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(Dokončení ze str. 1)
Pokud tedy nemáme zároveň plat-

ný cestovní doklad, na který můžeme 
také odvolit, nezbývá nám, než svůj 
obecní úřad požádat o doklad ve 
zrychlené lhůtě do pěti pracovních 
dní nebo dokonce do 24 hodin. 

Jak pro ŽN upřesňuje Vladislava 
Stemberková z evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestovních 
dokladů žďárského městského úřa-
du, za vydání OP ve zkrácené lhů-
tě je občan povinen uhradit správní 
poplatky. „Do pěti pracovních dnů je to 
500 Kč, do 24 hodin uhradí 1000 Kč a 
tento doklad lze převzít jen na minister-
stvu vnitra v Praze,“ vysvětluje úřed-
nice. 

Způsob volby prezidenta
Naše republika zažila od roku 

1918 několik typů volby prezidenta: 
Revolučním shromážděním, dvěma 
komorami Národního shromáždění 
(vždy v dobové variantě) a Federál-
ním shromážděním.  

Po vzniku samostatné České repub-
liky k 1. 1. 1993 se volba prezidenta 
konala ještě koncem ledna na spo-
lečné schůzi Poslanecké sněmovny a 
Senátu. 

První volbu v roce 1993 tak proved-
li pouze poslanci, protože Senát ještě 
nebyl ustaven. Prvním českým pre-
zidentem byl nepřímou volbou zvo-
len Václav Havel, který nastoupil do 

úřadu 2. 2. 1993. Ve funkci po opako-
vaném zvolení působil do 2. 2. 2003, 
tedy deset let.

V prezidentském úřadu Václav 
Havel nebyl nováčkem. Těsně po 
sametové revoluci zastával od 29. 12. 
1989 úřad federálního prezidenta 
Československa. Tehdy jej opakova-
ně zvolily obě komory Federálního 
shromáždění. Ve funkci setrval 2 roky 
a 204 dní. Dne 20. 7. 1992 abdikoval 
kvůli chystanému rozdělení Česko-
slovenska.

Zavedení přímé volby
Česká republika se v roce 2013 

změnou Ústavy přidala ke 12 zemím 
Evropské unie, které přímou volbu 
hlavy státu mají (Bulharsko, Finsko, 
Francie, Irsko, Kypr, Litva, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, 
Slovensko a Slovinsko). 

ČR si zvolila variantu dvoukolové 
přímé volby hlavy státu, v podobném 
osvědčeném systému jako při vol-
bách do Senátu.

Volba prezidenta republiky se koná 
tajným hlasováním na základě všeo-
becného, rovného a přímého voleb-
ního práva všech českých občanů nad 
18 let. Navrhnout kandidáta může 
každý občan ČR starší 18 let, pod-
poří-li jeho návrh petice podepsaná 
nejméně 50 tisíci občany. Navrhovat 
kandidáta je také oprávněno nejmé-
ně 20 poslanců nebo 10 senátorů.

Prezidentské volby se blíží...

Mají neuvolnění zastupitelé 
pracovat na dohodu pro město? 
Je to vhodné, rozhodli zastupi-
telé po dlouhé diskusi.

Petr Klukan ז

Opoziční politik Daniel Škarka 
(dnes PiFo, dříve Fórum Jihlava) 
se stal prvopočátkem jiskření mezi 
politiky při projednávání bodu o 
uzavření dohod o pracích kona-
ných mimo pracovní poměr se čtyř-
mi zastupiteli. Vzpomněl si na dobu 
před čtyřmi lety, kdy byla jejich koa-
lice grilována ze strany hnutí ANO 
za obdobný postup. 

Nyní se jednalo o Marii Paláno-
vou (KDU-ČSL) a Magdalénu Sko-
řepovou (ANO), Davida Bekeho 
(ODS) a Jiřího Kotlíka (ANO), 
kteří by měli, ač neuvolnění politi-
ci, brát peníze za dohodnutou práci 
pro město. 

Jak Škarka naznačil, s oběma dáma-
mi nemá problém. Zastavil se však u 
Bekeho, manažera výstavby multi-
funkční haly, jenž by podle návrhu 
měl dohlížet i na projekt Hájenky a 
systém parkování, který má být ve 
městě zaveden, a J. Kotlíka, mající-
ho na starosti projekt Management 
nemovitého majetku města. 

Škarkovi vadilo například i zvýšení 
ceny u Bekeho z 500 na 800 Kč na 
hodinu. Jak poznamenal, při přepoč-
tu na celý úvazek by měl více peněz 
za měsíc než primátor. 

