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Léto 2018 ǀ piratskelisty.cz ǀ Česká republika ǀ pirati.cz ǀ Neprodejné
vat fungování veřejných služeb,
protože všechny úřady a služby,
pokud se lidé rozhodnou, mají být
kompletně dostupné online. Naším
cílem je skutečná ochrana občanů
před šikanou. Bráníme svobodu
tak, že vždy prosazujeme svobodný přístup občanů k informacím
i svobodu projevu a právo na soukromí. Podporujeme demokracii
a zapojení lidí do rozhodování.
Jedno z hesel naší kampaně bylo
„Více svobody, méně buzerace!“

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátské strany

Držíme kurz
Nedávno jsme si v Pirátech připomněli devět let od našeho vzniku a pomalého, leč věřím, že úspěšného působení v domácí politice. Piráti v celém světě
vznikli jako autentický politický směr, který má za cíl svobodnou, vzdělanou
a digitálně propojenou společnost. Začínali jsme odspodu s minimálními
politickými zkušenostmi, přesto však jako vzdělaní lidé s civilní praxí. Já
věřím, že právě tyto zkušenosti se nám podařilo na naší cestě v dobrém
slova smyslu nasbírat a denně je nyní zúročujeme ve všech patrech politiky
ve prospěch rozvoje státu. Nebyli jsme nikdy „recesistickým projektem“,
jak se nás dlouhodobě snažili matadoři české politické scény nálepkovat.
Nebyli jsme ani béčkem jakékoliv existující strany, ale ani podnikatelským
projektem či konstruktem nějakého oligarchy.

N

ikdo nám nenasypal kapitál do začátku a ani později
jsme se neopírali o žádné vlivné
sponzory či nakoupenou pozornost médií. Krok za krokem jsme
rostli díky tisícovkám dobrovolně odpracovaných hodin a energii tisíců aktivních lidí. Volby
ukázaly, kterak jsme se z nuly
stali třetí nejsilnější politickou
partají, a po prvním půl roce
ve Sněmovně jsme dnes podle
některých měření dokonce druhou nejpreferovanější stranou.

Spojoval a stále nás spojuje zájem
o veřejný prostor, soustředíme se
na problémy skutečných lidí a jejich konkrétní řešení. Vždy jsme
hájili svobodu. Stále kritizujeme
nabývající restrikce státu vůči
občanům a jeho tendenci zasahovat lidem do života víc, než je
nezbytné. Snažíme se kontrolovat
moc a mocné, protože politikům
prostě musí být vidět pod ruce.
Přicházíme s nápady, které jinde
ve světě třeba již fungují – snažíme se zjednodušit a digitalizo-

Ve Sněmovně jsme předložili
řadu vlastních návrhů zákonů. Odmítáme kumulaci odměn za vykonávání více veřejných funkcí pro
stát. Pracujeme na zákoně o dostupném bydlení. V legislativním
procesu už máme návrh na zrušení výjimek ze zákona o svobodném
přístupu k informacím i registru
smluv pro ČEZ. Dále jsme předložili nominační zákon, který jde
do Sněmovny s podporou 5 dalších
poslaneckých klubů. Řešíme insolvence a exekutory a věnujeme
se autorskému zákonu. Iniciovali
jsme vyšetřovací komisi pro kauzu
OKD, máme návrh na legalizaci
konopí pro rekreační účely. Jinak je důležité si uvědomit i to,
jak dlouhý je legislativní cyklus
Sněmovny. Prosadit zákon trvá
minimálně půl roku a my na tom
usilovně pracujeme na mnoha
úrovních zároveň.
V předchozích komunálních volbách se nám podařilo do vedení
měst a obcí poslat okolo 30 politiků. Pirátští zastupitelé sedí na radnicích v Mariánských Lázních,
Brně, Písku, Přerově, ale i v několika městských částech Prahy
a na jejím magistrátu. O dva roky
později jsme pak získali dalších pět
mandátů ve dvou krajích a dvěma
našim zástupcům jsme pomohli
do Senátu. Průlomovým byl loňský
podzim, kdy s podporou více než
půl milionu voličů do dolní komory Parlamentu České republiky –

Chceme zprůhlednit největší penězovod

V

šechny odborné organizace,
které se zabývají bojem proti korupci, se shodnou na tom,
že významnou posilou pro ně
byl před časem přijatý zákon
o registru smluv, účinný od července 2016. Bohužel ti, proti kterým je tento zákon namířen, si
v něm vynutili výjimky. Některé
jsou i opodstatněné, například

udržení obchodního tajemství
v konkurenčním prostředí. To
se dá ale ošetřit i jinak, než aby
tyto společnosti dostaly paušální výjimku a nemusely smlouvy
zveřejňovat vůbec.
Piráti proto vytrvale pracují
na tom, aby tyto klauzule zrušili. Jako příklad za všechny mů-

žeme vzít společnost ČEZ, která
dosahuje zisků v řádu desítek
miliard. Různé sponzoringy
a zakázky v řádech milionů se
v jejím hospodaření prakticky
ztratí a na ekonomických číslech
se projeví jen malým zlomkem.
Výsledky hospodaření sice společnost zveřejňuje, ale kdo se
pozastaví nad tím, zdali vyká-

do Poslanecké sněmovny – usedlo
22 poslankyň a poslanců. Věřím, že
úspěch zopakujeme i ve volbách
letos na podzim, až si lidé budou
volit své obecní zastupitele.
Není to ovšem pouze sněmovní
a senátní politika, kam Piráti směřují své úsilí a kde jsou dlouhodobě
aktivní. Dokazuje to naše každodenní práce, kde se, ať zvoleni či
nikoliv, snažíme prosazovat nové
svěží nápady, tvrdě bojujeme proti
korupci, plýtvání i klientelismu
a usilujeme o otevřené radnice. Jak
asi víte, i když se ve vedení obcí
napříč republikou vystřídalo po listopadu 1989 mnoho různých stran,
těchto nešvarů jsme se nezbavili.
Naše působení v místních sdruženích po celé republice spočívá
v práci odspodu. V krajských metropolích proto průběžně otevíráme síť pirátských center. Ta jsou
určena nejen pro potřeby Pirátů,
ale stanou se zároveň komunitními centry pro občany i místní
spolky a iniciativy. Naším cílem
je provozovat multifunkční živé
prostory pro nejrůznější aktivity
místních, nikoliv držet uzavřené
stranické sektetariáty bez života.

