
v případě České republiky uplatní, jakmile tato země podmínky pro přijetí eura splní.
Konvergenční zpráva Komise je k dispozici na této internetové adrese:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee4_en.pdf

15. ledna
Směrnice 2009/136/ES způsobila, že návštěvníci internetových stránek jsou opakovaně obtěžováni
žádostí o udělení souhlasu s tím, že dané weby používají cookies.
Nedomnívá se Komise, že za dobu účinnosti této směrnice se už uživatelé poučili o využití cookies
na internetu a že je tedy možné tuto povinnost zrušit a zpříjemnit občanům používání internetu?

2. března
Odpověď komisaře Oettingera jménem Komise
Ustanovení čl. 5 odst. 3 směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích (*1) se
vztahuje nejen na používání a přijímání cookies, ale také na veškeré informace (např. obrázky, emailové zprávy, seznamy kontaktů), které uživatelé mohou mít uloženy ve svých koncových
zařízeních (např. mobilních telefonech, počítačích, tabletech). Účelem uvedeného ustanovení je
posílit postavení uživatelů a chránit je, a to tak, že než může kdokoli získat přístup k takovým
informacím nebo uložit jiné informace do koncového zařízení uživatele, musí si vyžádat jeho
informovaný souhlas.
Komise prozatím nemá údaje o informovanosti spotřebitelů ohledně používání cookies internetovými
stránkami. Nicméně průzkum Eurostatu v roce 2015 o využívání informačních a komunikačních
technologií v domácnostech a jednotlivci („ICT usage by Households and Individuals“) zahrnuje dvě
otázky o cookies, konkrétně o znalostech uživatelů o cookies, pokud jde o vytváření profilů
jednotlivých uživatelů a zobrazování cílené reklamy, a o tom, zda uživatelé mění nastavení
prohlížeče, aby omezili množství cookies ve svém počítači. Výsledky budou k dispozici koncem
prosince 2015.
Jak pan možná ví, Komise provede přezkum směrnice o soukromí a elektronických komunikacích po
přijetí navrhovaného nařízení o ochraně údajů (*2). Vznesená otázka bude při tomto přezkumu
projednána s ohledem na výsledky výše uvedeného průzkumu Eurostatu.
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(*1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování
osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, Úř. věst. L 201, 31.7.2002,
s. 37, ve znění směrnice 2009/136/ES.
(*2)
Pověřovací dopis předsedy Junckera komisaři Oettingerovi,
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger_en

29. ledna
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou Komisi společně ji položili tito poslanci a poslankyně:
Richard Sulík, Dita Charanzová, Miroslav Poche, Petr Ježek, Pavel Telička, Tomasz Piotr Poręba,
Roberts Zīle, Angel Dzhambazki, Bernd Lucke, Valdemar Tomaševski, Antanas Guoga, Evžen
Tošenovský, Miroslav Mikolášik, Vladimír Maňka, Eduard Kukan, Petr Mach, Martina Dlabajová, Ivan
Štefanec, Daniel Buda, Viktor Uspaskich, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Zigmantas
Balčytis, Beata Gosiewska, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Kosma Złotowski, Luděk Niedermayer, Ádám
Kósa, Zdzisław Krasnodębski, Jørn Dohrmann, Vicky Ford, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Elżbieta Fotyga,
Marcus Pretzell, Karol Karski, Beatrix von Storch, Mirosław Piotrowski, Stanisław Ożóg, Jadwiga
Wiśniewska, Marek Jurek, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Jana
Žitňanská
Podle německého zákona s účinností ode dne 1. ledna 2015 nesmí být minimální mzda zaměstnance
pracujícího na území Německa nižší než 8,5 EUR na hodinu. To se vztahuje nejen na obyvatele v
Německu, ale i na zaměstnance zaměstnavatelů, kteří mají sídlo mimo Německo, např. na dopravce,
kteří projíždějí německým územím a pracují pro nerezidentské zaměstnavatele. Podle výše
uvedeného zákona musí tito zaměstnavatelé předložit požadované registrační doklady v
dostatečném časovém předstihu a výhradně prostřednictvím dceřiné společnosti se sídlem v
Německu nebo prostřednictvím oficiálního zástupce, který v Německu bydlí. To zaměstnavatelům z
jiných členských států způsobuje dodatečné náklady a administrativní zátěž.
Domnívá se Komise, že je tento zákon v souladu s acquis communautaire? Kterých ustanovení
evropského práva se může tento zákon dotknout a kdy Komise zajistí soulad této situace s
evropským právem?