Co je funkční, ať pokračuje, zklidňoval 
atmosféru Hovorka k dohodám s politiky

Mně to připadne strašně 
nesolidní, reagoval 

primátor Ryška 
na opozičního 

zastupitele Hoška    

„Neříkám, že to je špatně, ale je to 
vtipný,“ poznamenal. I pan Kotlík 
má mít v přepočtu víc než náměstci. 

Primátor Petr Ryška (ODS) rea-
goval, že město platí externím pra-
covníkům třeba i dva tisíce korun a 
ti pak mají třeba třikrát tolik co pri-
mátor. „Pokud tomu ta práce odpo-
vídá, není to nic proti ničemu a já mu 
to nezávidím,“ dodal s úsměvem. 
„Práci odvádí dobře a  odvádí ji hro-
madu,“ řekl na adresu Bekeho, „kdy-
by ji odváděl jako soukromník, měl by 
mnohem víc.“ 

Proti Bekemu vystoupil i opozič-
ní Radek Hošek (STAN). Jak řekl, 
nemyslí si, že Beke je vhodným člo-
věkem, který by měl „v multifunkč-
ní aréně pokračovat“ a čekal by spíše 
výběrové řízení na nového člověka, 
„který to skutečně dotáhne do finále“.  

David Beke reagoval, že před čtyř-
mi roky se rozhodli s kolegy, že ten 
projekt rozseknou a posunou k rea-
lizaci. „Ty tisíce hodin práce dnes už 
stovek lidí jsou vidět. Že nám geopo-
litická situace neumožnila, aby v této 
době byla už hala rozestavěná, je pro-
stě fakt,“ řekl s tím, že pokud kole-
gové naznají, že má pokračovat dál, 

udělá to i na úkor svého volného ča-
su i finančních nároků. 

„Já peníze na tu radnici nosím, 
já je odsaď neodnáším,“ zdůraznil. 
„Nemám sekretářku, nemám kance-
lář, nemám devět let počítač, nemám 
devět let mobil, nemám služební auto, 
já tu netopím, já tu nic netisknu, takže 
v tomhle mám naprosto svědomí čis-
té…. Pokud budete pro, projekt rád 
dotáhnu, rozhodně se o to neperu, není 
to mou ambicí,“ řekl. 

Primátor na něj navázal a sdělil, 
že kdyby bylo na to místo vypsáno 
výběrové řízení, stálo by to mnohem 
víc. „Svou práci dělá pan Beke dobře,“ 
sdělil s tím, že u stovek hodin prá-
ce byl spolu s ním. Jak pokračoval, 
nechápe, na čem je založena Hoško-
va kritika. „Docela mě to překvapilo, 
z čeho čerpáte?“ zeptal se. 

Hošek reagoval, že hovořil s řadou 
obchodních partnerů, kteří to tvr-
dí. „Je dost smutné, že jen na základě 
toho, že někdo něco říká, vy odsoudí-
te člověka, který tomu věnoval spous-
tu svého času. Mně to připadne strašně 
nesolidní,“ reagoval primátor.    

Sám Hošek řekl, že nevidí výsled-
ky, neboť aréna je uzavřená a utratilo 
se hodně peněz. Vnímá to jako pro-
jekt, na který peníze nejsou, a mělo 
by se postupovat jinak. 

Do debaty o dohodách se zapojil i 

náměstek Jiří Pokorný (ANO), kte-
rý reagoval na Škarkovu vzpomín-
ku na dobu před čtyřmi roky, kdy 
byl on (Pokorný) v opozici, a koali-
ci (a Škarku) kritizovali za obdobné 
dohody a dnes je naopak prosazují. 

„Tehdy to nebyl populismus a dnes 
reálná politika. Tehdy to byla opráv-
něná obava a dnes na to reagujeme 
jako na konkrétní potřebu,“ sdělil. 

Jak řekl, tehdy to byla zcela nová 
zkušenost, která se ale v některých 
případech osvědčila. 

„Během čtyř let musím sebekritic-
ky říct: u pana Bekeho jsem se mýlil, 
dospěl jsem k přesvědčení, že je rozum-
né, aby člen zastupitelstva měl činnost, 
která by se jinak musela zadávat u 
externí firmy.“ 

Emoce v zastupitelstvu se poku-
sil zchladit Marek Hovorka (PiFo), 
když prohlásil, že rozumí hořkosti 
Dana Škarky, který zažil před čtyřmi 
roky grilování, ale na druhou stranu 
je dobré vést kontinuitu, a když se 
něco ukáže, že je to funkční, je dob-
ré v tom pokračovat. 

O dohodách čtyř zastupitelů se 
hlasovalo jednotlivě. Všechny pro-
šly dostatečným počtem hlasů. Jen 
Beke v případě své dohody hlasoval 
sám proti sobě. I tak obdržel 24 hla-
sů a bude tak pokračovat v rozděla-
né práci na multifunkční aréně.  


