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Co říkáte na Zemanovu negativní reakci ohledně médií?

Komentáře pana prezidenta Zemana vůči médiím se mi nelíbí. Přijde mi, že jeho vyjádření vůči
inteligentnosti dotazů novinářů a jejich údajně
přehnaně vysokému sebevědomí nastolují atmosféru, kdy člověk váhá, jestli se má zeptat na
věc, která ho zajímá. Pak se stane, že se raději vůbec nezeptá, aby třeba nevypadal blbě. To
podle mého názoru obecně společnosti neprospívá. Myslím si, že žádná otázka není špatná.
Politik musí zareagovat na cokoliv. Musí se snažit vysvětlit svůj pohled na věc a to i v případě
otázek, které se mu zrovna nezamlouvají.

Co si slibujete od semináře k projektu e-sbírky?

Po semináři by nám mělo být jasné, kolik nás e-sbírka a e-legislativa bude stát, kolik se ušetří,
jaké funkcionality má e-sbírka a e-legislativa mít
a jak se tedy zpřehlední zákony. Osobně, když jsem se po těchto projektech ptala, jsem se z
různých míst dozvěděla rozdílné a rozporuplné informace. Doufám taky, že tento seminář
nastartuje diskuzi, která by měla předejít rozhodnutí vlády o budoucnosti těchto projektů.

V pondělí 18. března pořádáte kulatý stůl pro Jesenicko na téma: Aktuální podpora
oblastí s vysokou nezaměstnaností a strukturálně postižených
regionů. Můžete říci, že se situace v Jesenicku nějakým způsobem lepší?

Situace se zlepšit může a to je důležité. Pro začátek jsme se rozhodlispolečně s kolegy začít u
kulatého stolu, který pořádáme hlavně kvůli
starostům z Jesenicka. Přichází za námi a žádají nás o další podporu do regionu. Problém je,
že celkový přehled o tom, jakou podporu stát už
dneska nabízí, nemáme. O tom, o strategii regionálního rozvoje ČR a o dalších problémech
nejen starostů, ale i dalších státních institucí,
budeme v pondělí mluvit. Ze setkání si chci odnést hlavně informaci, jakou ambici pomoci má
stát v případě oblastí s vysokou nezaměstnaností a co by se dalo na státní politice vylepšit.
Nedá mi to a musím k této otázce dodat, že jsem si zrovna připravovala podklady pro toto
setkání a zjistila jsem, že se o Jesenicku píše hlavně v souvislosti s nezaměstnaností. Už méně
Jesenicko známe díky jeho potenciálu. Třeba málokdo ví, že i na severu Olomouckého kraje
jsou úspěšné české firmy, které vyváží do celého světa. To je důkaz, že i na Jesenicku může
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fungovat zisková firma, která zaměstnává cca 250 lidí. Jenže podniky, které ve výsledném
efektu snižují nezaměstnanost, by stát zakládat neměl. Na problémy podnikatelů na Jesenicku
se chci zaměřit taky. To může být mimochodem téma dalšího kulatého stolu, kde bychom se
setkali s podnikateli a probrali s nimi jejich pohled na věc.

Ve středu byl Senátem zamítnut návrh na změnu Jednacího řádu Sněmovny, podle níž by
straně Lidem vznikl nárok na Poslanecký klub. Předpokládali
jste tento vývoj?

Ano. Taky předpokládám, že zákon bude vetovat pan prezident Zeman. Neděje se žádná
katastrofa. Budeme zkrátka fungovat jako doposud. Určitě by nám však pomohla práva na to
nominovat různé lidi do různých orgánů, které ve sněmovně volíme, nebo právo vyhlásit
přestávku na jednání klubu. My si ale i tak poradíme.

V médiích probleskla zpráva, že v Pákistánu byly uneseny dvě české turistky. Jak se
postupuje v takovéto situaci z hlediska české strany?

V takovém případě má klíčovou roli hlavně zastupitelský úřad, tedy velvyslanectví, a
Ministerstvo zahraničních věcí. Tyto případy nemají vždy
stejný průběh a řeší se spíš individuálně. Na výboru se mnohdy moc detailů o vyřešení
podobných případů nedozvíme. Vyjednávači si je nechávají pro sebe.

Londýn i další západní státy se obávají z vysokého nárůstu imigrantů, kteří do nových
domovin směřují jen kvůli sociálním dávkám. Požadují po
EU, aby nárůst zastavila. Myslíte, že na to mají státy právo?

Myslím, že si státy, které si stěžují, měly nastavit takový systém sociálních dávek, aby se nedal
tak lehce zneužít. Něco podobného se stalo
i v případě českých občanů, kteří žádali o kanadská víza. Kanada teď své zákony upravila a
vypadá to, že po té, co si ověří, že nová pravidla bez problémů fungují, zruší vízovou povinnost
i vůči České republice.
Joomla SEO powered by JoomSEF

2/2