Místo, kde to
všechno začíná

Máme vizi: místo, kde se člověk může
nadechnout. Město se stromy a kašnami,
kde máte v pěším dosahu vše potřebné,
ale kde se pohodlně můžete přesouvat
i moderně řešenou MHD. Kde všechno papírování vyřídíte z domova či s pomocí
vstřícných úředníků – tedy město, odkud
se na víkend neutíká. Nebo vesnici, kde
máte blízko přírodě i sousedům, ale zároveň není náročné zařídit si běžné záležitosti, takže tu i mladí chtějí zůstat a staří nemusí své bydliště opouštět. Zkrátka místo,
kde je nám v každém věku a počasí fajn.

Ing. Dana Balcarová

Hodně zdraví a sil vám přeje

Vytvořit takové místo mohou pouze lidé,
kteří jsou kompetentní, nebojí se změn
a nejsou to „provaření sígři“. Měli by to
být zodpovědní správci místa i obecní
kasy, s chutí a schopností debatovat
s místními o tom, co potřebují, do čeho
se má investovat, co kde stavět či opravit.
Musí to být aktivní a moderní politici,
kteří dokážou vždy vysvětlit a obhájit
svoje rozhodnutí.
Dlouhou dobu se věnuji životnímu
prostředí, jsem zastupitelkou na Praze 9 a loni mě pirátská vlna vynesla
do Sněmovny. Jako předsedkyně výboru
pro životní prostředí bojuji za silnější
legislativu, která se aktuálně týká třeba
lepší ochrany zdraví v zákonu o ovzduší.
Všechno ale začíná na místní úrovni,
kde se dějí reálné věci a kde radnice
ovlivňuje mikroklima, ve kterém žijeme.
Piráti chtějí místo, kde se dobře žije
ve všední den i o víkendu.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Ing. Dana Balcarová

K podzimním komunálním volbám přistupujeme s naprostou otevřeností a stejným stylem, jako se
snažíme dělat politiku od našeho
vzniku v roce 2009. Máme za sebou zkušenosti z řady měst. Ani
po letech nás neopouští soudržnost
a nadšení, s jakými jsme přistupovali ke každé výzvě – vědomi
si toho, že politika je především
služba. Držíme kurz a věříme, že
naši kandidáti pro komunální volby si zaslouží důvěru voličů, podobně jako nás řada z nich podpořila
v loňských parlamentních volbách.

Předseda České pirátské strany,
Poslanec PSP

zaný zisk byl 19 miliard nebo 18
miliard? Tato čísla si běžný občan
snad nedokáže ani představit.
V současném složení Sněmovny však stále existuje šance, že
se nám podaří přesvědčit dostatek poslanců, aby výjimky
zrušili. Ostatně vládní hnutí to
mělo v programu, i když nyní se
k tomu příliš nehlásí. Zlí jazykové tvrdí, že penězovod je lepší
odklonit k sobě, než ho zrušit.

držíme kurz

Poslankyně PSP
Specializuje se na životní prostředí

Společně s dalšími pirátskými
poslanci jsme už v lednu předložili návrh novely zákona, která
ruší výjimku pro společnost ČEZ
a další společnosti patřící státu.
Zatím nevíme, zdali se návrh podaří prosadit. Ale uděláme pro to
vše, co je možné.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Předseda poslaneckého klubu
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eNeschopenka může snížit riziko nákazy
Piráti prosazují elektronickou neschopenku. Její plošné zavedení by byl další krok k digitalizaci státní správy, krok do reality jednadvacátého století. Projekt spočívá v tom, že pokud
lékař zjistí, že pacient není schopný pracovat, může tuto skutečnost zadat do centrálního
systému, odkud se informace dostane ihned k dalším dotčeným institucím. eNeschopenka
však stále naráží na různé technické problémy a její zavedení do běžné praxe se neustále
oddaluje. Původně se počítalo s rokem 2019. Ministerstvo práce a sociálních věcí však
projekt odložilo.

Jaké jsou výhody eNeschopenky?
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

sněmovna Otevřená
pro všechny

N

e každému z řad veřejnosti
je jasné, jak vznikají zákony,
které pak ovlivňují životy každého z nás. Piráti proto připravili
projekt s názvem Občanská sněmovna. Zde bude mít odborná
i široká veřejnost možnost kontrolovat a sledovat celý legislativní proces spolu s pirátskými
poslanci. Piráti to slíbili již před
volbami a nyní svůj slib začínají
plnit.
Bude to fungovat jako internetový portál, který zajistí přístup
k připomínkovému řízení a celou legislativu tak zprůhlední
a ztransparentní. Sníží se tím
riziko různých přílepků a kliček, které se do zákonů občas
někomu podaří bez povšimnutí
veřejnosti „propašovat“.
S Piráty na projektu spolupracuje zakladatel Hlídače státu
Michal Bláha, který má s touto činností bohaté zkušenosti.

Dle jeho názoru by tento projekt mohl do budoucna zabránit kauzám, jako solární baroni,
biopaliva apod.
Již jsme ukončili část analýzy
návrhu. Máme po schůzkách se
sněmovními legislativci i lidmi
z oboru IT pro doladění procesních map a v současné chvíli
vybíráme ty správné programátory. Předpokládané spuštění
pirátské „Občanské sněmovny“
je během podzimu letošního
roku. Projekt bude po spuštění
zveřejněn jako <open source>
a bude po určité době praktického běhu dostupný i dalším
parlamentním stranám, pokud
o něj projeví zájem.

Zde je jeden příklad:
Paní Anna dostala v neděli
chřipku. V pondělí jí už bylo tak
špatně, že se s horečkou sotva
dovlekla do ordinace praktického lékaře. Dostala recept
a neschopenku s doporučením,
ať jde rovnou domů do postele.
Paní Anna se stavila v lékárně
a pak pro ni nastalo dilema. Má
ještě zajet do práce odevzdat
neschopenku zaměstnavateli?
Nebo si zajít na poštu a neschopenku poslat v dopise? Na to už
opravdu neměla sílu. Dovlekla

se domů, a do práce jen zavolala
telefonem, že je nemocná. Měla
štěstí, že vstřícný zaměstnavatel
netrval na doručení neschopenky okamžitě. Stejně jí však dal
ultimátům, aby neschopenku doručila hned, jak to půjde. Kdyby
zaměstnavatel trval na doručení
ihned, musela by nemocná paní
Anna buď do práce zajet, nebo
s neschopenkou dojít na poštu.
V obou případech by mohla svoji
chřipku úspěšně šířit mezi další
lidi. S eNeschopenkou by se to
nedělo.

