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Priority ODS pro Středočeský kraj – dopravní 
obslužnost, snížení cen bydlení a deregulace

SVATBA JAKO ŘEMEN
Středočeský kraj je nejen tím, ve kterém se letos na podzim bude odehrávat nejtěžší souboj 
ve volbách do Poslanecké sněmovny. Je to také kraj s mnoha specifiky. Je největším krajem 
v České republice, má největší počet obcí, zároveň podprůměrnou hustotu obyvatelstva a ob-
klopuje Prahu. Ta je také tím, co život ve Středočeském kraji ovlivňuje nejvíce. I přes mnohá 
pozitiva, která z tohoto sousedství plynou, přináší s sebou i negativa. A právě na ně se chtějí 
zaměřit kandidáti středočeské ODS. 
Co Středočechy trápí asi ze všeho nejvíce, je 
doprava. Každý den se do Prahy a  z ní do-
pravuje 135 tisíc Středočechů, a to do práce, 
za zábavou nebo na nákupy. První problém, 
na který po cestě narazí, je stav silnic, dálnic 
a jejich neustálé rekonstrukce, což způsobuje 
mnohdy i hodinové čekání v kolonách. „Není 
to dluh jen této vlády, ale ta měla za posled-
ní čtyři roky šanci jako žádná jiná před ní. 
Všechny důležité resorty – Ministerstvo 
dopravy, financí, životního prostředí i míst-
ního rozvoje – byly pod jedním politickým 
vedením a  byla tak jedinečná možnost po-
sunout dopravní stavby kupředu,“ říká Voj-
těch Munzar, který kandiduje do Poslanecké 
sněmovny z  třetího místa. Dále dodává, že 
ODS má jasný plán, jak situaci dopravních 
staveb řešit. „Za  prvé chceme zjednodu-
šit legislativu a  byrokracii, aby se zrychlila 
a  zlevnila stavba silnic, dálnic a  železnic. 
Potřebujeme objízdné trasy – obchvaty na-
šich měst. A za druhé chceme zákon o prio- 
ritních stavbách na  principu jedna stavba, 
jedno řízení, jeden úřad, jedno rozhodnutí. 
To zrychlí přípravu nových staveb, stabilizuje 
strategickou výstavbu a přinese jasné pláno-
vání. Obsahem zákona by měl být pravidelně 
aktualizovaný seznam staveb na základě plá-
nu potřeb. Takhle to dělají v Německu a není 
jediný důvod, proč to nezačít dělat i u nás.“ 

Kromě těchto opatření, která budou mít 
celorepublikový dopad, je pro středočeskou 
ODS jedna priorita, která je přece jen více 
směřovaná jen na  Středočeský kraj. Tou je 
dostavba Pražského okruhu. „Pražský okruh 
se nevešel do  seznamu prioritních staveb, 
na  které se uplatňoval výjimečný postup 

z  EIA. Neměli bychom čekat na  dobrozdá-
ní Evropské komise a  na  evropské peníze, 
ale měli bychom co nejrychleji stavět, třeba 
za  své,“ vysvětluje lídr kandidátky Jan Sko-
peček. Ten také dodává, že dalším problé-
mem, který je s dopravou do Prahy spojen, 
jsou parkovací místa, kterých je nedostatek. 
Postoj pražského magistrátu je ale takový, že 
situaci vůbec neulehčuje, a  co víc, přichází 
s novými regulacemi, jako je například zákaz 
vjezdu kamionů, kterým si v  podstatě bere 
za rukojmí obyvatele obcí středních Čech. 

Další téma, které v  posledních měsících 
rezonuje mezi obyvateli nejen Středočeské-
ho kraje, je cena bydlení, potažmo hypoté-
ky. Vzhledem k  extrémně vysokým cenám 
nemovitostí v Praze je pro běžného člověka 
téměř nemožné pořídit si tam vlastní bydle-
ní. To samozřejmě potom znamená, že hle-
dají dostupné bydlení v jejím okolí, což jsou 
střední Čechy, a  následně vede i  tam růst 
poptávky po  nemovitostech k  růstu jejich 
cen. „Problematiku trhu s  nemovitostmi je 
potřeba řešit, a to především v Praze. Na roz-
díl od České národní banky si ale nemyslím, 
že cesta k  řešení vede přes zpřísňování po-
skytování hypoték. To, zda obchodní banka 
poskytne klientovi hypotéku, by mělo být 
především na jejím uvážení a vlastní bydlení 

