Regionální seminář projektu Rozhoduj o Evropě – Praha
Datum, čas a místo: 15. 2. 2017, 14:30 – 16:00, Evropský dům Praha, Jungmannova 24, 11000
Praha
Účastníci participující na doporučeních:
 mladí lidé (studenti SŠ) + osoby s rozhodovací pravomocí: Ondřej Kolář, starosta MČ Praha
6; Vladimír Hanáček, Mladí lidovci; Vít Nejedlo, Úřad vlády ČR; Kateřina Šustrová, EUTIS
Typ výstupu – argumenty z diskuse o problémech, které identifikovali sami účastníci semináře
Počet osob: 13-30 let: 23 studentů SŠ z Prahy; počet stakeholderů: 4
Problémy identifikované mladými účastníky na evropské úrovni (a doporučení k jejich řešení):
- Brexit – tento problém je úzce propojen s uprchlickou krizí a s řeckou dluhovou krizí.
Brexit je vyvrcholení řetězce krizí (nejdříve dluhové, pak uprchlické).
o Pomoci by mohla institucionální reforma EU. Nápady mladých účastníků se liší –
členské státy mají mít stejný počet europoslanců X má být při rozhodování více
zohledněna výše členského příspěvku země do společného rozpočtu
o Příležitostí je dostatek informací o EU – často je problém, že lidé nevědí, jak Unie
funguje a co dělá – z nevědomosti pramení strach, který může vést i k odchodu
země z EU. Tento strach umocňují média, média by měla mít omezený přístup
k informacím, aby nemohla šířit strach.
o Měly by se řešit příčiny a ne následky různých krizí. Tím se dá předcházet větším
problémům.
Problémy identifikované mladými účastníky na celostátní úrovni (a doporučení k jejich řešení):
- EET – dopad na drobné podnikatele, zvýhodňuje velké řetězce a firmy – dopad na
zákazníky; malé podniky končí (na vesnici). Jedná se o zbytečnou byrokracii, která je
nepřehledná X dobrá myšlenka na kontrolu výběru daní, ale není dobře realizovaná
o Zjednodušení pravidel, větší benevolence vůči menším a novým podnikatelům,
úhrada systémů na EET ze strany státu
- Dálnice – špatná kvalita dálnic; opakující se opravy, které trvají dlouho; špatná
spolupráce mezi krajskou a národní úrovní; špatný dohled na veřejné zakázky – velké
riziko korupce; špatné napojení na zahraniční dálniční síť

-

o Větší dohled na veřejné zakázky a sankce, když stavební firmy neplní závazky.
Příspěvek do rozpočtu pro stavbu dálnic – dražší dálniční známka. Dálniční síť i
výstavba by měla být lépe řízena
o Občané by měli být informováni a mohou se zapojit do různých kampaní s touto
tématikou. Občané si mohou na stav dálnic stěžovat. Používání aplikací na telefonu
(sloužící k hlášení problémů na dálnicích) – měly by být i na celostátní úrovni
Společné přijímací zkoušky na střední školy a maturita z matematiky – existují školy
rozdílné kvality
o Studenti by mohli mít možnost vybrat si ze dvou stupňů obtížnosti maturity
z matematiky; měla by být zachována možnost volby – jazyky X matematika

Problémy identifikované mladými účastníky na krajské úrovni (a doporučení k jejich řešení):
- Silnice 2. a 3. třídy
o Mělo by se více koordinovat jednotlivé opravy silnic, plánování v delším časovém
rámci, tak aby na sebe opravy navazovaly
o Opravy v rámci kraje by měly být koordinovány i s opravami dálnic a silnic I. Třídy
o Krajské komunikace mohou být využívány při opravách silnic vyšších tříd pro
objízdné trasy
o Vůči dodavatelům při opravách by mělo být více využíváno sankcí – když dochází
k prodlení
- Střední školství
o Ředitelé by mohli mít časově omezené funkční období (např. max. 2 X)
o Kraj by měl více pomáhat školám při realizaci (administraci) projektů školy –
projektový manažer z kraje by mohl škole pomoci
o Krajská databáze učitelů podle místa bydliště – kolik učitelů je v kraji
- Kultura
o Nízká výše finančních prostředků, které jdou na kulturu – mělo by se zvýšit
o Mohou být mezi kraji více koordinovány mezikrajové kulturní návštěvy/výměny
mezi kraji (soubory apod.)
o Mělo by se racionalizovat rozdělení krajů – např. soudy stále neodpovídají krajům.
Kraj by mohl využít svou zákonodárnou iniciativu.

Problémy identifikované mladými účastníky na místní úrovni (a doporučení k jejich řešení):
- Rozdělování prostředků mezi městem a městskými částmi
- Koncepce rozvoje Prahy – jak se má Praha rozvíjet, jak má probíhat výstavba
o je vhodnější využívat pozemky uvnitř města, které jsou volné.
- Doprava
o Když by se město dále rozšiřovalo, zhoršovaly by se problémy s dopravou – Praha
nemá dostatek kapacitních parkovišť pro návštěvníky Prahy – ulice jsou zahlceny
auty, což zhoršuje smog. MHD by mohla být za smogové situace zdarma, lidé by se
o tom mohli dozvědět (informovanost) + kompenzace pro ty, kteří mají předplacenu
MHD. Zde si může vzít Praha příklad z Ostravy, kde MHD za smogové situace
zdarma funguje.
- Otevřenost a transparentnost + komunikace s veřejností – občan má z komunikace
s úřady strach, špatná komunikace s politiky a s úředníky, ti neumí veřejnosti vysvětlit, co
dělají – vede k frustraci veřejnosti