Projekt eNeschopenka přináší mnoho výhod. Umožňuje
zaměstnanci jít po návštěvě
doktora rovnou do domácí léčby, zaměstnavatel se obratem
dozví o pracovní neschopnosti
zaměstnance, lékařům i státním úřadům (zejména pak ČSSZ)
to usnadňuje administrativu
a pojišťovna získává informace
i možnost kontroly od prvního
dne nemoci.
Jak již bylo řečeno výše, práce
se zastavila na ministerstvu, kterému po vystřídání vedení stačilo „pouze“ sledovat naplánovaný
harmonogram práce. A co se stalo ve skutečnosti? Projekt ministerstvo odložilo o dva roky, a aby
toho nebylo málo, navrhlo do té
doby zbrzdit zavedení nemocenské od prvního dne nemoci.
Piráti pro vás toto téma budou
i nadále sledovat a interpelovat
příslušné osoby, aby situaci okamžitě napravily.

Lukáš Kolářík

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Ilustrační příklad digitální neschopenky

Poslanec PSP
předseda podvýboru pro IT a dávkové
systémy

Digitální stát na obzoru aneb život bez front na úřadech

C

o se vám vybaví, když se
řekne digitalizace v Česku?
Pokud jsou to předražené zakázky, nefungující informační
systémy a častá neschopnost je
obsluhovat, nejste určitě sami.
Dosavadní pokusy o digitalizaci státní správy zatím většinou
končily fiaskem a okolní země
nás v tomto směru nechávají už
daleko za sebou. Naše rozbujelá byrokracie dnes nutí občany,
aby se svými požadavky a povinnostmi obcházeli různé instituce a ztráceli čas zbytečným
čekáním v nekonečných frontách. Piráti proto od začátku razí
jasnou myšlenku, že po úřadech
mají obíhat data a nikoliv lidé.
Vize pirátů:
zjednodušit život lidí
Piráti věří, že v dnešní době
musí být možné jednoduše
vyplnit daňové přiznání, založit firmu přes internet bez
zbytečných prodlev nebo před

vypršením platnosti dokladu
dostat upomínku. Dále by mělo
být možné na jednom místě jednoduše zjistit informace o jakékoliv veřejné zakázce a mít
přístup k datům institucí, aby
bylo možné s těmito informacemi pracovat.

Lidé by také neměli stále dokola předávat úřadům informace,
které již mají – to je zkrátka neefektivní. Je přeci zbytečné, aby
ženy, které jsou na mateřské dovolené při změně na rodičovskou musely jít znovu na úřad
a vyplňovat další formulář. A co
Piráti ještě chtějí? I to, aby bylo
možné přihlásit se ke službám

státu identitou, kterou uživatel
již používá (například v bance).

na úřad a nemohu vše vyřešit
během několika minut online?“

Jeden příklad za všechny –
včasné notifikace
Znáte ten pocit, kdy se podíváte na svůj řidičský průkaz
a zjistíte, že je už nějaký ten
týden propadlý? Pátráte tedy,
zda musíte jít na úřad osobně,
nebo můžete vše vyřešit rychle a pohodlně přes internet.
Po zběsilé investigativní akci
se pak dozvíte to, čeho jste se
obávali – na úřad skutečně musíte jít vy sami. Pro řadu lidí to
znamená vzít si volno v práci
a vyrazit na výlet na příslušný
úřad, který má často úřední
hodiny pouze dva dny v týdnu. Když to všechno absolvujete, napadá vás řada otázek
jako: „Proč mi nemohl přijít
e-mail s varováním, že se blíží
konec platnosti dokladu? Proč
musím kvůli takové až banální záležitosti absolvovat cestu

Technologie nesmí být
nástrojem šikany
Nezapomínejme, že technologie mají občanům sloužit
a usnadňovat jim život. Zatím
je to často naopak. Stačí se podívat na daňové přiznání. Pokud máte datovou schránku,
tak máte povinnost ho odevzdat
elektronicky. Nicméně elektronický formulář vám vyplňování
příliš neulehčí. Přitom existuje
řada aplikací, které ukazují, jak
jednoduché to může být. Tak
proč to dělat zbytečně komplikovaně? Elektronické vyplnění
formuláře musí být přece jednodušší než u papírové verze.
Přesto jsou Piráti přesvědčeni,
že by stále měla existovat možnost vyplnit cokoliv tradičním
způsobem, aby nebyl nikdo znevýhodněn. V praxi by to mělo

držíme kurz

vypadat tak, že například senior
přijde na úřad a digitální formulář za něho vyplní úředník.

Pokud se do procesu digitalizace vrhneme naplno a správnou cestou, máme šanci dohnat
ujíždějící vlak a stát se digitálním tygrem. Nemáme ale času
nazbyt. Kostky byly vrženy už
dávno.

Ondřej Profant

poslanec PSP
specializuje se na e-goverment
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Přes noc místopředsedou sněmovny
de, se říká, „vy jste mladí, ale vy
se to naučíte“. Mládí bych neviděl
jako problém. Asi je nějaký zvyk,
že místopředseda Sněmovny
bývá předseda nebo místopředseda strany. To jsme zvolili jinak,
protože jsme si přečetli jednací
řád a zjistili jsme, že předseda
strany může vystoupit, k čemu
uzná za vhodné a může mluvit
jak dlouho chce a nemusí být
zároveň ve vedení Sněmovny
nebo předsedou poslaneckého
klubu. Rozhodli jsme, že Ivan
Bartoš nebude ve předsednictvu Sněmovny a tím pádem se
může věnovat své odbornosti.
A já v podstatě také. Nabízím
znalost jednacího řádu a vnímavost, která se ukázala být zásadní
pro tuto pozici, jelikož neustále
musíte hlídat, kdo co u pultíku
říká, v jaké jste části diskuze. Už
jsem zažil, že předsedající nezachytili podstatné momenty
ve Sněmovně.