se nesmí stát výsadou jen těch nejbohatších. 
V  čem já konkrétně vidím hlavní problém, 
jsou stavební předpisy, díky kterým se v Pra-
ze téměř nestaví, a to je potřeba změnit. Po-
kud bude podpořena výstavba nových bytů, 
poroste jejich nabídka, poptávka bude uspo-
kojena a  jejich cena půjde postupně dolů. 
Navíc chceme zrušit daň z  nabytí nemovi-
tosti, což povede k dalšímu snížení nákladů 
na nákup nemovitostí, a nebudou tak občané 
platit 4% daň státu za to, že si něco kupují,“ 
říká Jan Skopeček. 

Do  podzimních voleb jde ODS s  pod-
porou Soukromníků. Jejich kandidát Josef 
Živnůstek (č. 10 na  kandidátce) k  tématu 
problémů a  priorit dodává: „I  přesto, že je 
ve  Středočeském kraji mnoho problémů, je 
to dle mého názoru především centrální úro-
veň, na které je potřeba mnoha změn. Pokud 
stát omezí své regulace a  restrikce, pokud 
nechá dýchat střední třídu a  nebude házet 
klacky pod nohy živnostenskému podnikání, 
malým farmářům a drobným podnikatelům, 
vyřeší se i  většina problémů Středočeského 
kraje. Je to až paradoxní situace, soukromní-
ci dnes nežádají stát o podporu, oni ho žádají 
jenom o  to, aby je neomezoval a  nevymýš-
lel další a  další byrokracii, zákazy, regulace 
a pokuty.“

Jan Skopeček: Na skleničku bych pozval Donalda Trumpa
Rozhovor s lídrem ODS pro volby do Poslanecké sněmovny ve Středočeském kraji o 
životě i politice. Jaký je jeho největší hřích? Co by chtěl v politice změnit nebo jaké 
je jeho oblíbené jídlo?

 Jaká je Vaše oblíbená kniha? 
Jednu vybrat neumím, ale mezi nejoblí-

benější patří Žert a Směšné lásky od Mila-
na Kundery, cokoliv od Karla Čapka nebo 
varovná utopie 1984 od  George Orwella 
s  jeho „Velkým bratrem“, který bohužel 
ve  velké míře začíná být i  realitou našich 
životů.

 
 Co máte 

na  Středočes-
kém kraji nej-
raději?

Jeho různo-
rodost. Najde-
te zde stopy 
bohaté historie a  krásné pa-
mátky, panenskou přírodu, ale 
i průmyslovou tradici a podniky vyvážející 
do celého světa. 

 
 Jak nejraději odpočíváte?  

Na silničním kole v okolí rodných Ho-
řovic.

 

 Kdy jste nejšťastnější? 
V září jsem se oženil a nezbývá tedy než 

odpovědět, že ve společnosti své novoman-
želky.  Kdyby si přečetla něco jiného, asi 
bych to pěkně schytal. J

 
 Z čeho máte strach?

Asi jako každý mám přirozený strach 
o své blízké. 

 
 Jaká je Vaše ob-

líbená filmová po-
stava?

Opět, nemám je-
diný film či posta-
vu, ke kterým bych 

se dramaticky často vracel. 
Ale z herců mám v poslední 

době v  oblibě Kevina Spaceyho pro jeho 
hereckou přesvědčivost. 

 
 Co Vás v poslední době vyděsilo? 

To, jak snadno lze dělat politiku bez ob-
sahu, pouze za pomoci peněz a promyšle-
ného marketingu a  bez jakéhokoliv ideo-
vého ukotvení či alespoň déle trvajícího 
názoru. 

 
 Koho byste pozval na skleničku?

Má to být v  nadsázce, že? Tak na  skle-
ničku něčeho ostřejšího, asi amerického 
bourbonu, bych pozval Donalda Trumpa. 
Pobavil bych se s  ním o  tom, jak doká-
zal v kampani nezpanikařit a  stát si tvrdě 
za  svým přesto, že proti němu stála celá 

mediální fronta, levicové elity, mocné ne-
ziskovky apod.