Ke dni 15. května bez odpovědi.

3. února

Parlamentní poštou mi byla doručena kravata lotyšského předsednictví v Radě. Předpokládám, že
stejná byla doručena i ostatním poslancům.
1. Byla výroba této kravaty placena z rozpočtu Rady, nebo z lotyšského státního rozpočtu?
2. Pakliže byla financována z prostředků Rady, kolik peněz výroba této kravaty stála?
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Nedomnívá se Rada, že by se tyto peníze daňových poplatníků daly využít lépe než na kravaty
europoslanců?

20. dubna
(bez dalšího upřesnění, podpisu, kdo odpovídá atd.)
Kravaty nabízené lotyšským předsednictvím nebyly financovány z rozpočtu Rady. Rada tak nemá
žádné informace o nákladech na výrobu těchto kravat.

3. února

Jak Evropská unie zaručí, že finanční pomoc Palestinské samosprávě není zneužita teroristy
z Hamásu?

1.května

Odpověď místopředsedkyně F. Mogheriniové
jménem Komise
Evropská finanční pomoc Palestinské samosprávě je poskytována prostřednictvím mechanismu EU
pro přímou finanční podporu PEGASE a je využívaná k podpoře úhrady mezd, důchodů, sociálních
dávek a hospitalizace na doporučení lékaře. Na všechny tyto finanční prostředky se vztahují přísné
ověřovací postupy ex ante a ex post, mimo jiné také specifické vyhledávání v oficiální databázi osob
spojených s jakýmkoliv projevem terorismu. Všechna jména zjištěná během tohoto specifického
vyhledávání jsou automaticky odstraněna ze seznamu příjemců pomoci.
Zpráva Evropského účetního dvora č. 14/2013 potvrdila, že zavedené finanční postupy jsou důkladné
a nic nenasvědčuje tomu, že by docházelo ke korupci, špatném hospodaření s finančními prostředky
nebo k jejich zneužívání.

3. února

Dne 1. ledna 2015 začal v Německu platit zákon o minimální mzdě (MiLoG) (*1). Podle něj by zřejmě
měli čeští zaměstnavatelé např. v kamionové nebo autobusové dopravě platit německou minimální
mzdu, která je čtyřikrát vyšší než česká minimální mzda a dvakrát vyšší než česká průměrná mzda.
To odporuje českému zákoníku práce, podle kterého by měla být obdobná práce u jednoho
zaměstnavatele honorována stejně.
Zda se zákon skutečně vztahuje i na české firmy, není jasné, neboť německé ministerstvo práce
neodpovědělo ani českým ministerstvům, a firmy proto musí fungovat v právní nejistotě.
Je proti základním zásadám politiky EU, aby dopravce z jednoho členského státu musel každý vjezd
vozidla a dobu jízdy po území druhého členského státu dopředu hlásit spolu s osobními údaji řidiče
a následně vedl oddělenou evidenci pracovní doby pro každý členský stát. To je obrovská
administrativní zátěž i bez ohledu na těžko pochopitelné právo německých úřadů vyžádat si kdykoliv
od kteréhokoliv českého dopravce v německém jazyce doklady o evidenci pracovní doby a vyplacené
mzdě. Za nesplnění hrozí sankce až do výše 500 000 EUR.
126

Přes 85 % českých dopravců jsou malí dopravci s flotilou do 5 vozů, pro které jsou administrativní
náklady spojené se zákonem MiLoG obzvláště tíživé.
Volný pohyb zboží a služeb je pilířem Evropské unie a vyplývá přímo ze Smluv. Nedomnívá se
Komise, že toto ustanovení německého zákona volný pohyb zboží a služeb porušuje?
(*1) http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/milog/gesamt.pdf