Olomoucký Pirát
Vojtěch Pikal se
ve svých 31 letech
takřka přes noc stal
místopředsedou
Sněmovny. Zeptali
jsme se ho, jak se dá
taková radikální změna
zvládnout.
Bylo to docela narychlo. Jak jsi
to prožíval a co se u tebe změnilo v tom praktickém slova
smyslu?
Jezdím mnohem více vlakem,
než jsem jezdil. Jsem tedy pořád v pohybu. Do Prahy jsem se
přestěhoval víc, než jsem čekal.
Očekával jsem, že Praha a Olomouc budou tak půl na půl, ale
teď jsem v Olomouci přibližně
jeden týden ze šesti (na počet
jednotlivých dnů). Je to takové žití na kolečkách. Chodím
do práce, která nemá přesnou
pracovní dobu a pracuje se
i o víkendu, což jsem v zásadě
dělal i předtím v Pirátské straně,
jen dnes za to dostávám zaplaceno. To je velká změna.
Velkou část svého času trávíš
tedy ve vlaku. Dá se ten čas nějak využít? Pracuješ při cestě?
V podstatě tam pracovat jde,
pokud nezlobí internet. Ale to
není takový problém, připojím
se na vlastní. Problém je zpoždění vlaků. Když je například
zpoždění půlhodinové, tak se
rozbije celý program, poté se
logicky posouvají i další spoje,
čekají na vás někde zbytečně
lidé, přesouvají se navazující
schůzky a práce, a to není ideální. Ale je fér podotknout, že
při cestování autem by to nebylo
jiné a vlak je oproti tomu stále
přesnější a pohodlnější.
Ty sám auto máš?
Nemám auto ani řidičák a hodlám to tak nechat. Vyrostl jsem
v rodině bez auta a nikdy jsem
nepocítil, že by chybělo. Člověk
potřebuje auto, když se třeba
stěhuje, a to je většinou jednorázová záležitost. Začal jsem
víc využívat taxíky ve smyslu,
že někam dojedu a rozhoduji
se mezi tím, zda budu na místě
čekat půl hodiny na spoj nebo
se taxíkem přesunu hned. V tom
penzu času, který nemám, se to
vyplatí. Taxík je pro mne ekonomičtější než auto vlastnit.
Ostatně my Piráti, podporujeme
sdílení dopravních prostředků

Bc. Vojtěch Pikal, místopředseda Poslanecké sněmovny

a taxík se tomu blíží víc než vlastní auto.
Jako místopředseda Sněmovny
mám přidělené auto s řidičem, ale
to využívám čistě k pracovním
cestám nebo na reprezentativní záležitosti jako je třeba akce
na velvyslanectví.
Ty jsi vzděláním teoretický
informatik. Vysvětli mi, jak jsi
přišel k těm perfektním znalostem jednacích řádů a systému
fungování Sněmovny?
Základní podmínkou, aby člověk
něco pochopil, je přečíst si to. To
platí i v programování. Když si
člověk přečte chybovou hlášku,
tak pochopí, co má dělat. V právním prostředí je to podobné. Pokud si jednací řád opravdu přečtete, tak ho pochopíte a můžete ho
používat. Je to jednoduchý úkon.
Není dobré spoléhat na nějaké
historické znalosti a argumentovat, že „se to vždycky tak dělalo“.
Ještě než jsem se stal členem
Pirátů, tak jsem byl zapřažen
do pozice předsedajícího jednání Celostátního fóra na internetu a potom i v reálu. Musel jsem
tak jednací řády znát. Takže
s tím mám bohaté zkušenosti,
jak na úrovni krajských či republikových shromáždění nebo
i na shromáždění Evropské pirátské strany.

V tomto směru by se o tobě dalo
říct, že jsi technokrat. Ale nezůstává bez povšimnutí, že máš
schopnost jednat s lidmi a dobře
s nimi vycházíš:
Já jsem naslouchací typ. Opravdu si rád poslechnu, co se mi lidi
snaží sdělit. S touto schopností
si pak dokážete udělat obrázek
i o problému, na který mají třeba
i čtyři strany jiný pohled. Pak můžete najít nějakou střední cestu,
která najde ten nejmenší odpor.
Především nasloucháním dokážete pochopit i tu druhou stranu,
což je zásadní pro jednání. Nelze
jít na jednání s tím, že tohle je
naše představa a takhle to bude
a pojďme se dohadovat, kde kdo
ustoupí. Nejdřív je dobré zjistit,
co každá strana chce a jaké k tomu
má důvody, a poté hledat kompromis. Samozřejmě ve chvíli,
kdy jedna strana nehraje čestně
a neříká pravdu, tak to jednání
komplikuje, ale to časem zjistíte.
Takže si myslíš, že má smysl
jednat i s poslanci, u kterých se
očekává, že budou vždy proti pirátským návrhům?
Je třeba si uvědomit, že tady
tady nejsou žádné čáry MY vs.
ONI. Poslanecká sněmovna obsahuje celé spektrum postojů. Je
třeba si uvědomit, že když my se
s někým shodneme na nějakém
návrhu, tak se třeba neshodneme
na spoustě jiných věcí. A to obec-

ně teď platí u všech a pokud není
zformovaná nějaká vládní koalice,
která bude hlasovat dle předchozí
dohody, tak se zatím dá s každým
vyjednávat a argumentovat, aniž
by protistrana byla vázána koaliční dohodou.
Jsi zákonodárce, tedy tvojí pracovní náplní je tvorba zákonů.
Myslíš si... (Vojta nenechává dokončit zavádějící otázku)
Ne tak úplně, jelikož jsem místopředsedou Sněmovny, tak nemůžu být v žádném odborném
výboru, který by se zabýval nějakou legislativou. Samozřejmě se
účastním jednání, načítám zákony
a mám přidělenou gesci volebních
zákonů. A s těmi v současné době
přicházejí hlavně Piráti. Nyní se
k těmto zákonům přiklání i Senát,
jelikož mu klesá volební účast při
volbách a to vede k tomu, že lidé
poté zpochybňují jeho legitimitu
a tak může dojít k ohrožení síly
Senátu. Já jsem z těch, kteří jsou
přesvědčeni o tom, že Senát je
velmi dobrá pojistka v rámci našeho ústavního systému, tudíž by
měl mít tu sílu, a proto jsem šel
do toho, aby se pozměnil volební
systém.
Jsi poměrně mladý místopředseda Sněmovny. Jak se k tobě
chovají ostatní poslanci?
Nějaké přezírání jsem nezaznamenal. Všeobecně, a jako asi všu-

Z čeho máš největší radost?
Co se ti povedlo?
Myslím, že za úspěch mohu považovat uspořádání konference
ke změně volebního systému
do Senátu, kde jsme diskutovali
možnost zavedení jednokolového systému s přenosným hlasem.
Vzbudilo to zájem odborné veřejnosti a možná se v tom podaří vymyslet a prosadit změnu
k lepšímu.
Co tě nejvíc štve?
Trošku mě štve nekonstruktivita diskuze. Zvláště ve chvíli, kdy
diskuze odběhne někam jinam
a jednotlivé strany vyčítají kdo
a kdy tuhle zemi víc poškodil.
Hodně mě štve, že když se svolá
mimořádná schůze, tak hlasovací
koalice, která tam nyní je, není
ochotná schválit ani program.
Tedy se tím zabije jeden jednací den. To mi přijde jako velmi
nešťastný způsob jednání.
A abych to trochu odlehčil, štve
mě, že nemám volné víkendy.
Z titulu funkce místopředsedy
Sněmovny musím chodit na různé společensky významné akce,
a ty jsou nejčastěji o víkendech.
S tím jsem do toho ale šel a byla
to zkrátka moje volba.