 
 Co Vás těší? 

Těším se z  každého dne, protože jsem 
zdravý a  mohu dělat, co mě baví. Moje 
politické role mě občas zavedou i do míst, 
kde to není samozřejmostí a kde jsou lidé 
odkázaní na  pomoc druhých. Teprve tam 
si uvědomíte, jak dobře se většina z nás má 
a že to není primárně věcí peněz.

 
 Jaké je Vaše oblíbené jídlo?  

V dětství to byly buchtičky se šodó, teď 
jsem spíš masový typ. Hodně rád mám 
ryby. 

 
 Jaký je Váš největší hřích?

Když jsme u  toho jídla, tak mám rád 
sladké, ale neměl bych…J 

 Co si myslíte o Evropské unii?
Původně správná myšlenka o dobrovol-

né mezivládní spolupráci, rušení bariér 
a  volném pohybu osob, zboží a  kapitálu, 
která bohužel přerostla v  byrokratický 
a  centralizovaný moloch, jenž chrlí jednu 
regulaci za druhou a snaží se od národních 
států přebírat další a další pravomoci. EU 
se musí změnit a vrátit k původním ideám, 
jinak bude dál ztrácet důvěru a  smyslupl-
nost.

 Co si myslíte o současné vládě?
Nic dobrého. Nevyužila dobré ekono-

mické situace k  tomu, aby udělala 
potřebné změny ve veřejných finan-
cích, v  důchodech, ve  zdravotním 
systému. Místo toho si užívala 
„mejdanu“ a  ony potřebné kroky 
nechá na  své následovníky. Zahl-
tila nás spoustou zákazů, regulací 
a hloupostí a každým svým opatře-
ním nám vzala kus svobody. 

 Co si myslíte o An-
dreji Babišovi?

O  něm platí 
totéž, co o  celé 
vládě. Nedoká-
zal snížit výdaje 
a veřejné přeroz-
dělování. Celý 
stát včetně jeho 
m i n i s t e r s t v a 
za  této vlády 
nabral deseti-
tisíce nových 
z a m ě s t n a n -
ců. To není 
nic, čím by se 
mohl chlubit. 
Proto mu ne-
zbývá než jen 
snít o tom, jak by 
to u nás vše moh-
lo dobře fungovat, 
ale v realitě to zaří-
dit nedokázal. 

 Co si myslíte 
o  ODS a  letošních vol-
bách?

Jsem přesvědčen, že 

máme dobrý program, který 
voliče zaujme. Máme v něm 
jasné a konkrétní kroky, jak 
lidem snížit daně a  nechat 
jim více peněz v  peněžen-
kách. Myslíme si, že lidé 
utratí své peníze lepším 
způsobem, než by to za  ně 

udělal stát. Jsem přesvědčen, 
že uspějeme!

 Co byste chtěl 
v  politice změ-
nit?

Chtěl bych 
lidem vrátit je-
jich stát, který 
přestal být slu-
žebníkem těch, 
kteří si ho ze 
svých daní pla-

tí. Stále více je 
stát „pánem“, 
který nás za-
valuje byro-
kracií, kontro-
luje, buzeruje. 
S  tím se ne-
smíme smí-
řit. Stát musí 
opět sloužit 
svým obča-
nům. Proto ho 

musíme zmenšit 
a  zefektivnit – 

snížit daně, míru 
byrokracie a objem 

přerozdělování. To 
je mým cílem.

Jan Skopeček, 36 let
• ekonom a vysokoškolský pedagog
• radní Středočeského kraje pro vzdě-

lání a sport
• od března 2017 po rezignaci kolegy 

poslancem 
• byl poradcem prezidenta Klause
• mezi jeho záliby patří cyklistika, ly-

žování, literatura, hudba a cestování

Vláda si užívala 
„mejdanu“ 

a potřebné kroky nechá 
na jiné.

Ekonomický expert ODS a  lídr ve  vol-
bách ve středních Čechách Jan Skopeček 
si v sobotu 16. září v pravé poledne vzal 
svoji dlouholetou partnerku a snouben-
ku Lucii Klimkovou. Svatba nepřišla 
z  čistého nebe. Jejich známost trvá už 
přes šest let a poznali se na půdě Vysoké 
školy ekonomické v Praze. 