24. května
Odpověď Violety Bulcové jménem Komise
Otázky k písemnému zodpovězení: E-001248/15 , E-000020/15 , E-001210/15 , P-000564/15 , P001560/15 , E-000957/15 , P-000200/15 , P-000350/15 , E-000932/15 , P-001772/15 , E-000705/15 ,
E-000847/15 , P-000272/15 , E-001427/15 , E-000518/15 , E-001010/15 , E-000432/15 , E-001418/15 ,
P-001036/15 , P-001035/15 , E-000128/15 , P-000310/15 , E-000855/15 , E-000430/15 , P-000457/15 ,
E-000838/15 , P-000563/15 , P-000686/15 , P-000907/15
Komise si dovoluje odkázat pana poslance na svoji odpověď na písemné otázky E-010081/2014, P010809/2014 a E-010749/2014.
(K dispozici na internetové stránce: http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentaryquestions.html#sidesForm)

11. února

1. ledna začal v Německu platit zákon o minimální mzdě (MiLoG). (*1)Podle nejnovějšího vývoje se
německá vláda rozhodla nevymáhat nařízení daného zákona, dokud trvá pilotní řízení o souladu
s evropským právem. (*2)
Spolková republika Německo však nadále trvá na minimální mzdě u mezinárodních přeprav s místem
nakládky či vykládky v Německu (tj. například přepravy z Česka do Německa) a u kabotáží (přepravy
cizím dopravcem s místem nakládky i vykládky v Německu). Hodlá Komise spustit pilotní řízení
o souladu německého a unijního práva i v této věci?
Volný pohyb zboží a služeb je pilířem Evropské unie a vyplývá přímo ze Smluv. Nedomnívá se
Komise, že toto ustanovení německého zákona volný pohyb zboží a služeb porušuje?
(*1) http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/milog/gesamt.pdf
(*2) http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und-Internationales/Meldungen/2015-01-30interismloesung-ml-im-reinen-lkw-transitverkehr.html

19. března
Odpověď Violety Bulcové jménem Komise
Komise si dovoluje odkázat pana poslance na svoji odpověď na písemné otázky E-010081/2014, P010809/2014 a E-010749/2014.
(K dispozici na internetové stránce: http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/parliamentaryquestions.html#sidesForm.)
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11. února

V odpovědi na moji předešlou otázku odpověděla Rada, že dosud neobdržela návrh Komise na
prodloužení platnosti minimální 15% sazby DPH, která vyprší na konci letošního roku.
Hodlá Komise navrhnout prodloužení platnosti? Pokud ano, tak o kolik let?
Nedomnívá se Komise, že by bylo lepší – pokud chce bojovat s ekonomickými disparitami – stanovit
maximální DPH, např. 20 %?

13. května

Odpověď Pierra Moscoviciho jménem Komise
Otázka sazeb DPH je v rámci stávající činnosti v oblasti stanovení konečného režimu DPH součástí
celkových úvah týkajících se systému DPH v EU.
Otázka sazeb DPH je v rámci stávající činnosti v oblasti stanovení konečného režimu DPH součástí
celkových úvah týkajících se systému DPH v EU.
V roce 2011 přijala Komise sdělení, které stanoví základní prvky, z nichž musí nový režim DPH
vycházet (*1). Dospěla v něm k závěru, že systém založený na zásadě místa původu, jenž by
vyžadoval velmi omezené rozdíly v úrovních DPH mezi členskými státy, již není dosažitelný,
a navrhla, že konečný režim musí být založen na zásadě místa určení, tj. že DPH je splatná v místě
určení zboží. Tento směr podpořila Rada ve svých závěrech z května 2012 k danému sdělení Komise
(*2).
V současné době neuplatňuje žádný členský stát základní daňovou sazbu, která by byla nižší než
17 %. Vzhledem k této skutečnosti a plánovanému přechodu na systém založený na zásadě místa
určení je méně nezbytné zachovat minimální omezení základní sazby DPH. Za těchto okolností nemá
Komise v úmyslu navrhnout prodloužení prahové hodnoty minimálního sazby DPH na úrovni 15 %
před tím, než budou známy výsledky probíhajícího hloubkového posouzení nové strategie DPH.
(*1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1430913625438&uri=CELEX:52011DC0851
(*2) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf

13. března

V odpovědi na moji předešlou otázku odpověděla Komise, že jakmile bude členský stát splňovat
podmínky pro zavedení eura, navrhne Komise Radě zrušení „dočasné“ výjimky v souladu s článkem
140 SFEU.
V odpovědi na moji další otázku pak Komise uvedla, že při stanovování přepočítacího koeficientu
podle čl. 140 odst. 3 SFEU nemůže členský stát, jemuž se ruší výjimka, zablokovat jednomyslnost
hlasování zdržením se. Může však podle názoru Komise členský stát svým opakovaným hlasováním
proti přijetí rozhodnutí stanovujícího přepočítávací koeficient zcela zablokovat zavedení eura?
Pokud by členský stát takto jednal, považovala by Komise takové jednání za obcházení unijního
práva, které by mohlo vést k iniciování řízení o porušení Smluv ze strany Komise?
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8. května

Odpověď pana Moscoviciho jménem Komise
Komise odkazuje na své odpovědi na předchozí otázky váženého pana poslance týkající se tohoto
tématu a ráda by navíc zdůraznila, že nemůže spekulovat o možném volebním chování členského
státu.

13. března

Podle ustanovení článku 288 Smlouvy o fungování Evropské unie je definičním znakem každé
směrnice ponechání alespoň určité volnosti členskému státu při volbě nejen formy, ale i prostředků
v rámci její transpozice.
Nedomnívá se Komise, že směrnice 2000/81/ES o úpravě letního času je z hlediska detailnosti
specifikace požadovaného výsledku v rozporu s primárním právem EU, především pak s článkem 288
Smlouvy o fungování EU?
Pokud Komise rozpor neshledává, v jakých aspektech z hlediska volby prostředků je podle názoru
Komise při transpozici předmětné směrnice zajištěna volnost pro členské státy, aby nedocházelo
k tomu, že národní parlamenty budou při transpozici směrnice „degradovány“ na pouhé „mechanické
přepisovače“? Dodávám, že na možný rozpor předmětné směrnice s primárním právem upozorňuje
stále větší počet právníků věnujících se právu EU, napříč členskými státy. Neuvažuje proto Komise
o navržení změny předmětné směrnice, popř. o jejím úplném zrušení?

30. dubna
Odpověď Violety Bulcové jménem Komise
Komise se domnívá, že směrnice 2000/84/ES(*1) není v rozporu s primárním právem EU, zejména s
článkem 288 SFEU. Jak bylo vysvětleno v 7. bodu odůvodnění směrnice přijaté Evropským
parlamentem a Radou, úplné harmonizace časových plánů pro letní čas s cílem
usnadnit dopravu a spoje nemůže být uspokojivě dosaženo pouze na úrovni členských států.
Komise by rovněž chtěla zdůraznit, že skutečnost, že ustanovení směrnice 2000/48/ES jsou
podrobná, neznamená, že směrnice je nevhodným nástrojem k dosažení výše uvedených cílů. Dále
chce Komise uvést, že v souladu s článkem 288 SFEU je směrnice 2000/48/ES určena členským
státům, jež byly povinny přijmout nezbytná vnitrostátní prováděcí opatření. Je tedy na vnitrostátních
orgánech, jakou formu a metodu zvolí pro dosažení požadovaného výsledku.
V roce 2007 Komise předložila zprávu o vlivu stávajícího režimu letního času. Zpráva dospěla k
závěru, že úvahy odůvodňující původní návrh směrnice jsou i nadále platné.
*1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času
(Úř. věst. L 31, 2.2.2001, s. 21).

VŠECHNY OTÁZKY A ODPOVĚDI NAJDETE ZDE NA WEBU EP:
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/8
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V tzv. „MEP rankingu“ je Petr Mach mezi českými europoslanci 20. (tedy předposlední) a ze všech
751 je 576.
Viz: http://www.mepranking.eu/state.php?st=CZ&order=ALL#ranking
Ale o čem toto číslo skutečně vypovídá?