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

TY KONТROLUJEŠ
držímeSTÁT.
kurzNE ON TEBE.
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kde všude můžete najít piráty?
Poslanecký klub Pirátů PSP

1

Pirátské centrum SuPiCe v Ústí nad Labem

Praha

4

Poslanecká sněmovna
Praha 1, Malostranské náměstí 7
Místo, kde pracují poslanci
Pirátů v PSP ČR
Pondělí až pátek 8:00 – 18:00
Zastupitelský klub Pirátů
Praha 1, Mariánské náměstí 2
Místo, kde pracují zastupitelé
na pražském Magistrátu
Pondělí až pátek: 10:00 – 17:00

Regionální kancelář Tomáše Martínka

ústecký kraj

5

Pirátské centrum SuPiCe
Ústí nad Labem, Pařížská 1290/5
Regionální poslanecká kancelář
Mikuláše Peksy
Ústí nad Labem, Pařížská 1290/5
Po dohodě s asistentem
e-mail: david.wagner@pirati.cz

liberecký kraj
Regionální poslanecká kancelář
Tomáše Martínka
Česká Lípa, Děčínská 361
Každé pondělí 16:00 – 18:00

Pirátské centrum PiCe
Praha 3, Řehořova 19
Regionální poslanecká kancelář
Olgy Richterové
Praha 10 Vršovice, Francouzská 164/108
Pondělí 16:00 - 18:00
(nebo po domluvě jindy, s výjimkou
posledního pondělí v měsíci)

česká lípa

ústí nad labem

5 liberecký
kraj

4 ústecký kraj

2

Středočeský kraj

karlovy vary

A – Regionální poslanecká kancelář
Lenky Kozlové
Příbram, Cowarna, Komenského nám. 389
Pondělí 17:00 – 19:00
B – Regionální poslanecká kancelář
Ivana Bartoše
Poděbrady, Jiřího náměstí 39/15
Každé pondělí 14:00 – 18:00
Objednání návštěvy:
kancelar-podebrady@pirati.cz

a

B

3 karlovarský
kraj

1 PRAHA

mariánské lázně

poděbrady

2 středočeský kraj
plzeň

a
příbram

6 plzeňský kraj

Regionální kancelář Poděbrady

7 jihočeský kraj

3

karlovarský kraj
Pirátské centrum e-PiC
Karlovy Vary, Moskevská 60
A – Regionální poslanecká kancelář
Petra Třešňáka
Mariánské Lázně, Skalníkova 471
Každé liché pondělí 11:00 – 14:00 h

české budějovice

Pirátské centrum ePiC Karlovy Vary

6

Pirátské centrum Plzeň

plzeňský kraj
Plzeňské Pirátské centrum
Plzeň, u Zvonu 4/9
Regionální poslanecká
kancelář
Lukáše Bartoně
Plzeň, u Zvonu 4/9
Pondělí: 14:00 – 17:00
Úterý: 14:00 – 17:00
Středa – pátek: 14:00 – 17:00

7

Pirátské centrum ČePiCe

držíme kurz

jihočeský kraj
Pirátské centrum ČePiCe
České Budějovice,
Hradební 13
Regionální poslanecká
kancelář
Lukáše Koláříka
České Budějovice,
Hradební 13
Po dohodě s asistentem
drahoslava.krenkova@pirati.cz
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regionální centra a kanceláře poslanců
Martin Jiránek

8

Mikuláš Ferjenčík

královéhradecký kraj
Regionální poslanecká kancelář
Martina Jiránka
Trutnov, Veleslavínova 66
Každé pondělí 13:00 – 18:00

9

Pirátské centrum PiCOlo

pardubický kraj
Regionální poslanecká kancelář
Mikuláše Ferjenčíka
Pardubice, Sladkovského 482
Pondělí 9:00 – 11:00
Čtvrtek 14:00 – 16:00

12

olomoucký kraj
Pirátské centrum PiCOLo
Olomouc, 8. května 522
Regionální poslanecká kancelář
Vojtěcha Pikala
Olomouc, 8. května 522
Každé pondělí 9:00 – 13:00

14

moravskoslezský kraj
Pirátské centrum OPiCe
Ostrava, Jugoslávská 40a
Každé úterý 9:00 – 21:00
Regionální poslanecká kancelář
Lukáše Černohorského
Ostrava, Nádražní 1249

trutnov

Regionální poslanecká kancelář
Ondřeje Polanského
Ostrava, Nádražní 1248
Každé pondělí 9:00 – 12:00; 12:30 – 17:00 h

8 královéhradecký
kraj

Pardubice
Lukáš Černohorský a Ondřej Polanský

ostrava

9 pardubický
kraj

14 moravskoslezský kraj

13

olomouc

12 olomoucký kraj

zlínský kraj
Regionální poslanecká kancelář
Františka Elfmarka
Uherské Hradiště, Stojanova 1334
Po dohodě s asistentem
e-mail: marek.houser@pirati.cz

jihlava

13 zlínský kraj

10 kraj vysočina
brno
uherské hradiště

František ELfmark

11 jihomoravský kraj

11

jihomoravský kraj
Pirate space Brno
Brno , Údolní 37
Regionální poslanecká kancelář
Radka Holomčíka a Tomáše Vymazala
Brno, Údolní 37
Po dohodě s asistentem
e-mail: petra.vymazalova@pirati.cz

10

kraj vysočina
Pirátské centrum JiPiCe
Jihlava, Matky Boží 9
Regionální poslanecká kancelář
Jana Pošváře
Jihlava, Matky Boží 9
Každé pondělí 10:00 – 18:00

Jan Pošvář v Pirátském centru JiPiCe

Radek Holomčík

držíme kurz
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Duše pod kontrolou