Obřad se uskutečnil v kostele sv. Fran-
tiška z  Assisi v  Praze za  účasti rodin, 
blízkých přátel a  spolupracovníků obou 
snoubenců. Mezi pozvanými nechyběl 
ani expert ODS pro školství a publicista 
Václav Klaus ml., senátor Jiří Oberfal-
zer a  náměstek středočeské hejtmanky 

a místopředseda ODS Martin Kupka.
Po  obřadu se čerství manželé a  sva-

tebčané přesunuli do  areálu Dvora 
Hoffmeister ve  Velkých Čičovicích, kde 
proběhla svatební hostina. K  přesunu 
z centra hlavního města do Velkých Či-
čovic byl pro svatebčany připraven histo-
rický autobus Škoda.

„Jsem přesvědčen, že Lucka je ta pra-
vá. Je chytrá, hodná a  tolerantní. Tak 
nám snad ta láska vydrží na  celý život. 
Držte nám palce,“ říká Jan Skopeček. 
Na svatební cestu si ale bude muset čer-
stvě sezdaný pár počkat až po  volbách, 
které se uskuteční 20. a 21. října.



VÍCE SVOBODY,
MÉNĚ BYROKRACIE
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Ing. et Ing. Jan
Skopeček, 36 let, 
ekonom a pedagog, radní 
kraje pro vzdělávání a sport

Ing. Pavel
Pavlík
47 let,
jednatel společnosti

Ing. Veronika
Vrecionová, 52 let, 
předsedkyně Spolku pro 
obnovu venkova ČR

Ing. Tomáš
Martinec, Ph.D.
39 let,
podnikatel

Ing. Vojtěch
Munzar
40 let,
ekonom

Rudolf
Kulhánek
51 let,
ředitel společnosti

Ing. Petr Bendl
51 let,
poslanec
Parlamentu ČR

RNDr. Mgr. Tomáš 
Vaněk, CSc.
66 let,
vědecký pracovník

Mgr. Hynek
Fajmon
49 let, 
podnikatel

Ing. Josef Živnůstek 
52 let, OSVČ, konzultant 
ve vodárenství a veřejné 
správě, Strana sou-
kromníků ČR

Kandidáti za Středočeský kraj

Zdeněk
Havrančík 
48 let, 
podnikatel

RNDr. Soňa 
Chalupová 
61 let, 
geolog

Mgr. Lukáš Rak 
33 let, právník, podni-
katel
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14. PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, 
MBA, LL.M.  
46 let, ředitel správy měst. lesů

15. Ing. Zdeněk Nejdl  
58 let, hospodář sportovního klubu

16. PhDr. Libuše Benešová  
69 let, literární historička

17. Marcela Chrpová  
66 let, promotérka sport. a kultur. akcí, 
Strana soukromníků ČR

18. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA  
48 let, ekonom

19. Martin Smetana  
45 let, majitel montážní firmy

20. Ondřej Vodňanský  
37 let, učitel odborných předmětů,  
správa IT

21. Ing. Petr Lang  
52 let, podnikatel

22. Ing. Jakub Šanda  
32 let, marketingový specialista

23. Mgr. Petr Paták, DiS.  
32 let, ředitel střední školy

24. Mgr. Jan Pleskač  
28 let, politolog

25. Ing. Petr Listík  
50 let, živnostník, stavební technik

26. Ing. Michal Prokůpek  
38 let, manažer a vysokoškolský pedagog

27. Mgr. Daniel Štěpánek  
41 let, starosta

28. Zdeněk Renc  
70 let, podnikatel, oční optik, optometris-
ta, Strana soukromníků ČR

29. Ing. Dan Jiránek  
54 let, zaměstnanec nestátní neziskové 
organizace

30. Mgr. Petr Hanuš, 45 let, ředitel 
sekcí Unie zaměstnavatelských svazů ČR

31. Mgr. Martin Kupka  
41 let, náměstek Středočeského kraje, 
starosta

32. Tomáš Patočka  
43 let, starosta

33. Pavel Luxa  
38 let, živnostník od Slapské přehrady, 
Strana soukromníků ČR

34. Ing. Petr Magera  
51 let, projektový manažer

Modrá vlna dorazila i do našeho kraje