Jak správně podotýká poslanec Ježek (ANO/ALDE), jeden ze dvou českých „nejaktivnějších“
poslanců, „MEP Ranking“ pouze mechanicky sčítá vybrané aktivity poslanců, a to navíc s diskutabilní
metodikou. Nejvýraznější výtkou proti MEP Rankingu je ale systematické znevýhodnění
euroskeptiků.
Je jasné, že zpravodajem legislativního textu, se kterým přišla Komise a která ho chce prosadit,
nebude euroskeptik. Pokud se podíváte na záznam plenárního zasedání, je zpravodaj často odměněn
potleskem poté, co Parlament jeho zprávu schválí. To není nic, čeho by se chtěl euroskeptik účastnit.
Totéž platí pro stanoviska výborů k projednávaným zprávám. Není se proto co divit, že významní
euroskeptici jako Nigel Farage (UKIP) nebo Daniel Hannan (Konzervativci) jsou na chvostu rankingu
– na 743. resp. na 739. místě. Přesto v EP skvěle zastupují zájmy svých voličů.
A pak jsou zde návrhy usnesení. Jedna věc je principiální – parlamenty nejsou na světě od toho, aby
vydávaly nezávazná usnesení, ale aby schvalovaly zákony a kontrolovaly vládu. Čtvrteční usnesení
Evropského parlamentu, které polituje situaci tu v Turecku, tu v Súdánu, tu v Jihovýchodním Pacifiku,
a vyzývá Komisi k další činnosti, nelze z pozice euroskeptika podpořit, jakkoli je člověku lidsky líto
tamní situace. A přitom se najdou poslanci, kteří podepíší všechno, co jim služebně starší členové
jejich klubu předloží na stůl (viz např. zde:
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/124713/seeall.html?type=MOTION). A MEP Ranking jim za
to započítá stejně hodnotný bod, jako kdyby to usnesení sami sepsali nebo se o něj jakkoliv zasadili.
Účast na hlasování, projevy na plénu a interpelace Komise a Rady jsou věci, které jsou ideologicky
nezabarvené. Někteří poslanci se ovšem tak strašně snaží být v MEP Rankingu co nejvýše, že je to až
směšné. Vítěz v projevech jich má od července už téměř 400 (viz:
http://www.mepranking.eu/8/ep.php?order=CRE) – kromě standardních vystoupení v debatě se do
toho počítají i procedurální připomínky, modré karty a písemná vysvětlení hlasování.
A interpelace (tedy otázky podle pravidla 130 Jednacího řádu)? Souhlasíme, že jsou užitečným
nástrojem, jak získat informace od Komise a Rady – přestože se stává, že s odpovědí dost uhýbají.
Ale Jednací řád stanoví jasně, že otázek smí poslanec položit pouze pět měsíčně.
Jak je tedy možné, že vítězka v této „disciplíně“ jich má už taktéž téměř 400 (viz:
http://www.mepranking.eu/8/ep.php?order=QP) po pouhých deseti měsících? Zřejmě si vzala k srdci
nedávný článek v domácím tisku (viz: http://mizzimarlene.com/what-happens-in-brussels-shouldnot-stay-in-brussels-with-apologies-to-guze-stagno/).
(Vysvětlení evidentního nepoměru mezi povoleným a skutečným počtem otázek najdete na další stránce).
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MEP Ranking navíc nijak nezhodnocuje práci v rámci poslaneckého klubu, práci pro voliče atp. Jsme
si zcela jisti, že voliči Petra Macha nestojí o to, aby figuroval vysoko v MEP Rankingu. Znamenalo by
to totiž, že se z něj stal eurofil – a to by určitě nechtěli.