Kamer v ulicích přibývá

S

lunečné nedělní odpoledne konce babího léta přímo
vybízelo k procházkám. Adam
a Eva se loudali ulicí na procházce se psem a trochu se hádali kvůli cigaretě, kterou si Adam
zrovna zapaloval ve stínu stromu mimo dosah všudypřítomných bezpečnostních kamer.
„Neblázni, Adame, víš přece,
že je kouření zakázané,“ okřikla
Eva Adama.
„A to je právě to. Myslím, že
bych měl mít možnost volby,“ namítl Adam podrážděně. „O tom,
co je legální a co ne, přece rozhodují zákonodárci. Čím dál víc
se omezují práva občanů. Jen
se podívej kolem sebe,“ ukázal
směrem k blízkému stožáru s namontovanými kamerami.
„No, a? Nevadí mi to. Nic protizákonného nedělám a nikdy
dělat nebudu, tak se přece nemám čeho bát. To ty si zase říkáš
o pokutu.“
„Seš si jistá?“
„Stoprocentně! A naopak, kdyby se něco protizákonného dělo,
policie alespoň může rychle zasáhnout a bezpečně identifikovat
pachatele.“
„A co sledování internetu?“
„Ale no tak, policie přece sleduje pedofily a stránky propagující
fašismus a šířící lživé poplašné
zprávy. To je snad v pořádku.”
Zrovna v tu chvíli je míjela skupina fotbalových fanoušků směřujících k nedalekému stadionu.
Smáli se a rozjařeně skandovali
podporu svému klubu. Eva jim
podmračeně uhnula z cesty.
„Tohle ti připadá normální?“
zeptal se Adam s pohledem
na kordón policistů, který le-

moval silnici u stadionu. Za nimi
byli policisté na koních, další se
psy a v pozadí stálo velké obrněné auto.
„Jasně,“ přikývla. „Pomáhají
veřejnosti a chrání nás,“ dodala
klidně.
„A víš, kolik to musí stát peněz?“
„To je mi jedno,“ odsekla rozhorleně. „Kdyby se ta smečka výtržníků tady porvala, zdemolovali obchody a napadali občany,
stálo by to určitě mnohem víc!“
„To přece není žádná smečka.
Vždyť jsou to normální fanoušci! Podívej, jsou tam i tátové
a dědové s dětmi a spousta fanynek! Na to by stačil poloviční
počet policajtů a ne tahle armáda. Hele,“ ukázal Adam k nebi,
na kterém kroužil policejní vrtulník.
„Lepší přehnat prevenci, než
pak řešit následky,“ odpověděla
Eva kategoricky.
Nad její logikou zavrtěl hlavou,
ale k tématu se už nevrátil.
Chvíli šli mlčky.
„Nedáme si něco k pití? Mám
docela žízeň,“ navrhl.
„Jo, ráda,“ konečně se usmála
Eva.
Také se mu roztíhly koutky úst.
„Tak fajn, třeba sem?“
„Takový pajzl, kdo by sem chodil? Já určitě ne!“
„Třeba sem chodí ti fanoušci
po zápase. Zajdou sem na jedno,
pokecají si a tak. Můžeme si sednout na zahrádku,“ navrhl.
„Nemůžeme,“ zavrtěla hlavou.
„Je plná kuřáků. A dovnitř nejdu, když je tak hezky. Asi fakt
bylo lepší, když ti smraďoši seděli uvnitř. No, najdeme si něco
jiného.“

V další hospodě se situace opakovala, v další je nepustili dovnitř
se psem a poslední byla zavřená, protože zkrachovala. Eva se
mračila čím dál víc. Aby situaci
zachránil, koupil Adam u stánku pro sebe malé pivo a pro Evu
jedno nealkoholické.
„Pojď, přejdeme tady na druhou
stranu a sedneme si do parku,“
navrhl. „Aspoň se Rafík proběhne”, dodal a kývnul směrem
k psíkovi.
„Dobře,“ usmála se konečně Eva
a spokojeně upila z láhve.
Přešli ulici a Adam odepnul Rafíkovi vodítko. Psík šťastně vyběhl a přidřepl si u nejbližšího
keře. Eva začala hledat v kabelce
sáček na psí exkrementy, když je
zastavila dvojice policistů.
„Dobrý den, můžete nám ukázat
vaše doklady?“

povídka
Eva ochotně zahrabala v kabelce, ale Adam se zeptal:
„Proč? Provedli jsme něco?“
„Ano, jste podezřelí ze spáchání
hned několika přestupků,“ řekl
lhostejně strážník a studoval
Evinu občanku.
„Já že jsem spáchala přestupek?“ Šokovaná Eva nevěřila
svým uším.
„Tak zaprvé,“ začal vypočítávat
strážník na prstech. „Přešli jste
ulici na červenou. Za druhé pijete alkohol na ulici v sousedství
školky. A za třetí tady nesmí psi
volně běhat. Výjimečně vám prominu, že jste po něm neuklidili.“
„Vždyť jsem se k tomu zrovna
chystala, tady mám pytlík,“ namítla Eva. „A vůbec jsme si nevšimli, že je tady zákaz volného
pobíhání psů.“
Policista kývl bradou k malé
cedulce, stíněné hustým keřem.
„Vždyť na ni není vidět,“ namítla Eva.
„Zákony se mají dodržovat,”
odpověděl strážník nekompromisně.
Eva zmlkla.
„A teď další přestupky,“ pokračoval policista důležitě. „Přecházeli jste ulici na červenou.“
„Prosím vás, je tady rozkopaná
silnice a žádná auta tady nejezdí.
Ten semafor je přece úplně zbytečný,“ vložil se do toho Adam.
„Přecházeli jste na červenou.
Chcete to snad popřít?“
„No, dobře, nebudeme to rozebírat, ale proč vám vadí, že tady
piju pivo? O školce jsme nevěděli, navíc je přece neděle a žádné
děti tady nejsou.“
„Tak vy se chcete se mnou hádat? Školka tady je a alkohol se
tu pít nesmí. Hotovo.”
„Já se přece nehádám. Jen chci
vědět, proč máme dostat pokutu,
když jsme nic neprovedli.“
„Ne? Nedodržujete přece záko-

ny této republiky. Takže to bude
za tisíc, ano?“
Adam zesinal a zmlknul.
V tu chvíli procházela okolo další skupina fotbalových fanoušků
a zavanula k nim známá vůně
marihuanového kouře. Policista
zavětřil, okamžitě ztratil zájem
o Evu s Adamem a zvedl k ústům
vysílačku. O chvíli později byla
celá skupina fanoušků za hlasitých protestů zpacifikována.
„Tak abychom to dořešili, zaplatíte pokutu na místě, nebo
ne?“ vrátil se policista spokojeně
k tiše stojící dvojici.
„Já… já to zaplatím,“ hlesla Eva
a vytáhla z kabelky peněženku.
„No vidíte, jak jste rozumná,“
pochválil ji policista.
„A já nic platit nebudu. A budu
si na vás stěžovat za šikanu,“
vzchopil se Adam.
Tohle jsem přece nechtěla, letělo Evě hlavou, když pomalu
odcházela a sledovala, jak policisté vedou vzpouzejícího se
Adama k policejnímu vozu. Přitáhla Rafíka k sobě a nasadila mu
košík. Nervózně se ohlédla přes
rameno na kameru, jejíž oko ji
lhostejně pozorovalo. Zdravá
společnost přece nepotřebuje
šikanovat za každou blbost. Je
tohle opravdu to, co chci? To, co
chceme my všichni?

