
 

 

                   

                                  
 
                   
 

Regionální seminář projektu Rozhoduj o Evropě – Pardubice 
 
Datum, čas a místo: 17. 3. 2017, 14:30 – 16:00, Evropský spolkový dům, Pernštýnské náměstí 55, 
Pardubice 
Účastníci participující na doporučeních: 

 mladí lidé (studenti SŠ) + osoby s rozhodovací pravomocí: Marek Výborný, ředitel, 

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449; Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje; 

Ondřej Nečas, vedoucí odboru, Zprostředkující subjekt ITI Magistrát města Pardubic a Lucie 

Hylmarová, Eurocentrum Pardubice 

Typ výstupu – argumenty z diskuse o problémech, které identifikovali sami účastníci semináře 

Počet osob: 13-30 let: 18 studentů SŠ z Pardubického kraje; počet stakeholderů: 4 

 
Problémy identifikované mladými účastníky na evropské úrovni (a doporučení k jejich řešení): 

- Migrace  
o Vztahy s Tureckem – nejednoznačná otázka – objevily se i návrhy na zrušení 

dohody s Tureckem a jednání s Tureckem z pozice síly. 
o Informovanost občanů Evropské unie – občané by měli být lépe informováni, měli 

by více cestovat a setkávat se s odlišnými kulturami. Není vhodné získávat 
informace pouze z médií. Může se tak předcházet i xenofobním postojům. 

 Např. i prostřednictvím programu Erasmus+. 
o Nové příchozí migranti by měli by měli být poučeni o evropské kultuře – 

vzdělávací (integrační programy), zaměřené na jazyk, dodržování zákonů, či hledání 
práce. 

o Zaměření na problémy zemí původu – rozlišení mezi ekonomickými migranty a 
válečnými uprchlíky (kteří by měli být více přijímáni). 

o Na letištích a vstupních místech by měly být zavedeny přísnější kontroly, stejně 
tak i kontroly v azylových centrech. 

o Boj proti dezinformacím a hoaxům – např. prostřednictvím Hate Free. 
o Snaha o zajištění míru – OSN již neplní svou roli, měla by být hledána nová řešení.  
o Členské státy by měly mít jednotný postoj – státy musí v této oblasti spolupracovat 

a mělo by se najít společné východisko. 
 
Problémy identifikované mladými účastníky na celostátní úrovni (a doporučení k jejich řešení): 



 

 

                   

                                  
 
                   
 

- Byrokratizace státní správy 
o  v diskusi se objevila i radikální řešení (např. zrušení Senátu, či přechod na 

prezidentský systém);  
o Nápady jakým způsobem bojovat s byrokratizací:  

 Sjednocení a koordinace úřadů (často je nutné obejít příliš mnoho úřadů) – 
chod úřadů by měl být zjednodušen. Měla by být využita digitalizace – celá 
řada kroků se již dělá, ale digitalizace by měla být funkční a efektivní. 
Vytvoření jedné centrální evidence úředních dokumentů/rozhodnutí 

 Inspirovat se v zahraničí – mají dlouhodobější zkušenosti – jedná se o výzvu 
pro poslance, senátory a vládu. Menší a efektivnější státní správa je i 
levnější. Legislativa by měla být funkční a měla by odpovídat potřebám 
podnikatelů. 

 Diskuse se dotkla i oblasti podnikání a zjednodušení podmínek pro 
podnikání (zjednodušení daňového systému, zjednodušení zátěže 
podnikatelů „pekař nepeče housky, ale vyplňuje papíry“). V mnoha ohledech 
jde o rozhodnutí na úrovni ČR, nikoliv EU. 

 I byrokratizace v oblasti školství - neefektivní činnost České školní inspekce – 
jde jí často o to, jestli je v třídní knize slovo od slova opsán školní vzdělávací 
program a když tomu tak není, jedná se o problém. Kvalita a úroveň hodiny 
je pro ni až na druhém místě. 

 Aby činnost úředníků byla co nejefektivnější – možnost zvýšení mzdy, ale 
problematika je složitá a lze řešit pouze dlouhodobě. 

 Upozorňovat na problémy – i ta druhá strana s rozhodovací pravomocí 
(představitelé státní správy/samosprávy/politici) potřebují zpětnou vazbu. 
Pokud nebudou lidé upozorňovat na to, co je špatně, co by se dalo dělat 
jinak a efektivněji, tak nebude fungovat vztah v rámci politického života. 
 

Problémy identifikované mladými účastníky na krajské úrovni (a doporučení k jejich řešení): 
- Doprava – identifikováno hned několik problémů 

o Lepší návaznost spojů navzájem – jak spojů autobusových, tak návaznost autobusů 
a železnice a také větší množství spojů (častější takt) 

o Slevy pro studenty – zavedení plošných slev – nejenom na konkrétní trasu 
o Wi-fi v dopravních prostředcích – kraj by mohl tuto podmínku dát do výběrových 

řízení na dopravce (aby alespoň v některých spojích připojení k internetu bylo) 
o Kraj může pomoci s výkupem pozemků při stavbě silnic – kvalita silnic je různá 

v různých částech kraje 



 

 

                   

                                  
 
                   
 

o Efektivní čerpání evropských fondů – kraje by měly mít připravené projekty „do 
zásoby“ 

o Lepší spolupráce mezi kraji – spolupráce např. mezi Pardubickým krajem a 
Jihomoravským krajem – např. i slevy u dopravců 

o Dotování leteckých linek – mohou nalákat více dopravců 
o Zavádění ekologických způsobů veřejné dopravy – podmínka při výběrovém řízení 

na dopravce – ekologické autobusy (či elektromobily) 
 
Problémy identifikované mladými účastníky na místní úrovni (a doporučení k jejich řešení): 

- Využití ČEZ arény v Pardubicích a okolí 
o Celá škála nápadů může oživit dění v ČEZ aréně a jejím okolí, některé nápady 

z debaty se na úrovni města Pardubice řeší 
o Výtky směřovaly k omezené kapacitě pro veřejné bruslení – omezená kapacita osob 

na lední ploše by měla být kompenzována více hodinami veřejného bruslení 
o Využito by mohlo být i parkoviště u ČEZ arény pro pořádání např. soutěží na 

kolečkových bruslích apod. 
o Nápad na využití ČEZ arény pro zimní olympijský park (letní olympijský park se 

ukázal jako velmi úspěšný) – zapojení města Pardubice – město by se mohlo zapojit 
do organizace, anebo poskytnout mladým lidem dotace na zajištění této akce 

o Ukázka tréninku hokejistů s možností zapojit se 
o Diskutovalo se i o prostorách pro parkování – Sukova třída a okolní ulice bývají plné 

– nápad na využití prostoru mezi Tyršovými sady a ČEZ arénou pro parkoviště – 
aktuálně se o této možnosti jedná 

o Na akce v ČEZ aréně by mohli mít studenti zvýhodněné vstupné – zvýhodněné 
vstupné pro školy 

o Nápad na akce – festival cestovního ruchu města / regionu – pozvání i známých 
osobností, či vzdělávací akce 

o Řešena i otázka bezpečnosti – zapojení městské policie při akcích, pomohlo by i 
vybudování kamerového systému 

o Nápad na renovaci fotbalového hřiště v blízkosti ČEZ arény – také by se dalo využít – 
město již schválilo záměr rekonstrukce 

 