Pravidlo 130 jednacího řádu Evropského parlamentu (dále jen JŘ) stanoví individuální právo každého
europoslance pokládat písemné otázky zejména Evropské komisi a Radě Evropské unie. V české
parlamentní hantýrce se tomu říká interpelace.
Komise a Rada mají šest týdnů na zodpovězení dotazu, což při dvoutýdenním zpracovování dotazu
(než se to vůbec Komisi a Radě pošle) dává zhruba osm týdnů. Dotazů je ovšem tolik, že Rada a
Komise odpovídat nestíhají. Jaké otázky zatím položil Petr Mach, můžete vidět na jeho
europarlamentní stránce (viz:http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/84175/seeall.html?type=QP).

Nedávno jsem zjistil, že existují poslanci, kteří mají téměř 400(!) položených otázek. To mě zaskočilo,
protože jsem žil v domnění, že limit je pět otázek měsíčně…
A skutečně, pravidlo 130(3) JŘ říká: „Otázky se předkládají v elektronické podobě. Každý poslanec může
předložit nejvýše pět otázek měsíčně.“ Jak je tedy u všech Skotů možný, že Marlene Mizziová jich má
už 371???
Je sice pravda, že JŘ stanoví hned v další větě „Výjimečně lze předložit doplňující otázky v podobě
papírového dokumentu, který poslanec osobně vypracuje a podepíše v příslušném útvaru sekretariátu.”
Jenže – podat během devíti měsíců 371 otázek místo 50 mi připadá, že je zcela jednoznačně proti
tomuhle pravidlu. Zajímavá výjimka, která připouští šestkrát víc podání než původní pravidlo…?
Ptal jsem se na to u generálního sekretáře EFDD. Ten o tom nic nevěděl a divil se stejně jako já.
Poslal dotaz na úřad, který tyto otázky zpracovává a dostalo se mu odpovědi, že nechtějí být nařečni
z toho, že někomu dodatečnou otázku povolí a někomu jinému ne, takže povolují každému kolik
otázek chce.
Na což samozřejmě doplácejí ti europoslanci, kteří se chovají podle pravidel, a Komise s Radou pak
na jejich otázky nestíhají odpovídat.
A takhle se, milí přátelé, v Evropské unii dodržují pravidla…
Text: Martin Pánek, asistent frakce EFDD v Evropském parlamentu
http://martinpanek.blog.idnes.cz/c/462183/interpelace-komise-a-dodrzovani-jednaciho-raduevropskeho-parlamentu.html
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Červenec 2014
Tohle jsem tedy opravdu nečekal! V naší poslanecké kanceláři jsme záhy objevili cosi velmi
nepatřičného – úplně obyčejné žárovky v lampičkách. Musím přiznat, že mě to od unijních
žárovkobijců vskutku překvapilo.
Kolega poslanec za UKIP Nathan Gill s ní ochotně zapózoval, abych si tento zážitek mohl zvěčnit.
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18. prosince 2014
Často se do EP dopravuji vlastním autem (za humorných
pošklebků kamarádů a kolegů, že už mu táhne na 10. rok – toho si
ale nevšímám, jsem s ním naprosto spokojen).
Je tedy fakt, že už dvakrát měla křupina, jak jí důvěrně nazýváme
doma, skoro namále – to když jí jednou selhal motor (a museli
jsme volat odtahovku a zajistit opravu) a pak si schválně prorazila
kolo na německé dálnici… No, nezbylo než oprášit znalosti
z autoškoly a hlavně najít hever a šrouby. V prosincovém sychravu
to věru nebylo nic příjemného, ale co jsem měl dělat? 

31. ledna 2015 v Praze

S mojí ženou Andreou jsme v Praze uspořádali
charitativní společenský večer. Výtěžek skoro 40 tisíc
šel na malého Erika, který trpí cystickou fibrózou.
Doufám, že jsme tím založili pěknou a užitečnou
tradici.
Na příběh Erika se podívejte tady:
https://www.youtube.com/watch?v=7Us6YB7G1lo&f
eature=share