Piráti podali žalobu k Ústavnímu soudu na zákon o plošném šmírování občanů.

držíme kurz

Barbora Hrůzová

dokumentátorka a spisovatelka
barbora.hruzova@pirati.cz
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Když se Z garážové kapely stane hvězda,
co vyprodá celou halu
S dobrovolníky také spolupracují.
Na nic si nehrajeme. Rozdávat
Pirátské listy může jít stejně tak
poslanec jako jakýkoli jiný člen či
dobrovolník. Počáteční nadšení
nezmizí, dokud my sami nezapomeneme, kdo jsme a kdo jsme
byli, ještě když Piráti nebyli pro
mainstream dost cool.

Celá strana teď prochází procesem transformace, někdo to
přirovnával k tomu, když se z garážové kapely stane hvězda, co
vyprodá celou halu. Já si myslím,
že jsme pořád garážová kapela,
jen se postupně a s pokorou učíme lépe hrát.

Bc. Jana Rohová, vedoucí Personálního odboru České pirátské strany

Jana Rohová je vedoucí Personálního odboru Pirátů. Z titulu své funkce je spoluzodpovědná
za to, aby u Pirátů v otázce mezilidských vztahů vše klapalo, jak má. Protože se dlouho známe,
navzájem si mezi Piráty tykáme, a tak tuto tradici neporušíme ani „v novinách“.
Když se podívám po naší rozhádané politické konkurenci, zdá se
mi, že udržet stranu v názorové
shodě je olbřímí úkol. Máš na to
nějaký jednoduchý recept?
Nevím, jestli je přímo jednoduchý, ale hlavním receptem je komunikace. Každý Pirát je vysílač,
ale také přijímač. Je tedy velice
důležité naslouchat ostatním
a snažit se dojít ke konsenzu a co
možná nejlepšímu řešení. Současně se snažíme respektovat odlišné názory, které nám mnohdy
poskytnou další zajímavý pohled
na věc. Piráti společně utvářejí svou podstatu a určují směr.
Za Personální odbor se snažím
jít příkladem – komunikovat, trpělivě odpovídat na dotazy, být
tu pro všechny členy, příznivce
i veřejnost.
Kde na to bereš čas?
Sama bych to určitě nezvládla,
v Personálním odboru v současné
době pracuje také 20 koordinátorů, kteří se snaží podporovat

krajská předsednictva a členskou
základnu v kraji, pomáhat s akcemi i administrativou v kraji a předávat informace všem členům.
Co se týče mě, je důležité umět si
zorganizovat čas. I tak moje práce zabere více než plný úvazek.
Souvisí to však s tím, že práce pro
Piráty není jen prací. Když máte
pocit, že děláte něco potřebného,
chcete to dělat dobře a zároveň
vás to naplňuje, úplně neřešíte,
kolik vám to zabere času. Čas je
pořád jen relativní věc.
Ve funkci jsi od loňského listopadu, tedy půl roku. Vím ale,
žes předtím pro stranu pracovala
jako koordinátorka dobrovolníků. Myslíš si, že se ta práce nějak změnila po našem úspěchu?
A v čem?
Určitě se rozmnožila. Po volbách, které pro nás byly velmi
úspěšné, vznikla najednou všude
potřeba obsadit spoustu nových
pozic, aby mohla strana i poslanecký klub fungovat. Dělali jsme

otevřená výběrová řízení na pozice asistentů, analytiků, na místa v dozorčích radách, na pozice
krajských koordinátorů, odborníků do Mediálního či Technického
odboru atd.
S rostoucí členskou základnou bylo také třeba zaměřit se
na zkvalitnění a zefektivnění
informačních toků. V neposlední řadě bylo a je nutné neustálé
(sebe)vzdělávání. To jsou věci,
které se měnily a mění. Některé
věci se však nezmění – například
nadšení pro dobrovolnickou práci
nebo přátelské vztahy ve straně.
I proto stojí za to být Pirátkou.
Takže nabíráme do strany profesionály a odborníky. Nebojíš
se, že zmizí takové to počáteční
nadšení?
Ne! Jsem založením optimista
a myslím tedy, že to půjde. I profesionálové, které jsme nabrali,
dělají část své práce dobrovolnicky a z nadšení pro Piráty.

Jak dlouho ten proces potrvá?
Myslíš, že už jsme aspoň v polovině cesty?
Myslím, že to nejde takhle říct.
Jedná se určitě o dlouhodobý proces. Piráti mezi sebe stále přijímají nové a nadšené členy, strana
roste. Pořád ale drží kurz, který
slibovala držet. Proces transformace vnímám spíše jako reakci
na změny, které se udály. Vyrostli
jsme, a to rychle. Učíme se v tom
chodit a nemáme na to moc času.
Ale máme nadšení a chuť, což je
polovina úspěchu.
Až to bude hotové, oddychneš
si a budeš mít víc času, nebo už
máš v plánu další nápady v Personálním odboru?
I když jsem optimista, vím, že
tohle nikdy nebude hotové. Piráti
jsou dynamická strana a je potřeba neustále reagovat na potřeby
jednotlivých Pirátů. Paralelně
s procesem transformace běží
také zaškolování lidí na různé
pozice, se kterými pomáhá i Administrativní odbor. Brzy začneme nabízet další vzdělávací akce,
které budou otevřeny členské základně. Rozjeli jsme meziodborovou spolupráci, pořádáme školení
s Mediálním a Zahraničním odborem, s Technickým odborem
spolupracujeme na aplikaci „na-

lodění“. Je toho hodně a pořád
to přibývá. Musím však říct, že
někdy si „práci“ přidělávám sama,
když mě zrovna něco napadne
a mám pocit, že to je potřeba zrealizovat.
Musíš kvůli své práci hodně
cestovat. Jak často jezdíš z Písku
do Prahy?
Dvakrát až třikrát týdně. Opět
jde o dobrou organizaci času
a plánování. Většinou to tedy
dělám tak, že když tam jedu,
snažím se do toho dne nacpat co
nejvíc činností a udělat co nejvíc práce. Mám doma rodinu a tři
děti, takže dobrá organizace času
je u mne opravdovou nutností.
Vždycky vyřizuji e-maily v autobuse a volám za chůze. (Ano, jsem
jedna z těch, co chodí skoro všude
pěšky. Je to má oblíbená činnost.)
Nenabíráš tím chozením pěšky
zpoždění?
Ne, ani v nejmenším. Za chůze
totiž vymýšlím další nápady, které bych chtěla realizovat, je to
dobře investovaný čas.
Baví tě tato práce? Co považuješ
za nejlepší, co naopak za nejméně příjemné?
Řekla bych, že baví, i když někdy
mám pocit, že mám tolik práce,
že to prostě nejde stihnout. Je to
ten typ práce, která přibývá, zatímco ji děláte. Je fajn, že každý
den dělám něco jiného, že ta práce je různorodá. Líbí se mi, že se
potkávám s velkým množstvím
zajímavých lidí a že mám skvělý tým, bez kterého by to nešlo.
Nejvíc mě na tom baví, že začínají
být vidět výsledky. Snad to není
jen můj pocit, ale za půl roku se
mě ještě nikdo nepokusil odvolat,
takže to snad nebude tak hrozné.

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Nejdůležitější pilíř volební kampaně: dobrovolníci

P

iráti se v mnohém odlišují
od stran tzv. „tradičních“.
Jednou z těchto odlišností
je schopnost Pirátů v krátké
době sehnat na různé akce
desítky dobrovolníků, kteří
pomáhají šířit pirátské myšlenky bez nároku na odměnu. Prostě jen proto, že věří
v dobrou věc.
Volební kampaň „tradičních“
stran (a jednoho hnutí) je založená na penězích. Funguje asi

takto: Potřebujeme pomocníky
v kampani? Potřebujeme rozdávat letáky? Zaplatíme si studenty
a lidi, kteří potřebují krátkodobou brigádu a jedem!
Tito placení lidé si natáhnou
tričko té které strany (pokud jej
dostanou), postaví se na nějaké
určené rušné místo a natahují
ruce s letákem k procházejícím
lidem. Někdo si leták vezme, někdo ne, ale nejhorší chvíle nastane, když se procházející chce

na něco konkrétního zeptat. Pak
je průběh přibližně takový:
„Tady čtu, že chcete zlepšit podmínky důchodců. Jak konkrétně to
chcete udělat?“
Placený člověk pokrčí rameny:
„Já to tady jen rozdávám. To se
musíte zeptat těch politiků.“
„A vy nejste členem té strany?“
„To teda nejsem a ani je volit nebudu.“
„Tak proč to tady rozdáváte?“
„Protože potřebuju peníze…“

A jak to chodí u Pirátů? Letáky a Pirátské listy rozdávají buď
členové strany, nebo dobrovolníci – sympatizanti. Ti všichni
vědí, jaké informace mezi občany šíří a mohou zasvěceně
odpovídat i na záludné otázky.
Pokud se někdy stane, že odpověď zrovna neznají, protože
se věnují jiné pirátské problematice, zaručeně alespoň vědí,
na koho konkrétně se má občan
obrátit, aby odpověď na svůj dotaz dostal.

A má to i další efekt. Tím, že
informace průběžně proudí od
lidí na ulici až k pirátským funkcionářům a naopak, strana neztrácí kontakt s realitou běžného života. A budete-li mít štěstí,
může se vám na ulici stát, že si
převezmete noviny z rukou přímo od svého poslance.

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

TY KONТROLUJEŠ
držímeSTÁT.
kurzNE ON TEBE.
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Zkrouhneme kumulování platů politických supermanů

R

ozmohl se nám tady takový
nešvar… a to takovým způsobem, že se skoro považuje za normální stav. Někteří politici jsou
natolik „pracovně výkonní“, že
zvládnou vedle sebe několik prací na plný úvazek. Jejich motivací však není workoholismus, ale
odměny za funkce a moc z nich
vyplývající.
Piráti dnes z vlastní zkušenosti
mohou dosvědčit, že práce poslance je časově velmi náročná,
když se má dělat poctivě. V práci
jsou doslova od rána do večera
a nikdo si nedovede představit,
že by k tomuto pracovnímu po-

měru zvládli nějaký „vedlejšák“,
jako je třeba funkce starosty,
hejtmana, ředitele státní instituce nebo uvolněného radního.
Proto se všichni pirátští poslanci
svých ostatních veřejných funkcí
na plný úvazek vzdali k nejbližšímu možnému termínu, poté,
co zapracovali své nástupce. Své
o tom ví i teď již bývalý starosta
Mariánských lázní Petr Třešňák:
„Naštěstí máme interní pirátská
pravidla, která jsou vysloveně
proti souběhu veřejných uvolněných funkcí, takže jsem věděl,
že dlouho obě funkce společně
vykonávat nebudu. Svému ná-

stupci jsem ale chtěl předat maximální množství dokončených
projektů, stejně jako on musel
dokončit projekty ve svém stávajícím zaměstnání,“ říká.
Bývalí zastupitelé na pražském
Magistrátě dokonce po dobu, kdy
jim dobíhal zastupitelský plat,
všechny své zastupitelské odměny věnovali ve prospěch charity.
Byl jimi financován pravidelný
nedělní „Pirátský guláš“ pro chudé lidi, zdržující se poblíž Hlavního nádraží v Praze.
Jít příkladem ovšem v české
politice nestačí. Z toho důvodu

přišli Piráti s návrhem zákona,
který věc řeší. Nechceme nikomu bránit v práci, ale chceme to
trochu ztížit zlatokopům. Nová
pirátská úprava požaduje, aby si
veřejný funkcionář vybral jednu
hlavní práci, a té se věnoval naplno. Za tuto funkci bude pobírat
jeden plný plat. Za další funkce,
do kterých byl zvolen, bude dostávat pouze 40 procent odměny
oproti tomu, kdyby tuto funkci
vykonával jako jedinou. Kdo tedy
chce, může mít víc funkcí, ale je
jasné, že každá další práce nemůže být vykonávána v plném
rozsahu, proto za ni nemůže být
plná odměna.

Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou pirátské tričko.

Nadějné je, že pro tento návrh
máme podporu poslanců skoro
ze všech poslaneckých klubů.
Podaří-li se náš návrh prosadit,
mají naši občané šanci, že jimi
zvolení politici budou své funkce
vykonávat kvalitněji, protože je
nebudou tolik kumulovat. Doufáme, že poslanci jiných stran
tentokrát neotočí.

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Co se urodilo u Pirátů
na Twitteru?

Sledujte nás na všech
našich kanálech!
@ceska.piratska.strana
@Piratska.strana
@pirati.cz

Pošlete
Pirátské listy
dál
Sdílení je aktem lásky
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