21. února 2015 v Brně

S Andreou jsme si skvěle užili i Svobodný benefiční
bál v Brně. Stejně jako předtím v Praze to byl první
ročník a určitě se z toho stane pěkná tradice.
Výnos letošního bálu (asi 10 tis. Kč) půjde na právní
pomoc paní Michalákové v její snaze získat zpět své
děti z "laskavé" péče norského Barnevernetu. Mockrát
děkujeme všem, kdo přišli a přispěli!
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Zvenku se to zdá prosté – jak si proboha někdo může splést tři čudlíky?, řekne si asi leckdo z vás… No,
bohužel, stalo se to i mně a nebyl jsem z toho zrovna nadšený! Naštěstí omyl se dá napravit a do
konce schůze lze nahlásit opravu hlasování.
Hlasovací mašinérie v EP bývá hodně nudná, únavná až vysilující. Trvá třeba i několik hodin v kuse a
hlasuje se o nekonečných zástupech nesmyslných prohlášení, doporučení, rezolucí.
Hlasuje se ve Štrasburku, hlasuje se někdy i v Bruselu (to je to hloupé stěhování, které mnozí kritizují,
ale protože se změnou sídla na jedno město by museli souhlasit všichni, tak k ní nikdy nedojde).
Třeba taková čtvrteční hlasování ve Štrasburku – to bývají přímo „lahůdky“! To jsou hlasování, která
bych nazval „politování nad něčím“ nebo „přání, aby se něco ve světě dělo jinak“, a protože poslanci
nemůžou navrhovat nebo rušit zákony, tak si to kompenzují tím, že vymýšlejí různé rezoluce o tom,
jak se daří nebo nedaří v Súdánu, jak v Jemenu… Prostě přehlídka ztraceného času, naprosto
zbytečného úsilí a především promarněné peníze daňových poplatníků.
Jak ale došlo k té mojí chybě ve Štrasburku 29. dubna 2015, kdy jsem hlasoval EP o kvótách na
uprchlíky. To stanovení kvót bylo uvedeno v odstavci 8 „Rezoluce k tragédiím ve Středomoří a
k migrační a azylové politice EU“.
Hlasoval jsem proti odstavci 8, a při závěrečném hlasování o celkové rezoluci jsem se omylem zdržel.
Ihned jsem požádal o opravu, která byla provedena (takže v záznamech hlasování v EP už je
uvedeno, že jsem hlasoval proti v obou případech – jak o samostatném článku, tak o celkové
rezoluci).
Samozřejmě, že jsem nebyl ani trochu rád… Trochu mě uklidnilo až zjištění, že za pouhý den jde
takhle opravit svoje hlasování třeba i 200 poslanců! Mně se to tedy přihodilo poprvé za celý rok a
pevně doufám, že už se to nebude opakovat. Však mi to také moji odpůrci neváhají neustále
připomínat a omílat dokola. Holt nejsem stroj, ale člověk, tak snad se také mohu občas zmýlit.
Naštěstí to šlo napravit, takže mé „proti“ bylo řádně zapsáno, i když jsme bohužel i toto hlasování
prohráli.
Tohle konkrétní hlasování má vůbec zajímavou dohru i u řady jiných – kteří se ovšem nespletli a
záměrně a chtěně hlasovali pro tu rezoluci. Jenže poté, se lidi v ČR začali silně rozčilovat, že tu žádné
uprchlíky přidělené od Bruselu nechtějí, začali ti samí europoslanci v médiích stejně rozhořčeně
vykládat totéž, co lidi v hospodách. Je docela úsměvné sledovat, jak „kolega“ v TV vykládá, že
hlasoval proti – když pár kliknutím na webu se dá snadno zjistit, že hlasoval pro… Akorát ty důsledky
pro nás, co tu žijeme, už tak úsměvné nejspíš nebudou.
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6. května 2015
Závěr velice rušného dne jsem strávil s mými blízkými a přáteli na oslavě mých 40. narozenin.

24. října 2014

Svou rekapitulaci právě prožitého roku bych rád zakončil tím nejlepším a nejkrásnějším, co mě
potkalo: Oženil jsem se se svou láskou Andreou.
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Neuniklo to ani bulváru, např. deník Aha! k tomu mj. napsal: „Šťastný rok má letos europoslanec a
šéf Svobodných Petr Mach. Zatímco v květnu pro svou stranu získal historicky první mandát v
Evropském parlamentu, pět měsíců poté zažil dle svých slov nejlepší den. Oženil se!“
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